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Revoluția Franceză și-a asumat sloganul:
Liberté, egalité, fraternité ou la Mort, iar ultima,
care impunea totodată o implicare și o responsabili-
tate totală, cu efecte directe în timpul dictaturii iaco-
bine, va dispărea tacit; în final se va metamorfoza în
deviza națională a Franței, la Mort fiind eliminată.

Sub impulsul avântului revoluționar și al exaltării
utopice, participanții au considerat că, fiecare în
parte, libertatea, egalitatea și fraternitatea – sunt
bune în sine, împreună vor fi un bine mai înalt, unul
întreit. Dar istoria, din cîte știm, nu le-a confirmat
binefacerile acestei întreite alipiri. Cum plastic argu-
mentează Roger Scruton în Foloasele pesimismului
și pericolul falsei speranțe (traducere Andreea
Eșanu, Humanitas, 2022): „Este ca și cum am spune
că homarul este bun, ciocolata este bună, ketchupul
este bun, și de aceea homarul gătit în ciocolată și ket-
chup este de trei ori mai bun. Este adevărat că bucă-
tăria americană exemplifică acest gen de eroare în
moduri care nu încetează să scandalizeze rafinatul
gust european. Însă, în sfera politică, erorile au
consecințe mult mai grave decât cele pe care le-ar
putea avea un preparat american”.

Excesele sociale, politice și economice au rămas
în istorie, iar numărul ghilotinaților a fost impresio-
nant și tragic, totul întru afirmarea sloganului amintit
mai sus, încununat cu proclamarea de către
Robespierre a despotismului libertății, sintagmă
contradictorie, dar nesesizată de susținătorii săi fana-
tici. Despotismul libertății este din aceeași familie cu
interzis să interzici a celor din 1968. 

Au fost tăiate multe capete până când rațiunea a
învins, cel puțin la o parte dintre revoluționari, care
au înțeles că egalitatea presupune distrugerea
libertății, dar și aceștia, la rândul lor, au avut parte de
ghilotină. Și în prezent se persistă în această
greșeală: „...Înfățișând egalitatea sub forma adevă-

ratei libertăți și propovăduind supunerea față de stat
ca eliberare a maselor din lanțurile exploatării”.
(Roger Scruton)

Această aglutinare de termeni, care fiecare în
parte este benefic umanității, dar la un loc și în
concomitență tinde să devină catastrofice, a fost
definită de filosoful englez sofismul agregării, unde,
dorința pentru lucruri bune anulează tranșant orice
încercare de a înțelege relațiile dintre ele. Când
oamenii aspiră la lucruri bune, unul după altul, ei își
proiectează speranța tot mai departe de ei înșiși și
își închipuie că, într-o stare viitoare a umanității, ea
se va împlini. În consecință, lista lor de dorințe se tot
mărește. Însă, dat fiind că fiecare lucru bun este scos
din context și transferat într-o lume imaginară,
rezultatul va include aproape sigur scopuri ce nu pot
fi atinse împreună.

Evoluția liberalismului de la forma sa clasică,
ilustrată de Bentham și Adam Smith cu a sa „mînă
invizibilă” și pînă în actuala formă modernă în care
determinantă este viziunea intelectualilor de pe
Coasta de Est a SUA asupra lumii și care își află
temeiul în O teorie a dreptății, a lui John Rawls (tra-
ducere Horia Târnovanu, Editura Universității „Al.I.
Cuza” Iași, 2011), filosof care a predat filosofia poli-
tică la Harvard, este radical diferită: „Pentru străbu-
nii noștri victorieni, un liberal era cineva care prețuia
libertatea individuală mai mult decât orice scop
social impus de stat și credea că indivizii își rezolvă
problemele în virtutea conștiinței lor morale înnăs-
cute, cu condiția ca statul să le permită să și-o exer-
cite. Astăzi, în America, liberal este cineva care
susține amestecul semnificativ al statului în întreaga
activitate economică, în școli și în universități, în
instituțiile societății civile, precum căsătoria și aso-
cierile, cu scopul de a impune egalitatea”. (R. S.)

Părintele, cel care a moșit ceea ce astăzi numim
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corectitudinea politică, care, după ce s-a impus în
America, invadează Europa impunând regulile în
numele libertății, răpindu-ne în fond libertatea, de la
libertatea de exprimare la libertatea de afirmare eco-
nomică și personală, a fost John Rawls cu O teorie a
dreptății publicată, prima ediție, în 1971, și revizuită
în 1990, în care argumentează în favoarea dreptății
ca echitate. Voi da câteva citate ilustrative asupra
viziunii filosofului de la Harvard, pentru care per-
soanele aflate în situația inițială (înțelegând prin
aceasta postura adamică a acestora) ar alege două
principii complet diferite: „Primul reclamă egalitatea
în alocarea drepturilor și îndatoririlor fundamentale,
iar cel de-al doilea afirmă că inegalitățile sociale și
economice (inegalitățile de capital sau autoritate)
sunt drepte doar dacă au ca efect beneficii compen-
satorii pentru toți membrii societății și în special
pentru cei mai dezavantajați. Aceste principii elimi-
nă încercarea de a justifica instituțiile în baza ideii că
adversitățile suferite de unii indivizi sunt anulate de
un bine superior la nivel agregat. Deși pare avanta-
jos, nu este drept ca unii să aibă mai puțin pentru ca
alții să prospere. Însă nu este nici o nedreptate în fap-
tul că o minoritate se bucură de mai multe beneficii,
dacă prin aceasta este ameliorată situația persoanelor
defavorizate. Ideea intuitivă este următoarea: dacă
bunăstarea fiecăruia depinde de o schemă de coope-
rare în absența căreia nimeni nu ar avea o viață
decentă, distribuția beneficiilor ar trebui să fie făcută
astfel încât să atragă cooperarea voluntară a tuturor,
inclusiv a celor cu o situație mai dezavantajoasă.
Cele două principii menționate anterior par să con-
stituie o bază echitabilă, prin care cei mai talentați
sau cu o poziție socială mai favorabilă (ambele
nemeritate) se pot aștepta la cooperarea voluntară a
celorlalți atunci când bunăstarea tuturor depinde în
mod necesar de o schemă realizabilă”.

Sunt propuse și două principii ale dreptății:
„Primul principiu: fiecare persoană trebuie să aibă
un drept egal la cea mai extinsă schemă de libertăți
egale fundamentale, compatibilă cu o schemă simi-
lară de libertăți pentru ceilalți. Al doilea principiu:
inegalitățile sociale și economice trebuie să fie aran-
jate astfel încât (a) să ne putem aștepta în mod rezo-
nabil ca ele să fie în avantajul tuturor și (b) să fie
asociate unor roluri și funcții accesibile tuturor”.

Intuitiv, consideră concepția liberală ca fiind
totuși defectuoasă: „În primul rând, chiar dacă

reușește să elimine perfect influența împrejurărilor
sociale contingente, ea tot permite ca distribuția
veniturilor și a prosperității să fie determinată de alo-
carea naturală a abilităților și talentelor. În limitele
îngăduite de instituțiile de fond, distribuția este deci-
să de rezultatele loteriei naturale, iar acest lucru este
arbitrar din punct de vedere moral. Nu există motive
pentru a permite ca distribuția să fie determinată de
alocarea avantajelor naturale, cum nu există motive
pentru a permite ca ea să fie determinată de șansă
(istorică sau socială). În al doilea rând, principiul
oportunității echitabile nu poate fi respectat decât
într-o manieră imperfectă, cel puțin atâta timp cât
există instituția familiei, într-o formă sau alta.
Măsura în care se dezvoltă și se realizează
capacitățile naturale este afectată de diverse condiții
sociale și atitudini de clasă. Chiar și dispoziția de a
face un efort, de a încerca, și astfel de a merita (în
sensul obișnuit al cuvântului) depinde ea însăși de o
familie fericită și de circumstanțe sociale avantajoa-
se. În practică este imposibil să asigurăm șanse egale
la cultură și realizare celor înzestrați în mod similar”.

Loteria naturală, șansa de a avea anumite talente
contravine corectitudinii politice promovată de drep-
tatea ca echitate, mai grav, un alt factor perturbator
este faptul că încă există instituția familiei.

O afirmație imperativă este lămuritoare: „Cei
care au fost favorizați de natură, oricare ar fi aceștia,
pot beneficia de norocul lor doar dacă ameliorează
situația celor defavorizați”.

Și, aproape obsesiv, revine de nenumărate ori
asupra acestei „nedreptăți” provocate de aceste
contingențe naturale, cum le mai numește, și de care
poți profita doar atunci când o faci în avantajul tutu-
ror: „Nu este corect ca indivizii a căror situație a
evoluat datorită calităților naturale superioare și
caracterului lor deosebit să aibă un drept la o schemă
de cooperare care să le ofere posibilitatea de a obține
și alte avantaje fără a contribui la avantajul celorlalți.
Nu ne merităm locul în distribuția calităților native
mai mult decât ne merităm punctul de start în socie-
tate”.

Pentru profesorul de la Harvard pare a fi o mare
nedreptate să ai anumite dotări naturale, dotări care
indiferent de domeniu nu se materializează decât
printr-o preocupare și un efort de o viață. La doi indi-
vizi cu aceleași dotări, cel care nu-i preocupat să-și
cultive talentele nu va prospera la același nivel cu cel
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care se află într-un continuu travaliu în a se
perfecționa. Oare nu astfel a procedat și John Rawls
în evoluția sa în ierarhia universitară și științifică! 

„Față de libertate și egalitate, ne spune filosoful
de pe Coasta de Est, ideea de fraternitate a ocupat un
loc mai puțin important în teoria democrației”. În
consecință, exclamă apodictic: „Principiul diferenței
pare să corespundă unui sens firesc al fraternității,
mai exact, ideii de a nu dori avantaje superioare
decât dacă acestea sunt în favoarea persoanelor mai
dezavantajate”.

„Interpretarea democratică a celor două principii
(pe care le-am citat mai sus, n.n.), suntem
atenționați, nu va avea ca efect o societate meritocra-
tică”. Și după ce trece în revistă ce reprezintă o astfel
de societate, concluzionează că reprezintă un pericol
pentru celelalte interpretări ale principiilor
dreptății.

Forța teoriei dreptății ca echitate derivă, în viziu-
nile lui John Rawls, „din două lucruri: prioritatea
libertății și cerința ca toate inegalitățile să fie justifi-
cate în fața celor mai dezavantajate persoane. Aceste
două condiții deosebesc teoria dreptății ca echitate
de teoriile intuiționiste și teleologice. Dacă ținem
seama de discuția precedentă, putem reformula pri-
mul principiu al dreptății, anexându-i o regulă adec-
vată a priorității. Modificările și adăugirile nu nece-
sită explicații suplimentare. Primul principiu este
acum formulat astfel: 

PRIMUL PRINCIPIU
Fiecare persoană trebuie să se bucure de un drept

egal la cel mai extins sistem complet de libertăți
egale fundamentale compatibil cu un sistem similar
de libertate pentru toți.

REGULA PRIORITĂȚII
Principiile dreptății trebuie ordonate lexical și,

prin urmare, libertatea nu poate fi limitată decât în
numele libertății. Există două cazuri: (a) o libertate
mai puțin extinsă trebuie să consolideze sistemul
complet de libertate, împărtășit de toți, și (b) o liber-
tate inegală trebuie să fie acceptată de acei cetățeni
care au o libertate mai redusă”.

În sprijinul teoriei sale asupra dreptății ca echita-
te apelează la Kant și filosofia din scrierile sale
moral-politice, recunoscând că nu-i o interpretare
prea ortodoxă în maniera de abordare: „există cu
siguranță persoane care îl citesc diferit”. Și încearcă
să-și salveze întregul eșafodaj, nu mai puțin

înțelegerea teoriei sale prin corelarea teoriei
dreptății ca echitate cu vîrful tradiției contractuale
reprezentat de Kant și Rousseau. Cum despre autorul
Contractului social am vorbit încă de la începutul
acestei serii de articole, nu mai revin. Oricum, este
evident că pentru a-și salva teoria Rawls apelează la
cârja oferită de gânditorul francez. Următorul citat
este edificator: „Cei care gândesc la doctrina morală
a lui Kant ca fiind una bazată pe legi și vinovăție îl
înțeleg foarte greșit. Principalul obiectiv kantian este
acela de a adânci și de a justifica ideea că libertatea
reprezintă acțiunea în acord cu o lege pe care ne-o
impunem noi înșine (idee care aparține lui
Rousseau). Această idee nu are ca efect o moralitate
a unor dispoziții austere, ci o etică a încrederii în sine
și a respectului reciproc”. „Un regim socialist este
perfect apt să stabilească o rată o dobânzii pentru
alocarea resurselor către diverse proiecte de
investiție, sau să calculeze taxele de închiriere pentru
folosirea capitalului și a resurselor naturale limitate
(terenurile sau pădurile). Într-adevăr, acest lucru este
necesar dacă vrem să utilizăm cât mai bine mijloace-
le de producție”. Și, pe următoarea pagină, continuă
pe aceeași direcție: „Trebuie deci să recunoaștem că
instituțiile pieței sunt comune atât regimurilor socia-
liste, cât și celor ale proprietății private; totodată, tre-
buie să distingem între funcțiile alocative și distribu-
tive ale prețurilor. Întrucât mijloacele de producție și
resursele naturale reprezintă proprietate publică în
socialism, funcția distributivă este restrânsă semnifi-
cativ. Pe de altă parte, un sistem al proprietății priva-
te folosește prețurile în diverse feluri, pentru ambele
scopuri. Nu putem determina în avans care dintre
aceste sisteme (sau forme intermediare) îndeplinește
cel mai bine cerințele dreptății. Aparent, nu există un
răspuns general la această întrebare, întrucât depinde
în mare parte de tradiții, instituții, de forțele sociale
ale fiecărei țări, sau de circumstanțele sale istorice
specifice. Teoria dreptății nu cuprinde aceste aspec-
te, însă ea poate elabora în mod schematic cadrele
unui sistem economic drept care admite câteva
variații. În fiecare caz, judecata politică va depinde
de variația care pare să funcționeze cel mai bine în
practică. O concepție a dreptății reprezintă o parte
necesară a oricărei evaluări politice de acest tip, însă
nu una suficientă”.

E printre puținele pasaje în care concede că
cerințele dreptății depind de tradiții, instituții etc. 
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Vorbind despre simțul dreptății, notează:
„Dreptatea ca echitate nu este o teorie care urmărește
maximizarea... în general, este suficient să fie atins
un anumit minim... Cerințele minime care definesc
personalitatea morală se referă la o capacitate și nu
la realizarea acesteia. O ființă care dispune de aceas-
tă capacitate, indiferent că este sau nu dezvoltată,
trebuie să primească întreaga protecție oferită de
principiile dreptății”.

Urmează, tot în acest capitol, afirmarea unei
oportunități de care, din nefericire suntem tot mai
loviți: „Aplicarea consecventă a principiului
oportunității echitabile necesită să privim persoanele
independent de influența poziției lor sociale. Dar cât
de departe trebuie să mergem cu această tendință? Se
pare că atunci când oportunitatea echitabilă (așa cum
a fost definită) este satisfăcută, familia va duce la
șanse inegale între indivizi. Trebuie atunci abolită
familia? Luată în sine și privilegiată într-un anumit
sens, ideea de oportunitate egală înclină în această
direcție”.

În capitolul Binele specific dreptății citim câteva
enunțuri pe care cei care au trăit în societatea multi-
lateral dezvoltată a socialismului prezent la orașe și
sate le vor constata o mare încărcătură ideatică, de
evidentă asemănare și la fel de utopică: „Ca ultimă
observație, trebuie să menționez că o societate bine
ordonată nu elimină diviziunea muncii în sensul cel
mai general. Evident, aspectele cele mai problemati-
ce ale acestei diviziuni pot fi depășite: nimeni nu tre-
buie să fie supus altora și constrâns să aleagă între
ocupații monotone și de rutină, care amortizează
gândirea și sensibilitatea umană. Fiecăruia i se poate
oferi o varietate de sarcini, astfel încât diferitele ele-
mente ale naturii sale să-și găsească o expresie adec-
vată. Însă chiar atunci când munca are sens pentru
toți, nu putem înlătura dependența de alții și nici nu
trebuie să ne dorim acest lucru. Într-o societate com-
plet dreaptă, indivizii caută binele în moduri specifi-
ce fiecăruia și se bazează pe asociații pentru a face
lucruri pe care nu le-ar fi putut face altfel, precum și
lucruri pe care le-ar fi putut face, însă nu le-au făcut.
Este tentant să presupunem că fiecare și-ar putea rea-
liza pe deplin puterile și că măcar unii pot deveni
exemplare complete ale umanității. Însă acest lucru
este imposibil. O trăsătură a sociabilității umane este
aceea că suntem doar părți a ceea ce putem deveni.
Trebuie să ne orientăm către alții pentru a atinge
virtuțile pe care trebuie să le lăsăm deoparte sau care

ne lipsesc cu desăvârșire. Activitatea colectivă a
societății, multiplele asociații și viața publică a celei
mai largi comunități care le reglementează ne susțin
eforturile și ne solicită contribuția. Cu toate acestea,
binele atins prin cultura comună depășește cu mult
munca noastră în sensul că încetăm să constituim
doar fragmente: acea parte din noi pe care o realizăm
în mod direct se alătură unui aranjament mai cuprin-
zător și mai drept, ale cărui scopuri le susținem.
Diviziunea muncii este depășită nu prin desăvârșirea
fiecăruia în parte, ci prin munca voluntară și plină de
sens în cadrul unei uniuni sociale a uniunilor sociale
drepte, în care toți sunt liberi să participe după pro-
pria dorință”. Textul pare scris de un nou Karl Marx. 

Citatele extrase sunt mai mult decât suficiente
pentru a recunoaște în John Rawls pe principalul teo-
retician al corectitudinii politice.

Roger Scruton, în marginea dreptății ca echitate,
comentează pe John Rawls, care a încercat să com-
bine libertatea și egalitatea – ambele mereu în con-
flict – prin apel la ideea ingenioasă a „ordonării
lexicale” (ordonare pe care am citat-o deja).

Profesorul de la Cambridge se întreabă: „Dacă
libertatea nu poate fi egală decât prin anularea ei?”
Și dă exemple din practica curentă la care începem
să asistăm și loco: „Asalturile la adresa vechilor
libertăți ale americanilor se dau, de regulă, în numele
libertății. De pildă, atunci când libertatea unui anga-
jator de a-și alege angajații este anulată prin politici
«nediscriminatorii», această acțiune este justificată
ca «împuternicire» (empowerment) și apoi ca «elibe-
rare» a unor minorități până atunci oprimate. Dacă se
aduce argumentul că drepturile angajatorului sunt
încălcate de politicile care îl obligă să facă ceea ce el
nu ar face în mod voluntar, atunci Curtea Supremă
descoperă drepturi ale angajatului care au
preeminență în fața celor ale angajatorului. Aceste
noi drepturi ale angajatului nu sunt precum drepturi-
le individuale înscrise în Constituția americană,
adică libertăți care definesc sfera suveranității indi-
viduale. Sunt drepturi de grup – adică drepturi pe
care o persoană le are în virtutea faptului că este
femeie, homosexual, membru al unei minorități și
așa mai departe”.

Asistăm la discriminarea interumană în numele
nondiscriminării, fapt care dinamitează liberalismul
în sens clasic, pentru care importantă era protejarea
individului în fața grupurilor, însoțită de garantarea
suveranității în ceea ce privește propria existență,
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totul având ca unic temei ordinea consensuală.
Liberalii americani contemporani consideră, în

raport cu oponenții conservatori, că sunt singurii
care susțin libertatea individuală în actuala conjunc-
tură: „Dorința de egalitate nu este, în ochii lor, nimic
altceva decât dorința de a face libertatea accesibilă în
mod egal pentru toți – ceea ce nu se poate realiza
decât prin «împuternicirea» grupurilor ale căror
dezavantaje le-au împiedicat în trecut să își atingă
scopurile. Iar singurul agent capabil să realizeze
acest act de împuternicire la scară largă este statul,
care, la rândul lui, trebuie extins în mod corespunză-
tor”. (R. S.).

În opinia liberalului Ronald Dworkin prioritar
este dreptul de a fi tratat ca egal. În consecință:
„Dacă oamenii refuză să recunoască legitimitatea
uniunilor homosexuale și încearcă să excludă homo-
sexualii din locurile lor de muncă sau de educație,
atunci statul este îndreptățit să intervină și să-i oblige
să-și schimbe obiceiurile. Căci asta înseamnă «drep-
tul de a fi tratat ca egal»” (apud Roger Scruton).

Corectitudinea politică se impune prin
intervenția directă a statului în viața privată a
cetățeanului. Este efectul sofismului agregării prin
care oamenii se iluzionează că pot fi aplicate în
concomitență și la același nivel libertatea și egalita-
tea. În consecință asistăm la distrugerea acelor
libertăți care sunt o piedică în calea rezolvării
egalității. Cel mai puternic instrument în realizarea
acestor deziderate este statul. „Statul poate confisca
bunurile celor care au succes și le poate distribui
celor care, fără ele, ar eșua. Poate preveni formarea
rețelelor exclusive și a ierarhiilor și, în general, poate
controla asocierile pentru a-i proteja pe cei excluși.
Astfel, în numele «tratamentului egal», putem impu-
ne orice fel de tratament inegal, susținând în același
timp cu tărie drepturile și libertățile oamenilor în
general”.

Adam Smith, cel care a întemeiat gândirea eco-
nomică modernă în Avuția națiunilor (1776),
susținea că libertatea și moralitatea sunt fațetele
aceleiași monede, iar o societate liberă este formată
din ființe responsabile, legate printr-o comuniune de
simpatii și acceptări reciproce, însoțite de obligațiile
iubirii familiale. E o societate în care oamenii se
conformează constrângerilor morale. În absența
acestora, remarcă și Roger Scruton, nu poate exista
cooperare, nu poate exista familie ori devotament,

nu pot exista planuri pe termen lung sau speranța
unei ordini economice, cu atât mai puțin speranța
unei ordini sociale. Și totuși, cei care se referă la ei
înșiși ca fiind „liberali” doresc să izgonească con-
strângerile morale din lege și din orice alt loc în
care ele ar putea fi o ancoră durabilă în societate. Ei
sunt, în mod frecvent, imoraliști în chestiuni sexuale
și cred că nu este treaba statului să impună, prin
lege sau prin sistemul de educație publică, o viziune
anume despre ordinea morală sau despre împlinirea
spirituală.

O astfel de abordare are în sprijin sofismul că ne
naștem liberi – subiect pe care l-am discutat pe larg
în prima și a doua parte a articolului.

Roger Scruton dă un exemplu de politică neinspi-
rată, total contraproductivă, aplicată de țările occi-
dentale cu privire la imigrație și atenționează:
„Oricine a studiat soarta imperiilor și dificultățile
legate de stabilirea jurisdicției teritoriale peste
comunități diverse din punct de vedere religios, al
limbajului și al tradițiilor maritale, știe că sarcina
este imposibilă și riscă să eșueze din cauza fragmen-
tării, a tribalismului și a războiului civil”.

Rezolvarea încrezătoare și plină de optimism în
fața imigrației masive, agresive și pe toate căile posi-
bile a fost/este politica multiculturalismului, aceasta
având drept argument suprem că fiecare cultură este
un bun în sine, are dreptul la afirmare și împlinire
deplină etc. În cazul emigranților, cum cu claritate
atenționează Scruton, pentru a oferi spațiu culturilor
minoritare, cultura majoritară trebuie marginaliza-
tă. Nu i se mai poate îngădui să dicteze forma și
conținutul curriculumului școlar, iar orice sugestie
că locul în care ne aflăm acum are preeminență în
fața locului din care am venit trebuie atent extirpată
din programe.

Sofismul agregării își arată și aici „beneficiile”:
„Toate culturile le oferă beneficii oamenilor pe care-
i adăpostesc, iar culturile care au trecut testul timpu-
lui dau, prin aceasta, dovada virtuților lor. Dar nu
rezultă de aici că aceste numeroase forme ale binelui
pot fi agregate” (R. S.).

Prezența în același spațiu a două sau mai multe
forme culturale de viață este o sursă permanentă de
conflict, de instabilitate. Este suficient să observăm
ce se întâmplă cu creșterea constantă a populației de
imigranți în țările occidentale, și care refuză cu
obstinație să se integreze și din cauză că politica
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educațională se conformează multiculturalismului și
elimină din școală cultura majorității.

Roger Scruton dă exemplu cultura moștenită la
sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial de
Marea Britanie: „Ea se baza pe identitate națională,
pe o tradiție creștină aparte și, mai presus de toate, pe
cadrul politic și legal care făcea ca libertățile ele-
mentare să fie accesibile cetățeanului de rând. Deși
biserica anglicană și-a păstrat centralitatea socială și
politică, școlile noastre s-au umplut de
nonconformiști, de evrei și de umaniști agnostici de
un gen oarecum victorian. Cultura populară a Marii
Britanii era în aval de creștinism și în aval de ilumi-
nism. Aspectul ei cel mai important erau virtuțile
cetățenești, patriotismul și supunerea în fața domniei
legii. Toate acestea erau sărbătorite în cărțile noastre
de istorie, în literatura noastră pentru copii și în cur-
riculumul școlar”.

Se înțelege, suntem atenționați, că Marea
Britanie nu era monoculturală. Și apelează la propria
experiență școlară: „Curriculumul școlar de care am
avut parte în anii 1950 și la începutul anilor 1960 nu
era nicidecum «etnocentric»; nici nu se concentra pe
experiența britanică imperială, oricât de des ar fi fost
ea invocată la orele de istorie. Programa noastră
ținea foarte mult seama de autorii antici, greci și
latini; de literatura engleză medievală și renascentis-
tă; de Biblia ebraică și de istoria biblică, precum și
de zeii și eroii Greciei și ai Romei. Am studiat destul
de mult literatura continentală, atât franceză, cât și
germană, iar influența lui T.S. Eliot se simțea undeva
deasupra noastră (a fost o vreme directorul școlii
mele de limbi clasice)”. Totul urmărea edificarea
unui „caracter” care se vădea în relațiile oneste și
deschise cu ceilalți, în libertatea de comportament și
într-o atenție minuțioasă la îndatoriri. Cultura noas-
tră era cea a „englezului fidel legii”. Iar puținii
băieți de origine indiană din sălile noastre de clasă
nu aveau nici cea mai mică problemă cu această cul-
tură.

Impunerea multiculturalismului n-a avut ca efect
înlocuirea vechiului curriculum, ci distrugerea lui.
Și, la fel cum se întâmplă la noi cu nenumăratele
reforme ale educației în vederea unei Românii edu-
cate, susținătorii multiculturalismului (din Anglia,
dar și din spațiul autohton) nu au avut nici cea mai
vagă idee despre semnificația reală a acestui ter-
men. Ei au crezut că trebuie să privim „alte culturi”

drept intrinsec bune și, prin urmare, să le facem loc,
adăugându-le una câte una în programa care a
intrat astfel într-o continuă îmbunătățire. Însă cultu-
rile nu se predau astfel. Chiar dacă antropologii au
capacitatea de a trece cu ușurință de la o cultură la
alta, conturând pentru fiecare o imagine de ansam-
blu, ei reușesc acest lucru pentru că privesc din
afară. Însă ceea ce noi apreciem la o cultură este
imaginea dinăuntru – imaginea participanților la ea,
ale căror emoții, atașamente și scopuri sunt puse în
lumină de imersarea în modul de viață comun,
întrețesut cu o mulțime de ritualuri și imagini.
Privirea dinăuntru se poate învăța – însă numai
printr-un proces de aculturație, în care cultura ni se
comunică ca „a noastră”. Aculturația este valoroa-
să pentru că este precursorul lui „noi” – atitudinea
care ne face să ne privim pe noi înșine ca pe unul
dintre cei mulți cu care ne împărtășim destinul. Din
acest punct de vedere, nu putem cunoaște mai multe
culturi. Tot ce putem face este să ne însușim un fel de
sinteză între cultura publică, pe care o împărtășim
cu vecinii noștri, și cultura privată, care dăinuie
acasă. Acesta este mesajul pe care vechiul curricu-
lum „monocultural” îl transmitea – o cultură publi-
că a bunei purtări și a loialității naționale, în inte-
riorul căreia își puteau găsi locul variațiunile priva-
te. Monoculturalismul a fost un instrument al păcii
între străini, un mod de a lega modurile de viață
diverse care înfloreau pe solul britanic de teritoriul
pe care îl împărtășeau. Tot ce a realizat multicultu-
ralismul a fost să destabilizeze cultura publică, să îi
submineze legitimitatea și dreptul la respectul nostru
și să o înlocuiască cu un mare gol.

Corectitudinea politică este ceea ce Orwell, în
distopia sa, 1984, numea o politizare a limbajului ce
are scopul de a face ca minciunile să sune ca adevă-
rul. Și sofismele decelate de Roger Scruton și pre-
zentate până aici într-o lume instabilă și extrem de
vulnerabilă, sub apărarea gogoriței multiculturale și
a globalismului agresiv evidențiază ordonarea lin-
gvistică a lui Rawls, în care minciuna sună a adevăr,
mai exact a gol, a gol sufletesc. 

„Secretul Noii Moralități, ne spune Joseph
Sobran în Evul Întunecat, Noua Moralitate (traduce-
re Ninel Ganea, Contra-Mundum, 2020), este nega-
rea sufletului. Dacă suntem doar trup, singura noas-
tră fericire, singurul nostru destin, este trupesc. Când
nu mai există perspectiva unei satisfacții trupești,
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Noua Moralitate nu poate recomanda niciun impera-
tiv pentru a trăi în continuare. Nici nu poate să con-
damne avortul. Nici nu poate să cenzureze permisi-
vitatea sexuală, pe care de fapt o consideră cea mai
înaltă fericire accesibilă oamenilor. Nu poate
înțelege nici castitatea, nici onoarea, fără să mai vor-
bim despre relația dintre cele două. Poate doar să
sugereze timid că, dacă amâni pentru o vreme plăce-
rea sexuală sau folosești mijloace contraceptive, vei
avea parte de mai multă plăcere pe termen lung. Cu
greu îți poți imagina o metodă mai absurdă de a
inculca autocontrolul în niște tineri învăpăiați.

Progresiviștii nu au niciun substitut pentru virtu-
te. Nu pot oferi decât expediente morbide precum
avortul, contracepția și eutanasia. Evul Întunecat a
înțeles virtutea și a construit o civilizație. Evul
Progresiv nu înțelege virtutea și dărâmă civilizația
pe care a moștenit-o. eutanasia este un simbol potri-
vit: ultimul sacrament al unei societăți care nu mai
aspiră la rai, ci doar la o distrugere fără durere”.

Vorbind despre practica eschivelor în fața adevă-
rului, Roger Scruton pune față către față cele două
maniere de abordare ale realității contemporane,
între pesimismul total și optimismul debordant și
fără scrupule, în care prevalente rămân atitudinile
bine temperate, în care oamenii care iubesc viața vor
cere responsabilitate și răspundere pentru felul în
care ne comportăm unii față de alții și vor insista ca
prețul fiecărui risc să fie plătit de cel care și-l
asumă. Vor insista ca, în gândirea privitoare la vii-
tor, cazul cel mai bun să fie pus în balanță cu cazul
cel mai rău. În fața nebuniei generalizate, vor
îndemna la înțelepciune în chestiunile mărunte.
Confruntați cu planurile globale de îmbunătățire a
umanității și cu atacurile la adresa tradiției,
autorității și ordinii, în toate formele lor deja încer-
cate și imperfecte, oamenii cu adevărat veseli vor
îndemna la moderație și prudență, sperând să prote-
jeze astfel spațiul în care atitudinea lui „noi” poate
înflori. Dacă există însă ceva care amplifică pesi-
mismul, sărăcindu-l de veselie, acesta este răspunsul
optimiștilor înșiși, care sunt incapabili să renunțe la
iluziile lor.

Hotărâți să nu renunțe la iluziile lor, optimiștii
fără scrupule, progresiștii inovativi, cu propuneri de
„îmbunătățire”, în fond, neîntemeiate și nevalidate în
timp de tradiție, practic nefuncționale, dar pe care ei
vor să le impună cu siguranța celui pentru care viito-
rul (care o fi acela?) le va confirma dezideratele. În

fața celor reticenți, a pesimiștilor bine temperați,
pentru care obiceiurile și tradițiile care și-au adus/își
aduc o reală contribuție la binele general, optimiștii
le cer lor să argumenteze cât mai plauzibil de ce ar fi
de preferat continuitatea celor deja recunoscute ca
benefice, în fața binelui de ei inventat. „Argumentul
transferului obligației a fost folosit foarte eficient în
dezbaterile despre divorț și avort. Cei care spuneau
că înlesnirea divorțului amenință stabilitatea căsăto-
riei și interesele copiilor s-au văzut puși în situația
nu doar de a-și dovedi punctul de vedere, ci și de a
infirma poziția oponenților lor, potrivit căreia
divorțul lesnicios ar favoriza succesul căsătoriilor
bune și destrămarea rapidă a celor rele. Cum să
dovedești așa ceva? Dacă văduvim bunul-simț și
tradiția de orice autoritate, atunci putem dovedi orice
oricui, în funcție de punctul de plecare pe care ni-l
alegem”.

Pentru Ronald Dworkin, cum remarcă și Roger
Scruton, cei care se opun la avort sunt obligați să
demonstreze de ce este răul provocat prin permiterea
acestuia mai mare decât răul pricinuit sănătății min-
tale a femeilor, prin interzicerea lui. E aproape
imposibil de dovedit în avans care este cea mai potri-
vită atitudine într-un astfel de context. „Retrospectiv,
văzând scala genocidului prin avort din America și
atitudinea neglijentă față de parenting, dominantă
acum, este tentant să spunem că nu mai e nevoie de
nici o dovadă. Optimiștii fără scrupule ne spun că
este de datoria celor care apără vechile tradiții mari-
tale să demonstreze că binele social consacrat nu va
fi pus în pericol de căsătoria homosexuală și că nu le
revine celor care propun această inovație să arate că
ea va diminua bunul căsătoriei”.

Asistăm la disoluția familiei, așa cum visa John
Rawls, pentru care doar astfel vom avea dreptatea ca
echitate. Astăzi, părinții nu se mai consideră respon-
sabili față de urmași, nu le mai transmite o tradiție a
vieți în comunitate etc.

Theodore Dalrymple, de profesie medic într-un
spital dintr-un cartier mărginaș al Londrei, în
Cultura noastră: ce a mai rămas din ea (traducere
Smaranda Nistor și Ninel Ganea, Contra.Mundum,
2020), narând situația unui tânăr malnutrit, care se
hrănea doar cu sucuri dulci acidulate, constată: „Nu
e niciodată nevoie de prea multe verigi în lanțul logic
al raționamentului, ca să ajungi de la limbile lor pur-
purii cu papile atrofiate, la genul de destrămare a
familiei pe care îl favorizează o anumită ideologie a
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relațiilor umane, încurajat de legile noastre și de sis-
temul fiscal, și devenit viabil datorită asistenței
sociale din partea statului. Disoluția structurii fami-
liei – o disoluție atât de completă, încât mamele nu
mai consideră că e de datoria lor să-și hrănească
copiii, odată ajunși la vârsta la care pot să scotoceas-
că singuri după mâncare într-un frigider – este cea
care stimulează malnutriția din Marea Britanie a
epocii moderne. Malnutriția de acest fel, conform
autorităților responsabile cu sănătatea publică, afec-
tează în prezent milioane de gospodării britanice. Și
n-ar prea trebui să ne surprindă, dacă tinerii care nu
au învățat să socializeze între pereții propriului
cămin, care nu au învățat nici măcar minimele disci-
pline sociale cerute de oamenii care mănâncă
împreună, se arată complet antisociali și în alte
privințe”.

Puțin probabil, o astfel de realitate (extrem de
răspândită) să impresioneze pe progresiștii fără scru-
pul. Roger Scruton enumeră câteva tertipuri practi-
cate de astfel de optimiști pentru a nu fi vizitați de
vreo îndoială în demersurile lor spre un „viitor lumi-
nos”, și anume: falsa expertiză, transferul vinovăției,
ermetismul și țapul ispășitor.

În pofida profețiilor, a atenționărilor pesimiștilor,
bine temperați, de la Casandra homerică la cei din
Vechiul testament până la contemporani, optimiștii
vor găsi totdeauna mijloacele de a le ridiculiza
observațiile de bun-simț și care ascultate ne-ar scuti
de suferințele provocate de lipsa de scrupule a aces-
tora.

Falsa expertiză este strategia prin care se inven-
tează experți, care au în spate un întreg complex aca-
demic de cercetare, unul care nu poate fi nici contro-
lat, nici contrazis, având și un puternic aparat media-
tic favorabil, reducînd șansele de a fi blocate măsu-
rile promovate imperativ. Să ne amintim de vaccinu-
rile impuse la toate nivelurile în recenta pandemie,
pentru că așa au decis cei interesați, mai ales finan-
ciar, fără a fi fost suficient testate, fără a se cunoaște
efectele post-vaccinare, de care în prezent
nenumărați vaccinați se plâng etc.

Scruton exemplifică strategia falsei expertize,
practicată în Evul Mediu, prin studierea academică a
teologiei, care a avut ca rezultat mari opere de filo-
sofie, de istorie și de studiu biblic: „Însă a fost, și
este, complet mincinoasă. Scopul teologiei este acela
de a produce experți într-un domeniu în care nu exis-

tă experți, și anume Dumnezeu. În fiecare teologie
sunt date concluziile prestabilite ale câte unei
credințe: concluzii ce nu trebuie puse la îndoială, ci
doar înconjurate cu o falsă erudiție și asigurate
împotriva infirmării”.

Totuși, nu e un motiv să regretăm studiul centrat
teologic din vechile universități, cu ecouri extrem de
benefice în marile domenii ale cunoașterii. „Nu se
poate spune același lucru despre domeniile recente
care au izvorât din același principiu de bază – studii-
le feministe, studiile de gen, studiile homosexuale
sau studiile pacifiste, toate concepute pentru a ascun-
de o concluzie prestabilită într-un morman de pseu-
do-erudiție. Poate că cel mai interesant și mai influ-
ent dintre aceste noi domenii este, în zilele noastre,
cel al «educației»”. (R. S.)

Cu adevărat catastrofică este intervenția în
educație a unor așa-ziși experți care, puși în situația
de a împărtăși în clasă elevilor cunoaștere, ar fi și
sunt incompetenți, dar rămân experți incontestabili
în a ne învăța cum să-i învățăm pe copii. „Ori de câte
ori trebuiau luate decizii cu privire la școală, la cur-
riculum și la pregătirea profesorilor, cei consultați
erau «educaționiștii» – adesea oameni care arătaseră
doar într-o mică măsură capacitatea de a-și însuși
cunoașterea caracteristică unei anumite discipline,
dar care decideau cum să-i învețe pe alții să o predea.
Agenda lor era, în mod uniform, egalitariană, centra-
tă pe copil și potrivnică cunoașterii. În mare parte
din cauza educaționiștilor sofismul că ne naștem
liberi a ajuns să fie așezat la temelia reformei
educației în Marea Britanie, în Europa continentală
și în America. Faptul că educaționiștii nu știau nimic
de substanță nu a fost privit niciodată ca un dezavan-
taj – dimpotrivă, ei aveau mintea liberă pentru a
îndeplini sarcina mult mai importantă de a scoate din
curriculum piedicile din calea falsei speranțe, pe care
le plantaseră acolo generațiile anterioare de învățați;
piedici precum latina, analiza matematică, contra-
punctul sau istoria națională pe care eu le-am învățat
în școală, dar care acum sunt scoase definitiv din
programa școlară”. (R. S.)

Grație reformatorilor noștri din Ministerul
Educației și a programului prezidențial, România
educată, cu care se afișează de aproape un deceniu
Klaus Iohannis fără nici un rezultat, singura reușită
fiind alinierea la standardul educaționiștilor, de a
scoate din curriculum tot ceea ce era fundamental în
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a crește cetățeni conștienți și implicați în atitudinea
centrată pe noi. 

În disoluția familiei, cu efectele ei catastrofice,
cum remarca și Roger Scruton, vinovată nu este doar
corectitudinea politică, ci și strategia transferului de
vinovăție: „Instituția familiei nu poate fi restaurată
cu ușurință; mamele singure sau tații care își abando-
nează copiii sau moravurile sexuale care lasă copiii
de capul lor nu pot fi penalizate fără ca aceasta să
genereze opoziție. Însă serviciile sociale se pot
schimba; putem cere «experți» mai mulți și mai
buni; putem suplimenta fondurile și putem realoca
resurse. Că toate acestea nu vor produce un bine
sesizabil este irelevant: situația exemplifică primul
principiu al guvernării birocratice, sintetizat în ordi-
nul: «Nu sta degeaba, fă ceva!»”.

Un alt exemplu al utilizării strategiei transferului
de vinovăție, care are deja vechime și care are ca
stindard Mișcarea pentru Pace, ilustrează unul dintre
cele mai nefericite cazuri de optimism prost instru-
mentat. Cel care a scris Vestul și restul: Globalizarea
și amenințarea teroristă exemplifică situația Marii
Britanii, care, sub influența acestei Mișcări pentru
Pace, a amânat semnificativ reînarmarea țării contra
lui Hitler, pe motiv că pregătirile defensive ar atrage
războiul, astfel că este suficient să ne schimbăm obi-
ceiurile, să evităm gesturile beligerante și să ne ară-
tăm fața iubitoare de pace pentru ca amenințarea
ostilităților să dispară.

Sub umbrela cuprinzătoare a transferului de
vinovăție se adăpostește și se manifestă ca atitudine
ceea ce Nietzsche a numit-o resentiment, cale de a da
vina pe alții, pe cei care au succes, ei fiind vinovați
de cele negative ce ți se întâmplă, de toate relele pe
care nu ai reușit să le depășești. Nu tu ești responsa-
bil de insuccesul tău, ci ceilalți, colectivitatea,
anumiți congeneri etc. Întotdeauna dăm vina pe cei
aflați în avantaj. America, la care apelează, ca exem-
plu, Roger Scruton, este ținta predilectă a resenti-
mentelor, fiind un spațiu în care o comunitate dina-
mică, ce se bucură de o presă liberă și de o dezbate-
re publică continuă, lasă loc pentru critică într-un
fel pe care nu îl vedem nicăieri în altă parte. Nu ar
trebui să fim surprinși, așadar, să descoperim că
antiamericanismul este răspunsul imediat la orice
conflict care implică America și că manifestările lui
cele mai virulente au loc chiar în America. Cu cât
America este mai atacată, cu atât mai mult va fi

vizată de propriii săi critici din interior. Numai
atunci când America va fi săracă și neputincioasă
cei precum Howard Zinn și Noam Chomsky vor fi
reduși la tăcere: nu pentru că ei își doresc ca
America să fie astfel, ci pentru că abia atunci
vinovăția va deveni redundantă.

Cei doi gânditori, nominalizați mai sus, sunt între
cei mai acerbi antiamericani, dispuși să închidă ochii
la ororile unui Pol Pot în Cambodgia, precum Sartre
la gulagurile sovietice, susținîndu-și ideile mai ales
în universitățile americane și fluturînd toate sofisme-
le deja prezentate în acest spațiu, cu un efect devas-
tator, nu în descoperirea adevărului despre noi, ci în
a ascunde adevărul despre dușmanii noștri.
„Antiamericanii nu admiteau vreun punct de vedere
opus și nu recunoșteau vreo virtute în sistemul poli-
tic american, care le permitea critica din interior, în
timp ce ei se bucurau de toate privilegiile fără să-și
invite vreodată oponenții la dezbatere. Scopul lor era
să ascundă adevărul despre politica revoluționară,
despre socialism, despre mișcările de eliberare și
despre tacticile teroriste care, dacă ar fi fost cunos-
cute mai bine, ar fi justificat o mare parte dintre
intervențiile pe care America le-a încercat”.

Universitățile s-au transformat în focare ideolo-
gizante, în care viziunile stângiste revoluționare au
triumfat sub influența unor gânditori precum Louis
Althusser și al său Citindu-l pe Marx, apărută la noi
în 1970 și pe care, când am lecturat-o, mi-a dat încă
un argument să nu agreez viziunea marxistă pe care
autorul își dorea, prin acest galimatias, să o reimpu-
nă între tinerii studioși. Din nefericire, gauchismul s-
a impus la nivel academic, dar și în spațiul public.
„În urma lui Althusser, din pântecele istoriei s-a
revărsat un fluviu de flecăreală care, la vremea lui,
și-a găsit locul în jurnalul de stânga Tel Quel.
Jurnalul publica eseuri semnate de Derrida, Kristeva,
Sollers, Deleuze, Guattari și mulți alți fabricanți de
idei de două parale, din care un singur aspect inteli-
gibil reieșea cu claritate, și anume caracterul lor
«subversiv», revoluționar. Stilul profetic, în care
cuvintele erau mai degrabă aruncate asemenea unor
incantații decât folosite ca argumente, a însuflețit
apariția a mii de imitatori în facultățile umaniste din
lumea occidentală. În sfârșit, oricine putea fi gândi-
tor! Nu mai era nevoie să ai o idee personală sau să
fi studiat pentru a învăța cum să exprimi un gând real
sau o emoție în cuvinte cântărite”. (R. S.)
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Urmează cîteva din emanațiile celor pomeniți, de
tot ridicolul, adevărate mostre de goliciune robustă.
„O păsărească presărată cu remarci critice”, cum o
numește Roger Scruton. Poziția stângistă, prin pro-
povăduitorii ei academici, a infestat iremediabil
curriculum la toate nivelurile educaționale. Asistăm
la un dezastru intelectual asemănător incendierii
bibliotecii din Alexandria, cu închiderea școlilor
grecești, cu lapidarea Hypatiei etc. „Adevărul, vali-
ditatea și cunoașterea, trebuie să recunoaștem alături
de Roger Scruton, au fost izgonite din curriculum de
textele sacre ale programei postmoderne, iar nonsen-
sul le-a luat locul. Și în spatele acestui nonsens stă
promisiunea, mereu dăunătoare, a eliberării – nu
doar de adevăr și de rațiune, ci și de ideea potrivit
căreia comunitatea umană este mai importantă decât
fiecare ins în parte.

După părerea mea, aceasta este una dintre cele
mai interesante forme ale falsei speranțe apărută în
vremurile recente. Profesorii din domeniul umanist
au învățat de la mentorii lor francezi că există un fel
de a scrie care va fi considerat întotdeauna «pro-
fund», cu singura condiție ca (a) să fie subversiv și
(b) să fie neinteligibil. Atâta vreme cât un text poate
fi citit ca orientat împotriva statu quo-ului culturii și
societății occidentale, subminându-i pretenția la
autoritate sau adevăr, nici nu contează că este plin de
inepții. Dimpotrivă, aceasta nu este decât o dovadă
că argumentul său operează la un nivel de profunzi-
me ce îl face imun la critică”.

Criticul nu este agreat când iluziile optimismului
fără scrupule, atât de cultivate de progresiști, sunt la
un pas de a fi infirmate, devine instant dușmanul din
interior; neamul omenesc, ca să-l cităm pe T.S. Eliot,
nu poate suporta prea multă realitate. Criticul,
observatorul lucid al realității, se metamorfozează în
ochii acestora în țapul ispășitor, a cărui nimicire,
constată profesorul de la Colegiul din Cambridge, se
face cu voluptate, fiind dovada necesară că iluziile
sunt invulnerabile atâta vreme cât sunt
„împărtășite”. 

Zadarnice sunt și atenționările asupra efectelor
imigrației necontrolate. Cum aflăm din Eneida,
Enea, părăsind Troia împreună cu alți refugiați, își
iau cu ei, cu intenția clar afirmată de a și-i păstra și
perpetua, pe zeii domestici acolo unde vor poposi ca
emigranți. Nu altfel se întâmplă astăzi cu cei care au
împânzit Europa. O realitate de neînțeles pentru
locuitorii bătrânului continent. Cum corect constată

și Roger Scruton, privind rasismul și xenofobia nou-
veniților, acestea au fost de nedeslușit pentru
conștiința liberală, care nu a putut niciodată să
înțeleagă că liberalismul „nu este o stare obișnuită
a minții”.

Și, cum e de așteptat, apelează spre exemplifica-
re la situația Marii Britanii, copleșită de o uriașă
masă de imigranți, atașați de propriile lor cutume,
tradiții și credințe, refractari și suspicioși față de cul-
tura-gazdă, hotărâți să se izoleze pe ei și copiii lor de
influența, de contaminarea cu noua cultură. Realitate
ignorată de clasa politică. „Această fugă de realitate
nu este o trăsătură nouă a vieții politice. Este întot-
deauna mai ușor să lași o problemă moștenire
urmașilor decât să te confrunți cu ea tu însuși, iar,
dacă problema este de nerezolvat, atunci dublugân-
direa o șterge repede din memorie, așa cum Hitler a
fost șters din gândurile pacifiștilor, iar gulagul de pe
harta politică a militanților pentru pace. Nici
președinții americani nu sunt mai realiști decât noi”.
(R. S.)

Theodore Dalrymple, în unul dintre articolele
cuprinse în cartea amintită mai sus, Răscoale rasia-
le, vorbind despre ostracizarea unui director de liceu
care critica politica multiculturală din gimnaziul pe
care îl coordona într-o zonă de imigranți a
Bradfordului, vine în sprijinul acestuia cu argumente
puternice, la care guvernanții refuză cu program a
lua seama, preia, accentuând, unele dintre argumen-
tele directorului, care într-un articol enumera câteva
dintre problemele și contradicțiile multiculturalis-
mului: „Degradarea limbajului adusă de birocrații
multiculturaliști și anti-rasiști, susținea el, a făcut
extrem de greu a mai discuta onest și limpede despre
problemele rasiale și culturale. Băgând laolaltă toate
minoritățile etnice ca fiind «negre», pentru a crea o
falsă dihotomie între exploatatorii albi, pe de o parte,
și minorități, de cealaltă parte, acești birocrați puteau
ascunde realități complexe și neplăcute precum osti-
litatea neîntreruptă între sikși și musulmani, sau tra-
tamentele foarte rele aplicate femeilor de către
musulmani. Doar prin astfel de mijloace de cecitate
deliberată pot fi reconciliate multiculturalismul,
feminismul și drepturile universale ale omului.
Honeyford l-a citat pe Orwell, potrivit căruia politi-
zarea limbajului «are scopul de a face minciunile să
sune ca adevărul» și «de a da impresia de consistență
vântului pur».

El a dat un exemplu foarte concret despre felul în
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care mentalitatea multiculturalistă afectează
educația. Părinții imigranți, a observat el, își trimit
adesea copiii înapoi în Pakistan și Bangladesh, timp
de câteva luni sau chiar ani întregi, de multe ori toc-
mai pentru ca ei să evite a dobândi anumite caracte-
ristici culturale britanice. Deși această practică are
anumite dezavantaje evidente din punct de vedere
social și educațional pentru oameni care își vor trăi
viața de adulți în Marea Britanie – și deși era în
același timp cu totul ilegal – autoritățile au închis
complet ochii la acest fenomen.

Legea britanică îi obligă pe părinți, odată ce copi-
lul a fost înregistrat la școală, să se asigure că acesta
urmează cursurile în mod regulat. Orice părinte alb
care și-ar ține copilul departe atât demult timp ar fi
fost cu certitudine cercetat și pedepsit. În cazul
copiilor de imigranți, însă, autoritățile școlare nu au
înaintat niciodată acuze ci în loc de asta le-au cerut
profesorilor să țină libere locurile celor absenți și să
privească absența lor ca pe o experiență care te
îmbogățește cultural și, pe cale de consecință,
educațional. După cum a rezumat Honeyford: «Nu
îmi rămâne decât sarcina, imposibil de apărat, din
punct de vedere etic, de a mă alinia la politica de
prezență la școală, care este determinată nu așa cum
cere legea, pe baza responsabilității parentale indivi-
duale, ci în funcție de țara de origine a părintelui – o
politică de discriminare rasială strigătoare la cer și
aprobată oficial»”.

Cu aproape două decenii de la acest vox claman-
tis in deserto (glasul celui care strigă în pustie)
situația a rămas în continuare nerezolvată. 

Aceasta e maniera de „rezolvare” de către
corecții politici, sub pavăza globalismului și multi-
culturalismului, a unor probleme, care cu cât sunt
amânate, cu atât mai mult se agravează. Și momentul
unei explozii sociale este oricând posibil.

Și, în spiritul celor relatate, Roger Scruton pe
această temă remarcă: „Britanicilor li s-a oferit o
minciună ignobilă. Comunitatea multiculturală ce a
rezultat nu a lăsat loc pentru ascultare obștească,
pentru loialitate colectivă sau pentru o istorie comu-
nă: ea avea să văduvească poporul britanic de
moștenirea sa geografică, culturală și politică. Și, cu
toate astea, britanicilor li s-a spus că multiculturalis-
mul nu le va face nici un rău, că dimpotrivă, îi va
face mai buni, pentru că va injecta energie, varietate
și tinerețe într-o insulă bătrână și obosită”. Și oricine
critică această viziune păguboasă este transformat,

de către armata progresistă, în țap ispășitor și moti-
vul unei astfel de atitudini fiind amenințarea, atenta-
tul la iluziile pe care nu acceptă să le piardă.

„În toate cauzele în care optimiștii fără scrupule
se implică, există tendința ca oponenții să fie acuzați
de «ură» și de «discurs al urii», cu toate că oponenții
sunt, de fapt, țintele, și nu sursele acesteia. Oponenții
căsătoriilor homosexuale din America primesc în
mod frecvent e-mailuri de amenințare în care sunt
denunțați pentru «ura» pe care o propagă. Să te
îndoiești de echivalența sexului homosexual cu căsă-
toria heterosexuală înseamnă să dai dovadă de
«homofobie», echivalentul moral al rasismului care
a dus la Auschwitz. În mod asemănător, critica publi-
că la adresa islamului și a islamiștilor este un semn
de «islamofobie», acum o crimă în legea belgiană;
iar legile privitoare la «discursul urii» sunt înscrise
în codurile legislative ale multor țări europene, trans-
formând simpla discuție despre problemele de mare
îngrijorare pentru viitorul nostru într-o crimă.
Chestiunea importantă aici nu este corectitudinea
sau incorectitudinea atitudinilor puse sub acuzație, ci
obișnuința de a atribui celor acuzați ura resimțită de
acuzator. Această obișnuință este adânc întipărită în
mentalul omenesc și poate fi observată în toate vână-
torile de vrăjitoare”. 

În absenta unui scepticism rezonabil, dar sufi-
cient de tenace, deciziile colective riscă să fie devia-
te și să-și asume falsele speranțe și iluzii prezentate
în cele mai „umanitare” ambalaje, bune de păcălit pe
cei care își refuză luciditatea.

Un exemplu de falsă expertiză, la care apelează
pentru ilustrare și filosoful englez, sunt susținătorii
pasionați ai încălzirii globale, ai schimburilor catas-
trofice, complet refractari la atenționările oamenilor
de știință din domeniu. Toate aceste eschive urmă-
resc să ne inoculeze perspectiva unui paradisiac mod
de viață. „Și, cum spune Scruton, nici un paradis nu
este mai la adăpost de furtunile intelectuale decât
paradisul falselor speranțe”. 

Vorbind despre trecutul nostru tribal, despre
tribulațiile unor Hobbes, Locke și mai ales
Rousseau, cu a sa stare naturală, Roger Scruton afir-
mă încă o dată influența excesivă a Contractului
social (agreat, să ne amintim, de John Rawls), rapor-
tată la plauzibilitatea sa istorică. Cu totul altfel și în
consonanță cu istoria reală abordează Hume și Hegel
posibilitățile realizării unui contract, despre care am
vorbit în primele părți ale acestui articol și care
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impune alte abilități – precum folosirea limbajului,
un simț al obligației și recunoașterea celuilalt – care
nu există în starea naturală și a căror existență înce-
pe odată cu acel „noi” al societăților civile. Și este
trecută în revistă situația reală a dezvoltării tribului
din sălbăticie către o armonizare socială în care,
între altele, inclusiv mîna invizibilă se manifestă.

După descrierea sumară a acestor pași, concluzia
lui Roger Scruton, cum și afirmă, este oarecum
deprimantă: „Sofismele pe care le-am identificat în
această carte, care stau la baza smintelilor din zilele
noastre, nu sunt achiziții noi în repertoriul nebuniei
umane, ci reziduuri ale încercărilor oneste ale
strămoșilor noștri de a face lucrurile așa cum trebuie.
Ele sunt procese de gândire care au fost selectate în
lupta pentru supraviețuire și din care au apărut, în
cele din urmă, societățile sedentare. De aceea, nu
este surprinzător că în zilele noastre definesc poziția
implicită la care gândirea noastră se întoarce ori de
câte ori viitorul ne presează. Aceasta este, cu
siguranță, o parte din explicația faptului, de altfel
extraordinar, că perspectiva optimiștilor fără scrupu-
le nu poate fi corectată cu argumente, că eschiva lor
în fața adevărului este impenetrabilă, că este un peri-
col să te îndoiești de ideile lor, întrucât își revendică
orice sferă de influență la care au acces”. Este o
necesitate apelul la pesimism, prin care să introdu-
cem prețiosul virus al îndoielii în sistemul imunitar
blindat al ideii progresiste, și aceste strădanii merită
tot sprijinul întru revenirea la umanitate, pentru că,
afirmă filosoful englez, suntem capabili să ne
depășim natura originară și să construim un „noi”
flexibil, rezonabil, caritabil, care decurge din liber-
tatea individuală, distinct de „eul” colectiv. Dar
această neîncredere este nefondată. Lumea este, de
fapt, un loc mult mai bun decât vor optimiștii să cre-
dem: și tocmai de aceea avem nevoie de pesimism. 

Se înțelege, de un pesimism bine temperat, dacă
vrem, în final, să nu renunțăm la realizarea necesa-
rului agápe.

Psihologii evoluționiști consideră că adaptarea
este esența sufletului omenesc, că suntem, la fel ca
toate animalele, adevărate mașini de supraviețuire.
Viziunea, în parte corectă, nu este nici cuprinzătoare
și încă, mai grav, profund înșelătoare: „Tot ceea ce
distinge motivația omenească – conștientizarea
morții, grija pentru ceilalți, depășirea fricii, actul
sacrificiului de sine – este omis împreună cu
rațiunea, educația morală și cu conștiința socială prin

care ne este sădită în suflet o astfel de motivație.
Chiar dacă ceea ce numesc psihologii evoluționiști
altruism nu ar fi o adaptare, și ar dispărea la toate
celelalte specii, oamenii ar continua să fie altruiști.
Ei ar continua să facă sacrificii, să trăiască pentru
alții și să se supună legii iubirii (agápe), care este
sădită în ei de rațiune și nu necesită o bază biologică
pentru a fi reală” (R.S.) .

Evoluția omului este cu totul diferită de cea ani-
mală. Trecerea de la statutul de vânător-culegător la
cel de agricultor a fost esențială pentru specia noas-
tră.

Karl Jaspers, citat de Roger Scruton, în The
Origin and Goal of History, descrie ceea ce el
numește epoca axială, perioada cuprinsă între 800 și
400 î.Hr., epocă în care comunitățile umane și-au
descoperit și afirmat conștiința de sine și sentimentul
libertății. E o tranziție, un salt putem spune, pe care
psihologii evoluționiști nu-l pot explica. Un alt ele-
ment pe care nu-l pot explica este apariția orașului,
în care nu există comunitatea frățească a tribului, ci
o așezare cu diversa cartiere sau parohii aflate în
competiție, precum în cazul breslelor și diverselor
asociații. „Orașul este o comunitate de vecini care nu
se cunosc neapărat, dar ale căror obligații sunt dicta-
te de așezământ. Conform etimologiei anglo-saxone,
vecinul este cineva care «construiește ceva în apro-
piere». Cetățenii și-au construit așezăminte înveci-
nate și sunt legați între ei prin numeroasele acorduri
implicite și explicite pe care le încheie în fiecare zi.
Orașul este simbolul și înfăptuirea unei noi forme de
chibzuință, care apare atunci când modul de viață tri-
bal este lăsat în urmă”. (R. S.)

Rânduiala orașului este prin excelență una a
societății civile, evident cu totul diferită de cea din
familie. Cu toate că sunt și totdeauna vor rămâne
neasemănători, oamenii au miraculoasa capacitate
de a trăi în pace și de a se adapta prin consimțământ
și consens. „Pe această temelie prudentă a fost clădit
conceptul modern al cetățeniei, potrivit căruia legea
devine legitimă prin consimțământul celor care tre-
buie să o respecte. Consimțământul este rezultatul
unui proces politic prin care fiecare persoană partici-
pă la întocmirea și la adoptarea legii. Înțelegem prin
«cetățenie» dreptul și datoria la participare, iar
distincția dintre comunitățile politice și cele religioa-
se poate fi rezumată prin aceea că cele politice sunt
formate din cetățeni, pe când cele religioase sunt for-
mate din supuși – adică din cei care „s-au supus”
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(acesta este înțelesul de bază al cuvântului islam).
Dacă vrem să dăm o definiție simplă a societății civi-
lizate, ar trebui să pornim de la conceptul cetățeniei.
Este ceea ce caută milioanele de imigranți care
cutreieră lumea: o rânduială care să ofere siguranță
și libertate în schimbul consimțământului – o rându-
ială nu a supunerii, ci a așezării” (R.S.).

Poruncile divine, la care se cere credinciosului să
dea ascultare, nu au nimic în comun cu legile care
patronează societatea civilă și care sunt un rezultat al
înțelegerilor dintre oameni. „Legea nu ne spune ce să
facem, ci ce să nu facem; ne lasă libertatea să ne
urmărim propriile scopuri în limitele constrângerilor
care exprimă consensul semenilor noștri. Autoritatea
sa nu vine de la Dumnezeu, ci de la om, iar
jurisdicția sa este definită de teritoriul comun, nu de
credință, familie sau trib. Aceasta era concepția legii
în polisul grecesc, iar juriștii romani au transformat-
o într-un sistem universal” (R.S.).

Mai exact, legea urmărește rezolvarea conflicte-
lor dintre membrii liberi ai comunității, și nu să le
arate calea spre mântuire. Sentimentul civic impune
ca prioritar prevalarea sentimentului patriotic, ce ține
de teritorialitatea în care viețuiește. „Acest loc este
orașul, și teritoriul său, așa cum l-au definit istoria,
cultura și legea, care l-au făcut al nostru. Loialitatea
teritorială se compune din pământ și din narațiunea
posesiei sale. Loialitatea cetățeanului grec față de
polis este de această natură; la fel și loialitatea euro-
penilor față de pământul lor de baștină.

Această formă de loialitate teritorială le-a permis
popoarelor din democrațiile occidentale să
viețuiască unele în vecinătatea altora, respectându-și
reciproc drepturile cetățenești, în ciuda diferențelor
radicale de natură religioasă, în ciuda absenței legă-
turilor de familie sau de rudenie, respectiv a unui
obicei local înrădăcinat care să susțină solidaritatea
dintre ele. Aceasta este temelia societății alcătuite
din străini care trăiesc în pace unii cu alții și își rezol-
vă diferențele prin mijloace care conduc la consens.
Este imposibil ca imperfecta noastră umanitate să
găsească un aranjament mai bun”. (R. S.)

Citim o adevărată profesiune de credință, afirma-
tă de Roger Scruton cînd vorbește despre prezentul
nostru civilizat, în apărarea și susținerea căruia se
vrea această strălucită adunare de eseuri din cartea
sa: „Scopul meu a fost să apăr această lume a com-
promisului și a jumătăților de măsură. Utopiști și
planificatori au încercat în repetate rânduri să o dis-

trugă. Însă dorința de a negocia soluții, obișnuința de
a le recunoaște altora libertatea unor opinii diferite,
precum și libertatea de a exista, respectul pentru
tradiție – toate acestea există încă. Și sunt legate de
două obiceiuri care, după părerea mea, sunt daruri
durabile ale orașului și reprezintă moștenirea spiri-
tuală a modului de viață european: obiceiul de a ierta
și obiceiul de a ironiza”. 

Nici libertatea, nici plăcerile cît de diverse și
numeroase nu garantează fericirea; în absența sacri-
ficiului, a smereniei și înțelegerii celui apropiat, nu
vom avea parte de căutata fericire. Iar esența sacrifi-
ciului este iertarea. „Cei care iartă sacrifică resenti-
mentul, renunțând, astfel, la ceva drag inimii lor.
Iertarea înseamnă abdicarea din postura lui «eu», în
deplină considerație pentru «noi». Iertarea reprezintă
standardul civilizației și cutuma care face posibilă
civilizația.

Iertarea poate fi oferită doar în anumite condiții,
iar o cultură a iertării este una care sădește aceste
condiții în inimă. Îi poți ierta pe cei care te-au rănit
doar dacă aceștia își recunosc greșelile: iar
recunoașterea greșelilor nu este doar o atitudine cog-
nitivă. Ea nu se obține spunând «da, așa este, așa am
făcut», ci presupune căință și ispășire. Prin aceste
acte de autoumilire, vinovatul vine în întâmpinarea
victimei și restabilește egalitatea morală care face
posibilă iertarea”. (R. S.)

Tradiția iudeo-creștină ne-a învățat să iertăm
greșiților noștri, să nu ne rănim aproapele, să fim
atenți în acțiunile noastre. „Responsabilitatea în
funcțiile publice este doar una dintre instanțierile
acestei moșteniri culturale și nu ar trebui să ne sur-
prindă dacă va dispărea prima, atunci când utopiștii
și planificatorii vor prelua controlul”. (R. S.) 

Un adevăr pe care îl trăim astăzi pe propria piele,
legiuitorii de la Bruxelles nu au nici o răspundere,
dar ne planifică și ne impun regulile de sus în jos fără
a-și asuma erorile.

Din cultura iertării se naște ironia, care ne permi-
te să conviețuim nestingheriți printre străini. Ironia
fiind modul în care recunoaștem alteritatea, scăderile
în orice, nu mai puțin pe ale noastre. „Ironia este
diferită de sarcasm: este o modalitate de acceptare,
iar nu de respingere. Ea merge în ambele direcții:
prin intermediul ironiei, eu învăț atât să-l accept pe
celălalt, către care îmi îndrept privirea, cât și să mă
accept pe mine, cel care privește. Ironia nu se diso-
ciază de judecată, ci recunoaște că cel care judecă
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este la rândul său judecat, chiar de el însuși. Ea
primenește spațiul în care raționalitatea colectivă –
care îi recunoaște pe ceilalți, deși nu știe nimic des-
pre dorințele lor – își face loc în inima lucrurilor.

Iertarea oferă prilejul de a repara lucrurile, de a
depăși conflictul și de a domoli chemarea răzbună-
rii” (R.S.). 

Trăim într-o lume în care, pe lângă o constantă a
războiului pe diferite teatre de operațiuni, mai toate
greu de justificat, avem și o escaladare a terorismu-
lui, prin care islamiștii vor să-și impună viziunea lor
asupra lumii. „Iudaismul, hinduismul, confucianis-
mul și budismul au aceeași evoluție, iar dacă islamul
este o problemă în lumea de azi, acest lucru se dato-
rează, cu siguranță, abordării de sus în jos, prin
porunci, a vieții morale, precum și accentului pe care
îl pune pe supunere, mai degrabă decât pe iertare, ca
principiu unificator al societății. Optimismul
islamiștilor, la fel ca și cel al revoluționarilor dintot-
deauna, scuză orice fel de distrugere, punând-o pe
seama necesității și a planului pe termen lung.
Optimismul trece cu vederea toate faptele care fac ca
planul pe termen lung să fie absurd, iar necesitatea să
fie o iluzie deliberată” (R.S.).

Apelând la încrederea că umanitatea, cu
imperfecțiunile ei dintotdeauna, nu poate coexista în
libertate în absența cooperării între oameni care, deși
se țin cu toți slabi și supuși greșelilor, totuși se
acceptă între ei. „Se cuvine, cum ne îndeamnă Roger
Scruton, să înlocuim falsele speranțe cu speranțe
adevărate, unitatea cu ironia și răzbunarea cu ierta-
rea”.

În finalul Foloaselor pesimismului reia tema
tansumaniștilor, a viziunii lor asupra unui viitor care
prevede schimbarea noastră radicală, metamorfoza-
rea noastră într-o lume de cyborgi, în conexiune per-
manentă cu o ploaie de aparate, totul și toate, în
fond, irelevante pentru viața noastră ca ființe umane.
„Presupunem că, doar pentru că avansăm rapid într-
o direcție, avansăm în toate direcțiile – și totuși, din
ceea ce știm despre om în istorie, ar trebui să presu-
punem exact opusul. Indiferent de ce e adevărat des-
pre doctrina progresului la nivel abstract, e foarte
probabil, după cum se vede la americanul de rând, să
se dovedească o pasiune periculoasă. Raționamentul
nostru spune că știința trebuie să fi creat un nou rai,
pentru că e cât se poate de limpede că a creat un nou
pământ. Astfel, ajungem să luăm în răspăr

cunoașterea despre natura umană pe care o poseda
un trecut atât de ignorant față de legile curentului
electric, iar între timp suntem orbi la faptul că avem
oameni care cunosc legile curentului electric și sunt
ignoranți cu privire la legile naturii umane” (Irving
Babbitt, Eseuri antiromantice, traducere George
Arion Jr., Contra-Mundum, 2021).

Distopiile care ne descriu viitorul și proiectele
transumaniștilor, precum Ray Kurzweil, Max More,
etc. le-am descris în deschiderea acestui articol.
„Transumaniștii ne înfățișează un viitor «necesar»,
un destin determinat de spiritul în mișcare al progre-
sului științific. Însă a ignora acest viitor nu înseamnă
a-i rezista, ci a consacra resursele limitate ale
facultății noastre de raționare singurelor lucruri ce
pot fi organizate cu succes, anume realitățile prezen-
te și oamenii care le locuiesc” (R.S.).

Sfatul ultim al lui Roger Scruton, întotdeauna
demn de urmat, este: „Decât să ne pierdem în aceste
speranțe ireale, s-ar cuveni să reflectăm din nou la
natura noastră de ființe stabile, ale negocierii, și să
ne întoarcem la sarcina care ne este la îndemână –
ceea de a privi condiția noastră actuală cu ironie și
detașare și de a căuta să înțelegem cum putem trăi în
pace cu ceea ce descoperim”.

Transumaniștii consideră că progresului tehnic și
științific le corespunde unul asemănător și în dome-
niul etic, de aici și previziunea schimbării omului, or
poruncile divine, imperativele morale, validate de
timp și de tradiție au o statornicie de neacceptat pen-
tru sofiștii spiritului în mișcare.

Fără o înțeleaptă detașare și ironie, însoțite de un
pesimism bine temperat, nu vom reuși să înfruntăm
sofismele care au infestat viața socială și să
menținem totodată cîștigurile sociale lăsate
moștenire, cu nu puține sacrificii, de înaintași, întru
apărarea unor valori care ne fac viața acceptabilă, pe
care le reiterez și la acest final: cumpătarea, compa-
siunea, sîrguința, onestitatea, bunul simț, modestia,
măsura, politețea, respectul, recunoștința, discernă-
mîntul, iubirea…
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Adam PUSLOJIĆ: Dragă și stimate Nichita, ce
sunt cărțile, ce sunt cărțile pentru tine personal?

Nichita STĂNESCU: Ceea ce este iarba pentru
pământ, ceea ce sunt peștii pentru mare, ceea ce sunt
păsările pentru aer, ceea ce sunt cuvintele de dragoste
pentru om.

A. P.: Dar aici unde este rolul poeziei? Ce
înseamnă poezia în carte?

N.S.: Mai înainte de a vorbi despre poezia în
carte, aș vrea să încerc o observație din afara poeziei
către poezie. Poezia este singura avuție pe care omul

o are, încă nejefuită. Până acum tot ce a avut omul a
fost jefuit, poezia încă nu și-a inventat un Hitler al
poeziei, ca să fie jefuită de către el. poezia este a tutu-
rora, în toți oamenii există poezie, iar poetul este
muncitorul umil al sentimentelor tuturora în aceste
cărți tipărite. Bunăoară de mine, bunăoară de alții.  

A.P.: Să continuăm această convorbire cu
Nichita Stănescu despre sensul poeziei. Un volum al
lui, primul, se numește SENSUL IUBIRII. La noi
sunt traduse și NECUVINTELE, dar acest titlu
reprezintă un fel de suspiciune, un fel de suspiciune
în poezie... aproape de cuvântul „Antiteatru”...

N.S.: Nu este nici o suspiciune față de poezie, e o
părere a mea, mai veche, care este împărtășită și de
prietenul meu Sorin Dumitrescu, că în ceea ce
privește poezia, cuvântul este numai materialul poe-
ziei, culoarea este numai materialul picturii, linia
numai materialul desenului, sunetul numai materialul
cântecului. Arta cuvântului este cea mai neimportantă
din meseria poetului. Kant afirma, odinioară, că
forma este cazul sublim al gândirii și că forma per-
fectă atrage conținutul. Nu îndrăznesc să-l contrazic
pe acest minunat filosof, dar, bănuiesc că un conținut
minunat, tainic și revelat, atrage după sine o formă
minunată și revelată. 

A.P.: Sunt de acord, dar din alt punct de vedere
acest titlu al Necuvintelor nu cumva face parte
dintrr-o tendință poetică din ultimele decenii numită
antipoezie? 

N.S.: Nu. Nu, câtuși de puțin. Cehov, după
Shakespeare, primul mare autor dramatic, dacă
Shakespeare era un urlet barbar, Cehov este o tăcere
barbară dintre două replici. Necuvintele sunt tăcerea
barbară dintre două idei sfinte. 

A.P.: În volumul editat de editura belgrădeană
Rad, Starea poeziei, am dat de o declarație a lui
Nichita Stănescu în care el spunea că abia atunci
când a scris volumul 11 Elegii el a ajuns și la simțul
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poeziei. Ce înseamnă, pentru
Nichita Stănescu, acest simț al
poeziei?

N.S.: Nu știu dacă am decla-
rat exact cu aceste cuvinte, dar,
în tinerețile mele, și și mai târziu,
am fost un foarte mare iubitor de
icoane românești pe sticlă.
Icoane pe sticlă. Și am fost uluit
câte Cine de taină sunt pictate pe
icoanele noastre pe sticlă. Și
deodată am văzut, când sticla era
puțină și mai ruptă, cum pictorul
popular scurta din cei 12 apos-
toli, că rămăsese Isus și doi-trei.
11 Elegii am gândit-o o elegie
„omul-fantă”, care îl reprezintă
pe Iuda, care răstoarnă tot sen-
sul, contrazice tot sensul celor 11
Elegii, iar autorul nu este Iisus,
evident, e Cina cea de taină a
poetului, cum s-ar spune...
Sentimentul scrisului l-am avut odată și l-am părăsit.
Și am să vă mărturisesc de ce am părăsit sentimentul
scrisului. Prefer nopți îndelungi să gândesc versuri, și
după aceea să le dictez soției mele brusc. De ce?
Pentru că Gutenberg a repezit toate cuvintele pe un
plan. Or, cuvintele sunt în spațiu. Exact ca Nils Bohr,
care a desenat schema atomului pe un plan, dar ato-
mul e în spațiu. Cuvintele sunt spațializate. Ele nu
sunt ca acestea, moarte. Ele sunt vii, între mine și
tine, între mine și tine, între mine și tine. Ele au viață.
Ele sunt spuse, sunt spațializate și sunt receptate.
Evident, că după ce cuvântul mi-l scrie soția mea, mă
uit cu ochiul rece și-l îndrept. Dar nu îl scriu cu
ochiul rece, pentru că știu de șapte ori limba română,
sunt poliglot de limba română și știu de douăzeci de
ori limba poezească și am tendința de a o perfecționa,
de a o face lucioasă, de a o face perfectă. Or
perfecțiunea nu are de-a face cu arta. Nu are de a face
cu arta! Am și scris odată  despre cubul perfect...
După ce faci un cub perfect trebuie să-i zdrobești un
colț, ca să se mire toți de ce nu e perfect acel cub. Ce
perfect ar fi el dacă n-ar avea zdrobit un colț! Căci
dacă el, zic eu acum, ar fi perfect, nimeni nu l-ar băga
în seamă. Perfecțiunea nu atrage atenția.

A.P.: Srba Igniatovici ne-a spus, nu de mult, des-
pre ultimele cărți ale lui Nichita, ca despre niște
relicve, ca despre un obiect care merită adorat. Ce

carte este? La ce se referă? 
Srba IGNIATOVICI: Mă refer de fapt la o serie

de cărți recente ale lui Nichita Stănescu, care sunt o
operă comună a lui Nichita și a prietenului Sorin
Dumitrescu, care este un mare pictor, cum și Nichita
este un mare poet. Cele trei cărți reprezintă nu numai
o idee supremă tipografică, ci și o posibilitate a cărții
și o experiență post-Gutenberg și ne arată cum cartea
devine și un monument. Este vorba despre volumele
Epica Magna, Opere imperfecte și Noduri și semne.
Este vorba despre un poet pe care l-am cunoscut
acum vreo zece ani, și atunci am înțeles că de fapt am
întâlnit o personalitate unică, un om care depășește
bariera limbajului. El nu se ocupă cu poezia scrisă, ci
el spune poezia  din inima limbii sale. Și, ceva patetic
spus, pentru el poezia înseamnă a respira. E vorba
despre un poet unic, care nu se mai repetă. Există și
un sistem de categorii pe care nu se poate să le
exprimi ușor. În fine, el este un poet care gândește
intensiv, nu evită nici o problemă, spune poezia într-
un fel modest, dar o concepe ca un poet moderator al
conștiinței lirice. O figură impresivă și, după mine,
este o mare onoare că am cunoscut o personalitate
atât de importantă, care este Nichita Stănescu. Un
volum pe care nu pot să-l evit este, evident,
Belgradul în cinci prieteni. Ar fi interesant să auzim
de la el cum a ajuns la acest volum? 
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N.S.: Dacă v-aș spune că eu sunt condamnat la
moarte din pricina faptului că m-a născut maică-mea,
sunt condamnat la prietenie din pricina faptului că l-
am cunoscut pe Srba Igniatovici și pe Adam
Puslojici. Condamnarea la prietenie este la fel de
dureroasă ca și condamnarea la naștere. 

A.P.: Astăzi când am vorbit și i-am spus lui
Nichita că Sorin Dumitrescu a ilustrat cărțile lui
Nichita, s-a revoltat. Asta nu înseamnă un fel de gra-
fică! Astea nu sunt ilustrații! De ce? 

N.S.: Bine-nțeles că Sorin nu e prietenul meu că
mi-a ilustrat poeziile, după cum nici eu, niciodată nu
i-aș ilustra cu versuri tablourile lui. E vorba de cu
totul și cu totul altceva. După părerea mea, e vorba de
o însoțire, de a crea din efortul nostru abstract un
obiect concret de artă. cartea, cuvântul palpabil pe
care-l poți atinge și de care te poți bucura cum se
bucură copiii de o jucărie... Acum, să vă spun ceva:
în capul culturii noastre, și cu precădere în cazul nos-
tru al amândurora, noi suntem de opinie că artele tre-
buie să se însoțească cum cibernetica, bunăoară, este
o unire a tuturor științelor în interstițiile lor. Tot așa și
poezia mea, prin interstițiile ei, se unește cel mai bine
cu concepția vizuală și obiectuală a lui Sorin
Dumitrescu. Dar repet: concepția  lui vizuală și
concepția mea de cuvânt au o însoțire comună cu pre-
cădere din ceea ce este dincolo de imagine, dincolo
de cuvânt, printr-o spiritualitate comună, care este
mult mai puternică decât spiritualitatea fiecărui sin-
guratic. În perioada noastră, noi nu mai suntem lideri
de unul singur și în destinul nostru istoric ne însoțim
în construirea unei spiritualități mai
profunde și încă mai puternice.
Modelul nostru antic este cântecul
însoțit de cuvânt. Pentru mine, așa
cum într-o baladă populară, textul ei
se potențează prin cântec, versurile
mele se potențează prin imaginea lui
Sorin Dumitrescu. Este un alt tip de a
cânta.

A.P.: Să-l întrebăm și pe Sorin
Dumitrescu ce înseamnă pentru el
această concepție vizuală a poeziei lui
Nichita și sintagma cealaltă, spiritua-
litatea comună de care vorbește
Nichita.

Sorin DUMITRESCU: Reluând
gândirea lui Nichita, explicând
Necuvintele, el vorbea despre ceva ce

eu îl numesc no manʼs land – un teritoriu afizic, asta
nu înseamnă mai puțin concret, care se află între sens
și între semn. Cum s-ar spune, artistul este persoana
care se situează în acest no manʼs land, de unde ori-
zonturile semnului și orizonturile sensului le are în
mână ca două hățuri la o cvadrigă – cărțile noastre. și
aici este temeiul profund al însoțirii noastre, sunt
construite ca sens, ca un curcubeu. Emoția, sensul nu
se relevă direct, din contactul închegat vizual sau
conceptual, ci în reverberația ultimei care se petrece
la intersecția transparentă între poezie și imagine.
Vreau să adaug, ca să fiu scurt și să închei, fiecare
dintre cele trei cărți tipărite au avut o anumită tipolo-
gie de exprimare. Ultima carte, pe care am adus-o
pentru a o vedea și a v-o face cadou, este o carte-
ceapă. O carte-ceapă în care textul poetului este
îmbrățișat de foile mai usturătoare ale desenului.
Usturătoare nu ca acuitate, ci în primul rând ca imagi-
ne acută. Textul se află îmbrățișat de către imagine.
De asta o numesc carte-ceapă. E una din posibilitățile
de exprimare pe care am ales-o. Ea se numește
Noduri și semne. 

A.P.: Dacă Nichita mai știe să ne spună o poezie
pe de rost, dorim să o auzim.

N.S.: Știu o poezie foarte scurtă, care bănuiesc că
mă definește, de aceea se numește Autoportret. 

EU SUNT O PATĂ DE SÂNGE CARE
VORBEȘTE.
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George MOTROC: Domnule Profesor Mircea
A. Diaconu, după întârziate, dar călduroase urări
aniversare, vă rog să fiţi de acord să vă întreb
direct/să intrăm direct în subiectul dialogului nos-
tru de astăzi: Cum arată bilanţul dvs. editorial din
perioada pandemiei? Greşesc dacă spun că acesta
cuprinde două cărţi publicate, una la Editura
Cartier şi alta la Editura Junimea?

Mircea A. DIACONU: Mi-ar fi greu să vorbesc
de bilanțuri de pandemie. Ar fi cumva și indecent.
Când oamenii mor sau suferă, să te refugiezi în lite-
ratură, în critică literară, în studii, oricum ar fi ele,
oricât de mult ar fi un refugiu, mi se pare indecent.
O mică meschinărie perfect umană pentru care se
pot găsi cele mai nobile justificări. Ce-i drept, am
scris câte ceva (mă va fi salvat acest lucru?), dar
altceva decât credeți, căci cărțile invocate de dvs.
sunt vechi. Cea de la Cartier era gata de ani buni.
Primele secvențe cu acest titlu au apărut în ultimul
număr din România Literară din 2009; la Cartier,
aștepta de vreo trei sau patru ani. Cât despre volu-
mul de la Junimea, el e o punere împreună a unor
volume sau texte publicate în presă de-a lungul tim-
pului. Inițial, fusese vorba doar de o reeditare a lui
Creangă, promisă lui Lucian Vasiliu, deși nu prea
eram convins că merită. Mi s-a părut însă că Ion
Creangă poate fi plasat într-un context care să anga-
jeze și alte idei. Discuțiile despre Hogaș,
Agârbiceanu și Negoițescu schimbă cu totul datele
problemei. În tot cazul, în afară de prefață, nimic n-
a fost scris în pandemie. Așadar, că le-am publicat
acum ține pur și simplu de întâmplare. Ce-am
lucrat, în acest caz, în pandemie? Foarte exact, nici
nu mai țin minte. Dar cred că am descoperit atunci
extraordinarele pagini de jurnal ale lui Ciprian
Porumbescu, am redescoperit Bucovina de secol

XIX, sau chiar mai veche, în fine, cumva m-oi fi
refugiat și eu în vreo vizuină livrescă și în muncă
pur și simplu, muncă ne-lucrativă. Nu spunea
Cioran, ajuns la Dieppe, că muncind fizic – repara
garduri, acoperișuri etc. – are sentimentul că-l
întâlnește pe Dumnezeu?! Muncind fizic sau ascul-
tându-l pe Bach. 

G.M.: Cum aţi scris în perioada pandemiei? A
fost mai greu sau, paradoxal, mai uşor, în izolare
sau, pur şi simplu, altfel decât în orice altă perioa-
dă din viaţa dvs.?

M.A.D.: Într-un anume fel, deși tocmai lucrul
acesta ar putea scandaliza (cu atât mai mult cu cât
ar putea să pară că mă contrazic), nu cred să fi fost
influențat prea tare, nici în bine, nici în rău de pan-
demie. Am așa un fel de indiferență la contexte.
Unii se vor fi refugiat cu disperare în scris, tocmai
ca să nu vadă ce se-ntâmplă în jur. Alții, la polul
opus, vor fi fost paralizați de impactul întâmplărilor.
N-am trăit nici una, nici alta. Poate că obligația de a
ține orele la universitate, de a le pregăti ca și cum ar
fi fost întâlniri față în față, de a da sentimentul
normalității mi-a ocupat prea mult timp care să
ajung la extreme. Dar cred că lucrul acesta ține
cumva și de ceea ce aș numi refugiul în anonimat.
Dacă stau să mă analizez, căci nu e vorba nici de a
face pe eroul, nici de orgoliu, nici de prefăcătorii, de
simulări de tot felul, când, în 1986, am ales să plec
profesor la Odorheiul Secuiesc, deși puteam opta
pentru locuri călduțe pe lângă Suceava, a fost un
anume instinct – care, har Domnului, a funcționat
bine. Ca un călugăr care stă într-o chilie – ce se-
ntâmplă în jur trece cumva pe lângă tine. Firește că
e o iluzie. Poate un fel de iresponsabilitate. 

G.M.: Ce i-a lipsit mai mult în această perioadă
scriitorului, dar şi profesorului Mircea A. Diaconu?
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(Târgurile de carte? Lansările? Întâlnirile cu alţi
colegi scriitori...)

M.A.D.: Acuma, să spun că mi-au lipsit toate
lucrurile acestea n-ar fi rău. Dar Suceava e totuși un
oraș de provincie – anodinul face parte din cotidian.
Nu că nu se-ntâmplă nimic, dar sunt totuși puține
lucruri nemaipomenite, iar eu sunt mai degrabă
taciturn; deși îmi doresc să fiu și eu în centrul lumii,
fug mai degrabă de ea. Și aș continua, cumva
inerțial: dar nici o fugă nu-i suficientă. Probabil că
îmi ajung discuțiile cu studenții pentru a-mi satisfa-
ce sentimentul de utilitate necesară. Oricum, din
Suceava, dintr-un soi de comoditate, plec doar
atunci când sunt obligat. Nu depind organic de târ-
guri de carte, de lansări etc. Strămoșii mei sunt agri-
cultori, nu vânători. Dar azi poți ușor face să vină
lumea la tine. Cred că în pandemie m-am întâlnit cu
Guzel Iahina. Apoi, cum am spus deja, cu Ciprian
Porumbescu – prin el, cu Cernăuții din a doua jumă-
tate a secolului al XIX-lea, am locuit mai multe zile
în casa de la Stupca a preotului Iraclie, libertin, pus
pe șotii, înconjurat de prieteni și îndrăgostit de
Berta. În fine, am fost trimis la Viena împotriva
voinței mele, uluitoarea Vienă. Nu e suficient? 

G.M.: Privind lucrurile în ansamblu, credeţi că
lumea literară s-a schimbat sau măcar are de învă-
ţat ceva esenţial din această lecţie dură numită
Covid?

M.A.D.: Fără doar și poate. Lansările, toate, se
desfășoară acum online sau hibrid. Lumea e grăbită,
iar tihna, virtuală. Poți face în același timp câteva
întâlniri paralele. Sau succesive: dimineața poți fi la
Paris, la prânz, la Sibiu, sera la New York. Iar noap-
tea dormi acăsucă, fără nici un disconfort. Lumea a
devenit deodată foarte mică. Planeta e o boabă de
piper, iar noi suntem exilați pe ea, vorba poetului.
Exilați, migranți, monoritari. Între timp, o altă
întâmplare – „geo-politică” – face planeta să se
micșoreze și mai mult. Suntem cu bocceaua în
spate, dacă și cât suntem, și ne mutăm refugiați de
ici-colo, dintr-un colț al creierului în altul. Liniștea
noastră e provizorie. Poate granițele noastre.
Identitatea noastră individuală nu mai vorbesc. Pe
lângă exilați, migranți, minoritari, acum aș adăuga:
refugiați. Iată starea naturală, de care uitaserăm. De
aceea, sentimentul că locuiești într-un schit e odih-
nitor. Dar nu-l ai. 

G.M.: Revenind la bilanţul dvs. literar, vă felicit

pentru faptul că, la nici un an, tirajul s-a epuizat,
mă refer la cartea despre Cernăuţi, de la Editura
Cartier! Se pot găsi asemănări sau deosebiri între
Micul Paris interbelic, de care a scris tizul dvs.,
actorul, şi Mica Vienă, cum i-aţi spus în introducere
Cernăuților, un oraş care ,,emană o energie cosmo-
polită şi naţională deopotrivă”?

M.A.D.: Nu știu dacă în Bucureștii interbelici,
vreun ziar avea o rubrică a obiectelor pierdute și
depuse la un birou al poliției pentru recuperare. Dar
când afli ce se pierdea în mica Vienă, îți dai seama
că nu e loc de comparații. Cernăuții, oraș imperial și
marginal deopotrivă, care-și trăia cu o anume ago-
nie metamorfozele. Într-o vreme, visam că mă
plimb prin el în anii interbelici; e puțin onirism în
cartea asta, într-un sens chiar foarte literal, aș spune.
Și dacă s-a epuizat, ei, bine, oamenii vor fi fost
atrași de fotografiile dintr-un oraș dispărut (tot ce
ține de timp stârnește curiozitatea; moartea atrage
într-un fel neștiut), de poezia pe care am articulat-o
din fiecare text decupat din „Glasul Bucovinei”, de
obiectul în sine, căci, finalmente, cartea e un album.
M-am simțit în pielea lui Marcel Duchamp. Dacă în
1913 el produce o mică revoluție, eu cumpăr, în
Cernuții din 1923-1926, un bilet la teatru ca să-l
ascult pe Enescu, aștept să treacă familia regală în
haine de gală (eu sau familia, cine mai știe?), merg
la meciurile echipelor de fotbal organizate etnic,
aflu că un casier pe nume Ceaușescu a fost asasinat
și așa mai departe. Iată chilia de care vorbeam. 

G.M.: Poate fi considerată cartea dvs.
,,Cernăuţi. Obiecte pierdute” un experiment literar
sau un respiro necesar pentru a pregăti alte opere
critice, fie ele şi de ,,Recitiri”?

M.A.D.: Experiment literar și existențial,
deopotrivă. Ar trebui să urmeze niște recitiri. În
fond, totul trebuie recitit. Chiar cartea aceasta des-
pre Cernăuți e pur și simplu o carte de recitire. Totul
e recitire. Și văzând următoarea întrebare, trec deja
la ea.

G.M.: Legat de titlul cărţii, aş vrea să vă întreb
dacă sunteţi de acord cu Borges care, citez din
memorie, spunea că a reciti e chiar mai important
decât a citi, decât prima lectură?

M.A.D.: Și trec la ea căci o spune nu doar
Borges, o spune, ne-metaforic, Matei Călinescu
într-o carte al cărei titlu e chiar A citi. Recitirea. Nu
facem decât să recitim, adică să interpretăm, să pro-
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ducem conexiuni, să creăm sens. Mai mult, noi, fie-
care dintre noi, suntem de fiecare dată alții. Când
suntem comunități, nu doar contextele ne fac să
vedem altfel, „textul citit” devine altul. Altfel, e
dureros să vezi oameni serioși, unii, cronicari, care
cred că ceea ce au spus acum patruzeci de ani, în
anumite contexte politice, morale, sociale, e valabil
și astăzi. Adevărurile sunt contextuale. În fine, pe
mine mă interesează să reconstitui contextele și, pe
cât posibil, să nu inventez sensuri. 

G.M.: Ce a adus în plus, în cazul dvs., recitirea
lui Creangă ale cărui atribute definitorii sunt non-
conformism-gratuitate, a lui Hogaş, despre care
avertizaţi că ,,marele minor e un artist veritabil”
sau a lui Negoiţescu, cel despre care spuneţi drept
concluzie că este un rafinat crepuscular”, dar şi că
,,nu sunt doi ca el în critica românească”? Cât de
diferite sunt mizele estetice, în fiecare caz în parte?

M.A.D.: Cu Negoițescu e o întreagă poveste.
Tocmai în cazul lui, care vedea lucrurile vechi ca și
cum le-ar fi simțit pentru prima dată, se lucrează
inerțial, cu clișee și prejudecăți. În tot cazul, fraza
lui, ca un drog, e nu o dată înșelătoare. Iar afirmația
pe care o citați are în vedere și angajarea sa morală.
Nu poți să fii critic literar decât în sistem, nu pe o
insulă pustie, și nu detaliez pe tema asta. Or,
Negoițescu a riscat totul împotriva sistemului. Și-a
scris Istoria departe de țară. A scris-o, în fond, pen-
tru neant. A fost nemilos cu mulți și înainte toate cu
el. Dar la întrebarea aceasta ar trebui să răspund pe
pagini întregi. În tot cazul, verdictele lui, analizele
lui, toate relevă o angajare morală, politică chiar. Și
mai e ceva, care are legătură cu „marii minori”, ca
să-l parafrazăm/ cităm pe Călinescu. E vorba de
scriitori, Negoițescu printre ei în prima fază, care
nu-și socializează sau profesionalizează scrisul.
Rafinați, își sunt suficienți lor înșiși. O fac pe riscul
lor. Pariul lor e existențial și estetic, nu social. Dar
Negoițescu a înțeles la un moment dat că libertatea
morală e mai importantă decât libertatea de a scrie. 

G.M.: Privind spre viitor, ca să ştiu cum să-mi
organizez viitoarele vizite în Cetatea Sucevei, o să
vă întreb ce planuri literare aveţi pentru următorul
deceniu?

M.A.D.: Păi aș trece la realizarea că n-o să mai
scriu cartea despre Negoițescu (am crezut în ea vreo
doi ani), nici alte cărți la care mă gândisem; dar voi
fi în Suceava în următoarele zile. Sunt pe un șantier,

destul de complicat, prea complicat. Și aș vrea să-i
pun capăt, pentru că unul mult mai ușor e în
așteptare. Dar pe primul cred că nu mă poate nimeni
înlocui, și nu pentru că aș fi eu mare meșter, ci pen-
tru că trebuie multă răbdare. Iar reușita, nu neapărat
incertă, nu va interesa decât pe foarte puțin. Reușita
am spus? Nu, continentul pe care îl voi scoate la
suprafață. 

G.M.: În loc de concluzii, chiar dacă am mai
întrebat, nu pot rata ocazia să vă întreb: Într-un
interviu de acum câţiva ani, înainte de perioada
Covid, criticul literar Alex. Ştefănescu îşi exprima
convingerea că atunci când se va scrie, în zilele
noastre, un roman politic care să prezinte România
din perioada regimului comunist sau din prezent,
atunci vor fi şanse la Nobel... Ar fi un optimism exa-
gerat să extindem o astfel de speranţă şi la perioa-
da Covid? Sau trebuie să ne mulţumim cu un opti-
mism moderat şi să sperăm că, după această
perioadă de criză, scriitorul român ca instituţie îşi
poate recupera prestigiul, eventual până aproape
de nivelul de dinainte de 89 când era văzut ca un
simbol al rezistenţei prin cultură?

M.A.D.: Nu știu dacă mă credeți, dar sunt atât
de puțin specialist în juriul de la Stokcholm... Eu
cred în „marii minori”, în literatura, cum zicea
cineva, minoră. Nu știu câți dintre scriitorii care
rezistau prin cultură erau mari minori. La fel de
mult precum cei care nu rezistau prin cultură, și cei
care rezistau, fie că se opuneau sau nu sistemului,
erau niște victime. Totul era o reacție la sistemul
care le determinase într-un fel sufletul și fraza.
Nicoale Manolescu și Eugen Simion scriu textele
lor despre Maiorescu și Lovinescu pentru că în
epocă era nevoie de militantism pentru valorile
estetice, a se citi europene. Cred că așa trebuie să
vedem lucrurile. Și să plasăm totul în context.
Inclusiv premiul Nobel, care, fie vorba-ntre noi,
dacă l-ar lua un român, nu ne-ar face pe noi nici mai
citiți, nici mai culți, nici mai rafinați, nici mai
angajați civic, nici mai europeni. Dar ne-ar da moti-
ve să ne mai mândrim cu ceva. 

Interviu realizat de George MOTROC
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Un biolog ca formație intelectuală dar reciclat
mai apoi în postura de om de afaceri, Walter Übelhart
a publicat un roman istoric din Transilvania intitulat
În umbra lui Shakespeare, Editura Maestro Tip,
Fersig, 2016. E un fenomen acesta, apariția de centre
editoriale în mici localități din provinciile românești.
După Florești cu editura Limes și Apahida tot din
preajma Clujului cu a ei Neuma, iată acum și această
editură-tipografie din Fersig, un sat de pe lângă Baia
Mare. Cât despre cartea în cauză, ea pornește de la o
ipoteză cunoscută, vehiculată uneori în mediile de
scandal, cum că nu actorul Shakespeare a scris texte-
le ce îi sunt atribuite. Pentru această presupunere
explicația este destul de simplă, bazându-se pe ipote-
za că era foarte puțin probabil ca un om cu instruire
modestă, dintr-o localitate de provincie a Angliei, să
devină cel mai important dramaturg al tuturor timpu-
rilor (p. 215). E o suspiciune repede transformată în
ipoteză de lucru și în baza ei sunt căutate explicații.
Din acest punct de vedere în romanul recent se mai
face încă un pas și de la propunerea unui eventual alt
autor sau a unui colectiv de autori se trece printr-un
salt fantastic la presupunerea că adevăratul creator al
capodoperelor atribuite până acum lui Shakespeare ar
fi fost exclusiv sau doar parțial un ins din Baia Mare,
un anume Johannes Banfi Hunyades, un alchimist. 

Așa zisul roman istoric își desfășoară acțiunea pe
două planuri: pe de o parte sunt evocate după tipicul
romanelor clasice tribulațiile acestui personaj pere-
grinând din Baia Mare la Londra în principal dar și
prin alte părți ale continentului, tocmai în timpul
când trăia marele dramaturg englez. Iar pe de altă
parte, sunt aventurile din prezent ale scriitorului cărții
care își descrie cercetările sale și ale celor din preaj-
ma sa de a reconstitui viața celebrului personaj din
Baia Mare, presupus aici de a fi fost un substitut al
dramaturgului englez. Pe acest itinerar epic autorul a
avut de înfruntat cel puțin două mari primejdii, două

probe de foc la care este supusă temerara sa acțiune
de a scrie un roman pe o temă atât de dificilă. Dacă,
așa cum s-a mai și întâmplat, ar fi identificat un înlo-
cuitor al celebrului autor în spațiul anglo-saxon,
demersul său ar fi fost acceptabil cel puțin până la un
punct dar să susțină că nu un englez ci chiar un
maramureșean ar fi putut fi autor al faimoaselor piese
de teatru aceasta nu doar că este o fantezie prea de tot
dar într-o atare ipoteză ar fi căzut în păcatul colosal al
protocronismului, susținând că nu alții ci chiar un ins
din spațiul României de azi este în frunte, precedân-
du-i pe toți ceilalți posibili aspiranți la rolul de a-l
înlocui pe Shakespeare. Îndeosebi după evenimentele
din anul 1989, a mai susține ceva în sensul teoriei
delicatului și sublimului personaj care a fost eruditul
Edgar Papu, creatorul teoriei protocronismului, a
însemnat să te expui unui sigur oprobriu public căci
îndeosebi în noua eră politică era la modă exclusiv
comandamentul de a-ți biciu neamul românesc expri-
mând la adresa lui blasfemii maxime. În acest context
Walter Übelhart s-a descurcat cum nu se poate mai
bine dând dovadă de finețe și ingeniozitate. Așa cum
despre sine nu știu că s-ar fi exprimat vreodată că este
român ba chiar prin numele său lasă de înțeles că ar
fi complet altceva decât un valah iar toată atmosfera
din roman este una pregnant cosmopolită, fără a pri-
vilegia în vreun fel o eventuală românitate. Astfel că
acuza de protocronism nu se pune deloc. Cealaltă
probă pe care autorul a avut-o de înfruntat ține de
necesitatea de a conferi verosimilitate construcției
sale epice. Un lucru deloc ușor câtă vreme el își pro-
pune prezentarea unui alchimist, a unui ins fantast, nu
doar presupus autor al capodoperelor shakespeare-
iene ci și dedat practicilor cvasi vrăjitorești. Pentru
acesta autorul se pune pe sine însuși drept garant al
adevărului istoric, pe sine, pe doamna sa și probabil
pe întreg cercul de prieteni în mijlocul cărora trăiește
și cărora le împărtășește gândurile sale. Mai mult
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chiar, acestora le adaugă tot mediul băimărean, al
orașului de la poalele muntelui Gutâi, plus secvențe
din Baia Sprie, din satele Unguraș și Băiuț și alte
locuri din Maramureș. Iar pentru a fi și mai convin-
gător cartea este împănată cu numeroase planșe foto-
grafice conținând detalii de arhitectură veche convo-
cate pentru a susține teoriile cam neverosimile din
roman. E aceasta o problemă: în ce măsură prin aglo-
merarea de detalii de cea mai diversă natură se poate
obține reconstituirea unui adevăr istoric. Numai că
dilema aceasta nu se pune aici întrucât autorul nostru
s-a refugiat în ipostaza de romancier iar toate
susținerile sale doar sugerează că ar reprezenta o
reconstituire a ceva ce cândva chiar s-a întâmplat
când în fapt avem de-a face doar cu o ficțiune literară.
Cu toată impresia lansată de Walter Übelhart, în sen-
sul unei presante verosimilități, cartea aceasta trebuie
judecată doar ca operă literară, o operă alertă, cu
fraza scurtă și limpede, desfășurând secvențe ce alter-
nează cele două planuri ale narațiunii, cel care evocă
lumea de acum aproximativ patru sute de ani, și cel
din prezent.

După reușita cu romanul la care m-am referit și
după ce în baza narațiunii acestuia a fost făcut și un
film interpretat de actori amatori recrutați din cercul
de prieteni ai autorului, acesta prinde curaj și redac-
tează și publică încă un roman în care calitățile și
pozițiile sale se radicalizează. Mă refer la ceea ce este
calificat ca fiind un roman, fără alte calificative pre-
cum în cazul precedent ci pur și simplu doar roman:
Walter Übelhart, În afara cercului, roman, Editura
Maestro Tip, Fersig, 2022. Aici este abandonată tema
privitoare la Shakespeare, dar sunt păstrate multe
dintre personajele cărții precedente cât și locurile
despre care fusese vorba acolo, în principal Baia
Mare și unele localități de primprejur dar și făcându-
se excursuri prin Europa, însă Londrei de altă dată îi
este preferat Parisul ca loc de acțiune romanescă.
Tema noii cărți este elixirul dacă nu chiar al vieții
veșnice atunci măcar al prelungirii de cel puțin câteva
ori a vieții celui care se înfruptă din acesta, îngurgi-
tând din licoarea a cărei rețetă de fabricație este opera
alchimistului originar din Baia Mare. Câteva ancore
sunt lansate și aici în istorie în măsura în care
supraviețuitorul trece prin succesive identități pre-
cum Casanova sau Contele de Saint Germain. După
cum nu este omis nici împăratul Rudolf al II-lea iar
cu această ocazie intră în scenă și Mihai Viteazul și
misterioasa doamnă care l-a însoțit la curtea imperia-

lă de la Praga, când au fost introduși ca figurație cen-
trală într-un tablou istoric în care domnitorul mun-
tean este personaj de prim plan iar însoțitoarei lui i se
dă acum, în roman, identitatea de Velica Norocea și
este purtată de autor ca supraviețuitoare până în zilele
noastre descrise în ultimele pagini ale cărții. Doar ea
nu și renumitul voievod. 

Măiestria autorului ține de capacitatea sa de a
face indistinctă linia dintre racordurile istorice și
ficțiune. Pentru a-i judeca scrierea băimăreanului nu
am nici interesul și nu îmi atribui nici competența de
a aborda corespunderea ei cu adevărul istoric a cărui
realitate este de altfel pusă la îndoială chiar în pagini-
le cărții. În ceea ce mă privește, eu o ia drept o creație
beletristică, un basm agreabil, iscusit desfășurat, fără
zorzoane artistice, spus alert și captivant în sensul în
care apar și crime iar referirile la ele dau un ton de
scriere polițistă, un detectiv particular face parte din-
tre personajele cărții. Acesta este un aspect care poate
să-i încânte pe unii dintre cititori dar nu este caracte-
rul cel mai important al creației lui Walter Übelhart,
ci detaliile care țin de esoterism, de alchimie, de para-
normal, de referirile numeroase la societăți secrete,
roscrucianism, francmasonerie, despre care autorul
presupune că au fost precedate în timp de societățile
secrete ale minerilor din minele de aur și argint din
Maramureșul medieval. Basme moderne făcute să
încânte cititorii de azi și poate și pe cei de mâine.

Adevărul istoric este mai degrabă o imagine asu-
pra căreia s-a convenit de moment, un alt cercetător
va propune o tot alta și alta ipoteză, într-un carusel de
imagini care nu are vreodată vreun sfârșit. În schimb,
capitol al istoriei religiilor, cercetările atât de dificile
cu privire la alchimie, esoterism și societăți secrete,
relații simbolice și încifrări presupun dificultăți și pri-
mejdii mari de a aluneca în facil și deriziune. Prin
inteligența de a nu ridica pretenții de științificitate,
resemnate de a se cantona exclusiv în zona beletristi-
că, fără a ridica ambiții mai mari, romanele în cauză
îl onorează pe autor și îi deschid calea succesului la
publicul larg.
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Sunt experiențe, împrejurări, trăiri care au dispărut
din existența ta, despre care scrii ca și cum te-ai citi, ca
și cum te-ai cita. Moartea ta relativă mai are tăria de-a
glosa materia vieții tale, uneori chiar cu o anume dexte-
ritate. 

*
Nu căuta să-ți transformi iluziile în așteptări. Nu le

vulgariza. 
*

Rigoarea lucrurilor care pur și simplu tac.
*

„Există verticalii care experimentează succesiv, care
trec de la o persoană la alta, de la un lucru la altul,
lăsând-o pe una pentru cealaltă, care se opun și suferă
dacă vreo exaltare veche de-a lor se întoarce să-i ispi-
tească, în vreme ce ei se consacră alteia. Aceștia sunt
romanticii, adolescenții eterni. Există în schimb orizon-
talii, care își trimit experiența să cuprindă o vastă gamă
de valori, dar în același timp știu să se și entuziasmeze
pentru persoane și lucruri fără să le renege pe cele
cunoscute înainte, care, din focul unei potolite, unei
interioare siguranțe, își scot energia pentru a domina și
a tempera exaltările cele mai felurite. Aceștia sunt clasi-
cii, bărbații” (Cesare Pavese).

*
X, mai întâi convențional binevoitor, apoi cu since-

ritate tolerant. Adică, în ciuda aparențelor, cu un plus de
bunăvoință.

*
Citatele inspiră un anume prestigiu, al autorului și al

celui ce le oferă cu intenție aprobativă sau negativă, sau
măcar cu una informativ-neutră. Dar imprevizibilul
pândește. Un confrate mai tânăr mi-a relatat formula de-
o copleșitoare magnanimitate cu care l-a gratulat un
cunoscut scriitor: „Ai geniul citatelor”. „M-am simțit, a
precizat amicul meu, asemenea unui cerșetor căruia i se
dă imprevizibil o pomană…”. 

*
Volubilitatea unor forme. Alte forme fără grai. 

*
Fiecare din noi poate crede că a găsit o cale proprie

a vieții. Incredibil este că într-adevăr a găsit-o prin mira-
colul conștiinței de eu, care desfide orice truism. 

*
Adevăratul obiect al unui vis nu poate fi decât visul

însuși. 
*

„Spre deosebire de poet, nici un romancier nu are
stil, nu a putut vreodată să aibă stil. Într-adevăr, încer-
căm uneori să ne apropiem de anumite armonii; găsim
uneori, suntem încântați să găsim într-o frază ceva care
n-ar fi deplasat într-un poem (i s-a întâmplat adesea lui
Conrad și uneori lui Flaubert); dar, îndeobște, nimeni nu
suflă o vorbă despre aceste momente, îi lasă pe ceilalți
să descopere, lasă totul în grija cititorilor ce vor veni”
(Michel Houellebecq). 

*
Hazardul pur poate fi resimțit ca ostil de către poet.

Poezia e chiar domesticirea lui, operație care însă nu ia
sfârșit niciodată.

*
Mi-am dat seama de un fapt. Rețin anul nașterii unor

autori pe care i-am cunoscut și de care m-am simțit într-
un fel sau altul apropiat, dar nu și anul morții. Să fie o
proiectare a lor spontană în intemporalitate? Un omagiu
al subconștientului care i-ar dori într-o viață continuă? 

*
Jena cu care supraviețuiești.

*
„Nu crede că adevărul tău ar putea fi găsit de vreun

altul” (André Gide). 
*

La rigoare, moartea, o formă a demnității. 
*

„După Einstein, teologia nu poate evita să-și pună
întrebarea dacă descoperirea științifică potrivit căreia
cosmosul reprezintă o lungă poveste cu efecte interesan-
te ar putea să ne dea într-un fel oarecare noi motive de
speranță – sau dimpotrivă. În 1916, Einstein încă nu
înțelesese pe deplin că splendida lui teorie a gravității
răsturna, în principiu, oricare idee antică, medievală și
modernă despre un univers neclintit. Încă nu sesizase că
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teoria propusă de el, a relativității generalizate, aducea
la lumină o imensă și încă neterminată poveste a cosmo-
sului, potrivit estimărilor actuale, în vârstă de 13,8
miliarde de ani. Fără să fi avut o intenție în acest sens,
Einstein i-a oferit teologiei un punct de vedere cu totul
nou de unde să-și pună întrebări legate de semnificații,
de adevăr și de Dumnezeu” (John F. Haught).  

*
Noiembrie. În zori, la geam, cerul vestic de un roz

delicat, inocent-senzual cum un vis copilăresc. Un pre-
sentiment al învăpăierii crepusculare? Te aștepți ca
dintr-o clipă în alta acest orizont să fie străbătut de un
stol de păsări care se află acum în „țările calde”, ca de-
o fantasmă. 

*
Evoluție. Mai întâi ți-e frică de lume, apoi de tine

însuți.
*

Regret. De ce, Dumnezeule, n-ai putut fi atunci,
atunci, astfel cum poți fi uneori acum? 

*
Societatea actuală, una a explicațiilor speculative

fără finalitate, a unei acceptări totale, a unei integrări
amorfe a tot ce există în cuprinsul său, nu o dată dincolo
de scrupulele morale ale trecutului, într-un gen de
toleranță în care e posibil să percepem un fior de bună-
tate. O bunătate resignat sofisticată, presentiment al
sfârșitului? 

*
„Ieri seară treceam prin cartierul Passy, cuprins de

chinurile faste ale unei idei încântătoare și dificile pe
care prefer să n-o dezvălui deocamdată, și savuram
pacea acelor străzi, șerpuite și prost luminate, când un
grup de tineri și tinere a ieșit pe o poartă la douăzeci de
pași de mine, cu un soi de hohot de râs. Nu era un râs
vesel, nici unul smintit. Era ceva abia exagerat, ceva
aproape voit, insolit și totodată foarte cunoscut – râsul
convențional din filmele franțuzești, al micilor starlete
ațâțătoare, al tuturor femeilor ce le imită. (…) Văzusem,
în răstimpul unui impuls fulgurant, inutilitatea de a
gândi într-o lume în care se râde în felul acela” (Denis
de Rougemont).

*
Orice atitudine temerară e pândită de un exil moral,

oricare ar fi societatea în care se afirmă. 
*

Un lucru de nimic, un biet detaliu ce ne oprește
emoțional în loc, nu e un eventual mesaj al întregului
mizericordios? Pentru că doar acest întreg îi poate inspi-
ra imprevizibila, misterioasa autoritate. 

*
Scriptor. Perversitatea profunzimii care găsește cu

cale de a se certifica doar printr-un exces de tehnică. 
*

„Cazul lui Cioran (…): el a vrut într-adevăr să-și
suprime identitatea românească, refuzând să scrie și să
vorbească românește, a devenit un desăvârșit stilist al
unei franceze cu rezonanțe de secolul al XVII-lea și al
XVIII-lea. Și totuși: a izbutit el oare să-și «unifice»
existența? Sau poate nici n-a urmărit asta? Poate n-a
urmărit decât, negându-și identitatea românească
(negație mereu reîncepută, niciodată sfârșită), să realize-
ze o stare de tensiune, un fel de pedeapsă sieși impusă?
Calea lui Cioran mă atrage – e atât de nefirească. De
anti-naturală. Probabil însă că, dincolo de această
atracție teoretică, voi lăsa cele două identități ale mele
să existe, libere și la voia întâmplării, în lumile lor de
cuvinte și de imagini paralele…” (Matei Călinescu).

*
A.E.: „La Cioran, un cinism total, asumat fără ocol,

ostentativ, în schimb la Borges, un cinism vanitos, filtrat
prin erudiție, pentru a putea fi livrat cu un scrupul aris-
tocratic”.

*
Văd o țigancă corpolentă, cu un obraz negru cum

smoala, din care abia i se disting ochii, ducând de mână
două fetițe blonde, angelice, îmbrăcate în rochițe roz,
care o strigă „mami”.

*
Materia primitivă în care se toarnă uneori simboluri-

le până aproape de nerecunoaștere, aidoma pașilor pe
care un sfânt i-ar face călcând pe un drum noroios.

*
Poate că o cotă de neîmpliniri ale unui autor aparține

Destinului său, cum un sacrificiu ințial, închinat sieși.
*

„Poate aveți ceva mărunțiș și vă e dor de Marilyn
Monroe. Christie’s se pregătește să scoată zilele acestea
la licitație unul dintre portretele cele mai cunoscute ale
legendarei starlete din seria pe care a făcut-o Andy
Warhol. E vorba de o lucrare din 1964, o serigrafie bine-
cunoscută, socotită azi o imagine iconică a lui Monroe.
Lucrarea aparține unei fundații elvețiene care acum o
scoate la licitație pentru a-și putea dezvolta și mai mult
programele de ajutorare a copiilor în dificultate din
întreaga lume. Cristie’s estimează că lucrarea se va
vinde cu un preț în jur de 200 de milioane de dolari și va
deveni astfel cea mai scumpă lucrare de artă a secolului
XX. Ce nu facem noi pentru copii?” (Dilema veche,
2022).  

*
La autorul X, o lume de abstracțiuni prețioase cum o

grădină lu*uriantă de plante ce nu înfloresc niciodată. 

2424 CONVORBIRI  LITERARE



*
O tăcere brută, o tăcere subtilă. 

*
Scriptori. X e prea taciturn pentru a fi lipsit de o

voce interioară articulată. Y e prea logoreic pentru a nu
purta în sine o tăcere indolentă. 

*
„O voce genuină îl îndeamnă pe scriitor să scrie doar

pentru el însuși: mai întâi din orgoliu, apoi din umilință”
(Nicolás Gómez Dávila).

*
Mi-a relatat odinioară un redactor al României lite-

rare următoarea propunere pe care i-ar fi făcut-o Eugen
Jebeleanu lui Geo Bogza: „Susține-mă tu să iau
Nobelul, că și eu te voi susține anul viitor”. Mi-am
amintit infatuarea dură, intratabilă a celui dintâi față de
infatuarea oarecum conciliantă, ușor amabilă a celui de-
al doilea…

*
„În fața unora din personalitățile spiritului – dar

foarte puține – conștiința de sine îmi dispare cu
desăvârșire. Nici măcar nu este vorba de cei care au rea-
lizat lucrurile cele mai mari; aceștia, dimpotrivă, nu fac
decât să te înverșuneze. Sunt mai curând cei care au
zărit îndărătul realizărilor lor lucruri cu mult mai însem-
nate și de neatins, astfel încât realizările au devenit
dintr-odată mărunte, până la a dispărea cu totul. Printre
aceste figuri se numără pentru mine Kafka, care a avut
asupra mea o influență mai profundă decât, spre exem-
plu, Proust, care totuși a realizat incomparabil mai mult”
(Elias Canetti).

*
De Sfântul Dumitru, ciobanii noștri ghicesc tempe-

ratura iernii apropiate astfel: întind un cojoc, urmărind
prima oaie care se așează pe acesta. Dacă e albă, iarna
va fi ușoară, dacă e neagră, iarna va fi aspră.

*
X, cu care stau de vorbă, adversar pe toată linia al

criticului care oferă citate: „Un citat prea lung
plictisește, unul prea scurt poate fi inobservabil, cel ce
folosește prea puține citate dă dovadă de suficiență, cel
ce folosește prea multe de obediență”.

*
Scriptor. Încrederea sa în ceea ce nu scrie e mai mare

decât în ceea ce izbutește a scrie.  Modestie sau orgoliu? 
*

Frazele compleXe ale inteligenței sunt nu o dată mai
vulnerabile decât cele ale gândirii comune, tot astfel
cum, în criminalistică, se pare că un asasinat minuțios
pregătit e uneori mai ușor de descoperit decât unele
omoruri operate de diletanți. 

*
„Finlanda vrea în NATO! Cei mai bătrâni dintre

dumneavoastră își amintesc campania declanșată de
PRO TV la mijlocul anilor ‘90, «România în NATO!».
Ei bine, societatea civilă finlandeză se mobilizează și ea.
O mică berărie dintr-un orășel finlandez, aflat nu depar-
te de granița cu Rusia, a lansat o bere numită «Otan
Olluta», adică «Aș bea o bere» în limba finlandeză.
Jocul de cuvinte, care duce spre OTAN, adică viziunea
franceză a acronimului englez cu care suntem toți
obișnuiți, NATO (franceza este limba oficială a NATO,
ca și engleza), este susținut de grafica cutiei de bere: un
cavaler medieval în armură ine*pugnabilă pe care se
vede simbolul NATO, roza vânturilor albastră, ridică o
halbă de bere înspumată. Patronul berăriei spune că noul
produs, un lager, are «gust de securitate cu aromă de
libertate»” (Dilema veche, 2022). 

*
Obiectul iubirii îl reprezintă iubirea însăși cu al său

germene metafizic. Ura are un obiect exterior.
Denivelarea lor indestructibilă.

*
Motivele creației înoată în vid. De acolo trebuie să

ai abilitatea de-a le prinde. 
*

„Dacă cineva crede că ar fi găsit dezlegarea proble-
mei vieții și ar voi să-și spună că acum totul este foarte
ușor, atunci pentru a vedea că nu are dreptate trebuie
doar să-și aducă aminte că a existat o vreme când aceas-
tă «dezlegare» nu fusese găsită; dar și pe atunci trebuia
să se poată trăi, iar dezlegarea găsită ne apare, prin
raportare la acel timp, ca ceva întâmplător. Și la fel se
întâmplă și în logică. Dacă ar e*ista o «dezlegare» a pro-
blemelor logicii (filosofice), atunci ar trebui doar să
ținem seama că a fost o vreme când ele nu au fost dez-
legate (și că și atunci a trebuit să se poată trăi și gândi)”
(Wittgenstein).

*
Fondul visului: melancolia. Forma visului: un con-

tur aplicat pe suprafața Neantului.
*

„Opera atrage pe cel care i se consacră spre punctul
unde ea este o încercare a imposibilității sale. Prin
aceasta ea este o experiență” (Maurice Blanchot). Ah,
această mereu prezentă imposibilitate prin care creația
evoluează mai mult decât prin posibilitățile sale! Față în
față, condiția sa lăuntrică, imposibilă, și cea exterioară,
palpabilă, care e pâinea exegeților. 
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Născut la 9 mai 1943 în satul Țuțcani, județul
Vaslui, Sterian Vicol a debutat în 1968 în revista
„Amfiteatru”, după care a câștigat premiul Editurii
Eminescu din București pentru debut în volum, cu
Harfele grâului, în 1976. Se va revendica din „promoția
᾿70” alături de Cezar Ivănescu, Ioanid Romanescu,
Mihai Ursachi, Dan Laurențiu, Mircea Ivănescu, Petre
Anghel, Leonid Dimov, Virgil Mazilescu, Daniel
Turcea, Nicolae Dabija, Andrei Țurcanu etc. Este
„promoția” (în limbajul lui Laurențiu Ulici) oscilantă
între neomodernista „generație ᾿60” și
„postmoderniștii” din tabăra lui Mircea Cărtărescu și
Florin Iaru, Valeriu Matei și Emilian Galaicu-Păun.
Această „generație intermediară” l-a determinat pe
Constantin-Virgil Negoiță să identifice în rândul
postmoderniștilor două tendințe: postmodernism pre-
modern și postmodernism modern, clasificare ce evocă
pe aceea a lui Charles Baudelaire din eseul despre
Flaubert din 1857: progresiști și întârziați.
Terminologia (care s-a aplicat și lui Eminescu, cea de
„romantic întârziat”, pare brutal defavorabilă
„întârziaților”), pe când, în realitate, e în avantajul, pe
termen lung, al celor din urmă. Baudelaire se considera
din falanga „întârziaților” împotriva „progresiștilor”
animați de inovații facile, de succesul imediat, de „glo-
ria de un sfert de oră”, cum zicea, dacă nu mă-nșală
memoria, Gaston Bachelard. „Progresiștii” baudelai-
rieni au urmași pe neomarxiștii de azi, nu întâmplător
catalogați și ei drept „progresiști”. Întârziații, în
schimb, au avantajul judecăților de ansamblu, pe ter-
men lung, ei sunt modernii reali (v. Antoine
Compagnon, Antimodernii. De la Joseph de Maistre la
Roland Barthes) și nu imaginari, „autocronici” (cum i-
a botezat Paul Goma).

Între „premoderni”, cred că e locul și al lui Sterian
Vicol, ținând seamă că vigoarea viziunii sale despre
lume se fundează pe arhetipuri, pe tradiție, nu pe mima-
rea, dragă postmoderniștilor moderni atrași de doctrina
simulacrelor și a „corectitudinii politice”: „Versul meu

a înflorit mereu/ din lacrima străbunilor mei,/ Graiul
nostru, arc de curcubeu,/ l-a învățat și piatra, și ramul de
tei!...// Trăind câmpia, veșnic peregrin,/ mi-e sete de un
deal cu zumzet primitiv,/ Pământul știe graiuri, lui mă-
nchin,/ în fiecare fir, ce mag o fi captiv?...// Rana ce-o
port mi-e dată numai mie,/ ea urcă-n cuvânt ca frunza-
n pământ,/ N-o-mprumut, ar fi o erezie,/ ea este semnul
că ard și că sunt!” (Rana ce-o port). Este chiar arta poe-
tică în jurul căreia își construiește antologia de la
Editura Academiei Române din Colecția „O sută și una
de poezii” (București, 2020, antologie, cronologie și
selecția reperelor critice de Mircea Coloșenco, cu o
prefață a lui Petruș Andrei). Selecția s-a făcut din 13
cărți plus un ciclu de poeme noi: Harfele grâului
(1976), Corabia seminției (1978), Edena (1981),
Vânătoare nocturnă (1981), Sigiliul grădinii (1983),
Lacrima învingătorului (1984), Repaosul focului
(1986). Sunt putred de tine (1998), Domnișoara Cucută
(2001), Clipa tăind subțire hohotul zăpezii (2003)
Norul și inima (2006). Memoria lui Femios IV (2017),
Catrinele și catrenele lui Terian (2018). Poeme inedite
(2019-2020).

Fiind unul dintre „întemeietorii” colecției, prin
numărul de volume îngrijite (în mod onorant, Editura
Academiei mi-a încredințat să realizez ediția Eminescu,
apreciată ca model pentru colecție), constat că antolo-
gia lui Sterian Vicol, neavând un singur realizator,
comite câteva mici abateri de la structura consacrată de
doamna Magdalena Bedrosian, îngrijitoarea riguroasă a
colecției: introducerea pozei autorului după descrierea
CIP a Bibliotecii Naționale a României, prezența unei
Addenda – interviu cu autorul luat de Daniela Gumann,
inclusiv o altă fotografie, cu cei doi convorbitori, o
poză a poetului cu mama sa și cu un scurt poem final
(Confesiune), care depășește numărul de poezii cu una.
Acordul pentru aceste neînsemnate „intruziuni” se
datorează, desigur, redactorului de carte, prozatorul
Nicolae Iliescu. În textul dialogului, poetul gălățean
mai introduce și un sonet, Coroana lor, semn al

2626 CONVORBIRI  LITERARE

Theodor CODREANU



solidarității cu prietenii din generație (îndeobște poeții
moldoveni „plecați mai devreme”), atestând conștiința
estetică comună și afinitățile elective: Ioanid
Romanescu, Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu, Dan
Laurențiu și Adi Cusin (nu Ana, soția acestuia, cum
„scapă” în text!). Aceeași conștiință de crez estetic o
arată numeroasele poeme cu dedicații către cei mai
diferiți scriitori, concurându-l, în atare privință, pe
Grigore Vieru.

Intermediari între glorioșii șaizeciști și nu mai puțin
orgolioșii optzeciști, șaptezeciștii s-au văzut
nedreptățiți, dar au răzbit prin varietatea temelor și
consistența stilistică, superioară, prin profunzime și
limbaj în fața urmașilor direcți, de-ar fi să dau doar
exemplul lui Cezar Ivănescu. Deși nu are anvergura
acestuia sau a lui Mihai Ursachi, poezia lui Sterian
Vicol impresionează prin aria tematică întinsă, cu spri-
jin în matricea stilistică blagiană, valorificând, deopo-
trivă, mitologia universală, îndeobște mitul lui
Femios/Phemius din Ithaca homerică, devenit prototip
al Poetului. Iată de reținut, la nivel de varietate temati-
că: acoperișul casei părintești, lemnul, capul de câine,
sârma, cabina telefonică, firul de praf, vișina putredă,
cârtița, trotuarul, toba, ghinda, stejarul, toate ridicate
la nivel de metafore vii (Paul Ricoeur), plus teme și
motive recurente: țăranul, părinții, satul, floarea soare-
lui, grădina, cireșul înflorit, drumul, lebăda, ielele,
râpa Zbancului (amintind și de râpa barbiană
Uvedenrode), vârfuri de plopi, gara etc.. Unele teme și
motive intră, poate pentru prima oară, în arsenalul de
metafore, cum e sârma (nu doar cea ghimpată, simbol
al încarcerării): „sârma mereu are lumii ceva de spus/
sârma de la carul tatălui meu (unde-i?)/ sârma noastră
cea de toate zilele/ sârma-i rana înflorind trandafirul
(?)/ sârma nu are de ascuns nimic. Amin!” (Sârma,
dedicată lui Ioanid Romanescu). Stilistic, epifora este
cea mai des folosită figură sintactică de către Sterian
Vicol.

Originalitatea mânuirii cuvântului, scoțând din
ascundere sensuri inedite, se arată, de pildă, în
Acoperișul casei părintești: „Și cum umblam pe
acoperișul/ casei părintești, m-am lovit de ou/ de rându-
nică, cireșul de-alături sângera/ de mai înainte chiar/
de-a-mi fi crescut/ aripile de înger;// de-acolo, de foarte
de sus,/ se vedea ca-n palmă/ mormântul tânăr al tatălui/
ș-al mamei tatălui meu”. Modul de a atinge fiorul tragic
e îmbrăcat în jocurile copilăriei. Arta poetică însăși e un
asemenea joc: „Numai prin biblioteci, cuvintele poetu-
lui/ mai strălucesc în ochii copiilor/ ca niște spice coap-
te cu sunet tăiat/ în forma de foame de cântec!” Floarea-
soarelui devine cântecul frumuseții, pâlpâind, evocând

marea descoperire a lui Eminescu că frumusețea nu e
cea clasică a proporției de forme, ci a proporției de
mișcări, cum va atesta și zborul păsărilor lui Brâncuși:
„Asemeni singurătății câmpiei,/ pâlpâie floarea-soare-
lui/ Ca ruga mamei în seară!/ Cine-o-mbrățișează vede
stelele/ îngropate în roua din/ cuibul ciocârliei!...//
Atunci sângele poeților strigă:/ fecioară a soarelui/ unde
ți-e pruncul,/ culegătorul?” (Floarea-soarelui). Cireșul
înflorit aduce aroma vânătorii, foamea cea dintâi a
adâncurilor, de vagă rezonanță labișiană: „Vânam ce
nimeni, nicicând nu mai vânează,/ foamea însăși ruptă
din foamea cea dintâi,/ cu arcul sângelui într-o demult
amiază,/ amiaza unui sunet în care să rămâi” (Cireș
înflorit).

Sterian Vicol are simțul deplinătății cuvântului, nu
ca abatere de la pretinsul grad zero al scriiturii barthe-
siene, ci în sensul redat poeziei ca deplinătate a limbii
materne (Eugeniu Coșeriu). De aici capacitatea poetu-
lui de a vorbi în metafore vii. Sterian Vicol atinge expri-
marea esențială în destule versuri: „Între două poezii
de-ale mele/ au căzut peste sat atâtea stele” (Cine știe).
Sau: „și satul ține-n cumpănă – fiind –/ preagreul
aștrilor din alte nebuloase” (Fiind). În cușca leilor flă-
mânzi, „sângele curge-n șuvițe subțiri/ ca niște virgule
nepuse în niciun poem” (Șarpele cu sânge de om).
Proporția de mișcări eminescian survine arhetipal în
ființa dansatoarei: „căzând prin râpile din cer/ m-atârn
de tine și-n tine pier!” (Dansatoarea). Încât, finalmente,
limbajul poetului visează să ajungă la „fiecare vers
șoptit de Dumnezeu” (Fiecare vers). Acolo se naște
cronotopul viziunii vicoliene, care este Râpa
Zbancului: „mama râpelor” în care se rezămislește ver-
sul proaspăt „geamăn cu râpa subțire”, „ca un drum
aburind către/ ziuă, după o noapte de ploaie cu/ fulgere
în cer și pe pământ” (Dacă). Poetul adevărat este pere-
chea lui Femios, cel iertat de Ulisse la întoarcerea în
Ithaca, în stare de a vedea cum „Acolo, pe coasta Văii,
tata își atârna/ pentru odihnă, în creanga stejarului,/
coasa ca un șarpe verde între frunze,/ cu cifra șapte
semânând, deschisă, spre noi –” (Stejarul din via ame-
ricană, închinată memoriei tatălui Dumitru).

Sterian Vicol onorează generația ᾿70, având drept
martor șaptele coasei tatălui său atârnând la poalele ste-
jarului de odihnă al părintelui său și, desigur, al Tatălui
ceresc: „Acolo își atârna tata coasa pentru odihnă,/
coasa ca un șarpe atât de verde,/ că era negru, ori cu
cifra șapte geamănă,/ semănând , în zori, gura coasei/
sângera, sângera uneori”. Chiar șaptele Creației, cu
odihna finală, poate ecou al heptagonului final din
capodopera lui Ion Barbu, Joc secund.
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„Și când propria ta viață singur n-o știi pe de rost,
O să-și bată alții capul s-o pătrunză cum a fost?” 

(Mihai Eminescu, Scrisoarea I)

Revin la povestea dascălului solitar din
Scrisoarea I. Așa cum ne este înfățișat, pare absorbit
definitiv de ceva copleșitor pentru mintea sa („Într-un
calcul fără capăt tot socoate și socoate”). Caută să
înțeleagă, probabil, însăși originea celor existente și
cursul lor de la un capăt la altul, inclusiv ceea ce stă-
ruie veșnic în toate acestea. Însă e greu de spus cu ce
intenție poetul schițează un asemenea portret. La un
moment dat pare ironic („Uscățiv așa cum este, gâr-
bovit și de nimic,/ Universul fără margini e în degetul
lui mic...”). Și, totuși, cu o discretă simpatie față de
un om ce caută obsesiv cu totul altceva decât cei prin-
tre care trăiește. În cele din urmă, ai în față o figură
aproape mitică („Precum Atlas în vechime sprijinea
cerul pe umăr,/ Așa el sprijină lumea și vecia într-un
număr”). Doar că, revăzând aceste versuri, nu știi de
fapt ce anume ai putea să înțelegi. Poate că e vorba de
încă o încercare a minții omenești în a dezlega ceva
dintotdeauna tainic. Sau, poate, de o mare iluzie a
epocii, credința că omul ar putea stăpâni cu știința sa
însăși ordinea celor existente. Cuvintele poetului par
să trădeze, în cele din urmă, o anume consimțire la
neobișnuita atitudine a acestui personaj, ca și cum s-
ar cuveni să-l însoțești, pentru câteva clipe, în ciudata
lui viziune. 

Secvența poetică ce urmează (v. 41-60), deși mai
des invocată decât altele, păstrează la nesfârșit ceva
enigmatic, inepuizabil. Cum s-a spus, e greu de com-
parat cu altele din literatura cunoscută1. Te poți între-
ba dacă nu cumva, în fața acestor versuri, exercițiul
interpretării se dovedește nu doar mereu neputincios,
ci de-a dreptul lipsit de sens. 

Însă nu doresc să dau curs vreunei posibile inter-
pretări, ci doar să observ că viziunea cosmogonică
din acest loc îi apare bătrânului dascăl de neocolit.

Imediat ce-l „poartă gândul îndărăt cu mii de vea-
curi”, se întreabă cu privire la însuși începutul celor
existente. E atras dintr-o dată și cu totul de acest gând
aproape nebunesc. Ca să înțeleagă ceva în legătură cu
lumea în care trăiește și cu prezentul acesteia, simte
nevoia să revadă însuși episodul originar al creației.
Este realmente surprinzător acest lucru, să încerci a
spune ceva despre cele prezente și mundane, în care
te simți aruncat cu propria viață, doar după ce între-
vezi ceea ce s-ar fi petrecut „la început”. Nu e deloc
obișnuit acest mod de-a înțelege lucrurile. Față de
alte personaje amintite în prima parte a poemului,
bătrânul dascăl nu mai caută să privească totul doar
din locul în care trăiește și din timpul dat, ci, atât cât
e cu putință, își orientează privirea către cele cu ade-
vărat prime și ultime. Nu știu cum s-ar putea explica
acest lucru. E posibil să fie în joc o credință mai
veche, anume că în natura lucrurilor sunt înscrise
începutul și sfârșitul lor, cu acel orizont prim al tutu-
ror celor existente. Prin urmare, cele temporale nu
pot fi înțelese în mod propriu prin ele însele, mintea
urmând a revedea, fie și pentru o clipă, ideea genezei
și morții unei întregi lumi. 

Or, bătrânul dascăl nu face acest lucru în felul
unei conștiințe inocente sau deja împăcate cu sine.
Nu o face, de pildă, asemeni celor care participă la un
vechi ritual. Atitudinea sa este mai curând interogati-
vă, resimțindu-se imediat starea omului atins de
exercițiul reflecției și de unele îndoieli. Nu va relua
în chip simplu o veche narațiune metafizică.
Bunăoară, începutul pe care-l invocă îi apare indefi-
nit și incomprehensibil pentru mintea omenească. Nu
poate fi numit nici pozitiv, nici negativ, fiind preala-
bil oricărei distincții („pe când ființă nu era, nici
neființă”). Prin urmare, întrebarea ce caută un posibil
înțeles nu află răspuns, rămâne pur și simplu suspen-
dată („Fu prăpastie? Genune? Fu noian întins de
apă?/ N-a fost lume pricepută și nici minte s-o pricea-
pă”). La fel și imaginile invocate, niciuna nu stăruie
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mai mult de o clipă. Începutul ca atare se sustrage ori-
cărei reprezentări posibile („Dar nici de văzut nu fuse
și nici ochi care s-o vadă”). Însă nu e vorba nici de
simpla negare a unor înțelesuri sau imagini. Mai
potrivit apare limbajul antinomic sau, altfel spus,
apofatic („Când nu s-ascundea nimica, deși tot era
ascuns... / Când pătruns de sine însuși odihnea cel
nepătruns”). Conștiința resimte imediat paradoxul
aparte al unor asemenea imagini, încât, cum spu-
neam, nu poate fi văzută ca una inocentă2. Nu aș
ignora acest lucru dacă aș simți nevoia să trimit, pen-
tru unele analogii, fie la literatura vedică, așa cum
aflăm de obicei, fie la teologia apofatică din patristica
timpurie sau la metafizica europeană de mai târziu. 

Deși își dă seama că episodul de început apare
incomprehensibil în sine, bătrânul dascăl nu amână
invocarea lui. Știe probabil și altceva, că mintea ome-
nească ar putea înțelege cât de cât mersul celor exis-
tente, condiția lor târzie și a omului recent, doar dacă
în prealabil se deschide către o asemenea viziune. Va
avea în față, astfel, unele imagini cu adevărat stranii,
precum cea a genunii sau a abisului și, dincolo de
toate, cea a eternei păci împăcate în sine. Imediat ce
le invocă întrevede un fapt absolut singular, însăși
cutremurarea de sine a acestei păci desăvârșite. Se
descoperă, deodată, ceva cu adevărat unic: „Dar
deodat-un punct se mișcă... cel întâi și singur. Iată-l /
Cum din chaos face mumă, iară el devine Tatăl...”.
Din nou ai în față imagini uimitoare, precum cea a
puterii „fără margini peste marginile lumii”, prin a
cărei voință se ivesc toate, lumi întregi și colonii
nesfârșite de lumi, după o rânduială ce rămâne în
bună măsură neștiută. Nu e în joc, prin urmare, doar
ceea ce se petrece într-o singură lume sau, și mai
puțin, într-o singură epocă, ci cursul pe care-l urmea-
ză orice lume adusă la existență. Citind cumva pe
contrafață, ai putea înțelege de aici că toate cele
omenești își au limitele lor și un posibil loc printre
nenumărate altele, încât, uneori, nu înseamnă aproa-
pe nimic în această nesfârșită dramaturgie cosmică.
De unde, contrastul izbitor dintre un asemenea vast
scenariu („lumea asta mare”) și cel pe care-l socotim
al nostru („noi copii ai lumii mici”). Sigur, nimic nu
ne este definitiv străin, nu am avea motive să credem
că, în ceea ce ne privește, totul ar fi întâmplător sau
lipsit de sens. Numai că în locul acelui simț firesc al
limitelor și al unui posibil rost în lume se instalează,
opac și de neclintit, un orgoliu fără margini. Cu
aproape fiecare faptă săvârșită ne vedem magnifici

(„ne credem minunați”). Iar în spatele acestei vechi
egolatrii se află uitarea însăși („În acea nemărginire
ne-nvârtim uitând cu totul, / Cum că lumea asta-
ntreagă e o clipă suspendată...”). Uităm că această
viață – însăși lumea în care ne situăm – este deja
datoare timpului și razei din înalturi. În felul acesta,
ratăm buna întâlnire cu ceea ce ni s-a dat („Avem
clipa, avem raza, care tot mai ține încă...”). 

Nu e vorba, așadar, de vreun pesimism metafizic
al dascălului care meditează asupra acestor lucruri, ci
de o constatare amară în legătură cu lumea trăită.
Ceea ce i se descoperă în privința cursului acestei
lumi pare să vorbească, indirect și vag, despre anumi-
te limite între care omul își duce viața și despre fini-
tudinea naturală a lumii sale. Însă tocmai acestea ar
putea să-l motiveze pentru o bună întâlnire cu acea
clipă care i s-a dat („clipa cea repede”, cum spune în
alt loc) și cu raza în a cărei licărire își joacă libertatea.
Deschiderea către cele veșnice, atât cât e dorită și
posibilă, se anunță doar din orizontul clipei date și
presupune, înainte de toate, anamneza celor imemo-
riale, posibilitatea unei viziuni în legătură cu ceea ce
se petrece dintru început. O asemenea anamneză ar
putea să însoțească, măcar uneori și difuz, judecata
pe care oamenii o fac atunci când se livrează definitiv
unor lucrări sau conduite de viață. Doar că, de obicei,
nu se întâmplă astfel. 

Ceva asemănător i se descoperă bătrânului dascăl
și atunci când gândurile îl poartă „mii de veacuri
înainte”, către cele ce urmează să se petreacă. Vede
atunci cum, peste timp, o întreagă lume se stinge
treptat („planeții toți îngheață și s-azvârl rebel în
spaț”), cele limpezi și sigure altădată se estompează
tot mai mult („catapeteasma lumii în adânc s-au înne-
grit”), timpul însuși se retrage în izvorul său primor-
dial („Timpul mort și-ntinde trupul și devine vecini-
cie”). Figurat vorbind, toate se întorc în abisul de
început („noaptea neființei”), refăcându-se, din sine
și pentru sine, aceeași eternă pace. Însă, repet, nu am
avea motive să credem că e vorba aici de vreun pesi-
mism metafizic. Sau, cum se mai spune, de o formă
de nihilism. Nu ar trebui să luăm expresia poetică sau
imaginea pe care o generează în felul unor noțiuni din
cosmologia savantă. Bunăoară, „noaptea neființei”
nu are cum să semnifice nimicul pur și simplu, mai
ales dacă avem în vedere apropierea limbajului din
această secvență de cel apofatic. Viața trăită și lumea
în care ne situăm, așa cum apar în viziunea de aici, nu
se reduc la nimic. Odată ivit în existență, acest uni-
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vers își trăiește clipa lui proprie, o trăiește asemeni
unui joc liber și cu unele luciri distincte („în imperiul
unei raze”). Sau asemeni unui vis, însă unul visat
chiar de ceea ce transcende existența lui temporală
(„Căci e vis al neființei universul cel himeric...”).
Poate să apară himeric imediat ce își face văzute limi-
tele temporale și o anume precaritate, contingență,
ceea ce înseamnă totuși altceva decât simpla nimicni-
cie. Poate să apară în felul unei iluzii, însă al uneia
„naturale”, adică al unei apariții în care aparența și
realitatea se conjugă definitiv.

Însă nu aceasta e ultima iluzie pentru bătrânul
dascăl. Există o alta, care-l însoțește ca om în viață
care vede, cugetă și scrie, spunând celorlalți ceea ce
a căutat singur să înțeleagă. Așadar, ca făptură întru-
pată într-o comunitate de viață. În această privință, o
anumită idee avea să-l urmărească multă vreme
(„Este drept că viața-ntreagă,/ Ca și iedera de-un
arbor, de-o idee i se leagă”). Ea privește nu doar ce a
căutat să înțeleagă dincolo de sine, ci deopotrivă
situarea personală în fața morții. Ce se va întâmpla cu
sine după? Ce ar putea să-i țină în viață numele și
cuvintele după ce moare? Dar e posibil oare așa
ceva? În această privință duce cu sine o veche
speranță, cumva nevinovată, crezând în sine că n-a
trecut chiar fără rost prin această lume. „«De-oi muri
– își zice-n sine – al meu nume o să-l poarte/ Secolii
din gură-n gură și l-or duce mai departe,/ De a pururi,
pretutindeni, în ungherul unor crieri/ Și-or găsi, cu al
meu nume, adăpost a mele scrieri!»”. Aflăm aici,
cred, ultima sa iluzie, ce pare să-l susțină în clipele
din urmă. Până la un punct, e de înțeles acest lucru.
Aproape oricine se gândește că, într-o măsură sau
alta, ceva rămâne din ce a făcut în această viață sau
din ce a spus. Poate nu chiar peste secole, cum spune
poetul aici, ci măcar pentru o generație. De aceea
cred că o asemenea speranță – cu iluzia pe care o
ascunde – nu e neapărat vinovată. 

E adevărat că aici, în poemul eminescian, iluzia
din urmă trece mult dincolo de ceea ce își doresc
oamenii în mod obișnuit. Față de aceștia, bătrânul
dascăl se confruntă atât cu uitarea celor „prime și
ultime”, cum am văzut, cât și cu obișnuința omului de
a se cufunda complet în timpul prezent și în lumea
dată. Prin urmare, își dorește ca ecoul celor spuse să
stăruie „de a pururi, pretutindeni”. Crede că
înțelesurile lor ar putea să reziste întocmai și la
nesfârșit, asemeni unor nestemate venite ca din senin.
Numai că, așa cum fiecare viață are secvențe de

neînțeles, la fel și cele spuse sau scrise. Iar voința de
a reveni asupra celor trecute e imprevizibilă3. Reiau
aici versurile prin care o voce apropiată îi răspunde
dascălului nostru: „O, sărmane! Ții tu minte câte-n
lume-ai auzit, / Ce-ți trecu pe dinainte, câte singur ai
vorbit? / Prea puțin. De ici, de colo de imagine-o
fâșie, / Vreo o umbră de gândire, ori un petec de hâr-
tie; / Și când propria ta viață singur n-o știi pe de rost,
/ O să-și bată alții capul s-o pătrunză cum a fost?” Nu
voi întârzia în marginea acestor versuri și a celor care
urmează. Adaug doar că ele ne lasă a înțelege și altce-
va. Nu atât ceea ce a gândit cineva îi reține pe cei care
se apleacă mai târziu asupra unor scrieri, ci mai ales
viața lui văzută, unele întâmplări „legate de o mână
de pământ”. Nu credința cu totul aparte ce-și face loc
într-o viziune, ci acele gesturi și iluzii mărunte ce
apar ca multe altele. Prin urmare, cade în uitare –
dacă nu în ridicol – și cea din urmă iluzie a bătrânului
dascăl. 

Însă nu cred că, amintindu-ne asemenea întâm-
plări, poetul cultivă vreo formă radicală de scepti-
cism. Ultimele secvențe poetice revin la imaginea
unei lumi în care viața își face din nou resimțite fires-
cul și frumusețea („printre arbori ce se scutură de
floare”) și peste care se revarsă iarăși, fabuloasă și
calmă, lumina lunii. Pe neașteptate, se vor trezi din
nou acele doruri ce caută să îndrepte gândurile către
propria viață și, poate, mult dincolo de aceasta.

Note:
1. „Urmează douăzeci de versuri fără egal în poezia

lumii (aceea pe care o cunosc eu), douăzeci de versuri care
ne taie respirația prin frumusețea lor și, în același timp, ne
înfricoșează, conținând un secret pe care ar fi fost bine,
poate, să nu-l aflăm” (Alex. Ștefănescu).

2. Desigur, în joc se află o întrebare absolut
neobișnuită, ce privește însuși „începutul” celor existente,
geneza lor originară. Nu întâmplător o asemenea întrebare
e considerată uneori de neînțeles, întrucât vizează ceva
inaccesibil minții omenești. Însă dascălul „gârbovit și de
nimic” e atras tocmai de o asemenea întrebare.

3. Cum știm, înțelesul la care cineva ajunge se transmi-
te în măsura în care e resimțită din nou nevoia de a fi gândit
și pus la încercare. Se transmite, așadar, printr-o nouă inter-
pretare. Nietzsche, contemporanul lui Eminescu, a lăsat în
această privință o spusă memorabilă: nu există fapte „ca
atare”, ci doar interpretări.
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Răscolind arhiva personală, am descoperit o
pagină de ziar, îngălbenită, uitată, dar cu reflexe
aurifere care, prin valoarea ei literară merită a fi
evocată și repusă în lumina zilei.

Așadar, demult, într-un bacovian septembrie
1976, Chișinăul a fost devastat de o „mare sărbă-
toare a culturii sovietice multinaționale” umbrită
de o singură carismatică prezență: Nichita
Stănescu! Iată cum prezenta evenimentul ziarul
Tinerimea Moldovei din 24 septembrie 1976: La
sărbătoarea literelor sovietice în Moldova, alături
de reprezentanții republicilor unionale. participă
condeieri din țările socialiste. Avem oaspeți din
Bulgaria, Ungaria, RDG, Mongolia, Polonia,
Cehoslovacia, România și Iugoslavia. Astăzi vă
oferim versuri și proză din creația unor oaspeți.

Era Decada literaturii sovietice în RSS
Moldovenească desfășurată cu participarea
invitaților din „lagărul socialist”. Șeful delegației
sovietice era Vitalie Ozerov, secretar al Uniunii
Scriitorilor din URSS, funcție înaltă, ce mai! Din
delegație făceau parte și scriitori importanți, nume
de rezonanță, precum Valentin Kataev, Victor
Astafiev, Bulat Okudjava, David Kugultinov,
Daniil Granin, Ghevorg Emin, Fazil Iskander, Ivan
Draci, Imant Ziedonis etc.

Peria timpului a văruit indolent aproape toate
imaginile acelui eveniment literar fastuos din
toamna lui 1976. Deasupra tuturor contururilor
șterse se ridică statuar imaginea Poetului. Pentru
că întregul interes al Chișinăului cultural din acea
vreme era focalizat doar asupra Poetului. Poetul
printre poeți. Poetul vegheat de poeți și Poetul
înstăpânit de Măria Sa – Poezia. 

Au rămas în caseta de aur a memoriei primele
cuvinte ale lui Nichita Stănescu, pășind pe peronul
gării din Chișinău și sărutând pământul Basarabiei:

Am făcut cel mai lung drum din viața mea, ca să
ajung de Acasă – Acasă! E de precizat că Marele
Poet era însoțit de vigilentul Mircea Tomuș, căruia
Nichita îi zicea, frățește, Tom. 

Ziarul tineresc care insera versuri și proză din
creația unor oaspeți a dispărut fulgerător de pe tej-
ghele dintr-un singur motiv: publicarea ciclului de
versuri, netraduse și necenzurate, ci doar translite-
rate, semnate de Nichita Stănescu (România)! –
adică, nu din RSR! Autorul selecției și prezentării
nu era nimeni altul decât Grigore Vieru.
Consemnăm ca atare un fapt literar inedit, de linia
întâia, care merită a fi scos din uitare și repus în
lumina interpretărilor critico-literare de azi.

Se știe că blândul și spiritualul Nichita doar „s-
a amuzat”, văzându-și poemele îmbrăcate într-o
haină străină pe care refuza s-o descifreze. Numai
intervenția poetului Liviu Damian, un alt mare
prieten al lui Nichita și al lui Grigore Vieru, i-a
înviorat atenția, prezentarea lui Vieru făcându-l să
se înduioșeze și să lăcrimeze senin. Prezentarea și
selecția lui Grigore Vieru, mult timp omise de pos-
teritate meritau, pe drept cuvânt, emoția lui
Nichita, precum și astăzi merită cea mai înaltă
apreciere pentru manifestarea de vibrantă mărturie
a marilor prietenii literare lăsate nouă drept testa-
ment.

Grupajul de poeme din creația lui Nichita
Stănescu poartă un titlu aparent impropriu
Niciodată toamna nu fu mai frumoasă fiind preluat
din celebrul poem al lui Tudor Arghezi, deci, nu
din creația lui Nichita Stănescu. Însă ideea fu
subliniată implicit, că anume datorită prezenței la
Chișinău a lui Nichita Stănescu, pentru noi, basa-
rabenii, într-adevăr, „niciodată toamna nu fu mai
frumoasă”!

Prezentarea merită a fi citată integral: Nichita
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Stănescu este unul dintre cei mai de seamă și mai
originali poeți români contemporani (aici și în
continuare – s.n.). Câștigător al câtorva premii
literare la el acasă, poetul este încununat în pri-
măvara acestui an cu laurii prestigiosului premiu
internațional Herder, fiind astfel așezat alături de
marcantele figuri ale poeziei universale contem-
porane. Menționăm faptul că poetul este și cel mai
tânăr laureat al înaltei distincții.

Nichita Stănescu este un creator care adaogă
strălucire și măreție logosului, gândirii și rostirii
poetice. Cântecul său este îngândurat și aprins ca
o stea, silabele proaspete și umed strălucitoare ca
o mână de prund scos din apa limpede a unui râu.
El are neliniștea frunzei de plop care se rușinează
să doarmă, iar gura doinirii lui este frumoasă ca
gura unei flori cu dinți de rouă.

Poetul este larg tradus în lume. Transpus în
aerul altor graiuri, arborele poeziei sale nu este
pândit de primejdia uscării, deoarece înfipt adânc
cu rădăcinile și în stele, el se mută și în spațiul
altor graiuri cu tot cu pământul său cel de sus, cu
cerul de care se ține.

Am spicuit câteva poeme din creația distinsului
poet, oaspete al prăznuirii literelor sovietice, spu-
nându-i astfel bun venit sub aurul acestor ramuri
de toamnă frumoasă. Grigore Vieru.

Mai e de precizat aici că microeseul lui Grigore
Vieru anticipă cu doi ani metafora de răspuns a lui
Nichita Stănescu, cea care însoțește cartea Steaua
de vineri (Ed.Junimea, 1978), prin acea inspirată și
condensată sinteză a creației vieriene: Grigore
Vieru este un mare și adevărat poet. El ne transfi-
gurează natura gândirii în natura naturii. Ne
împrimăvărează cu o toamnă de aur. Cartea lui de
inimă pulsează și îmi influențează versul plin de
dor de curata și pura lui poezie. Reținem de aici,
în lumina textului vierian, referința directă la
toamna de aur din 1976: Ne împrimăvărează cu o
toamnă de aur... Niciodată toamna...

Așadar, sunt patru poeme nichitastănesciene –
Raportul către păsări, Evocare, Nedreptate și Trist
cântec de dragoste – așezate simbolic într-un careu
subversiv de ași metaforici, meniți să dinamiteze
câmpul opac și de multă vreme înțelenit. Fost-am
noi cândva și țelină cu flori de pârloagă, dar țelina
dogmatică, cea cu țepușe caudine și cu ciurlani

roșiatici rostogoliți în gol era să ne înăbușe cu
totul.

Revenind și citind la depărtare de câteva dece-
nii poemele nichitastănesciene selectate de poetul
basarabean, ne uimește curajul și temeritatea acelei
tentative, din fericire, trecute sub euforia aburilor
sărbătorești, fără urmări. În ansamblu, se remarcă
simțul, competența și dedicația asumate de Grigore
Vieru față de întreaga creație a lui Nichita
Stănescu, fiecare apariție editorială și chiar
publicațiile din periodicele românești fiind atent
urmărite de poetul basarabean. Astfel, dacă poe-
mele Raportul către păsări și Nedreptate sunt
selectate din Măreția frigului, carte apărută în
1972, Trist cântec de dragoste – din Dreptul la
timp (1965), presupunem că poemul Evocare,
inclus abia în 1979 în Operele imperfecte, i-a
reținut atenția antologatorului dintr-un grupaj
publicat de N.Stănescu în 1973, în revista
Luceafărul, adică tocmai atunci când Grigore
Vieru a vizitat, pentru prima dată, România.

O lectură facilă ar trece fără reținere peste
metaforele nichitastănesciene, iar un ochi mai
atent și ceva mai ancorat în luminile clar-obscure
dinspre stânga Prutului, numaidecât va reține și va
medita îndelung asupra sevelor din subtextul mus-
tind de mesaje codificate, tulburătoare.

Raportul către păsări

N-am mai zburat în aerul vostru 
nu, eu nu am mai zburat, ––
în urechea păsării de multă, multă vreme 
n-am mai cântat.
Umbra statică mi-a fost ca și cum
fumul unei frunze m-ar fi adumbrit:
iubita cea mai noptatică
m-a ouat și-a murit.
Voi care sunteți deasupra mea,
ca o memorie a neîntâmplării
credeți-mă voi și iubiți-mă 
cum moartea-și iubește eroii.
Cântec de sus în jos ca și plânsul
mers alăptat de pământ,
numai pentru că vă spun aceste cuvinte
fostul de mine, azi sunt.
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Să reținem în mod special: numai pentru că vă
spun aceste cuvinte/ fostul de mine, azi sunt.

Versul din poemul Evocare Ea era frumoasă ca
umbra unei idei a devenit canonic prin suplețea
evanescentă a substanței sale metafizice. Astăzi, în
cheie hermeneutică, îi putem găsi valențe noi, con-
fine contextului mitic de referință: enigmatica și
mirifica EA, bineînțeles, poate fi Ideea, dar poate
fi și Aletheea – necuprinsul principiu gnoseologic
al eleaților Parmenide și Heraclit. Dar mai poate fi
și mitica Pentesilee, căpetenia amazoanelor hălă-
duind prin stepele nordice ale Pontului Euxin, de la
Istria până la Boristenes (actualul Nipru). Dacă
însă e să pornim de la ultimul vers – Între pămân-
turi, numai ea era pământ – schimbat întâmplător
sau bine intenționat, căci versiunea din Operele lui
Nichita Stănescu este între ape – atunci iese la
suprafață asociația directă cu multpătimitul
pământ al Basarabiei!

Evocare

Ea era frumoasă ca umbra unei idei, —
a piele de copil mirosea spinarea ei,
a piatră proaspăt spartă
a strigăt dintr-o limbă moartă.

Ea nu avea greutate, ca respirarea.
Râzândă și plângândă cu lacrimi mari
era sărată ca sarea
slăvită la ospețe de barbari.

Ea era frumoasă ca umbra unui gând.
Între pământuri, numai ea era pământ.

Poemul Nedreptate poartă deja în titlu deplina
primejdie sau „alarmă” subvesrivă. 

Nedreptate

De ce să auzim și de ce să avem urechi pen-
tru auz? 

Atât de păcătoși să fim noi încât să fim
nevoiți

să avem
speranțe, pentru frumusețe

și pentru duioșie, ochi
și pentru alergare, picioare?
Atât de nefericiți să fim noi
încât să trebuiască să ne iubim. 
Atât de nestabili să fim noi
încât să trebuiască să ne prelungim
prin naștere
tristețea noastră urâtă
și dragostea noastră înfrigurată?

În sfârșit, Trist cântec de dragoste...

Trist cântec de dragoste

Numai viața mea va muri pentru mine-ntr-ade-
văr, 

cândva. 
Numai iarba știe gustul pământului.
Numai sângelui meu îi e dor, într-adevăr,
de inima mea, când o părăsește.
Aerul e-nalt, tu ești înaltă, tristețea mea e înaltă.
Vine o vreme când mor caii. 
Vine o vreme când se învechesc mașinile.
Vine o vreme când plouă rece
și toate femeile poartă capul tău
și rochiile tale.
Vine și o pasăre mare, albă
Care ouă pe cer luna.

...Este inutil să mai comentăm sugestiile aluzi-
ve ale metaforelor sângelui și inimii părăsite.

Negreșit, vom mai reveni la acest lanț subtil de
tristeți, rapoarte aeriene, evocări și „nedreptăți ale
unui timp urât” transfigurat în tandre și nebănuite
frumuseți estetice prin harul divin al incantației
poeticești.

Am considerat important să readucem în actua-
litate și să repunem în valoare această inspirată
întâmplare literară, care înnobilează și transfigu-
rează supliciile unui timp auster și mărturisește
despre unicitatea și indisolubila continuitate a ver-
bului românesc și a poeziei române, aflate mereu
dincolo, într-un mirabil raport celest de peste efe-
mere fruntarii...
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Un test cu sine și „în fața lumii istoriografice de vârf
a acelei vremi” l-a asumat Iorga, cam cerbicos, dar și
merituos, prin Geschichte des Rumänischen Volkes in
Rahmen seiner Staatsbildungen. Cerbicia asumării s-a
reflectat în răbufniri intempestive de temperament, de
fire capricioasă, cu uneori „pete negre” de caracter. Totul
„a pornit” cu o scrisoare din 20 decembrie 1899 a profe-
sorului german Karl Lamprecht1 destinată „fostului său
student”, doctor al Universității lipscane, spre „a-i ști”
opinia asupra „intenției” de a fi solicitat A.D. Xenopol
pentru o istorie a poporului român incluzantă „colecției”
Geschichte der Europäischen Staaten. Memorialistic2,
Iorga avea „să noteze” despre cum „i-a spus lui
Lamprecht, cu toată sinceritatea, că dacă se adresează lui
Xenopol, care terminase de mulți ani Istoria Românilor
din Dacia Traiană și o prescurtase într-o formă franceză
prea largă pentru o epocă mai nouă, trebuia luată
precauțiunea de a i se cere ceva nou, revăzut asupra
izvoarelor”. Răspunsul dat de tânărul Iorga, în 4 ianuarie
1900, „fostului său profesor” de la Leipzig, ar fi rămas,
în „forma” filtrată memorialistic, precum dintr-o viață
de om, ca unul fie și de rece responsabilitate profesiona-
lă. A fost însă unul înregistrat epistolar în cuvinte total
nemeritate de Xenopol și sinteza sa istorică. Sub formula
condescendent-adresativă Hochgeeherter Herr
Professor și mențiunea de început propriu-zis al scrisorii
că „în istoria statelor europene ar trebui, într-adevăr, să-
și găsească locul și o istorie a românilor”, expeditorul
răspunsului „solicitat” de coordonatorul „colecției isto-
riografice” găzduită de Friedrich Andreas Perthes Verlag
de la Gotha se arăta tranșant „a nu crede câtuși de puțin
că ar fi de așteptat ceva de ordin științific, ceva de valoa-
re științifică de durată de la Xenopol <...>, om foarte
inteligent și, de asemenea, harnic și sârguincios, dar
împrăștiat, fără persistență și răbdare, lipsit de atenție
pentru exactitatea faptelor, întotdeauna neîndeajuns de
informat, fără măsură în opiniile de ordin general, fără
originalitate în gânduri și <fiindcă> nu pricepe arta și o
practică rău, îi lipsește puterea de a colora și individuali-
za expunerea, neavând pe deasupra timp, ca veșnic orga-
nizator de reuniuni, ca avocat, ca profesor la școli parti-

culare <...>, nici pregătire istorică, cunoscând toate apro-
ximativ și nu în profunzime”3.

Cu subînțeles de argumentație asupra unor „cuvinte”
precum cele sus-menționate, Iorga scruta „posibilitatea”
ca profesorul Lamprecht să fi „citit” Istoria Românilor
de Xenopol „în ediție ei franceză4 <...>, carte mai mult
de popularizare” și despre care el, deși încă tânăr, dar de
necontestat „specialist”, dădea „asigurări că n-ar putea-o
folosi niciodată”; trecea nonșalant și necinstit peste fap-
tul că acea „ediție” reprezenta un compendiu, prin rapor-
tare la marea sinteză Istoria Românilor din Dacia
Traiană, și răspundea unor anumite exigențe editoriale
girate și de prefațatorul ei, istoricul francez Alfred
Rambaud; la rigoare ori de aceea, nici n-ar putea fi sus-
trabile unei „ieșiri” umorale iorghiene cam gratuitele
„cuvinte” că „versiunea franceză” a sintezei xenopolie-
ne, „scrisă destul de târziu după cea <mare> românească,
nu ia deloc în considerație izvoarele recent descoperite și
e inferioară, ca importanță, subiectului”, autorul ei
„neavând niciodată puterea să se elibereze de cele deja
<mai sus> menționate și să ia munca de la început, loial,
încet, sigur și fără prejudecăți”, spre „a da cartea dorită”,
dar de neașteptat „de la el”, cuvenindu-se, prin urmare și,
firește, imaginativ, „să fie pus mai bine un german pentru
a o prelucra, bătrânul <Johann Christian> Engel”, cu a
sa, de pe la 1804, Geschichte der Moldau und der
Walachei nebst der historischen und statistischen
Literatur beyder Länder, „decât să se ceară lui Xenopol
un nou angajament al veșnicei sale expuneri inexacte și
palide”5.

Era „o ieșire” iorghiană de felul acelora înregistrabi-
le de mediul intelectual îndeosebi universitar-academic,
„de ieri și de azi”, unde câte unul dintre tinerii studioși
vituperează asupra mentorului vădibil, poate, de
malițiozitate ori de chiar rea-voință, dar căruia, de fapt, i
se poartă ranchiună „juvenilă” fiindcă, prin înscrierea
numelui său pe bolta celor ilustre ale unui anumit dome-
niu de cunoaștere, i-ar umbri sau închide discipolului, de
aceea reactiv, ascensiunea grăbită într-acolo. Era, de cre-
zut, și o „ieșire” iorghiană de felul aceleia vădite de
îndeosebi istorici medieviști, încercați de sentimentul
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forței recursului la ineditul documentar, când „vorbesc”
despre „scrieri” ale celor moderniști ca fiind nu într-atât
de factual-analitice, „pe surse”, cât ideatic-tematice,
uneori pur speculative, deși nu depărtate de
„documentația” adecvată lor și de cam „publică înregis-
trare și vedere”, neviciantă adevărului tocmai de aceea
glisant, afin timpurilor noi”. În scrisoarea sa din 4 ianua-
rie 1900 destinată unui istoric „străin”, Iorga și-a acope-
rit măcar de formă „gâlceava” istoriografică „autohtonă”
cu „părerea <sa> foarte sinceră și nepărtinitoare <...> că
peste tot adevărul sau ceea ce <el> considera adevărat,
fără rezervă și deschis”, putea „scuza” orice. Cât despre
relațiile sale cu „fostul său profesor ieșean”, deosebit de
tensionate până spre anul 1909, cum s-a apreciat6, și
incluzante de „punctul fierbinte” de la 1900, „povestea”
lor s-ar cuveni, firește, altui „loc” decât acesta de comen-
tariu.

„Călcând” cu adevărul său pe adevărul xenopolian
asupra sintezei istorice românești „destinate străinătății”,
Iorga s-a supus, totuși, la rându-i, precum „fostul său
profesor” întru reușita „versiunii sale franceze de acea
sinteză”, unor poate mai stricte, germanice, rigori edito-
riale și chiar unei anumite orientări tematice, sub coordo-
narea lamprechtiană. S-a și tot „auzit și vorbit” că
Geschichte des Rumänischen Volkes in Rahmen seiner
Staatsbildungen ar fi străbătută de înadins convenite
„afinități de spirit” iorghiano-lamprechtiene. Cu greu s-
ar putea însă „spune” că sinteza iorghiană „pe nemție” ar
îndreptăți epitetul de „lamprechtiană”, după cum nu i s-
ar potrivi nici epitetul de „rankeană”, deși istoricul
român s-a referit de regulă sau intens admirativ, până
spre 1914, ca împărtășitor de model istoriografic ger-
man. Cu mai multă „acoperire de date și înțelesuri” s-ar
putea „spune” că Iorga, după cum el însuși avea „să-și
amintească”, s-a „bazat” pentru testul istoriografic de
colaborare la prestigioasa „colecție germană de istorii
ale statelor europene” pe „publicații plecate în mare
parte din noua încredere”, a sa, „în sine”7. Scrisese deja,
cum „își amintea”,, Scurtă privire asupra vieții neamului
nostru pe care „i-o ceruse” Octavian Tăslăuanu „pentru
frumoasa-i revistă «Luceafărul»”, dar publicată, „acolo,
deabia la 1906, fără a se trage aparte” (i.e. în extras).
Recunoștea, cum avea să mai facă8, sub, firește, semn de
sinceritate, că „toată partea veche daco-romană” nu-l
„ocupase niciodată” în mod sistematic-studios; „tratase”
însă „părți întregi <...> pentru publicații amănunțite, ca
Istoria lui Ștefan cel Mare, Istoria lui Mihai Viteazul,
Prefața de la volumul XI din colecția Hurmuzaki care
dădea tot secolul al XVI-lea înainte de Mihai, aceea de
la Studii și documente, <volumul> IV, în care era vorba
de relațiile noastre (i.e. ale Țării Românești și Moldovei)
cu Ardealul în al XVII-lea”; „vorbind de Cantacuzini9,

completase refacerea istoriei noastre pentru secolul al
XVII-lea ca evenimente interne”, iar „prin cele două
prefețe despre <volumele> Callimachi”10, o „completa-
se” și pentru veacul al XVIII-lea, „care fusese cercetat
amănunțit și în analiza cronicilor pentru Istoria literatu-
rii...”, „veac lămurit”, prin urmare, „aproape în toate
colțurile lui”; îi erau, tot la 1900 și ceva timp după aceea,
„mai puțin cunoscute” Regulamentul Organic, „antipa-
tic, cu palidele lui umbre domnești”, și „anul 1848, care
<ajunse> pus într-o lumină de marea publicație come-
morativă încredințată de D. A. Sturdza lui Nerva
Hodoș”11; „în schimb, prin tipărirea actelor lui Vodă-
Știrbei12, prin răbdătorul studiu asupra Vieții și
Domniei13 lui <atinsese> epoca Unirii”14.

„Se cerea” ca „toate” câte fuseseră „scrise ori aduna-
te” de Iorga, cu mereu „alte completări”, să fie „topite
într-o operă sintetică” a cărei „arhitectură” pe fie „cărți”,
cum „propusese” el, fie „părți”, conform exigențelor
„colecției lamprechtiene”, i-a luat istoricului român
„încălzit sufletește” și de confirmarea-i dinspre profeso-
rul german pentru a elabora Geschichte des
Rumänischen Volkes... – „un întreg an de zile”15. Și-a
exprimat, într-o scrisoare destinată profesorului
Lamprecht16, întreaga-i recunoștință fiindcă „se gândise
la el”17 ca să elaboreze „istoria românească pentru
<colecția> istoriile statelor europene <...>, o cinste foar-
te mare”, de copleșitoare „angajare” auctorială. A consi-
derat, de la bun începutul scrisorii, nu însă și pe tot tim-
pul elaborării respectivei istorii, că două volume, con-
form „planului” editorial, erau „deplin suficiente”. A
propus să-și redacteze întâi „cartea în franceză”, limba
„stăpânită” de el, cum mărturisea epistolar, „ca pe româ-
nă”, iar apoi să-i fie „operată în germană”, cu presupune-
rea „unor corecturi de stil” reveninde editorului „marii
colecții de istorii...”. La „întrebarea” ce i-o puse, tot epis-
tolar, Lamprecht asupra „principiilor sale generale de
metodologie istorică și a ecoului lor în România”, ates-
tabil, acesta „printr-o bibliografie”, a răspuns, parcă
dintr-un intempestiv și iarăși rău impuls temperamental,
că „la noi se scria puțin și gândea și mai puțin <pe> acea
temă”, afirmație ce nedreptățea, prin nemenționare,
recenta, atunci, carte a lui Xenopol Les principes fonda-
mentaux de l՚histoire (Paris, 1899). A promis, totuși,
„întocmirea solicitatei bibliografii”, însă spre „a-i confir-
ma” profesorului german că opera sa de căpetenie, Die
deutsche Geschichte, în zece volume, era „peste tot
cunoscută în cercul universitar <bucureștean> și că teo-
riile sale au fost explicate studenților”. Și după ce confir-
mase aceluiași profesor german competențele istoricului
și slavistului ceh J. Jireček pentru istoria bulgarilor și
cea a sârbilor, dar și semnalase aceluiași că „o istorie a
maghiarilor <scrisă> de un ungur ar putea avea și o anu-
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mită coloratură șovină”, se oferi, cu „mare rugăminte”,
să elaboreze, el, după cerințele „istoriilor statelor euro-
pene <...>, o nouă istorie turcească18, în locul celei
foarte învechite a lui <Johann Wilhelm> Zinkeisen”,
Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa (8 volu-
me, Hamburg-Gotha, 1840-1843).

Au fost ceva dificultăți pentru Iorga în a se conforma
„cerințelor” editoriale germane asupra întinderii
paginației sintezei Geschichte des Rumänischen Volkes...
Spre a o redacta într-un termen promis de el „de cel mult
doi ani”, începând cu martie 1901, a solicitat să i se îngă-
duie o întindere a fiecăruia dintre cele două volume de
„în jur de 600 de pagini”19, finalmente, de sub tipar, pri-
mul volum însumând XIV+402 pagini, iar cel de-al doi-
lea XIV+541 pagini20. A dat de înțeles că i-ar fi imposi-
bil „să se supună științific și logic” unor cerințe restricti-
ve de paginație, admisibile „în cazul unei istorii pur poli-
tice <...>, legată de forme, dar <nu și> în cazul unei isto-
rii culturale, care trebuie să îmbrățișeze totul”; se și arăta
dispus „să renunțe la drepturile <sale> de autor pentru
colile care nu au fost prevăzute în contract”21. Ceva pro-
bleme s-au înregistrat și cu privire la „forma în germană
a textului”, despre cea „în franceză”, ca realizabilă întâi
de Iorga, neîncăpând, se pare, pentru Lamprecht,
„vorbă”. Un rol calificat în privința „formei germane” a
revenit, editorial, lui Armin Tille, „reclamat”, însă, aces-
ta, lui Lamprecht, la un moment dat, de Iorga, că-și cam
„uita” îndatoririle „din cauza celorlalte lucrări ale sale”
și nu vădea promptitudine cu „corectura cărții”
Geschichte des Rumänischen Volkes..., al cărei text, după
„aprecierea” auctorială, „s-ar fi putut vedea elaborat”
până prin luna mai 1903, doar „copierea manuscrisului
spre tipărire” având „de așteptat”; îndurând „așteptarea”,
autorul încercase până și avertismentul de „a-și
încredința” textul cărții „unui alt critic”, fie acela și „mai
aspru”22 Cu Tille, Iorga a întreținut o specială
corespondență, benefică, finalmente, reușitei editoriale a
respectivei cărți, dar și înregistrabilă de „disperarea”
autorului ei când „primea a cincea, chiar a noua corectu-
ră” de la tipografia germană, căreia părea să nu-i fie sufi-
cient „înscrisul dreptului de imprimare”23.

Probleme, de crezut că serioase, au putut surveni,
spre cam tensionată „rezolvare”, între istoricul român și
coordonatorul „colecției germane”, cu privire la „arhi-
tectura” sintezei Geschichte des Rumänischen Volkes...
De îndată ce i se confirmase „cinstea” de a elabora acea
Geschichte..., Iorga anexase la scrisoarea din 16 martie
1901 destinată profesorului Lamprecht o primă „arhitec-
tură a lucrării”, cu șapte cărți, fiecare, după caz tematic,
„pe capitole și subcapitole”: Cartea I, Formarea poporu-
lui român; Cartea a II-a, Poporul român înainte de înte-
meierea orașelor românești; Cartea a III-a, Perioada

principatelor române independente; Cartea a IV-a,
Perioada autonomiei depline sub suzeranitatea turceas-
că și a domnitorilor aleși; Cartea a V-a, Perioada ocupă-
rii principatelor prin numirea domnitorilor; Cartea a VI-
a, Perioada fanariotă; Cartea a VII-a, Perioada pregăti-
rii și obținerii independenței. Pentru întâia carte – în ger-
mană, Buch –, autorul propunea ca, de înțeles, titluri de
capitole, Părțile componente, Elemente, Fuziunea; pen-
tru a doua, Influențe, Evenimente; pentru fiecare dintre
toate celelalte, de la a III-a la a VII-a, Influențe, Factorii
dezvoltării interne, Evenimente. De observat că, prin
cam densa utilizare a titlului ori a noțiunii de Influențe,
autorul învedera una dintre marile sale „viziuni” istorio-
grafice, aceea în care „trecutul vieții românești” să apară
ca „parte a celui al vieții omenirii”, altfel spus, ca dinspre
universal/„din afară” spre național/„înlăuntru”. Se plia
unei atare viziuni și cea, tot iorghiană, în care „viața
românească” să apară ca tinzând, ea, „firesc” ori „orga-
nic”, întru a-și avea „loc specific în viața de obște a ome-
nirii”, „viziune”, aceasta, atestată, peste ceva vreme
după 1905, prin faimoasa sinteză La place des roumains
dans l՚histoire universelle (3 volume, București, 1935-
1936; în română: Locul românilor în istoria universală,
București, 1985). Deocamdată, la 1901, planul tematic
iorghian pentru Geschichte des Rumänischen Volkes...
trăda, prin utilizarea frecventă a noțiunii de Influențe,
stereotipia: în Cartea a II-a, Influența bulgarilor în câm-
pia valahă, Influența rutenilor și a tătarilor în Moldova,
Influența maghiarilor în Dacia Centrală; în cea de-a III-
a, Influența ungară în Valahia, Influența poloneză în
Moldova; în a IV-a, Influența turcilor. Începutul
influenței grecești. Întâia influență a culturii vest-euro-
pene; în a V-a, Influența grecilor, Influența Transilvaniei
(!), Noua influență poloneză și influența cazacilor,
Începutul influenței austriece și rusești; în a VI-a,
Influența biruitoare (!) a grecilor din Constantinopol,
Influențe vest-europene prin intermediul Austriei și
Rusiei; și în a VII-a, Influența școlii naționale în
Transilvania, Influența nemijlocită a spiritului francez.
Alte influențe ale culturii vest-europene24. O asemenea
„grilă” de influențe, suscitantă de o perspectivă îndeo-
sebi „din afară spre interiorul istoriei românilor” și de
„rezolvări” tematice adeseori pe largi baze de lectură, va
fi aproape sufocat „planul” iorghian de carte, sub fie pre-
siunea de timp pentru elaborarea textului „de tipărit”, fie
consemnul de o anumită rostuire a acestuia în „marea
colecție germană”. La rigoare, acea „grilă” presupunea
subțierea „tratării” Factorilor dezvoltării interne și chiar
a Evenimentelor, cu cam impresivă relevare a „organicei
evoluții” a Statului românesc, de la cel „al țăranilor
liberi” și cel „al aristocrației feudale” la „principatele”
cauționate intitulativ „în cadrul conflictelor universale
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din Europa de Est” și „noua entitate statală” dată de
Unirea Principatelor și consacrată suveranic prin
Independență și Regat.

Forma tipărită a sintezei Geschichte des
Rumänischen Volkes... avea să prezinte ca principal ter-
men de structură internă pe cel de Parte/Abschnitt, în loc
de cel de Carte/Buch, propus inițial de Iorga, după „o
modă franceză” de cam secolele XVII-XVIII. Sinteza, în
forma ei definitivă, „germană”, era structurată pe opt
părți, ultima, Achter Abschnitt, Die heutigenzustände im
Rumänischen Volke. Structura „germană” a sintezei avea
să fie oglindită și de traducerea ei în română, pe timpul
anilor 1922-1928, de Otilia Teodoru Ionescu (Enache)25.
Traducerea oglindea în spiritul ei ediția germană. În
Sumar, titlurile celor opt părți apăreau cu mult schimba-
te, congruente tematic, față de cele inițial propuse de
autor pentru șapte cărți. Formarea poporului român,
titlu deși cuvenindu-se a fi de carte, s-a adecvat, pentru
ediția germană tradusă în română, „cerinței de prelimi-
naritate” cu adaosul între paranteze de Introducere etno-
grafico-istorică; Partea întâi, Românii tesalioți și daco-
moesici până la întemeierea Principatului Țării
Românești; Partea a II-a, Viața economică și culturală a
poporului românesc; Partea a III-a, Epoca de neatârnare
și semiatârnare față de împărăția turcească. Statul răz-
boinic de țărani liberi; Partea a IV-a, Apăsătoarea suze-
ranitate turcească până la epoca fanarioților.
Decăderea țărănimii române. Statul fiscal ca izvor de
câștig pentru arendașii aventurieri; Partea a V-a,
Decăderea clasei țărănești. Noua boierime și activitatea
ei politică. Partidul național războinic; Partea a VI-a,
Epoca fanarioților. Administrația europeană sub suzera-
nitate turcească și ruso-turcă; Partea a VII-a, Trezirea,
lupta și biruința sentimentului național; Partea a VIII-a,
Starea poporului român la 1900.

Și nu doar titlurile de părți, ci și cele de capitole din
cuprinsul fiecăreia apăreau cu mult schimbate, în forma
publicată, germană sau română, a sintezei iorghiene.
Noțiuni precum cele de influențe, factori și elemente,
pretabile „viziunii din afara spre interiorul vieții
românești”, aproape că au fost excluse de „forma defini-
tivă” a titlurilor de capitole și, prin consecință, s-au mai
putut regăsi, sub nuanțate exigențe tematice, nu foarte
frecvent pe cursivitatea textuală; elementul romanic s-a
cuvenit istoriograficei considerări, în capitolul III de
Introducere, pentru a fi „genezic” lămurită formarea
poporului român; supt influența slavonă apărea, în capi-
tolul II al părții întâi, poporul român cu „profilu-i etnic
deja conturat”, atestat „de izvoare”; influența grecească
s-a rostuit „viziunii” iorghiene, în capitolul III al părții a
patra, asupra atât a „propășirii limbii române”, cât și a
„venirii peste țerile noastre a elinilor de nou Bizanț”. S-

ar putea ca unele noțiuni sau expresii să apară cumva
discutabile, ancombrante, la o lectură istoriografic bine
calificată; expresia Statul războinic de țerani liberi
(Kriegerischer Staat der freien Bauern – în ediția germa-
nă), din titlul părții a III-a, s-ar putea anevoios plia unei
accepțiuni formal juridice a entității statale medievale
eminamente princiară și suprapasantă „vieții de obște”.
Adecvate tematic aceleiași părți a III-a, cea mai întinsă
paginar și intensă factualic, au putut fi expresii precum
Apogeul puterii statului român luptător (Höchste Macht
des kampfenden rumänischen Staates – în ediția germa-
nă), Decăderea statelor militare românești (Verfall der
rumänischen Kriegstaaten – în ediția germană) și Statul
fical (Der Fiskalstaat – în ediția germană).

În cele două „tomuri germanince” (Erster Band, Bis
zur Mitte des 16 Jahrhunderte; Zweiter Band, Bis zur
Mitte des 16 Jahrhunderte; ZweiterBand, Bis zur
Gegenwart) sau cele patru volume de primă ediție a tra-
ducerii „pe românește”, sinteza iorghiană menită
„colecției” Geschichte der Europäischen Staaten înve-
derează o „viziune” tematică unitară, de istorie cultura-
lă. Autorul avea, de altfel, să și noteze, ca din viața-i de
om, cum, „de la începutul” angajării „lucrării” pentru
„colecția” respectivă, „a cutezat să spargă obișnuitul
cadru <...>, ideea teritorială <...>, între granițele înguste
și necontenit crâmpoțite, apoi larg sfâșiate, ale principa-
telor, <ale> acelor «țerișoare» de care <la 1900> tot vor-
beau <D. A.> Sturdza și retorica oficială <spre> a face
plăcere regelui ctitor de viață nouă”, Carol I, și „să trate-
ze, cu sentimentele stăpânind și strămutându-se în sufle-
tul epocii <studiate>, viața și a românilor de peste hota-
rele” Regatului numit, după 1918, și Vechi. Mai avea să
noteze și că a căutat, cu „asentimentul tacit” al lui
Lamprecht, „să dea <...> o istorie a românilor în cadrele
formațiunilor lor de Stat, însă, „organic unitară”, reflec-
tantă de „suflet românesc străbătător prin schimbătoare
vremi” spre a vădi, din „adâncă îndătinare” a vigorii „de
frumuseță și adevăr <...>, România și poporul românesc,
așa cum erau la 1905”26. În Prefața cu bună traducere
din germană a sintezei „pe românește”, nota că, prin
„observații imparțiale asupra izvoarelor”, a căutat „ade-
vărul cuprins” de acestea, spre a-i da „o formă organică,
unificată într-un viu tablou cultural”, fie așa ceva și „cu
lipsuri” de analiză și de „scriitură”; de asemenea, că nu
și-a propus „un repertoriu pentru acei cari voiesc să se
informeze asupra amănuntelor <...>, destule, și în istoria
românilor, <spre> a umple, cu rost sau fără rost, multe,
foarte multe volume in folio”; apoi, că era totuși de
admis „meritul amănuntelor, ce-i dreptu, fiindcă e o
trebuință pentru natura omenească să cerceteze peste tot
adevărul și fiindcă numai pe baza unor constatări
amănunțite ale adevărului istoric se poate câștiga o pri-
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vire limpede despre tot ce-i întreg, mare, caracteristic și
de interes universal”, însă fără „a se cerși de la un fapt la
altul pe ticnita cărare pur cronologică și <a se> înădi o
lucrare critică de seminariu cu alta, într-atâta <încât> să
nu se potrivească unui popor care posedă o adevărată
istorie”; în fine, că și-a refuzat de a avea doar o unică
„țintă”, încât „să înșire la rând, unul după altul, pe albi
păreți goi, frumoase portrete biografice”, ci „o îndoită
năzuință”; întâi, „să expună dezvoltarea națiunii române
nu în personalitățile ei mai mult sau mai puțin mari, ci
<prin> a observa națiunea însăși ca ființă viețuitoare și a-
i urmări mersul ei lăuntric <...>, această mare operă de
două mii de ani”; apoi, „să utilizeze înrâuririle ce le-au
exercitat alte popoare asupra românilor, precum și acelea
care au pornit de la dânșii, <întru> priceperea istoriei
universale, care există, fără îndoială, ca istorie cultura-
lă27.

Note:
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E vorba de cartea recent apărută sub semnătura lui
Jergus Ferko intitulată Maghiarii sub semnul (auto)amăgi-
rilor (ed. Argonaut, 2019), în traducrea unui cadru didactic
timișorean, un studiu incadrabil în istoria mentalităților, de
o extraordinară forță caracterologică. Cu o putere de
observație cu totul ieșită din comun, autorul investighează
cu maximum de luciditate felul de a fi al maghiarilor,
caracterizați printr-o dicotonomie fundamentală: tendința
de înfumurare și de superioritate față de vecini, „patima de
a domina” și aceea opusă, de plângere eternă după un trecut
fastuos, în opoziție cu prezentul nemulțumitor. În această
situație, autorul dezvoltă șapte autoamăgiri care traversează
ca un fir roșu întreaga existență a poporului maghiar,
punându-le în față o oglindă măritoare de stereotipii,
prejudecăți,anacronisme. Cea dintâi dintre acestea este
părerea falsă că teritoriul pe care s-au așezat ungurii la
venire, ar fi fost „nelocuit”, chiar dacă cronicarii lor spun
altfel și, în consecință, le neagă vecinilor orice drept de
continuitate și primordialitate. Potrivit adevărului chiar
Ștefan I s-ar prezenta ca o „carte de vizită falsificată”, igno-
rându-se rolul slavilor în creștinarea sa. O altă prejudecată
ar fi aceea legată de acțiunea de cucerire a vecinilor, pe care
i-au nesocotit și asuprit intens, dar cărora nu au catadixit să
le recunoască, atunci când a bătut ceasul istoriei, drepturile
cuvenite la autodeterminare. Mânați în permanență de
„dorința de a avea mai mult decât au fost în stare să creeze
și să realizeze singuri”,popor obișnuit cu nomadismul,
trăind din jaf și atacuri la adresa altora, ei s-au acomodat cu
greu la viața sedentară, la care au fost obligați de Ștefan cel
Sfânt odată cu creștinarea, dar s-au simțit întotdeauna
încorsetați în cușca carpatică, căutând să se extindă în
permanență, prin „cultul violenței și al violatorilor”, reve-
nicând tradiția lui Attila, Bulciu „hanul cel sângeros”, și
chiar a lui Klapka și Kossuth, a lui Horthy și Esterzhazy,
care, în orice împrejurare care li s-a ivit, n-au ezitat să pro-
voace conflicte, să încalce teritorii străine, generând masa-
cre, împilări, crime, omoruri. Lipsa de echilibru și de măsu-
ră ar fi de proveninență asiatică, de unde trecerea rapidă de
la o extremă la alta, de la „teroarea roșie” a lui Bela Kun la
„teroarea albă” a lui Horthy, acesta din urmă fiind catalogat
drept cel dintâi fascist al Europei, înaintea lui Mussolini și
Hitler. În virtutea unui drept istoric numai de el știut, acesta
a pus mâna pe Slovacia subcarpatică, apoi pe Voivodina și
pe o parte din Transilvania, însoținduă-și ocupația de crime
îngrozitoare, prezentate pe zeci de pagini de istorici ca
Scotus Viator sau Daniel Rapant. Ocupând Novi Sadul în
1941 Horthy ar fi omorât 6.000 de civili,ca apoi, în propria

sa țară, ar fi ucis 21.747 de evrei, și ar fi deportat alți
596.260, astfel că „imaginea lui Hortty ca apărător al evrei-
lor nu-și are justificare”. Pentru maghiari ar fi specific fap-
tul că toți cei care au acționat împotriva nemaghiarilor,
chiar cu cruzime făcând-o, au fost puși la mare cinste, fiind
cu toții reabilitați și venerați. De aici ar proveni cea de a
șaptea autoamăgire, dedusă dintr-o falsă morală, care
„încearcă să-l prezinte pe agresor și să-l convingă că el este
victima”. În acest fel, maghiarii au umplut toată Europa și
America cu o propagandă falsă, în care ei apar ca victime
ale istoriei, prin faptul că popoarele pe care ei i-au asuprit
și dejosit, luându-le bunurile și sudoarea muncii, au putut
să-și creeze state naționale, scăpând din ghiara lor hulpavă.
Socotindu-se mereu nedreptățiți și „furați” de vecini, „ei au
pretenții la niște drepturi deasupra standardelor și la o apă-
rare specială”, solicitînd „un ajutor cât mai larg și mai per-
manent (împtrumuturi, privilegii), drepturi speciale și
garanții ce nu „vor fi niciodată suficiente”. Au inventat ast-
fel conceptul de „maghiarime”, care, deși în toate statele
vecine beneficiază de atenții speciale, nu-i mulțumesc,
încurajând grupările extremiste, revanșarde și revizioniste,
și schimbând registrele în funcție de conjuncură, adică când
națiune „domnească”,cu trecut glorios, când victimă
cerșetoare în Uniunea Europeană, pretinzând mărirea volu-
mului de investiții occidentale și de credite acordate”. Și
adaugă: „dar nici în cadrul ajutorului acordat nu se compor-
tă corect. O parte din împrumuturi le folosesc în scopuri
naționaliste-monumente, sărbători, propagandă. Prin aceas-
ta, roata datoriilor față de străinătate se învârte tot mai
mult.”. În această situație, sufletul maghiar continuă să fie
divizat, pendulând între ură și iubirea Europei, pentrucă el
este absorbit înainte de toate după măreția și gloria apusă,
chit că istoria sa l-a ținut des sub ocupație străină, singura
perioadă de beatitudine fiind cea a epocii dualiste, când
Austria le-a împărtășit fastul imperial. Cântecul de jale și
de frustrare poate fi reperat și în imnul național, care ar
oglindi „un sentiment sumbru al nedreptății destinului,
insuficiența sentimentului sufletesc (deficit de optimism) și
a celui material (deficit de belșug), dorința de a fi protejat
și de a fi ajutat”. Trăind mereu suspendați între două lumi,
o lume a închipuirii și măreției și un sentiment permanent
de frustare că nu mai sunt ca pe vremea lui Attila și Ștefan
cel Sfânt, maghiarii sunt îndemnați să-și reconsidere politi-
ca lor față de vecini, învinuiți permanent pentru soarta lor
mașteră, și să-și recapete obiectivitatea și simțul măsurii. E
o adresare către tineretul maghiar și către cel slovac pentru
perspectiva de viitor.
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Am citit recent un text al unui filolog universitar
în care ni se explica distincția dintre „patriotism” și
„naționalism”. Autorul nu propunea o simplă
distincție semantică (lexicală), ci opera o ierarhizare
axiologică definind termenii în așa fel încât să atri-
buie „patriotismului” calitatea de a fi bun în sine,
oricând și oricum, în vreme ce „naționalismul” să
rămână cu legitimitate limitată la cazuri
excepționale, de criză.

Așadar, conform autorului respectiv, „patriotis-
mul” trebuie înțeles astfel: „Patriotismul este iubirea
de patrie, Patria e o țară anume, reală, cu orașe si
sate, cu clădiri și monumente, cu păduri și oameni,
cu istorie și un amestec de identități culturale.
Românii patrioți se mândresc și cu ce au construit
sașii la Brașov, Sibiu sau Sighișoara, căci sunt
frumuseți ale patriei lor. Dacă îți pasă de patrie și de
tot ce conține, eşti patriot. Clujenii maghiari pot fi
patrioți, iubind orașul construit de strămoșii lor și
meleagurile natale, la fel ca românii. Pot lucra bine,
dezvoltându-și patria comună: munca maghiarilor
din Gheorgheni sau Oradea dezvoltă România, nu
Ungaria. Români și maghiari clujeni pot curăța cot la
cot pădurea Făget într-o campanie de ecologizare,
demonstrându-și astfel împreună patriotismul real.
Pot iubi cu aceeași dragoste plaiurile natale, deși le
atribuie alte nume și au învățat istoria comună altfel.
În sine, patriotismul nu îi exclude pe alții, deci e
pașnic și universal benefic”.

Naționalismul, în schimb, e definit ca „exaltarea
națiunii, adesea în opoziție cu alte națiuni”. Deci e
rău. Oricum, răutăcios, cu potențial distructiv. De
unde decurge că patriotismul trebuie să fie dominant
în raport cu naționalismul: „Românul și ungurul care
curăță împreună pădurea Făget nu se opun unul altu-
ia, ci, împreună, nesimțiților care murdăresc pădu-
rea. Patriotismul lor comun, dragostea lor de melea-

gurile natale se manifestă în chip real, dincolo de
naționalisme.”

Concluzia decurge, inevitabil, din premisele
tendențios concepute: „Oamenii au solidarități mul-
tiple. Eu mă simt mai apropiat de oamenii cultivați și
civilizați din orice țară europeană decât de mârlanii
agresivi de la noi. Sunt mai apropiat în acest moment
de anglicani din UK sau catolici din Bavaria solidari
cu Ucraina decât de ortodocșii putiniști de pe la noi
(din fericire minoritari în interiorul ortodoxiei româ-
ne). Există însă un moment în care aș fi mai solidar
cu ultimul mârlan român care aruncă sticle de bere în
Făget decât cu clujeanul ungur care le strânge, sau
decât cu colegul medievist bavarez: un război în care
Ungaria și Germania ar invada Romania. STAREA
DE EXCEPȚIE. În acel moment, ca bun patriot, aș fi
naționalist român. În restul timpului, nu am nevoie
de naționalism ca sa fiu bun patriot. Există patrio-
tism antinațional? Nu. A-ți iubi patria nu poate
implica în vreun fel să vrei răul națiunii”.
Naționalismul, în schimb e dubios, ambivalent, pen-
tru că, „asortat cu o retorică șovină, cu ura de stră-
ini”, dă naștere la dictaturi sau la războaie. 

Cu alte cuvinte, pentru a folosi concepte occiden-
tale de ultimă oră, din avangarda democrației, s-ar
putea spune că patriotismul e straight/ cisgender/
monovalent, în vreme ce naționalismul e o categorie
impură, polimorfă, suspectă. Dar nu vreau să folo-
sesc astfel de concepte de modă nouă decât în glumă,
pentru a ilustra arbitrariul conceptual al universului
imaginar în care suntem siliți să  trăim.

De aceea voi face câteva observații de modă
veche. În primul rând, că naționalismul nu este exal-
tarea națiunii, ci un sentiment de apartenență la „ai
tăi”. Te definești și prin „ai tăi”. Nu doar la vreme de
război, ci și în vremuri de pace. Naționalismul are
de-a face cu faptul că pe unii îi recunoști ca fiind
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etnic (prin limbă, teritoriu, religie, strămoși) de-ai
tăi. E o legătură permanentă, asumată și care obligă.
E o solidaritate neprecupețită, care nu se negociază,
dar se poate cultiva. Ca și pământul patriei. Pe care
o ai pentru că ți-au lăsat-o strămoșii, cei cu care ești
neam. Fără națiune, nu există patrie. Poate exista un
loc al nașterii, o ogradă, un loc în care îți duci sau
câștigi existența, dar nu există patrie. Patriotismul
este atașamentul organic față de un loc, atașament
care depinde de atașamentul organic față de un
neam: al tău. 

Eminescu scria în același sens atunci când clari-
fica faptul că patriotismul „nu este iubirea țărânei, ci
iubirea trecutului. Fără cultul trecutului, nu există
iubire de țară. Azi e constatat că, din momentul în
care împărații au început a înlocui prin oameni noi
pe senatorii Romei, în care tradițiile și cultul trecutu-
lui se întrupaseră, Roma a mers repede spre cădere”.

Exaltarea naționalistă poate veni oricând, mai
ales când lipsesc din ecuația discursului public bune-
le cunoștințe istorice, logica și bunul-simț. Cu alte
cuvinte, atunci când lipsește un sistem clasic de
educație națională. Și asupra acestui punct voi
reveni. Dar, după cum sugerează involuntar chiar și
autorul, naționalismul are nevoie să fie altoit cu
altceva („discurs șovin”) pentru a deveni periculos.
Dar la fel se întâmplă și cu patriotismul sau ceea ce
se numea naționalism civic, bun, opus
naționalismului etnic, rău. Istoria modernă e plină de
războaie (regionale, coloniale, ba chiar și mondiale)
duse de imperii multinaționale în numele fidelității
față de patrie, de dinastie, de o anumită graniță – care
putea cuprinde un teritoriu întinzându-se din Irlanda
în Singapore, din Scoția în Africa de Sud, din
Algeria în Vietnam sau de la Prut la strâmtoarea
Bering (patria sovietelor angrena și ea diverse
popoare conlucrând la curățarea pădurilor de sticle
de bere și de partizani, de exemplu). Oameni diverși,
cu origini etnice diferite, luptându-se, cu fes, turban
sau cască colonială, în șalvari sau în pantaloni scurți,
cu iatagane sau cu tunuri Krupp, dar cu ferocitate,
pentru integritatea sau expansiunea teritorială a unei
patrii multiculturale în care soarele nu apune nicio-
dată. S-ar putea argumenta și că războaiele sunt, de
fapt, produse ale națiunilor care tind sau țin cu orice
preț să devină patrii imperiale (monarhice sau repu-
blicane), sunt produsul tendinței anumitor națiuni de
a înlocui solidaritățile organice, etnice, lingvistice,

istorice, cu solidarități patriotice, civice, ideologice.
Dar pentru a înțelege acest lucru îți trebuie un

instrumentar conceptual mai sofisticat din punct de
vedere istoric decât patriotismul pionieresc, sovietic
în esență, al autorului. De ce „sovietic”? Pentru că e
o filosofie de administrator de bloc, un globalism în
costum de artizanat etnic. Pentru că nu lasă loc decât
în timpuri excepționale conștiinței naționale. Este
exact ce a făcut Generalisimul Stalin, care la începu-
tul războiului URSS cu Al Treilea Reich a abandonat
apelul la tovarășii cetățeni ai Uniunii Sovietice și a
chemat la arme „frații” și „surorile” care trebuiau să
apere nu „patria sovietelor”, ci țara, pe „Mama
Rusia”. Ce înseamnă acest lucru?

Ce poate însemna faptul că nu te simți solidar cu
ai tăi decât în vremuri de criză și nu în vreme de
pace? Înseamnă că te vei delimita grăbit de ai tăi, că
nu vei avea grijă de acei frați ai tăi pe care vreo ideo-
logie la modă îi socotește la un moment-dat indezi-
rabili, vendéens, năpârci reacționare, chiaburi, mis-
tici, fasciști sau comuniști. La limită, dacă națiunea
e, de fapt, o familie extinsă, și țara, patria, este locul
acelei familii, cum poți să mai ai o patrie dacă nu ai
decât la momente excepționale conștiință națională? 

Patriotismul, așa cum e definit de filologul nos-
tru, face solidaritatea să rezide în anumite acțiuni, în
vreme ce naționalismul îți cere să acționezi într-un
anumit fel din pricina conștiinței naționale, a
solidarității cu ai tăi, solidaritate de care depinde
existența unei țări în care poți conlocui și cu alții, de
alte naționalități. Patriotismul de acest fel este, de
fapt, un rod al existenței și înfloririi națiunii, care
este o extensie a familiei. După cum familia nu e
doar un contract de parteneriat civil, așa nici
națiunea nu e o simplă ecuație civică cu profil de
ONG.

Problema lumii Vestice în care trăim noi astăzi
este că, după cum s-a văzut, odată ce a eliminat
naționalismul și a rămas doar cu patriotismul civic,
tinde a rămâne și fără familie. Și asta pentru că a
înlocuit suportul etnic al țării cu holograme ideologi-
ce ale patriei. Avem deja o EUropă a patriilor sau a
regiunilor. Mâine vom avea o Globală a patriilor. În
care toată lumea vânturată de nicăieri va locui în
patrii u-topice, de niciunde, în care solidaritățile isto-
rice, naturale, organice, vor fi înlocuite de relații de
producție și consum, de aderența la un brand sau
altul, în care tot ce obișnuia să fie natural și spontan
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va fi produs în serie și manipulat.
Nu există suport natural sau supranatural pentru

asemenea stil de viață. Lucrul e confirmat și de fap-
tul că filologul cu pricina, discutând despre diferența
dintre primirea de care s-au bucurat refugiații sirieni
sau afgani în UE și cea de care s-au bucurat refugiații
ucraineni, notează cu bucurie vocile care susțin că e
normal ca ucrainenii să fie primiți cu brațele deschi-
se, spre deosebire de ceilalți, din țările musulmane,
pentru că refugiații ucraineni au fost primiți pe „bază
de empatie”, „în mod natural”. Cu alte cuvinte,
ucrainenii au fost percepuți, cum era și normal, ca
fiind mai „de-ai noștri” decât afganii? Dar atunci
cum rămâne cu naționalismul rău și cu patriotismul
bun? Unde e coerența? Nu există.

Și nu există pentru că în Imperiul Consumului nu
există logică. Titu Maiorescu pleda în secolul al
XIX-lea pentru „naționalism în limitele adevărului”.
De fapt, mai degrabă naționalismul poate fi definit
de limitele adevărului pentru că imperiile tind să-și
creeze propria realitate și să delireze geopolitic des-
prinse complet de fapte sau de legi, adică de „rapor-
turile necesare care decurg din natura lucrurilor”
(Montesquieu). Imperiul favorizează iresponsabilita-
tea: are prea multe resurse ca să nu le folosească, are
prea multe facțiuni și departamente și servicii pentru
ca ele să nu-și capete propriile fiefuri și să nu-și pro-
moveze propriile interese, sectoriale, e prea mare ca
să cadă și, dacă e amenințat de cădere, amenință și el
pe toată lumea din jur că îi va trage pe toți după el.
Imperiul nu e limitat de nimic, nici măcar de princi-
piile logicii aristotelice. Naționalismul, ca sentiment
al apartenenței la o anumită națiune, este definit de
limite: lingvistice, religioase, teritoriale, genealogi-
ce, istorice. Orice este definit de fapte este mai
aproape de adevăr decât orice este generat de o ideo-
logie. Și astfel a fost încă de pe vremea polisurilor în
care logica se țesea la poalele Acropolei unde se
depuneau osemintele strămoșilor.

În Imperiul Consumului, în care trăim și noi, nu
e întâmplător că au dispărut logica, conștiința istori-
că, conștiința națională, educația clasică, țăranii și,
acum, în cele din urmă, chiar și familia e pe cale de
redefinire întru evaporare odată cu sexul biologic și
cu știința, răpusă pe altarul studiilor de gen. Totul a
dispărut nu neapărat sub asaltul realității, cât sub
asaltul ideologiei imperiale care generează realitate.
Capitalismul de tip nou, neoliberalismul apocaliptic
i-am putea spune, cel de inginerie socială, nu satisfa-

ce nevoile, ci creează nevoi pe care apoi le cultivă și
înmulțește pretinzând că le satisface. Ideologia
imperială – fie că e vorba de welfare state, fie că e
vorba de educație, de dreptul familiei, de drepturile
minorităților sau de medicină – generează realitate
cu ajutorul stimulentelor financiare și de imaginație
și al legislației nedorite de nimeni, băgate pe gâtul
oamenilor. Faci reforma educației pentru a combate
un abandon școlar aproape inexistent în 1990 și
ajungi, cu ajutorul acestei reforme, la un abandon
școlar de 4-5% în învățământul primar și gimnazial,
la o rată de analfabetism funcțional de peste 40% și
la un procent de 65% de elevi care reușesc să treacă
bacalaureatul. Apoi introduci stimulente financiare
pentru combaterea abandonului școlar, a analfabetis-
mului funcțional și a incapacității de a trece bacalau-
reatul. Brusc, toată lumea va fi interesată să producă
abandon școlar ș.cl. ca să capete acces la „fonduri”.
Așa se lucrează. Se moșesc probleme – economice,
energetice, medicale, educaționale, sexuale, cultura-
le - cărora apoi li se oferă „soluții”. Și soluțiile sunt,
întotdeauna, parte a unor inginerii sociale și clădite
pe dublu standard.

Și asta pentru că, într-un Imperiu bazat pe atât de
multe universale – drepturile omului, mărci/bran-
duri, pop culture, petrodolar șamd – singurul lucru
care nu e universal e logica aristotelică. Logica aris-
totelică e în carantină. La fact-checkers. A fi logic
este rasist. Deci anti-democratic. Ca atare, Imperiul
își poate genera liniștit propria realitate, în care
aceiași oameni dau răspunsuri diferite la aceleași
probleme în funcție de interesele care sunt în joc. E
o lume fără alt criteriu decât acela că forța e totuna
cu dreptatea. Într-o asemenea lume, națiunile nu pot,
de fapt, lucra umăr la umăr, în spirit patriotic. Și, în
cele din urmă, nu mai există nici națiuni, nici țări,
nici familii. Rămâne doar o pleavă vânturată de vânt
și otrăvită de propagandă. Nu există pace fără
justiție. Și nu există justiție fără consecvență. Iar
modul absolut întâmplător în care ne facem educația
și trecem prin viață este un rezultat al desprinderii
noastre de temeiurile naturale și supranaturale. Am
inventat, din acest punct de vedere, un nou tip de
clasă de mijloc: care nu mai are legătură nici cu
cerul, nici cu pământul. E clasa care trăiește
tranzacțional și practică etica de gang a intervalului.
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Ion Timaru
Altfel despre obsedantul deceniu
Marin Preda a numit perioada anilor ‘50-’60 ai

secolului trecut obsedantul deceniu; probabil, în defi-
niţia autorului Moromeţilor, nu e doar o situare a ope-
rei sale, în epoca în care a crescut, pe care a dominat-
o prin primele cărţi, cele de consacrare, dar şi,
pentru că sintagma vine din unul dintre deceniile
următoare, proza contemporană, în majoritatea titlu-
rilor sale im portante, s-a raportat la acea perioadă din
istoria noastră recentă. Au fost, într-o primă instanţă,
la mijlocul anilor ‘60, proza tori pe care cenzura i-a
lăsat, ba, chiar i-a îndemnat să scrie des pre epoca lui
Dej (şi) pentru a arăta că aceea a lui Ceauşescu e,
deja, altceva, e una liberală, din care vor fi dispărut
poncifele realismului socialist; în acest orizont, s-a
afirmat o serie de pro zatori ce au lăsat o maculatură,
de care azi nu mai ştie nimeni ni mic. Dar, tot în acest
orizont, s-au scris cărţile memorabile ale lui Dumitru
Radu Popescu, Augustin Buzura, Constantin Țoiu, la
înce putul anilor ‘70, apoi, numeroşi prozatori care au
folosit, înainte de toate, parabola, „șopîrla”, subtex-
tul, pentru a (re)formula o epocă şi tot ceea ce i-a
urmat: această serie a dus o luptă surdă cu cenzura
pentru că acum nu mai era vorba doar despre Dej, ci
şi despre Ceauşescu: duba neagră este un „vehicul”
important al vremurilor, deopotrivă, al lui Dej şi al
„tinerilor” comunişti din anii ‘50. După 1990, proza
cu aceste subiecte s-a transformat radical, a ieşit din
limbajul esopic, din parabolă şi aluzie subtextuală,
reconstituind istoria satului românesc de azi, dincolo
de „dulcegăriile” impuse de proletcultism, scutind
autorii de efortul de a di simula, în fond, de a minţi
ori, altfel, de a scrie asemeni lui Procopius din
Caesareea, pentru sertar, o istorie aşa cum a fost.

În această perspectivă se plasează romanul Podul
Ilenei al lui Ion Timaru, care, fără a asuma tonalităţile
înalte, ascuţite, stridente, ale protestului deschis, ale

pri virii revanşarde şi satirei, supune epoca unui dis-
curs critic lucid, extras din istoria oamenilor care au
trăit-o. Satul Podoleni, din Neamţ, reprezintă spaţiul
epic al intrigii romanului; alături de cîteva personaje
care se reţin, bine fixate, profesorul de fizică
Gheorghe Grama şi eleva Ioana Podoleanu, ceea ce
frapează în cartea lui Ion Timaru este forţa persona-
jului colectiv şi, cum se va vedea, valoarea unui teri-
toriu simbolic, identitar, în care toponimele – Livada,
Verdele, pîrîul şi locul de coasă, Podul, Bistriţa,
Cernegura, Făget – trasează o geografie interioară,
trecută prin fil trul artistic al unui prozator cu totul
remarcabil. Astfel, profeso rii şi, cu deosebire Grama,
preotul, miliţianul, primarul, oamenii din Podoleni,
trăitori într-o epocă asemeni podului ruinat şi „făcă -
turii” de lîngă el: „Din tren, venind de la oraş către
comună, dimi neaţă, în partea dreaptă, dincolo de
şosea, văzuse resturile unei construcţii pe malul
Bistriţei, posibil a fi foarte vechi. Păreau părăsite. Îşi
imaginase că este stîlpul de la un pod, avînd capătul
pe malul celălalt al apei, spre vest, asemănător podu-
lui construit de Apolodor din Damasc peste Dunăre.
Ruinele unui pod aici? Habar nu avea. O fi fiind el de
pe meleaguri mai îndepărtate, dar nici chiar aşa. Îi
plăcuse doar şi istoria, iar la modul general se voia
bine informat. Cum de nu ştia? Gîndul fugar revenea
acum, fără să înţeleagă legătura. Printre copaci se
reflectau cărămizi dezgolite de la o clădire acoperită
cu tablă ruginită. Ziceai că e aceeaşi fă cătură cu cea
de pe malul apei, razele soarelui prelungind ocrul în
mii de steluţe care dansau sub privirile sale”; acesta
este decorul care, pentru profesorul Gheorghe
Grama, „îmbracă” satul la a cărui şcoală a primit
repartiţie, după experienţa carcerală a Canalului („Ei
bine, din cauza «recomandărilor” P.C.R., am făcut eu
un stagiu la Canal. Apoi, din titular la catedra de fizi-
că a unei universită ţi, am ajuns aici, la «undeva-n
praznic,»„, spune Grama directorului şcolii, Nistor).
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Personajele cărţii re-prezintă fragmente dintr-o reali-
tate deceptivă; profesorii şi elevii se întîlnesc la strîn-
sul recoltei, între „înjurăturile pline de năduf ale şofe-
rului, de fapt, mecanicului – aşa se autointitula – de
pe combină” şi poezia întrebării elevei Ileana
Podoleanu din clasa a şaptea – de ce se aseamănă cur-
cubeul cu un pod pentru că, iată, curcubeul apărut
după ploaie „avea un capăt pe ruinele mănăstirii,
acolo, la Bistriţa, şi unul pe Făget, în vîrful pădurii.
Ea a zis că-i un pod. E podul colorat al lui Dumnezeu
peste comuna noastră” –, oame nii din sat se mişcă
spre şantierele anilor ‘50, în căutarea unui rost (acolo,
spun tinerii, „nu poate fi mai rău decît la sapă, pe
ogoarele caliciei”), generaţia epocii s-a născut „în
preajma secetei la sfîrşit de cataclism mondial”, apoi,
moare Stalin, „dar spiritul său veghează”, unii merg
la Canal, alţii trebuie să se înscrie la întovărăşire, la
colectivă, adică, transferînd lumea satului în con fuzie
şi aiureală: „În mintea tuturor era o aiureală, o spe-
ranţă al ternînd cu lehamitea şi neîncrederea. Cum o
să mergi pe tarla fără să-ţi mai pese pe unde e al tău,
pe unde a fost al tău? Și va mai fi al tău vreodată? Vin
americanii cu «tomica», o să vedeţi. Altă tîmpenie.
Cei slabi de înger or fi crezînd toate zvonurile astea
imbecile? Cînd le treceau tractoarele prin faţă, fumul
și izul inconfundabil de motorină, le spulbera orice
iluzii. Miroase a rus, a Stalin. Uite ce scrie pe capota
motorului: UTOS! În gura unora se nu meau «şmel-
ţuri», în special cele care păreau mai vechi şi scîrţîiau
mai tare. Scoteau fumul mai puturos. Alteori pronun-
ţau ironic «jmelţuri». S.M.T.-ul ocupa un loc impor-
tant chiar aproape de mij locul satului, în curtea fostu-
lui conac boieresc «Krupenschi»”. 

Personajul colectiv al cărţii emi te sentinţe despre
vremea pe care o trăiesc şi care constituie ceea ce
M.Zéraffa numea ideologia, mesajul romanului:
„«Colectiv ţi-o trebuit, stai în groapă ghemuit!»”;
„Cînd se termină blestemul ăsta fraudulos cu colecti-
vizarea, vă predau calul, trăsura şi carne tul de partid.
Mă duc învîrtindu-mă pe vreun şantier sau în vreo fa -
brică. Tata a căzut pe front ca erou la Mărăşeşti, iar
eu mi-am pus oamenii în cap, că le iau pămîntul cu
japca. Halal urmaş!”, spune unul dintre tinerii satului
siliţi la întovărăşire; „Socialismul o fi speranţa calici-
lor, dar nu împarte pomeni”; „Spiritul de negus tor nu
este prea încurajat în noua societate. Cei un pic mai
îndrăz neţi sunt prea uşor catalogaţi drept speculanţi şi
arătaţi cu degetul”; „Din cînd în cînd, cotidianul plic-
tisitor trebuie plesnit. Altfel, hătu-i mama ei de

viaţă!”; „Şansa unui intelectual, cum vreau să-l văd,
scîrţîie tare în zona rurală încă de pe acum”; cel pre-
ponderent, de mijloc e „slăbuţ, blond, pistruiat, micuţ
de statu ră, cu sternul uşor în carenă, dovada unor
deficienţe în alimenta ţie, caracteristice generaţiilor
născute pe timpul şi în preajma se cetei”; „Pînă la
Dumnezeu te mănîncă partidul”, spune, la spoveda -
nie, preotul Veleşcu; „De vigilenţa partidului, nu
scapi nici în gaură de şarpe”, învaţă în căminul liceu-
lui Ileana Podoleanu; „Schi lodirea face parte din
arsenalul de lucru al socialismului birui tor”, învaţă
un ţăran din „satul de peste deal, Negriteşti”, ca să nu
uite că „miliţia la datorie nu umblă cu mănuşi”; „Bate
vîntul, latră cîinii. N-avem bani, n-avem mîncare, dar
avem Canal la Mare”, se spune în folclorul satului.
După 1990, nimic nu pare a se fi schimbat pentru
podoleni; lumea se schimbă, dar dispare Combinatul
de la Săvineşti, unde mulţi îşi găsiseră rostul, oamenii
se (re)găsesc în aceeaşi confruntare cu timpul-epocă,
într-o realitate duşmănoa să: „Bate vîntul a pustiu în
multe locuri, în multe curţi, în din ce în ce mai multe.
Vine în valuri din pustiul Săvineştilor, combi natului,
de acolo unde se călcau în picioare altădată la intratul
buluc pe nu ştiu cîte porţi. Vine şi de la sud, de la
Buhuşi, de la vechea fabrică de postav, vine şi de la
Bicaz, de la ciment. Vine de peste tot cu trenurile rare
şi din ce în ce mai goale”. Surparea unei lumi şi a
oamenilor ei e consemnată de Ion Timaru în toată su -
ferinţa ei, dar şi în poezia unui insert autobiografic,
atunci cînd îi aduce în naraţiune pe Ghiţă Timaru din
Negriteşti şi preotul - poet Dorin Ploscaru.

Ca şi în precedentul roman, Neant purpuriu, Ion
Timaru structurează în naraţiune un plan simbolic care
irigă romanul realist, îl îmbogăţeşte, îi acordă o detentă
metafizică; astfel, de figura Ilenei Podoleanu se leagă
toponimul (Podoleni es te Podul Ilenei), apoi, un spaţiu
identitar, azi, dispărut odată cu plutele de la Dorna care
veneau pe Bistriţa, figurînd comunicarea cu înaltul, cu
divinitatea, prin podul curcubeului, axis mundi al satu-
lui românesc, acasa, acel acolo pe care îl visează
Ileana Podoleanu, un personaj căruia autorul îi schiţea-
ză un Bildungsroman, un roman al formării, urmărin-
du-şi protagonista, în toate etapele exis tenţei sale, în
creştere de la şcoala din Podoleni, la Combinatul de la
Săvineşti şi înapoi, la Podoleni, pentru a sfîrși acolo
unde a început totul: „Pe neaşteptate i se făcu un dor
năprasnic. Ar fi vrut să-i apară podul fermecat sau un
curcubeu cu aripi care s-o transporte într-o clipită
acolo. Unde-i în altă parte ca «acolo»?”.
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Ion Timaru e un scriitor aflat în puterea prozei
sale.

Andrei Breabăn
Belgrad, 1456
Cu volumul al cincilea din Epopeea ştefaniană,

ciclul epic, avîndu-l drept protagonist pe Ştefan cel
Mare şi Sfînt, Bătălia pentru Europa (Editura
Timpul, 2022), Andrei Breabăn face o acoladă, depla-
sînd sensibil centrul de focalizare a naraţiunii de pe
faptele şi figura lui Ştefan, viitorul domn al Mol -
dovei, pe eroul timpului, cum îl numeşte: Iancu de
Hunedoara e perso najul central al acestei a cincea
cărţi din seria consacrată Evului Mediu românesc,
chiar dacă rămîne, alături de Alexandru cel Bun,
Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vlad Țepeş, Dimitrie
Cantemir, Constantin Brâncoveanu, încă una dintre
figurile pe nedrept neglijate de manua le şi de literatu-
ra istorică de bună calitate. Cunoscuţi doar în mediile
academice, între „medievişti”, aceşti domnitori
exprimă în cel mai înalt grad românitatea, „românis-
mul”, cum îi zicea Grigore Vieru, cu tot ceea ce are
aceasta esenţial. Rămas în afara interesului publicului
larg, Iancu de Hunedoara, mult mai prezent şi mai cu -
noscut – o celebritate – în opinia publică din Ungaria,
pentru noi e, încă, „o lume de cîştigat”, cum spunea
un prozator, pentru că, iată, interesul pentru figura
acestui mare voievod al românilor (şi al ungurilor!) a
crescut doar odată cu (re)deschiderea muzeului de la
Castelul Huniazilor: copiii din Banat şi Ardeal, cu
excursiile lor frecvente la Complexul dacic de la
Sarmisegetuza, cu o oprire aproape obligatorie, la
impunătorul castel de la Hunedoara sînt printre
puținii „beneficiari” ai revigorării interesului pentru
figura şi epoca unui erou, personalitate marcantă a
Europei secolului al cincisprezecelea, în anii de
expansiune maximă a turcilor conduşi de Mahomed,
cuceritorul Constantinopolelui. În vremuri cînd
„omul n-are tihnă să trăiască nici pe pămîntul lui”, cu
Moldova care tră ieşte, încă, în nostalgia după vremea
lui Alexandru cel Bun („de la răposatul Alexandru,
Moldova n-a mai avut un Voievod ca el”, spune bătrî-
nul logofăt Mihu) şi cu Valahia pregătindu-se să-l pri-
mească pe Vlad Drago (Dracul, Țepeş), fratele de
cruce al lui Șfefan, sub (pri)vegherea lui Iancu de
Hunedoara, se naşte visul creştinătăţii, al unei uniuni
victorioase într-un război ce pare pierdut: „– Cînd
vom fi împreună îi vom putea învinge pe păgîni şi eli-
bera cetatea lui Constantin cel Mare. – Ar fi cel mai

mare vis al creştinătăţii, Măria Ta. Să te ajute
Dumnezeu să reuşeşti. – Împreună vom reuşi, Ştefan.
Eu, tu şi Vlad al Valahiei. Oştile noastre adunate lao-
laltă le pot bate pe cele ale păgînilor şi nu vom avea
nevoie de alt aju tor. N-o să mă mai milogesc cum am
făcut acum trimiţînd scrisori în toate părţile Europei”,
se spune într-un dialog semnificativ al lui Iancu cu
protejatul său, Ştefan, fiul domnitorului ucis mişeleş-
te la Reuseni.

Atent şi foarte sensibil la toate (în)semnele româ-
nităţii în veacul de demult, Andrei Breabăn amînă
întîlnirea cu protagonistul epopeii sale, consemnînd o
nuntă de oșeni la Negreşti, în Oaş, în unul dintre spa-
ţiile identitare ale spiritului românesc, dincolo de
(încă!) denumirea care a venit  cîteva secole mai tîr-
ziu, cînd oşenii, moldovenii, valahii vor fi, în afîrşit,
români. Pentru nunta oşenilor de la Negreşti, Andrei
Breabăn n-a avut, se pare, nevoie de un efort special
de documentare; primul capitol al cărţii, Nuntă la
oșeni, descrie, în fond, desfăşurarea unei nunţi acolo,
azi, cum va fi fost şi altădată; suportul bibliografic
din Simion Florea Marian - Sărbătorile la români şi
Naşterea, nunta și înmormîntarea la români - este
folosit discret, poate numai pentru a marca vechimea
obiceiurilor de nuntă pe care autorul le va fi observat
„pe teren”. E un fel de teatru popular, avîndu-1 pro-
tagonist pe Decebal, întruchipat de un copil, Mitruţ,
fratele mai mic al miresei, într-o descriere plină de
emoţie, cum se arată autorul în toate cărţile sale,
polemizînd, discret, dar ferm, cu globalismul, cînd
acesta presupune „uitarea” datinilor şi a specificului
naţional; apare steagul de nuntă. Împodobit de „druş-
te” („Era mai mare dragul să-l vezi cum flutură în
vînt cordelele de toate culorile, tot felul de sfori făcu-
te special de fete, cele mai multe vopsite în roşu,
culoarea preferată s oşenilor. Toate era fixate pe o
botă din lemn de alun învelită în pînză de cînepă pe
ca re druştele au ornamentat-o mai întîi cu tot felul de
flori şi rămurele verzi legate cu sfoară de cînepă sau
bumbac, iar în vîrf au fixat în cuie, bătute cruciş, un
mănunchi de ramuri de brad aduse de băieţi de pe
muntele Măgura. Pe o sîrmă, cu care au legat pînza
de băţ, atîrnau mai mulţi zurgălăi care scoteau un
clinchet strident la drum, amintind pesemne de dra-
pelul dacilor”), se petrece gătitul miresei, apoi, se
porneşte bulciugul, „după datină”, are loc iertăciunea
miresei, nunta la biserică, ospăţul. Dacă în acest prim
capitol nu a fost nevoie de imaginarul prozatorului, ci
doar de spiritul său acut de observaţie, în următoarele
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secvenţe care deschid, în fapt, romanul, autorul sem-
nează un pact al verosimilităţii, susţinut ca şi în
romanele precedente ale ciclului, de o vastă biblio-
grafie; bărbaţii prezenţi la nunta de la Negreşti pun la
cale să meargă în oastea lui Iancu de Hunedoara, ca
să apere pămîntul de turci, dar şi ca să scape de iobă-
gia de pe moşia nemeşului Zapolya care află şi trimi-
te oameni înarmaţi să elimine pe cei de la nuntă, ace-
ştia izbîndesc şi pleacă spre Hunedoara, să se alăture
lui Iancu de Hune doara şi trimisului Papei,
Capistrano, care se pregătesc pentru ma rea confrun-
tare cu turcii de la Belgrad; episodul nunţii iveşte,
însă, încă un protagonist al naraţiunii; Catinca, mirea-
sa rămasă fără mirele ucis de oamenii nemeşului,
hotărîtă să înveţe meşteşu gul armelor şi să lupte ală-
turi de ostaşii lui Iancu.

Frapantă în romanul lui Andrei Breabăn este
alternarea planurilor narative, foarte bine coordonată;
astfel, de la nunta din Oaş, prozatorul îşi trece citito-
rul la Yeni Derbent, în cortul lui Mahomed, plecat în
expediţia sa cu o armată cum nu s-a mai văzut în
acele vremuri, pentru a cuceri Ungaria şi Austria.
Miezul romanului e confruntarea lui Mahomed cu
Iancu de Hunedoara, sub şi între zidurile cetăţii
Belgradului; în acest al cincilea roman din Epopeea
ștefaniană, Andrei Breabăn excelează în descrierea
luptelor, în dinamica lor cinematografică, dar și în
arta portretului; iată pe Mahomed al lui Andrei
Breabăn: „Un erudit al timpului său, tînărul sultan nu
numai că deţinea cunoştinţe vaste de matematică,
filosofie, istorie, geografie, astrologie şi vorbea cur-
siv limbile turcă, persană, greacă, latină, ebraică, dar
era şi un luptător iscusit, priceput în mînuirea arme-
lor, cunoscînd cele mai noi tehnici de luptă.
Impresiona prin cultura bogată şi limba jul curat pe
care îl avea, dar totodată, inspira teamă, fiind ştiut
faptul că se mînia repede şi pedepsea cu uşurinţă pe
cei care îl supărau. Sultanul nu accepta să fie contra-
zis şi, mai ales, să nu i se îndeplinească poruncile,
luînd cu uşurinţă viaţa celor care în drăzneau să-l
supere cu ceva, uneori chiar cu mîna lui. Fire distan -
tă, care băga fiori de gheaţă în cei care se aflau în
preajma sa, Mahomed era un om mai degrabă tăcut
decît vorbăreţ, calculat şi as cuns în dezvăluirea gîn-
durilor, ceea ce îl făcea şi mai de temut. Strateg de
neîntrecut, sultanul îl depăşea pînă şi pe bunicul său,
căruia supuşii îi spuneau Fulgerul datorită iuţelii cu
care se avînta în bătălii, dar şi a priceperii cu care
folosea, cu o îndemînare ca nimeni altul, artileria şi

alte arme moderne, abia apărute în Eu ropa, praful de
puşcă fiind adus din îndepărtata Țară a Kitailor.
Acum Mahomed îl producea în atelierele lui din
Edirne. Luînd parte, alături de tatăl său, la marea
bătălie de pe Cîmpia Mierlei, dusă cu oştile conduse
de Iancu de Hunedoara, Mahomed a înţeles impor-
tanţa covîrşitoare pe care o poate avea artileria într-o
bătălie, fapt ca re îi va folosi în cucerirea
Constantinopolului. Din porunca tînărului sultan s-au
construit nenumărate tunuri de diferite dimensiuni,
astfel că oastea otomană avea cea mai puternică arti-
lerie din lume. Cu ea, voia să cucerească Belgradul,
pentru a-şi deschide drum spre inima Europei.
Lăsîndu-se mînat de planurile sale măreţe de a cuceri
lumea şi a fi stăpînul ei, după ce a cucerit noi cetăţi şi
oraşe din împrejurimile Imperiului Otoman,
Mahomed se pregăteşte să-și completeze izbînda de
la Constantinopol cu una şi mai mare, care să-i aducă
lumea la picioare, să calce, astfel, pe urmele lui
Alexandru cel Ma re. El visa ca în acel an să-şi petrea-
că Ramadanul la Buda, de unde pînă la Viena mai era
doar o azvîrlitură de băț”.

Solia logofătului Mihu, trimis de Petru Aron,
detaliile privind organizarea armatei turcilor şi a ala-
iului sultanului, profilul epocii, cu jocurile politice
într-o Europă dez binată, condusă de oameni incapa-
bili să se ridice la înălţimea epo cii, psihologia moldo-
venilor „învăţaţi să trăiască liberi, fără să fie nevoie
de a-i sluji pe alţii”, a oamenilor şi a boierilor („Ți-
am mai spus că tata, care era popă în părţile
Dorohoiului, m-a în văţat ca, după Dumnezeu, să-mi
iubesc ţara şi poporul şi abia apoi vine vorba familia
şi Voievodul, dar să fiu precaut, că şi el este un om
care poate greşi, ca oricare dintre noi. Aşa că atunci
cînd vine vorba să iau o hotărîre, întreb mai întîi
sufletul să aflu da că corespunde voii lui Dumnezeu şi
nevoilor Țării”, îl învaţă logo fătul Mihu pe nepotul
său), cu o viziune clară asupra epocii şi viitorului
imediat. În Europa paralizată, parcă, de Mahomed,
Iancu de Hunedoara apără creştinătatea „împotriva
voinţei ei”, cum zice Şte fan, încercînd să-l oprească
pe sultan la Belgrad, într-o bătălie decisivă: asediul
cetăţii, strategia lui Iancu şi Mahomed, scene de luptă
cu Catinca şi „ienicerul mătăhălos” din bătălia pen-
tru Europa, cu jertfe în semnificaţia modelului pe
care îl dau mucenicii, dar şi, într-o surprinzătoare
abordare şi o ipoteză îndrăzneaţă, „aplecarea tainică
spre creştinism” a lui Mahomed şi rudenia sa cu
Iancu de Hunedoara, susţinute, se grăbeşte să adauge,
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prevenitor, proza torul, de surse bibliografice dintre
cele mai credibile. Sfîrşitul lui Iancu de Hunedoara
lîngă zidurile Belgradului, ucis de o săgea tă otrăvită
trimisă de o unealtă a nemeşului Zapolya, cu compli-
citatea grofilor, deschide perspectiva ciclului epic al
lui Andrei Breabăn spre Suceava lui Ştefan cel Mare
şi Sfînt. Aşteptăm volumul al şaselea din Epopeea
ştefaniană.

Silvan G.Escu
Lumea lui Ciudatu, Băgăreţu şi Măi dragă
„Mergem înapoi, înaintînd însă”, aceasta e regula

lumii şi fiinţei pe dos, care s-au instalat în trista come-
die românească de la începutul anilor ‘90, pe care o
(re)descrie Silvan G. Escu în romanul Comedia tri-
steţii (Editura Tracus Arte, 2020). Omul acestei lumi,
Trandafir Scurtu, zis, pe atunci, Măi dragă este ciuda-
tul care, întorcîndu-i-se viaţa pe dos, în vite za unor
imagini cinematografice, moare, dar vine înapoi, spre
vîrsta dintîi, revine, adică, în viaţa pe care o părăsise,
bea o secărică de la barul de totdeauna, îşi vede veci-
nii şi nevasta care îi deschide uşa casei unde se iubeş-
te cu amantul de totdeauna; trecînd peste dificultăţile
pe care le sugerează reintrarea în viaţă a lui Măi
dragă, acesta dobîndeşte şi luptă, din răsputeri, să-şi
consolideze poziţia de viu a unui bătrîn abia născut -
o „trist-plăcută inversare”, cum spune autorul în dia-
logurile sale cu cititorul, confi dentul derulării vieţii
inverse a lui Măi dragă, într-o naraţiune care se pola-
rizează în jurul prolepselor şi analepselor, mereu
amu zante: „Acum, că v-am făcut confidenţi, vă fac o
mărturisire, dar şi o promisiune în acelaşi timp şi
anume, să nu mă opresc pînă nu ajung, pornind de la
bătrîneţe, trecînd prin maturitate, prin tine reţe, prin
copilărie, prin perioada de bebe, apoi la cea de sugar,
aşadar pînă nu voi ajunge să mă ţin de promisiune.
Pentru ca în fi nal – promit, mai ales în faţa celor care
nu sunt de faţă, să nu mă las pînă nu reuşesc să-l bag
– mă scuzaţi – în aia a mă-sii, nu de alta, dar ca să
închidă cercul, în alt sens decît cel firesc. Și ca să res-
pect cu stricteţe noua ordine, îl voi băga neapărat cu
pi cioarele înainte, nu că înainte ar fi fost mai bine, ci
avînd în ve dere cel puţin două motive: în primul rînd
pentru că prima dată a ieşit cu capul în faţă, iar acum
trebuie invers – şi în al doilea rînd şi cel mai impor-
tant – fiindcă aşa se părăseşte această lume, cu
picioarele înainte, ca antemergătoare încremenite în
graba spre dincolo. Interesant este că el merge înapoi,
în inversul existenţei sale iniţiale”.

Asumînd toate libertăţile jocului cu timpul şi cu
iluziile omului care îşi caută tinereţea sau, alt fel, tine-
reţea fără bătrîneţe şi viaţa fără de moarte, într-o
viziu ne parodică a basmului lui Petre Ispirescu,
Silvan G. Escu se ames tecă între personajele cărţii
pentru a asista la naşterea inversă, aceea a copilului
din mort: iată ce (re)vede Moi, autorul care se răs faţă
cu „pluralul Majestăţii Mele”: „Nici nu vă puteţi
imagina cît i-a fost de greu să părăsească fortăreaţa
mormîntului, pentru că uşa pămîntului este al naibii
de greu de deschis, dar, ca să dăm din casă, a avut
într-o oarecare măsură complicitatea paznicului cimi-
tirului, cel care – bine intenţionat, fiindcă-i lăsase
bacșiş or tul, dar şi destul de curios să vadă, ce s-o
întîmpla – s-a prefăcut că nu-l vede cînd a părăsit
îngusta sa garsonieră subpămînteană. Și uite aşa,
incomplet nevăzut, a reuşit să apară pe pămînt în
acest nemaiîntîlnit fel, sau dacă preferaţi, să renască
din pămînt, scre mut şi ejectat de acesta - cum mai
exact ar trebui de fapt să fie numită această, hai să-i
spunem, naştere inversă”.

Cu un protagonist bizar, „cu ca pul şi curu mare”,
un copil bătrîn de dincolo de „lumea obişnuită”,
avînd la îndemînă toate procedeele parodiei, parabo-
lei, subtextului, dar şi ale umorului şi băşcăliei,
Silvan G. Escu abordează o temă de lungă şi veche
circulaţie în proza modernă, aceea a lumii pe dos în
care, de pildă, oamenii se lasă dresaţi de delfini („del-
finul rîdea de el, dar nici el nu se lăsa mai prejos şi
rîdea în hohote cînd vedea cît de mult se amuza del-
finul”, constată autorul omnis cient, urmărindu-şi per-
sonajul în periplul său invers), oraşul e o întindere
aproape nesfîrşită de nisip sîngeriu, Trandafir Scurtu
are deschiderea unei minţi de copil, susţinută temei-
nic de „înţelepciu nea bătrînului”, ia şi pensie şi alo-
caţie, doarme ţinînd în braţe o faţă de pernă „întoarsă
pe dos”, rîde de viaţă sau, poate, „era invers”, are
„frumoasa vîrstă de 3 ani, dar şi 62 de ani în acelaşi
timp şi acelaşi loc pentru că murise şi se născuse la
aproximativ (fix!) 65 de ani” şi, prins în caruselul vîr-
stelor, „pînă în toamna viitoare va avea doar 61 de ani
pe stil vechi, însă pe stil nou ar fi doar preşcolar, fiin-
dcă va împlini frumoasa vîrstă de 4 anişori”: totul
rămîne (ne)dezlegat în socotelile şi aritmetica autoru-
lui omniscient din vremea înfiinţării Parcului
Dracula, în anii ‘90: „Mai este un lucru pe care am
scăpat din vedere să vi-l spun, (uituc bătrîn ce sunt!)
nu că ar fi un secret, dar este greu de explicat şi mai
ales de înţeles, anume că Trandafir s-a născut la cîte-
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va săptămîni după ce a murit, iar de atunci au trecut
3 ani, însă tocmai acum vine marea nedumerire: are
65 de ani +3, 65-3, 0+3, sau 0-3? Însă e posibil ca, pe
parcurs, să ne dumirim împreună. Ori, da că nu, atunci
va rămîne un mister nedezlegat, ca multe alte dealt -
fel”. Trandafir Scurtu îşi ia tot soiul de libertăţi,
făcînd „nod vieţii” acolo unde vrea; el este omul nou,
cu trăiri vechi, întruchiparea unei utopii în care a
crescut bătrînul Trandafir Scurtu pentru a o oferi
copilului, prieten (confident, admirator) al lui
Severus Ciudatu, scriitor, omul-adjectiv pe care îl
ascultă fasci nat şi îl urmează, orbeşte bătrînul abia
născut: din conferinţele lui Ciudatu află Trandafir
Scurtu adevărul despre omul nou care e Măi dragă:
„Acel om nou, unul nou nouţ, cu miros de proletar
păcălit, a devenit astăzi omul vechi, ruginit, coclit,
expirat, cu miros de co munist pocăit, care – scîrţîind
din toate încheieturile – se mişcă la fel de repede ca
«Senatorul Melcilor», cînd se apleacă să-şi tragă fer-
moarul cochiliei”.

Conferinţele lui Ciudatu, transcrise, adesea, pe un
ton băşcălios de autorul cărţii în circa două sute de
pagini din cele 346 ale romanului sînt mereu decon-
certante („Este doar o întîmplare, o simplă coinciden-
ţă, faptul că în 1789 a avut loc Revoluţia Franceză,
apoi – după 100 de ani – în 1889 a murit Mihai
Eminescu, iar, după fix alţi 100 de ani, în 1989 a
căzut din pat în patul puştii, intrînd direct în negura
istoriei, Nicolae Ceauşescu?”, se întreabă conferen-
ţiarul), conţin trei dintre pivoţii nara ţiunii din
Comedia tristeţii: o comedie a literaturii române este
a unui autor atipic, foarte fin cunoscător al evenimen-
telor lumii literaturii („Pentru că nu respect nici
rigoarea, nici ordinea, fiind, la fel ca tinerii de azi, un
rebel, voi baleia la întîmplare, de loc cronologic, ci
cum mi se năzare, plimbîndu-mă fudul, ţinînd ru şinat
de propria îndrăzneală umerii coborîţi a umilinţă,
prin lite ratura română a ultimelor două secole”, aces-
ta e proiectul autorului ascuns sub măştile Ciudatului,
Măi dragă şi Silvan G. Escu însu şi), definiţia omului
rătăcit într-o lume de ciudaţi („eu sunt pre zenţa pro-
priei absenţe”, acesta e bătrînul-copil-scriitor) şi
jocul cu timpul și temporalitatea: scriitorul Severus
Ciudatu îşi (re)scrie viaţa şi conferinţele alături de
adevăratul protagonist al ro manului: „Timpul, cu
umerii pudraţi cu praful de stele ridicat în urma dan-
sului tribal-ceresc al acestora la nunta Soarelui cu
Luna, rămas pentru o clipă cu ochii holbaţi la nuntaşi,
se trezi din som nul secundei eternizîndu-se în acea

clipă, în marea sa trecere, pri vind stăpînitor şi nepă-
sător la bieţii pămînteni, oameni îngrozitor de nepu-
tincioşi. După care un nor vineţiu, ivit pe neaşteptate,
în ghiţi cu totul lumina şi aşa insuficientă a înserării”:
este, poate, singura secvenţă lirică într-un text care
provoacă tot felul de amuzamente cu gust amar, într-
o lume în care prolepsele se substituie analepselor, şi
invers („În mod bizar, în această viaţă inversă, lucru-
rile o luau clar înaintea timpului firesc”, constată
autorul), cu un personaj care călătoreşte în spaţiu şi în
timp, în sens in vers, foarte curînd creînd o nouă uni-
tate spaţiu-timp şi care, iată, într-o florărie, poate
chiar mirosi „Florile Răului”, intră în politică, după
modelul lumii pe dos, oferindu-i-se „chiar din prima
func ţia de Ministru – adjunct deocamdată, – al
Agriculturii” şi se bucu ră de toate privilegiile (cazare
la „Tanţa”, mese gratuite, după gust şi pofte, ba,
chiar, şi un rest de bani dat de chelnerul care nu pri-
meşte nota de plată, ci dă bani „de cheltuială” demni-
tarului politic – un „rest de plată nefăcută”), abordea-
ză literatura română în pagini de tot hazul, cu băşcălia
despre – cu excepţia lui Lucian Blaga – Zaharia
Stancu surprins într-o vizita în S.U.A., apoi, la
Bucureşti, în somptuosul birou de la Uniunea
Scriitorilor, Tudor Arghezi, la vînătoare, aşteptînd
vînatul „cu mirosul său de poet acid” , Laurenţiu
Fulga, „vicepreş al US”, Liviu Rebreanu care „se
instala cu proptelele propriei valori, dar şi cu aproba-
rea politico-culturală a mai marilor vremii, la condu-
cerea Teatrului Naţional din Bucureşti”, Mircea
Dinescu şi Ion Caramitru, Nicolae Breban,
„reprezen tantul cultural în anii comunismului la
Ambasadele României de la Berlin şi Paris, oraşul cu
cerul înţelepciunii spre cultură deschis” etc.

Comedia tristeţii este un roman al vieţii pe dos pe
care o trăieşte societatea românească de azi şi din tre-
cutul recent; unui spirit critic atît de ascuţit, cum este
Sil van G. Escu, nu-i putea scăpa nici măcar judecata
de valoare asupra prorpriei cărţi: „o literatură a
marasmului, scrisă din prea multă epuizare morală,
care, neavînd alt reazem, se sprijinea cu mîna fă cută
pumn pe creştetul absurdului şi iraţionalismului”. Nu
mai e ni mic de adăugat decît că Silvan G. Escu este
una din marile surprize ale prozei noastre de azi, iar
numele de pe copertă e, probabil, al unui scriitor
cunoscut, obişnuit al lumii literaturii şi chiar al res-
taurantului celebru de pe Calea Victoriei al Uniunii
Scriitorilor, la o masă plasată sub fereastra de la
biroul lui Zaharia Stancu.
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Desigur, marile „șantiere naționale ale tineretului”,
deschise la sfârșitul anilor ’40 și începutul deceniului
următor au corespuns, în mare parte, presantelor cerințe
social-economice de refacere a multor zone din țară, ale
căror elemente de infrastructură rutieră și feroviară,
dimpreună cu fabrici, uzine și varii instalații fuseseră
puternic afectate de marile distrugeri (involuntare ori
strategice) ale războiului. Noile investiții fiind anunțate,
oamenii s-au revărsat – cu sau fără calificare – din mai
toate colțurile țării. Mulți, fiind împinși de acea „bună
voie” datorată sărăciei și sfintei nevoi a unui câștig, a
unui loc de muncă; alții (nici ei puțini), aduși în mod sil-
nic și dirijat, fie ca militari în termen, fie ca deportați, ca
persoane „în curs de reeducare” sau deținuți politici. 

Elanul celor obișnuiți cu munca aspră, implicațiile
sociale și profesionale ale camaraderiei de șantier, ale
calificării la locul de muncă și – nu în ultimul rând –
facilitatea modelării ideologice a tinerelor conștiințe și
caractere au fost din ce în ce mai tenace orchestrate de
„tătucul-partid”. Cum? Cu flamuri și lozinci, spălări de
creiere și infiltrații leninist-staliniste, demascări ale
„dușmanilor poporului” și „actelor de sabotaj”, cultiva-
rea „eroismului în muncă” și „a nețărmuritei iubiri față
de partid”, promovări, raportări și evidențieri
festiviste... Zilnic și în proporții de masă, propaganda de
partid și-a făcut „meseria”, din ce în ce mai autoritar,
mai seducător...

A existat, pentru trâmbițarea „mărețelor realizări ale
omului de tip nou” (aflat întotdeauna sub conducerea
mult înțeleptului și mereu biruitorului partid), și un pro-
iect-pilot de formare accelerată a „cronicarilor de tip
nou”: Școala de Literatură și Critică Literară „Mihai
Eminescu”, înființată în 1950, la București, tot după un
model bătătorit în țara „marilor victorii” și hotare socia-
liste (Institutul de Literatură „Maxim Gorki” al Uniunii
Scriitorilor din U.R.S.S.).

Meniți a ajunge cât mai sus și cât mai larg receptați
în breasla jurnaliștilor și scriitorilor, tinerii cursanți  –
neapărat cu „origini sănătoase” – erau recrutați prin
organizațiile teritoriale de partid. Mai cu seamă, din
mulțimea de cercuri și cenacluri literare ce puiseră „în
miezul evului aprins”, ca și din vecinătatea gazetelor de

perete ori de întreprindere, dacă privilegiații candidați la
propășire cultural-literară le onoraseră cu vreo poezioa-
ră proprie (musai „de tip nou”) sau cu niscai
articole/articolașe trasate după același calapod. Dar,
cum excepția confirmă regula, au existat și reale valori
publicistice și literare, care, chiar dacă au ajuns un timp
să li se lustruiască coatele și mințile pe băncile „pepinie-
rii de talente”, s-au împlinit de fapt, în cele din urmă,
datorită filonului de har din propria plămadă, fără duioa-
sa și revoluționara grijă a luminosului partid1...

Până în 1955 (anul dizolvării acestei școli-clocitoare
cu regim privilegiat material, dar și extrem de auster dis-
ciplinar), absolvirea celor doi ani de cursuri ideologi-
zante a însemnat, pentru cei mai mulți dintre absolvenții
ei, repartizarea ori recomandarea spre multele redacții
purpurii din fabrici și uzine, șantiere și orășele. Marele
șantier de pe valea Bistriței moldovenești nu a făcut
excepție... 

*
Duminică, 11 decembrie 1955, la Bicaz apărea în

ediție specială (2 pagini, 6 coloane) Constructorul
hidrocentralei, publicație având înscrisă deasupra
„capului”, marginal dreapta, inerenta pe atunci lozincă
Proletari din toate țările uniți-vă! Noua tipăritură se
declara „Organ al comitetului de partid, al direcției
generale a hidrocentralei «V.I. Lenin» și al comitetului
sindical Bicaz”, având inițial redacția în Piatra-Neamț.

Ediția inaugurală nu doar deschidea seria celor 265
de numere din șase ani de apariție (11 dec. 1955 –  30
dec. 1960), ci mai cu seamă raporta partidului că „O
sarcina de mare răspundere a fost îndeplinită cu succes”.
Care anume? „Străpungerea tunelului – a celui mai mare
tunel care s-a construit vreodată în țara noastră, ceea ce
constituie unul din marile succese cu care constructorii
hidrocentralei întâmpină cel de al II-lea Congres al par-
tidului nostru”. Firește (nici nu se putea gândi ori scrie
altfel!), izbânda era în primul rând partinică: „Ei,
comuniștii, au dat în permanență un puternic exemplu
însuflețitor în muncă pentru ceilalți constructori.
Succesul tuneliștilor este rezultatul muncii politice
desfășurate de organizațiile de partid și de organizațiile
de masă de pe șantier”.
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Un amplu reportaj evocator, acoperind mai bine de o
pagină din cele două, ne oferă, prin doi avântați conde-
ieri de atunci – Horia Toma (redactor șef, unul din
absolvenții cu tragic destin2 ai Școlii de Literatură) și
Vasile Spătaru (inginer agronom și „turbulent” jurnalist
pe la Moinești și Piatra-Neamț) –, nu doar mobilizatoare
metafore, ci și episoade din execuția tunelului.

Cum munca trebuie cinstită oricând, să luăm aminte,
dar nu fără a observa textura lozincardă a mult eferves-
centelor panseuri și clișee de partid:

„OAMENI ȘI FAPTE DE LA TUNEL. 
[...] O faptă de istorie: în noaptea de 6 spre 7 decem-

brie a anului 1955, un burghiu lung de 9 metri a stră-
puns un perete de stâncă. De 4 ani și mai bine, stânca
[asaltată din ambele părți] a tot fost sfredelită. De 4 ani
și mai bine s-a pregătit, cu îndârjire prometeică și cu artă
neîntrecută, acest moment suprem al creației. [...]   

În momentul străpungerii – moment care întrunește
ceva din solemnitatea marilor acte – lucrurile s-au petre-
cut simplu.

În miezul adânc al muntelui, la galeria de bază,
minerii lui Gavrilă Pașca lucrau în noaptea de 6 spre 7
decembrie. Dăduseră atacul și curățau frontul galeriei de
bază. Deodată, au rămas încremeniți, ca într-o
compoziție sculpturală. Se auzeau în peretele de stâncă,
abia deslușite, zgomote ciudate.    

De cealaltă parte, minerii din schimbul lui Filip
Dominciuc priveau respirând sacadat într-un singur loc.
Acolo unde burghiul de 9 metri sfredelea stânca.
Centimetru cu centimetru. Cât va dura? După ceas,
puțin. După așteptarea minerilor însă...

La Tunel-Intrare, compoziția sculpturală a prins
viață. Gavrilă Pașca a strigat:

– Am prins floarea! 
Mâini bolovănoase, aprige, au încolăcit capătul bur-

ghiului care încă se învârtea. Apoi, ca într-o izbucnire
pătimașă, mâinile acestea au îndoit burghiul.

– Așa! Să rămână aici. [...] 
Acum 4 ani, când s-au înfipt primele târnăcoape,

când burghiul a sfredelit pentru prima dată roca dură și
au detunat primele pușcături, de-au hăulit împrejurimile,
muntele a hohotit în adâncuri de încumetarea oamenilor.
Erau niște furnici, în comparație cu masivitatea lui de
piatră, încremenită de mult, din altă eră, despre care
istoria nu poate pomeni cu preciziune. A hohotit trufaș,
bătându-și joc de îndrăzneala «furnicilor». Au râs atunci
dușmanii noștri, s-au îndoit scepticii.”

Ei, și dacă ați gustat aluzia privind ostilii și pizmașii
imperialiști, savurați și o axiomatică zicere din patrimo-
niul de aur al fanilor steluței roșii: ”Natura nu cedează
de voie. Oamenii au învățat s-o supună prin luptă”. Iar

în această luptă, așa cum bănuiți, tuneliștii n-au fost sin-
guri: au avut mereu alături Partidul și – cum ne asigură
un subtitlu – chiar și pe Prietenul nostru Golovin:

„Ca să câștigi lupta mai repede, cu șanse sigure, ai
nevoie de prieteni, de aliați, care să te îndrume, să te
ajute să birui. Tuneliștii de la Bicaz și-au făcut și ei un
asemenea prieten. Este vorba de minerul sovietic I.
Golovin, pe care, deși nu l-au văzut niciodată, vorbesc
despre el ca despre o veche cunoștință. Nu arareori îi
auzi spunând: Golovin e printre noi”. Și asta, încă din
1953, când „comitetul de partid Bicaz a pus în fața
tuneliștilor sarcina accelerării ritmului de înaintare prin
aplicarea metodei graficului ciclic a lui Ivan Golovin...
Ca în fața oricărui lucru nou, unii au dat înapoi, temân-
du-se de necunoscut... Majoritatea au primit însă cu
entuziasm noua metodă. Comuniștii au fost primii care
au îmbrățișat noul... Exemplul comuniștilor a fost
însuflețitor pentru toți tuneliștii. De-aceea, ei vorbesc cu
admirație despre neobositul secretar de partid Ioan
Petrescu de la Tunel-Intrare, care tot timpul se găsea
printre ei, îi învăța să învingă greutățile, îi educa în spi-
ritul dragostei față de partid, față de muncă. Pentru
meritele sale deosebite, tov. Petrescu a fost decorat cu
Ordinul Muncii și trimis la o școală de partid”.

De, se putea, oare, o mai deplină și generoasă
recompensă? Și, cum prietenia româno-sovietică era
piatră de temelie în propaganda de zi cu zi, desigur că
firele acestei atât de cosmetizate comuniuni „încep de
departe, din vremea când destinul tunelului abia se pro-
iectase. Atunci, pentru tunel, într-o fabrică din Uniunea
Sovietică se lucrau uneltele pneumatice cu care Pașca,
Irimuș sau Crișan au sfredelit muntele. Atunci ieșeau pe
poarta unei îndepărtate uzine excavatoarele sovietice de
mină, care i-au însoțit pe tuneliști până la străpungere.
Și tot atunci, poate, puternicele «Zis»-uri [autocamioa-
ne] luau drumul Bicazului”. 

Ca nu cumva să credeți că epopeea de-aici s-a scris
mai ales cu tehnică „de ultimă generație”, luați seama și
la această mărturie de peste ani a inginerului Gheorghe
Opriș, unul din „veteranii” complexului bicăzean de
șantiere: „În tunel se lucra cu câte 100 de mineri odată.
Se intra cu pickhammer-ul, se căra materialul excavat
întâi cu căruța trasă cu cai de mină, orbi, apoi cu o
mocăniță funcționând cu lemne, până ce, într-o zi, mica
locomotivă, care trebuia să ajungă la Tunel-Intrare,  a
luat rău curba de la Dodeni [astăzi, cartier al Bicazului]
și s-a dus de-a dreptul în Bistrița. Sabotaj, s-a strigat.
Era un cuvânt ca o dinamită la vremea aceea!...”

*
Intrând în ritm de săptămânal și extinzându-se la 4

pagini cu câte 5 coloane, Constructorul hidrocentralei
(an I, nr. 2, vineri, 23 decembrie 1955) ne introduce și
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mai viguros în clocotul propagandistic, ridicat la tempe-
raturi înalte de „Un eveniment istoric în viața partidului
și poporului nostru. Azi încep în capitala țării noastre
lucrările celui de al II-lea Congres al Partidului
Muncitoresc Român”. 

Noi titluri, pe-aceeași strună: ”Însuflețite schimburi
de onoare în cinstea Congresului partidului. Cu deosebi-
tă nerăbdare au așteptat constructorii Hidrocentralei
«V.I. Lenin» de la Bicaz schimburile de onoare în cinstea
celui de al II-lea Congres al partidului și nerăbdarea lor
era pe deplin justificată, fiindcă astfel ei dovedeau, și cu
acest prilej, dragostea lor puternică, generatoare de ener-
gii, pe care o nutresc față de Partidul Muncitoresc
Român”. La fel asezonat, grupajul de portretizări jurna-
listice Oameni crescuți și educați de partid, ce acoperea
pag. a 2-a, după cum, bine însiropat partinic, este și
reportajul Cu gândul la partid (tot de o pagină), realizat
de același Horia Toma, în compania unui Mihai Cerescu:

„Oamenii din cele mai îndepărtate colțuri au simțit
emoția victoriei de la Bicaz. Și au simțit-o pentru că
ceva adânc și unic leagă inima întregii țări de cea a con-
structorilor hidrocentralei: conștiința că aici crește, din
îndemnul și sub conducerea partidului, marele edificiu
al luminii. Cu gândul la partid, constructorii hidrocen-
tralei au sorbit forță și dârzenie, încredere și iscusință”.

Și reportajul continuă, eroic, cu un dramatic episod
din primăvara lui 1952:

„... Samoilă Gagyi, un miner înalt, drept și colțuros,
știe cu preciziune o cifră: 71. Ea reprezintă numărul de
zile pe care minerii le-au lucrat în condiții grele, atunci,
în aprilie 1952. Atunci, într-o noapte, Samoilă Gagyi și
feciorul său, tot Samoilă, au fost sculați din somn:

– La tunel! Se închide muntele!
În noaptea aceea de aprilie, pe porțiunea inelelor 17-

21, muntele și-a lăsat greutatea să curme drumul mine-
rilor. [...] Odată cu surparea masivă, șuvoaie de apă au
țâșnit în calea minerilor. În aceste momente, au existat
două alternative: să te supui sau să birui. Oamenii
crescuți de partid au ales lupta. O luptă crâncenă, aprigă,
neobișnuită. O luptă de 71 de zile! Alexandru Șuc, Petre
David, Gagyi tatăl și fiul și mulți alții au ridicat milime-
tru cu milimetru presiunea muntelui, atunci când apa
rece și nepotolită le ajungea până la piepturi. Când își
amintesc de momentele acestea, minerii, care în mod
obișnuit înaintau câte 5 metri pe zi, îți spun concis, con-
centrând efortul lor într-o cifră: – Atunci înaintam un
metru în două zile... Un metru, dar se înainta”.

Finalul reportajului, portretizând doi activiști de par-
tid, este și el elocvent pentru stilistica gazetăriei învăpă-
iate de flamura partidului:

„Propagandistul este dator să fie părtaș activ la o
asemenea bătălie, să lumineze calea tovarășilor săi cu

învățăturile călăuzitoare ale partidului, care sânt
chezășie sigură de izbândă. [...]. Pe Nicolae Ștefan îl
întâlnești zilnic printre oameni. La locul de muncă, le
vorbește despre însemnătatea recentelor hotărâri ale par-
tidului și guvernului, îi sfătuie să-și sporească eforturile,
să lucreze mai bine pentru traducerea lor în fapt. Mereu
alături de oameni, mereu în mijlocul lor, răspândind
cuvântul partidului”. [...]

„Comunist adânc devotat uriașelor construcții,
Vasile Dragomir conduce activitatea brigadierilor. Stă
zilnic de vorbă cu zeci de oameni, îi îndrumă, îi
povățuiește. Acum, când sosesc noi eșaloane de briga-
dieri, zeci de inimi se vor deschide în fața comunistului
Vasile Dragomir, iar inima sa va dărui acestor zeci de
constructori noi învățătură și dragoste [desigur, față de
unicul partid!...]. Vasile Dragomir, abia trecut de pragul
celor treizeci de ani, a fost decorat de două ori cu
Ordinul Muncii”.

Cu gândul îndreptat către același „far” și animată de
un și mai juvenil entuziasm (avea 21 de ani), Tita
Chiper3, una dintre mai bine cunoscutele absolvente ale
Școlii de Literatură, își avânta și ea condeiul din pagina
întâi, debutând, se pare, în acel număr 2 al
Constructorului hidrocentralei. Un număr pe deplin și
imperios închinat celui de al II-lea Congres al Partidului
Muncitoresc Român, ce urma să-l realeagă în fruntea sa
pe supraviețuitorul careului de vajnici ași (Teo, Ana,
Luca, Dej) care, până la o plenară „purificatoare” din
primăvara lui 1952, „au băgat spaima-n burgheji”:       

PARTIDULUI
Spre-a înălța clădirea, un meșter vechi jertfit-a,
În zidul proaspăt, tot ce avuse mai de preț.
În temelii de piatră el și-a zidit iubita,
Și jertfa a dat clădirii tării și frumuseți.

Cum oare viața noastră să nu se-nalțe-n soare
Puternică-n pofida trecutelor restriști,
Când și-a jertfit partidul atâția fii? Și are,
În temelii, atâtea inimi de comuniști? 

Note:
1.Vezi și: Marin Ioniță, Kiseleff 10. Fabrica de scrii-

tori, București, Adevărul Holding, 2011 (sau ediția revăzu-
tă și adăugită: București, Corint, 2018).

2. Și-a provocat sfârșitul ștrangulându-se de clanța ușii
în propriul birou!

3. Tita Chiper (1934-2002) – n. Ecaterina Chiper; jur-
nalistă, scriitoare de proză pentru copii, autoare a unor sce-
narii pentru filme de animație; co-fondatoare (ian. 1993) a
săptămânalului Dilema, la care a și colaborat constant, cu
nerv, devotament și har.
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*
SUFLET MOLDOVENESC

Redacția și Administrația
B[ulevar]dul Elisabeta, nr. 2

Iași
[Iași], 10 sept[embrie] 1930

Dragă prieten,
Cu grele jertfele, am pus la cale apariția unei

publicații literare, în orașul acesta ce se stinge pe
fiecare zi.

„Suflet moldovenesc“ va apare în luna viitoare.
Intenționez să fac din el o oglindă a ... sufletului
nostru moldovenesc, în jurul căreia să-i strâng pe
toți acei ce-au văzut soarele în Moldova noastră.

Te rog să colaborezi la el și să-mi răspunzi,
trimițându-mi și o lucrare.

Nădăjduiesc că, în urmă, nu mă vei uita. E,
oare, nevoie să mai insist, când îți cer să fii părtaș
la o faptă bună?

Îți mulțumesc și ... primește toată buna mea
prietenie.

Eugen Boureanul

*
[Iași], 20 ianuarie [1]931

Iubite domnule Gorovei
Cred că, din primirea numerelor apărute, ai luat

cunoștință de „Suflet moldovenesc“. Modest, în
proporțiile lui, ca orice bun părinte, am nădejdea că
... va crește mare.

Numai de-ar înțelege moldovenii că ... trebuie
să-l sprijine. De pildă, din Fălticeni, necunoscându-
te decât pe d[umnea]ta, ești singurul care-l
primești.

Înțeleg bine că, în astfel de condițiuni, odată ce
„Suflet moldovenesc“ se ruinează și nădejdile...
sufletului meu. N-ai putea să-i faci oleacă de popu-
laritate?
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Nicolae SCURTU

R E S T I T U I R I

Biografia și bibliografia poetului, prozatorului și traducătorului Eugen Boureanul (n. 18 februarie 1885,
Tecuci – m. 28 noiembrie 1971, București) se impun a fi atent cercetate întrucât autorul romanului Vijelia
(1969) a fost unul dintre cei mai talentați colaboratori ai „Sămănătorului“ și un prieten devotat lui Nicolae
Iorga și școlii sale literare.

Epistolele trimise confraților săi, printre care amintim pe Gheorghe Bogdan-Duică, Liviu Rebreanu1,
Perpessicius, Constantin Șăineanu, Ion Ciocârlan, A.C. Cuza, George Tutoveanu, Artur Gorovei, Nicolae
Iorga și, desigur, alții, contribuie la întregirea profilului moral și creator al lui Eugen Boureanul.

Una din cele mai credibile surse biografice o constituie, însă, interviul2 pe care i l-a acordat lui Matei
Alexandrescu în anii senectuții, pe când Eugen Boureanul locuia în satul Palanca din județul Giurgiu.

Restituim, aici, întâia oară, epistolele pe care le-a trimis cărturarului și eruditului folclorist Artur Gorovei
(1864-1951), prin care îl invită să colaboreze la revista „Suflet moldovenesc“ ce apărea la Iași.

Stilul epistolelor lui Eugen Boureanul este cât se poate de direct, neezitant și deloc protocolar. Se apropie,
frapant, de stilul colocvial.

În perioada interbelică intelectualii, scriitorii și cărturarii noștri dețineau o anume „artă a conversației“,
deloc ostentativă, ci, dimpotrivă, elegantă, fără ironii și supoziții.

Așa se face că se înțelegeau în chip desăvârșit fără eforturi inutile.
De aceea a și rămas o literatură epistolară demnă de a fi cercetată și restituită cu acuratețe.



Și, te mai rog, trimite-mi ceva din „sfătoasa
dumitale voroavă“, dar ceva privitor numai la
Moldova noastră, la ceea ce se referă la ea, se
învârtește împrejurul vieții, nevoilor, aspirațiilor
noastre moldovenești.

N[umărul] 3, întârziat din pricina unei congestii
pulmonare, de care am suferit, e sub tipar.

Cu toată, buna mea prietenie și cele mai lumi-
noase gânduri.

Eugeniu Boureanul

[Domnului Artur Gorovei ~ Fălticeni].

*
Iași, 29 mai [1]932
Ferma Cosmoaia, satul Vlădiceni, comuna

Bucium

Stimate domnule Gorovei,
Îndrăznesc să-ți cer un mic serviciu, pe care nu

l-aș cere, dacă n-aș cunoaște inima dumitale și bună
și înțelegătoare.

Tânărul Ioan Baciu, soldat în termen redus în
Reg[imentul] 16 Suceava, și ajutorul meu în ferma
mea, e suferind de reumatism.

Pe lângă boala lui, care are nevoie de îngrijiri
osebite... eu însumi am mare nevoie de el, aici, la
fermă.

Colonelul Pârvulescu, vrednicul șef al
Spitalului Militar și un bun prieten al meu, mi-a
spus că pentru a-i da un concediu nelimitat, până la
eliberare, trebuie să-i fiu înaintat, de corpul din
care face parte, la Spital.

Te rog, intervină la medicul căpitan Hart, de la
16 Suceava, să-l înainteze spitalului militar, și
aici... lucrul îl obțin prin Pârvulescu.

Te rog mult fă acest serviciu unui coleg de scris,
care prin acest serviciu al domniei tale, și având
ajutorul, în fermă, a tânărului acestuia pentru care
intervin, va mai avea răgazul și pentru ... «peană și
slovisire».

Îți mulțumesc mult, dinainte, pentru că... nu mă
îndoiesc că ruga mea nu va fi ascultată și satisfăcu-
tă.

Cu dragoste multă și tot atât de multă bună prie-
tenie,

Eugeniu Boureanul

Note:
* Originalele acestor epistole, necunoscute, se află la

Biblioteca Academiei Române. Cotele S 67/MLXXXIX și
S 23(1–2)/MLXXXVI.

1. Au fost incluse în cartea Scrisori către Rebreanu.
București, Editura Academiei Române, 2014, p. 362-365.
[Se publică pentru epistolele ale lui Eugen Boureanul către
Liviu Rebreanu].

2. Matei Alexandrescu ~ De vorbă cu Eugen Boureanul
în Confesiuni literare. [Dialoguri]. [Volumul 1]. București,
Editura Minerva, 1971, p. 260-282. [Interviu realizat la
Palonca, în anul 1967].

3. Revista „Suflet moldovenesc“ (1930–1931) este
intruvabilă. Nici la Biblioteca Academiei Române nu se
găsește.

Nota redacției: Dintr-o eroare redacțională, în nr.
11/2022 acest text a apărut doar cu titlul. Rectificăm publi-
cându-l în întregime.
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CALENDAR IANUARIE

Vasile Larco – 01.01.1947

Dana Diaconu – 04.01.1948

Florica Dura – 06.01.1960

Luminiţa Mihai – 07.01.1968

Michael Friedrich 

(Grădinaru Fr.Mihail) – 09.01.1969

Constantin Pricop – 20.01.1949

Cezar Tucu – 21.01.1951

Andrei Aurel – 22.01.1949

Indira Spătaru – 24.01.1971

Constantin Parascan – 26.01.1944

Liviu Apetroaie – 28.01.1974

Ana Vrăjitoru – 29.01.1946

R E S T I T U I R I



La Cernăuți s-a proclamat în mod solemn și în mijlo-
cul unei însuflețiri extraordinare ștergerea pentru vecie a
hotarelor care despărțeau de 144 de ani Bucovina, această
improvizație diplomatică a Habsburgilor, de străvechea și
neînvinsa Moldovă.

Ocupată de trupele austriece în august 1774, după o
pregătire diplomatică pe cât de șubredă, pe atât de imora-
lă, sub pretextul de a feri acest colț al Moldovei de exce-
sele eventuale ale unei plebe desfrânate, „liederliches
gesindel”, ce s-ar putea ivi de pe urma retragerii trupelor
rusești, ea fu cedată în mod formal, de către cine n-avea
dreptul să o cedeze, în 22 april (7 mai) 1775, unuia care și
mai puțin avea dreptul să o reclame.

Poarta n-avea dreptul să o cedeze pentru că unul din-
tre elementele constitutive ale unui raport de vasalitate
este îndatorirea de a menține și apăra integritatea terito-
riului țării închinate.

Austria n-avea dreptul să o reclame, pentru că nicio-
dată Moldova, sau vreo parte din ea, n-a fost în stăpânirea
casei Habsburgice, iar pretinsele drepturi deduse dintr-o
stăpânire vremelnică a Regelui Sobieschi nu puteau să fie
luate în serios, considerând că nici Habsburgii n-au
moștenit drepturile Coroanei Polone, nici aceasta nu s-ar
fi putut bizui pe drepturi izvorâte dintr-o simplă și trecă-
toare operațiune militară, cu un alt obiectiv decât
Moldova.

Conștientă de slăbăciunea argumentelor sale diploma-
tice, Austria a recurs nu numai la perfidia înaintării clan-
destine a semnelor de hotare, spre a nu trezi bănuiala
Porții, dar și la mituirea anturajului Sultanului, păstrând
pentru deliciul posterității un cont exact de 16.888 florini
și 31,12 Kreutzer! Un adevărat „DOCUMENTUM INFA-
MIAE”.

Spre onoarea Casei habsburgice, trebuie însă să
recunoaștem că nu ușor s-a hotărât Împărăteasa Maria
Theresia să cedeze îndemnurilor seducătoare ale
miniștrilor ei. În sufletul ei pare să fi avut loc o luptă grea
între preceptele moralei și între cerințele rațiunii de stat.
„Afacerile moldovenești” – scrie ea – „în care n-avem
deloc dreptate [...] mărturisesc, nu știu cum vom ieși din
încurcătură, cu greu în mod onorabil și aceasta mă doare
nespus de mult”...

Se poate un strigăt mai dureros al unei conștiințe
imperiale torturate? Se poate o mai categorică condamna-

re a unei fapte imorale? Și totuși, împinsă de instinctul
atavic al Habsburgilor de a-și mări Imperiul cu orice mij-
loace, a cedat și, trecând peste drept și morală, peste
limbă, lege și obiceiuri, peste hotare scumpe și morminte
sfinte, ea a ridicat pajurile bicefale în Ierusalimul româ-
nismului.

Abia doi ani după comiterea acestei crime istorice, în
1 (12) octombrie 1777, Austria a îndrăznit să ia noilor
supuși și jurământul de fidelitate cuvenit. El se lua în toată
țara de către reprezentanții guvernului, iar în Cernăuți de
către însuși comisarul imperial, înconjurat de alaiul tre-
buincios pentru producerea unui entuziasm artificial. Au
urmat banchete, iluminații, salve de tunuri și în sfârșit
dansuri și beții până la miezul nopții... Austria felix!

Pe când însă petrecerile de bâlci oriental erau în toiul
lor, în aceeași duminică de 1 octombrie, între orele 7 și 9
seara, la Iași, adevăratul Domn al Bucovinei, Gr. Ghica,
își dădea nobilul suflet pentru că îndrăznise să-și facă
până la capăt datoria față de țară și neam. Zguduitoare
coincidență, menită să pună în adevărata ei lumină valoa-
rea jurământului din Bucovina.

De altfel nici acesta nu era cu totul după placul
Austriei. Boierii, mazilii și preoții din Moldova, care
aveau moșii în Bucovina (36, 16 și 8), lipseau în cea mai
mare parte: 33 de boieri, 5 mazili și 7 fețe bisericești, iar
la Uidești, lângă Suceava, se întâmplase chiar ceva ce
dădea mult de gândit. Preotul Andrei trebuia să fie aproa-
pe împins de către un husar ca să intre în biserică spre a
citi norodului adunat formula jurământului.

Când însă trebuia să o citească, el scoase „o carte” și
zise că „nu cunoaște alt jurământ decât cel scris în cartea
aceasta”. Atunci ordonă ofițerul norodului să jure fără
preot. Acesta se supuse, însă numai „necuviincios și silit”.

A doua zi preotul Andrei respiră aerul curat al
Moldovei. Grigorie Ghica și Andrei din Uidești, ce figuri
luminoase ale istoriei noastre naționale! Vodă și popă,
uniți în gând, în credință și suferință! Buzdugan și Cruce,
ce frumoasă încrucișare de embleme în stema demnității
naționale și cât de superioare din punct de vedere etic
celeilalte steme cu pajura bicefală privind cu ochi lacomi
spre țările române! – Ce-a urmat – se știe. Multă
civilizație și puțină cultură. Multe școli și puțină școală.
Multe onoruri și puțină onoare.

Se deznaționalizează cu blândețe, dar cu sistem.
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Întâi trebuiau să cadă cetățile seculare ale vieții cultu-
rale române: mănăstirile. Din 36 mănăstiri și schituri, s-au
lăsat numai 4! Apoi a venit rândul boierilor, care reprezen-
tau o supărătoare tradiție de mândrie și independență mol-
dovenească. Desființarea lor fiind imposibilă, li s-a arun-
cat în spate o nouă clasă boierească, creată din rândurile
arendașilor și negustorilor greci și armeni. În sfârșit a
venit rândul țăranilor, doritori de progres cultural național
și de independență economică, din rândurile cărora înce-
puseră a se ivi oameni care, nefiind legați în aceeași măsu-
ră ca boierii de pământul lor strămoșesc, puteau să devină
și mai periculoși. Li s-au contrapus deci alți țărani, de altă
limbă, care, oriunde se ridica un glas românesc, îi răspun-
deau în rutenește.

Când însă și acest sistem a dat greș, când românii și
rutenii începuseră să-și împartă cercul lor de acțiune spre
a nu pieri deopotrivă, când pe orizontul românismului se
desenau conturele unei noi biserici naționaliste, cea a
strânsei legături între toate clasele românești spre atinge-
rea unui singur scop, binele națiunii, când un George
Popovici strigă la Viena și Budapesta drepturile impres-
criptibile ale românismului și un Iancu Flondor aruncă în
plină dietă guvernatorului cuvintele: „Aș fi mândru dacă
învinuirea că sunt iredentist ar fi meritată”, atunci și-a
scuturat penele pajura bicefală, și-a ascuțit ciocurile și a
venit ultima lovitură:

Naționalism! Ce-i asta? Teorie învechită! Acum alte
chestiuni frământă popoarele, chestiuni sociale, vitale, de
ordin economic, și e păcat de vreme de a se ocupa cu che-
stiuni secundare, ca cea a Tricolorului național persecutat,
a menținerii caracterului național al bisericii strămoșești și
altele. Jos visătorii, jos romantismul steril, jos toate senti-
mentele și ideile înalte, atice, morale, altruiste! Țăranului
nu-i trebuie acest bagaj de concepții abstracte, îi trebuie
mămăligă, iar cărturarului leafă și iar leafă! Doctrina
aceasta – dacă se poate înjosi cuvântul acesta savant
punându-l în raport cu cele mai brutale instincte omenești
– lansată din Viena de Ministerul Körber prin celebrele
cuvinte: „o picătură de oloi social”, de fapt o mare de otra-
vă socială, cu scopul de a prelungi viața Împărăției prin
derutarea popoarelor de la chestiunile naționale arzătoare,
a avut în Bucovina îndrăzneala să-și îmbrace goliciunea
morală cu sumanul cinstit al democrației.

Ca unelte pentru punerea în aplicare a acestei „doctri-
ne” în biata Bucovină au fost destinate un nume mare cu o
inteligență modestă, guvernatorul Prințul Hohenlohe,
cunoscut la Viena sub porecla „der rote Prinz”, și un nume
modest cu o inteligență mare, însă cu o ambițiune nemărgi-
nită: Aurel Onciul. A început învrăjbirea boierilor și cărtu-
rarilor și smintirea țăranilor. S-a lovit cu un cinism unic în
istoria politică modernă din acest colț al Europei în tot ce
era românului mai sfânt, de se clătina catapeteasma bisericii
naționaliste în temelie. S-a recurs până și la ajutorul neamu-

rilor străine spre a pune, în locul unei mișcări naționale
conștiente și curate, condusă de oameni dezinteresați, un
pumn de oameni cointeresați, fără scrupule și fără nici un
Dumnezeu în sufletele lor. După o luptă scurtă, pe la 1903,
cei care nu puteau să răspundă cu aceleași arme ale urei și
hulei au fost învinși. „Doctrina” a triumfat, naționalismul a
dispărut. A urmat o eră de îmbogățire individuală și de sără-
cire generală. Băncile populare, înființate cu o trudă biblică
de răposatul Gr. Filimon, erau pe calea bancrutei, pe când
țărănimea înșelată privea deznădăjduită în zare, așteptând
un mântuitor...

Așa a intrat Bucovina în război și, spre ispășirea păca-
telor tuturora, de voie sau fără voie, ea a fost crunt încer-
cată prin 3 invaziuni și 3 retrageri. Românii parte s-au lup-
tat, nu pentru Austria și mai puțin pentru Ungaria, dar din
instinct războinic pentru dreptatea cea mare pe care moșii
și strămoșii lor totdeauna din luptă o așteptau, parte au
ținut să-și manifesteze nemulțumirea, frângând sabia pri-
mită din mâini viclene, parte s-au răzbunat, ridicând-o în
contra asupritorilor seculari.

În mijlocul acestui haos de lupte, pribegiri și răzbu-
nări, de focuri, prădăciuni și devastări, un om stătea
neclintit la locul lui pe ruinele fumegânde ale averii sale,
neînfricoșat nici de bandele bolșevismului, nici de bănu-
iala și răzbunarea catanelor de atâtea ori victorioase, și
veghea, ajuta, intervenea, administra și amenința cu riscul
continuu al vieții sale. Și de mirat, nici țarismul, nici
bolșevismul, nici armatele Caizerului, nici cele ale
Împăratului, nime nu îndrăznea să se atingă de acest om
curios, care nu se temea, de acest apostol în pustiu al unei
credințe sfinte, nestrămutate. Când însă capetele pajurei
bicefale căzuseră obosite pe piepturile lor, când ghearele
hrăpărețe se întinseră în convulsiunile agoniei, acest om
curios fu cuprins de o nespusă fericire și, sunând de pe
ruinele castelului său din buciumul redeșteptării
naționale, porni spre Cernăuți și ridică pe turnul primăriei
tricolorul în locul pajurei, adormită spre vecie.

Grigori Vodă, dormi în pace! Ultimul boier al
Bucovinei Tale iubite Te-a răzbunat.

Iar tu, „principe roș”, pe care te-am urmărit din spiță în
spiță pe scara carierei tale strălucite cu blestemul tinereții
noastre deznădăjduite, tu care ai conspirat până-n ultimele
zile cu uneltele tale faimoase în contra independenței
neamului nostru întreg, unde ești, ca să-ți trimitem răzbuna-
rea lacrimilor noastre? Rătăcești undeva în munții
înzăpădiți ai Tirolului primitor, purtând bastonul de mareșal
drept toiag de pribegie? Stai ascuns în beciurile vreunei
curți imperiale? Oriunde ai fi, te sfătuim să nu-ți mai pui
întrebarea: Naționalism, ce-i asta?, căci ecoul munților, sau
al boltelor, îți va răspunde: Imperialism, ce-i asta?

[„Evenimentul” (Iași), An. XXVI, nr. 231, 
17 nov. 1918, p. 1]
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DESCHID CARTEA
Copil eram pe lângă cartea
bătută cu cireși și iezi
iezii desculți
cireșii gloată
și cartea grea sara pe deal

n-au fost înghețuri să n-o frigă
nici pălălăi să n-o fi înghețat –
carte de melci scriind arginturi
și editată-n sus
pe fumul hornului
lui cenușotcă
cel cu nasul spart

pe-atunci nu deschideam hrisoave
doar terfeloagele cu imnuri –
roșii cravate-mbrobodeau americi
descoperite-adânc
prin ochi de submarin

acum sunt mut
întoarce-mi Tată
glasul pleasnă
de geamăt locuind poeme –
sucindu-mi vremea numai gheme
cum să-i desfac
clavirul sfânt?

FĂRĂ PĂCATE
Râd prin rizomii
adâncului spart
firele verdelui
poate-ale ierbii
poate-ale crudului
cerc de smarald

sub bătaia arșiței
dogoritoare
veștedul iulius al verdeții
încă așteaptă
umed sărutul
cirezilor turmelor

iar în preajma abisului
sun picioare iscat
pe sub humus crăpat
până-n măduva lutului
parcă topite se scurg
și ne cheamă de dincolo
umbrele

iulie 2022

FLOAREA DE SUB TANC
Stă cocoțat în fruntea
Leușenilor
tancul sovietic
ca un păduche verde
vânăt de furie
că an de an, 
vezi Doamne,
Floarea-Soarelui
înfloare aurie
și cu tângă 
mereu se uită
numai peste Prut.

7 iulie 2022

BUNAVESTIRE
Sfărâmate sferele
Sparg liturghierele

Și alungă ielele
Din toate ungherele

Liliecii frazelor
Măresc ochii groazelor

...Abia adierile
Promit învierile

ARARAT
Stropii ceia veneau
înaintea ploii
și ploaia ceea venea
înaintea potopului
și potopul cela venea 
înaintea muntelui

iar muntele cela 
de dinaintea potopului
tot mai adânc
și mai înfiorat
se afunda în adâncul ființei
și nimeni-nimeni nu se găsea
să-i întindă o mână un zbor

o corabie
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FRUCTUL INCERT
Când copiii râd se deschide cerul, jucăușe baloane
de sus în jos și de jos în sus, privitorul din mine
întinde mâinile știind că nu va apuca nimic,
pomii din rai și-au scuturat floarea, unii vor rodi,
alții se vor usca, așa cum se usucă pomii și oamenii,
câteodată,
iar norii trec lovind aerul care ne-a încălzit dimineața
de stea, și a încălzit-o pe mama, când se pregătea să
mă dea
pe fereastra lumii, poate cu un schimb, poate cu un
preț,
poate cu o moarte...

Nu am ales nimic din ce mi s-a oferit, fructul incert
este începutul declinului, apropiat pierderii definitive;
floarea de rapiță îmi este aici candelă de  floarea- soa-
relui,
printre ele zăresc, cum am zărit, din ștergarul țipător
de culori, lacrimile fosforescente ale îngerilor, care, la
lumina 
lor, părăsesc pentru o clipă copiii, revenind apoi pe
vârfuri
cu toate imaginile știute și neștiute, întrebându-se
ce vor face ei după ce sufletul pleacă în ceruri la
joacă...

PORȚIA DE PÂINE
Am adunat o parte din nori, rătăciri  târzii, în traista
ciobanului,
apoi am aruncat-o, știind că nimeni n-o va căuta, ploa-
ia
și ninsoarea vor cădea, și mă bucuram de spectacolul
meu.

Nu mai erau demult turme de oi, de capre, doar câini
pentru o zi,
căutam să descifrez litere și figuri geometrice, în texte
de fereastră
deschisă, ca dintr-o navă cosmică, ce ne amintea ce

frumoși
suntem de sacrificat pentru ceea ce umbrele nu
înțelegeau,
dar aprobau avatarul nebuniei de a fi dublat în alt timp, 
și printre îngerii triști de tristețea mea de a vedea
mișcarea târâtă,
că plătesc niște amintiri, cum plăteam cu bani orice
obiect
pentru un țipăt auzit în toate nopțile pe malurile vii ale

monstrului
de care mă feream, mă legam la ochi cu ierburi și vise,
încercam să-mi iau porția de pâine dintr-o altă traistă
și să mă las cuprins de brațele zorilor, să oftez ușor
că speranța mutilată coboară dintr-o căruță cu o singu-
ră roată.

RUGINIUL ȘABLON DE VIAȚĂ
Filmul se derulează tren prin halte și gări, privești pe
fereastra
din trupul tău și te vezi, te știi, privești prin fereastra
de dincolo
de tine, același verde, același albastru, același galben,
oameni 
ce-și îngroapă și-și dezgroapă morții, pun cruce pe
umbre, apoi
aprind o candelă a tăcerii, și plâng, amintindu-și de
mersul
în picioarele goale și de greierii din piept pregătiți de
prima și ultima
noapte, dinainte de jocul tăcerii și jocul ascunderii.

Crezi ce vrei, când schimbăm ca pe ață mărgele de
cuvinte, le încărcăm
și pornim, dirijorul cu mingea și praștia întinsă mereu
spre copaci,
spre bazinul ce clocotește și te așteaptă la baia comu-
nală.

Ai văzut câmpiile, ai văzut ceea ce trebuia cutreierat,
te uiți
la cupole de biserici, jumătate încolțește, jumătate se
roagă
în ruginiul șablon de viață, îți spui, mers de melc pe o
piatră
de var, în joc te destrami, în joc te desfășori ca o
papiotă de ață,
ce ajunge cu ajutorul tău și al ceții la capăt, la mosorul
fixat
pe un gard,lângă o tigvă de cal.
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De dragul lor, al îngerilor 
Păsări şi îngeri aleargă în zbor
Printre crengile albe
Ale cireşului înflorit
Doar îngerul meu face paşi egali
prin livada plină de primăvară

În raiul desfătării
închide ochii iar chipul i se luminează
Ca la Schimbare la Faţă pe Muntele Tabor

Printre nori albi de fluturi
Flori gustate precum ciorchinii strugurilor 
Livada are mirosul bunicii
Ce deschide porţile din lemn vechi
Spre Înaltul Cerului
Îngerul are coroană rotundă de flori albe
Şi cântă de pe o creangă pe alta veselia tuturor

neamurilor

*
Puhoaie de mai peste satul credinţei
Îngerul mă ia de mână
Peste ape învolburate
Adorm sub aripa lui
Deasupra abisului 
Adam cel căzut în păcat şi Eva lui
Alai de îngeri cu oameni în braţe

*
Înger cu aripi albastre
Odihneşte în podul casei
La o palmă de cer

Seara îşi pune aripile la icoană
Iar ziua străbate lumea 
Glob argintiu printre fulgii de zăpadă

Îngerul meu stă în copac şi numără oamenii
Şi rugăciuni cântate se aud din gura lui rotunda

*
Înger cu două inimi

Ducând suferinţa noastră
La marginea timpului

Lumina dezmiardă pământul
Şi ieruvimii cei cu ochi mulţi 
Se plimbă pe spatele delfinilor
Peste apele lumii
Şi mâini de înger
Cu degete ce dau deoparte întunericul 
Într-o duminică a neamului românesc

*
Rugina soarbe din acoperişul casei
O fereastră se deschide spre cer
Îngerul numără stele
Şi le dă nume 

Când soarele muşcă pământul
Cu dinţii iernii
Îngerul spune rugăciuni la gura sobei
Pe crucea purtată la piept 
Stau praznicele ca mărgelele 
Crăciunul şi Paştile, Anul Nou, Rusaliile

Îngerul se plimbă între lumi 
De parcă raiul ar fi în grădină

*
Îngerul meu
Aşterne vise 
Pe perna de otavă

Foc aprins în vatră 
Miros de lemn trosnind 
Şi luminile dintre două lumi
În noaptea colindătorilor
Dealurile înşiră de flori de gheaţă 
Până spre Cer
La steaua de la Răsărit

De Paşti
Pas de înger printre stelele întinse pe iarbă
Îngerul culege mere 
Şi bea ceai din flori de tei
Prin merii lui Adam
Zburăm ca doi cai liberi
Înger şi om
Doar linişte
Şi bătăi de aripi

Viaţa
Se răsuceşte ca un fir de aţă
De parcă ar aşeza pe note 
Cântec cuprins de amar
Ca o fântână fără apă
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Amprente vizuale

miroase a ziar a stârvuri politice
ador să  circul cu metroul să  aud vocea aceea neutră  cum
anunță  piața  victoriei
iar eu să  cobor la următoarea 
lumina difuză se oprește  pe volanul încins 
la trecerea de pietoni așteaptă  femeia vieții  tale
are pantofi galbeni și  un smart phone care poate identifi-
ca amprenta vizuală 
sigur nu se mărită  nici vara asta simte de la distanță
ratații și  preferă  să  stea în  zona
de unde poți  să  faci un selfie fericirii ce îți  erupe prin
toți  porii ca vulcanii noroioși 

la poșta  din titan era mereu coadă  trimiteau la post-res-
tant vederi cu un text laconic
Vă îmbrățișăm din Herculane, ai voștri 1 2 3
eu nu am văzut oameni mai stupizi ca cei 
ce postează  instant voiajuri 
după cortina de fier s-a inventat cortina virtuală 
cu cinci mii de corifei iubiri nestatornice și colorate
plus o extrafericire sezonieră 

cărțile  acești dinozauri preistorici vând  
omul
imaginea astăzi  face cât  o mie de cuvinte
și  scriitorii umblă  călare  pe elefanți 
ca niște  circopiteci prin piața  orașului  atins de febră 
cum deschizi geamul simți  miros de gaze 
de eșapament 
și  de mingi de cauciuc bătute  pe asfalt
fotbalul ca un delirium tremens face victime colaterale 
copii neșcoliți umplu stadioane unde se uniformizează
mentalul colectiv

simt gust de porumbi fierți miriștea a luat foc
iar câțiva rauri obraznici anunță  școala  și  ciugulesc res-
turi de la masa politică 
am uitat să  cobor la aviatorilor azi nu voi ajunge la poștă
să  trimit cele câteva  cuvinte albe împachetate  grosier
am să  mă  duc la coafor  să  îmi  vopsesc în  roșu
torționar  #viața #perepede #înainte

Destul timp

Mama colecționa sărbătorile,
pentru fiecare avea o față de masă albă,
pe care picta amintirile și uneori, dorul.
Am rămas cu obiceiul de a răscoli sertarele
cu viață, cu poveștile despre”viața este o sărbătoare”.
De atunci mi-au rămas rochile prea mici,
fricile au crescut, cuvintele sunt altele și eu nu le știu,
singurătăți de sărbătoare care-mi atârnă
la fereastră, grija că nu voi avea 
o față de masă pentru ultima zi,
că iarba va crește prea repede, că cireșul va uita
să-mi înflorească poveștile, 
iubirile nu se mai întorc, 
zilele au ceva uscat cu miros de vechi.
Nu mai face nimeni prăjituri, surprizele sunt uscate,
așteptările au tocit pragul 
și cărarea mai scurtă îmi atârnă indecisă,
de sandalele tocite în programul 
vacanțe amânate...erau toate acolo în sertarele
de viață grabită să trăim altceva
și nu am avut destul timp...

Aproape autentic

Poate niciodată cuvintele
nu se așază singure pe rafturi, 
cuprinse fiind în dicționare, 
ci doar după vibrația dintre noi,
încurcă, descurcă destine.
Luna mea, peste soarele tău,
închide porțile,
capcana cuvintelor, răvășitor mesaj...
înțelegem mîine, 
ce aveam nevoie ieri...
și erai așa de aproape, de autentic,
încât m-am predat,
fără să ai nevoie de ostateci,
în fond nu mai funcționa trocul

în emoții,
doar în penitențe...
și nu erai pregătit să le accepți.
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*
Cred în iarnă –

va ninge în ziua
când mă voi lăsa de fumat.

*
Nu vei simți când ajung –

taximetristul caută un post
de muzică.

*
Uite,
a venit și Vremea! –

te prezint?

*
Am o-ntâlnire –

pot să las în seara asta
cămașa la tine?

*
N-am nimic de ascuns –

calcă-mi doar ninsorile
cu mâneca scurtă!

*
A nins puțin –

facem un câine fără stăpân
de zăpadă?

*
Unde să mai las timpul? –

și la tine l-am găsit
cu ștergătoarele ridicate.

*
Nu-ți lua câine alb! –

se va topi, la primăvară,
după mine.

Cuneiformă
azi vând doar poeme abstracte: dacă nu îți ajung banii pentru
un poem întreg
poți cumpăra câteva cuvinte (le vei putea dezmembra, sin-
gur, în litere și semințe cuneiforme)

la aparatul de radio (deschis) vei putea asculta ultima rugă-
ciune:
nu o va asculta nimeni însă, oricum, vei putea trăi cu senti-
mentul 
că nu ai ratat secunda astrală

înjurând (ca într-o limbă străină) ai putea gusta gluma pe
care Dumnezeu
a făcut-o ... dăruindu-ne îngeri

Pui de lăstun
tot mai uscat, ca o creangă din mărul
abandonat 
am devenit „cel mare”, „cel bătrân”, „cel petru”
chiar și vecinii stau aplecați (sub greutatea ideilor)
(poate așteaptă să li se mai nască încă o șiretenie)
eu calculez limpezimea razei de soare
pe care o împart pescuitorilor de perle
(scoicile se lasă ciupite)
insistența suprarealistă cade dintr-o batistă
(bețele de chibrit compun artificii)

hai petrică, ești aproape nebun
de bun
primul concept de lumină
vrea să își facă din stele-o cunună
pe maluri de vreme, printre semne și legi
(pe care nu ai cum să le înțelegi)

ecoul cupolei de timp putrezește-n olymp
dorurile sunt de sictir
în cimitir
unde
aparatele de măsurat s-au blocat

supuși ai destinului ... eroii își consumă sămânța
puținului
pe maluri de vreme, tot mai uscați, în povestea asta
abandonați

haide petrică, fii tandru și bun și iubește
un pui de lăstun
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– Allah! Allah! Se aud strigătele înfiorătoare ale
achingiilor care în frunte cu Turahan Yigitoglu se năpus-
tesc ca niște lăcuste înfometate spre spărturile imense
produse de tunuri în zidul masiv care împrejmuia
Belgradul.

Era în ziua de cearșamba 17 Șaban 860 (miercuri 21
iulie 1456). Zecile de mii de achingii înaintează în mare
grabă în sunete înfiorătoare de tobe, trâmbițe și țambale
care nu mai contenesc de la primele ore ale dimineții
fiind puse de sultan să dea de veste că a pornit asediul
general. Ele răsună atât de puternic că se puteau auzi nu
numai în Belgrad ci și dincolo de Dunăre, în tabăra
creștinilor de la Zemun. 

Drumul era liber și tihnit, nici o opreliște nu le sta în
cale. Șanțul adânc care era înainte a fost destul de bine
astupat iar zidurile, altădată fala Belgradului, erau acum
una cu pământul. Se vede că oamenii trimiși de Karadja
Pașa în cele trei săptămâni cât au bombardat orașul și-au
făcut treaba cum se cuvine. După ce au traversat câmpul
care îi despărțea de oraș bravii achingii, alergând pe jos,
trec în aceeași grabă peste ceea ce a mai rămas din ziduri
și intră biruitori în oraș fără să fie opriți de nimeni. Iancu
și cruciații lui Capistrano parcă nici nu ar fi existat. În
ultimele rânduri unii cară scări, alții împing turnuri
făcute din lemn cu care să poată urca mai ușor pe zidul
citadelei sau duc tot felul de acoperișuri care să-i prote-
jeze de săgeți sau de apă clocotită și tot felul de substanțe
inflamabile pe care le-ar folosi apărătorii cetățuii de pe
malul râpos al Dunării. Ceva mai în spate vin mai multe
care cu oameni pregătiți să adune răniții și să meargă cu
ei în tabără.   

– S-au speriat afurisiții de ghiauri de noi și au părăsit
cu toții orașul, îi spune unul din bei lui Turahan
Yigitoglu. 

– Se vede că și nemernicului de Ianko i s-a făcut frică
de noi, intervine Mahmud bei. S-or fi retras în tabăra lor,
dincolo de Sava. Nu are curaj să ne înfrunte, pesemne
vor să trecem și noi apa, să ne lovească cu bombarde și
săgeți.

– Mai degrabă or fi văzut că nu ne fac față și s-au
hotărât să fugă ca să-și salveze viața, își dă cu părerea Ali
bei. 

– Or mai fi rămas câțiva în fortăreață, revine
Mahmud bei. Dar până diseară avem timp și de ei. Să ne
împrăștiem mai întâi prin oraș să vedem ce găsim la
afurisiții de ghiauri. Să nu ne-o ia înainte ienicerii, vor
veni după noi. Nu ne putem pune cu ei că sunt protejați
de Luminăția Sa. 

– Să nu se supere că le-am luat-o înainte…
– Fii liniștit, Ali bei. Nu vezi ce mare este orașul?

Sunt o mulțime de case în care nu au intrat au noștri. N-
ați auzit ce a spus Luminăția Sa, că Belgradul este plin
de bogății?

– Atunci să ne grăbim să mergem noi primii! Dați-ne
voie să ne luăm drepturile care ni se cuvin potrivit
șeriatului și firmanelor date de Luminăția Sa.

– Mergeți, dar aveți grijă să nu vă îndepărtați prea
mult, le spune comandantul. Să nu se fi ascuns pe undeva
ghiaurii ăștia afurisiți. Dacă dați de ei să-mi trimiteți
veste. Eu o să țin legătura cu voi prin trâmbițe și tobe.
Cum auziți semnalul vă adunați pentru luptă!

– Am înțeles, mărite beg!
– Voi veniți cu mine, se adresează Turahan Yigitoglu

unor bei din apropiere. Luați-vă oamenii și urmați-mă.
Noi mergem spre fortăreață să-i luăm prin surprindere pe
afurisiții de ghiauri. Poate avem noroc să punem mâna
pe Ianko al lor. Cine dă de el va fi răsplătit cum se cuvine
de Luminăția Sa. Viu sau mort, numai să-l aduceți la
mine! 

– La jaf, băieți! Strigă comandanții celorlalte
detașamente de achingii.

Încurajați de beii lor achingii se împrăștie peste tot în
oraș scotocind stradă cu stradă și casă cu casă în căutare
de pradă, în timp ce Turahan Yigitoglu beg, însoțit de
oștile pe care le-a luat cu el, se îndreaptă în pas alergător
spre fortăreață. Numai bine turcii se împrăștie prin
Belgrad, că de o parte și de alta a citadelei se aud strigăte
îngrozitoare de luptă care însoțesc buciumele și
trâmbițele care răsună de pe ziduri, luându-se parcă la
întrecere cu ele: 

– La ataac! Moarte păgânilor! 
Nu trece mult că strigătele sunt însoțite de hânsarii

lui Iancu de Hunedoara și de cruciații lui Capistrano care
se aruncă cu furie asupra dușmanilor pe care îi iau prin
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surprindere. Odată cu ei o salvă de bombarde strivesc
sub greutatea lor rândurile din spate ale otomanilor, fiind
urmate la scurt timp de o ploaie de săgeți. Abia când
încleștarea îi amestecă unii cu alții, cei de pe ziduri se
opresc din tras. 

Confruntarea între cele două tabere devine cumplit
de sângeroasă. Creștinii intrau în grupuri mici în fiecare
casă, de unde la scurt timp se auzeau urlete îngrozitoare.
În zadar răsunau tobele, țambalele și trâmbițele  puse de
Turahan Yigitoglu beg să dea adunarea. Până reușesc să
se dezmeticească o mulțime de achingii au plătit cu
viața. Sângele șiroia formând pârâiașe care se prelingeau
din case pe străzile înguste ale Belgradului. Până și
cruciații și-au făcut treaba. Venind din spatele zidurilor
care dau spre Sava unde s-au ascuns din porunca lui
Iancu ei au năvălit cu furie asupra otomanilor rotind
deasupra capetelor topoare, furci, ghioage și tot felul de
ciomege, ba chiar și harapnice făcute din piele de bivol
sau sulițe lungi cu vârful ascuțit având și un cârlig în
capăt cu care să poată agăța dușmanul pentru a-l pune la
pământ. În timp ce alergau spre vajnicii achingii cântau
cât îi ținea gura, luându-se la întrecere cu trâmbițele și
buciumele ce răsunau pe zidurile cetății. 

Fiecare lupta cu ce avea cu el. Unii au primit săbii,
sulițe și arcuri cu săgeți, dar cei mai mulți foloseau ce și-
au adus de acasă. Adunați și ei în grupuri ceva mai mari
ca hânsarii  intrau cântând prin case și îi înconjurau pe
achingii care, fiind mai puțini, nu le puteau rezista. Fie
că le zdrobeau capul cu toporul sau cu o măciucă fie îi
trăgea spre ei cu harapnicul sau cu un cârlig ca, după ce
îl trânteau la pământ, ceilalți să-i lovească cu pumnii și
să-i calce în picioare. Tot felul de junghere se luau la
întrecere prin aer cu câte o bardă sau un cuțit de tăiat por-
cii. 

Turcii erau înspăimântați. În viața lor nu au mai
văzut așa o adunătură de oameni care să lupte cu hainele
stropite peste tot cu sânge în timp ce cântau, chemându-
l pe Domnul în ajutor. Erau mai speriați de aceste cântări
decât de urletele hânsarilor lui Iancu. 

Tobele, țambalele și trâmbițele continuă să latre ca o
haită de lupi, sunetul lor înfiorător fiind trimis peste  tot
orașul. În cele din urmă turcii s-au dezmetecit și au ieșit
din case. Lipsindu-se de ce au prădat păgânii încep să se
adune la chemarea comandanților. Dau înapoi pas cu pas
așteptând să li se poruncească ce au de făcut. Până și
Turahan Yigitoglu beg se întoarce renunțând să mai atace
fortăreața:

– Înapoi! Treceți în apărare! Strigă comandantul la
achingiii lui.

– Retragerea! Se aud vocile beilor achingiilor, care
se străduiau să-și adune oamenii.

– Dați înapoi pas cu pas! Comandă Turahan

Yigitoglu beg. Păziți-vă de afurisiții de păgâni.
Creștinii se grupează și continuă să-i atace. În partea

dinspre Dunăre sunt luptătorii lui Iancu, de cealaltă parte
cruciații lui Capistrano. Noi detașamente de cruciați trec
Sava și aleargă în ajutor fârtaților care se luptau.

– La atac! Se aude vocea lui Iancu. Alungați-i pe
păgâni din oraș.

– După ei! Strigă și Capistrano alături de care flutura
maiestos crucea cruciaților purtată cu mândrie de boierul
Petru. Să-i trimitem la Allah al lor! Păgânii nu au ce
căuta pe pământul nostru sfânt. Rugați-vă la Domnul și
nu vă lăsați!

– Moarte păgânilor! se aud vocile creștinilor, care se
aruncă cu furie asupra achingiilor continuând să cânte în
timp ce luptau lăsând în urmă grămezi de cadavre.

Luând poziție de apărare turcii se retrag pas cu pas.
Pe măsură ce își revin, lupta devine tot mai crâncenă.
Nemaifiind luați prin surprindere, otomanii se feresc de
loviturile oștenilor lui Iancu și ale cruciaților lui
Capistrano. Încep să cadă și dintre creștini. Cadavrele se
amestecă de-a valma. Trântiți grămadă la pământ turci și
creștini se zvârcolesc laolaltă.

Bătălia era la fel de crâncenă și în partea unde atacau
cruciații. Capistrano a scos la luptă pe cei care știau să
mânuiască armele mai bine. După câștigarea bătăliei
navale și spargerea blocadei pe Dunăre și Sava zilnic
veneau de la Zemun trupe proaspete de cruciați. O parte
din ei se avântau în luptă făcând eforturi să-i alunge pe
otomani din Belgrad. Câteva grupuri se aflau în
fortăreață unde pregăteau snopi de nuiele pe care îi
muiau în sulf, alții au pus la foc smoală, ulei sau apă
având la îndemână găleți cu care să le arunce în dușmani.
Mai mulți cruciați dădeau o mână de ajutor la întărirea
zidurilor citadelei grăbindu-se să facă ultimele reparații
ale surpărilor produse de tunurile otomane aduse mai
aproape de oraș din porunca sultanului. Ajutați și de
locuitori ai Belgradului echipe de cruciați săpau de zor în
șanțul din jurul fortăreței pe care  se străduiau să-l curețe
și să-l adâncească pe unde se putea. Podul pe care se
intra în fortăreață era lăsat pentru a da voie creștinilor să
se retragă pe el la nevoie și să-și găsească refugiul pe
Dunăre, unde îi așteptau mai multe galere. Alte nave
pline cu hânsari și cruciați așteptau să intre în fortăreață.
În timp ce luptau sau munceau de zor cruciații nu conte-
neau să cânte și să se roage Domnului. Era ceva mirific
în acest tablou sângeros de luptă peste care pluteau ca un
cor îngeresc cântările sublime ale cruciaților.

Făcând presiuni asupra otomanilor, creștinii reușesc
să-i scoată din oraș. 

– Ce faceți? Nu vedeți că ajung la tunuri? Strigă
comandantul la achingii lui. Opriiiți! Care mai dă un pas
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înapoi va fi aspru pedepsit. Beii să-și facă treaba după
cum spun fermanele slăviților sultani.

În acest timp tobele, trâmbițele și țambalele răsună
cu și mai multă furie chemându-i pe achingii la atac.
Ascultând de porunca comandantului, beii cu oamenii
lor de încredere se grăbesc să le iasă înainte achingiilor
care au luat-o la fugă, strigând asupra lor să se oprească.

– Înapoi! Urlă beii la oamenii lor. Unde mergeți,
nenorociților? De asta v-am adus aici? Cine mai face un
pas își primește pedeapsa meritată.

La porunca beilor, oamenii pe care i-au adus cu ei
desfac harapnicele și prind a lovi în achingiii care aler-
gau înspăimântați spre tabăra otomană. Mulți dintre ei
sunt puși la pământ timp în care sunt loviți cu picioarele
în burtă sau în spate.

– Ridicați-vă și întoarceți-vă la luptă, puturoșilor!
Unde vă este credința? Vă speria acum nenorociții de
ghiauri?

– Allah! Allah! strigau otomanii cu vocile vlăguite
după loviturile primite în spinare. Ridicându-se în
picioare se întorceau cu fața spre dușman. Grupându-se
pentru ofensivă achingii reușesc să-i împingă din nou în
oraș pe creștini.

– Nu vă lăsați! Strigă la ei Iancu. Opriți-i pe
nenorociții de păgâni!

– La luptă fraților! Se aude vocea lui Capistrano.
– Allah! Allah! urlau ienicerii aruncându-se ca niște

fiare asupra creștinilor.
Lupta devine și mai îndârjită. Capetele cad de pe

umeri rostogolindu-se rânjind pe străzile Belgradului.
Creștinii sunt împinși aproape de fortăreață.

– Nu vă lăsați, fraților! Strigă din nou Capistrano
după ce a mai chemat în ajutor niște trupe proaspete care
tocmai au trecut Sava. Loviți-i cu nădejde și vor da
înapoi. Să cântăm și să ne rugăm Domnului.

– Pe ei, vitejii mei! Își încurajează și Iancu oamenii.
Să-i scoatem pe afurisiți din Belgrad!

Iancu trimită vorbă să vină trupe odihnite, pe care le-
a îmbarcat peste noapte în navele sale, să-i poată sări mai
repede în ajutor. Noi detașamente de cruciați vin de peste
Sava răspunzând chemării lui Capistrano. Franciscanul
era și el plin de sânge, dar continua să lupte și să cânte.
Alături de el boierul Petru, cu crucea pe care o ținea cu
mâna stângă pe umăr în vreme ce cu dreapta mânuia
sabia despicând cu ea capetele dușmanilor. În cealaltă
parte a lui Capistrano erau bunii săi prieteni, călugării
Ioan Tagliacozzo și Niculae de Fara.

După patru ore de lupte sângeroase, achingiii dau iar
înapoi. De astă dată se apropie de tunuri și cu greu fac
față oștilor creștine care, însuflețite de succesele
obținute, luptau cu și mai mare înflăcărare.

Urmărind luptele sultanul observă pericolul. Urmat

de slujitorii săi părăsește întăriturile din jurul taberei sale
și se îndreaptă călări spre Belgrad. În dreptul tunurilor se
aflau ienicerii, care așteptau ca achingii să le deschidă
drum spre fortăreață ca apoi să intre și ei în luptă, așa
cum erau obișnuiți.

– Nu vezi că nenorociții dau înapoi?! Strigă sultanul
la Asan Pașa. Voiai să-i lași să ajungă la voi? Poate ai fi
vrut să ne ia tunurile?

– Iertare, Luminăția Ta! I-am văzut că au mai dat de
două ori înapoi, dar de fiecare dată s-au întors în luptă.

– N-au fost niciodată atât de aproape de tunuri!
Pornim cu toții împotriva ghiaurilor!

Sultanul dă porunca să se treacă la atac. Tobele,
trâmbițele și tunurile ienicerilor prind să sune chemân-
du-i la luptă. Îmbărbătați de Padișah  ienicerii trec de
tunuri și ajung în dreptul achingiilor care, cu toate lovi-
turile de harapnic pe care le primeau, continuau să fugă
înspăimântați. Ei nu mai văzuseră asemenea oameni care
să ucidă cu așa o furie în timp ce cântau fără să le pese
de moarte.

– Ce-i cu voi? Vă fugăresc niște zdrențăroși de rând?
Îi mustră mânios sultanul.

Îmbărbătați de vocea Padișahului lor și văzându-i pe
ienicerii care le sar în ajutor achingii prind curaj și se
opresc din retragere. Lupta devine și mai cumplită,
însuși sultanul tăia în stânga și dreaptă. În cele din urmă
creștinii dau pas cu pas înapoi ascultând de sunetul
buciumelor care îi chemau să se retragă spre fortăreață.
Iancu a înțeles că fiind conduși de Mahomed ienicerii nu
mai puteau fi învinși cu aceeași ușurință. Marele coman-
dant de oști a ales să  se retragă după zidurile fortăreței,
de unde să-și organizeze apărarea. 

– Retragerea! Se aude vocea răgușită a lui
Capistrano. Aveți grijă să nu rupeți rândurile. Nu lăsați
păgânii să vă învăluie. Mergeți spre fortăreață unde
vedeți că merge și Iancu cu ai lui. 

Creștinii se retrag luptând în sunetele asurzitoare ale
buciumelor și trâmbițelor. Chiar și în timp ce se retră-
geau cruciații continuau să cânte. Călare pe calul său cel
alb Mahomed își încurajează oamenii: Loviți-i fără milă
pe afurisiții de creștini! Strigă mânios sultanul văzând
cât de greu înaintează ienicerii lui. Nu vă lăsați opriți în
loc de niște țărănoi nepricepuți. Voi sunteți fala oștilor
mele? Cine dă înapoi va fi omorât!

Pas cu pas creștinii dau înapoi apropiindu-se de
fortăreață. Observându-le intenția Aga Asan trimite două
ordale de ieniceri să pună mâna pe podul pe care se intra
în citadelă, pentru a nu-i lăsa pe creștini să intre după
adăpostul zidurilor. Celelalte ordale îi atacă în forță pe
creștini încercând să-i arunce în Dunăre sau  să-i ia
prinși. Sigur de victorie, Mahomed, însoțit de slugile lui
se retrage în tabără lăsându-l pe Pașa Asan să conducă
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mai departe bătălia.
Lupta devine mai crâncenă ca oricând. Ienicerii atacă

cu o furie de neînchipuit. S-au dezlănțuit până și achin-
gii, care se aruncă cu furie asupra zidurilor fortăreței.
Rupți în două, creștinii dau pas cu pas înapoi în fața
dușmanului cu mult mai numeros decât ei. În partea
dreaptă erau hânsarii lui Iancu, în cealaltă parte cruciații
lui Capistrano. Între cruciați erau și multe femei, între
care Catinca și fetele ei. Titus și Ștefan luptau umăr la
umăr, avându-i alături pe vitejii moldoveni între care
frații lui Ștefan, Ioachim, Ioan, Cristea, Maria şi Sora,
Petrică și Vasco, feciorii lui Ioachim, Duma
Vlaiculovici, fiul lui Vlaicul şi alte rude apropiate care
au luat calea pribegiei. Nu lipseau boierii Vlaicul, Oţel şi
Ciopei, care l-au însoțit în peripețiile avute pe drumul de
la Istanbul la Hunedoara, iar cu ei era acum și tânărul
Mihail, care nu a scos nici o vorbă despre sfârșitul lui
Radu, Mihai și Costel. Luptau cu toții umăr la umăr ceva
mai încolo fiind Iancu cu o banderie de hânsari, nelip-
sind dintre ei tovarășii de arme de la marile bătălii de la
Varna și Câmpia Mierlei, Toma Secuiul, Sebestian
Rozgonyi și Ladislau de Kanizsa. Cei mai mari viteji ai
lui Iancu se băteau pentru acel pod care făcea trecerea
între păgânimea pornită ca lăcustele să-l ocupe și
creștinătatea de dincolo de Dunăre, pusă în pericol cum
n-a mai fost nicicând.

– Sări colo, frate. Mai ia cu tine niște viteji de-ai
noștri. Turcii vor să forțeze și să urce pe pod, strigă
Ștefan la Ioachim, în timp ce el, umăr la urmă cu Titus și
cu vărul său Duma, se străduiau să facă față unui alt
puhoi de ieniceri care tocmai au pus piciorul pe pod.

– I-am văzut. Acum mă îndrept spre ei. Ai grijă de
tine, frate!

– Ce o mai fi cu Catinca ? întreabă îngrijorat Titus.
Ceva mai devreme am văzut-o. Am mers până la ea și am
încurajat-o. Dar acum nu știu ce mai face.

– Stai liniștit, Titus, că fata este bine, încearcă să-l
ogoaie Ștefan în timp ce para o lovitură de iatagan.
Catinca e fată curajoasă, știe și singură să-și aibă de
grijă. Ș-apoi știi că nu este singură, ai văzut că
Dumbravă și băieții lor au grijă de fete.

– Sper să fie bine. Dacă mă uit spre partea aceea
unde sunt cruciații văd că afurisiții de păgâni îi înghesuie
până în ziduri. Mai au puțin și îi aruncă în șanț, nici
Dumbravă cu ai lui nu o mai pot ajuta.  

– Roagă-te la Domnul, că El o s-o ajute. Acum ai
grijă de tine, că nu e de glumit cu ăștia. Uite-i cum vin
ca un puhoi peste noi. Nu știu cât vom mai putea ține
podul.

Bătălia care se dă între cele două tabere este din ce în
ce mai cumplită. Iancu și ai lui le țin piept ca un zid de
neclintit străduindu-se să apere podul care era lăsat pen-

tru a le permite creștinilor să intre în fortăreață. De sus
de pe ziduri oștenii garnizoanei trag cu săgeți asupra
ienicerilor. Mihai Szilaghyi conducea apărarea alergând
pe zid de la un oștean la altul.

Bătălia se întinde până ce soarele, sătul și el de atâta
sânge, a înroșit cerul și a plecat la culcare. Mormane de
cadavre se adunau grămadă, unele astupau șanțul care
împrejmuia fortăreața de pe malul râpos al Dunării. 

– Vin păgânii! strigă Mihai Szilaghyi aflat în turnul
de lângă pod către căpitanii săi. Au luat-o înaintea alor
noștri. Uite-i că acum urcă pe pod! Mai au puțin și intră
peste noi. Suntem prea puțini ca să putem apăra singuri
fortăreața. Până aflăm ce s-a întâmplat cu Măria Sa Iancu
și să vedem ce porunci ne dă să plecăm din fortăreață.
Luați armele și  ce lucruri mai aveți și să ne îmbarcăm
repede pe o navă care ne așteaptă pe Dunăre.

Înspăimântați de ienicerii care urcau pe pod cu iata-
ganele pline de sânge urlând cât îi ținea gura o parte din
oștenii de pe ziduri lasă armele și se aruncă în apele
Dunării încercând să înoate până la una din navele lui
Iancu pentru a-și scăpa viața. Bătălia părea pierdută.
Văzând că i-au dovedit pe creștini o parte din ieniceri au
abandonat lupta și s-au împânzit pe străzile Belgradului
după pradă. Tobele, țambalele și trâmbițele turcilor răsu-
nau înfiorător în acel ceas al înserării, sunetul lor fiind
însoțit de țipetele triumfătoare ale ienicerilor care strigau
cât îi țineau gura:

– Allah! Allah! Moarte ghiaurilor! 
– Intrați în fortăreață! A pierit afurisitul de Ianko!
– A pierit Ianko! Allah! Allah! Urlă oștile otomane

adunate în jurul fortăreței. 
– Belgradul este al nostru! Să luăm fortăreața și să-i

nimicim pe afurisiții de ghiauri!
Undeva pe o stradă din apropiere se aude sunetul

cristalin al unui clopot. Să fi rămas un slujitor al bisericii
care nu a vrut să părăsească orașul, cum au făcut ceilalți
sau clopotul a fost tras de îngerii Domnului? Ceva mai
încolo, spre râul Sava îi răspund vocile istovite ale
cruciaților: 

Bucură-te Maria, cea plină de har, Domnul este cu
tine. 

Binecuvântată ești femeie, și binecuvântat este rodul
pântecelui tău, Isus. 

Sfânta Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru
noi păcătoșii, 

acum și în ceasul morții noastre. Amin!

Fragment din romanul 
Bătălia pentru Europa, în curs de apariție.
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Mi-era drag să urc în podul casei, deși nu era prea
ușor! Îmi trebuia o scară, iar când ajungeam în gura
podului evitam să privesc în jos pentru a nu-mi pierde
curajul. Și nu priveam! Nu moștenisem agerimea
mamei, sprinteneala ei. Era fenomenală mama! Eu,
departe de farmecul ei! Cu mișcări șovăielnice,
așezam piciorul pe marginea gurii și… tiptil-tiptil
pășeam în lumea de poveste  a neamului meu, numită
adesea „cufărul din podul casei”.

Doamne câte amintiri nu s-ascundeau acolo!
Parc-o auzeam pe bunica dojenind-o pe mama:

– Aș, unde-i sita aia, Mărie? Dar lingurițele de
alpaca, dar scaunul lucrat de mâinile moșului meu?

– Nu-s! Gata, am cumpărat altele, celelalte s-au
învechit! răspundea mama hotărât. Cât timp o să mai
păstrăm toate vechiturile alea? Casa-i nouă!

– Doamne, lingurițele mele de alpaca sunt vechi-
turi? N-au decât vreo șaizeci de ani, le-am primit în
dar de nuntă de la mama-mare!

– Da, mamă, și ea le-avea de la… nașă-sa, conti-
nua mama tot mai îndârjită.

– Eee, dacă i-așa… au sărit de mult suta de ani!
Bogăție, fată, nu știți a prețui lucrurile! Auzi la ea,
vechituri! adăuga bunica zâmbind amar, căci nu se
lăsa mai prejos nici s-o fi picat-o cu ceară.

– Mamă, nu vezi că toată lumea caută să schimbe
câte ceva? Noi tot batem pasul pe loc. Lucrul acela e
de la bâta, celălalt de la vecina vecinei și tot așa o
ținem! Până când? 

– Până voi pleca, Mărie! Atunci poți să le arunci
pe toate, doar așa vei șterge urma mea! Că nu mai ai
răbdare!

Și numai ce-o vedeam pe mama că ducea scara la
gura podului și-n câteva mișcări se și auzea de sus:

– Ia-le! Astea-s lingurițele? De gât o să ți le leg!
M-ai înnebunit! Zi-mi ce să-ți mai cobor, că nu mai
urc și mâine!

– Scăunașul cu trei picioare! striga bunica de jos,
de la baza scării, sprijinită în baston.

În câteva secunde s-auzea: buf, buf! După care,
mama sărea sprintenă ca o căpriță, așeza clapa podu-
lui la locul ei, apoi ducea scara în magazie. Musai tre-
buia așezată la locul său!

– Ești mulțumită, mamă? Ai și lingurițele, ai și
scăunelul! Ce-ți mai trebuie?

– Liniște, Mărie, liniște! Și de-ar fi fost să fie și
moșul meu…, dar nu-i!

– Nu-i, vezi bine că nu-i! Dacă era și el în cufărul
din pod…

– Cobora singur! zicea bunica ironic. Ooo, dar
cufărul! Și p-acela mi l-ai dus în pod! Nu știu cum de
l-ai urcat, că doar nu era o cutie de chibrituri! 

– Mamă, ce vrei de la mine? Toată ziua mă toci,
ca pe mărar mă toci!

– Nu, nu mai vreau nimic, dar cufărul cela a fost
lada mea de zestre cumpărat de tata tocmai de la
Făgăraș! Lemn bun, cu picturi alese, cioplit pe mar-
gine… Meșter mare omul care l-a făcut, iar când am
venit în curtea asta era burdușit cu zestre… De,
oameni gospodari și noi, oameni gospodari și ei! Și-
acum… nimic nu mai e bun, totul pe apa sâmbetei,
fata mamei!

– Dumnezeule, unde să m-ascund! s-auzea strigă-
tul mamei.

– Unde? În pod, Mărie, lângă cufăr! Oare n-ai
urcat și-un pat acolo? Era de la mama, bucată cu
bucată l-ai suit… 

*
Cam așa se luptau  cele două femei în fustele

cărora m-am împleticit ani buni, dar niciodată fără
rost. Ușor începeau, greu se opreau! Aprige amândo-
uă, iar bunica depășea uneori limita bășcăliei. Atunci
se mânia mama! Și numai să fi scăpărat bățul de chi-
brit, că și lua foc. 

Mai târziu am înțeles șicanele lor: noul încerca să
elimine ceea ce părea vechi, dar nu întotdeauna de
neluat în seamă. Mama voia o casă în care să domine
lucrul mâinilor ei, iar bunica încerca din răsputeri să
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mențină vechea rânduială, inclusiv obiectele tinereții,
amintirile care o păstrau vie printre atâtea noutăți
neînțelese. Insuccesul o făcea să se simtă adesea
inutilă, înlăturată fără milă de cei tineri care instaurau
o nouă ordine. Tradiționalul rămânea, dar ciobit pe
alocuri și asta o supăra cel mai tare. Bunica simțea
lucrul ieftin cumpărat pe bani mulți doar de dragul
modernului, dar orgoliul mamei era de nestăvilit. De,
lupta între generații care locuiesc în aceeași curte și-
n aceeași casă, chiar dacă a fost refăcută!

Doar poarta trântită, în semn că cineva intra în
curte, oprea sfada celor două. La iuțeală puneau capăt
vorbelor, iar dacă le priveai în următoarele secunde
nici nu ziceai că până atunci totul fusese inflamat. De
ce? Venea tata și-amândouă aveau secretul lor:
nimeni să nu le știe! Niciodată nu se contrau în fața
bărbatului rămas ca stâlp al familiei după dispariția
bunicului, cel care fusese capul în tot și-n toate până
atunci. Vârsta era încă la mare preț, respectul de-
acolo pornea. Și dacă se mai adăuga și faptul că
bătrânul fusese socotit la vremea lui drept om vrednic
în cuvânt și faptă, nimeni nu depășea măsura în ceea
ce-l privea. Încă trăiam vremurile în care se discuta
enorm de puțin despre emanciparea femeii, bărbatul
deținea puterea, el punea punct oricărei discuții, el
hotăra. Femeile din casa noastră știau când să intervi-
nă, dar, mai ales, când să se oprească. Nu era nevoie
decât de-o privire, iar ele înțelegeau. Tăcerea e ca
mierea, maică! așa glăsuia bunica în vremuri de
nevoie.

*
Mai târziu, după ce străbunii au trecut vămile

văzduhului, nu era dată să nu urc în pod când ajun-
geam în casa de acasă. Era o chemare a trecutului, un
imbold pe care-l simțeam atât de intens încât nu
rezistam tentației. Și nu era bucurie mai mare când
descopeream obiecte pe care nu le bănuiam a mai fi!
Cel mai des mă așezam pe scăunașul bunicii, cel cu
trei picioare, și mă lăsam învăluită de mângâierile tai-
nice ale trecutului. De după perdeaua străvezie și ciu-
pită a anilor duși, îi vedeam pe toți în diferite iposta-
ze, dar cel mai des îmi apărea bunica cu veșnica ei
nemulțumire: 

– Să nu crezi, dragă Ina, că lucrul vechi n-are
valoare! Măria le-a aruncat în podul casei, dar odată
și-odată tu le vei trece din nou prin mâinile tale, știu
asta. Și totuși, un lucru bun a făcut copila asta a mea!

– Care, bunică? 
– Le-a urcat în pod! Ceva, ceva are ea în cap, nu

degeaba e fata mea!
– Nu înțeleg!
– E simplu! Acolo nu se pierd, rămân tot în bătă-

tura casei. Putea să le ducă la capătul satului în groa-
pa de gunoi, dar n-a făcut-o. Acolo sigur s-alegea pra-
ful de ele: ori putrezeau sufocate de alte gunoaie, ori
erau luate de unul-altul; dar nu, totul a rămas aici, iar
printre ele și noi cu amintirile noastre!

– Te doare, bunică!
– Cum să nu mă doară, măi copilă, acolo e o parte

din agoniseala noastră, muncă și chin, nopți nedormi-
te, supunere! Ce știi tu, na, doară te-ai născut în puf
și-n puf ai crescut!

*
Picam adesea pe gânduri, căci vorba bunicii nu

era frunză-n vânt, iar dacă încercam vreodată să pro-
testez, la iuțeală o auzeam: Fată dragă, eu ca tine am
fost, tu ca mine, nu!

Just! Alte comentarii erau de prisos! Învățasem că
țăranul avea inteligența lui, frumusețea izbitoare a
privirii, avea flerul de-a vedea în perspectivă, deținea
bunul-simț, puterea gestului umanitar, dar  și a răzbu-
nării. Numai să-l fi călcat cineva pe bombeu
intenționat sau fără prea multă judecată, căci nu mai
avea timp să-l cheme pe Dumnezeu în ajutor! Scurt,
fără bâlbe, se aplica un articol din constituția neamu-
lui său; cel mai des era folosită puterea pumnului sau
a capului. Inclusiv bunicul avea un neam care băga
rapid spaima în cei care încercau să trădeze, cu capul
bătea! Dar lovea, nu se juca!

*
Cu obiectele existente în cufărul din podul casei

așezate la picioare și în inimă cu imaginile celor care
le-au făurit, retrăiam de fiecare dată un alt fapt  al
vieții mele. Dădeam foaie după foaie încet, fără
grabă, ca atunci când mâncam o bucata veritabilă de
alviță cumpărată de bunicul matern, când mergea la
oraș, și voiam să nu se termine prea repede, așa retră-
iam povestea fiecărui obiect ajuns între palmele
mele, iar în jurul lui, într-un fum dens, apăreau perso-
najele vremii respective negociindu-și întâietatea
asupra a ceea ce era deja amintire.

*
Nostalgiile fac parte din noi; străbat ani, se așază

un minut sau o secundă în ființa noastră, apoi dispar!
Ne ostoim dorul zâmbind! A fost! Și-i bine că a fost!
Și cât de bogați suntem la gândul că avem un cufăr
în podul casei!
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„Copilăria este regatul unde nu moare nimeni.“
Stephenie Meyer

Din goana maşinii sau din mersul grăbit pe unul
dintre trotuare, strada Lungă părea una obişnuită, cu
case vechi având doar parter sau cel mult un etaj, cu
porţi masive şi chei din fier forjat. Fiecare locatar pri-
mea câte una, fiindcă nu venise vremea interfoanelor.
A noastră era cât o cheie de cetate, dar se plia printr-
un sistem ingenios, ca să încapă în orice buzunar sau
poşetă. Ferestrele caselor priveau toate spre strada
pietruită cu cuburi din bazalt pe care tropăiau caii
junilor când coborau din Şchei în Duminica Tomii sau
mărşăluiau strigând lozinci cu jumătate de gură oame-
nii muncii la defilarea de 1 Mai.

La prima vedere, spuneam, era o stradă oarecare.
Asta până când deschideai una dintre porţi. Era ca-n
tablourile în care artistul se pictează pe sine însuşi cu
pensula în mână în timp ce zugrăveşte un al doilea
autoportret unde se vede încă unul şi încă, la nesfârşit.
Pe strada Lungă, din prima curte se deschideau altele,
nu chiar la infinit, fiindcă ultima se înfigea în Dealul
Făgetului ca într-un dig verde. Aşa îşi făceau saşii
casele, cu camere înşiruite în „stilul vagon“ – ar fi
putut trece dintr-o încăpere în alta ca într-un tren unde
locomotiva era la poartă, iar ultimul vagon în spatele
curţii. Am spus ar fi putut, lucru care nu mai era vala-
bil, fiindcă Spaţiul Locativ al Primăriei decuplase
vagoanele între ele, dând repartiţie pe fiecare câte
unei familii sau mai multora. Cu excepţia zilelor de
sâmbătă şi Duminică, oamenii plecau dimineaţa la
serviciu la aceeaşi oră, iar atunci curtea semăna cu un
tren ajuns la destinaţie din care toţi călătorii coboară
în grabă, aglomerând peronul.

Privită de pe Tâmpa, strada Lungă arăta ca o staţie
cu sute de peroane lângă care erau trase trenuri ce nu
plecau niciodată. Exista însă o diferenţă. Spre deose-
bire de gările socialiste, cu zugrăveala scorojită,
nemăturate din cincinalul trecut, cu coşuri de gunoi ce
dădeau pe dinafară şi mucuri de ţigară aruncate pe jos

− curţile săseşti erau pline de flori. Iar dacă s-ar fi
ţinut un concurs de frumuseţe, numărul 61 de lângă
grădiniţa germană, care avea la parter o mică papetă-
rie, merita să câştige marele premiu.

Mijlocul curţii era o alee podită cu pietre albe, de
râu, iar dintr-o parte şi din alta se revărsau talazuri
verzi în care se topise un curcubeu de nuanţe.
Pretutindeni vedeai flori: în straturile de pământ, în
ghivecele atârnate de pereţi, în jardinierele de sub
ferestre, în vasele de lemn, plastic sau fontă aşezate
lângă praguri. Poteca se tot îngusta, până ce păşeai de-
a dreptul printre lujere înalte, îngreunate de povara
corolelor, iar la uşa ultimului apartament, al familiei
Lehmann, se dezlănţuia o adevărată junglă, într-o
orgie de culori şi miresme. Erau acolo o puzderie de
muşcate, garofiţe, narcise, zambile, crini, bujori, tran-
dafiri, regina-nopţii, stânjenei şi mai ales zorele albe,
roz, mov, căţărându-se pe ziduri ca o iederă sălbătici-
tă. N-aveau cum să înflorească toate deodată, plantele
au şi ele ceasul lor biologic, răstimpul lor de glorie
efemeră când urcă pe scena lumii vegetale ca nişte
actriţe la o gală Oscar – dar întotdeauna erau destule
care să îşi etaleze petalele catifelate, îmbobocite sau
în amurgul splendorii lor, pentru ca fundătura curţii să
arate ca un adevărat Eden. „O grădină e oglinda sufle-
tului celui care o îngrijeşte“ – sau aşa se spune.

De fiecare dată doamna Raissa, soţia bijutierului,
ne primea, pe mine şi pe mama, ca pe nişte oaspeţi
dragi. Ne aşezam sub umbrarul de glicină liliachie şi
– în timp ce îl aşteptam pe domnul Lehmann să iasă
din atelier – sorbeam din limonada servită rece şi sifo-
nată, cu lămâie şi glazură de zahăr pe buza paharului,
un adevărat răsfăţ!

Dacă Raissa ar fi crescut flori din piatră seacă,
soţul ei era un artist, aşa cum fuseseră tatăl şi bunicul
său. Elad Lehmann lucra în aur sau argint − orfevrării
filigran, fine ca nişte dantele cusute la gherghef de
domniţele din vechime. Iar gemele îi vorbeau, le ale-
gea după culoare şi limpezime: diamante, smaralde,
agate, safire, rubine. Ştia să le şlefuiască fără cusur pe
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cele noi, să redea strălucirea celor vechi. Meseria de
bijutier nu dispăruse odată cu luxul decadent al bur-
gheziei; devenise doar desuetă, la fel ca toate îndelet-
nicirile legate de creativitate.

Comuniştii n-aveau nevoie de pictori, sculptori,
poeţi sau prozatori – decât ca să slăvească realizările
socialismului triumfător, care nu se mai lupta demult
cu nimeni, decât, poate, cu propriul popor. Biruitor a
ce până la urmă? Al bunului gust, al simţului estetic?
„Noi muncim, nu gândim“ era crezul pe care partidul
încerca să îl sădească în minţile tuturor ca pe sămânţa
unei buruieni otrăvite, sperând să încolţească, să dea
rod. Artiştii? Nişte paraziţi pe spinarea poporului. Ce
făceau ei nu era muncă ci distracţie, pentru care mai
aveau şi pretenţia să fie plătiţi!

Elad Lehmann lucra la bijuteria Siracuza de lângă
hotelul Coroana de pe strada Republicii, atelierul-
magazin care fusese odinioară al tatălui său.
Lehmann-fiul ne-a povestit cum, la parterul clădirii în
stil Baroc şi Art Nouveau, se aflase în vremurile bune
o faimoasă cafenea unde, în 1923, s-a ţinut primul
cenaclu literar din Braşov.

În anii copilăriei mele hotelul se numea
Postăvarul, iar cafeneaua devenise o cofetărie unde se
vindeau savarine şi bomboane marca Dezrobirea −
fosta fabrică de ciocolată Hess. Bijuteria naţionalizată
îşi păstrase vechiul nume, Siracuza, însă din proprie-
tar Elad devenise un simplu angajat. În cele opt ore
ale programului, şase zile pe săptămână, iar câteodată
şi sâmbăta, lucra verighete late, inele-ghiuluri, brăţări
şi lanţuri împletite în opturi ca modelele croşetate pe
pulovere muncitoreşti. Nu i se îngăduia să iasă din
tipare ori să îşi folosească imaginaţia, aşa cum n-avea
voie să facă crucifixe sau medalioane cu madone,
simboluri ce ar fi sabotat sanătoasa filosofie materia-
list-dialectic-ateistă. Un aurar care în loc de Inelul
Nibelungilor meştereşte verighete de prost gust nu îşi
putea vedea viitorul decât în culori sumbre.  

Lehmann a decis să şi-l caute în altă parte, peste
mări şi ţări, în abia înfiinţatul stat Israel în care îşi
puneau speranţele evreii de pretutindeni. Unii emigra-
seră deja acolo, părăsindu-şi patriile adoptive. Elad
Lehmann avea nevoie de aprobarea autorităţilor, iar
aceasta nu se obţinea nici uşor, nici repede, nici ieftin.
Îi trebuiau bani, mulţi, ca să mituiască pe cine trebuie,
de la funcţionarii mărunţi până la cei de sus. Ca să-i
strângă, a început să lucreze „la negru“. Primea
comenzi şi le făcea în timpul liber, uneori până noap-
tea târziu, în atelierul de acasă, meşterind bijuterii

delicate ca nişte flori de aur, la jumătate din tarifele de
la Siracuza. I se dusese vestea, la modul discret, fiin-
dcă autorităţile nu i-ar fi privit cu ochi buni „aface-
rea“.

Sub umbrarul de glicină a apărut în sfârşit aurarul,
împreună cu fata lui, Talida, elevă la Liceul de Artă,
şi cu un album cu modele, îndemnându-ne să-l răs-
foim pe îndelete. Pe fiecare pagină erau inele, brăţări,
coliere, lănţişoare cu pandantive cum nu văzusem
vreodată şi nici nu credeam să existe: clasice, baroce,
cu arabescuri complicate, geometrice, altele pe care
nu ştiam pe atunci să le descriu ori să le numesc. Erau
şi cercei acolo, după ei venisem, mama voia să port
neapărat unii − probabil ca să dovedească scepticilor
că aparenţele înşală: în ciuda părului tuns scurt şi a
purtărilor băieţeşti, eram totuşi o fetiţă. 

Când am ajuns la sfârşitul albumului l-am închis
şi am luat-o de la capăt, filă cu filă. Nu că n-aş fi avut
de unde alege, dimpotrivă, erau atâtea modele, unul
mai frumos decât altul! Multe îşi aflau inspiraţia în
grădina doamnei Raissa, însă am văzut şi cercei can-
delabru, evantai sau fluture, ba chiar nişte buburuze
cu rubine cât vârful de ac pe aripi. Mamei îi plăceau
doi ghiocei cu toartele curbate, deşi bijutierul o tot
îmbia cu ultima lui creaţie, de care părea tare mândru:
o pereche de libelule din aur alb, cu ochi de safire.
Lehmann era un adevărat maestru, mama privea fas-
cinată, se mai oprea să mă întrebe pe mine, dar eu
dădeam din cap că nu – şi aşa ne-am pomenit iarăşi la
ultima pagină. 

– Nu-ţi place nimic? m-a întrebat mama, jenată de
lipsa mea de entuziasm.

M-am uitat la fata meşterului aurar, la paginile
rămase deschise, apoi iarăşi la Talida şi la cerceii pe
care îi avea în urechi. Erau micuţi, delicaţi, în forma
unor stele de mare. Mă îndrăgostisem de ei pe loc, în
chiar clipa când îi văzusem. Nu era frumos să arăţi cu
degetul, ştiam, dar am făcut-o totuşi, împungând
timid văzduhul spre Talida.

În loc să se supere, fata şi-a dat părul după ureche,
ca să-i pot admira şi celălalt cercel. Avem aceleaşi
gusturi,nu-i aşa? spunea sclipirea din ochii ei.

– Steluţe de mare... Bună alegere, a rostit Elad cu
un zâmbet care a trecut de la el la Talida şi înapoi la
mine. 

Şi-aşa a rămas. Mama adusese aur la schimb – un
lănţişor cu o verigă ruptă şi verigheta bunicului, puse
într-o batistă înnodată pe care i-a dat-o meşterului. În
trei săptămâni cerceii vor fi gata, ne-a promis domnul
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Lehmann, am băut restul de limonadă cu lămâie şi
zahăr, apoi, când să plecăm, Talida a vrut să-mi adune
un buchet din florile dimprejur – şi erau multe, de
parcă grădina ar fi fost o arcă a lui Noe florală.

Am clătinat repede de cap. Nu voiam! Talida m-a
privit uimită, fără să priceapă refuzul, poate fiindcă
uitasem să îl învelesc în staniolul vorbelor. 

– Mulţumesc, dar nu trebuie.
Am rostit asta politicos şi la fel de hotărât, apoi i-

am spus de ce. Nu-mi plăceau florile tăiate, să le văd
cum mor, clipă de clipă, chiar dacă puneam în vaze o
pastilă de aspirină să le mai lungesc viaţa. Vorbisem
repede, încălecând cuvinte unele peste altele şi gesti-
culând ca atunci când nu mă simţeam în apele mele.
Mă va crede nerecunoscătoare sau, mai rău, o ciuda-
tă?

Talida m-a privit fără un cuvânt, apoi m-a luat
deodată în braţe şi m-a sărutat pe obraz.

– Înţeleg ce spui, surioară. Dar sunt puţini cei care
gândesc ca noi.

În următoarele săptămâni m-am culcat în fiecare
seară gândindu-mă la cerceii cu stele de mare, nişte
vise atât de realiste încât dimineaţa îmi pipăiam ure-
chile, dezamăgită să nu-i găsesc acolo. Mama, care nu
număra zilele ca mine, dar îmi simţise nerăbdarea, s-
a gândit să mă liniştească. Domnul Lehmann nu era
un meseriaş oarecare, ci un artist. Pe primul îl poţi
grăbi, cu bani, cu promisiuni sau rugăminţi, al doilea
o să-ţi spună la fel ca Michelangelo, de câte ori Papa
Sixtus al IV-lea îl sâcâia cu întrebarea „Când va fi
gata zugrăveala Capelei Sixtine, maestre?“ şi se ale-
gea cu eternul răspuns: „Atunci când va fi!“

Ai mei se cunoşteau destul cu familia Lehmann ca
să ştie că Elad era un om de cuvânt –dacă întârzia cu
lucrarea, trebuia să aibă un motiv, unul întemeiat.

– Evreii nu uită niciodată ce au promis, m-a asigu-
rat mama.

Aşa era, cum s-a dovedit două zile mai târziu –
deşi aş fi preferat să nu fi avut dreptate de data asta.
Cum puţine familii îşi permiteau luxul unui telefon pe
vremea copilăriei mele, doamna Lehmann n-a avut
cum să ne anunţe vizita.

Ne-am pomenit într-o după-amiază cu ea la uşă,
sunând la sonerie. Mama a poftit-o înăuntru şi, pentru
că nu se clintea din prag, înţepenită acolo, a luat-o de
mână, conducând-o ca pe o oarbă până în sufragerie,
unde femeia s-a lăsat greu pe canapea, de parcă i se
înmuiaseră genunchii. Mama s-a aşezat alături, aştep-
tând-o să-şi adune vorbele.

Soţia bijutierului rămânea tăcută, doar lacrimile
au prins să-i curgă, pe obraji, pe gât. Nu s-a apucat să
le şteargă − nu le simţea ori nu le lua în seamă? Când
a început să vorbească lacrimile s-au oprit brusc, sau
poate deveniseră cuvinte care picurau la fel de încet,
de liniştit, încât nu le-am putut cuprinde din prima
clipă cumplitul înţeles. 

– L-au arestat acum două nopţi. Au venit doi inşi
în civil, cu haine lungi de piele şi l-au luat pe sus.
Acum îl anchetează Miliţia Economică, nu ştiu unde
l-au dus, unde îl ţin, nu mă lasă să-l văd, să-i trimit
măcar un pachet cu mâncare, Elad suferă de ulcer şi...
Ei zic c-ar fi furat aur din depozitul atelierului
Siracuza, ca să facă acasă bijuterii pe care le-a vândut.
Cum să spună aşa ceva? Elad al meu mai bine şi-ar
tăia mâna decât să se atingă de ce nu este al lui!

Pe Raissa au năpădit-o iarăşi lacrimile acelea
tăcute, care veneau şi plecau ca dintr-o voinţă proprie.
Eu am scos batista şi i-am întins-o, doamna a luat-o şi
abia atunci a părut să bage de seamă că eram acolo. A
continuat să vorbească pe un ton scăzut cu mama,
care a însoţit-o apoi până la uşă, încercând să o încu-
rajeze cum putea.

Eu am rămas în urma lor, ţinându-mă de mână cu
întrebarea pe care nu îndrăznisem să o pun, deşi îmi
ardea buzele: de ce să-l aresteze pe meşterul aurar?
Rostul miliţienilor era să îi apere pe oamenii cinstiţi,
ca domnul Lehmann, nu să-i prigonească.

Când mama s-a întors, n-am întrebat-o nimic,
ştiam că îmi va spune singură totul. Şi, într-adevăr,
mi-a desluşit cum stăteau lucrurile, fără să le ascundă
ori să le spoiască cu o glazură de minciuni, ca să fie
mai uşor de înghiţit. Aşa erau părinţii mei, spuneau
întotdeauna adevărurilor neplăcute pe nume – fără ca
asta să însemne că m-ar fi iubit mai puţin. Mama nu-
mi vorbise niciodată cu superioritatea şi tonul condes-
cendent al unui adult care le ştie pe toate, dar mai ales
e convins că un copil trebuie ţinut departe de realită-
ţile lumii şi vieţii. Dintotdeauna mă tratase de la egal
la egal, ca şi cum diferenţa de vârstă n-ar fi contat şi
poate de aceea m-am simţit mereu mai acasă în lumea
maturilor decât în cea a copiilor, căreia ar fi trebuit de
drept să îi aparţin. 

Şi de data asta a fost la fel. Mama mi-a lămurit
situaţia de-a fir în păr, fără metafore care să-mi cruţe
sensibilitatea, fără ocolişuri de la drumul faptelor.
Lumea era prost alcătuită – cu cât aflam mai devreme,
cu atât mai bine voi ştii să mă feresc de gropile de
canal ivite în calea celor naivi, creduli sau neştiutori –
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unele lăsate deschise din întâmplare, altele dinadins.
În viaţă lucrurile nu sunt aproape niciodată ce par a fi.
Elad Lehmann era un om cinstit, dar care făcuse gre-
şeala de neiertat în ochii autorităţilor să vrea să câşti-
ge un ban în plus. Nu furând, ci din munca lui – ceea
ce nu reprezenta o circumstanţă atenuantă pentru
Miliţia Economică.

Cu cinci ani în urmă familia Lehmann ceruse să
emigreze în Israel. De atunci stăteau cu bagajele făcu-
te, pe picior de plecare, aşteptând o aprobare care nu
mai venea, cu toate că Elad împărţise cu generozitate
„cadouri“ prin birourile Serviciului Emigrări. Cineva
l-a sfătuit să mituiască mai sus, iar meşterul aurar
strângea bani, în singurul fel în care putea. Lucra
acasă şi, cum nu cerea mult, oamenii erau mulţumiţi.
S-a găsit însă şi unul care avea avea un dinte împotri-
va lui. Deşi se spune că minciuna are picioare scurte,
o sesizare anonimă a fost de-ajuns ca bijutierul să fie
ridicat în miez de noapte. În America a existat dintot-
deauna prezumţia de nevinovăţie, oricine fiind consi-
derat fără pată până când dovezile se adunau împotri-
va lui. În România socialistă se întâmpla exact invers:
cui era împroşcat cu noroiul calomniei, îi lua un ocean
întreg ca să se spele – asta dacă reuşea până la urmă. 

Când veniseră să-l salte pe soţul ei, în pijama şi
papuci de casă, miliţienii făcuseră percheziţie în apar-
tament, răscolind după orice obiect care părea de
valoare, din aur sau nu, iar pe unele băieţii în unifor-
me albastre le strecurau discret în propriile buzunare.
Doamna Lehmann nu venise doar ca să ne dea de
veste despre nenorocirea ce o lovise, ci şi să ne încre-
dinţeze că ne va despăgubi pentru aurul nostru confis-
cat împreună cu restul.

Mama a liniştit-o, nu era nicio problemă, ba mai
mult, ea şi tata vor depune mărturie pentru cinstea
bijutierului învinuit pe nedrept, nu de un rival gelos
care o râvnea pe Raissa − la fel de frumoasă cum mi-
o închipuiam pe iubita lui Edmond Dantès, Mercedes
− ci de un vecin ros de invidie.

Cum a cunoaşte pe cine trebuie, unde trebuie, era
cheia succesului în socialism – nu degeaba PCR
însemna şi Pile, Cunoştinţe, Relaţii – tata a vorbit cu
şeful lui, care îl ştia pe directorul de la
Hidromecanica, care avea un văr la miliţie... Iar el şi
mama au scris declaraţii pe proprie răspundere: „pe
tovarăşul Elad Lehmann îl cunoaştem de mulţi ani şi
garantăm pentru caracterul său integru“. După ce au
aşteptat cu orele pe coridoarele Judecătoriei, părinţi-
lor mei li s-a promis că vor putea depune mărturie la

proces în favoarea pârâtului. N-au mai apucat. Cu
câteva zile înaintea audierilor, la uşa noastră au sunat
soţia şi fiica meşterului aurar.

Mă uitam de la una la alta şi nu pricepeam, de ce
erau amândouă în negru, de ce Talida arăta matură,
îmbătrânită deodată, de parcă ar fi fost sora şi nu fiica
mamei ei. Niciuna nu plângea, aveau doar cercuri
vinete în jurul pleoapelor, de la nopţile nedormite din
grijă pentru tatăl, pentru soţul de care nu ştiuseră
nimic timp de patruzeci de zile.

Acum, ştiau.
Lehmann era mort, avusese inima slabă şi emoţii-

le îi fuseseră fatale, ori poate îl doborâseră vinovăţia,
mustrările de conştiinţă – susţineau cu cinism anche-
tatorii. Miliţia Economică interoga cu ameninţări şi
înjurături, dar mai adesea cu pumnii, picioarele, cu
bastoane de cauciuc. Bătaia nu e ruptă din rai – cum
li se spunea copiilor, un alt neadevăr menit să le
strâmbe viaţa înainte de devreme – însă pe cei acuzaţi
pe nedrept îi ajută să îşi amintească lucruri pe care nu
le făptuiseră. Până la urmă scriau ce li se dicta, sem-
nau tot ce li se punea în faţă, iar dacă un grafolog le-
ar fi analizat scrisul – fiindcă detectoare de minciuni
nu erau pe atunci − ar fi descifrat nu adevăr acolo, ci
teroare.

Dacă Lehmann murise de groaza a ce îl aştepta
sau stâlcit în bătaie de un miliţian prea zelos, nu se va
ştii niciodată. Fusese trimis acasă într-un sicriu închis
şi i se sugerase soţiei să îl înmormânteze în aceeaşi zi,
fără multă tevatură. Asta fusese ieri, acum bijutierul
era sub pământ, în lada de lemn cu capac bătut în cuie
peste care, alături de flori, Raissa pusese albumul cu
modele desenate, ce n-aveau să mai fie niciodată găr-
găriţe sau libelule de aur.

Ne-a povestit asta cu ochii uscaţi, ochi care nu
puteau plânge, fiindcă toate lacrimile curseseră deja,
iar izvorul lor secase, rămăsese doar mâlul tristeţii.
Talida vărsa şi lacrimile mamei ei, şi tot în felul acela
tăcut, sfâşietor, de parcă şi-ar fi pierdut glasul odată
cu tatăl.

Tatăl! Şi-atunci mi-a trecut prin minte un gând
care m-a înfricoşat: cum ar fi fost să nu-l mai văd
vreodată pe tata, să mi-l fure un accident, o boală, o
nenorocire căzută ca fulgerul pe cerul senin al copi-
lăriri mele? O lume fără tata? Era peste putinţă!

Copiii n-au sentimentul trecutului şi se uită spre
viitor cu o privire înceţoşată de aşteptări şi incertitu-
dini, ca nişte pisoi ce abia au făcut ochi. În singura lor
realitate, prezentul, mama şi tata ţin pe umeri bolta
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cerească, sunt coloanele pe care se sprijină lumea.
Cum ar fi ca una să se prăbuşească pe neaşteptate?
Dacă tata... Nici măcar nu mă puteam gândi la aşa
ceva. Mă uitam la fata bijutierului şi mă închipuiam în
locul ei. „Dumnezeu îi dă omului câtă suferinţă poate
să ducă, câteodată chiar mai mult şi o duce şi pe
aceea“, spunea bunica. Eu n-aş fi îndurat atâta durere.
Cum de putea Talida?

Am apucat-o de braţ, strâns, de parcă aş fi vrut să
îi iau o parte din povară, ca să îi fie mai uşor. Dar nu
era cu putinţă. „Fiecare cu crucea lui“, ar fi zis tot
bunica, care trecuse prin destule de când corabia vieţii
ei traversase două războaie, un an de foamete, o moli-
mă ce nu se numea încă pandemie şi să nu uităm
cireaşa de pe tort, ori de pe colivă, colectivizarea.

M-am îndepărtat un pas de fata bijutierului, însă
am rămas agăţată de mâna ei şi am privit-o în ochi,
cerându-i iertare fiindcă tatăl meu trăia, iar al ei nu.
Sufeream pentru ea şi-n acelaşi timp eram uşurată
fiindcă nenorocirea nu mă lovise pe mine, pe noi...
Talida m-a luat în braţe, lipindu-şi obrazul ud de al
meu şi am rămas aşa, ascultându-ne inimile, înţele-
gându-ne fără vorbe − nu cred că m-am simţit vreoda-
tă mai aproape de cineva cum am fost în clipa aceea
de fata lui Elad Lehmann.

A fost ultima oară când am văzut-o pe ea sau pe
mama ei, deşi ne mai sunau câteodată de la un telefon
public, cu cabină de sticlă şi fise. Schimbam câteva
banalităţi despre toate şi nimic − telefoanele erau de
obicei ascultate, fiind câte trei interlocutori pe fir, doi
ca să vorbească şi unul ca să ia notiţe.

Au trecut apoi câteva săptămâni fără niciun semn
de viaţă, iar ca să ne ducem neinvitaţi în curtea de la
numărul 61 parcă nu ne venea – când într-o seară ne-
am pomenit la uşă cu doamna Lehmann şi cu fiica ei,
amândouă tot în negru, dar în veşminte de călătorie şi
cu o expresie schimbată pe chipuri – împăcare, un
început de speranţă?

Primiseră viza de emigrare în Israel, ne-au spus,
erau în drum spre Bucureşti ca să ia avionul în dimi-
neaţa următoare de pe Aeroportul Băneasa. Era ca şi
cum moartea bijutierului, tată şi soţ, fusese o jertfă
cerută de zeii cei neîndurători ca să îi izbăvească
familia.

M-am uitat la valizele din mâinile lor, din carton,
cu colţare metalice ruginite. Atât li se îngăduia să ia
cu ele după o viaţă de muncă. Mă îndoiam că geaman-
tanele cele jerpelite erau pline cu diamante şi rubine,
cât să trăiască o viaţă de huzur pe o plajă din Hawaii,

ca în filmele cu spioni ieşiţi la pensie. Amândouă ple-
cau cu hainele de pe ele şi cu răsuflarea din piept –
dar, uneori, asta poate fi de ajuns. 

M-am bucurat şi m-am întristat pentru Talida –
scăpa de necazuri, însă pierdeam o prietenie ce abia
apucase să se înfiripe. Mamă şi fiică şi-au luat rămas
bun şi au ieşit, conduse de ai mei până la poartă. Când
s-au întors, le-am pus părinţilor singura întrebare ce
îmi mai rămăsese.

– De ce pleacă? Nu le pare rău după Braşov?
Poate acolo traiul le va fi mai uşor, poate voiau să

lase în urmă amintirile dureroase, ori le aşteptau la
Ierusalim rude pe care nu le văzuseră demult... Toate
ar fi fost motive întemeiate, dar, aşa cum bănuisem,
nu şi singurele. 

Cei din familia Lehmann, mi-a desluşit mama,
erau evrei, aşa cum noi eram ortodocşi, iar soţii Bodor
catolici, deşi acelaşi Dumnezeu veghea peste toţi şi
toate. Evreii aveau o istorie complicată pentru un
copil de şase ani, era de-ajuns să ştiu că trăiseră mult
timp risipiţi prin lume, printre alte naţii. Pricepându-
se bine la comerţ, destui adunaseră averi, ceea ce le
adusese prigoniri şi progromuri − lucruri despre care
o să aflu la şcoală, la ora de istorie. Dar de la o vreme
evreii aveau o patrie, statul Israel, înfiinţat cu zece ani
înainte de naşterea mea. Îşi câştigaseră un loc al lor
sub soare, unde nu mai erau toleraţi, ci acasă.

Asta puteam înţelege! A fi român rămânea încă o
noţiune abstractă pentru mine, patria mea era
Braşovul, cel mai frumos oraş din lume. Talida se
ducea să fie între ai ei şi, pentru o clipă, gândul că
acolo va fi în siguranţă a fost mai puternic decât
regretul despărţirii. Soţia şi fiica meşterului aurar ple-
caseră demult când am observat pachetul pe care
Talida îl lăsase pe masa din bucătărie când ne ceruse
voie să îşi ia un pahar cu apă. Pe el era caligrafiat
numele meu, iar înăuntru se aflau o foaie de hârtie şi
o cutiuţă pătrată. 

„Să nu te schimbi niciodată, sora mea!“ îmi scria
Talida, cu litere caligrafice, uşor aplecate într-o parte. 

Tot de la ea era cutia, pe care am deschis-o încet,
ţinându-mi răsuflarea. În scoica de carton, pe o pernu-
ţă de catifea neagră, străluceau două stele de mare. Şi-
abia atunci mi-am amintit că nu-i văzusem cerceii,
nici nu le simţisem atingerea când îmi lipisem obrazul
de al ei. A fost un dar nepreţuit şi ultima veste despre
familia bijutierului, care sper din tot sufletul să fi
ajuns cu bine şi să aibă noroc în noua viaţă.

Să fii fericită Talida,oriunde te-ai afla!
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Marți, 24 martie 2020
Dacă am ales un motto semnat de Lucian Blaga, încep

această carte tot cu o însemnare a filozofului ardelean,
apărută în volumul Discobolul (1945): Cetățeni ai tene-
brelor nu sunt numai duhurile rele, ci și IZVOARELE.

Când, pe la mijlocul lunii ianuarie, s-a auzit prima
oară de un virus apărut în China, toată lumea, abia ieșită
din perioada sărbătorilor de iarnă, a crezut că-i ceva local,
căruia îi vor da ce-i de-acolo de cap, și că noi, aflați la
mare distanță, îl vom trece la „și altele”...

Lucrurile s-au precipitat, chinezii, brusc, au luat
măsuri brutale, nemaivăzute până în prezent, au izolat un
oraș de 12 milioane de oameni și, apoi, o regiune de aproa-
pe 60 de milioane!

Imaginile „scăpate” pe rețelele de socializare erau
înfricoșătoare (străzi pustii, oameni „hingheriți” pe străzi
de alți oameni costumați în... astronauți etc.), dar nici ele
n-au produs vreo impresie deosebită... „Să fie la ei!” – și-
a zis lumea toată, amenințată în ultimul deceniu de tot
felul de gripe (SARS, aviară, porcină), de ebola (stopată în
„Cornul Africii” de eroismul unor medici extraordinari),
de „țânțarul Zika”... Apropo, pentru că am fost la RIO-
2016, Jocurile Olimpice organizate de brazilieni, ca trimis
al Radio-ului Național: S-a mai auzit ceva, începând de-a
doua zi după terminarea competiției, despre temutul
„țânțar Zika”, din cauza căruia o mulțime de performeri,
printre care și Simona Halep, au refuzat participarea?!
Nimic! De fapt, dacă ar fi să ne aducem bine aminte, nu s-
a discutat nimic nici în timpul întrecerilor, iar de văzut, nu
s-a putut lăuda nimeni cu această „minune”... La întoarce-
rea în țară, am lansat, la Editura Corint, cartea-jurnal RIO
2016 – Gânduri răzlețe, în care am vorbit despre truda
mea zilnică de jurnalist la cea de-a șasea Olimpiadă la care
am fost prezent și în care... nu am vorbit deloc despre
„țânțarul Zika”, din moment ce nu i-am simțit deloc peri-
colul în cele trei săptămâni petrecute în metropola brazi-
liană! De ce am adus aminte de vara lui 2016? Deși înain-
tea Jocurilor Olimpice s-a vorbit pe toate canalele de
comunicare despre pericolul reprezentat de „țânțarul
Zika”, lumea, inclusiv cei o jumătate de milion de turiști
străini, nu au luat în serios avertismentele! Și viața și-a
urmat cursul...

Așa s-a crezut că se va întâmpla și acum, deși, atitudi-

nea „în forță” a autorităților chineze ar fi trebuit să se con-
stituie într-un semnal de alarmă! Si eu am privit totul ca pe
ceva foarte îndepărtat, deși, la un moment dat, m-am apro-
piat de „el” fără să vreau... Încerc în aceste momente să
îmi fac ordine în gânduri, ele sunt mult mai „răzlețe” decat
la Rio! Doar în urmă cu vreo două zile mi-a încolțit ideea
de a ține în această perioadă tulbure un fel de jurnal. De ce
ii spun „un fel”? Pentru că voi încerca să notez multe din
gândurile, și ele tulburi, care-mi trec prin minte, în lipsa
întâmplărilor fizice... Toți suntem consemnați în casă, iar
monotonia fizică este înspăimântătoare! Și-atunci, ce-ți
rămâne? Să stai tot timpul cu ochii în telefon și să citești,
pe diverse site-uri, știri una mai catastrofală decât alta, sau
să urmărești poante și filmulețe răsuflate primite pe
WhatsApp, cu misiunea de a le distribui mai departe... Am
încercat vreo trei zile această „rețetă” și mi-am dat seama
că mintea mea se va împotmoli și se va adânci în smârcu-
rile unei mlaștini adânci, cu șanse reduse de a mai ieși la
suprafață atunci când totul se va termina... Pentru că tre-
buie să sperăm că se va termina odată și odată, iar atunci,
zic eu, cei mai câștigați vor fi, dacă se poate vorbi de un
câștig, cei care vor ieși cu mintea întreagă din această
stare, tot mai greu de suportat pe zi ce trece!!!

Iată de ce mi-am zis că trebuie să fac ceva care să-mi
țină mintea trează cu adevărat, nu în „amorțire”, în situația
în care, când nu merg la servici, la Radio România, stau
întins în pat și butonez telefonul. Inițial m-am gândit să
îmi fac ordine în însemnările începute în urmă cu aproape
un deceniu (!) pentru o carte pe care tot am anunțat-o,
Cacealmaua libertății, și pe care am lăsat-o la o parte în
favoarea altor trei „opere inestimabile” apărute în acest
deceniu... Pesemne că nu i-a venit încă rândul, tematica
dorită fiind una stufoasă și mai greu de „străpuns”...

Apoi mi-a venit ideea acestui pseudo-jurnal... M-am
ambiționat și mi-am zis, cum timp liber e acum berechet,
că voi face și una și alta! În acest moment nu sunt convins
că voi reuși să „lupt” pe două fronturi, pentru că pentru
mine scrisul e o „luptă”. Deși îmi face o deosebită plăcere
să scriu, mă urnesc greu, găsindu-mi de fiecare dată alte
preocupări și amânând momentul în care să mă așez față
în față cu laptop-ul cu care să mă iau „la trântă” (din 2016,
din fericire, am trecut de la însemnările pe caiet, cu pixul,
la cele pe suport electronic...). Și cred că acest lucru se
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întâmplă din cauza „fricii de foaia goală”. În paranteză fie
spus (și trebuie să vă obișnuiți cu aceste paranteze, pentru
că, așa cum v-am „avertizat”, în „vremea coronavirusului”
gândurile îmi zboară în toate direcțiile...), m-am „înarmat”
în ultima perioadă cu mai multe reviste culturale pentru a-
mi diversifica și a-mi face mai atractive orele de lectură, o
altă activitate care poate împiedica „înmlăștinarea” gândi-
rii... O să vă tot ofer ceea ce mi-a atras atenția și mi-a plă-
cut în mod deosebit în conținutul lor, pentru că le am cu
mine, aici la țară, unde scriu acum. Voi reveni asupra aces-
tui subiect...

În România literară din 20 martie 2020, am găsit două
pagini magnifice, traduceri de Tudora Șandru Mehedinți
din articolele pentru diverse ziare de primă mărime ale
lumii semnate de Gabriel Garcia Marquez, un jurnalist
redutabil, nu numai un romancier de... Premiul Nobel!
Marquez îl citează pe Ernest Hemingway, pe care l-a
admirat enorm, recunoscându-l ca „maestru” alături de un
alt scriitor nord-american, William Faulkner: Odată ce
scrisul a devenit viciul principal și cea mai mare plăcere,
numai moartea îi poate pune capăt. Și continuă Marquez,
în articolul apărut în „El Pais”, 29 iulie 1981: Însă lecția
sa a fost descoperirea că trebuie să întrerupi munca de zi
cu zi numai atunci când știi cum ai să începi în ziua urmă-
toare. Nu cred că s-a dat vreodată un sfat mai util pentru
a scrie. Este, nici mai mult, nici mai puțin, remediul abso-
lut împotriva celei mai temute fantome a scriitorilor: ago-
nia matinală în fața paginii albe. Într-adevăr, e înfiorător
momentul în care vezi albul strălucitor al „foii goale” a
ecranului și te întrebi dacă vei avea, și azi, inspirația, dată
de nu știu cine, să înlănțuiești cuvintele, și mai ales, idei-
le? Sunt zile, așa cum am mai scris, când totul „curge”
într-un mod uimitor, chiar și pentru tine, autorul „izvoru-
lui”, și zile când stai și te uiți la ecran ca „acela, la poartă
nouă”, chiar dacă seara ți se părea totul foarte clar pentru
a doua zi... Nu cred că există în rândul activităților umane
ceva mai frumos decât a încerca să scrii o pagină de care
să se bucure semenii tăi, în același timp totul fiind extrem
de chinuitor din cauza, uneori a inspirației, lucru divin,
fără tăgadă, și mai ales a îndoielilor, așa cum subliniază
Gheorghe Grigurcu într-un „gând tipărit” în Convorbiri
literare, februarie 2020: Nu ești convins că lucrurile stau
într-un fel sau altul, din care motiv scrii. O sursă inesti-
mabilă a scrisului: incredulitatea.

………………………………………………
Vineri, 27 martie 2020

NU SE MAI TERMINĂ ACEST COȘMAR! – a fost
strigătul din capul meu când m-am trezit, după o noapte în
care, iar, am dormit îngrozitor, cu multe momente de
veghe… Apoi, am deschis radioul.

SUA cu 82.000 au depasit China la numărul de îmbol-
năviri, 18.000 numai în ultimele 24 de ore! În Italia au
murit, tot într-o zi, 712 oameni, în Spania 655! În Franța,
care, cum spunea corespondenta noastră la Paris, Daniela

Coman, are unul dintre cele mai performante sisteme
medicale din lume, cu 3 milioane de cadre medicale (!), s-
a trecut de 1000 de oameni care au murit de la debutul
pandemiei în Hexagon, fără să fie puși la socoteală câți au
decedat dintre cei 800.000 (!) de vârstnici blocați în case
și azile, iar autoritățile anunță că, pentru a face față
situației explozive, au trimis pacienți, cu avioane speciale,
în Germania, Liechtenstein, Luxemburg... În Franța, de
zece zile, orașele sunt pustii, lumea fiind consemnată la
domiciliu... Și cum sunt oamenii, speriați, optimiști? –
vine întrebarea din studio. Da’ cine i-a mai văzut? – răs-
punde Daniela. Ai voie, aici, să ieși maxim o oră, la maxim
un kilometru de casă, pentru treburi curente.

Ministrul de Interne a anunțat că s-au dat 225.000 de
amenzi, de câte 135 de euro, cetățenilor care au încălcat
regulile, recidiviștii au primit câte 1500 de euro, iar
recalcitranții au ajuns în arest. La noi au fost aplicate, în
două zile, de când s-au instituit măsuri mai drastice de stat
în casă și de ieșit doar cu un motiv temeinic, verificabil,
13.600 de amenzi în valoare totală de 17 milioane de lei.
Avem la ora pranzului 1292 de cazuri confirmate, media
de vârstă a pacienților este de 45 de ani (!), de ieri până azi
s-au înregistrat 263 de imbolnăviri (record!), în total au
murit 24 de oameni, dar, atentie, 32 se află la terapie inten-
sivă, mulți în stare critică...

Știu, sunt cifre seci, care, din păcate, nu prea mai impre-
sionează pe nimeni, ba, din contră, aș putea spune, ne-am
obișnuit cu ele! Cert este că până în momentul în care vă fur-
nizez aceste date, pe care ar fi bine să le uităm cât mai repede
(adică, să se termine odată acest coșmar și să ne reluăm, fără
teamă, viețile obișnuite), dar, în același timp, să nu le uităm
niciodată, pentru a nu mai repeta, noi toți oamenii planetei,
și mai ales cei care decid în numele nostru, greșelile de neier-
tat făcute de-a lungul anilor, de ne-a surprins total nepregătiți
acest dușman invizibil, peste o jumătate de miliard dintre
pământeni au fost infectați cu COVID-19!!!

Ați văzut câtă frică provoacă un cutremur pe care îl
simți în plin! Secundele în care se zgâlțâie clădirea par
interminabile... Nu știi unde să te mai adăpostești, unde să
te duci, să scapi de pericolul care te strangulează cu ghiare
nevăzute... Acum e vorba de un cutremur planetar care nu
se mai sfârșește... Pare mai puțin brutal decât unul al
pământului pe care sunt ridicate casele, dar e mult mai
parșiv, strecurându-se și-n cocioabe și-n palate, cum am
scris ieri, neiertând pe nimeni, de la opincă la vlădică!
Nimeni nu este mai presus de... coronavirus! Asta, apropo,
de toți cei care se cred mai presus de Dumnezeu, mulți la
noi, mulți și aiurea... Ca să nu mai vorbim de cei care sunt
convinși că sunt Iisus Hristos! Mulți și ăștia...

(Fragment din Naiv, nervos, năuc în izolare. Jurnalul
primelor două săptămâni de lockdown  – carte în curs de
apariție.)
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În amintirea lui Octavian Paler
(Lisa-Făgăraș, 2 iulie 1926 – 7 mai 2007, București)

Personajele: El, Ea, Maestrul

În parc, într-o zi frumoasă de vară.
El: Nu cred să existe vreo persoană care să nu fie

încântată a rememora fapte şi întâmplări, firesc, perso-
nale, fără însă a şi mărturisi dacă acelea au fost – ori
nu, experienţe dure. 

Ea: În lumea literaţilor, cu foarte mici excepţii,
aceștia nu doresc dialog sincer... cu foaia de hârtie.

El (arătând volumul): Mai mult, răsfoind acest
volum, Deşertul pentru totdeauna, descopăr un
Octavian Paler mult schimbat. Este 2 iulie. Ziua lui de
naştere. Al 74-lea an aniversar. Dar, la acel moment,
domnia sa nu dorește să vorbească despre aniversare,
toasturi, vizite, petreceri. 

Ea: Bănuiesc, nici nu dorește să-şi amintească de
Hermann Hesse sau Ştefan Fay, născuți în aceeaşi zi
cu el?!

El: Nimic din toate acestea. Discreție totală! 
Ea: Octavian Paler se doreşte „onest”. Termenul îi

aparține. Reflectă asupra vârstei, dar citându-l pe Marc
Aureliu. Distant și impersonal: „Ai colindat mările şi
ai ajuns în port”./ „Trebuie să fii gata să debarci”.

El: Sofisticat argument – pentru fiecare dintre noi.
Indiferent de vârstă. Suntem pregătiţi să „debarcăm”? 

Ea: Octavian Paler este drastic cu sine însuși. Nu
glumește. Și numai privindu-l, îți dă fiori.

El: Ei, dar astăzi, adică, mereu un „astăzi”, zi ani-
versară!... Imposibil să nu se comporte sărbătorește.
Face referire doar la prima parte a dictonului marcau-
relian. Până la 74 de ani a „traversat doar nişte bălţi”,
lăsând în urmă-i „prea multe lucruri nefăcute, făcute
pe jumătate sau făcute rău”.

Ea: Iată-ne martorii unui adevărat proces de
conștiință. Ce înseamnă autoexigenţa!

El: Câţi dintre noi procedăm, precum Octavian
Paler?! 

Ea: Şi cum a rămas un inadaptat, acest moment 74,
se vrea mângâiat de imagini ale copilăriei.

El: Răscolitoare, nu răstălmăcitoare. Amintiri
învăluite-n aroma unui timp de poveste. Da, da. Dar de
poveste adevărată... „Pluteau în aer arome grele de
nuci bătuţi cu prăjinile”, „noaptea, ceru-i spuzit de
stele”, mirosul ploii în pădure… O lumea apusă… 

Ea: Și totuși, feerică…
El: Știai că și-ar fi dorit să exploreze Polul Nord,

să refacă traseul lui Don Quijote?...
Ea: În vis?!..
El: Hm! E drept, a studiat cu pasiune civilizația

greacă, antichitatea romană, evul mediu, Renașterea…
dar… nu s-a specializat în niciun astfel de domeniu.

Ea: Recunoaște, cu regret, că i-a lipsit una dintre
calitățile ardelenilor – disciplina.

El: A înlocuit-o, cu fervoare în dezordine?! Nu
cred.

Ea: I s-a propus un post de asistent la catedra de
Estetică, dar a preferat Gazetăria.

El: Și nu pare deloc satisfăcut de tot ce-a realizat
până la momentul 74?

Ea: Autoexigența, bat-o vina!...
El: Să repeți, intermitent, „N-am devenit specialist

în nimic”! E cam mult, (după o mică pauză) nu crezi? 
Ea: În schimb, a făcut „eforturi” ca să fie „dur”.

Știi cum? Infiltrându-se hoţeşte în grădina lui
Bacchus.

El: Doar pentru a-şi ascunde „complexele”. 
Ea: Deh, „bravade” ale studenţiei, pe care, firesc,

le va încadra în categoria „puerile”.
El: Scuturarea se va fi produs lent. Important este

că are capacitatea de autoanaliză. Citez! (lectură) „În
loc să-mi luminez micul meu bârlog, m-am ghemuit în
el” / „am crezut că o slăbiciune asumată fortifică”. 

Ea: Şlefuirea a fost – și rămâne – un exerciţiu de
durată. 

El: Mda, glăsuiește maestrul (schimbă tonul) „Se
zice că omul îmbătrâneşte când îmbătrânesc pasiunile
sale”.
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Ea: Să fi generat vreun strict precept adolescen-
tin?!

El: Mai știi?! 
Ea: Nimic nu mă mai miră în ceea ce-l privește! 
El: O decizie „eroică” care va îmbogăţi „micul său

ghetou sufletesc”. Precum o întâlnire cu „eroii” (1841)
lui Thomas Carlyle. 

Ea: Da, da. Din acel moment, fără vreo rigoare
metodică, adolescentul Octavian Paler se va rupe de
realitatea timpului trăit (războiul), „înghiţind pagină
după pagină”!

El: Literatura – balsam binefăcător!
Ea: Închipuiește-ți! Va citi zi și noapte. Cu nesaț.
El: Și uite-așa, „lumea” reprezentărilor lui

Schopenhauer va deveni „model de gândire”, de înăl-
ţare prin „dezabuzare”.

Ea: Au fost experienţe pe care un adolescent al
zilelor noastre... 

El (întrerupându-l): Adolescentul Octavian Paler a
fost un tip special.

Ea: O treaptă. Ascendentă. 
El: În fapt, transformările se produc… pe toate pla-

nurile.
Ea: Da, da. Ai dreptate! Totul pare de nerecunos-

cut. Nici satul lui natal, Lisa, nu mai este ce era în
deceniul patru al secolului al XX-lea, nici Liceul
„Spiru Haret” din Bucureşti nu mai are vreun director
sau profesor, precum „unchiul George”. Ce să mai
vorbim de generaţia mileniului al treilea?! 

El: Complicat. „O lume din alte secole”. Hm!
Liceul cu „blazon aristocratic”. În copilăria sa, „lumea
se schimba într-un ritm mai lent”!

Ea: Oarecum dezamăgit, cu o tonalitate a vocii
muiată în faldurile retorismului, Octavian Paler con-
cluzionează, dezarmant, citez, „probabil, am făcut
parte din ultima generaţie de reprezentanţi ai Evului
Mediu rural de la noi. Ghinionul meu este că am avut
frâne multe prea bune”!

El: Astăzi, când ştim prea bine, cu durere, câte
infirmităţi ne înconjoară, parcă am dori – o mică parte
dintre noi – revenirea la acel stil de viaţă, dar, din
păcate, nu se mai poate. Ce păcat, nu se mai poate!

Maestrul intră în scenă. Se îndreaptă spre un
șezlong, plasat în partea opusă a scenei și răsfoiește o
carte. Cei doi își continuă conversația, ca și cum nu ar
fi trecut nimeni pe lângă ei.

Ea: De aceea le şi rememorează. Pentru a rămâne
cu mintea trează spre acele clipe fierbinţi. 

El. Și nici nu ar trebui să ne mire. În fond, fiecare
etapă a vieţii are ceva special. În adolescență, prin
eschibiţii şi teribilisme, iar spre maturitatea deplină, în
cazul său, un ochi critic, de o duritate vecină cu absur-
dul. 

Maestrul (îngândurat, cu ochii în cartea pe care o
tot cântărește cu privirea): Mereu, un nemulțumit. Da,
da, mereu în conflict cu mine însumi!

Ea (fără să realizeze prezența Maestrului): Așa-i
firea omenească?

Maestrul (mereu, absent): „Iubim… ceea ce ne
lipsește”.

El (către ea): Să fie nostalgia a ceea ce a lăsat în
urmă?

Maestrul (privind în jur, îi vede pe cei doi, întrebă-
tor): Posibil, „sufletul meu e plin și azi de aromele
copilăriei”!...

Ea (îndreptându-se către Maestru, adresându-i-
se): E posibil, Maestre, ca depărtarea de cei dragi, să
se fi transformat într-un gol ontologic?

Maestrul (cu un gest plin de subînțeles): Să știi că
ai dreptate. Nu de puține ori am simțit că sunt un „dez-
rădăcinat autentic”.

El (apropiindu-se): Nici n-am dreptul a vă contra-
zice. Sunt diferențe capitale între viața la oraș și aceea
din mijlocul satului dvs., Lisa.

Maestrul: „Un singur cântat de cocoș… și… rui-
nează toată experiența mea de intelectual”.

Ea: Interesant! Noi, care am crescut la oraș… nu
prea avem bucuria, decât extrem de rar, să auzim cân-
tecul vreunui cocoș…

El: Nu prea înțelegem.
Maestrul: Viața în lumea satului își are farmecul ei.

Nici nu se compară… cu artificialitatea unei urbe…
Ea: Am putea înțelege, dacă am experimenta, com-

parativ.
El: Iată o temă de meditație!
Ea: Nu de meditație, ci de aplicație.
El: În adevăr!
Maestrul (rămas tot în lumea lui interioară):

Gându-mi zburătăcește spre confesiunile lui Barbu
Delavrancea. Orice-am zice și orice-am face, rămâ-
nem „un popor de țărani”.

El: E drept, ne cizelăm – prin școli înalte, dar în
intimitate…

Maestrul (aceeași atitudine): „Mă cred în afara
timpului”.

Ea: Cum să ne explicăm aceasta?
Maestrul (parcă trezit din vis): Cum? Ce-ai zis,

copilă? 
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Ea: Cum este să te simți „în afara timpului”?
Maestrul: Simplu. „Închiderea în sine duce la des-

coperirea de sine”.
El (îi așează, protector, perna de la spate): La vâr-

sta noastră, Maestre, noi suntem flămânzi de
cunoaștere. Imaginația noastră se vrea hrănită, explo-
rând exteriorul!

Maestrul: În toată viața mea… am visat doar uși
închise..

Ea (îi așează, pe picioare, pledul care se află pe
spatele șezlongului): De aici vi se trage și izolarea.

Maestrul: Mda, am fost un hedonist, în felul
meu!...

El: Gena, Maestre, gena!
Maestrul: Nici nu mă mai mir. Fiecare cu-ale lui

metehne! 
Ea: Metehne?!
Maestrul: Gata, nu mă mai corcoliți atât. Sunt încă

viguros!
El: Doriți puțină mișcare?
Maestrul: Ai ghicit. Ar fi momentul să vă imit, să

explorez… (râzând) exteriorul!... (Cei doi îl ajută să
se ridice. Tustrei se-ndreaptă, încet, spre centrul sce-
nei).

Ea: Să mergem prin grădină… să admirăm flori-
le…

Maestrul: O, Doamne!... (Privind în jur, neînțeles)
De fapt, cine sunteți? Unde suntem? 

El: Sunteți cu noi, Maestre, în București…
Ea: Dorim nespus…
Maestrul (întrerupând-o): Ei bine, știți ce mi-aș

dori eu, copii?
El: V-ascultăm!
Ea: Vă îndeplinim orice dorință! 
Maestrul (mângâind-o pe creștet): Ce copilă ești!

Ceea ce doresc eu… acum… o… imposibil!
El: Spuneți!
Maestrul: Aș vrea să revin în satul unde m-am năs-

cut…Ehee!... Ia, stați, dar voi ați auzit vreodată de
Lisa?...

Ea: Ce nume frumos!
Maestrul: Ei, Lisa nu-i o domnișoară. Lisa-i – un

sat de graniță… ei, ei!... demult !...
El: Actualmente?...
Maestrul (dă din mână): Mama a trecut munții, pe

poteci numai de ea știute, a ajuns la București, s-a
angajat slujnică, pentru a-și încropi ceva bani de zes-
tre.

Ea: De la ea ați moștenit acea stare de introvertire,
de tăinuire a gândului ce nu se merită rostit?!

Maestrul: Ce știți voi? Mi se tot repeta că mo-de-
lul (pronunțat rar, apăsat, cu subînțeles) a fost tatăl
meu… hm!... (ca un ecou) „Are cap bun, ca taică-
su”!...

El: Firesc!...
Maestrul: Copil fiind, tata rostea „Crezul” la

Biserică, ba, la un moment dat, a memorat și „Cartea
neamurilor”, spre admirația sătenilor.

Ea: Vrednic om!
Maestrul: Tata… a fost… epitrop (Copiii, admira-

tiv). Copilăria sa a fost fermecată de aventurile lui
Alexandru Macedon.

El: O, Alexandru cel Mare, cuceritorul Orientului!
Maestrul (pe același ton): Ce știți, voi, dragilor!

Lumea începea și se sfârșea cu Lisa.
Ea: Singurul univers: Lisa. 
Maestrul: Oamenii munceau din greu, pe bani

puțini, și la bătrânețe, ridurile îi făceau să semene cu
pământul pe care-l lucraseră. 

El: Făgărașul – un spațiu de basm, rămas necunos-
cut.

Maestrul: Anii s-au călătorit. Lisa a rămas departe,
departe… 

Ea: Dar, Maestre, acei ani s-au adâncit… se adân-
cesc… 

El: Așa ne explicăm legătura afectivă cu lumea
copilăriei…

Maestrul: O, da. Ai intuit. Perfect. Calea Secii –
Calea Victoriei. Le simt atât de-aproape! Un traiect
firesc: Calea Secii – Calea Victoriei – Calea Secii!

El și Ea (repetând, ca un ecou): Calea Secii –
Calea Victoriei – Calea Secii!

Maestrul: Vorba lui Marc Aureliu… Am colindat
mările și am ajuns în port. Trebuie să fiu gata să
debarc!... Nu?!

El: Toate… la timpul hărăzit!...
Ea (privindu-l): În acest moment, Maestre, ochii

maturului de astăzi îmbrățișează… pe cei ai copilă-
riei… cu recunoștință!... 

Maestrul: A trăi în prezent... 
El: A simţi prezentul înseamnă, deopotrivă, a

îmbrățișa realitatea.
Ea: Conştientizând menirea. 
Maestrul: Da, dragilor, să trăim dimpreună cu

acest prezent primit – ca un dar de mare preţ, cu folos
şi cu rodnicie.

Peste îmbrățișarea lor, coboară, lin, cortina.
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„într-o zi am călcat într-un ghimpe de
balaunr/ timpul a scrâşnit...” 

Din grupul elitist de scriitori afirmaţi în jurul
Editurii Eikon şi al animatorului acesteia, Valentin
Ajder, ne-au reţinut atenţia numele A. T, Branca şi
volumele sale de poezie apărute recent, nimic
esenţial (2021) şi Tandem cu umbrele (2022). A. T.
Branca (cu T, de la Tori!) este originară din
Craiova, absolventă a Facultăţii de Ştiinţe
Economice (1998), cu un masterat în Finanţe şi
administrarea afacerilor (2008), având să debuteze
literar în 2007, cu romanul Mai e o zi până mâine,
republicat într-o ediţie adăugită în 2020 la Eikon,
când îi apare un alt roman, Întuneric. Fără rost.
Despre mai noua sa îndeletnicire se destăinuie ast-
fel: „Într-o zi, am realizat că e timpul să mă dedic
deplin vocației prin care să dau viață, în scris, ace-
lor lumi și personaje din mintea mea, am făcut o
alegere și mi-am «asumat înclinaţia spre literatură
ca pe un destin, cum spune Mario Vargas Llosa,
laureat al premiului Nobel pentru literatură, în
2010. Vocația literară se hrănește cu viața scri-
itorului». Am înțeles curând că, pentru asta, trebu-
ie să fii pregătit să te sacrifici, şi de aceea a trebuit
să aștept momentul potrivit... În romanul meu am
încercat să creez personaje vii, în care cititorul să
vadă, în sinele său, ca într-o oglindă, să-și con-
frunte, odată cu personajul, propriile neliniști și
limite.” Ambiţia reuşitei însoţeşte tot acest frea-
măt creator, citit ca temă a unui destin în formare.

Ne dăm lesne seama că avem în faţă o autoare
care îşi gândeşte atent scriitura, că pentru ea ficţiu-
nea este nu doar opera imaginaţiei, ci şi a reflexiei
pe seama actului creator, ducând personajele –
dornice să scape de singurătate – spre zonele unui
eroism înalt al vanităţii existenţiale. Compusul

narativ se lasă în voia unui lirism cerebral
tensionat, care crispează textul, îl face să par-
curgă surprinzătoare trasee labirintice. O
scurtă mostră: „O ploaie măruntă şi rece fărâ-
miţa întunericul. Îi simţea trupul subţire, gol,
ghemuit în sine şi i se făcu milă de noapte.
Trecu pe lânga un taxi cu farurile aprinse şi
şoferul, trezit de paşii ei uzi, o urmări curios.
I se facu milă de omul acela, un om mic într-
o lume mare, asemenea ei, poate acasă cine-
va adormise cu gândul la el. Mergea călcând
cu zgomot în bălţile clare, revărsate pe tro-
tuare, cu toate simţurile oarbe. Zări un tei şi
se adăposti sub el, rezemându-se de trunchiul
gros. Rămase nemişcată, cu părul desfăcut
atărnându-i ud pe faţă, pe ceafă, pe umeri, pe
gât, cu o durere ascuţită în tâmple. Curând ploaia
se opri şi dimineaţa îşi întinse trosnind din înche-
ieturi lumina. Peste stradă văzu intrarea la metrou
şi se îndreptă într-acolo. Coborând treptele, întâlni
oameni, mereu mai mulţi, grăbiţi, mărunţi, aseme-
nea ei. Luă metroul spre gară şi, în vreme ce toate
gândurile şi simţirile ei se adunau cuminţi, se
bucură: spectacolul continuă”. Despre celălalt
roman, autoarea spune: „În Întuneric. Fără rost,
personajele – Robert, pilotul orb, atât de iubit de
Dumnezeu, Anne/ Alexia, asistenta dedicată unei
aspirații de credință, Sean, rebelul fără cauză și
primarul Marinov, magicianul lumii de nicăieri,
spun povestea simplă, plină de lumină a unor
oameni captivi în întunericul în care Europa unită,
își trăieşte visul transformat în coșmar, măcinată
de un război neconvențional hibrid-informațional,
terorist, tehnologic, între armata federaţiei și
forțele rebele”. Textul priveşte spre cei de azi:
„Politicienii pier, zi după zi, pe limba lor, fără să
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lase să se întrevadă strălucirea minţilor puternice
care au pus miză soarta lumii în jocul lor. De ani
de zile în toate oraşele Federaţiei, Gărzile Speciale
bântuie străzile ca nişte păsări de noapte şi, de cele
mai multe ori, ele sunt cauza tensiunilor şi crime-
lor, nu o stavilă în calea lor. De data aceasta o
societate întreagă a urcat în arcă şi arca se scufun-
dă. Doar soarele răsărind în fiecare dimineaţa ne
mai mişcă sufletele goale şi teama de moarte e
nimic, pe lângă teama că lumina lui s-ar putea
stinge.” Flama politică pune la încercare meditaţia
pe seama lumii de azi, curajul de a privi lucid rea-
lul şi a-l situa în misiune epică. În procesul de
maturizare, mai intervine un element deloc de
neglijat. „Am pășit într-o lume a scriitorilor și
cărților și am avut șansa să-l cunosc pe Vianu
Mureșan, care mi-a devenit profesor și mentor, un
mare scriitor și filozof care nu se bucură, însă,
încă, de recunoaștere la adevărata sa valoare...”
Filozoful Vianu Mureşan, de formaţie academică
clujeană, cu un doctorat despre figurile alterităţii
la Emmanuel Levinas (1906-1995), face parte din
grupul Eikon. E adeptul filosofiei ca înţelepciune
a iubirii şi al ideii unui celuilalt ca trimis sau
mesager al lui Dumnezeu, să ne pună la încercare.
Cum era de aşteptat, eleva s-a îndrăgostit de men-
tor, urmându-i una din poveţe: „acceptă să nu știi
ce e de spus uneori, fii descumpănită în fața lim-
bii, izbește-te de muțenie, iar dacă îți va mai veni
să rostești ceva, doar atunci să scrii”.

„mă încurc în înfiorările aride ale fiinţei/
unde ceea ce am fost se risipeşte”

Mai trebuie menţionat un lucru. Există autori
care, după ce şi-au solicitat imaginarul în melea-
gul poeziei, cale de mai multe volume, se dedică
prozei, preluând simboluri şi alegorii, dar şi stări
de visare sau fantasme, din spaţiul liric; după cum
există autori care, după ce au parcurs experienţa
romanului, consideră că le-a rămas încă destul
material afectiv, bun pentru substanţa poeziei şi
devin poeţi în toată puterea cuvântului. Genurile
se dovedesc a fi comunjcante şi cel mai adesea
eroul sau personajul central este conceput în
tonuri autoreferenţiale, oferind date sau sugestii
subsidiare, de interes istoriei literare. Ceea ce poe-

zia ascunde, proza divulgă. A. T. Branca face parte
din a doua categorie şi am risca să zicem că poezia
sa completează atât cât poate zonele de penumbră
ale dramelor descrise, cu cei ce caută miracole,
„aşteaptând să li se arate Dumnezeu”. Minimalistă
în atitudine, în pas cu sensibilitatea dominantă a
epocii, poezia scrisă de A. T. Branca se derulează
în ideea că lumea de azi şi în special gândirea spe-
culativă şi-au pierdut interesul pentru profunzimi,
pentru ideatica esenţial-platoniciană, de adâncime,
şi că în această zodie păguboasă a pierderilor şi
risipirii de sine dispar la rând forme, armonii,
transcendenţe, aptitudini metafizice şi alte aseme-
nea cuceriri ale dotaţiei vizionare. Ne mulţumim
cu întâmplările cele mai şterse, cu obiectele cele
mai umile, în contururile şi formele cele mai obiş-
nuite, cu relieful cel mai anodin, toate aflate sub
semnul unei relativizări pulverizante, ce scufundă
fiinţele şi lucrurile fie în oroarea unei expresivităţi
artificiale, fie în derizoriul marginal. Viaţa din
preajmă pare din ce în ce lipsită de mister şi măre-
ţie, fiind dominată de falsuri fugitive. Cineva, un
rapper cunoscut şi locvace, rezuma astfel noua
mentalitate: „Nu există lumea. Există, precis,
bucata mea de univers şi trăiesc cu ea. Felia mea e
cenuşie!”

Asta susţin promotorii revizuirii poeziei coti-
dianului. anti-orficii rebeli, în favoarea reveriei
banalului, sec şi arid, din mediul imediat şi apăsă-
tor. În acest spirit trebuie citit poemul de uvertură
care dă titlul uneia dintre cărţile lui A. T. Branca,
veritabil manifest, datorat năvalnicului impuls
spre o retorică a trăirii „pe viu” a nimicniciei: „nu
există nimic esențial de pierdut/ într-o viață în care
totul e pierdere,/ mi-ai spus, deci… să nu ne plân-
gem/ să lăsăm cuvintele să se așeze natural,/ unele
lângă altele într-o muzică a firescului/ lucrurile
banale au în ele multă poezie/ dacă lași liniștea din
tine să se reverse/ o auzi în fiecare bătaie a inimii,/
în fiecare desprindere a frunzelor,/ în suflarea care
le poartă în aer/ în ultimul lor vals,/ în clipitul
ochilor umezi,/ prinse în o mie de cadre dintr-un
oftat,/ în versul pe care acum îl scriu/ nu-mi amin-
tesc exact ce n-am vrut să pierd/ frumusețea pri-
mului pas, a celor care au urmat,/ a primului
cuvânt, a celorlalte lucruri/ pe care le-au făcut și
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le-au spus fiii mei/ dragostea pentru ei s-a aurit,/ s-
a topit în forme de frunze în inima mea/ am știut
că va veni ziua când le voi pierde/ când totul se va
sfârși ca să înceapă totul/ cum se aștern mereu alte
cuvinte pe foaia albă/ deci… întotdeauna e bine/
să integrezi abstractul în concret/ să desprinzi
umbra de lucru și să-i dai suflet,/ așa cum figuran-
tului i se dă un rol mare.” (nimic esențial) Sunt
convocate aici câteva concepte definitorii poeticii
locului comun şi obişnuitului „natural”, ostentativ
până la platitudine, în detrimentul îndelungatei
domnii a idealităţii orfice, în căutarea lumilor
lăuntrice. Confesiunea avântată, în registru adora-
tiv, se alătură unui mod de a prefigura, de a anunţa
„ceasul pierderii lumii”, înstrăinarea, corpul „mai
fragil ca niciodată”, „te-am rugat să mă
îmbrățișezi până ni se topesc/ coastele” (odiseea
iubirii), faptul că „materia trosnește împrejur”, şi
că „n-a mai pătruns în noi geană de lumină”
(acvariu); sau că „lumea... se altera.../ în vibraţii
orbitoare.../ în descătuşarea sufletelor confuze...”
(ochiul cerului...). iar „o boare a morții umple
zările,/ umple ochii lumii,/ umple ființele risipi-
toare/ de porniri otrăvite...” (transfigurare), divul-
gând semne apocaliptice: „sub coaste, în genunchi
și-n călcâie/ cu zgomot afundat se prăbușesc toate
zidurile/ iau seama la ascuțimea molozului prin
care/ pășesc cu semeție pe vârfuri,/ să nu-ți stri-
vesc din pură întâmplare respirația/ în ochii mei
țâșnesc gheizere de candoare/ spre leagănul unde
raiul curge-n șuvoaie” (în spatele cortinei albe). 

În codul acestui lirism aspru, tăios, „golire de
sine” se cheamă „a te afunda, a te face una cu
neființa/ din care își trage seva”. Stare de vacuum
trezeşte sentimentul unei trăiri duble, distanţate, în
paralel cu viaţa însăşi: „viața trece pe lângă mine,/
nu mă ia în seamă niciodată/ de ani buni alerg să o
ajung din urmă/ n-am astâmpăr,/ mă furnică pe
șira spinării/ în unele dimineți sar din așternut/ și
așa, cu picioarele goale,/ cu fața nespălată de spai-
mele nopții,/ cu ochii abia deschiși,/ cu obrajii
mânjiți de mierea și laptele/ ce m-au crescut,// ies
în văzul lumii, dar nu mă vede nimeni,/ de parcă
golul din mine s-ar învălui/ în zâmbetul năuc/ vor-
besc în auzul lumii, dar nu mă aude nimeni...//
îngân în versuri albe,/ cui îi spun/ că mi-au amorțit

simțurile,/ că transpir mult,/ că mă dor oasele,/ că
am pelin în gură,/ că am temeri în fiecare
gând?...// când se oprește la semafor sunt gata/ să
o cuprind pentru totdeauna în brațe,/ să devin în
sfârșit nemuritoare// dă-mi o palmă, viață, o
instig,/ hai, lovește-mă,/ să vezi dacă întorc și
celălalt obraz/ să vezi dacă strig după ajutor,/ să
vezi dacă mi se umplu ochii de sare// semeția din
pasul ei mă seacă/ n-ai o soră, viață?/ căreia, stra-
niu, îi pasă de mine,/ care nu mă uită niciodată,/
care îmi trimite insinuant bezele,/ care mă orbește
cu altruismul ei/ când traversez pe la colț de stra-
dă,/ ea știe că nu am asigurare de viață.” (fără
asigurare). Poemul se stinge în adevărul vieţii.
Denudarea conştiinţei anunţă o purificare ce simu-
lează misterul artei.

„să simţi ambrozia estompării fiinţei/ şi eva-
nescenţa risipirii...”

Construit într-un climat auster, despovărat de
notificări adulative de lectură şi renunţând .la
învăluiri intimiste, unele frivole, volumul Tandem
cu umbrele produce o schimbare vizibilă de per-
spectivă, plus o asumare mai strictă a discursului,
gata să înfrunte noua ordine a poeticităţii – „să dai
o formă golului interior e greu. e ca şi cum ai vrea
să faci o sculptură în fum sau în vânt.../ marii
maeştri spun câteva vorbe, niciodată mai multe/
ecoul lor te urmăreşte însă ca o simfonie. poate
asta e poezia/ sau poate e numai ambiţia ta de a
crede asta”. (precauţie) Pe A. T. Branca o prinde
mai bine lirismul venit dinspre câmpul moral,
unul indignat, nervos, stihial, înverşunat, căruia îi
dă o formă încruntată, conflictuală, polemică,
plină de năduf, revărsată fie şi asupra condiţiei
alterităţii. Realitatea străzii e cu mult mai severă:
„feţe goale, priviri stinse, buze împietrite, neputin-
ţele/ din braţele reci, din palmele transpirate/ lup-
tele oarbe dintre binele şi răul interior.../ neîmpă-
carea cu sinele, plânsul de milă, condiţii ale exis-
tenţei fragile/ deruta provocată de neînţelegerea
formei şi fondului/ aparenţele înşelătoare ale
moralităţii/ dictatura nonsensului instaurat ca unic
adevăr/ războiul împotriva fiorului cald şi a tot ce
e viul/ ai putea crede că scriu despre mine.../ dar
nu, rândurile acestea sunt despre tine, celălalt

7979CONVORBIRI  LITERARE



îndepărtat,/ indiferent faţă de mine, de lumea mea/
îngemănată cu lumea ta/ din care nu îţi pui nicio-
dată problema că nu fac parte eu sau altul/ un stră-
in necunoscutul de lângă tine/ ascultă cum se sfă-
râmă pietrele una în umbra celeilalte./ lumea ta are
aerul lor de suficienţă/ la ce ar folosi lumea altcui-
va, în praful şi pulberea propriei lumi?” Întrebări
care l-ar fi pus în dificultate şi pe Levinas... Spune
Branca mai departe, aplicând versului o dungă
politică: „argumentul suficienţei: percepi lumea
pe care/ o zidesc alţii împrejurul tău/ ca pe celula
condamnatului la moarte...” (însemnare); sau:
„frate blond, cu privirea pustie ca seninul sfâşiat la
apus/ dacă ura ta nu e decât dragoste în dizgra-
ţie...” (umbrele grotei) Se alătură neapărat de luat
în seamă argumentul umbrelor care populează
existenţa, îi dublează practic trăirea, făcând-o
dependentă de un ireal care se ascunde sediţios:
„există nişte umbre care ne năucesc.../ ne sădesc
sălbăticia în inimă ca seminţele scaieţilor...”
(pustiire)

Încât se înşeală cei ce cred că femeile sunt
nişte făpturi romantice; „în realitate, femeile sunt
războinice, aprige, până la ultima lor răsuflare”
(înţelegere), susţine autoareat (olteancă), aducân-
du-şi aminte de „lumea din visuri”, pe nedrept
ignorată de noii ficţionari, de umbrele care ne
invadează obsedant existenţa şi de care nu ne
putem detaşa, oricât de mult am da credit alterită-
ţii. Aşadar, ce facem cu imperiul umbrelor?
Împăcaţi cu rostuirea de-obşte, ne lăsăm în voia
lor, să ne domine şi să ne indice sensul, calea, des-
tinul; viraj inopinat al autoarei, de natură să readu-
că poezia la temeiurile ei iniţiale: „şi atunci eu, tu,
visătoarea din tren/ cu privirile arse de împotrivi-
re/ ne desfacem împăcaţi braţele/ în tandem cu
umbrele răsfirate în aer/ ca nişte pâlpâiri de aripi
uriaşe/ încotro mergem? strigăm muţi/ şi de ce
într-acolo? şi cât mai e până să ajungem la capăt?”
(cadenţe) Un poem se ocupă de haloul luminos al
poeţilor dispăruţi care veghează la mersul literatu-
rii. în luptă cu demonii uzurpatori ai beznei: „noi
nu avem chip, suntem numai murmur/ lumină ce
şterge umbrele din cearcănul vieţii/ zări destrăma-
te în ochii încă tulburi de aburii viselor// noi nu
avem trup, suntem numai inimă/ elanuri ţintuite de

înfrigurare/ strălucind în obscuriate...// noi nu sun-
tem buni pe deplin, nici răi de-ajuns/ nu suntem
păcătoşi.../ de la poeţi am învăţat ca de la fraţii mai
mari/ să ne îmblânzim demonii...” (corul poeţilor
fără chip) 

Merită o lectură atentă un alt poem antologic,
o înscenare onirică anxioasă, la marginea coşma-
rului, care denotă afectul ultragiat, bântuit de
nevrozele proprii omului de azi: „am visat că
pășeam pe malul unui lac/ cu umerii îngreunați de
zborul pescărușilor/ ca o pasăre acvatică care
plutește pe ape tulburi/ cu aripile strânse să îi țină
căldură/ două bărci în obscuritatea unduitoare/
alunecau pe cărările bătute de lună/ și stolurile o
împestrițiau ca niște gene de lumină/ de parcă
sătul de sine cerul s-ar fi răsfirat peste lume/ erau
trandafiri sălbatici de partea cealaltă a malului ce
se îngusta/ mă agățam în coardele spinoase/ și
plantele mă recunoșteau de-a lor după contorsiu-
nea brațelor/ răsunau prelung în petrecerea unei
lumi/ țipetele melancolice ale păsărilor de pe lac/
și ecourile a sute de viori le răspundeau înecate în
adâncul meu/ am visat cum sorbeam parfumul
picurând în asfințit/ și în urma mea niște oameni
cunoscuți cum își lămureau agitați îndepărtarea
mea/ cum alții în calea mea își arătau neliniștea/ că
drumul e lăturalnic, neumblat, duce în pustiu/ –
unde pleci, mamă unde te duce visul tău de nebu-
nă?/ fără rost umbli, ai pierdut măsura, controlul,
direcția bună/ căutarea sensului unei vieți
obișnuite pe urmele pașilor din vis îți distorsionea-
ză realitatea/ atât de departe de casă tu nu ai mai
fost niciodată!/ dar pe măsură ce înaintam spinii se
destrămau/ și vorbele lor se înaripau, deveneau
fluturi/ am visat o oază de liniște la capătul nebu-
niei de care-mi vorbeau/ o grădină de trandafiri în
omătul din cenușă/ unde frământările de la începu-
tul timpurilor/ se fărâmițau în limpezimea unui cer
nou”. (visul) Drumul neumblat al poetului – drum
agitat de enigmele visului – îşi are totdeauna la
capăt oaza paradisiacă. 

A.T. Branca şi-a clarificat treptat vocea lirică.
A identificat reversurile care îi subminau discur-
sul, a renunţat la efecte sentimentale, şi-a maturi-
zat scriitura, căutându-i substanţa expresivă. Şi
luptă convingător pentru defeminizarea poeziei.
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Nume important în peisajul criticii românești con-
temporane, profesorul de la Bacău propune un volum
mai puțin obișnuit despre poetul „amurgului de toam-
nă violet”. Pornind de la un posibil studiu critic (cum
îi stă bine „unui băcăuan prea serios”, cel puțin așa se
prezintă ludicul complex care este acest autor, încă
tînăr...) se ajunge la un roman, neașteptat probabil
nici măcar de Jicu, prea bine prins în lumea sa de cu
totul altfel de proiecte, mereu presante. Un roman
care propune un Bacovia neașteptat de viu, de contor-
sionat existențial, în cadre parcă știute și...totuși
venind din imaginarul unui roman de-a dreptul pro-
vocator...lăsînd însă și un generos spațiu de mișcare
criticului care trebuie să se mulțumească mai degrabă
cu un statut complementar celui de creator epic. Și
totuși, dacă nu ar fi vorba de Adrian Jicu, lucrurile ar
fi mult mai simple...

Cînd în cetate criticii se-ndreaptă tot mai mult (și)
spre ficțiune, semnele sunt încurcate, deseori. Se
scrie mult, poate mai mult decît nicicînd și tot la fel
de mult nu se (mai) citește. ”Ce se scrie însă” poate
deveni o întrebare tot actuală, cînd extrapolarea peri-
culoasă a unui sens inițial avut de minimalismul
relaționat cu mari scriitori, precum Hemingway, a
condus la o adevărată inflație marcată de autori ce
publică măcar cîte un roman pe an (pe lîngă alte
opuscule adiacente, inclusiv eseuri, poezii, crîmpeie
critice, menite să le ilustreze adîncimea creatoare...)
Or un roman, ca să își justifice existența, are nevoie
de o gestație pe măsură și de o muncă aparte, numită
documentare, de care mulți dintre autorii de astăzi
par să fi uitat, seduși de depănarea unor cuvinte tot
mai cuminți și de schițarea unor personaje care nu au
ce să-și spună nici măcar lor.

În romanul Iorgu (Editura Humanitas, 2022) al lui
Adrian Jicu lucrurile stau însă cu totul altfel. Pornind
chiar de la primele pagini, cititorul redescoperă mira-
jul configurării de „lumi”, aspect esențial determinat
de cercetarea aplicată și de specialitate a documente-

lor de tot felul combinată cu studierea subtilă a
mentalităților de epocă revelatoare. După un
început păcălitor, în falsă cheie clasică, inclu-
siv sadoveniană, narațiunea crește convingător,
adiționînd elemente ce vor credita lumea pro-
pusă: „Era duminică dimineață. Dimitrie răsfo-
ia, îndărătul tejghelei, România liberă. Îl costa
10 bani, dar merita. Obrazul subțire, cu cheltu-
ială se ține. Și negustorul informat devine la
curent cu noutățile. Nu doar ca să fie informat,
ci și pentru că asta îi dădea sentimentul că e
cineva. Plus că avea mereu subiecte de
discuție, spre încîntarea mușteriilor care-i tre-
ceau pragul, minunîndu-se de cîte știe jupînul.
Acum, în liniștea dimineții, citi despre dezbate-
rile furtunoase în chestiunea Dunării, despre
tulburările din Irlanda și despre bursele de la Londra
și Berlin, ambele în cădere. Se scutură Europa, își
zise, întorcînd pagina. Atotputernicul vizir din frun-
tea guvernului era atacat fără milă...” Iar puțin mai
departe găsim: „Se întoarse la România liberă.
Monstru. Cum adică monstru? Și cum să-l naști cu
două capete, patru picioare și patru mîini? Mai auzise
el povești despre vaci sau capre care fătaseră pui cu
copita despicată și tot felul de vorbe despre lucrarea
necuratului, dar un copil? Ce scorneală o mai fi la
mijloc? Că ziariștii ăștia fac din țînțar armăsar și nu
știu alta decît să inventeze tot felul de scandaluri ca
să-și vîndă gazeta...Iar oamenii se uită în gura lor și
cred toate balivernele...// Recenziunea romanului
Endymion, de lord Beaconsfield, îl lăsă rece. Ce-i
păsa lui de prostiile astea? Ce lorzi și ce Endymioni?!
În schimb, îi atrase atenția un articol în care era rela-
tată conferința profesorului Meynert despre sediul
sufletului. Asta, da! Era ceva! Și el se gîndea uneori
la moarte și la suflet și parcă nu-i venea la îndemînă
să creadă cele ce-i spusese părintele Ostahe, cînd tre-
cuse cu Ajunul.”

Ce putem descoperi în acest citat, ca să continuăm
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discuția despre roman. În primul rînd, intenția evi-
dentă de a trimite spre puterea ziarului în societate,
spre final de secol XIX, într-un mod care reușește să
fixeze, definitoriu, o trăsătură caracterologică a per-
sonajului, negustor („Îl costa 10 bani, dar merita.”)
Apoi, modul în care se plămădea clasa de mijloc,
superioară prin informație celorlalți („...avea mereu
subiecte de discuție, spre încîntarea mușteriilor...”);
net situatîn poziție superioară, prin înțelegere și
așezare materială, personajul emite inclusiv cugetări
aparte, de analist politic ad-hoc: „se scutură
Europa”...Nu se lasă însă sedus de ceea ce azi e încă
la modă în media, adică de inflația senzaționalului ca
știre: „...e scorneală o mai fi la mijloc? Că ziariștii
ăștia fac din țînțar armăsar și nu știu alta decît să
inventeze tot felul de scandaluri ca să-și vîndă gaze-
ta...” și nici de știrea culturală, din altă sferă de inte-
res pentru el, cum este aceea legată de recenzia unui
roman de actualitate. Mult mai interesantă pare a fi,
pentru un ins de categoria sa socială, o conferință
despre „sediul sufletului”, deoarece și „el se gîndea
uneori la moarte”, după cum ne încredințează un
narator iscusit, ce face un balans de efect maxim între
condiția specifică relatării realiste și, așa cum se va
vedea mai departe, aceea de jucător complex evo-
luînd în cadrele specifice unei relatări post-postmo-
derniste.

Gheorghe Vasiliu, cel născut pe 4 Septembrie
1881, cunoscut în literatura română drept Bacovia,
era numit în familia sa și Iorgu. „Prima mea amintire
despre Iorgu – așa era numit Bacovia în familie, iar
noi nepoții le spuneam pe numele lor mic tuturor
unchilor si mãtușlor –, o am de pe la vîrsta de 4 ani
(deci de prin 1918). Venisem cu mama (una dintre
surorile poetului) de la Bacău la Bucuresti, pe bazã de
Ausweis (legitimație), Bucureștiul fiind încă sub
ocupație germană. Bacovia locuia împreună cu tatăl
meu într-un mic apartament de două camere pe strada
Berzei. Casa mai există și astăzi, însã nu-i rețin
numãrul. O curte lungă asfaltată era flancată pe stîn-
ga de o clădire în format de vagon cu trei apartamente
unul dupã altul. Intrarea fiecăruia se fãcea printr-o
marchiză de fier forjat și sticlă.” (Maximilian Vasiliu,
nepotul său, în Amintiri despre poetul George
Bacovia).

Spuneam despre primul capitol al romanului este
întru totul revelatoriu. Iar ultima secvență, încheind o
întîmplare limită din viața băcanului Dimitrie Vasiliu,
este cea care ne apropie, așa cum numai romanul ade-

vărat o mai poate, de începuturi poveștii derulate,
egal, de creatorul ei, de documentaristul, de istoricul
literar, de criticul și de omul din Bacău Adrian Jicu :
„Peste noapte, băcanul își iubise nevasta cu o patimă
aspră, de care nu se crezuse în stare. Zoe rămase grea
și, după nouă luni, avea să li se nască un băiat. Primul
lor băiat.” De aici încolo, crește romanul, așa cum îl
vede/ îl știe un bun cititor de romane, interpret subtil
și critic implacabil cum este autorul. Adică acel scrii-
tor care știe că romanul înseamnă nu doar o piesă în
plus la un dosar ce cuprinde tot felul de realizări lite-
rare, ci este, în primul rînd, o construcție de anvergu-
ră ce are ambiția de a concura, în parametri estetici,
chiar posibilul. 

În primul rînd, romancierul Adrian Jicu re-desco-
peră, în termeni canonici, peisajul social, tot mai vag
în prozele congenerilor săi. Personajul său, între
Bacău și București, alături, de părinți, de viitoarea
soție, Agatha, de prieteni nu prea mulți (și alături,
apoi, de mulți scriitori ai timpului, începînd cu
„puternicul” Rebreanu și continuînd cu Șuluțiu,
Maniu, Lovinescu etc.) este situat, după rețeta mari-
lor creatori post-balzacieni, în timpul său. Cititorul
poate participa la toată celebrarea actului scriiturii
prin care se re-constituie o epocă. Limbajul persona-
jelor, evocarea unor instituții și a unor slujbași, com-
plexa imagine a orașului de pe Bistrița (cu cîrciumi,
poduri, chilipiruri, întîmplări), ca și a unui București
în care va locui la o margine simbolică („... Însă
Micul Paris își dezvăluia adevărata față mai spre mar-
gini. La periferie era o altă lume, cu prostituate și
pești, cu vardiști înțelegători, cu burți rotunjite și
mustăți falnice, cu golani și cu derbedei, care îi
ușurau de parale pe gîscanii care se aventurau, la
lăsarea întunericului, pe ulicioarele desfundate, cu
ganguri și curți interioare, la adăpostul cărora te
aștepta lama unui șiș care ți se lipea iute de beregată,
în caz că ți-ar fi trecut prin cap să te împotrivești sau
să strigi după ajutor. Pretutindeni își strigau marfa
bragagii, salepgii și plăcintarii, hai la cornuri, chifle
și franzele, sau oltenașii cu țîri noi, afrodiziaci. Pe
ulițe și prin mahalale, precupețele zvelte...”), avataru-
rile vieții de familie și dorința mamei de a-și face
pruncul altceva decît negustor, aventurarea spre viață
și spre descoperirea unor aspecte, începutul interiori-
zării ce merge hotărît spre depresie, rolul liceului-
cimitir și celelalte piese ce țin de un drum în viață
dictat parcă de o zodie a racului, mereu ocrotită de
femeia salvatoare, Agatha. Fiecare pas al personaje-
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lor e motivat ca atare, autorul redînd romanului puteri
uitate. Descriind, în manieră post-călinesciană, clădi-
rea gimnaziului clasic din Bacău, narațiunea alătură
și o acțiune semnificativă a tatălui-negustor atent:
„Asta îl determină pe Dimitrie să investească în zonă,
cumpărînd, pe numele soției, o proprietate ce
aparținuse preotului iconom GH. Vassian și, mai
apoi, comersantului Alecu Drăghici.” Dar marea
frumusețea a paginilor din romanul acesta începe
acolo cînd e lăsată liberă paleta descriptivă a celui
care chiar vede totul, după ce documentaristul își
făcuse treaba cu maximă seriozitate: „Iorgu apucă pe
lîngă Grădina Publică, iar de acolo își urmă drumul
spre Strada Centrală. Pe colț, era magazinul
Piccadilly, iar apoi Hotel Europa, cu firma cu litere
de-o șchioapă și fete tot una și una...Trăsese cîteva
băute și nu-i păruse chiar rău...Știa drumul spre poștă
cu ochii închiși: croitoria Mode Tauber, ceainăria
evreiască, cizmăria Vasile Baciu, Biroul Turnătoriei
Frații Blașca, magazinul de mobilă Cauffman, croito-
ria de damă Gherman, librăria Solomon Kitner. Deși
era joi, centrul părea destul de animat. Funcționari
grăbiți, avocați, comersanți, tîrgoveți și țărani, trăsuri
muscălești, căruțe, cînd și cînd cîte un auto claxo-
nînd...”. Nu e doar un altfel de monografie Bacovia ci
e foarte mult peisaj social adus către noi de o scriitură
în care documentul se întîlnește cu frumusețea expre-
siei și argumentul incontestabil al documentului.

În al doilea rînd, romanul se articulează după
percepția timpului istoric-politic. George Vasiliu,
personajul care merge într-o dimineață să se întîl-
nească cu maestrul Macedonski, e și personajul care
trimite spre omul ce trece prin veacul războaielor și
al înaintării silnice (pentru decenii) spre comunism.
Romancierul reușește pagini de reținut despre ismele
istoriei, neuitîndu-l nicicînd pe Iorgu/ George Vasiliu/
Bacovia, depresiv, abulic, egoist, supus alcoolurilor,
dependent de o femeie remarcabilă, elaborîndu-și
neștiut poemele: „Iorgu își făcea plimbarea obișnuită,
Agatha era la școală, iar Briel rămăsese în grija sluj-
nicei. Se gîndea la brava lui soție, care după nesfîrșite
procese cu ministerul, reușise să se titularizeze la
liceul Domnița Ileana, de lîngă Mănăstirea Radu
Vodă. Corvoada luase sfîrșit...” Omul Bacovia, mult
dincolo de poetul Bacovia. Cel care, într-o scenă de
excepție, se lasă sărbătorit de insignifianții demnitari
ai Băcăului comunist, nevrînd să înțeleagă nimic din
ce se petrece cu el. Poezia e dincolo de isme.

Iar în al treilea rînd este vorba despre tragismul

existențial: romanul este fascinant și tot mai credibil
atunci cînd îl citești din perspectiva urmăririi omului
Bacovia și a degradării acestuia, începînd, poate, de
pe vremea cînd Dimitrie, negustorul serios și temei-
nic relaționat în viața reală, se gîndea „cum să facă și
să dreagă ca să o scoată la capăt cu băiatul ista.”
Naratorul îl urmărește, în anii de Bacău, în anii de
București, prin acele locuri/ contexte devenite în timp
„bacoviene”, reușind, dincolo de evidentele reușite
stilistice și compoziționale, să ofere răspunsuri, într-
o cheie complexă, privind un traseu de viață atît de
sinuos precum cele ale omului/ personajului cunoscut
de noi mai degrabă ca mare poet și atît.

Putem vorbi de disimularea unei monografii
Bacovia în romanul Iorgu? E un răspuns pe care auto-
rul său ar ezita sau s-ar juca în stilul său cunoscut să
îl ofere. Și atunci căutăm și apreciem nenumăratele
modalități prin care criticul/ istoricul își atestă
prezența, cele mai frecvente și mai semnificative,
fiind, desigur, cele care sunt prilejuite de intertextul
poetic bacovian. De aici, una dintre cele mai plăcute
piste de lectură poate fi (și) aceea de a primi și
înțelege ca atare sugestiile textuale din roman ce pot
fi descoperite în poeme bacoviene sau de a re-citi
fragmente poetice presărate cu intenție rin narațiune
sau aflate în finalul unor capitole, „în loc de conclu-
zii”, recomandate de criticul Adrian Jicu, aflat acum
într-o situație sui-generis. „Și cădea pradă deznădej-
dii, socotindu-se cel mai trist din acest oraș, unde nu
poți nici să mori, nici să trăiești. Poți doar să bei și
scrii, să scrii și să bei: În salonul plin de vise,/ În
oglinda larg-ovală încadrată în argint,/ Bate toam-
na,/ Și grădina cangrenată,/ În oglinda larg-ovală
încadrată în argint.”

Dar va fi vrut, cu adevărat, profesorul și criticul
Adrian Jicu să facă acest lucru? Sau s-a lăsat sedus de
un gînd mult mai tentant...al creatorului cu adevărat,
constructor de excepție și stilist de primă mînă, iscu-
sit navigator textual „printre mode și timp”, cel care
nu a uitat sensurile multiple ale termenului medieval
„jeu” și nici complexitatea mereu crescîndă a unui
gen care pornește ca atare de la marii romancieri ai
secolului XIX, cucerind secolul XX și avînd tot drept
să ne mai dea o șansă și celor care mai citim și în
secolul XXI.
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După cum am mai afirmat, generația optze-
cistă a reprezentat un punct nodal pe harta
evoluției literaturii românești, devenind rapid
una dintre cele mai importante influențe, în spe-
cial pentru ceea ce critica literară recunoaște
sub denumirea de postmodernism.
Concretizându-se drept un grup unitar și com-
pact, cu un program bine definit și un spirit
impetuos, reprezentații cei mai de seamă,
formați prin cenaclurile literare conduse de
Nicolae Manolescu („Cenaclul de luni”), Eugen
Simion („Cercul de critică”) et.al., s-au impus
prin opere reprezentative, a căror valoare litera-
ră, estetică rămâne incontestabilă și astăzi. 

Sigur, s-au scris numeroase studii dedicate
generației ’80. Ne atrage, însă, atenția studiul
lui Ioan Lascu, critic literar și scriitor, intitulat

Generația ’80. Un excurs istorico-critic (Scrisul
Românesc Fundația – Editura, Craiova, 2020). Ceea
ce conferă studiului tușa de originalitate și îl propul-
sează printre cele mai notabile cercetări este, în primul
rând, apartenenței acestuia la grupare (ceea ce
prilejuiește o perspectivă din interior, o infiltrare în
viața acestora), iar mai apoi, abordarea generației con-
comitent prin paradigma istorică și critică. 

Autorul studiului, Ioan Lascu, a absolvit studiile
filologice la Universitatea din București, alături de alte
nume recurente pentru postmodernismul românesc.
Formarea sa în calitate de scriitor și critic literar a fost,
în mod evident, influențată de colegii și profesorii
acestuia – colegii săi numărându-se printre
reprezentanții primului val de prozatori optzeciști.
Debutează abia în 1993 cu un volum de poezie intitu-
lat Contrar așteptărilor (deși mai publicaseră poeme
prin diverse reviste literare și volume colective),
volum cu care poetul a reușit să pătrundă grațios și
asumat în lumea poeziei. Volumul a fost primit căldu-
ros de către critica literară, anticipând astfel că numele

Ioan Lascu se va evidenția drept o figură relevantă.
Activitatea sa literară este covârșitoare, depășind
granițele universului liric și abordează principalele
genuri literare majore. Astfel, Ioan Lascu se remarcă și
prin proză, dar și critică literară și eseu. Îmi aduc
aminte aici despre un volum dedicat autorului Ionei,
Cazul Sorescu așa cum a fost (Editura TipoMoldova,
Iași, 2017) – o replică argumentată la adresa mai mul-
tor denigrări și acuzații care s-a transformat imediat
într-un document de istorie literară.

Ioan Lascu revine cu un alt studiu care se remarcă
prin seriozitatea și documentarea (devenite între timp
amprente ale autorului) pe care le presupune un astfel
de demers critic. Studiul de față este fundamental pen-
tru înțelegerea fenomenului Generația ’80, oferindu-
ne nu doar o reconstituire a istoriei grupării, ci, în fapt,
o panoramă a acesteia, o intruziune în viața și mințile
celor ce au pus bazele postmodernismului românesc. 

Generația ’80. Un excurs istorico-critic este, prin
altele, un document istoric, literar și critic, care carto-
grafiază parcursul grupării, analizând totodată
influențele asupra paradigmei literare. Ca moment al
genezei, ne situăm (cf. Ioan Lascu) undeva prin primă-
vara lui ’72, odată cu apariția gazetei „de perete”, inti-
tulată „dizarmonic”, Noii, expusă pe un culoar al
Facultății de Limba și Literatură Română a
Universității din București. Printre colegii de redacție
recunoaștem nume importante precum Mircea
Nedelciu, Gheorghe Crăciun (aflați în comitetul de
redacție), Constantin Stan, Sorin Preda și mulți alții.
Concludent este aici interviul luat autorului de către
Dumitru Augustin Doman pentru revista „Argeș” din
noiembrie 2010, anexat la finalul studiului lui Lascu,
intitulat sugestiv, și ușor tranșant, Generația ’80 este
ultima generație cu un statut cultural cert în literatura
noastră (afirmație pe baza căreia s-ar putea dezbate
puțin, totuși). 

Lascu vorbește de-a lungul studiului despre
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generația optzecistă ca despre un grup unitar, omogen,
compact și solidar. Într-adevăr, dacă ne raportăm la
generațiile anterioare care au marcat în vreun fel isto-
ria literaturii române, vedem că Lascu nu se înșală.
Totuși, aș zice că caracterul unitar al acesteia s-a dete-
riorat cu timpul, lăsând loc generației douămiiste.
Chiar și așa, în perioada anilor săi de glorie, generația
80 s-a distins prin forța, dinamica și coeziunea ei. Un
factor decisiv îl are filonul politic, regimul dictatorial,
opresiv ce și-a impus puterea în domeniul cultural prin
cenzură. Crâncenă perioadă pentru literatura română!
Presiunea unei astfel de amenințări a generat, fără dar
și poate, o legătură strânsă, o conexiune mult mai
puternică între reprezentanții și apărătorii literaturii
române. Să ne amintim, spre exemplu, de celebrele
„teze din iulie” (1971) ceaușiste (despre care
amintește sumar și Lascu). Discursul dictatorial al lui
Ceaușescu a rămas ca o pată neagră în istoria literaturii
noastre, întrucât presupunea atacuri la adresa intelec-
tualilor vremii care nu serveau corespunzător Statul,
dar care, concomitent, a reușit să atragă de partea
comunismului numeroși intelectuali. Au preluat con-
trolul asupra premiilor pentru literatură de la Uniunea
Scriitorilor și le-au oferit după propria „grilă de eva-
luare estetico-literară”. Multe dintre practicile presu-
puse în teze atacau vehement literatura de calitate și o
schilodeau. Astfel, necesitatea unui grup unit de scrii-
tori cu aceleași valori devenea imperioasă. Ioan Lascu
spune următoarele în excursul său: „...a apărut o lite-
ratură care se opunea canoanelor clasice dar îndeosebi
literaturii oficiale, precum era ea prescrisă prin tezele
ceaușiste. A fost puțin zgomotoasă, o subminare a
politicii culturale a unui regim discreționar. [...] Era cu
adevărat o literatură de avangardă care submina niște
politici vechi de decenii. De aceea ea nu poate fi uita-
tă” (p. 17).

Foarte interesantă mi s-a părut secțiunea în care se
discută despre postmodernismul văzut de optzeciști și
despre felul în care conceptele specifice curentului
literar erau asimilate (sau nu) (in)voluntar de scriitori.
„Tentația textualismul, a intertextualității, a „delitera-
turizării”, încolțea în mințile lor încă de pe atunci, mai
cu seamă că treburile astea erau deja experimentate în
exterior, în literaturile străine. La fel fragmentarismul,
marginalul, deconstrucția epicului, disoluția persona-
jelor erau vizate ca atare, sau încă nu în totalitate...”
(p. 223), aflăm de la Ioan Lascu. Astfel de atitudini se
desprind și din operele autorilor. De asemenea, Ioan
Lascu face apologia postmodernismului românesc ca
fiind un element fundamental în procesul de evoluția

(și înnoire) a literaturii române. Criticul urmărește
curentul literar și îl etapizează, numind reprezentanții
absoluți ai etapei specifice. 

La nivel panoramic, din punct de vedere tematic, al
conținutului, studiul este compus din două părți
esențiale: o primă parte care se concentrează îndeosebi
pe generația optzecismului, ca grup unitar, cercetând
și urmărind geneza sa, motivațiile și cauzele activității
grupării, respectiv a doua parte, în care criticul își
îndreaptă atenția către autorii exponențiali ai
generației, precum Mircea Nedelciu(căruia îi dedică
mai multe capitole), Sorin Preda, Gheorghe Crăciun,
Constantin Stan, Ioan Flora ș.a. 

În cadrul discuțiilor dedicate autorilor
postmoderniști proveniți din rândurile optzeciștilor,
Ioan Lascu relevă mai multe dintre conceptele incor-
porate de scriitori în operele sale. La Mircea Nedelciu
observă tehnica multiplei ipostazieri atât a autorului,
cât și a actanților, evidențiată foarte bine în cea de-a
treia publicație a sa, Amendament la instinctul
proprietății (1983), un volum de proză scurtă, dar și
alte tehnici operaționale. Sunt analizate Efectul de
ecou controlat (1981), Amendament la instinctul
proprietății (1983), Zmeura de câmpie (1984),
Tratament fabulatoriu (1986), dar și Femeia în roșu
(1990), roman scris în trei, împreună cu Adriana
Babeţi și Mircea Mihăieş.

Și Sorin Preda, nepotul lui Marin Preda, dispune
de câteva capitole consistente, în care îi sunt analizate
Povestiri terminate înainte de a începe (1981), Parțial
color (1985), Plus-minus o zi (1988), Moromeții: ulti-
mul capitol (2013). Pe baza acestora, Lascu observă ca
trăsături definitorii scrierii lui Sorin Preda indecizia și
obscurizarea, închiderea psihiatrică ș.a. 

În cazul lui Gh. Crăciun, discuțiile se învârt în
jurul romanelor Acte originale. Copii legalizate
(1982), Compunere cu paralele inegale (1993) și Pupa
russa (2004), iar la Constantin Stan romanele Nopţi de
trecere (1984), Vară târzie (1986), Gerda (2004),
Trăiește și mergi mai departe (2009), cât și povestirea
Carapacea (1979). 

Generația ’80. Un excurs istorico-critic este, în
definitiv, o carte esențială – și fundamentală – celor
care vor să înțeleagă pe deplin fenomenul optzecism.
Studiul se prezintă drept o sintetizare temeinică și
documentată a generației cu un impact învederat pen-
tru paradigma literară actuală, ce ne conferă posibilita-
tea de a pătrunde intruziv în inima și mintea grupării,
identificând „direct de la sursă” premisele existenței
generației literare. 
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Cu acest nou volum, Prier cu funigei/
Aprile dai fili vaganti di ragno (Editura
Eubeea, 2022), prestigioasa italienistă
Viorica Bălteanu ne reamintește că, în pri-
mul rând, e poetă. E drept, tăinuită lungă
vreme, recidivând acum sub un titlu ușor
derutant, culegând recuperator „funigei”
lirici sub promisiunea unor „fericiri de pri-
măvară”, ca să invocăm – și noi – mottoul
din Cincinat Pavelescu. Până vom stărui

asupra volumului, să schițăm un profil (totaliza-
tor, nădajduim) al autoarei, prinsă, în numele unui
activism lăudabil, pe varii fronturi culturale.

Recunoșteam altădată că am străbătut cu
încântare Cânt plâns/Canto pianto, o bilingvă
antologie de autor (Eubeea, 2016), prin care,
învingându-şi sfiiciunile, Viorica Bălteanu, poetă
„sub acoperire”, ieșea în lume. Scanându-şi trăiri-
le într-o exortaţie tipic romantică, angajând, în
registru celebrator, unda sceptică şi elanurile
celeste, poeta îşi mărturisea credinţa şi năzuinţa în
„dulcea caznă”, precum în acest Catharsis:
„Carnea cuvintelor ţipând sub condei,/ plânset,
speranţă înghesuite/ în straiul metaforei,/ susur,
zbatere vie în cuget,/ scurt junghiul în inimă,/ pre-
faţând un vers fericit:/ lacrimă de foc poezia/ dez-
leagă dor călător”. Volumul, respectând cronolo-
gia, aduna – selectiv – risipitele „lecţii de suflet”;
adică truda poetică întinsă pe vreo patru decenii,
evidenţiind, fără efort, devenirea, slujind „lacrima
de foc”. Erau acolo, reunite, poeme scrise în
româneşte, cu îngrijite versiuni italice (transpuse
de autoare) ori texte scrise direct în italiană, tăl-
măcite „cu destulă trudă”, cum subliniază Viorica
Bălteanu, plus cele două secţiuni (ultimele) de
Intraductibile, de un interes aparte, compuse în

cele două limbi-surori.
Dacă examinăm, fie şi în treacăt, palmaresul

autoarei, ceea ce impresionează, dincolo de trava-
liul scriitoricesc, este bogăţia manifestărilor, anga-
jând – deopotrivă – cariera universitară şi „frontul
civic”. Semnând cărţi, publicând studii, susţinând
conferinţe, ocupându-se, de-a lungul a 27 de sta-
giuni, de Comitetul timişorean Dante Alighieri,
înfiinţat în 1991 (cu sute de evenimente cultura-
le), impunând, la Universitatea de Vest, cursul de
Limbă, literatură şi civilizaţie italiană, primind,
în 2004, titlul de Cavaler al Republicii Italiene
pentru merite culturale, Viorica Bălteanu, mereu
entuziastă, reputat profesor universitar, păstorind,
cheltuind suflet, atâtea generaţii, pregătind un
doctorat de ecou (Eminescu şi spaţiul cultural ita-
lic) devenit, în 2002, o carte de referinţă, împă-
când atâtea preocupări cronofage este, să nu
uităm, şi un prestigios traducător. Dar, înainte de
toate, un sensibil poet. Un trio poetic (Marin
Sorescu, Rolando Certa, Anghel Dumbrăveanu) i-
a vegheat începuturile lirice. Şi recunoştea poeta:
„e posibil să nu fi greşit tustrei”, sprijinindu-i
„întrezăririle”. Tipărise primele producţiuni în
1983, la Impegno 80, însă adevăratul debut fusese
girat de Marin Sorescu (în Ramuri, decembrie
1984). O Maladie din acei ani poartă un ecou
sorescian: „Ne-am îmbolnăvit, însă,/ puţin,/ unul
de altul/ şi toată înţelepciunea lumii/ nu ne poate
lecui”. Pentru ca, ulterior, în urbea timişoreană,
Anghel Dumbrăveanu (la Orizont, Meridianul
Timişoara, Rostirea românească) să o încurajeze
cu ştiuta-i gentileţe.

Mai sus pomenita antologie de autor, cu splen-
didele ilustraţii ale lui Gheorghe Văleanu, unchiul
pierdut, un „făurar de corăbii”, se deschidea cu un
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text din 1970 (încredinţat revistei Orizont abia în
1985!) şi ne îmbia cu incursiuni peisagistice:
ascultăm vuietul mării, din „cupa bolţii de-azur”
curge lumină albă, sub un cer văratic pământul
„miroase a viaţă” etc. Sau propunând, ca în acest
Amurg elen (din care decupăm finalul), adevărate
glose sapienţiale, invocând povara unui „etern
blestem”: „născuţi spre a pieri, vii torţe-s pămân-
tenii,/ sunt umbre tremurate ce cată înspre stele,/
în pulbere cad temple, statui se fac nisip,/ străbate
veşnicia doar lacrima din vers.” Încrezătoare, aşa-
dar, în „lacrima din vers”, poeta va cânta latinita-
tea, fie reamintindu-ne Mitul latin, fie admirând
un Crepuscul imperial sau rătăcind prin Cetatea
lagunei (la un carnaval nelipsit de prezenţa
Nemiloasei) ori în atâtea alte locuri. Iată probele,
admirabil şlefuite liric: „Şi pentru a-şi desăvârşi
osteneala,/ în zorii de senină duminică,/ bunul
Dumnezeu a creat/ latina stirpe,/ doar apoi odih-
nindu-se”. (v. Mit latin). Sau această stampă,
decolorată de scurgerea anilor: „Miresmele grădi-
nii coloane albe inundă,/ matroane lascive des-
miardă păuni de mătase,/ precare jertfe pe altare
uitate mucezesc/ vegheate rar de vestala ofilită./
În opalina undă a Tibrului tăcut,/ amurgul naşte
astăzi doar paşnice incendii”. (v. Crepuscul impe-
rial).

Cităm şi un convingător Autoportret, develo-
pând combustia fiinţială, livrată fără rest: „Amare
seve port în sânge: / clocot adânc de lacrimi dace,/
un cânt latin în mine plânge,/ nu ştiu să mint, nici-
când n-am pace”. În totul, sub cupola unui „cre-
puscul sonor”, umbra melancoliei se întinde,
zăgăzuind acest tumult fără istov. Scrutând depar-
tele, privind zarea de purpură şi colinele ce dan-
sează sub „lumina de miere”, îngânând un cânt
Soarelui, dar şi cântul-pelin, chemând, în lungi
rememorări, jinduite „paradisuri de neajuns”,
poeta, mistuită de dorul de casă, se poate întreba:
„pe care ţărm adastă bucuria?” Repertoriate cu
sfiiciune, astfel de poeme sunt „mesaje vrednice”
de a fi încredinţate cititorilor. Admirabila italie-
nistă, o fiinţă inimoasă şi bătăioasă, slujind cu har
romantismul etern, bemolat, nu putea ocoli calea
literaturii. Antologia Cânt plâns / Canto pianto,
aducând la lumină o parte din zestrea-i lirică, apă-

rată „cu străşnicie”, era un aşteptat „autodenunţ”,
poeta avertizându-ne: „Nimic de făcut:/ m-am
născut în Zodia / Vărsătorului de lacrimi”. Să
pomenim și de cartea-album Indicele drept peniță
(reeditată), o „poveste de familie”, aprecia
prefațatorul Elio Satti, un eminescolog toscan.
Închinată visătorului și risipitorului Gh. Văleanu,
cel care desena „cu îndârjită bucurie și durere”, ca
omagiu postum, fixându-l în neuitare.

Întregindu-i profilul, semnalam – tot cu încân-
tare – și un roman-surpriză. Fiindcă Domnița
valahă (Editura Eubeea, 2019) reconstituia, cu
pasiune arheologică și indiscutabil har narativ,
destinul tragic al unei „personalități poliedrice”,
precum fascinanta Elena Ghica (adică, sub nume-
le literar, misterioasa Dora d’Istria), cea care
însoțindu-se cu un ofițer țarist, devenită Koltsova-
Massalskaia, părea, într-o lume potrivnică, menită
suferinței. Acest destin marital nefericit nu-i frân-
ge ambițiile. O răzvrătită, în fond, mistuită de dor,
cu vocația prieteniei, bolnavă de enciclopedism,
lansând mesaje pacifiste printre atâtea sfâșieri,
vitregii și trădări, învingând conveniențele epocii,
condamnată, părelnic, la uitare. Or, gestul restitu-
tiv al d-nei Bălteanu înfrânge o tăcere nemeritată.
Desigur, despre Dora d’Istria s-a scris, de la
Isabella Santi (1917) la Roberta Fidanzia (2013),
și însăși scrierile ei (în franceză) sunt o piedică în
calea uitării. Să mai amintim că la noi, în țara de
obârșie a domniței, putem alătura numele lui
Victor Papacostea și, mai încoace, Liviu Bordaș,
interesați de o personalitate cu „voce celestială”,
publicând în marile reviste apusene, pledând pen-
tru pace, libertate, justiție socială. Evident, proza-
toarea se ține de document, atentă la contexte și
conexiuni, investigând empatic meandrele
sufletești ale eroinei. Să nu uităm că a tradus, în
2017, eseul Robertei Fidanzia, convinsă că figura
impunătoare a Dorei d’Istria (1828-1888) trebuie
readusă „în plină lumină”; că uriașa ei lecție se
cuvine reînviată, recuperând „adevăruri întregi”;
știind că „pentru marii înaintași nu există prea târ-
ziu”.

Astfel, Dora d’Istria, cea coborâtoare din
influenta familie Ghica, se reîntoarce învingătoa-
re, dovedind că prin această risipire de sine n-a
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trăit degeaba, că a trudit la „bunul rost al neamu-
lui”. Un neam pe care îl voia „adunat, puternic,
învățat, liber”. Într-o utilă mărturisire (v. O înche-
iere altfel), inimoasa Viorica Bălteanu recapitu-
lează eforturile unor devoți (între care, la loc
fruntaș, se prenumără) pentru a cinsti memoria
celei pe care Iosif Vulcan nu ezita a o numi „brava
română”. Un copil minune, o cosmopolită cu
vederi liberale, trecută printr-o căsătorie neferici-
tă (pe care n-a rupt-o, totuși), o primă feministă
împărțind și împăcând gloria binemeritată cu
amărăciunea solitudinii. Florentină prin
adopțiune, ea rămâne, scria Angelo De
Gubernatis, „un melanj de spirit frondeur și un
înalt idealism umanitar”. Și, din păcate, doar „o
insulă exotică a culturii române”, observa Liviu
Bordaș. S-a stins în „patria de elecție” (Italia) și a
fost incinerată. Abia la 25 octombrie 2018, tot
prin strădania neobositei Viorica Bălteanu, au fost
săvârșite funeraliile ortodoxe românești la cimiti-
rul Trespiano. Iar romanul, provocând o lectură
gânditoare, dovedește nu doar incoruptibilul
devotament al autoarei, ci îndeamnă, prin accen-
tele meditative, aducând în prim-plan o figură
luminoasă, la recâștigarea trecutului, recuperând
scrierile celei pe care contemporanii (ignari, de
regulă) o considerau „cea mai inteligentă româncă
a secolului”. Dincolo de această surpriză roma-
nescă, dizolvând tristețile unei luptătoare, cu ine-
vitabile alunecări în trecut, Dora d’Istria (adică
geniala principesă româno-italiană Elena Ghica)
rămâne, scria ferm Viorica Bălteanu, „un eclatant
model”, legând – prin devotamentul față de
Creștinism, Latinitate, Cultură – Orientul și
Occidentul european, oferind o avizată „privire
feminină” asupra frământatului său veac.

Și Prier cu funigei/ Aprile dai fili vaganti di
ragno oferă, sub flamura bilingvismului, „lecții
de suflet”, recuperând texte vechi (ținând de anii
’80), rânduite cronologic și divulgând altele,
proaspete, smulse, cu parcimonie, sertarului.
Toate, însă, ne descoperă un pământ de dor și poe-
zie, invocând prietenia-tezaur și deplângând fuga
timpului nemilos, precum, de pildă, în Sat bătrân:
„Sat bătrân de când lumea.../ Timpul trece prin
oameni,/ același / fără istov:/ cânt de leagăn,/

chiot de nuntă,/ prohod”. Într-un autoportret, cea
„înțesată de vise”, o tanagrină, cu dor de înalt,
retrăind seninul anilor tineri ni se dezvăluie:
„Răzvrătită și blândă mereu inima./ Răni fără de
leac/ palpită neîncetat/ cu lacrimi arse/ de văpaie
în suflet./ Doruri dor,/ tăcere și/ nesomn,/ halou,/
ecou...” (v. Prim autoportret). Și zodiacul vine să
confirme că nimic nu e posibil „în absența iubi-
rii”, că potopul „lacrimilor neplânse” condamnă
la „a trăi împreună tăcerea”: „E scris în stele/ câte
lacrimi avem de vărsat./ Doamne, îndură-Te: mi-
e/ zodia o mare de lacrimi,/ iar îngerul mi-e rătă-
cit”. (v. Astrologie). Poeții înșiși sunt „răni vii”,
„lacrimi de foc” etc., încât, dacă ar fi să alegem
din cele zece poeme într-un vers, cel care ne asi-
gură că „o pagină albă (sunt) toți anii fără iubire”
sună convingător. Poeta își dorește un brumărel
însorit, sub un cer pascal, contemplând „iarba
nou-născută” (v. Prier). Dar un gând fugar nu-i
dă pace: „Tăcută rugă sunt munții,/ iar noi niște
mătănii de colb”. Doar Italia ca iubire, rătăcind o
vară în Umbria sau poposind la Fântâna Trevi, o
înseninează. Fiindcă toamna-brigand e o perpetuă
amenințare: „Plouă hain, speranța o ascund abia/
sub pale neliniști,/ într-un cânt nostalgic:/ toamna/
e un brigand nesătul/ își ia vamă”. (v. Toamna ca
un brigand). Și grupajul intraductibilelor vine să
întărească această pecete nostalgică, sub adieri
retrospective: cu un cer suriu, cu vânt iernatic,
„înturnând un dor” (v. Retrospectivă în sepia).
Peste acest univers liric, trăit cu fervoare, pogoară
pacea unui mesaj divin: „Tăcere cu fulgi peste
vise/ și pace aromită-n odaie,/ căderi și urcușuri
prezise/ de pruncul din ieslea cu paie”. (v. Mesaj
divin). Conchizând, putem spune că avem în
Viorica Bălteanu o poetă care, în fine, se ia în
serios. Ca recidivă lirică, Prier cu funigei, infir-
mând cumva promisiunea titlului, este, negreșit, o
probă de netăgăduit, biruind vechile reticențe.
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Lectoratul de la Sorbona, pe care l-a asigurat
timp de trei ani, i-a venit la timpul potrivit lui
Eugen Simion, oferindu-i acestuia o veritabilă
deschidere europeană, o experiență fundamen-
tală, ce l-a debarasat de prejudecățile și de com-
plexele intelectualului român. Desigur că lecto-
rului de limba și literatura română nu i-a plăcut
chiar tot ce a văzut în Hexagon, dar a reușit să
prindă multe nuanțe ale fostei capitale a culturii
mondiale. Plecat dintr-o țară răsăriteană a privă-
rii de libertăți elementare (de exemplu, dreptul
de a se exprima și de a călători), el a intrat în

contact cu o lume în care omul este – sartrian vorbind
– condamnat să fie liber. Căpătând conștiința limitelor
superioare ale libertății, Eugen Simion a dobândit
conștiința personalității sale în formare. El sosea în
Franța începutului anilor ’70 înzestrat cu reflexele
unui om din Est și nu se prea simțea liber, chiar dacă
se apuca să scrie un jurnal intim într-o țară unde, după
1969 încoace, se spune că este interzis să se interzică
ceva. 

Abia atunci și-a dat seama lectorul român că sufe-
rea de sindromul fricii interioare, de boala celor lipsiți
de libertate, specifică acelor cetățeni care ajungeau în
Occident din lagărul țărilor socialiste. În confruntarea
cu această boală complicată și perversă, paginile de
jurnal reprezentau libertatea secretă a celor care acu-
zau asemenea simptome ciudate. Dorind și Eugen
Simion să lase o mărturie despre frământările ființei
sale lăuntrice, a reînceput să scrie un jurnal intim, în
continuarea aceluia deja distrus în urma unui conflict
conjugal (indiscutabul, jurnalele intime reprezintă cea
mai pândită specie literară dintre toate). Așa a apărut
cartea Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Jurnal pari-
zian.

Cunoașterea aprofundată a mediului cultural fran-
cez a fost posibilă datorită faptului că Eugen Simion
nu a plecat de acasă ca un simplu turist cultural.

Spiritul său avid de cunoaștere i-a devenit permeabil
semnelor unei lumi după care jinduia și pe care nu o
cunoscuse decât din cărți până atunci. Profesorul
român a plecat la Paris cu marele mituri franceze
învățate din cărți, ceea ce nu l-a împiedicat să citească
acolo și mai mult, pentru a-și ostoi insațiabila lăcomie
de a înțelege totul, pentru a ști și a înțelege esențialul
unei altfel de vieți. El nu a căzut de la înălțimea ideilor
primite în anecdotic și nu și-a împotmolit cunoașterea
în nimicurile picante care îl întâmpinau. De aceeea,
Eugen Simion a încercat să se afle cât mai des în preaj-
ma evenimentelor culturale semnificative și a fost
selectiv în privința cărților pe care le-a citit (odată
revenit în țară, biblioteca personală i s-a îmbogățit cu
3000 de cărți...).

Eugen Simion s-a confruntat în timpul șederii
pariziene cu tribulațiile iscate pricinuite de il mezzo
del camino de nostra vita, atunci când ființa culturală
își dă seama că nu își mai poate permite felurite
experiențe juvenile legate de discontinuitate și că tre-
buie să intre într-o definiție a logicii şi a coerenței. La
vârsta care i se părea, până de curând, atât de îndepăr-
tată pe axa viitorului, el nu a constatat deosebiri
esențiale în modul său de a gândi în urmă cu aproape
20 de ani. 

Poate că a nutrit doar sentimentul că viața nu este
atât de durabilă, de lungă pe cât credea odinioară.
Atunci când împlinește 40 de ani, își dă seama că
tinerețea este lăsată în urmă și că începe numărătoarea
inversă: „Deja? Atât de repede? Nu m-am gândit până
acum la faptul că tinerețea nu este un anotimp etern și
că trebuie să fiu pregătit pentru o toamnă și o iarnă a
spiritului. [...] Iar eu nu am scris încă marea operă,
proiectele fundamentale îmi stau în față, de abia acum,
după experiența franceză, văd mai limpede și înțeleg
mai bine destinul meu românesc...” (Timpul trăirii,
timpul mărturisirii. Jurnal parizian, ediția a V-a, text
integral. Prefață de Antonio Patraș, Bucureşti, Editura
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Corint, 2006, pp. 495-496). 
Aflat la ora bilanțului referitor la dificultățile

întâmpinate în istoria personală și la maniera în care s-
a confruntat cu istoria din afara lui, Eugen Simion
ajunge la concluzia că a împlinit vârsta la care omul
încetează să fie o promisiune, el trebuind să devină o
certitudine, dacă este hotărât să realizeze ceva durabil
în viață. Iar aceasta, deoarece „la 40 de ani individul
începe să simtă de departe mirosul eșecului. Marele
eșec...” (p. 498). Acesta este motivul pentru care, în
paginile jurnalului, el trasează diagrama neliniștilor și
compune o istorie fragmentară a interiorității. reluarea
îndeletnicirilor diaristice îl determină să se gândească
la diferența dintre memorii și jurnale: „Între memorii
și jurnale nu-i, în fond, decât o singură diferență:
unele vor să reconstituie în chip coerent, o istorie a
sufletului, celelalte vor să surprindă o cronologie a
sufletului în chiar momentul desfășurării ei.
Amândouă genurile mizează pe o poetică involuntară:
poetica spontanului și a autenticității” (p. 66).
Însușirile acestei poetici involuntare vor sta la baza
redactării fundamentalelor studii de peste ani
Ficțiunea jurnalului intim și Genurile biograficului.

Uneori, lectorul de limba și literatura română este
încercat de sentimentul că a sosit prea târziu într-o
lume deja bătrână. El se simte influențat de lozincile
revanșarde lansate în timpul mișcării studențești de la
1968, ale cărei idealuri nu se risipiseră încă. Mai mult,
la câteva zile după sosirea lui la Paris moare
Generalului Charles de Gaulle. Dispariția fostului
președinte al Franței (considerat într-o anchetă a fi cel
mai mare om politic din Hexagon) pune capăt unei
lungi perioade din istoria contemporană a francezilor,
la sfârșitul căreia ceea ce predomină este
nemulțumirea confuză, tristețea ce află debușeu în
violență sexuală și pierdere de timp. Următoarea între-
bare se naște în mod firesc: „Cum să mă situez față de
această istorie și față de legendele crescute în jurul ei?
Nu am altă șansă decât să deschid bine ochii și să
ascult cu atenție ceea ce spun martorii și documentele.
Vin dintr-o lume care are alte neliniști. Și vin, desigur,
cu alte mentalități. De unele sunt conștient și caut să
scap, de altele nu. Este limpede că nu-mi place tipul
intelectualului parizian care face cu frivolitate curte
istoriei și nu poate dormi noaptea de grija cetății” (pp.
176-177). 

Diaristul intrat într-o nouă lume și dă seama că
germenul represiunii și al alienării dă naștere angoasei
în fața morții, iar manifestarea acestei boli se numește
Istorie. Dar el este decis să lase istoria să-și vadă de

treburile ei, al cărei cronicar fidel nu dorește să fie, și
se concentrează pe scrierea jurnalul său. Descoperim
astfel la (re)citirea paginilor jurnalului său micile
bucurii legate de ritmul și de comportamentul obișnuit
de existență al unui student întârziat sau tomnatic, ce
se află locatar pentru un timp chiar în Cité universitai-
re. Atmosfera estudiantină în care se respiră după 1968
îi întărește convingerea că Franța nu mai este ceea ce
fusese înainte. Adolescența nu mai constituie un prelu-
diu la o vârstă, ci o vârstă cu trrăsături și cu statut pro-
priu. Totodată, sunt observate eforturile de a găsi calea
unei noi forme de dialog între profesori și studenți.   

Din moment ce jurnalul este deopotrivă o cronică
a interiorității și a lumii din afară, Parisul începe să
devină un protagonist al paginilor lui. Capitala Franței
nu este doar orașul elitei universitare și scriitoricești,
ci și al manifestațiilor de stradă, al periferiilor nelipsite
de umanizare și al prieteniilor cu nuanțe mai mult sau
mai puțin trecătoare. Fiind mereu luat cu asaltat de
străini, Parisul nu poate fi un oraș închis (asemenea
acelora din România vremii respective) și îl copleșește
pe diarist, istoria lui devenind o uriașă capcană: „Am
început să simt mirosul Parisului și să disting sunetul
lui. Sunet înfundat de larmă îndepărtată și persistentă.
Culoare de ceruri căzute și miros de asfalt ud. Te poți
simți la Paris îngrozitor de singur și inutil pe pământ.
Câteodată” (p. 344). 

Cronicarul zilelor (și al nopților) caută să rămână
el însuși, să ignore ideile primite de-a gata și să întoar-
că telescoapele spiritului („ocheanul întors”) asupra
ființei sale. El încearcă să elibereze un glas obișnuit,
amprentat prin natura vocației sale, să asculte și să
înțeleagă vocile altora. Este consemnate cu înaltă fide-
litate vuietul faptelor din trecut, diaristul făcând efor-
turi să pună zăgaz neliniștilor care îl cuprind în agitația
pariziană, la al cărei ritm încearcă să se adapteze: „O
stare de vid, un refuz al gândirii şi, deodată, o agitaţie
interioară, un sentiment ciudat al timpului trăit în părţi
mici, dislocate. Urmăresc cu o mare concentrare
zborul unei gâze, simt prezenţa alarmantă a lucrurilor
pe care până acum nu le-am băgat în seamă. De unde
vine această acuitate, această bizară panică a prezenţei
mele printre lucruri? Sunt asemenea momente când ne
descoperim fragili şi speriaţi în raport cu obiectele din
afară, ca şi când ne-am trezi deodată goi în faţa unui
public mut. Numai ochii lor ne batjocoresc” (p. 134).

Quatragenarul trăiește cu o oarecare rușine senti-
mentul morții și găsește o explicație în ideea unei acer-
be competiții pe plan biologic: „Paris este un oraș al
tinereții, bătrânii înțelepți se retrag la timp în provincie
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pentru a-și aștepta în solitudine și demnitate sfârșitul.
[...] Omul este măreț, dar omul este, mai cu seamă, o
ființă bolnavă de sentimentul morții...” (p. 98). El se
consideră un agitat care are putința de a calma, iar
natura citadină îi poate creea condiții favorabile com-
pensării neliniștilor într-un mare oraș traversat de fas-
cicole luminoase, pline de nuanțe: „Este o dimineață,
azi, la Paris în care ar fi o rușine să fii indiferent, apa-
tic, supărat pe lume. Este o lumină atât de curată, este
un cer atât de transparent și este în mine o îngăduință
atât de mare, încât, cu adevărat, spiritul meu calcă,
parcă, în vârful picioarelor, laolaltă cu toate lucrurile
din jur” (p. 127). 

Exersat deopotrivă în domeniul cronicii literare, în
studiul de critică și istorie literară, precum și în spațiul
eseului, spiritul creator Eugen Simion și-a păstrat, din-
colo de modalitățile atât de diverse adoptate, atât
mobilitatea investigatoare, cât și adecvarea la obiectul
supus analizei. experiența franceză l-a învățat să păs-
treze distanța critică față de textele avute în vedere,
dar și dispoziția empatică față de trăsăturile lor ce țin
de inefabil. Intrând în contact cu marea școala france-
ză a teoriei literare, Eugen Simion a devenit reticent
față de excesele metodologiilor și ale tehnicismului în
demersul de înțelegere al operelor, el găsind mereu
modalități de contraofensivă în fața aridității care
pândește actul critic. 

Critica a devenit astfel pentru autorul cărții
Întoarcerea autorului spectacolul în sine al ideii de
literatură, pentru arhitectura unei demonstrații, ea
angajând, dincolo de misiunea ei însăși, un subiect
uman reflector. De asemenea, opera se cuvine aprecia-
tă nu doar în sine, în imanența sa estetică, ci și în
funcție de contextul care a generat-o. Deși a aplicat
pentru o perioadă grila tematismului și a avut câteva
întâlniri cu Jean-Pierre Richard, în urma cărora s-a
închegat un dialog anexat la jurnalul parizian, Eugen
Simion a repudiat tutela vreunei metode critice.
Încercat de plăcerea textului și degustător de finețuri
literare, el nu a fost un conservator în atitudinea critică
și nici nu a agreat feluritele avangarde, chiar dacă
acestea au dus la reușite experimente. 

Rostul modei este să se demodeze și să moară de
tânără („Noul roman? O modă. Și modele, se știe, mor
tinere” – p. 60). Cu toate acestea, pe Eugen Simion la-
au interesat noile metode de analiză critică și a nutrit
sentimentul că, de pildă, grila tematismului richardian
nu spune totul despre operă. Mereu rămâne ceva
esențial care nu poate fi detectat și atunci trebuie să se
facă recurs la alte instrumente critice. Este motivul

pentru care autorul Sfidării retoricii a rămas
încredințat că nu trebuie sacrificată o operă de dragul
unei metode, deoarece nu există nici putința de a se
epuiza în întregime semnificațiile unei opere. Iar
această neputință este benefică pentru soarta critici,
pentru că îi asigură longevitatea. Diaristul se arată ast-
fel frământat de statutul criticii: „Nu cumva au drepta-
te cei care spun că, la urma urmei, critica este o disci-
plină de rangul doi? Nu-i, oare, numai o meserie ca
oricare alta? Una care te ajută să-ți faci carieră, dar nu
te exprimă integral pe tine însuți?!... Iată la ce mă gân-
deam, azi, când mă întorceam cu metroul acasă... Nu
aș vrea să-mi petrec viața recenzând cărți mediocre și,
la urmă de tot, când va fi să fac bilanțul, să constat că
am călătorit toată viața într-un compartiment de clasa
a doua...” (p. 83)

Revenit în țară, Eugen Simion își va continua
exercițiul critic de comentator al aparițiilor literare
curente, dar nu va face simplă cronică de întâmpinare
impresionistă. El își va exersa spiritul critic fiind pla-
sat mereu într-o perspectivă mai amplă, din care își va
manifesta spiritul analitic, ce îi va transforma comen-
tariul în text existențial înrădăcinat în existențial.
Fostul asistent la cursurile lui Roland Barthes nu vrea
să se simtă o biată „ființă de hârtie” în fața unei
imensități de cărți care ar putea să-l înspăimânte.
Scrisul va deveni pentru Eugen Simion un fapt de
existență: pentru sine însuși și pentru cei care îi vor citi
textele. El a militat mereu pentru scrierea unei litera-
turi existențiale, în pofida artificiilor literaturii „for-
male”. A fost un critic al ideilor și al înțelegerii litera-
turii din perspectivă ontologică.

Spre sfârșitul cărții Timpul trăirii, timpul mărturi-
sirii. Jurnal parizian, aflăm ceea ce a însemnat, în
fond, experiența franceză pentru autorul ei: „În cele
din urmă, Parisul devine pentru mine o călătorie neîn-
cheiată, o experiență care mă acaparează și, la lumina
ei, îmi regândesc trecutul și încerc să-mi imaginez vii-
torul. Orașul m-a primit cu ostilitatea indiferenței lui
și-l părăsesc împăcat, senin. El a revelat ceva din mine
și m-a făcut să văd mai lucid de unde vin și cărui des-
tin istoric aparțin. Sărbătoarea s-a transformat într-o
cunoaștere de sine” (p. 519). Timpul trăirii, dublat de
timpul mărturisirii, a fost unul al cunoașterii de sine și
al autoevaluării din perioada hotărâtoarei experiențe
pariziene. Valorificarea ei se va observa în ceea ce a
întreprins Eugen Simion după revenirea în țară.
Împrumutând o propoziție de pe coperta unui volum
din cele patru ale cărții Scriitori români de azi, pot
încheia spunând că „aventura continuă”.
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Radu Sergiu Ruba și-a construit o reputație de scrii-
tor care valorifică intens forța de expresie a literaturii
autobiografice, publicând volume de poezie, proză și
eseuri ce provoacă imaginația cititorului aflat în căuta-
re de experiențe biografice care se împletesc cu eveni-
mentele istoriei recente. În cel mai recent roman,
Semnătura indiană (Editura Trei, București, 2021),
scriitorul deapănă consecințele unui act simbolic de
revoltă adolescentină, plasată în contextul restrictiv al
totalitarismului comunist. Consonanțele și disonanțele
dintre textele lui Radu Sergiu Ruba trădează preferința
pentru câteva zone clar delimitate ale inspirației litera-
re. Toposurile care își rezervă dominanța în economia
textuală vizează omul ca fragment în marele mecanism
al universului, convergența și divergența dintre indivi-
dual și colectiv, lumea privită și intuită ca sursă inepui-
zabilă de seninătate, toate proiectate pe firul conducă-
tor al istoriei. 

Radu Sergiu Ruba valorifică în mod strălucit
întâmplările, evenimentele capitale din biografia per-
sonajelor sale, iar acțiunea și faptele presărate pe
țesătura narativă eludează ipostaza de pretexte pentru
reveriile reflexive. Personajele și episoadele care le
coagulează identitatea dobândesc un rol decisiv în uni-
versul epic dezvoltat pe cazuistica depănată în jurul
evenimentelor declanșate de scrisoarea trimisă la pos-
tul de radio Europa Liberă de către tânărul licean Ruba,
iar recuzita evenimențială nu oferă o cheie hermeneu-
tică pentru înțelegerea comportamentului personajului
central, ci, mai degrabă, glosează pe marginea laturii
intelectuale a actului scriptural, care nu este menit să
ilustreze adevărul intim al universului intim al persona-
jelor întrucât acesta apare doar ca o realitate volatilă,
care poate fi spulberată, sau cel puțin trecută sub sem-
nul incertitudinii, odată cu următorul indiciu textual:
„Mi-aș fi dorit să am puterea de a-i mărturisi adevărul:
că, prin natura ei, viața mea se rezuma la câteva înde-
letniciri mărunte, că-mi venea greu de multe ori să-mi
umplu timpul, că oi fi fost eu sclipitor la carte, că
publicasem și poezii în Licăriri, dar în realitate multe
erau isprăvile de care nu mă simțeam în stare” (p. 22). 

Gesticulația interioară a personajelor conține
o doză de ingenuitate calculată, care mustește de
delicii narative. Naturalețea pură a relatării este
suspendată în numele unei perspective narative
compozite, chiar dacă pare a se ascunde sub
spectrul subiectivității failibile. Transparența
culturală uzează de atuurile picturalității și sen-
zorialului doar atunci când notația surmontează
plasticitatea, încărcând descrierile cu detalii
nuanțate savant, minuțios, pentru a relativiza
dimensiunea moralității convenționale, ale cărei norme
supraviețuiesc expectanțelor generale. Rafinamentul
notației frizează sobrietatea stilistică, producând
secvențe impregnate de simțul ansamblului și al ordo-
nării discursului după o logică textuală consecventă:
„Am purces la scris. Oricât de blândă ar fi fost poves-
tea, zdrăngănitul metalic al mașinii izbutea să se facă
de neuitat în orice loc din lume, în afară de instituțiile
orbilor obișnuite de mult timp cu ea. Strașnic răsuna
incinta Securității statului de la găuritul hârtiei cu fan-
teziile Indiei de acum două mii de ani”(p. 239).

Romanul Semnătura indiană este bine articulat,
fiind cristalizat în jurul unui nucleu narativ coerent, în
care actul insurecției adolescentine devine o premisă a
luptei pentru autocunoaștere și autodescoperire.
Prozatorul reușește să mențină inflexiunea vocii narati-
ve la un nivel echilibrat, egal, constant, care nu mini-
malizează în niciun moment vivacitatea comentariului
critic. Jocul textual nu mai apare drept o ispită a
străduințelor literare ale romancierului, ci o consecință
implicită a voluptății istorisirii. Clasicizarea de tip
reflexiv imprimă liniaritate și omogenitate conflictului,
susținut de acuratețea analitică și de forța tensiunii dra-
matice, pe care scriitorul le dozează cu iscusință.

Enigmele personalității eroului central vibrează de
anxietăți ghicite și tulburări mocnite, în timp ce
lantențele abuzurilor totalitarismului creează scenarii
alternative pe care tânărul le va parcurge. Tehnica insi-
nuării introduce în roman asperitățile maturizării,
străduințele de a cunoaște adevărul propriului eu,
suprapunând peste stratul evanescent de amintiri un
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flux caleidoscopic de episoade din prezentul sau viito-
rul personajelor. Romanul preia tonalitatea unei simfo-
nii, fiind cristalizat în jurul unor creșteri neprevăzute
de intensitate, care intensifică o cadență gravă ori afa-
bilă: „Acolo îmi imaginam că unele cărți îmi sunt citite
de Else. Asupra cărților ezitam să mă decid, fiindcă nu
mă puteam concentra în așa fel încât să urmăresc scenă
cu scenă firul vreunei acțiuni pe care s-o încredințez
muzicii vocii ei. De aceea nu o vedeam citindu-mi
decât poezie, taman versurile pe care le citisem eu cu
degetele” (p. 45). Personajele feminine și prezențele
imaginare care populează lumea romanului sunt por-
tretizate afabil și le sunt atribuite trăsături inventive,
care uimesc prin precizie și forță de sugestie.

Încercarea de a încadra Semnătura indiană într-o
categorie romanescă se soldează cu analiza unei ecuații
romanești din care sunt excluse scriitura prolixă, boga-
tă în ingrediente retorice, elegantă, cu întorsături de
frază, haina rigidă a naturalismului sau psihologismul
autoscopic excesiv. Tăietura simplității rafinate care
segmentează geografia umană din acest univers
ficțional luminos se servește de instrumentele unui stil
concentrat, simplu, lipsit de ornamentație metaforică
sau vocalize poetico-patetice. Lectura romanului este
fluidizată de fluxul experiențelor turnate în relatări,
descrieri sau dialoguri spumoase. Frazele sunt simple,
reflexive, făcându-se simțită absența componentelor
stilizante. Rutina căruia i se supune tânărul licean orb
în internatul cenușiu și strict beneficiază și ea de o car-
tografiere expresivă: „O nouă zi începuse. Am fost
vărsați grămadă cu toții în program. Programul eram
noi, creștea odată cu noi, se hrănea din noi, se apleca
asupra noastră gata oricând să ne strivească.
Încolonarea pentru masă, micul dejun, orele de curs,
încolonarea pentru masă, prânzul, meditațiile” (p. 71).
Romanul maximalist se articulează în mare măsură ca
exercițiu de filtrare a elementului autobiografic prin
ipostaza naratorială.

Momentele de luciditate introspectivă ale protago-
nistului dau relief slăbiciunilor și anomaliilor care con-
duc lumea absurdă a totalitarismului comunist. Autorul
se joacă cu resursele ingenuității personajului-narator,
trecându-l prin diferite spectre plauzibile și înconjurân-
du-l cu o aură de viitor inițiat. Ansamblul epic este ela-
borat sub forma unei tendințe ambivalente ce
urmărește atât direcția acumulării de evenimente care
îmbogățesc trama, cât și pe aceea a rarefierii narative
prin imixtiunea conștiinței răscolitoare a protagonistu-
lui: „Ani mai târziu, când duhurile feminității au des-
coperit în mine un licurici vrednic de luat în seamă, am
înțeles că legenda mea cu Else nu se pricepea de fapt la

mai nimic. Dar îmi închipuiam, de ce să n-o fac, ori-
cum nu aveam altceva de făcut de-a lungul deșertului
întins până duminică la stingere” (p. 127). Totuși,
amalgamul de fapte și prezențe conjugate în înlănțuiri
narative capătă un spațiu egal cu cel al analizelor inte-
rioare sau al scrutărilor labirintului inconștientului.
Sugestia deține și ea o putere remarcabilă asupra textu-
lui, insinuând și anticipând evoluția ulterioară a intri-
gii.

Ca expresie vie a frământărilor social-culturale,
literatura își menține capacitatea de a da replică unei
situații efective, unei stări de fapt, însă în romanul lui
Radu Sergiu Ruba pare că se diminuează, într-o oare-
care măsură, veleitățile ficțiunii, care nu mai devin sco-
pul ultim, ci doar un mijloc de a da înveșmânta în
culori vii secvențe biografice definitorii. Astfel,
neliniștile care animă lumea tânărului „Rubi” sunt
necesare, justificate și înveninate ca un deznodământ
spontan al unui proces îndelungat, dureros, cu rădăcini
puternice în trecutul comun. A armoniza bizareriile
unei lumi controlate din exterior cu mirajul adevărului
transfigurat estetic presupune o dizolvare a structurilor
superficiale, de suprafață. Fascinația ingrată a
conștiinței lucide își găsește o realitate corelativă în rit-
mul narativ alert, care pulsează neîntrerupt pe distanțe
cronologice extinse. Episoadele autobiografice decu-
pate de memoria conștiinței care își cartografiază par-
cursul precipită trama. Scrisoarea dictată de adolescen-
tul de șaptesprezece ani surorii sale este semnată cu un
pseudonim edificator, Vainateyananda, adică „Pasărea
pe spinarea căreia zbura cu bucurie Vishnu”, un simbol
al libertății dintr-o societate claustrantă, al cărei acces
la cultură era aspru restricționat prin adoptarea
„Tezelor din iulie”.

Romanul lui Radu Sergiu Ruba se articulează pe o
riscantă sinceritate, expresie a inadaptabilității la echi-
vocurile primejdioase ale realității restrictive din
perioada descrisă. La baza construcției romanești se
așază un principiu etic rezonant, anume îndemnul de a
nu trăda principiile care dirijează, încă de la început,
acțiunile protagonistului. Așadar, întregul univers
ficțional din Semnătura indiană pare a fi compus pen-
tru a reflecta cât mai ferm esența morală contempora-
nă, dar dintr-o perspectivă luminoasă, plină de încrede-
re în forța imaginației de a transgresa limitările fizice.
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La doar doi ani după romanul Patimile după
Gödel (Editura Polirom, Iași, 2020), care încă se
bucură de o receptare uluită, doar aparent îngreunată
de alonja știinţifică – în speţă, matematică – a subiec-
tului, Varujan Vosganian recidivează tot narativ, con-
trazicîndu-i pe cei care îi dădeau ca sigură evoluţia
într-o direcţie strict poetică, încununată recent de con-
sistentul op liric Ei spun că mă cheamă Varujan
(Editura Polirom, Iași, 2019). De data aceasta, însă,
revine la formula prozei scurte, exersate anterior în
Jocul celor o sută de frunze şi alte povestiri (Editura
Polirom, Iași, 2013) şi Statuia comandorului (ediţia I,
Editura Ararat, București, 1994; ediţia a II-a, Editura
Polirom, Iași, 2018). Cea mai nouă apariţie care îi
poartă semnătura se intitulează, mai degrabă atipic,
Povestiri despre oameni obișnuiţi (Editura Polirom,
Iași, 2022). Atipic pentru că, fără excepţie și indife-
rent de gen, restul titlurilor alese de scriitor erau pînă
acum deturnate într-o direcție mai apăsat ori mai dis-
cret metaforică. Desigur însă că, sub acest titlu deru-
tant de simplu, își ascunde frumusețile sibilinice și
derutante, de o poeticitate aspră și o simbolică pe
măsură, un întreg univers uman, pe care prozatorul îl
surprinde într-un interval temporal foarte scurt, recu-
noscut drept anii molimei, pe care nu puţini au văzut-
o transformată într-un soi de paranteză – desigur, abi-
sală! – în istoria umanității recente. 

Cele mai multe dintre povestirile cuprinse în carte
își fixează tranșant cadrul în această perioadă emble-
matică, jalonată și narativ de anunțarea (Tanti), înce-
putul (Crucea Sudului) și deplina manifestare
(Demascarea) a pandemiei de întristătoare amintire,
în timpul căreia oamenii s-au văzut nevoiți să învețe
din mers lecțiile teribile ale celor mai diverse forme
de pierdere și să  exploreze noi resurse de
supraviețuire, deopotrivă individuală și colectivă, pe
fondul unei izolări extreme, ale cărei corective digita-
le nu le-au temperat decît parțial senzația unei
copleșitoare singurătăți. Teme grele (chiar dacă vin,
cum nu se putea mai potrivit, în complementaritatea

obsesiilor statornice ale romancierului Varujan, cel
din Cartea șoaptelor și Copiii războiului), prelucrate
aici într-un aliaj narativ trecut, destul de frecvent, prin
filtrul unei ironii exigente sau al unui sarcasm
mușcător, ce nu reușește, totuși, să atenueze mizele de
substanță ale acestor ficțiuni doldora de trimiteri
savante și aluzii simbolice. Să luăm însă lucrurile pe
rînd.

După cum am mai arătat și cu alte ocazii, o mala-
die percepută drept radicală sau care amenință însăși
ființa comunitară devine, volens nolens, un revelator
identitar macro-. Ea determină o serie de mutaţii cheie
în viaţa colectivităţilor pe care le atacă, angrenîndu-le
în ritualuri de neconceput înainte, conform logicii
structurale pe care a deslușit-o acum vreo trei decenii
Charles E. Rosenberg: „Epidemiile încep într-un anu-
mit moment din timp, avansează pe o scenă limitată
ca spaţiu și durată, urmînd linia unei intrigi de o ten-
siune crescîndă și revelatorie, apoi alunecă înspre un
closure.” Nu înainte însă de a „mobiliza comunităţi
întregi să acţioneze conform unor ritualuri sacrificiale
care să încorporeze și să reafirme valori sociale și
moduri de înţelegere fundamentale” (v. Explaining
epidemics and other studies in the history of medeci-
ne, 1992). Ideea de sistem coercitiv, de pus în legătură
cu un set de norme impuse contextual, în cadrul
socio-medical specific românesc, de care ne amintim
bine, apare în absolut toate povestirile cu referent
pandemic (și care, însumate, înseamnă aproximativ
trei sferturi din materia cărţii). Ele surprind însă, cum
spuneam și mai sus, momente esențiale din existența
molimei (aka: pandemia Covid 19), văzute prin ochii
unor personaje deloc insignifiante – cea de-a doua
sintagmă nominală din titlul volumului este, desigur,
antifrastică – ale căror percepții, trăiri și emoții sinte-
tizează, de bună seamă, perspective categoriale. 

Costi, protagonistul din Crucea Sudului, spre
exemplu, un tînăr abia revenit din Italia, rămas din
nou fără venituri după ce bătrînul pe care îl îngrijea s-
a stins subit din cauza virusului, este nevoit să stea
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într-o carantină al cărei sens îl minimalizează de la
început, prin exercițiul umorului în fond sanitar:
„Unde ai văzut polițiști să te creadă? Dar n-or să mai
urce. Mă sună la telefon de jos şi eu doar scot capul
pe balcon. Ca la apelul de seară. Cică suntem vreo
șapte în tot blocul, de-ăştia în carantină, n-or să urce
pentru fiecare. Auzi, șapte! Puteam să punem de-o
echipă de handbal, îţi dai seama, ajungeam campioni,
cine are curaj să se-nghesuie cu noi la semicerc?” (pp.
9-10) În schimb, corporatistul Oni, (anti)eroul ipo-
hondru din Demascarea, se acomodează foarte ușor
cu „noua lui viață, în care stările oscilau între urgență
şi alertă şi care, dintr-o stare în alta, căpătase o stator-
nicie (eufemism pentru trîndăveală) plină de tabie-
turi”. Ce-i drept, el nu dă deloc semne că înțelege cu
adevărat ce se ascunde în spatele celor două întîlniri
cu moartea mică (variantă desacralizată, de tot mino-
ră, a Morții materializate plenar de-a lungul valurilor
epidemice cunoscute, de la variolă și ciumă la gripa
spaniolă și SIDA). Se dedă, dimpotrivă, fără crîcneli
inutile, bucuriilor pe care i le facilitează miracolul
muncii online, „care, ca orice miracol, are numeroase
avantaje. Nu ai de ce să întîrzii la serviciu (ăsta e şi un
dezavantaj, după cum se va vedea mai jos), poţi să
fumezi liniștit (cazul lui Oni), de la brîu în jos poţi să
stai în pantaloni scurți, în pijama sau chiar în chiloți,
dacă vrei, căci tot ce e sub tăblia mesei nu se vede, nu
te străduiești să fii creativ (online se fac, de obicei,
operațiuni standard), nu ai frustrări că eşti urît (online
toţi arată urît), nimeni nu bîrfeşte şi nu face mişto de
tine”. (p. 197)

La polul opus, unul dintre personajele secundare
din Tanti, Filotti (un penibil universitar ros de ambiții
politice, care se crede, bineînțeles, deținătorul adevă-
rului absolut), nu ezită să vitupereze anti-sistemic
încă dinaintea marii izolări, ale cărei motivații le
întoarce deja în argumente conspiraționiste: „Treabă
chinezească, merge șnur. Virusul vine cu orice, cu tre-
nul, cu maşina, cu avionul, n-are nevoie de paşaport.
Nu-l simţi, nu poţi să te aperi. Lockdown, ai auzit de
cuvîntul ăsta? (...) E mai rău decît bănuieşti. Temniţă
la purtător. Dar e bună şi puşcăria asta la ceva, pentru
reeducare. (...) Foarte simplu. Stai acasă. Triumful
democraţiei: libertatea ta nu ameninţă libertatea celor-
lalţi. Condiţia ca asta să se întîmple e ca nimeni să nu
fie liber. Vrei să ieşi, să-ţi iei de mîncare? Bilet de
voie. Singurii care au voie să iasă sunt poliţiştii, para-
medicii, gunoierii şi ăia de-ţi aduc pizza şi alte chestii
comandate online. Lumea o să fie o uriaşă casă de
comenzi”. (p. 360) etc. 

Mai toate personajele de prim-plan din povestirile
cu ancadrament pandemic trăiesc însă din plin și efec-
tele de adîncime ale executării, silite ori benevole, de
gesturi mecanice transformate doar uneori în mici
ritualuri ce traduc obligativitatea respectării unor
măsuri impuse comunitar. Cu excepţia lui Oni, căruia
simulacrele de viaţă socială și jocurile de strategie
spectrală i se potrivește de minune, protagoniștii se
opun cu toată ființa lor, mai fragilă și mai derutată ca
oricînd, ideii de existență incompletă, captivă social,
căci dusă exclusiv între pereţii propriilor locuinţe și
pe un teren (psihologic) minat de tot felul de spectre.
Totuși, tocmai pentru că au fie senzația, fie certitudi-
nea că pierd enorm la capitolul deplasare pe orizonta-
la relațională, se repliază repede și își orientează,
intuitiv ori lucid, toate energiile de care mai dispun
înspre verticala interiorității. Nu altfel procedează, de
altfel, nici personajele din povestirile care vorbesc
despre alte feluri de maladie, indiferent dacă ele au
legătură cu on line-ul sau off line-ul (o distincţie pro-
blematizată cu folos în Demascarea, Tanti și
Martiriul lui Sebastian, de un narator căruia nu îi sunt
deloc străine dezbaterile pe teme post- și trans-uma-
niste). De aici, spre exemplu, recurența unor înscenări
discursive, în realitate autocentrate (v. secvenţele
DOMNUL SIMION VORBEŞTE CU TĂCERILE
CASEI sau DOMNUL SIMION VORBEŞTE CU EL
ÎNSUŞI din Cireșica), lungile exortații cu rolul de a
edifica complicațiile interioare ale Narcisei, cea zisă
Tanti, sau explorările prin cyberspaţiu ale ciudatului
protagonist din Martiriul lui Sebastian¸ dublat spec-
tral de Vampy – reprezentantul de elecţie al „comuni-
tăţii blajine” de heteronimi proprii, „desăvîrșiţi, bizi-
goţi sută în sută” (deloc pacifiști, bineînțeles) – care îi
preia din setea de răzbunare produsă de răutăciosul
șef de compartiment Raveica.

De strategia narativă a substituirii, transferului sau
multiplicitării personajelor profită la maximum,
bineînţeles, și substanţa ideativă a poveștilor. Acestea
cîștigă un plus de adîncime atunci cînd scriitorul
deturnează palpitul factual în divagaţia pe teme iden-
titare cu adevărat esenţiale, asociate iniţial imaginaţiei
(cum altfel decît eliberatoare?!) și memoriei (cum alt-
fel decît salvatoare?!), ulterior creaţiei ca formă
supremă de captare și distilare a existenţelor nu doar
de carne, forţate acum să își materializeze frumuseţea
aspră într-un mod atipic. Voi selecta aici doar două
exemple, care mi se par dintre cele mai relevante.
Primul explică, întru cîtva, și dinamica relaţională a
celor trei personaje din Crucea Sudului, pe care pro-
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zatorul le înfățișează în diade mai degrabă conjunctu-
rale (Costi-Svetlana, respectiv Costi-Tatiana), menite
a compensa cumva imposibilitatea de fond a legături-
lor erotice profunde între tînărul revenit din Italia și
cele două surori. Or, pentru toate cele trei personaje,
supraviețuirea ființei – inexorabil limitată material și
social (Costi) ori fiziologic (Tatiana) – este condiţio-
nată de evaziunea mentală sau memoria călătoriilor
într-un spaţiu ideal, echivalat metonimic cu simbolul
anuntat în titlu. Chiar și după dispariţia Svetlanei,
Costi îi învaţă sora captivă într-un scaun cu rotile lec-
ţia zborului imaginar prin spaţii asociate ilimitatului:
„— Ştii ce? i-a sugerat Costi. Împinge-te cu mîinile de
balustradă, să te legeni. După cîteva clipe a auzit zgo-
motul lemnului uscat şi chicotitul victorios al fetei.
Apoi Costi a închis ochii. Vocea care se auzea din bal-
conul de alături era a Svetlanei şi lemnul uscat ca al
vechilor corăbii închipuia legănarea corpului ei.
Bărbatul s-a lăsat purtat de plăcuta senzaţie de plutire
peste acoperişuri, împreună cu femeia-pasăre, în cău-
tarea mării”. (p. 28) Cel de-al doilea exemplu justifi-
că, tot parţial, evoluţia universitarei dezabuzate din
Tanti, cel mai lung text din volum (în realitate, o nuve-
lă consistentă sau chiar un micro-roman). Și eroina
acestei naraţiuni a inadecvării totale la o existență
incompletă și rea este la fel de convinsă de necesita-
tea, prin actul rememorării ţintite, a saltului compen-
satoriu în paradisuri proiectate dureros, din frînturi de
realitate doar pe jumătate trăită într-un cuplu imposi-
bil. Perspectiva ei este reprodusă însă prin vocea unui
narator care are nevoie de alibiul persoanei a II-a
inclusiv pentru a-și sancționa, din cînd în cînd, pro-
priul deficit de energie vitală: „Retrăirea e o îndeletni-
cire complicată, talentul de a retrăi e la fel de preţios
ca acela de a scrie, a compune sau a picta. E drept că
retrăirea nu are decît un singur cititor, ascultător sau
privitor, adică tot acela care scrie poezia şi o recită
apoi, cu voce tare, interpretul propriei compoziţii sau
observatorul care se dă cîţiva paşi îndărăt să-şi admire
autoportretul. Dar sentimentul că pelicula ce-ţi trece
prin faţa ochilor, cu dialogurile, sunetele şi culorile ei,
îţi aparţine doar ţie conferă retrăirii o voluptate unică.
Retrăirea are loc într-o lume multidimensională.
Personajele pot călători, se pot insinua ca un polter-
geist, îşi pot încetini, în slow motion, sau iuţi mişcări-
le. Timpul nu mai este ireversibil. Ba chiar poţi fi în
mai multe locuri deodată. Retrăirea este o hologramă,
iar tu eşti în mijlocul ei. Ca şi în vis, poţi să faci orice,
mai puţin să mori. Nu ştiu dacă e un dar înnăscut ori
ceva care se deprinde în timp, e sigur însă că tu ai o

vocaţie a retrăirii, aş îndrăzni chiar să spun că n-ai trăit
destul pe măsura vocaţiei de a retrăi”. (pp. 356-357)

Nici dominanta simbolică a celorlalte Povestiri
despre oameni obișnuiţi nu este foarte diferită. Pentru
că și ele vorbesc, într-un fel sau altul, atît despre limi-
tare și captivitate, în trupul ori în spiritul bolnav, cît și
despre dez-limitarea posibilă, prin puținele mijloace
de care fiinţa încă dispune: combustia erotică totală,
fantezia onirică sau recuperarea anamnetică, expresia
creatoare lingvistică, muzicală sau picturală, credinţa
pătimașă în puterea Spiritului. În ciuda diversităţii
mediilor din care provin (prozele se concentrează pe
micile istorii ale unor pensionari obligaţi să confrunte
nu numai realităţile nemiloase ale propriei condiţii
sociale și biologice, ci și spectrul pierderii definitive a
partenerului de viaţă, speculanţi periculoși, tineri
debusolaţi, puși pe o căpătuială rapidă ori dispuși să
își procure, cu orice preţ, senzaţii dintre cele mai tari
și mai riscante, ciobani veterani din Afganistan, încă
incapabili să își ţină în frîu pornirile spre violența
extremă ș.a.m.d.), toate aceste fiinţe de cerneală – sau
de pixeli... –  rîvnesc să se împlinească total ori măcar
să scape de senzaţia, omniprezentă în paginile cărţii,
de copleșitoare însingurare pe care o trăiesc în
permanență, inclusiv atunci cînd par a-și recupera
dimensiunea dialogică (v. Ia-mă, nene). Deși, la drept
vorbind, nu și-o recunosc, nici nu și-o exorcizează
prin intermediul cuvintelor, așa cum se întîmplă
bunăoară în Tanti – acolo unde naratorul ne face cu
ochiul în privinţa unei topici recurente în schimburile
de replici dintre protagonistă și cele două prietene,
Ruxi și Cleo: „Tema singurătăţii încheie orice conver-
saţie pe care fetele o poartă la cină. E un fel de notă de
plată. Nu e ca şi cum subiectul ăsta le-ar ajuta, mai
degrabă e un fel de înec în nisipuri mişcătoare, cu cît
îţi evoci mai insistent singurătatea, cu atît ea te
copleșește mai tare. Poate că există totuşi un secret, o
glandă a singurătății care echilibrează (ori nu) relaţiile
cu lumea. Cum s-ar zice, o glandă exocrină” (p. 270).
Și nu uită nici să gloseze, în mai multe rînduri, pe mar-
ginea unei aspre forme de  „singurătate în doi, trăită cu
îndîrjirea unei erezii” (p. 341), pentru a încheia, incle-
ment, cu punctarea insuficienței de fond a oricărei ten-
tative de a trăi singurătatea în comun: „Noaptea
coboară uriașă, chiar ca o tarantulă țepoasă. Lumea se
pregăteşte, cu uşile zăvorîte, canaturile închise şi sto-
rurile trase, să intre în izolare ca şi cum ar putea, în
zumzetul computerelor şi al telefoanelor mobile, să
trăiască singurătatea în comun. Dar tu, cuibărită cu
genunchii la piept şi braţele strînse peste genunchi, ca
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o mumie incaşă, ştii că, în ce priveşte singurătatea,
aşa ceva nu se poate”. (p. 380). Ceea ce nu înseamnă
că nu o trăiesc la rîndul lor pe deplin, inclusiv în cor-
pul exterior, cel locativ, resimţit ca un fel de sinecdocă
a unei lumi în destrămare, pentru care unica realitate
rămîne devastatoarea absenţă a celuilalt – chiar și cînd
acesta nu lipsește decît psihic (v. dramatica poveste a
dl. Vladimir, care își îngrijește soţia atinsă de pîcla
demenţei senile cu o dragoste ce crește exponenţial pe
măsură ce el însuși devine din ce în ce mai străin în
ochii Evelinei, redevenită fetiţa puternic legată de
Unchiul Turi). Logica acestui fals paradox este dezvă-
luită odată cu una dintre revelaţiile sumbre ale prota-
gonistului din Cireșica: „Cei care locuiau la caturile
de sus rămăseseră nişte venetici. Casa i se adresa doar
lui şi numai el o auzea. Asta ar fi trebuit să-l aline, dar
nu făcea decît să-i adîncească, în mod ciudat, starea
de singurătate. Căci ceea ce casa nu putea înţelege, îşi
spunea domnul Simion, e că tăcerile ei făceau ca toc-
mai absenţa să se convertească într-o prezenţă neîndu-
plecată, de neocolit”. (p. 74).

Nu pot încheia fără a pomeni celălalt liant motivic
care mi se pare esenţial în volumul de faţă. Este vorba
despre ekphrasis-ul de care prozatorul Vosganian pare
mai atras ca oricînd. Mai peste tot, el strecoară refe-
rinţe artistice și nume de pictori admiraţi (de la Da
Vinci la Edvard Munch, Picasso și Jackson Pollock),
compară stări, emoţii, obiecte sau peisaje cu cele sur-
prinse în opere de artă celebre, sugerează analogii
între condiţia propriului text și statutul operei de artă
vizuală ori desenează (sic!) punţi de semnificaţie
parabolică între anumite reprezentări picturale și mie-
zul ideativ al unora dintre propriile naraţiuni. Prin
vocea Svetlanei din Crucea Sudului, bunăoară, ne
indică o posibilă interpretare de vector ekphrastic a
spaimelor produse de pandemie: „Bunica are în casă
un tablou, îi zice Al nouălea val, de Aivazovski. Nişte
oameni, pe un fel de plută, îşi aşteaptă moartea,
văzînd cum vine valul care o să-i înghită. Pentru mine
moartea e un fel de al nouălea val” (p. 19). Conturînd
imaginea lui Beniamin, fratele autist al Narcisei,
însingurata eroină din Tanti, nu uită să vorbească des-
pre ispita cufundării totale în lumile ficţionale, pe o
linie inaugurată de Marguerite Yourcenar: „Intra în
muzee şi privea ore întregi cîte o pictură, legănîndu-
se. La început n-aţi înţeles, aţi pus asta pe seama fap-
tului că Beniamin evita orice dialog şi muzeul era toc-
mai bun pentru aşa ceva. Pe urmă, ai priceput că de
fapt el nu refuza, ci prefera un alt fel de dialog.
Beniamin le vorbea culorilor așa cum un om îi vor-

beşte altuia. (...) Îl întrista suferinţa, simţea compasiu-
nea ca pe o durere în propriul trup. Spunea, în faţa
unui car cu boi: «Le e foarte sete. De ce nu le dă
nimeni să bea? ». Desigur, nu era nimic de făcut, pic-
turile erau încheiate şi făceau parte din categoria
lucrurilor definitive, portretul mîndrului husar, pictat
acum aproape două sute de ani, nu mai avea de ce să
ne neliniştească în ceea ce priveşte iminenţa morţii
lui. Iar boii din tabloul lui Grigorescu, opintindu-se ca
Edecarii de pe Volga ai lui Repin, nu puteau fi despo-
văraţi de soarta lor. Ben nu doar că auzea culorile, le
şi simţea căldura, făcea el însuşi parte din pictură, pre-
cum Wang-Fo, pictorul izbăvit din Povestirile orien-
tale ale lui Marguerite Yourcenar. Era totuşi o trăire ca
în vis, neputincioasă, n-ar fi putut să ia o găleată cu
apă şi s-o ducă sub juvăţul boului înjugat la car”. (p.
246)

Inclusiv prin intermediul acestor asocieri
îndrăznețe, cea mai recentă carte a lui Varujan
Vosganian invită la un alt fel de dialog despre formele
de frumusețe autentică, deși uneori ingenios camufla-
tă, care chiar și în „anii molimei” s-au dovedit capa-
bile să despovăreze umanitatea măcar temporar.
Mijlocindu-i deplasarea imaginară în universuri com-
pensatorii, care au determinat-o să uite, preţ de cîteva
clipe sau ore preţioase, de iminenţa propriei extincţii.
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POEZIND
Poezia e o stare de grație. Pe care poetul o simte,

de multe ori, ca pe o dis-grație. Un dis- confort.
Fiindcă este depășit de ceea ce curge în el, de fluxul
evenimentelor și senzațiilor pe care, receptacul –
albină, le culege din lume, le filtrează prin țesătura
gingașă a ființei și o transformă în miere. Într-o miere
care, de multe ori, se transformă în chilimbarul care
încolăcește în valurile lui ființa fragilă pe care o
admirăm, fără a filtra drama.

UN LOC
Realitatea ca stare de grație. Și de dis – grație. Ca

stare de veghe – nu, nu în lanul de secară! – ci serios,
poetic, învălurit în himere ale căror limbă și fluturare
de aripi își caută în țâșnirea sângelui din sângele
artistului, sensul: „Există un loc în mine în care încă
nu s-a întîmplat nimic,/ totdeauna am crezut că acel
loc nu există,/ însă acum el se arată ochilor mei
obosiți,/ întîi ca o pată,/ apoi pata se dilată pînă cînd
din umerii ei/ se ivește un chip, așa cum dimineața/ te
ridică din pat altul decît cel care te-a culcat (…)
înainte visam,/ acum realitatea mă visează/ și cred că
așa ceva nu este posibil (…)” („Deodată”, p. 9). Ca în
parabola lui Chuang – Tzu care se visează fluture,
fluture care se visează, la rându-i, om, și acesta se
transformă în fluture care se crede om…Un fel de
schimbare de roluri, o inversare, o răsturnare a
realității în ocaua timpului.

IUBIREA – CLONĂ
O apăsare și o sfâșiere și o dezbrăcare de cămăși

de umbre și un amar la superlativ, contorsionări sofis-
ticate în arșița timpului care trece sunt timbrele lipite
pe noul volum – epistolă prin care poetul Gellu
Dorian se expediază lumii. Iubirea, care ar trebui să
fie remediul a toate, nu reușește să vindece și să dea
suflu nou acolo unde dezbrăcările succesive ale ani-
lor au lăsat crusta trecerii: „(…) ea este chiar dragos-
tea,/ (…) trupul ei în care sufletul i se deretică / de

inima mea ostenind într-un trup din care / vor pleca
deodată stoluri, stoluri de zile / spre o țară a nimănui,
în care toți se duc,/ unde toți iubesc,/ unde nimicul
înflorește peste tot ca păpădia,/ de unde toți uită să se
mai întoarcă (…)” („Ea este chiar dragostea”, p. 11).
Mai mult, iubirea e o „minciună/ care a îngropat mii
de bărbați în cimitirele lumii/ peste care flutură un
steag sfîșiat/ în paginile cărților încă vii,// toate
femeile au vrut să afle acest lucru,/ au căutat dragos-
tea unde e dragoste, fără ea sunt doar fînețe pustii/
(…) în fața mea e doar o umbră/ pe care dezbrăcînd-
o devin umbră,/ loc sigur de împăcat sinele cu sinele,/
adevăr subțiat de minciuni, pînă cînd/ miile de pagini
scrise devin ființele pe care le ocrotim,/ așa cum fac
zilnic cei care văd în cimitire/ orașele în care vor
locui mîine,/ la nici o adresă,/ ruină lîngă ruină,/ în
nimicul din afara dragostei -// e prea devreme să
mint,/ e prea tîrziu să aflu adevărul”. („Iubirea”, pp.
12-13). Un fel de renunțare – poetică, un fel de bla-
zare – poetică, de parcă după linia orizontului nu s-ar
mai afla nimic e sentimentul pe care-l livrează textele
poetului.

POETUL – ACTOR
Unele lucruri nu-s chiar la locul lor. Poetic vor-

bind. Retragerea pe care o exersează poetul Gellu
Dorian e ca aceea a actorului care și-a jucat rolul și,
părăsind scena, decorul rămâne neschimbat, același.
Actorul conștientizează încremenirea scenei, pe când
timpul în care și-a manifestat prestația curge prin el
mai departe, lichid, făcând de-acum incongruentă
relația personajului cu scena: „Unele lucruri s-au
retras la locul lor,/ nu le mai caută nimeni,/ doar ochii
stau cu genele întredeschise/ pe acolo iese lumina și
se așază în întuneric,/ pe acolo mai caută privirea ca
o mînă străină/ într-un buzunar străin,/ aruncă
mărunțișul în preajma unor copii/ care au buzunarele
sparte,/ (…) doar pe masa la care stau toate par
neclintite,/ acolo, de cînd mă știu,/ de cînd e lumea
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prin care am trecut și eu un pic,/ m-am așezat la locul
meu,/ unde nu mă mai caută nimeni”. („La locul
meu”, p. 53). E scena încremenită a lumii pe care fie-
care muritor își exersează rolul, și-l joacă și merge
mai departe. Recuzita e aceeași, dar fiecare rol, fieca-
re personaj îi dau suflu nou, culoare nouă, așa cum
lumina, la ore diferite, schițează decoruri diferite cu
aceeași recuzită. Poetul, însă, nu e efemer, precum
rolul viu al actorului de pe scenă, care durează doar
până la căderea cortinei. Poetul viază prin textele
care-l definesc. Sunt vii, sunt materiale. Putem reveni
succesiv asupra lor, le putem învia cu fiecare lectură,
infinit. Cititorul le dă viață, suflu nou, haine noi.
Poetul trăiește prin ele. Decorul lui prinde viață cu
respirația fiecărui cititor care dă cortina la o parte. În
permutări infinite.

POETUL – COPIL BĂTRÂN
Trecerea timpului lasă dâre: „Sufletul meu se

întinde sub piele ca un elastic,/ doar o ciupitură și el
tresaltă ca un copil/ cînd buzele mamei îl ating,
uneori / iese de sub piele și inundă străzile, intră
direct / în inimile oamenilor,/ iese de acolo ostenit ca
o mamă/ cînd copiii o istovesc cu dragostea lor/ ca
foametea după un război nimicitor,/ atunci alerg după
el și-l fac sul ca pe un papirus/ pe care stau scrise unul
peste altul sufletele celor de pînă la mine/ ca niște
cuvinte șterse pe care încerc să le descifrez/ și
poveștile lor mă cutremură (…)” („Toska”, p. 22).
Poetul, ființă ultrasensibilă, filtrează la scală infinită
emoțiile și contactul cu lumea. Totul îl poate crește, îl
poate ridica, îl poate stabiliza, îl poate răvăși, diapa-
zonul cu care putem să-i măsurăm reacțiile fiind dife-
rit de acela cu care măsurăm reacțiile muritorilor „de
rând”.

POEZIA NELALOCUL EI
La vremuri noi, Gellu Dorian radiografiază – poe-

tic – textele noi care invadează scena prezentului,
adaptate pe gălăgia și ușurătatea lumii. Universul de
așteptare e unul fisurat, canoanele au devenit necano-
nice, cei care râvnesc la statutul de poet par să exer-
seze un realism crud care nu face decât să zăngăneas-
că anapoda, ca o talangă, în țara celor care vorbesc o
cu totul altă limbă decât a lor. Poetul filtrează realita-
tea cu toată ființa lui, empatizează cu universul pe
care-l respiră și-l redefinește în toată complexitatea
lui. Cei care forțează statutul de poet încercând să
fenteze lipsa lui cu gălăgia și nimicul, nu fac decât să
adauge gălăgie gălăgiei lumii și nimic nimicului
acesteia, să se alinieze unui vacuum golit de miez.

Poetul nu are cum să nu filtreze această stare și să nu
simtă săritul de pe șine, derapajele și deraierile în
forțarea neaveniților de a imita mersul pe șine:
„Poezia nu se mai scrie,/ Poezia nu se mai scrie pe
sine/ Poezia nu se mai scrie pe sine din sine/ Poezia
(…) nu mai are mamă, nu mai are tată/ Poezia nu mai
are poet/ Poezia este orfană ?/ Poezia nu se mai scrie
(…)/ Ea se urlă/ se sacadează/ se raperește/ se hipo –
hopește/ se manelește/ se sinucide/ se droghează/ se
fumează/ se prostituează/ se face orice/ numai poezie
nu se mai face/ Poezia nu moare/ nu tace (…)”
(„Poezia de azi”, p. 63-64). 

AZI PUSTIIT
Poetul respiră într-un azi pustiit, mistuit de zodia

urâtului, a neîncăputului, a neprivegherii: „(…) văd
în jurul meu atît de multe lucruri neterminate,/ simu-
lacre de gesturi în piețe pline de retori,/ încît din
degetele lor cad resturi de fapte/ ca rumegușul sub un
gater,// respir din ce în ce mai greu,/ ca o locomotivă
scoasă din muzeu (…)” („Urîtul”, p. 80). Totul pare
inversul totului. 

Noul volum semnat de Gellu Dorian pare născut
în zodia amarului. Cuvintele ard, scutură, plesnesc,
zvâcnesc, par un Munch vocal care se contorsionează
pe volutele defecte ale răvășitului mileniu.

Gellu Dorian e nelalocul lui de la locul lui, cum
par mai toate (cândva) fireștile lumii.

Gellu Dorian, La locul meu, Editura Rocart, 2022.
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Unul dintre motivele pentru care încă ne mai
fascinează poveștile dramatice din comunism (și
mai ales acelea din primii ani ai regimului) este
caracterul lor aproape incredibil. S-a scris mult,
s-a vorbit mult, s-au făcut mulțime de filme, dar
ele încă exercită, prin absurdul și anvergura lor
tragică, un soi de fascinație inversată, de perple-
xitate malefică. Pur și simplu înregistrăm încă și
nu ne vine să credem că așa ceva s-a putut întâm-
pla, că oamenii și-au putut frânge destinele atât
de subit, de brutal și de ilogic într-un malaxor al
istoriei pe care nu ni-l imaginam vreodată posi-
bil, sau cel puțin nu la noi. De aceea o carte pre-
cum cea publicată de curând de Anca și Raul
Ștef, deși nu dezvăluie neapărat lucruri necunos-
cute, se citește cu respirația tăiată și cu impresia
că, adesea, șabloane ca „viața bate filmul” sau
„viața bate literatura” au perfectă acoperire. În
același sens nici nu mai are rost să precizez că
apartenența ei la domeniul istoriei recente poate
fi convertit aproape fără rest într-un discurs lite-
rar recuperator, cu toate datele realismului și
deopotrivă ale fanstasticului lăsate la vedere.
Schimbând sensul perspectivei, e ca și cum ai
privi celebra nuvelă a lui Soljenițân despre o zi
din viața de lagăr a lui Ivan Denisovici ca pe un
reportaj făcut după cel mai bun manual de jurna-
listică.

Drame de familie din vremea comunismului
(Corint, București, 2022) e o carte-album (Anca
Ștef e jurnalistă, Raul Ștef e fotograf profesio-
nist), un document de istorie orală ce vine în sia-
jul unei alte cărți similare din 2014 (Mărturii din
temnițele comuniste ale României). Ea e, astfel,
continuarea unui proiect memorial sprijinit de
The Ratiu Family Charitable Foundation, care a

presupus deplasări pe teren în toată țara, intervie-
vări, fotografieri, incursiuni în arhive de familie
și-n dosare de la CNSAS. Pusă sub semnul unei
replici teribile spuse de preotul și profesorul de
teologie ortodoxă Liviu Galaction-Munteanu
soției sale, în cele câteva clipe cât au putut vorbi
înainte de procesul-simulacru („Dragă Sisiluț,
noi pe lumea asta nu o să ne mai vedem”), cartea
adună nouăsprezece mărturii ale celor care au
trecut prin ordaliile comunismului autohton din
epoca Dej. Implicați direcți și supraviețuitori
după 1990, fii, fiice și soții, cu toții care poves-
tesc cu lux de amănunte momentele dramatice
care le-au fracturat destinele și le-au răpit mame,
tați, surori, frați, rude, vecini și prieteni: arestări
în miez de noapte, detenții în pușcării insalubre
și-n colonii de muncă, deportări în Bărăgan pe
termen nedeterminat, execuții sumare la margi-
nea drumului sau în confruntări directe, îmhu-
mări în locuri adesea nedescoperite până azi,
marginalizări umilitoare ale condamnaților și ale
celor din familie, stigmatizări sociale de durată,
delațiuni ordinare, torturi cumplite, supravegheri
permanente și înscenări maculante. Sub forma
unor relatări fluente (desigur, foarte diferite ca
stil, pentru că naratorii sunt indivizi cu profesii și
nivele de educație foarte diverse) sau sub forma
unor răspunsuri la întrebări punctuale, textele
sunt fragmentate de fotografii relevante, de note
și de trimiteri biliografice complementare, astfel
încât poveștile de viață să fie cât mai bogate în
detalii. „Protagoniștii” acestor povești sunt preoți
ortodocși și greco-catolici, profesori universitari,
învățători, militari, medici, țărani, oameni cu
vieți obișnuite sau cariere minunate, peste care
tăvălugul dictaturii a trecut fără milă. Unii dintre
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ei au luptat fățiș cu regimul, e-adevărat, au fost
partizani sau i-au ajutat pe partizani, au refuzat
colectivizarea și ideologizarea, au vorbit împotri-
va comunismului și au făcut orice ca să i se
opună, alții, dimpotrivă, au fost victime colatera-
le sau doar nume prezente pe o listă de așa-ziși
„dușmani ai poporului” sau „dușmani ai clasei
muncitoare”, alcătuită eventual sub șantaj sau
tortură. Între cei nouăsprezece naratori, îi amin-
tesc doar pe violonista Ioana Raluca Voicu-
Arnăuțoiu, fiica celebrului ofițer-partizan Toma
Arnăuțoiu, și pe regizorul Nicolae Mărgineanu,
fiul psihologului universitar omonim. Curajul și
anduranța celor mai mulți dintre ei stau mărturie
nu doar pentru un anume tip de caracter indivi-
dual, ci și pentru profilul unui popor pentru care
comunismul a fost o excrescență malignă, un
virus extern, o distopie fatală. În niciun caz frica
n-a fost cea care i-a dominat, așa cum a spus-o
elocvent nepotul lui Simion Mureșan, un țăran
executat sumar pentru că a sprijinit un grup de
rezistență anticomunistă din zona Clujului: „Dar
frica este un păcat pe care ar fi bine să nu îl avem
niciunul, cu frica nu rezolvi nimic, și sunt
momente în care ești în situații-limită, a fi sau a

nu fi. Riști! Acum trăim o viață în care riscurile
nu se asumă, lumea e învățată să meargă la sută
la sută, sigur, numai să câștige, să nu piardă, să
fie ușor, să nu aibă responsabilități, să nu-i impu-
te nimeni nimic. Viața nu se poate trăi așa. Ei, pe
vremea aia, au fost învățați cu sacrificii, cu
greutăți. Ei s-au expus! Și-au jertfit viața pentru
niște oameni, pentru simplul fapt că s-au gândit
că și ei sunt oameni! Că au ei altă gândire, că fac
ei altceva. De lupta celor care au plătit cu viața au
beneficiat, pe de o parte, toți. Pentru că gândul
lor, speranța lor toți le-au avut, dar nu au avut
curajul să iasă în față. Și atunci ei s-au dus și s-
au jertfit în numele multora, ne-ar fi greu să spu-
nem în numele căror oameni”.

O carte de istorie recentă, un document de
istorie orală orchestrată într-un performance tex-
tual și vizual, asta e volumul Ancăi și al lui Raul
Ștef. Dar nu numai atât. Drame de familie din
istoria comunismului dovedește care a fost
înălțimea morală și spirituală a celor care au plă-
tit cu viața și cu libertatea pentru ca toți ceilalți,
de atunci și de acum, să prindă zilele ce li se
cuvin.
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Spiritul de grup al generației optzeciste se
vădește atât prin publicarea unui număr aprecia-
bil de antologii, cât și a relațiilor apropiate dintre
mulți scriitori reuniți în cenacluri cunoscute pre-
cum Junimea (nouă), Cenaclul de luni și
Cenaclul Universitas de critică literară. Nu trebu-
ie uitate nici cenaclul Pavel Dan din Timișoara,
nici promoțiile de studenți din jurul revistei
Echinox din Cluj-Napoca. Personalități precum
Ovid S. Crohmălniceanu, Nicolae Manolescu,
Mircea Martin, Ion Pop sau Viorel Marineasa au
avut puterea de a coagula în jurul lor tineri scrii-
tori abia debutați în volum sau cvasi-necunoscuți
la acea dată. Cenaclurile și antologiile au dimi-
nuat dificultățile de publicare în volume persona-
le întâmpinate de tineri în deceniul 9 al secolului
trecut. Să nu uităm că de la mijlocul anilor 1980
din ordinul diriguitorilor comuniști ai ideologiei
și culturii nu s-a mai putut debuta decât în grup,

metodă draconică ce a întârziat afirmarea personală a
multor tineri scriitori. Spiritul colectivist era altfel văzut
de mai marii politruci ai regimului. Spiritul de grup și
apropierea amicală dintre „generaționiști” le-a conferit
și o forță de impact mai mare față de generația ’70 de
pildă, ale cărei antologii cuprinzătoare au apărut abia în
prima decadă a deceniului 10 prin eforturile lui
Laurențiu Ulici. De asemenea, șaptezeciștii, ca și
șaizeciștii de altminteri, nu au beneficiat de îndrumările
și suportul unor lideri de autoritate precum cele trei
figuri de prim plan enumerate mai înainte. Scriitorii din
generațiile imediat anterioare au fost individualiști,
având șansa să se afirme în condițiile dezghețului poli-
tico-ideologic din deceniile 7 și 8, dezgheț survenit într-
un fel logic și necesar după „anii de fier” ai proletcultis-
mului, 1948-1960. În schimb, optzeciștii au avut de
înfruntat închiderea survenită în politica inclusiv cultu-
rală prin aplicarea directivelor stabilite la consfăturiea
de la Mangalia din iulie 1971 și (re)instaurarea (neo)rea-
lismului socialist. Aceste politici restrictive au întărit, la

rândul lor, rezistența și spiritul de grup ale generației
optzeciste. 

Antologia întocmită și publicată de Mircea Bârsilă,
Poezia optzecistă (Editura „Eikon”, 2021) este încă o
dovadă a unității de grup, a crezului și a gândirii teore-
tice împărtășite de scriitorii apăruți și afirmați cu precă-
dere în răstimpul 1975-1990. Este adevărat că o parte
din poeții înglobați în antologie nu s-au putut afirma în
respectiva perioadă, dar s-au format în spiritul
generației, i-au cunoscut, au fost colegi cu scriitorii deja
consacrați la finele deceniului 9. Metodele asemănătoa-
re de a scrie, atitudinea nonconformistă și anticanonică
a acestora i-au apropiat de poezia celor deja cunoscuți
până în 1990. În ce privește dezvoltarea poeziei optze-
ciste, evadarea ei de sub dictatul ideologic, Cenaclul de
luni a jucat un rol decisiv, de acolo afirmându-se repede
poeți de valoare certă precum Mircea Cărtărescu, Traian
T. Coșovei, Ion Stratan, Florin Iaru, Alexandru Mușina,
Mariana Marin, Romulus Bucur, Dan David și nu îi
citez decât pe cei mai reprezentativi. 

Cu toate că acest fenomen al postmodernismului s-a
introdus aparent cu de la sine putere pe scena literară
românească în defasaj față de cel american și vest-euro-
pean, el nu a apărut nici la noi din neant. Lăsând deopar-
te politicile și poeticile postmodernismului apusean,
analizate de Linda Hutcheon în două din volumele sale
istorico-critice (1988, 1989), tinerii optzeciști români nu
erau străini nici de ideile acestuia, nici de creația unor
scriitori autohtoni care au prefațat, ca să zicem așa,
apariția, fie și tardivă, a fenomenului în literatura româ-
nă. În Cuvânt înainte. O nouă generație lirică.
Generația în blugi, Mircea Bârsilă face cuvenita
mențiune: „Mișcarea literară optzecistă a început încă
din anii’70-’75, prin deschiderea gustului poetic spre
textualism și, pe de altă parte, prin opțiunea pentru dis-
cursul liric realizat în regimul literalității, în linia celui
impus în spațiul literaturii autohtone prin Tristan Tzara,
Tonegaru, Geo Bogza, Geo Dumitrescu, Gellu Naum,
Petre Stoica, Mircea Ivănescu, Marin Sorescu, Leonid
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Dimov, Vintilă Ivănceanu, Virgil Mazilescu... sau
George Bacovia a cărui modernitate – în latura ei extra-
simbolistă – a fost descoperită de optzeciști”. (op. cit., p.
7). 

Chit că sunt citați poeți de orientări diferite înclin să-
i dau dreptate lui Mircea Bârsilă, fiindcă atitudinea anti-
canonică, spiritul de frondă, nonconformismul, dorința
de originalitate cu orice preț, sunt caracterizante pentru
marea lor majoritate. Cât privește conceptul de literali-
tate, Mircea Bărsilă face apel la o explicație a lui Matei
Călinescu (Conceptul modern de poezie. De la roman-
tism la avangardă, 2002): „Exigența literalității ne apare
ca primordială în demersul poetic modern. Poate că
refuzul sensului figurat (poetul spune ceva, dar înțelege
altceva) este cea mai de seamă caracteristică a lirismului
de mai bine de un secol”. 

Adrian Alui Gheorghe (n. 1958) este primul poet
introdus în antologie, conform celui mai simplu și
comod criteriu – ordinea alfabetică. De altminteri ar fi
fost delicat, dificil și riscant ca antologatorul să opereze
cu alte criterii, de pildă orientându-se după anii nașterii,
ai debutului sau, cu atât mai puțin, după criterii valorice.
Adrian Alui Gheorghe, considerat de Nicolae
Manolescu în Istoria... sa „un optzecist întârziat” a cărui
„fantezie a metaforei” trece pe la „decadentismul baco-
vian” de factură simbolistă și merge până la imaginarul
suprarealist, în viziunea lui Mircea Bârsilă, în primele
volume „interesul liric era orientat spre încercarea de a
dezvălui ceea ce se ascunde dincolo de aparența faptului
că în lumea din jur nu se întâmplă nimic semnificativ.”
(p. 53). Sunt evidențiate volumele Ceremonii insidioase
(1985), Poeme în alb-negru (1987), Intimitatea absenței
(1992), Cântece de îngropat pe cei vii (1993), Fratele
meu, străinul (1995), Îngerul căzut (2001), Gloria milei
(2003), Poeme alese (2006). Numai până în 2010, când
a apărut Paznicul ploii, Adrian Alui Gheorghe publicase
douăsprezece cărți de poezie.

Mircea Bârsilă (n. 1952), autorul antologiei, s-a
făcut cunoscut, cum altfel?, mai întâi ca autor de poezie.
În studenție a frecventat cenaclul timișorean Pavel Dan
de care am amintit în intro. Obrazul celălalt al Lunii
(1982), Argint galben (1988), Scutul lui Perseu (1993),
O linie aproape neagră (2000), Anotimpurile unui cătun
(2003), Monede cu portretul meu (2009), Viața din viața
mea (2014) sunt volumele prezentate prin referințe cri-
tice ale altor autori – se înțelege că antologatorul nu și-
a făcut o prezentare de unul singur. Scriind în 1994 des-
pre Scutul lui Perseu, concluzionam că „Poezia lui
Mircea Bârsilă are un puternic, străbătător fior
existențial. Volumul său, Scutul lui Perseu, se constituie
într-un grav, mohorât dar și măreț spectacol al
existențialului, presărat fiind cu versuri definitorii,

memorabile, în care cântă o solemnă și întunecată nos-
talgie ontică”. În legătură cu Viața din viața mea, altă
carte valoroasă, consideram, în 2014, că „Exercițiul
poetic este și o cale spre mântuire, spre acceptare resem-
nată a condiției efemere a umanului, descoperind astfel,
prin căutările lui Mircea Bârsilă, și un rost inițiatic, pre-
cum în poemul profetic Un pământ nou...”.

Gabriel Chifu (n. 1954) este un poet care a avut
șansa să debuteze la 22 de ani cu volumul Sălaș în inimă
(1976), urmat de Realul eruptiv (1979), ambele cărți
fiind pe placul criticii și al juriilor ce le-au premiat. Le-
au succedat O interpretare a purgatoriului (1982),
Lamura (1983) și Omul nețărmurit (1987). Mircea
Bârsilă arată că primele volume „au impresionat, la vre-
mea lor, prin prospețimea transfigurării realului, într-un
discurs lipsit de zorzoane și în care erau valorificate, pe
cont propriu, ofertele unei auguste seninătăți lăuntrice”
(p. 160). Cu alte cuvinte, printr-un „discurs liric realizat
în regimul literarității” poetul se încadrează în
detașamentul optzecist. Cu toate că a debutat și s-a
remarcat în a doua jumătate a deceniului 8 – și nu e sin-
gurul –, cu toate că Laurențiu Ulici îl consideră
șaptezecist ca manieră de creație, Gabriel Chifu s-a con-
sacrat în deceniile 9 și 10... optzeciste cu alte volume de
valoare: Povestea țării latine din Est (1994), La margi-
nea lui Dumnezeu (1998), urmate de cele din primul
deceniu al secolului XXI: Bastonul de orb (2003),
Însemnări din ținutul misterios (2011), Ploaia trivalentă
(antologie, 2015) ș.a. Poezia lui Gabriel Chifu „contri-
buie, pe coordonate inedite, la configurarea «actualului
cod literar»” (Mircea Bârsilă) și „la constituirea unei
«verigi» importante a lanțului trecerii poeziei românești
de la neomodernim la postmodernism”. (Răzvan
Voncu).

Ioana Dinulescu (1950-2019) a fost o prezență
remarcabilă în special în viața literară a Craiovei. A
debutat în ultimul deceniu comunist cu Călătorii de
recunoaștere (1982), a continuat cu Legea și visul
(1987) și Eu și lumina (1989), toate primite favorabil de
critică. A urmat o pauză... de reculegere până în 1994,
când poeta a reînnodat firul cu alt volum remarcat –
Cortina în fața mării. De atunci poezia Ioanei Dinulescu
„a cunoscut o înnoire substanțailă”, în opinia lui Mircea
Bârsilă și nu numai a lui. Au venit succesiv Steaua lui
Ion și Orașul lui Heidegger (2002), Dumnezeu pe
acoperiș (2004), Poeme de pe malul stâng (2007),
Fereastra spartă (2011). Acele specifice „racorduri ale
poeziei la real prin cultivarea unui lirism al cotidianului,
al universului domestic, al interioarelor familiare dătă-
toare de tihnă...”, cum opinam în 1989, vor fi amplifica-
te în volumele postdecembriste și pigmentate cu ironii și
sarcasme țintind către noile anomalii ivite în... tranziție.
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În chip just Mircea Bârsilă conchide că „Într-un mod pe
cât de simplu, pe atât de cuceritor, ironia Ioanei
Dinulescu și autoironia, naivele izbucniri patetice și
remușcările amplificate de senzația de zădărnicie
existențială aduc în prim-planul liricii noastre feminine
o efervescentă stare de spirit ultragiată”. (p. 259).

Marian Drăghici (n. 1953) a ezitat destul timp până
să debuteze în 1988 cu volumul Despre arta poetică.
Mai înainte inteționa să înceapă cu publicarea unei pla-
chete intitulate Paharul cu o singură rază. Nu sunt prea
multe cărțile sale de poezie, dar toate scot în evidență o
creștere valorică de la una la alta: Partida de biliard din
pădurea rusească (1995), Lunetistul reluată în
Lunetistul și cocoșul de tablă (1996), Harum, cartea
ratării (2001), Negresa (2005), lumină, încet (antologie,
2013), Păhăruțul (2019). La apariția antologiei de autor
din 2013 am scris despre Marian Drăghici „ca despre un
poet suav, ascuns și sinuos, pălmuind în schimb tare
banalitățile, clișeele, și apoi sublimând în aerul unei
idealități de neatins, de nespus, de negăsit.” Mircea
Bârsilă pune accentul pe o trăsătură nu știu cât de frec-
vent, cât de bine evidențiată de critică, a poeziei lui
Marian Drăghici – mă refer la „Experiența extatică a
poetului [ce] se circumscrie misticismului creștin, în
orizontul căreia viziunea beatifică, viziune care nu este
posibilă fără iubire și fără inițiativa lui Dumnezeu...”.
Aceasta și-ar afla „punctul de plecare în experiența
contradicțiilor lăuntrice, a dizarmoniilor sufletești dure-
roase, a conflictelor fără ieșire, cu sine (iovice)”. (p.
285). 

Un poet care publică rar – vreo șapte cărți de versuri
în răstimpul unei jumătăți de secol – Adrian Frățilă (n.
1950) a atras atenția prin primele apariții – Echinocțiul
de fiecare zi (1978) și Vânător înzăpezit (1983) – dar și
prin ultimele două – Dodikai (2016) și Balade (2018).
Între acestea – La arat văzduhul (1996), volum publicat
după treisprezece ani de tăceri, Restanțier la primul meu
mileniu (2011) și Scrisoare generației următoare
(2013). Adrian Frățilă poetizează trăirile intense, pro-
funde, de durată, care îi marchează și modul cotidian de
a fi. „În niște vremuri când atentatele minimaliste au
vulgarizat, au debilizat poezia în numele unei libertăți
licențioase de limbaj și al unei directitudini prozaice,
Adrian Frățilă se închide în cercul de foc al unei
clasicități apropiate nu atât de metafizică, deși unele
poeme ni-l sugerează pe Lucian Blaga, ci mai aproape
de (dez)echilibrul hipnotic, de solemnitatea și de trans-
ele elinismului.” Am exprimat această opinie despre
Dodikai considerând că Adrian Frățilă este mai puțin
optzecist ca formulă și stil și mai mult prin perioada
când a debutat. De altminteri și Mircea Bârsilă punctea-

ză candoarea și o tragică eroicitate asumată cu volupta-
te...

Viorel Padina (n. 1950) este un poet de o rară
discreție a cărui valoare a fost puțin evidențiată. A publi-
cat, în mod excepțional aș spune, un unic volum –
Poemul de oțel (1991). Sunt puse în valoare prin poeme
filonul balcanic, un anumit amestec lexical – arhaisme,
neologisme, expresii străine parodice, ceea ce ușurează
devoalarea unui fond antisentimental, implemetarea
parodicului și a satiricului. În 1992 consideram că
Poemul de oțel se ocupă, între altele, cu „Terfelirea
pacostei discreționare, într-un stil care își iese din fire
căutînd grotescul cel mai grotesc și bășcălia cea mai
amarnică.” Îl apropiam pe poet de autori ca Alfred Jarry,
Tristan Tzara sau Urmuz. Și Mircea Bârsilă sesizează
„distorsiunea urmuziană a realității și grija de a nu lite-
raturiza”.

Traian Ștef (n.1954) a debutat relativ târziu, în
1993, cu volumul Călătoria de ucenic. Și-a consolidat
opțiunea pentru poezie în 1997, publicând Femeia în
roz. Figura controversată a femeii în roz – „marea artis-
tă”, muză, „himerică prezență”, „o femeie în stare
gazoasă” ș.a. – este, după spusele autorului, chiar moar-
tea! Alternativ, Traian Ștef va „ieși în lume” scriind eseu
(Despre mistificare, Ridicolul, 1998) și chiar proză
(Orbul și dintele de aur, 2002). Epistolele către
Alexandru (2004), Didascaliile (2007), Cardul de credit
(2013) îl consacră pe Traian Ștef ca poet postmodern dar
și neomodernist. 

George Vulturescu (n. 1951) este încă un poet afir-
mat și consacrat fără rezerve după 1989. Debutase greu,
în 1988, la Editura „Litera”, cu Frontiera dintre cuvinte.
Imediat după 1990, cu patru cărți originale de versuri –
Poeme din Ev-mediul odăii (1991), Orașul de sub varul
pereților (1994), Tratat despre Ochiul Orb (1996),
Gheara literei (1998) – George Vulturescu s-a impus
definitiv pe scena poeziei contemporane. Au venit alte
volume de forță: Nord și dincolo de Nord (2001), Stânci
nupțiale (2003), Alte poeme din Nord (2007), Aur și
iederă (2011), Grota și literele (2013). Nordul cu pietre-
le lui, cuțitul, Ochiul Orb sunt motivele recurente din
poezia lui Vulturescu. Pe lângă acestea Mircea Bârsilă
enumeră și altele: „cuvântul, odaia, piatra, stânca,
Ochiul Orb, tărâmul Nordului, litera, grota” și le unește
„sub semnul unui motiv ordonator”. (p. 729).

Antolog ia alcătuită de Mircea Bârsilă este o amplă
istorie literară a poeziei românești începând din 1975
încoace. Excepțională ca referințe critice, aproape
exhaustivă ca reunire a poeților optzeciști, antologia
este nu numai utilă, nu numai necesară, ci și reprezenta-
tivă și elocventă.
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În spatele oricărei vârste culturale puternice,
lucrează, din umbră, creatorii ei, înaintaşii. Eugen
Simion îi caută cu precădere în dinamicul, fremătăto-
rul şi atât de variatul peisaj interbelic, ai cărui
reprezentanți au ilustrat sub semnul excelenţei româ-
nitatea, chiar şi în condiţiile unui exil (auto-) asumat,
cum este cazul triadei Ionescu – Cioran – Eliade, care
a acaparat atenţia criticului în cel puţin patru studii
monumentale, nemailuând în calcul articolele şi exe-
geza închinate lor de-a lungul timpului: Mircea
Eliade, un spirit al amplitudinii din 1995; Mircea
Eliade, nodurile şi semnele prozei şi Tânărul Eugen
Ionescu, volume care, deşi relativ recente, s-au bucu-
rat deja mai multe reeditări şi Cioran – o mitologie a
nedesăvârşirilor din 2014. Încercând să dea curs,
peste veac, dezideratului maiorescian după care o
cultură naţională puternică presupune un fond sui
generis ancorat (în) forme apropiate de perfecţiunea
aşteptată, Editura ,,Cartea Românească Educaţional”
îşi propune să ofere o haină nouă unor studii funda-
mentale privitoare la esenţa literară, culturală, ținând
de mentalitatea şi de filozofia istoriei româneşti, aşa
cum pe deplin sunt amplele lucrări exegetice purtând
semnătura lui Eugen Simion. Reluarea, în cadrul unei
serii de autor, a preocupărilor criticului – care au pre-
supus câteva decenii de documentare, cântărire, revi-
zuire şi, în sfârşit, aşezare în matca europocentrismu-
lui iar, mai nou, a globalismului – reprezintă un act de
consolidare, în intenţie şi în formă, a ideii că în şcoala
şi societatea româneşti actuale există o imperioasă
nevoie de carte autentică, ştiinţifică pentru a-şi des-
ervi în chip nobil cititorii, pregătindu-i pentru o lume
în care nici literatura, nici limba română să nu fie tre-
cute cu vederea.

Manifestând o preocupare constantă pentru litera-
tura subiectivă, confesivă, pentru jurnal ca expresie
scripturală a eului sau, sedus la rândul său, de scriitu-
ra amprentată biografic, Eugen Simion rămâne, în
paginile criticii literare româneşti de ieri şi de azi,

după expresia lui Paul Cernat, ,,între colegii săi
de genraţie şaizecistă, nu doar cel mai prolific
la nivel editorial şi cel mai dedicat literaturii
române după 1989, ci şi un spirit de o invidiabi-
lă tinereţe”, cu ,,o vitalitate a comentariului
puţin obişnuită şi o disponibilitate intelectuală
multiplu orientată către demersuri de anvergură
dintre cele mai diverse”, de la preocuparea pen-
tru literatura interbelică, postbelică şi contem-
porană (vizibilă în Scriitori români de azi şi
Fragmente critice) până la intenţia rescrierii
canonului (Proza lui Eminescu, Dimineaţa poeţilor
etc.). Activitatea lui din ultimii douăzeci de ani ates-
tă, cu certitudine, faptul că între proiectele sale ambi-
ţioase se înscrie şi cotitura dinspre ceea ce ar putea fi
o simplă monografie, via analiza sistematică aplicată
literaturii subiective, autobiografiei şi diaristicii
(debutând prin Întoarcerea autorului) înspre înţele-
gerea şi interpretarea complexă a fenomenelor istori-
ce şi transistorice la scară europeană, ulterior univer-
sală. De la Timpul trăirii, timpul mărturisirii (1977)
până la celebrul studiu din 1981, Întoarcerea autoru-
lui, şi mai departe, până la Sfidarea retoricii. Jurnal
german (1986) or Ficţiunea jurnalului intim (volu-
mele I-III, 2002), interesul său pare a se canaliza lim-
pede în această direcţie necesară cu atât mai mult cu
cât practicarea pe scară largă a literaturii de sorginte
(auto-) biografică e, în sine, suficientă pentru a-l
îndreptăţi. Luate împreună sau îndelung savurate
separat, acestea fac, după mărturisirea criticului
român, deliciul serilor aşezate ale senectuţii, când, în
liniştea şi armonia intimităţii, inteligenţa scormoni-
toare caută să deschidă sanctuarul confesionalului şi
să pătrundă în odăile calde sau zbuciumate ale fiecă-
rui eu (suflet şi gândire creatoare deopotrivă) în
parte.   

Publicat pentru prima oară în 2006, Tânărul
Eugen Ionescu se înscrie pe această traiectorie fertilă
a reevaluărilor. Ediţia Cărţii Româneşti Educaţional
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este cea mai nouă, revăzută şi adăugită, în spiritul cri-
tic şi riguros care nu l-a părăsit pe autorul studiului
niciodată. Demersul deopotrivă analitic şi sintetic pe
care îl face criticul, citind opera şi biografia ionescie-
ne cu lupa atentă a cercetătorului şi dublându-şi efor-
turile printr-un rafinament stilistic de invidiat dezvă-
luie o formulă îndelung elaborată, spectaculoasă prin
metodă şi rezultate. Maniera în care scrie Eugen
Simion leagă metode extrem de diferite precum cele
specifice unor discipline de studiu din arealul istoriei
şi criticii literare (adeseori uşor îndatorate formulei
impresioniste) cu altele mai noi, provenind din zona
criticii genetice (aceasta din urmă vizând metamorfo-
zarea biograficului în sursă a construcţiei identitare
de maturitate a scriitorului supus analizei) şi/sau a
mitocriticii. Dispuse într-un volum consistent, cele
peste cinci sute de pagini din ediţia de faţă pot fi citi-
te, de ce nu, şi ca un omagiu pe care Eugen Simion îl
consacră, cu netrucată tandreţe şi devotament, uneia
dintre cele mai complexe, dar şi controversate perso-
nalităţi din interbelicul românesc, rebelul, prometei-
cul, protestatarul, în fine odinioară poetul, eseistul şi
marele creator de mai târziu, în Franţa, al literaturii
absurdului,  greu de prins în tuşe exegetice Eugen
Ionescu/Eugène Ionesco. 

Un loc extins îl ocupă analiza unei opere – piesa
Cântăreaţa cheală  ̶ care a fost scrisă pe când
Ionescu se afla în Franţa, ca ataşat cultural, şi a tri-
mis-o prietenilor săi din ţară însoţită de un număr de
aforisme pe care le intitulase „sclipiri”. În opinia lui
Petru Comarnescu, acest exerciţiu lingvistic bazat pe
tehnica paradoxului are legătură cu „poveţele pe care
i le-a dat limba noastră”1. Trimiterea la folclorul
românesc („folclorul românesc i-a fost bun inspirator
şi sfătuitor aceluia care, vrând să înveţe fără profesor
englezeşte, şi-a amintit foarte pe româneşte de geniul
limbii şi de infinitele ei posibilităţi de a sugera joaca
şi ridicolul din vorbirea celor care nu mai trăiesc nici
viaţa şi nici sensul cuvintelor, rostindu-le fără conşti-
inţă, în cea mai cumplită platitudine“) nu este însă
una extrem de convingătoare. Însă, avea să scrie
Eugen Simion, umorul involuntar al Doamnei Smith
şi al Doamnei Martin au o legătură directă cu geniul
limbii noastre și comicul caragialesc.

Opera franceză a lui Ionescu dovedeşte că trăirile
sale în „ţara tatălui” au rămas pentru el amintiri trau-
matice imposibil de vindecat şi deosebit de greu de
alinat. Epoca românească a lui Ionescu a fost „exor-
cizată” în mod repetat în teatru şi în publicistica sa;

totuşi, ea a continuat să reprezinte pentru autor o
cicatrice.

Cele de mai sus, dar şi multe altele care au rămas
încă de spus l-au transformat pe Eugen Simion într-
un adevărat formator de şcoală exegetică. Preţuind
românitatea şi valorile ei literar-culturale, acesta a
reuşit, în egală măsură, să impună autorii canonici ai
Estului în inima unui Occident care avea nevoie de o
infuzie de noutate şi vitalism pentru a-şi depăşi arti-
ficialitatea. Criticul român a propus, cu eforturi sub-
stanţiale, şi un mod de abordare a operelor şi autorilor
dificil de asumat, pe tiparul (greu accesibil neiniţiaţi-
lor) teză – antiteză – sinteză. În urma lecturii, rămâ-
nem îndatoraţi transportării înapoi într-un timp pe
care-l credeam pierdut, dar atât de prolific pentru lite-
ratura română, al interbelicului, la care majoritatea
capitolelor fac referire. Chipul lui Eugen Ionescu este
adeseori întunecat, iar uneori luminile se adaugă
umbrelor într-o tuşă anecdotică surprinzătoare. Spre
final, criticul se admonestează retoric: ,,Revin la
întrebarea de început: ce-a primit şi ce-a dat Eugen
Ionescu literaturii române?! Formaţia lui intelectuală
şi artistică este, oricum, preponderent românească.
Există un spirit românesc bine marcat în eseistica lui
şi chiar în modul său de-a fi. Chiar gustul negaţiei
vine pe o tradiţie românească. Chiar crizele lui de dis-
perare, metafizica lui, trecerile imprevizibile de la
tachinerie la angoasă, de la jocurile spiritului la filo-
sofia morţii sunt, toate, într-o tradiţie care, pornind de
la Eminescu, străbate toată marea poezie româneas-
că... Ce-a lăsat Eu gen Ionescu culturii din care voia
să evadeze în momentele sale de disperare? A lăsat o
eseistică excepţională care, după aproape o jumătate
de secol, a început să dea roade în spiritul noilor
generaţii. A lăsat un mod neconvenţional de a trata
literatura, a desolemnizat critica românească şi, cum
am precizat în mai multe rânduri, a introdus fără
complexe discursul autorului în discursul criticului.
În fine, Eugen Ionescu a creat prima anti-piesă (în
varianta teatrului absurdului) în limba română:
Englezeşte fără profesor. Este începutul unei mari
cariere europene şi a unei şcoli în teatrul universal”.

Notă:
1. Eugen Simion, Tânărul Eugen Ionescu, Fundaţia

Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2007, p. 312.
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Ioan Manole este/ face o figură aparte în mul-
ticolorul peisaj cultural contemporan: poet și
jurnalist, corespondent și colaborator la reviste
culturale, cotidiene, periodice, instituții media și
edituri, realizator de emisiuni incitante la câteva
televiziuni din nordul Moldovei, pictor cu
prezențe în expoziții colective, laureat al
„Marelui Premiu” și al altor premii la peste 70
de festivaluri literare, consultant artistic la
Centrul Cultural Bucovina. Incomod, impetuos,
insurgent, veșnic nemulțumit, bardul „cu colți
luminoși”, poet de respirație amplă, cu suflu
whithmanian (Adrian Dinu Rachieru), vulcanic,
clocotind de metafore (Ion Drăgușanul), zgudui-
tor (Darie Novăceanu), va debuta editorial des-
tul de târziu, cu volumul Singurătatea
înfrânților (Grup Editorial Mușatinii – Bucovina
Viitoare, Suceava, 2000), urmat de Vânătoarea
de îngeri (editura Millenium, Suceava, 2003) și
de Întoarcerea fiarei (editura Mușatinii,
Suceava, 2007).

Paradoxal, odată cu adunarea poemelor între
coperți de carte, autorul pare să fi  intrat într-un
nemeritat și neașteptat con de întuneric (pus în
umbră de latura jurnalistică, mult mai vizibilă),
sfărâmat abia acum de cea mai recentă apariție,
Câmpiile de piatră ale morții (editura 1PRINT,
Suceava, 2021), un op răscolitor, dedicat Ioanei
(soția al cărei destin dramatic a fost mult prea
devreme frânt) și fiicei Zamfira (ființa Destin și
lumină), ca nesmintit semn al rezistenței și iubi-
rii fără sfârșit. Structurat în două părți (cea din-
tâi, Drumurile așteaptă, drumurile dor, drumuri-
le urcă și Moartea în corabia lor…, a doua,
Insomniile destinului. Poem cu zăpadă neagră și
ochii de smarald ai Morții…), volumul surprin-

de, la prima vedere, prin dimensiunile
îndrăznețe (275 de pagini format A4, cu
un corp de literă generos) și, de asemenea,
prin intersectarea poeziilor cu ilustrațiile
tulburătoare semnate de artistul complex
Petrică Maxim.

Pagină cu pagină, se derulează o conti-
nuă restructurare a lumii (Genunchii/ vor
fi pietre de temelie/ pentru alte începu-
turi), marcată de omniprezența Morții,
ascunsă inițial într-o piatră ca în burta unei
fecioare. Poetul își dă cu sârg obolul la vama
înalturilor, primind înapoi remușcări, capricii,
dureri, spaime, deziluzii, îngrijorări, prăbușiri,
rătăciri, resemnări, toate, nuanțe ale frigului
suveran. Totul se vinde și se cumpără în talcio-
cul pentru suflete uscate, chiar și durerea de
chihlimbar e dată la schimb pe strălucirea iluzo-
rie a Morții atotputernice.

Trecerea permanentă, în cruciș și-n curmeziș,
peste valea stearpă/ a Sinelui lasă urme de
neșters, amprentele robuste ale unei fragilități
incredibile (ascunse în flori de cireș, în zidul de
cenușă, prinse în cătușe de rouă), ca semne anti-
cipând o iarnă/ descompusă/ tăcută, imensă/
atotștiutoare/ zadarnică. E o iarnă fimbul,
copleșitoare, nimicitoare, după traversarea căre-
ia poetului nu îi mai rămâne decât zborul cu o
aripă ruptă/ și prinsă cu smoală.

Poemele uzează de simbolistica unui întreg
inventar geologic, dezlănțuit în combinații inso-
lite, căci, sub forța cuvântului, materiile se între-
pătrund, se intersectează într-un dans frenetic al
vieții și al morții: piatra cu metalul (iscând din
nimic cerșetori de bronz în statui), apa cu absin-
tul, umbra cu umbra pietrei, toate sub ochiul
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vigilent al fluturelui roșu ce pregătește ghiloti-
na. De ghilotină nimeni nu va fi cruțat, chiar și
înalturile fiind pedepsite aspru: Cerul aruncă
doar cu sfinți decapitați/ iar mestecenii/ se pre-
gătesc de iarnă ca de Înviere.

Universul poetic adăpostește în centrul ființei
templul orbit de singurătate, de așteptare, de
înălțare, refugiu pentru o adevărată risipă de
mituri în care respiră doar focul. De aici, din
centru, se desface o arhitectură a spațio-timpului
în continuă prefacere și primenire: depărtări,
ruine, lada de zestre, temelii stinghere, grinzile/
afumate ale trecerii, catedrale sfărâmate, muzee
pustii, case bântuite, drumuri înșelătoare pe care
Noi mergem/ trufași,/ melancolici/ indezirabili,/
aroganți,/ disprețuitori,/ ticăloși,/ asasini,/ ane-
mici,/ aiurea, aiurea/ nicăieri, niciunde. 

Peste spiralele aparent fără de sfârșit ale
vieții și ale morții, rătăcite într-o iarnă
dezlănțuită, răsună clopote de ceară, anunțând
încă un belșug de durere, clopote izgonite din
turle de biserici decapitate/ aliniate/ ca niște
capete de voievozi/ pe marginea drumurilor/ ce
nu se mai întorc niciodată. Poetul învață cu greu
alfabetul furtunilor târzii, niciodată singur,
mereu spate în spate cu jumătatea sa, împărțind
lumile pe din două, cântând la patru mâini la
pianul din oase de elefant. Aparent despărțite de
Moarte, aparent condamnate la rătăcire fără
sfârșit într-un univers pietrificat și pietrificant,
cele două jumătăți ale sferei trec peste toate
opreliștile și se regăsesc întru iubire (Doar tru-
purile/ noastre luminau câmpia/ ca niște ochi
flămânzi de lup), în spațiile liminare ale poezii-
lor, crescând poem în poem, durere în/din dure-
re, precum păpușile Matrioșka aduse de bunicul
din prizonieratul siberian. 

În pliurile spațiului se ascund gropile comune
ale copiilor nenăscuți, camuflate cromatic, cine-
tic și auditiv de verde durut, cântecele violet ale
greierilor, verdele de otravă al absintului, albas-
trul electric, verde vertical, zăpada neagră, vră-
bii întunecate, flori violet, păsări albe, decolo-
rate, iarba fiarelor, cochilii de melci lunatici,
păsări înghețate ori caii negri. Asistăm la adevă-

rate cavalcade sub- ori supraterane, care au drept
scop recuperarea unui timp al războaielor uitate,
un timp în care cenușa naște diamante, iar anii,
anii sunt un fel de eunuci de strajă la haremuri/
nimeni nu-i adună când se rostogolesc/ ca niște
monede ruginite/ pe trotuare pustii.

Glisând, la marginea sufletului, între lumină
și întuneric, decantând timpul decapitat și
cenușa înflorită, poetul se confruntă mereu cu
sinele hrăpăreț de zbor, de înalturi, într-un război
niciodată câștigat, niciodată pierdut, un război
din care soldatul se întoarce pentru a depune
mărturie: Cuvintele/ au prins rădăcini, au stri-
gat/ și nu au vindecat/ multe lucruri neînțelese/
despre anotimpuri/ despre inima ta/ ce se întoar-
ce în piatră/ întuneric lângă întuneric/ frunte
lângă frunte/ prea departe să auzim/ rugul cum
învie/ clapele pianului/ un alfabet numărat /al
nopților polare. Plecat la vânătoare de îngeri,
Ioan Manole e însoțit permanent de umbrele
foșnitoare ale celor duși, împrumutând aripi de
la toate neamurile de zburătoare (corbi, vulturi,
pescăruși, păsările inorogilor, bufnițe, lebede
negre, lilieci, pasărea din care zborul evadează,
pasărea lovită de zbor, pasărea încâlcită printre
gratii), jinduind la ciotul de aripă/ ce crește/ în
omoplatul cuvântului interzis.

Timpurile aparent distanțate se suprapun
(Umbra copilăriei/ crește ca o cetate/ se înalță
până la/ luna bolnavă,/ iar prin arhitectura flui-
dă/ a ierbii uscate/ din ogradă,/ printre șerpii
îndoielii,/ aproape orb/ cu ochiul de sticlă/ în
pumn/ aleargă tata după fluturi), anticipând cu
tristețe ființială un infern așteptat, ale cărui linii
de forță converg într-o structură de profunzime,
o matrice salvatoare: Semințe/ întemnițate în
așteptare,/ niște schelete/ tâmplă lângă tâmplă,/
într-un bordei săpat/ în aripa/ drumului care nu
duce/ nici măcar în cer…

Osatura ideatică a volumului e îmbrăcată în
metafore ample, arborescente, care susțin con-
structul poetic asemenea unor arce frânte, peste
care se înstăpânește, înfrigurată și flămândă,
supraprezenta Moarte: Aș putea să te vând,/ să te
dau la schimb, Moarte,/ cu tot întunericul tău/
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care crește în noi/ precum singurătatea/ în vul-
turi/ Să te țin în colivie,/ să te hrănesc/ doar cu
păsări,/ cu durerea/ cântecelor/ plecate prea
devreme,/ oase albe de lebede negre/ Să ne
facem mai buni,/ să ne facem frumoși/ ca să nu
ne vezi/ ca să nu ne uiți/ chiar orbi să/ pribegim
prin imperii… Singura supraviețuitoare a bătă-
liilor cu Moartea rămâne urzeala de rezistență a
memoriei, suprasaturată de amintiri, răstignită
între orașe/ malaxoare gigantice, /cenușii,/ rugi-
nite și răscrucile care nu duc nicăieri/ cântece
peticite,/ stinse,/ cântece de cătănie,/ uitate.

În acest spațiu-timp, golit de orice lumină
după pierderea Ioanei, șarpele așteaptă să muște
cu sete, Dumnezeu își pierde chipul prin cărări-
le de lut ale trupului, iar ispita cea mare este cea
a slavei deșarte: Mărirea noastră este doar
demon flămând/ doar cădere, pârjol și pustieta-
te/ deșertăciune pângărită de eunuci turbați.
Fiecare poem reprezintă însă încă un pas într-un
urcuș neobosit al Golgotei personale, metamor-
fozând treptat cerul și pământul, într-o nouă pre-
facere a lumilor încărcate de blesteme (luna e o
puică de lup), peste care îngeri călăresc speranțe
pe șei de fildeș, mestecenii cresc cu rădăcinile-n
nori, iar Ultimul pelerin/ se urcă pe cruce/ să se
nască încă o dată. Fantasmele acestor lumi își
găsesc refugiu în suprafețe reflectante, de unde
continuă să diriguiască destine: …toate nunțile
acelea/ opreau la fântâni/ ca la niște altare/ să
privească năuc/ prin ochiul orb,/ rece, încreme-
nit… Tainele lor sunt accesibile doar prin dure-
rea sublimată, transferată în icoane ce nasc
rădăcini/ până dincolo de ceruri/ în bisericuțe
de lemn.

Voi scrie, voi scrie, voi scrie/ sub ploile
negre, sulfurice, apocaliptice/ ce cad necontenit
peste ruinele orașului/ Voi scrie, voi scrie, voi
scrie/ o altă carte despre călătoriile orbilor, ne
previne poetul, acoperit de litere ca de grâul
întors în pâine/ precum Fiul Risipitor/ întors în
tatăl și în Destin… Poemele sunt incantatorii,
pendulând între tăceri și ritmurile dezordonate
ale inimii, serii paradigmatice care imprimă
cadențe salvatoare (Doar Dumnezeu mai trage,/

ca un orb încăpățânat,/ linia orizontului/ prin
care noi ne prăbușim în istorie…), ori ruperi de
tempouri ce aruncă totul în haos (Peste clepsidra
albă,/ imaculată a sinelui/ doar silueta unui sal-
timbanc/ ce trage umbra/ ca să-i fie eșafod.)

Cărțile lui Ioan Manole se cer scrise și rescri-
se pe ziduri, pe copaci, pe coaja lumilor imagi-
nare, pe ruine de bisericuțe părăsite, pe fire de
iarbă pietrificată, iar poemele cresc asemenea
trovanților, fără să știe rușinea, păcatul, închi-
narea/ spaimele, depresiile agonizante, furtuni-
le, căutând mereu, neabătut, calea Damascului.
Braț la braț, rană lângă rană, poetul (piatră de
templu/ și de risipire) își însoțește poemul în
lungul drum al acestuia către mântuire.
Deocamdată, aici și acum, „Meșterul” Manole
se dovedește un învingător al destinului, un
cuceritor tenace al liniștii – neliniștii, un
supraviețuitor al traversării Câmpiilor de piatră
ale Morții, un ziditor al sinelui, răstignit mereu
alături de moarte pe aceeași cruce. 
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Contând mai puțin ca biografie romanțată a unor
personalități ale vremii, Balada, romanul lui Adrian
Lesenciuc (Brașov, Editura „Creator”) rămâne o carte
în care evenimentele exterioare se legitimează dintr-o
profunzime a cântecului imaterial și a mitului.
Volumul stă sub semnul baladei care, ca un autentic
tipar , structurează la modul convingător imaginarul
cărții, proiectând reflexe mitice asupra lumii și redi-
mensionând omul și gesturile sale. În egală măsură,
prin caracteristicile sale, balada motivează prezența în
realitatea romanului a istoriei(trecut), a simbolului și,
până la un punct, a mitului, totul sub semnul cântecu-
lui ce ia inițiativa selectând din real secvențe emble-
matice pentru relația omului cu timpul.

În primul capitol al romanului, Despre începutul
căutării cântecului, cântecul asigură echilibrul ființei,
scoțându-l pe individ din realitatea concretă, pentru a-
l proiecta într-un univers ideal, cu siguranță de cu totul
alte dimensiuni. În ultimă instanță, cântecul oprește
„căderea” într- o vale ca sugestie a degradării: „Parcă
eram pe altă lume, parcă acel cântec îmi regla baierele
ființei, cât să n-o scap să o ia la vale, pentru că n-am
simțit niciodată până atunci o asemenea putere în
trupșorul firav, legat în niște straie largi și nu tocmai
potrivite pentru nevoia mea de joacă și pentru neas-
tâmpărul vârstei”. Mai mult chiar, cântecul pe care-l
are în vedere scriitorul trimite spre un cunoscut „cân-
tec încăpător („Ar trebui un cântec încăpător...”) cu
siguranță larg (Un cântec larg tot mai încearcă”, scria
poetul) care nu mai este eliberat prin profanul instru-
ment, fie acesta „cimpoiul veșted luncii” ori fluierul,
fiindcă el este însăși esența muzicală a realului. Este,
această esență muzicală, aproape imposibil de trans-
cris în notele convenționale: „Dacă mă gândesc bine,
cântecul acela care-mi rămăsese în minte nu era numai
doina din fluier, ci întreaga natură înflorind în cântec,
cu șopotul izvorului și al păsărilor, și mai ales cu cel
stins, al buciumului de pe fundal. L-am plimbat pe
prietenul meu, Carol Miculi, prin Obcini, și el s-a apu-
cat să pună picătură cu picătură toate acestea pe note.

S-a apucat de o treabă serioasă, căci tare l-a fermecat
doina, dar parcă n-a pătruns în inima ei, căci numai
acordurile de suprafață, numai învelitoarea în care
jalea celor din codrii Bucovinei se așterne a putut-o
reda cu urechea lui de maestru. „Dar mai e ceva”, i-am
zis, „mai e și buciumul, mai e stâna toată vibrând în
muzică”, și el, săracul, degeaba a plecat urechea spre
toate astea, că numai ceva din gâlgâitul naturii care
prinde viață a putut să pună pe note. Dar mi-a promis
Carol că va veni cândva să asculte altfel muzica aceas-
ta care l-a fermecat, pe care a cunoscut-o numai ca
întâmplare, căci cu siguranță el n-a simțit piatra
vibrând cum a simțit-o Ștefan lângă talpa bătrânului
călugăr Daniil”. 

Există în roman un cântec al dorinței, după cum
există un cântec al sângelui. Esență a existentului, cân-
tecul contează dincolo de circumstanțe: „Când s-a
retras curtea să delibereze sala întreagă s-a ridicat în
picioare și a cântat compoziții de-ale lui Ciprian, iar
când președintele Colegiului juraților a anunțat verdic-
tul de achitare, sala a izbucnit în urale și a cântat
Deșteaptă-te, române!(...). Încă o dată cântecul a aco-
perit orice formă a acuzării”. Există totuși o voce mai
puternică decât cea a cântecului și un întreg capitol(
Despre vocea mai puternică decât a cântecului) o
pune în evidență. Este în ultimă instanță vocea unui
destin ce îi amintește individului că se definește prin
raportare nu doar la cântec și la limbă, ci și la ideea de
țară: „Acum e momentul să facem ceva, dar nu trebuie
să ne oprim aici. Asta e vocea destinului. Asta trebuie
să asculte poporul când se găsește cineva să rostească
vocea destinului”. Limbă, cântec și țară sunt reperele
la care se raportează personajele, definindu-se prin
acestea: „„Am zis că am aprins fitilul unei mișcări și
că prin fiecare dintre cei prezenți acolo s-a dus mai
departe dorința de a împărți nu numai o limbă și un
cântec , ci și o țară”(s.n.). 

Suficient pentru a convinge că acest cântec pe
care-l are în atenție romanul lui Adrian Lesenciuc este
spritul etern al locului, echilibru și forță civilizatoare,
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în antiteză cu manifestările urletului. 
Urletul este semn al ruperii echilibrului ființei,

opus cântecului ca armonie a intregului și bucurie a
Creației, cu o forță de-a dreptul demonică : „Dar nu
putea uita urletul care acoperea toate cântecele. Căci
degeaba ar ieși cântecele din dorul și neostoirea
neamului dacă urletul le acoperă” (Despre urletul care
nu ține loc de cântec). Pentru a acoperi urletul dezin-
tegrator cântecul trebuie să fie fixat, încadrat in formă
perceptibilă. De aici perspectiva asupra artistului
Ciprian Porumbesc, cel care, barbian vorbind, „cântec
istovește”, împrumutându-i cântecului propria ființă:
„M-am retras devreme, ascultând cântecul nestins.
Căci niciun urlet al nației nu poate să umbrească vreo-
dată cântecul, atâta vreme cât e purtat de șuvoiul de
note”(s.n. Despre cântecul ce acoperă orice urlet) 

Balada este un roman al nașterii și al morții, al
cărui univers este umbrit tragic de morțile timpurii ale
inocenților, care, în planul semnificațiilor simbolice
ale textului devin sinonime anulării perspectivei, a
continuității. De menționat cumplita moarte a mezinu-
lui familiei Porumbescu, după cum nu pooate fi omis
faptul că boala și moartea pândesc perfid personajele. 

Balada se citește și ca un roman al unei iubiri ce
stă sub semnul incompatibilității dintre condițiile celor
două personaje, nefiind aici vorba de ura veche sha-
kespeariana dintre două familii. Cântecul se insinuază
în final pentru a crea iluzia unei prezențe: „O văd pe
Berta tresărind îmbujorată. Cețurile se risipesc, dar nu
se vede marea. Berta zâmbește. Sânul ei tresaltă., am
observat asta și-n salonul gorgonenilor. Berta, iubirea
mea!” 

Spiritul baladesc al romanului se reflectă asupra
personajelor, care sunt „suspendate” într-o extraodina-
ră tensiune a trării, desprinse până la un punct de coti-
dian, nu însă și de o istorie asociată începutului și înte-
meierii fiindcăt ot ce este viață personală se raportează
la gesturi paradigmatice.

Adrian Lesenciuc apelează cu subtilitate la ceea ce
ar putea trece clasicitate a scrierii, mizând însă pe o
relatare lucidă și ușor distanțată, din care nu lipsește
convenția programatic acceptată a unui autor care, în
ciuda aparentei gravități a demersului, lasă locul unui
perceptibil specacol al jocului construcției detașate.

Balada se conturează din însumarea unor perspec-
tive narative care imprimă romanului o definitorie
notă de subiectivitate, asociată unui pronunțat lirism
care temperează nota de realism a demersului roma-
nesc. Ca un regizor atent, autorul introduce în scenă,
atunci când trebuie și cât este necesar, persoane reale

care , în logica și unitatea romanului, devin personaje
(Iraclie Porumbescu, Ciprian Porumbescu, Berta
Gorgon), autorul rezervând spațiu romancierului și,
mai ales, cântecului. Cântec ce râmâne în fond perso-
najul autentic al acestui roman cu un accentuat fond
ideatic. Oamenii se diferențiază după relația lor cu
cântecul, într-o tipologie în care Artistul ocupă locul
cuvenit: „Una e să mă auzi și să mă urmezi, alta e să-
mi dai glas. De două feluri sunt, așadar, oamenii, cel
puțin cei ai acestor locuri: cei ce mă urmează și cei ce
mă aduc în lume”. Se remarcă în carte o permanentă
așteptare a cântecului ce dorește să iasă in lume și să
se manifeste prin cel ales:„Am crezut că Iraclie mă va
lăsa să ies în lume, așa cum pot prinde eu chip”. Cel
ales nu este însă Iraclie. Cântecul, fapta lui Iraclie „mi-
a întărit convingerea că Iraclie era cumva alesul. N-a
fost să-mi dea chip de intrare în lume chiar dacă vocea
lui era ca un clopot și sfatul lui încuraja mulți”

Realismul temperat cedează locul unei perspective
subiective prin care istoria este redimensionată mitic
contând ca gesturi întemeietoare la care personajele
participă, pe care le celebrează și față de care au o ati-
tudine de accentuată religiozitate

Adrian Lesenciuc are în atenție niște naratori care,
nefiind scriitori, cu excepția lui Eminescu, relatează
totul fără intenția de a face literatură, lăsând impresia
unor conștiințe care, ca niște autentici cronicari, pre-
zintă evenimentele sub semnul autenticității, chiar
dacă lirismul nu lipsește. 

Balada este scrierea modernă, a unui autor care
lasă libertate personajelor să se exprime naiv uneori,
dar ceea ce contează este faptul că Adrian Lesenciuc
își concepe fiecare capitol ca o relatare „despre”, ceea
ce nu exclude ideea de convenție și de elaborare roma-
nescă. Apelând cu subtilitate la ceea ce ar putea trece
condiție tradițională a scrierii, scriitorul mizează pe o
relatare lucidă și ușor distanțată, din care nu lipsește
intenția programatic acceptată a unui autor care, în
ciuda aparentei gravități a demersului, lasă locul unui
perceptibil spectacol al jocului construcției.

Balada este un roman cu un accentuat fond ideatic,
în care mitul întemeierii dar și mitul creației artistice
sunt filtrate de luciditatea unui prozator care ia ca
punct de plecare discursul tradițional romanesc pentru
o scriere indiscutabil modernă.

111111CONVORBIRI  LITERARE



Teme filosofice generoase sunt surse de inspirație
pentru scriitoarea Mihaela Gudană în cea mai nouă carte
de poezie a domniei sale: Timpul (O, „Mușcătura timpu-
lui”!, titlu de poem), Fericirea, Viața, Dumnezeu,
Adevărul, Frumusețea, Libertatea „firavă”!

Ca la o select prezentare de modă, aceste teme au
cochete și modern-clasice veșminte lirice, la un concert
de gală al Liniștii Sacre neputând fi altfel!

Idei, sentimente se unesc în metafore mai mult sau
mai puțin dansante, câte un text trimițînd către feerii
shakesperiene (poate „Un alt fel de vis de vară”, sic!),
precum în Ultima idee: „Când ploaia nu mai e povară/
Prundișului de pe alei,/ Noi îmblânzim povești de vară/
Cu o nuia de flori de tei,/ Încât să nu ne doară viața/ Și
colbul să nu-l mai simțim,/ Ori nodul ce înnoadă ața/
Când visele ni le-amintim./ Că peste toate, dacă stin-
gem,/ Parfumul florilor de tei,/ Suntem doi arbori ce ne
frângem/ Sub ploaia ultimei idei”. Orice dragoste (lirică
erotică) presupune și ludic, iar Mihaela Gudană este
inventivă: „Am ieșit puțin din mine,/ să văd cum e vre-
mea între noi doi./ Simțisem frig ieri/ și am vrut să mă
întind puțin/ la soarele iubirii noastre/ tu știi totul despre
puterile soarelui/ pentru legături trainice/ am întâlnit
niște fluturi care zburau visători/ de la mine spre tine și
invers/ în timp ce ne cultivam indiscreția/ ne aruncam
ochii unul altuia/ ori ne număram degetele firave/ care
nu știau încă să mângâie/ am adunat puținele libertăți
dintre noi/ le-am pliat discuțiile/ și când am înțeles că nu
pot construi clepsidre/ m-am așezat pe coada unei litere/
și m-am întors în mine”. (Ieșire) 

Există însă și o solemnitate de templu de marmură,
chemarea Poveștii auzindu-se iar, când Iarna (aproape
ca în „Game of Thrones”) se apropie în… relație:

„Nu mai au rost să vină cuvintele de stâncă,/ Nu mai
am timp și voie să le sculptez pe rând./ Le-a risipit târ-
ziul, în marea lui adâncă,/ Un bulgăre de sare, aprins de-
un ultim gând.// Numai din vântul iernii se-împrăștie
uitare,/ Cresc ierburi pe tăcere, drept piatră de mor-
mânt,/ Vor scrie umbre triste cu muguri o scrisoare/ Pe
stânca cea mai dragă, din ultimul cuvânt.// Nu mai au

rost aproape cuvintele de piatră/ Stau litere ascunse în
bulbii de apoi/ Vor înflori povestea din piatra ta albastră/
Cu care-arunci privirea la iarna dintre noi” (Cuvinte de
stâncă).

Motivul „iernilor de altădată” este preluat non-con-
formist, fără inhibiții (școlile clasice sunt bune pentru
Mihaela Gudană, de la romantism, impresionism și până
la simbolism ori trecutul lui Villon): „Mă înveți să tră-
iesc fără tine,/ Tu nu știi să mai ningi, ai doar frig./ La
picioare cad umbre străine/ Și-n omătul pierdut se
înfig.// Ai iar soarele-n ochi, în privire/ Pui iar sulițe-n
mări de deochi,/ Mă înveți să aprind iar iubire/ Într-un
alt anotimp cu perechi.// Numai eu te cunosc alb în
parte,/ Când ninsoarea cu mine-ți era/ Nume cald, dar
speranța-i departe/ Și-o să fie în noi iarnă grea”.
(Omătul pierdut)

Există o anume picturalitate (dar nici sculptura nu
este neglijată, a se vedea poemul de mai sus, în altă parte
fiind și o trimitere la Brâncuși!), apropo de simbolism,
se ghicesc culorile calde ori… reci, un poem precum
Tabloul fiind exemplar în acest sens: „Ea era un tablou/
pictat de același Dumnezeu/ care te-a pictat și pe tine./
Pielea lui are obrajii roșii,/ știind că este o pală de vânt/
în arealul lumii tale mari./ Deasupra capului / am infini-
tul albastru/ pe care într-o zi/ îl vom locui împreună/
după ultima căutare./ Eu sunt un tablou care seamănă/
cu tabloul oricărei femei/ care umblă cu pletele-n vânt./
Părul meu și-a scurtat mersul/ și stă lipit de mângâierile
tale scurte./ Tabloul meu stă atârnat/ de fiecare speranță
din gândul/ cu care îmi privești obrajii.”

Poezia Mihalelei Gudană pare a se plimba
nonșalant, șarmant prin grădinile cine știe căror palate
celebre, cu ferestrele larg deschise pentru o primenire
necesară (Liricii în general), concertele fiind și ale havu-
zurilor care încearcă să sărute ceruri deloc abstracte,
atunci când există Credință, un laitmotiv al operei sale,
„lumina plină de rouă îngândurată” acompaniind:
Muzica este alt nume al Poeziei!

Cenușăreasă dansând la Nunta Înveșnicirii, poeta
află prin poezie magia tinereții fără de bătrânețe,
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conștientă de importanța personajelor… negative:
„Totul merge înainte/ cu oasele lucrate în filigran./

Sufletul se întinde de jos până sus,/ cântă neauzit de la
pământ la cer./ Nisipul poartă nodurile neliniștirii/ și
ridică prin văzduhul cu fluturi,/ întâlnește cu păsările și
le vrea zborul./ Mai lasă caii visători/ să poarte caleștile
cu timp,/ sacii cu zile frumoase/ au rămas la poarta des-
tinului demult./ Mi-ai întins mâna târziului,/ când pier-
dusem pielea fericirii de pe chip./ Printre ridurile zilei
te-am primit,/ te-am luat de umeri și te-am înțeles!/ În
cotloanele anilor/ am construit împreună poveste./ Te
vei ridica puțin câte puțin,/ limbile ceasului vor sparge
sticla venirii,/ umplând gura tăcerii cu nisip./ Un ochi
măcinat de iubire se va stinge”. (Cotlon de timp)

„Ochiul”, care tot apare în versuri (ca și „ochii”!, ba
apare chiar și „ochi de lup flămând/ ce-ar mai mânca din
ninsorile avute.”, există și un „ochi din minte”, dacă nu
este uneori același!), clipește pentru un Rapunzel închi-
să într-un turn ridicat de Dedal, fără o promisiune clară
a ieșirii din labirint: „De la o vreme,/ privesc prin
aceeași/ fereastră târzie./ Mă caut în oglinda zilei,/ mă
văd aceeași pasăre/ cu trupul mic/ pentru lumea asta
mare./ Un singur ciripit de la soare/ și zborul e asigurat./
În sticla ferestrei/ un ochi clipește/ după imaginea de
mâine./ Am obosit fără cântec!” (Pentru mâine)

Întoarcerea cocorilor este motiv de imn adus unei
nostalgii după sacru („Purtând copite, calul timp îți lasă/
Doar nostalgii în gând.”; existând angoasa „absenței
îngerului păzitor”!) cum numai la mari mistici
întâlnești, un sfânt Francisc cu drag ar mai fi ascultat
recitat un poem precum Se nasc narcise: „Se nasc narci-
se din pământ,/ Au sentimente-ascunse/ În umed și tăcut
cuvânt,/ Din care se va țese/ Pe aleea caldă pasul nou,/
Cel ridicat din pietre,/ Se nasc narcisele din nou/ Când
moare focu-n vetre.// Și când miroase a păcat/ În galbe-
nul din floare/ Știm că în lume s-a-încurcat/ Un senti-
ment ce doare./ Că numai iernile ne știu/ Sub alb întreg
avântul,/ Apoi, se nasc flori din pustiu,/ Narcise-n tot
pământul”.

„Târziul”, „Amurgul”, „Întunericul” par a fi niște
animale mitologice despre care nu se mai știa nimic,
prietene cu Cerberi cunoscuți sau nu („…doarme corpul
amurgului./ Ochii lui roșii au stat la pândă/ să caute fla-
căra lămpii din trecutul nostru”; „Întunericul ne privește
pe geam/ și lumina din brațele tale/ se strecoară pe gaura
cheii.”), copacii nu mai dorm de mult „C-au îmbătrânit
săracii!”, universul de basm este fascinant (lipsesc
monștri ca la Grimm), pe poarta acestuia pare să scrie,
nu chiar ca la Dante, în infernul lui, cu „Lăsați orice
speranță…”, „Ce ți-ar plăcea?/ Să tremuri lângă poarta
ce păstrează/ Un suflet agățat, rămas tăcut?/ Ori de-
nchizi ochii, inima ți-e trează,/ Știind că n-ai să uiți tot

ce-a trecut.”
Să fie o sugestie la eterna reîntoarcere teoretizată

aproximativ de Nietzsche, de aici, parafrazând, să fie
vorba de o naștere a spiritului muzicii nostalgice din…
tragedia condiției umane (invers, pentru cei mai puțin
cunoscători, sic!), Liniștea (pauzele) fiind mai mult
decât necesară? O regină oedipiană pare să scrie: „Am
stat în fața sticlei./ Înăuntru cald,/ afară sălbăticia timpu-
lui./ Între mine și lume,/ între mine și cer/ aer și
așteptare./ Am privit ziua/ care intra ca o străină,/ dar cu
îndrăzneală/ prin luciul despărțitor./ Între mine și lume/
o rugăciune cânta./ Mi-am pierdut privirea/ în muțenia
dintre/ ce a fost și ce este./ Un gând copilăresc/ mai
speră că râul pierdut/ se va întoarce”. (În fața sticlei)

Dacă tot am amintit de Brâncuși, pasărea măiastră a
Mihaelei Gudană este „pasărea nespusă” (de găsit mai
„clar” în poemul Împărțire), invitată de onoare la toate
„concertele liniștii”, care poate fi azi cocor, mâine privi-
ghetoare, ori rândunică, „o pasăre duioasă”, „o pasăre
lungă la trup,/ întinsă până azi/ peste toate”, altădată
pasăre phoenix („să cântăm, fără instrumentele vântu-
lui,/ cântecul vrăjit al renașterii”), clar „pasăre rară” (din
Doar tu), pasăre-nespusă, nesupusă, nechemată, tocmai
pentru ca Moartea să nu o strige pe nume, ca în vechi
povești!

Frumoasă surpriza Mihaelei Gudană, de un firesc
aparte, printre mișcătoarele oglinzi ale Poeziei: „din
esență, mă ridic, sunt iarbă,/ «Mai simplu de atât nu pot
să fiu»/ Și strig o pasăre cu zbor, în grabă/ Să mă arunce
ea în străveziu”.

Desigur, am surprins în aceste rânduri doar câteva
aspecte ale caleidoscopului Mihaelei Gudană, un clopot
sui generis, ca să facem trimitere la un alt text memora-
bil (mai sunt atâtea lăsate deoparte!), care începe așa:

„De multe ori, 
bate un clopot lângă tine.
Te ascunzi de el și îl minți,
îi spui că în tine doarme un copil
cu somnul curat”.
Desigur, există și un poem intitulat „Concertul

liniștii”, care se încheie așa: „Concertul e liniștea.”! Mai
amintim și „pădurile” sale speciale, „decor” pentru alte
și alte concerte, de așteptat (deși ultimul poem, Plecare,
pare a fi un fel de Testament... literar liric!)… Păduri în
care, ca în cartea lui George Cornilă, „Rezervația”, pot
fi regăsiți Eva și Adam, „un Adam și o Eva într-o singu-
ră tulpină./ Un măr le-a înflorit sălbăticia”!

____________
Mihaela Gudană, Concertele liniștii, Ed. Princeps

Multimedia, Iași, 2021.
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Volumul de poeme, poezii și versuri simple,
cartea cu nr. 7 în seria lirică activă a scriitorului
Olimpiu Nușfelean (prozator și eseist, de aseme-
nea), cu explicabilă intenție încearcă să inducă în
eroare lectorul canalizându-i receptarea creațiilor
de acum asupra „inocenței” lumii, dar în realitate
căutând febril/febricitat cu picamere de păpădii,
investigând asupra unor mijoace de a învinge
moartea, năpraznica înfricoșătoare, ori măcar să o
înșele, cum procedează autorul meditând la legi și
conexiuni perceptibile, prin chiar textele scrise. În
pregătirea necromahiei, cu speranța că va răzbi,
autorul se îmbracă în inocență și se ascunde în
spatele unui scâncet de copil care poate juca rolul
salvator sufletesc. Ciudată poziționare.
Zbuciumată. Subtilă manevră, imperceptibilă. 

Putem gândi forța lirică a unei cărți prin
„infrastructurile” ei, prin erorile, consolarea și
inspirațiile controlate, intenționate, auctoriale.
Șmecheria e veche de secole, chiar din Cântarea
Cântărilor, solomoniană și solomonară, nu de
puține ori terapeutică. Vindecarea de frică este un
concept psihologic, care, pus în siajul lirismului
poetic, cuprinde etape până la epicul fantast, aca-
parator. „Ce nu face ea/ ca să intre într-o icoană?”
(p. 13). Eva, nu păcătoasa, ci intuitiva. Eva „s-a
văzut în oglinda izvorului/ ivit sub Pomul
Cunoașterii/ și atunci și-a zis/ că există și-un chip
ascuns...” (p. 13). O fi fost fantasma muritudinii?
(v. Irina Petraș). Prin urmare, copilul unde îl
putem așeza? Fantasma vieții, unde sălășluiește,
bântuie, bate câmpii, pândește? „Un scîncet de
copil/ la intrarea în biserică,/ undeva sub prima
boltă,/ spre sfârșitul liturghiei./.../ În ce colț al ini-
mii așezăm plînsul lui?/... Moartea stă deoparte/
cuminte/ și nu-i schimbă chipul./.../ Cu plînsul lui

lumea nu se repetă./ O știe?/.../ Și cum va învăța
să stea de vorbă cu moartea,/ s-o scoată din
cumințenie?...” (p. 9-10).

Mergem cu gândul spre „ideea finală” și
impulsului acesteia, ca mecanică a inimii văzută
fără de moarte, observații care vor fi aplicate la
texte. Intempestiv, acestea devin cotropitoare,
„imprevizibile dorințe”. Ideea poetului de a fi
alcătuit din nou de Dumnezeu (despre a cărui
existență știm „teoretic”) îi accentuează scriptoru-
lui nehotărîrile, amăgindu-se că poate plăti totul
cu un simplu poem (p. 23). „Mi-am pus viața în
filele pe care moartea/ își trimite caii
înfometați”..., conchizând fatal: „La ce bun/ să
renasc/ pentru chinul unui al doilea sfîrșit/ înainte
de a A Doua Venire??” (p. 24-25) Poetul nu știe să
dezlâneze lumea spuind că „moartea este frumoa-
să”. Se teme de valsul cu dânsa. Pricină pentru
întrebarea capitală: „Oare mă părăsesc?” Poezia
lui Olimpiu Nușfelean se îmbracă în interogații ca
mireasa de o nuntă tăcută, mută, precum în filmul
lui Horațiu Mălăele. Cum să faci înțelegere cu
moartea? Cum să-ți reprogramezi renașterea?
„Dacă eu sunt născut după/.../ după sfîrșitul
lumii?/.../ Nu știu unde să poposesc/ pentru clipa
eternă,/ ca așteptând miracolul unui nou Big-
Bang/, să devin și eu, în sfîrșit, țărînă făcută.” (p.
35-36) Neintenționat, poetul alunecă în solitudi-
nea blagiană a faurului, a luminii Marelui Olar.
Ca aici: „Atât de greu/ e să învăț tăcerea/ cînd
buzele în vorbe/ se ascund/ cum blîndele sălbăti-
ciuni/ în alunișuri” (p. 44). Poate de aceea
bântuiește spusa că omul, la finitudine, ajunge
„oale și ulcele”... Apoi căderea ineluctabilă în rea-
lul neutopic, rece, interogativ: „Așa, din senin.../
Invidiat că stau într-o răscruce de întrebări/ ce nu
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duc nicăieri” (p. 47). Poezia lui Olimpiu
Nușfelean este dominată de feminism sacru,
uneori afectat și maniacal: „În vremea asta admir/
pata de smeură/ de pe brațul iubirii mele”; „Dar
draga ta așteaptă să-i vorbești necontenit,/ la fie-
care ieșire din somn/ să-i spui un nou «Te
iubesc!»// Ea ar vrea să se lege de ultima stea din
univers/ cu mărturisirile tale de meșter scripcar”
(p. 47-51); „Cu pulsul sângelui tău,/ urcat prin
nervurile degetelor mele,/ devenit deodată
tactil...// Născut iarăși/ din osteneala iubirilor
mele...” (p. 53); „Alții vor fi cei care dedică
poeme/ torsului tău smuls din grijile zilei,/ gene-
lor ce apără luna,/ zâmbetului confirmat în ultima
clipă...” (p. 54); „Frumusețea ta-i masca unui
suflet pe care nu-l cunosc./ Va trebui, cu trecerea
zilei,/ să mai renunți la o floare de pudră,/ la o
broșă,/ la un pantof cu toc mai înalt...” (p. 59).
„Fii fericită că te las/ cu închipuirile tale!// Plec
învins/ de sîrgul inimii mele.// M-ai învățat/ să nu-
mi mai justific iubirea” (p. 63). Inflexiunile
melancolice nu lipsesc, însă este prezentă o anu-
mită rigiditate care dau versurilor spontaneitate.
Inclusiv exprimarea propozițională/contextuală la
persoana a doua.

Poetului, inima îi este cardul de sănătate, lipit
de poezia urban-patrimonială, dincolo însă de
orice apologie a existenței. Poate admira/privi de
sus sau de jos cu aceeași tenacitate, cu aceeași
coerență și aceeași inocență. Aflat între moarte și
iubire, atârnă ca asistent al poeziei asupra
asistenței pe care nu o recunoaște decât că „ar
exista”, însă nu este convins de realitatea care îi
joacă feste și îl provoacă. Ne cunoaștem dintr-un
vis, viața e un vis, doar finitudinea este certă cum
ar fi cerul, stelele și cosmosul albastru spășit,
imensitate pe care nu o descifrează nici știința.
Big-Bang-ul este, poate, un accident, o poveste
inebranlabil cumplit de terestră: „Undeva, o mînă
ne mai ține/ în cumpănă – cui aparține?” (p. 65).
Eterna interogație, iată, a câta oară, fără răspuns.
Și totuși: „...Umbra ei e mai concretă/ decât cea
mai insistentă stafie.// Trupul ei e din carne uitată,
dar umbra/ e din jurăminte și idealuri” (p. 69).

Privind dincolo de cunoaștere – vorba poetu-
lui – te ia amețeala. Necunoscutul este tartorul,

cunoscutul este un fel de nimea, nimica în drum.
Nostalgic și clasic neomodern, Olimpiu
Nușfelean își încearcă arta vizibil, fără
improvizații circumstanțiale: 

„În zile de vară/ ne apropiem de abis, noi, cei
de jos,/ la pas, în plimbări trecătoare,/ cînd, deasu-
pra noastră, avioane puternice/ o iau hotărîte spre
necunoscut./ Nu se mai întorc./ Se vorbește că
pasagerii lor ar putea fi ajunși din urmă/ dacă ai
sări în gol – unii o fac,/ dar nu se mai întorc/ să
povestească pe unde au fost, ce-au văzut.../ Astfel,
doar povești de care/ elevi din ciclul primar s-au
plictisit.// Un privilegiu a fost toată venirea aici,/
călătoria aceasta.../ Copleșitor pentru gînduri.//
Și-i atît de trist să nu poți vedea/ mai mult decît îți
arată imaginația” (p. 130-131). Așa avem drept
încheiere de cronică pozitivă a vieții, până la puls,
plus încă zece pulsuri în lirism cântat înalt, con-
vingător. Povestea în versuri devenind fascinantă.

___________
Olimpiu Nușfelean, Unde așezăm plânsul copilului?,

Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2021
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Al nouălea volum de autor al lui Octavian
Mihalcea (Hipnotice, Editura Anconeum &
Analepsie, București, 2022) pare să se îndepăr-
teze într-o oarecare măsură de stilul cu care poe-
tul ne obișnuise, acela al unei abordări în genere
suprarealiste, destul de apropiate de ceea ce pro-
clamase Breton în manifestele sale: Automatism
psihic pur, prin care ne propunem să exprimăm,
fie verbal, fie în scris, fie în orice alt mod,
funcționarea reală a gândirii. Dicteul gândirii,
în absența oricărui control exercitat de rațiune,
în afara oricărei preocupări estetice sau morale
(André Breton, Manifestes du Surréalisme,
Editions Gallimard, Paris, 1966).

Într-adevăr, dicteul automat – estetizant,
totuși, să nu uităm asta! – ce caracterizează într-
o bună măsură volumele precedente, dovedindu-
se a fi o armă prețuită din panoplia suprarealistă,
este dus în Hipnotice mult mai în profunzime,
propunând o adevărată sondare a insondabilu-
lui, a acelui ceva care se află înainte de gândire,
constituind izvorul acesteia. Subconștientul,
inconștientul, sinele freudian, acele teritorii
imposibil de cunoscut și de explorat (cel puțin
până în prezent) de care suntem trăiți pe nevăzu-
te și pe neștiute, constituie ținta explorărilor
autorului, țelul cu neputință de atins prin
cunoaștere, dar spre care se poate năzui prin
simțire lirică.

Mult mai evident decât în aparițiile anterioa-
re, Octavian Mihalcea neglijează, se îndepărtea-
ză de tărâmul luminos dar oarecum uscat al car-
tezianismului, al domniei rațiunii, preferând în
mod explicit „zona” (ca să vorbim în termeni
tarkovskieni) umbroasă, ademenitor-

amenințătoare a onirismului, a pulsiunilor enig-
matice care nutresc, într-un complex proces
inexplicabil, ceea ce noi numim cu emfază gân-
dire rațională. „Zonă” indefinibilă înlăuntrul
căreia niciodată nu știi la ce să te aștepți, nicio-
dată nu știi ce vei găsi sau vei pierde: Aleargă
voaluri/ din copilărie/ conturul/ fumului drept//
cine va/ recunoaște/ diamantele? (Contur).

În această încercare de forare cu sorți incerți
de izbândă, de pătrundere a unui necunoscut
ferecat temeinic pentru neinițiați (apropo,
Octavian Mihalcea este un redutabil conoisseur
al preocupărilor științifice și filosofice având ca
obiect acest nivel al psihismului nostru), poetul
pare să noteze conștiincios stări profunde care
tind să se verbalizeze, ca și cum s-ar crea din ele
însele, fără o prea mare contribuție din partea
autorului: Dulce dulce/ undeva// cineva o să
audă/ că erau vorbe/ după ascundere/ ferestre
închise/ evadare cu cifru// aproape foarte aproa-
pe/ cine întreabă/ al cui vârf/ sângerează?
(Foarte aproape). Adică poezia se creează, îl
trăiește pe poet, acordându-i cu mărinimie statu-
tul de scrib sârguincios care are privilegiul de a
fi martor inefabilului, indescriptibilului.

Ca rezultat, avem de-a face cu consemnarea
doar într-o manieră sugerată, nu clamată cu
putere, a unor stări abia sesizate, aidoma unor
fotograme piezișe surprinse fugar doar cu coada
ochiului: Peștii/ cum pătrund peștii/ coastele
rupte// altfel un foarte/ iubit clopot/ aduce ploa-
ia/ altui salt amplu// pieile nu vor/ strânge nicio-
dată/ fagurii din mandragora/ trăitori prin vene
(Mandragora).

Cu toate acestea, să nu minimalizăm, meni-
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rea poetului nu este doar aceea de notar zelos al
unor fulgurări ale sinelui, ci, în acest efort ase-
mănător savantului care înregistrează un noian
de date în speranța unei interpretări sintetice
magistrale, el creează. Creează o atmosferă
aparte, rezultată din acel bretonian dicteu al gân-
dirii, dar care este altceva decât simplul rezultat
al pulsiunilor de dincolo de limitele
conștientului, atmosferă ce tinde să genereze un
adevărat spectacol translucid, după cum afirmă
însuși autorul: Pauze dintre mult prea mulți ani/
transferă oscilatoriu/ instalații arhaice/ chiar cu
atenuarea/ auzului de ieri// satisfacția palpează
norii/ sau jocurile violente/ nimeni nu vrea să
fugă/ cei de față repetă universul/ primului
ecran încălzit de raze// pulsul arată cum foamea
și hrana/ dispar într-o combinație cuceritoare//
teatrul tarotul tribul/ hohote argintii ce repară
(Hipnotice).

Și pentru că tot veni vorba despre limite, pre-
cedentul volum al lui Octavian Mihalcea
(Patima cheilor, Editura Eikon, București,
2020) era o străduință justificată și destul de evi-
dentă de a trece niște praguri, o aventură lirică
din zona limitei, după cum zice însuși semnata-
rul. Ei bine, deși mult mai discretă, această
înfruntare se lasă întrezărită și în recentele
Hipnotice, ceea ce nu poate fi decât un semn
bun: Arăți cum apare/ un soi de elogiu/ fără
nicio limită// doar frumusețile pure/ povești spă-
lându-se/ unele pe altele/ până când neliniștea/
trezește raza sfinxului/ condamnat mereu vara//
încă mai sunt comori/ întoarceri la pânze// ori-
cum credința/ unei treziri/ neobișnuite (Încă sunt
comori). Într-adevăr, încă mai sunt comori din-
colo de hotarele ce pot și trebuie să fie împinse
cât mai departe, cât mai în afară, ceea ce dă citi-
torului speranța că va mai avea parte de surprize
viitoare din partea celui care se străduiește – cu
bun folos – să pășească, cu un curaj uneori chiar
imprudent, riscant, într-o „zonă” ce ascunde
tezaure fabuloase. Tezaure ademenitor-
amenințătoare, așa cum menționam ceva mai
devreme, adevărate cântece de sirenă care justi-
fică pe deplin nebunia de a te arunca în valuri

pentru ele.
În fine, ar mai fi de subliniat un aspect pe

care l-a surprins cu acuratețe Simona Trifu,
autoarea unei interpretări psihanalitice (cum
altfel?) care ține loc de prefață a Hipnoticelor lui
Octavian Mihalcea: cititorul sau criticul fantas-
mează despre autor și, cu această ocazie, ajunge
să afle mai multe despre sine însuși decât despre
cel ce a conceput versurile. Într-adevăr, prin
consemnarea mai mult sugerată și mai puțin
explicită a unor stări subiective, poetul nu face
decât să lanseze cititorului o provocare asemă-
nătoare, prin posibilele consecințe, unei chemări
la duel: Asta e ceea ce îți înfățișez eu, e partea
mea. Acum, contribuie și tu, arată ce poți! Iată
mănușa aruncată lectorului: Creier cu zale/
aprinsă lumină/ alungată/ spre râuri tinere//
cineva tace mai departe// știu că atunci/ te-ai
speriat/ sânge și boală// nu schimbi întunericul//
dezleagă-mă încet/ dezleagă-mă încet (Încet). 

În acest fel, cititorul devine – lucru știut de
altfel – el însuși un coautor al poemelor închega-
te sub titlul Hipnotice. Coautor de o mai mare
sau mai mică anvergură, n-o va ști niciodată
dinainte, drept pentru care chiar merită efortul
participării la acest duel reciproc benefic.
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Ramuri de ceară (Ed. Singur, Târgoviște, 2020)
este cel mai recent volum de versuri (din peste două-
zeci) al craioveanului Viorel Birtu Pîrăianu, devenit
dobrogean după ce destinul l-a adus la țărm de mare
pentru a practica medicina, o profesie care s-a potri-
vit mănușă multor poeți. Titlul ales este unul incitant,
cele două substantive componente având, fiecare, o
simbolistică puternică. Termenul „ramuri” duce cu
gândul la copacul vieții, unul dintre cele mai popula-
re simboluri din lume, la creanga de măslin adusă de
porumbel dreptului Noe pentru a-i vesti salvarea din-
tre apele potopului biblic etc. Al doilea termen,
„ceară”, trimite la imaginea lumânării aprinse, care îi
însoțește omului rugăciunile către divinitate, dar și la
slaba fiabilitate/durata scurtă de ardere a acesteia.
Poetul are inspirația să atribuie unor elemente vii,
ramurilor, o însușire nespecifică, bizară (ceara fiind
materie anorganică). Atributul substantival
prepozițional „de ceară” are ingratul rol de a minima-
liza forța vieții, de a evidenția drumul ineluctabil
către biruința morții. Cei doi termeni contradictorii
servesc, de fapt, temei principale a cărții: condiția de
ființă trecătoare a omului pe pământ. Din înțelegerea
acestei efemerități a ființei umane decurge marea
tristețe a poetului, care se autodefinește un „străin”,
un „suflet ce bate în poartă/ drumeț necunoscut cu
chipul de ceară” (Drumețul). Tristețea se transformă
adesea în pusee de durere, momente în care discursul
liric, într-o acustică puțin mai înaltă, devine tânguirea
unui om sapient, capabil de reprezentări și visuri ele-
vate, dar nevoit să trăiască viața adevărată în niște
tipare și între niște margini de spațiu/timp. „Am obo-
sit să mor în fiecare zi” mărturisește el, adăugând, de
pe un fel de culme a suferinței, de unde Dumnezeu ar
putea să-l vadă și să-l audă mai bine: „când nu scriu,
țip,/ când nu țip, plâng/ când nu plâng, mă rog”
(Lumânarea).

Poezia care deschide volumul, „Poem”, este un

autoportret conceput în retorica discursului liric al
întregii cărți. Poetul se regăsește prea puțin în lumea
noastră, considerându-se doar „manuscrisul unui vers
rătăcit pe pământ”. Pare plămădit din esențe și tocmai
în virtutea acestei constituții „ce reflectă lumina” ni
se dezvăluie a fi un căutător – de sine, de iubire și de
Dumnezeu –, cu aspirația nemărturisită direct aici ca
„poemul nescris”, cel al sublimului vieții, să capete
concretețe. De altfel, multe poezii conțin elemente de
autoportret, rezultatul final fiind o imagine cu o
varietate de tonuri, cu tușe apăsate și cu treceri subtile
de la o nuanță la alta: „sunt străinul aprig rătăcit în
vers” (Poetul); „dar eu/ vârtej de gânduri ireale/ călă-
toresc în stranii aurore/ corabie ce trece către lumea
preacurată” (Pași printre gânduri); „sunt coajă a
vieții trecătoare/ mă ard pereții lumii/ sunt foc de
aripi peste ape” (Pânze în noapte); „Doamne, sunt tot
mai bătrân/ număr anii când râdeam, când vorbeam,
când visam/ a rămas lacrima, o picătură roșie în sim-
fonia albului/ înmuguresc bătrân/ sprijinind fruntea
de o lume nenăscută” (Rugă); „mi-e chipul ros de
gânduri” (Lacrimi de ceară); „sunt pom ce plânge pe
drum/ sunt fructul oprit aruncat pe pământ/ sunt
tristețea și disperarea adunate într-un pumn/ sunt
pumnul ridicat către cer/ sunt cerul căzut pe pământ/
sunt pământul adunat într-un gând/ mă întreb mai
sunt/ sau poate sunt acel ce nu mai sunt” (Ultimul
poem) etc. 

Deși are atributele unui „străin în ceață/ îmbătat
de tristețe”, ale unui „suflet rătăcit, efemer”, poetul
nu se comportă ca un martor, dispus doar să noteze,
ci se dovedește a fi un actor implicat în propria
poveste și în aceea a lumii, metamorfozat „în o mie
de ochi”, imaginea hiperbolică având rolul de a
accentua o stare de vigilență necesară trăirii depline a
clipei și înțelegerii modului trist în care timpul omu-
lui este sortit să curgă: „mă voi deschide în o mie de
ochi/ să ascult ziua cum plânge în noapte” (Lacrima
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nopții). Aflăm din poezia ce închide cartea că trece-
rea prin viață a poetului e făcută cu „pasul încovoiat
de gânduri”, într-un spațiu prea strâmt pentru dimen-
siunea ființei sale interioare: „sunt un țărm închis
într-o colivie”. Spațiul neprietenos e conectat cu un
prezent care nu există cu adevărat: „o nouă-veche zi”.
În aceste condiții, viitorul rămâne ipotetic: „de va fi
într-o zi” (De va fi o zi într-o zi).

Amarul, disperarea, resemnarea necondiționată
constituie în poezia lui Viorel Birtu Pîrăianu trepte
obișnuite ale experienței umane în drumul către din-
colo. Pe de o parte, poetul e persuasiv în a susține că
„suntem aici pentru a zidi iubire”, iar pe de alta, din
meditațiile asupra vieții triste și asupra morții inevi-
tabile transpare obsesia că oamenii sunt pe pământ
doar niște „ramuri de ceară”, lumânări care ard repe-
de și fără să facă prea multă lumină: „cine știe unde
plecăm/ de ce plecăm/ lăsând în urmă doar lacrima și
dorul/ […]/ străbatem timpuri, gânduri, ape/ opriri
provizorii în drumul către cer/ închizând o ușă/ o
durere nestinsă/ înnoptând firesc în palma sufletului/
o liniște oarbă în cercul cuvântului/ o bătaie ușoară de
înger în templul luminii/ pășind pe câmpia/ unde
Dumnezeu își mângâie pruncii” (Surâsul îngerilor).
În poezia Drumețul descoperim însă un poet-zeitate,
un Hyperion care și-a înțeles lumea și locul, un inter-
mediar între om și lumina divină: „nemuritor mă
întorc între astre/ să fiu lumină pentru sufletele pleca-
te/ uneori înalț catarge pe boltă/ și din adâncul nopții
renasc între ape/ mi-e sete să beau orizontul”.
Aspirația de a fi un intermediar între semeni și
Dumnezeu continuă și în poezia Lacrima de ceară,
dar aici releul care asigură comunicarea nu mai
depinde de simpla voință a poetului, ci de însăși
credința lui: „apropie-Te, dă-mi iubirea/ […]/ mi-e
dor să cad în calda țărână/ la picioarele Tale/ purtat de
valul etern/ să învăț să cunosc necuprinsul, să fac din
lut o candelă a lumii/ să șterg din ochi tristețea mile-
nară/ cu raza pură a credinței”.

Dragostea este o temă mai puțin prezentă în acest
volum de versuri, dar nu și nesemnificativă. Erosul e
nutrit aici cu dor și tristețe, cu visuri de iubire, cu o
eflorescentă așternere a simțămintelor în versuri cu
verbe ce alternează între diferite forme de trecut ale
indicativului și prezentul condiționalului-optativ,
ceea ce trădează profunzimea trăirii, tulburare,
dorință, zbucium, nădejdea împlinirii, precum în poe-
zia pe care o redau întreagă datorită ingenuității și
directității confesiunii: „te-am așteptat o viață, feme-

ie/ scrijelind orizontul cu pana/ scriam poem după
poem/ căutând veșnicia chemării/ striveam umbrele
serii/ visam să zbor cu aripi de soare/ aș vrea să fiu în
noapte un sărut/ cu buzele de foc/ m-ai învățat să zbor
spre necuprins/ aș vrea să scriu pe trupul tău cu
spuma mării/ în zori, să te îmbrac în valuri nesfârșite/
atingeam taina cu buzele/ căutând adâncimea unui
vis/ visam să fiu o liră a iubirii/ să cânt, să-ți cânt/
împletind amurgul cu oceanul de gânduri/ m-am oprit
pe sânul tău mângâind neștiutul/ te dezbrăcam de
păcate până la limita cărnii/ așteptând zorii de apă/
țeseam din valuri o îmbrățișare/ femeie, fluture în
noapte” (Fluturi).

Expresivă prin metafora meșteșugită, dar și prin
sinceritate și limpezime, caracterizată prin constanța
dimensiunii tragice, consubstanțială de altfel poeziei
autentice, pătrunsă de sentimentul acut al inevitabilu-
lui ori, și mai mult, de cel al spleen-ului, atinsă de
aripa dragostei, dar și de aceea a minimei revolte
împotriva condiției umane, străbătută adesea de un
puternic fior religios, dobândind din când în când
sonorități de doină, bocet ori descântec, poezia lui
Viorel Birtu Pîrăianu se citește cu plăcere până la
capăt. Aceasta ni se relevă și ca un act de exorcizare
a suferinței. În urma lecturii, cititorul va fi mai împă-
cat cu sine, cu semenii și cu Dumnezeu care ne-a
făcut asemenea unor „ramuri de ceară”.
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După obiecte psihice (2014), Transparența unui popor de
foci (2019) și Insectele imperiului (câte ceva despre orbirea
șamanilor,2021), Alexandru Ovidiu Vintilă revine cu un nou
volum de poezie, Iglu (Eikon, 2022) continuând linia de indi-
vidualizare a creației sale printr-o direcție proprie, „curentul
impulsionismului, cu instantanee de cotidian,de critică social,
de tușe delicate”, după cum inspirat remarca Felix Nicolau.
Straturile acestei poezii se relevă dintr-un fel de virtualitate
înspre prezent/trecut filtrate printr-un parfum al eroziunii, al
contrastului estompat ce emană însă lumini surprinzătoare. În
acest iglu al trăirilor și umbrelor lor, sunetele neantului, ale
dispersării produc ecourile fenomenologice ale eliberării de
lestul lumii prin fragmentare și pulverizare ceea ce e, desigur,
plasma intensă și febrilă care exprimă prin excelență poezia.
În schimb, proiecția sentimentelor conduce spre o cronologie
silnică unde parcă acum auzi clar orologiul pentru ca mai apoi
să nu mai vezi nimic pe cadranul său. Și pare-se tot în acest
adăpost (ne)sigur de gheață se adună toate arterele pe care
urcă organicul, vitalul ,pe nesimțite, și nu e greu să ne închi-
puim tocmai dizgrația asta abia perceptibilă a planului realului
ce învăluie polul minus al existenței dar și reversul său medi-
tativ, memoria în sine. De aici, până la „evaziunea în ireal” –
e greu de spus unde începe una și se sfârșește cealaltă: „chi-
puri amestecate/ păsările noastre de gheață/ nevăzute și irea-
le/ne zâmbesc/ne zâmbesc/genuin/ întodeauna/ la răstimpuri/
acolo unde nu se mai poate/ nu se mai poate/ și totuși/ lumea
continuă așa cum e/ de la Iisus încoace/ Dumnezeu e altul
același/ peștele mic înghite peștele mare/ păsări de gheață
zboară/ sau stau în genunchi/ se uită la tine/ nevăzute și ireale/
zâmbesc/ zâmbesc genuin” (Păsările noastre de gheață). În
fond, însuși poetul confirmă aceste înfrigurate pregătiri de
zbor – apasă cu putere cicatricile unei extincții iminente pe
care orice adevărat poet le poartă în sine, tocmai temeiul unei
„conștiințe a poeziei”, un pod deschis la ambele capete
instinctului de migrație lirică. Sensibilitatea limitei, nu numai
o schimbare de habitat existențial cât o re-sintetizare a indivi-
dualului în care efemerul și eternul se întâlnesc, se prea
poate… 

Vis-a-vis de existența cotidiană terenul imponderabilului,
al inefabilului e parcă ultima rămășiță a unei confesiuni puse
în surdină. Care, de bună seamă – cu aripile în balans și fatal
limitat/asumat limbaj ar putea fi bănuită de oareșce frigiditate.
Transferul emoției depășește însă barierele soarelui glacial,
poate și cuvintele… „Miracolul poeziei se înfăptuiește la acest

greu imaginabil punct de întâlnire a sensibilității metafizice cu
spiritul ludic și gustul absurdului”, scria Ov. S.
Crohmălniceanu. Am adăuga că în acest volum, apetitul meta-
fizic conduce spre un contact clar cu spasmodicul imprevizibil
al unei epifanii a concretului, „un fel de țipăt/ văzut/ de/ la/
distanță/ ceea ce ne dădea peste cap în fiecare zi”… Năruirea
aceasta a subconștientului geometric este, oricum, un salt de
nivel, între extremele sale aflându-se „semne” ale unei tăceri
sau treceri, nașterea cadenței și cunoașterea esenței : „o stare
metafizică/ deasupra urbei la o masa de piatră/ stă un om de
piatră care bea/ dintr-o ceașcă de piatră”. Încercarea de a struc-
tura absurdul, fabulos prin deschiderile lui, pare așadar o nos-
talgică trimitere/ reprezentare ce nu poate evita instituirea unei
realități derivate, vorbind despre regimul semiotic în general,
și a unui zeitgeist redundant. E tocmai ceea ce se săvârșește,
reducția cromozomilor efemerului, între conceptual și
presimțit, răsăritul și apusul – nici o împreunare, doar o
corespondență de aparență neperisabilă : „dar după câteva
clipe/ s-a făcut întuneric beznă/ multă vreme/ când m-am tre-
zit/ eram tot în patria mea/ din fire și fibre sintetice/ îndărătul
tuturor lucrurilor/ pe care nu le-nțeleg/ acolo ne-am ieșit din
pielea noastră de șarpe/ în spatele casei/ ne imaginam o insulă/
numai a noastră/ o linie ferată/ care să ne ducă/ pe drumul cel
bun/ la capătul căruia te întrebi: /ce ni se cuvine și ce nu/
(Dacă/ ni se cuvine ceva!) În fond/ nu noi/ am speriat moartea/
ci moartea/ ne-a speriat/ pe noi” (Drumul cel bun).
Modalitatea discretă de a suporta și recupera prezentul nu
exclude în niciun fel dependența de o obstinată deconspirare a
rămășițelor trecutului, ispită a unui iluminat alibi ce sporește
în intensitate pe măsură ce te îndepărtezi de el. Emanația unui
„contratimp”, iglu adăpostește spasmele tectonice ale unui
curent subteran capabil să parcurgă traseele mistuirii și mân-
tuirii prin logos. Dându-se iluzia, poezia devine astfel tangibi-
lă prin cuvânt, ca o reptilă ieșită din hibernare care se
încălzește la soare. Ipostazarea stărilor sufletești, o evidentă
expansiune spre constituirea unui anume orizont-matrice în
imanența însuși a trăirii, aparentul intermezzo din aceea „for-
fotă a sângelui care se ridică/ împotriva sângelui„… Și,
contracțiile acestea dureroase, ontic implantate în fabulosul
infinit al spațiului nu fac decât bine unei arte ezoterice, numită
și nostalgie de către inițiați… Alexandru Ovidiu Vintilă scrie
ceea ce poate fi scris reușind să înregistreze cu acuitate, parcă
prin tehnica unui colaj cinematografic, convulsiile și posibili-
tatea unui timp . 
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Un debut atipic este volumul de proză scurtă
semnat de Adriana Ruță Neagoe, Trompa lui
Eustachio (Casa de Pariuri Literare, 2021), pe
care l-am ignorat în primă fază, semn că nu m-
am vindecat întru totul de pre-judecăți. Poate că
trebuia să se întâmple așa și să treacă un interval
de câteva luni până să revin la această carte,
care, deși nu are nimic spectaculos, te pune pe
gânduri.

M-am întrebat, înainte de toate, cum se justi-
fică opțiunea pentru un asemenea titlu, împru-
mutat din terminologia științifică. M-au lămurit,
parțial, prezentarea introductivă și argumentul
semnat de autoare. Medic specialist, cu o supra-
specializare în cofochirurgie, Adriana Ruță
Neagoe revine, după cincizeci de ani, la prima ei
dragoste, literatura, cu care cochetase în
adolescență, dar pe care a neglijat-o decenii
întregi. E o întoarcere plină de tâlc, pe care tit-
lul-metaforă încearcă să o definească plastic, așa
cum mărturisește liminar: „O doctoriță O.R.L.
explică, în termeni medicali, rolul trompei lui
Eustachio. Ea spune, în povestire, că acest
minuscul și aparent neînsemnat conduct aduce
aer din cavitatea faringiană în cea timpanică,
egalizând presiunile lor, pentru ca trei oscioare
din cea de-a doua cavitate să se miște și, mai
departe, să creeze miracolul senzației auditive.
Și atunci mi-am imaginat că ductul de numai 3,5
cm despre care vorbește ea face, simbolic, legă-
tura dintre spațiul autohton, lăsat de ea în urmă,
și altul prezent, al străinătății. Exact ceea ce fac
și alți emigranți pentru organismul acestei
lumi”. Și tot ea arată că „Trompa lui Eustachio
îmi pare și o reprezentare a legăturii dintre trecu-
tul și prezentul individului. Experiența autohto-
nă ține de un trecut, iar trecutul are mereu nevoie

de aerisire din exterior, pentru că, altfel,
dacă ductul nu mai comunică, se creează
un vid, iar cavitatea se inundă iremediabil
cu lichidul uitării”. Aici e, de fapt, cheia
acestui volum, care vorbește despre o
identitate scindată și despre căutarea rădă-
cinilor, abordând complicata problemă a
exilului, sub forma unor mici narațiuni
autoficționale, construite pe două paliere
semnificative: proze despre copilăria petrecută
în comunism, respectiv proze despre plecarea
din țară și despre căutarea unei vieți noi.

Simplificând, volumul poate fi redus la dia-
lectica aproape-departe, respectiv atunci-acum.
Fiindcă dincolo de întâmplările rememorate,
ceea ce contează cu adevărat este încărcătura lor,
pe care o putem circumscrie încercării de a
înțelege. De aici, diferența pe care Adriana Ruță
Neagoe o face între a auzi și a asculta, dar mai
ales efortul recuperator care definește întreaga
carte, indiferent dacă ea istorisește peripețiile
unei școlărițe din România ceaușistă sau
tribulațiile unui medic ajuns în Statele Unite,
după un periplu elvețian. De altminteri, nu
întâmplările în sine contează, cât mai ales capa-
citatea lor de a contura acest traseu al devenirii.
Iar pentru asta, Adriana Ruță Neagoe recurge la
tehnica decupajului, selectând momente revela-
torii pentru a contura un destin ce stă sub semnul
rătăcirii. Motiv pentru care, Trompa lui
Eustachio dobândește o pronunțată dimensiune
retrospectivă.

Prima parte a cărții recompune imaginea unei
copilării banale, jalonată de lipsuri și, mai apoi,
de dorințe (ne)împlinite. În prim-plan stă poves-
tea unei fete care visează cu ochii deschiși la
cortul turiștilor străini pe care îi întâlnește pe
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litoral, care descoperă că simpatia băieților se
manifestă prin gesturi brutale (cum ar fi răsuci-
rea mâinilor la spate sau stoarcerea buretelui în
cap), care crede că menstruația este un produs,
căreia îi este interzisă o primă poveste de dra-
goste de tatăl supraprotector etc. Ai fi tentat să
crezi că nu e nimic special aici, însă volumul ne
demonstrează că, de fapt, așa e viața. Că ea e
autentică prin chiar prozaismul acestor mici
întâmplări, care îi vor modela personalitatea,
pregătind-o parcă pentru maturitatea pe care o
regăsim în cea de-a doua parte a cărții.

S-ar părea că tot ce trăiește personajul central
se înscrie într-un scenariu prestabilit. Cel puțin
asta insinuează textele din final, peste care
plutește aerul fatalității. Din fericire, tonul nu
devine niciodată patetic-lacrimogen, ci doar
echilibrat, cu tușe de umor sec, ca în Freddie,
unde un cuplu de români staniliți în Statele
Unite ale Americii caută un cocoș bătrân pentru
o ciulama ca acasă. Îl găsesc, după lupte secula-
re, la o venerabilă doamnă, pe care o invită la
masă, fără a ști că, de fapt, cocoșul era animalul
ei de companie, de care se atașase enorm. Când
află ce i s-a servit, americanca pleacă scandali-
zată, în vreme ce gazdele nu-i pot înțelege
reacția. Se consolează însă repede, fiindcă din
ciocnirea celor două mentalități foamea iese
învingătoare: „Luă apoi bolul de pe masă și,
odată ajunsă în bucătărie, se uită în el mulțumită,
văzând că le mai rămăsese din ciulama și pentru
a doua zi”.

Dureros, exilul nu are însă nimic tragic, fiind
perceput cu o ușoară detașare. Adriana Ruță
Neagoe poate auzi cu ochii, înțelegând dincolo
de suprafața lucrurilor și de reacțiile de moment
ale oamenilor. Episodul helvetic, în care o
doctoriță din sud-estul Europei face menajul în
casa unei coafeze din Chernex, pentru 18 franci
pe oră, se dovedește grăitor pentru modul cum
autoarea privește în urmă, fără mânie. Nu altfel
stau lucrurile în Open House, o narațiune în care
se înfruntă două moduri de a vedea viața: unul
sentimental, care presupune să înțelegi drama
chiriașilor de la periferia Bostonului, altul prag-

matic, al lui Paul, care nu poate accepta ca per-
sonajul feminin să-și investească economiile
cumpărând o clădire locuită de asistați care se
reproduc ca iepurii și care fumează iarbă toată
ziulica. Însă personajul cu adevărat simptomatic
pentru condiția exilatului de peste ocean mi se
pare Andra, care își tapetează pereții biroului cu
carpete bucovinene, cu farfurii de Horezu și cu
fotografii cu clădiri vechi din București, într-o
tentativă de recuperare a unui acasă iremediabil
pierdut. Existența ei se dovedește un surogat,
câtă vreme tânjește la sarmale, cozonaci și varză
murată, pe care le urâse în România. Realizată
profesional, ea ratează în plan personal, fiindcă
transplantul de vechi în lumea nouă este dure-
ros.

Simple, scurte, semnificative. Așa ar putea fi
caracterizate autoficțiunile din Trompa lui
Eustachio, un debut surprinzător, cât o regăsire
de sine.

E X  L I B R I S



Ajuns la vârsta nu doar a lecturilor subiective, ci
și a relecturilor subiective, printre cărțile, nu puține,
pe care le-am recitit în ultimii ani bătuți de o pan-
demie pe cât de ciudată, pe atât de cumplită, însoțită
însă și de alte pandemii provocate de „viruși” chiar
mult mai nocivi, s-a numărat și volumul de interviuri
Convorbiri în cumpănă cu Irina Mavrodin (1929-
20012) – una dintre personalitățile de prim plan ale
literaturii și culturii noastre contemporane distinsă cu
importante premii între care și cel al Convorbirilor lit-
erare. Dialogurile realizate de regretatul jurnalist
Alexandru Deșliu au fost publicate mai întâi în Pro
Saeculum, revistă care, mai mult decât regretabil, și-a
încetat apariția recent, după o remarcabilă prestație
timp de două decenii (2002-2022) în câmpul publicis-
ticii noastre. „Poeta Irina Mavrodin, profesoara
universitară Irina Mavrodin, eseista Irina Mavrodin,
extraordinara traducătoare a operei lui Marcel Proust,
colega de generație și de idei a unor scriitori de val-
oare europeană, Petre Stoica, Modest Morariu,
Mircea Ivănescu, Dan Laurențiu“, cum o prezintă
marele prozator Dumitru Radu Popescu pe coperta a
patra a cărții, își amintește și se confesează cu o cucer-
itoare naturalețe și o sinceritate totală nelipsită totuși
de discreție. Rememorările și confesiunile sale provo-
cate de Alexandru Deșliu iau, nu o dată, forma unor
admirabile schițe de portret ori a unor eseuri percu-
tante de o oralitate atent elaborată, ele configurând, în
fond, un admirabil autoportret.

Le-am reparcurs stăpânit de o emoție și mai
intensă, emoția celui ce s-a născut, a copilărit și și-a
trăit adolescența – cum altfel decât intens? – ca și
Irina Mavrodin, în Vrancea, la Focșani și în alte
așezări de pe plaiurile Mioriței străjuite de „piramida
verde”– Măgura Odobeștilor. Evocările ei mă umplu
de o dulce melancolie: „Vacanțele lungi pe care le
petreceam la țară, la Satu-Nou, lângă Panciu, la via
străbunicului meu, preotul Gheorghe Popescu, mă

introduceau în viața satului, la care participam
cu un fel de copilărească fericire. Îmi plăcea să
ies în întâmpinarea vacilor când veneau de la
pășune, să le mân mergând desculță prin praful
gros, să am mândria de a le aduce acasă (…)
Dar, încă de atunci, ceea ce citeam îmi intra
parcă direct în sânge…“.

Ei bine, comuna mea natală se află la o
aruncătură de băț de Satu-Nou, satul vacanțelor
Irinei Mavrodin, peste râul Șușița, nabadăios
când plouă „la deal“, cum zic vrâncenii, de fapt
la munte, dar cu albia secată în cea mai mare
parte a anului. Ca și ea, am fost elev al Liceului
Unirea din Focșani și i-am mai „prins“ pe
câțiva dintre marii dascăli veniți din interbelic
pe care i-a avut și Irina Mavrodin. Din păcate, nu și pe
părintele său, ilustru profesor de franceză, intrat în
mitologia austerului și prestigiosului lăcaș de
învățătură și modelare a caracterelor cu o istorie de
peste 165 de ani. Citind evocările Irinei Mavrodin, am
retrăit neliniștile și elanurile adolescentului de
odinioară, care, în uniforma bleumarin cu matricola
LU pe mâna stângă și la șapcă, flana adeseori pe sub
castanii bulevardului principal al orașului, într-o stare
ce era deopotrivă una de jubilație și de clandestini-
tate… Pe sub aceiași monumentali castani și prin
aceeași liniștită „grădină publică“ se plimbase cu vreo
15 ani înaintea mea autoarea Spațiului continuu și
marea traducătoare a lui Marcel Proust. De imaginea
bulevardului „Napoleon al III-lea“ din Focșani, căruia
pe vremea mea i se schimbase numele în „Fr. Engels“,
în memoria Irinei Mavrodin se asocia un moment dra-
matic din biografia sa și a prietenei ei Silvia Dănăilă,
eleve de 17ani, cărora li s-au întrerupt brusc și într-un
mod dramatic studiile liceale (reluate abia după doi
ani), voioșia, optimismul și visurile specifice vârstei
tuturor proiectelor, ca și plimbările romantice pe drag-
ul lor bulevard vestit pentru castanii ce îl străjuiesc. În
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urma unei cure de slăbire, amândouă s-au îmbolnăvit
de tuberculoză pulmonară: „12 iunie 1946... Era o zi
însorită, cerul era foarte albastru, iar eu, bolnavă de
tuberculoză, mă internasem cu o oră înainte la sanato-
riul Moroieni, unde credeam din toată ființa mea că
voi muri. Și întrebarea era simplă, așa cum și-o pune
orice ființă muritoare: de ce trebuie să mor, când e
atâta viață în jurul meu? Însă această întrebare avea
totuși ceva special: spaima din ea era dizolvată de un
sentiment de totală împăcare, de armonie desăvârșită
cu o lume în care moartea nu-i decât celălalt chip al
vieții. Poate că aceasta ar fi cheia pentru întreaga mea
poezie“. Nu-mi dau seama prea bine dacă critica
literară, pentru care Irina Mavrodin a avut o stimă
deosebită, a identificat această cheie de pătrundere în
universul liricii sale. Dar asta importă mai puțin.
Vorbind despre tinerețea sa, Irina Mavrodin folosește
adjectivul tumultuos: „Am avut mari iubiri, despre
care poate cândva voi scrie, și mari nefericiri din
dragoste. Eram deznădăjduită, distrusă, și totuși nu
credeam decât în iubire, în iubirea dintre bărbat și
femeie, care mi se părea valoarea supremă. Totodată,
de parcă ar fi fost vorba de două ființe și nu de una,
îmi scriam cărțile cu mâna altuia parcă, îmi rosteam
cursurile parcă cu gura altuia. Totul a fost așa cum tre-
buie să fie, totul e bine așa cum a fost, îmi spun
privindu-mi în urmă tinerețea, viața. Să nu uităm ca
exista și un context, aproape mort acum: o boemă
artistică, literară, care își avea strălucirea și savoarea
ei“. Da, și îmi permit să adaug, ca unul care a cunos-
cut-o, că acea boemă era, așa-zicând, experimentată și
ilustrată de o mare literatură făurită de o pleiadă de
scriitori afirmați în deceniile postbelice, în primul
rând de cei din generația ᾿60, ce a intrat în istoria
literară ca o miraculoasă, providențială „generație de
creație”. Boema aceea este legată organic de scrierea
unei literaturi de o frapantă originalitate, o literatură –
îndeosebi poezie, proză, critică și eseistică – conectată
la valorile europene și la curentele moderne de
gândire și creație. Iubirile și prieteniile Irinei
Mavrodin cu bărbați precum Modest Morariu, Dan
Laurențiu sau Mircea Ivănescu, repovestite de ea cu o
naturalețe și o noblețe a sufletului de care numai o
mare Doamnă a Literelor se poate învrednici, se cir-
cumscriu armonios acelei irepetabile boeme artistice.

Deosebit de interesante sunt opiniile poetei si
observațiile eseistei privind ceea ce s-a petrecut si se
petrece în literatura și cultura noastră din epoca
postbelică, iar, în acest context, referirile la generația
sa și la cea (cele) care i-a urmat. În treacăt, aș remarca

rezistența conceptului de „generație literară“, cu toate
că nu puțini, de la o vreme, i-au cântat prohodul.
Prima lovitură a venit din partea „optzeciștilor“ care
păreau – însă n-a fost să fie – să disocieze mai mult
generația (promoția!?) literară de vârsta biologică.
Dar când noțiunea era pe cale de a căpăta un conținut
mai pronunțat estetic, a trebuit să constatăm, nu știu
dacă dezamăgiți sau pur și simplu mefienți, că biolog-
icul a căpătat chiar o pondere mult mai pronunțată. E
și acesta unul dintre paradoxurile istoriei noastre liter-
are. Într-un interviu pe care i-l luam lui Nichita
Stănescu, la mijlocul anilor ᾿70, liderul de necontestat
al generației ‘60, creatorul Necuvintelor și al Elegiilor
îmi spunea: „… opinia mea este mai socratică: cam
din 33 în 33 de ani se schimbă generațiile, fiind vorba
de o schimbare naturală, biologică. Sigur că, în
literatură, generațiile nu apar din 33 în 33 de ani, ci
din mare eveniment istoric în mare eveniment istoric.
Vreau să spun că există o determinare a istoriei care
este fundamentală. Vă rog să vă imaginați cum ar fi
scris astăzi, nu spun Eminescu, pentru că Eminescu a
scris etern (și așa cum pune accentul definitoriu Irina
Mavrodin, a schimbat paradigma scripturală, ca și
Rimbaud de pildă – nota mea), dar poeți de primă
mărime ca Blaga, Arghezi, Barbu. Cum ar fi scris ei,
dacă ar fi avut în spatele lor Al Doilea Război
Mondial?“.

Nu, nu ne putem imagina, iar întrebarea lui
Nichita Stănescu este cu atât mai răscolitoare cu cât
nu poate avea vreun răspuns. Știm însă cum a scris
Nicolae Labiș cu povara unui război de un tragism
fără precedent în spatele său firav de adolescent…
Percepția lui Nichita Stanescu era corectă, fiindcă
ținea cont și de factorul istoric. Ce a însemnat el însuși
pentru generația lui? Răspunsul Irinei Mavrodin la
această întrebare e de reținut: „Pentru noi, vreau să
spun pentru generația noastră, Nichita era cel care
rupsese cu proletcultismul, cel care impusese, pur și
simplu, un alt fel de poezie, care continua marea
tradiție novatoare a poeziei noastre interbelice. El a
știut să surprindă momentul cel bun – momentul când
se terminase cu proletcultismul, când proletcultismul
nu mai putea continua – și să se folosească de el.
Recitindu-l acum, inovațiile lui poetice nu mi se par
atât de mari, dar atunci ele păreau – în contrast cu
toată poezia care se publica – imense. Cred că Nichita
a avut marea inteligență și mai ales intuiția poetică de
a reintroduce principiul ambiguitații în poezie,
reinoculând o anumită doză de suprarealism – totuși
bine temperat – poeziei românești. Prin poezia lui,
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atât de nouă în raport cu tot ce se scria la sfârșitul
anilor ‘40 și la începutul anilor ‘50. Nichita a creat un
precedent, deschizând calea spre publicare și altor
poeți antiproletcultiști. Nichita a rămas însă poetul
care a dominat cu autoritate scena poeziei românești –
aș spune cu autoritate nefastă, căci așa se întâmplă ori
de câte ori se constituie cultul personalității și al
operei unui poet, în detrimentul tuturor celorlalți, care
trec automat în planul doi“.

Să ne întoacem însă pentru o clipă în epoca
interbelică, la generația anilor ‘30, mai bine zis la
figura unui lider al ei: Emil Cioran. Irina Mavrodin își
amintește când și cum l-a cunoscut pe cel al cărui
Tratat de descompunere avea să-l traducă în
românește. Îi schițează un portret pe un fond domes-
tic: modest, având acel etern aer de „student“, bătrân
acum și totuși tânăr, locuind intr-o mansardă împărțită
ca un apartament „cu mobilă foarte puțină, obișnuită
(ca să nu spun ieftină), și cu multe cărți, cu câteva
covoare și cuverturi intens colorate, de lână, cu mult
soare năvălind prin fereastra parcă fără perdea, sau
poate doar cu o perdea minusculă”, în fine, un Cioran
strângând la piept, și arătându-i oaspetelui său „ca un
copil, cu mare încântare“ volumul Exerciții de
admirație, tradus de Modest Morariu și apărut în 1989
la Cartea Românească. După ce „s-a arătat foarte
interesat“ de colecția editorială Lettres roumaines de
la Actes Sud coordonată de Irina Mavrodin, poeta l-a
rugat să scrie câteva rânduri pentru coperta a patra a
volumului cuprinzând Cezara și Sărmanul Dionis, în
traducerea lui Michel Wattremetz. Cioran, și nu
altcineva, era și este cel care scrisese în 1937: „Tot ce
s-a creat până acum în România poartă stigmatul frag-
mentarului. Afară de Eminescu, totul e aproximativ în
cultura românească. Nici unul nu ne-am lăudat cu el.
Căci nu l-am declarat cu toții o excepție inexplicabilă
printre noi? Ce a căutat pe aici acel pe care Buda ar
putea fi gelos? Fără Eminescu ne-am fi adaptat per-
fect condiției noastre minore. Suntem prea obligați
față de geniul lui și față de turburarea ce ne-a vărsat-
o în suflet“. La solicitarea Irinei Mavrodin, autorul
Schimbării la față „s-a arătat reticent, mi-a dat un
răspuns evaziv, în scurte vorbe, sub o formă delicată,
m-a refuzat“. De ce? Irina Mavrodin și-a dat seama
mai târziu că nimerise – crede ea – „pe un teren
minat“, fiindcă niște „critici de origine română din
străinătate vedeau în Eminescu un reprezentant al
unei drepte dure, un fel de fascist avant la lettre. Or –
lucru pe care eu nu-l știam atunci – Cioran (există
mărturii în acest sens) nu voia să răscolească în nici

un fel propriul lui trecut de dreapta“. Altfel spus, cu o
formulă devenită clișeu, nu era momentul pentru
marele moralist, pentru „aristocratul indoielii“ și
„expertul decăderii” să scrie două fraze despre cel
fără de care „am fi știut că nu putem fi decât esențial
mediocri“. Căci, chiar și despre Eminescu „pe care
Buda ar fi gelos“ nu se poate scrie – nu-i asa? –
oricând! Cine or fi fost criticii aceia de origine
română de pe aiurea care vedeau în Eminescu „un fel
de fascist“? Să fi fost printre ei vreun Ibrăileanu,
vreun Lovinescu, vreun Călinescu, vreun Petru
Creția, vreo Ioana Em. Petrescu, iar noi să nu fi auzit
de ei?!Rememorând acel moment parizian, Irina
Mavrodin mărturisește și întreabă: „Eram o inocentă
și o ignorantă în privința trecutului ideologic și politic
al lui Cioran și al lui Eliade. Dar, ca și atunci, și astăzi,
când am citit multe lucruri despre acel trecut, mă
întreb: de ce nu reușim să citim opera în autonomia ei
și biografia în autonomia ei?“. 

Un scriitor și filozof francez constata parcă cu
năduf: „…nu mai poți deschide o carte recentă, fie că
e vreun roman, o culegere de versuri sau un eseu, fără
să dai peste vreo frază de-a lui Cioran“. Iar Michel
Tournier apreciază nu fără o undă de invidioasă
ironie: „Dar e făcut pentru asta, oferă citate pentru
orice situație“. Încât nu poți să nu te întrebi: câtă
importanță mai are biografia lui Cioran pe lângă o
operă cu o asemenea putere de seducție și cu o astfel
de posteritate?!

Ar fi fost interesant ca poeta și eseista Irina
Mavrodin, în postura de memorialistă, să se refere
mai pe larg la munca de creație a traducătorului de
mare forță și de cursă lungă Irina Mavrodin. A tradus
în românește autori precum: Sthendhal, Flaubert,
Rimbaud, Andre Gide, Eugéne Delakroix, Francis
Ponge, Ėlie Faure, Jean Cocteau, Henri de
Montherlant, Cioran, Mircea Eliade, din franceză în
română și din română în franceză, Marguerite Duras,
Maurice Blanchot, Gerard Genette, Doamna de
Sévigné, Gaston Bachelard, Paul Ricoeur, Patrick
Rambaud, E de prisos a mai sublinia că piscul operei
sale de traducător, căci despre o vastă operă este
vorba,și asta într-un domeniu esențial pentru o cultură
matură, îl constituie ciclul de romane proustiene În
căutarea timpului pierdut. Mă trece un fior ori de câte
ori mă gândesc sau fac trimitere la această
monumentală lucrare a Irinei Mavrodin ce a necesitat
un efort susținut timp de 17 ani. 
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Cum orientarea noului juriu, format din
Nicolae Manolescu, preşedinte, deja la a doua
ediţie, şi ceilalţi componenţi, Daniel Dimitriu, cu
semne evidente de boală şi cu perspectivă de
retragere, Mircea Martin, Cornel Ungureanu şi
Ion Pop, nominalizările pe care le făceam, după
sondaje ce ţineau cont, într-o oarecare măsură, şi
de vechile nominalizări, după ce acestea au ajuns
la juriu – Ilie Constantin, Gabriela Melinescu,
Emil Brumaru, Cristian Simionescu şi Mircea
Dinescu –, nu-mi era greu să bănuiesc cine va ieşi
la a XI-a ediţie laureat. După Constanţa Buzea, o
surpriză cu adevărat pentru mulţi, venind din
echipa revistei România literară, gîndul nu mă

putea abate de la „cerşetorul de cafea”, rubrică a revistei
la care era şef preşedintele juriului. Însă oricum, oricine
ar fi ieşit din lista celor cinci nominalizaţi, nu ar fi fost
rău, aşa cum niciodată pînă la această ediţie nu a fost
rău, ci, dimpotrivă, prin lista laureaţilor, se configurau
ca premiaţi mari poeţi ai literaturii române contempora-
ne. Şi evident că în această listă doreau să intre şi alţi
îndreptăţiţi. Încît telefoanele de la Paris, în preajma săr-
bătorilor, cînd se profila numele laureatului, nu conte-
neau. Încît, în preajma galei de decernare, Ilie
Constantin, aflînd numele laureatului, mi-a spus:
„Desigur, Emil merită, merită mai mult decît mine!”
Juriul funcţiona bine, prin vot secret, însă previzibilită-
ţile se confirmau. Ceea ce nu a mai putut fi la fel la edi-
ţia următoare, aşa cum veţi afla în articolul din numărul
următor.

Aşadar, Emil Brumaru a fost laureatul celei de a XI-
a ediţii a Premiului Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu” – Opera Omnia. Prezenţa la Botoşani, în
ziua de 15 ianuarie a fost una numeroasă, atît din partea
foştilor laureaţi, printre care prezenţa lui Mihai Ursachi,
primul laureat, a fost una vizibilă, aşa cum şi cele ale lui
Petre Stoica, Cezar Ivănescu sau a laureatei ediţiei pre-
cedente, Constanţa Buzea. Afinitatea dintre aceasta şi
Emil Brumaru i-a ţinut mereu aproape, aşa cum disen-
siunile dintre tinerii poeţi prezenţi şi cei mai înaintaţi în
vîrstă nu au fost marcate în vreun fel, aşa cum se va

întîmpla de pe la ediţia a XXV-a. Premiul a devenit foar-
te rîvnit, iar presiunile din diversele poziţii la fel de mari
pe cît erau şi vanităţile unor localnici, care, neluînd în
seamă importanţa premiului şi ceea ce urma el să devi-
nă, se gîndeau fie să facă parte din juriu, fie să intre
chiar în posesia premiului. Toate acestea cădeau asupra
mea, cel care trebuia să ţină la acelaşi standard şi opţiu-
nile juriului, care, trebuie să recunosc, a lucrat foarte
bine şi dădea garanţia unei etici de mare ţinută profesio-
nală.

Cartea lui Emil Brumaru, inclusă în seria Poeţi lau-
reaţi ai Premiului Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu”, a fost îndelung negociată cu poetul, care,
atent cu sine şi „mofturile” sale, de altfel justificate,
felul lui de a fi, ciufut şi neclintit din deciziile sale, a
ţinut să asigure numărul de pagini cerut de colecţie, el
făcîndu-şi fişa bio-bibliografică, selecţia notelor, accep-
tînd postfaţa semnată de Mircea A. Diaconu. Însă toate
astea nu au fost decît un joc pe care Emil Brumaru îl
făcea din poziţia sa de poet dezmierdat şi aşteptat de un
mare număr de cititori, dar mai ales cititoare. A ales tit-
lul neutru, Versuri, din atîtea titluri atractive ale cărţilor
sale, refuzînd invitaţia discretă a postfaţatorului, care-i
sugera că titlul Infernala comedie, ce-i aparţinea, ar fi
fost mai sugestiv şi mai atractiv. A rămas Versuri, cu o
selecţie atentă, făcută tot de poet, din cele cincisprezece
cărţi ale sale. Versuri este, de fapt, titlul volumului de
debut, din 1970, despre care critica literară a scris ca
despre un posibil „eveniment”, ceea ce l-a determinat pe
Laurenţiu Ulici, cel care a luat în grija sa promoţia ’70,
din care, pe lîngă alţi mari poeţi, ca Mihai Ursachi,
Cezar Ivănescu, Crisitian Simionescu, Dorin Tudoran,
Dan Laurenţiu, Ioanid Romanescu, Angela Marinescu şi
alţii, face parte, în chiar prima linie, şi Emil Brmaru.
Istoria.., piramidală a acestuia, începută cu promoţia
despre care a scris cel mai mult, urmînd să aşeze şi cele-
lalte promoţii în piramidele ale cel puţin trei generaţii,
şaizeci, şaptezeci şi optzeci, poate şi cîţiva poeţi care au
urmat din promoţia nouăzeci, îl are în vîrf şi pe poetul
„poeziilor naive”, Emil Brumaru. 

Aflată sub această neutralitate provocatoare din tit-
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lul, antologia Versuri este poate cea mai reprezentativă
din perspectiva autorului, aşa cum a dorit acesta să-şi
realizeze selecţia de la primul volum, din 1970, la cel
din 2008, de pînă la aparţia seriei laureaţilor, la care a
ţinut să adauge şi un umăr consistent din rubrica
Cerşetorul de cafea, ţinută ani la rînd în România litera-
ră. În maniera sa critică, Mircea A. Diaconu, interogativ,
după ce citează celebrul poem ursachian despre „omul
din Tecuci”, îşi încheie postfaţa, cu titlul Emil Brumaru.
Existenţa ca text şi spaima crepusculară, astfel: „Ar tre-
bui un devotat care să citească mai de-aproape poezia
lui Ursachi, a lui Dimov, a lui Şerban Foarţă şi a lui Emil
Brumaru, pentru a desena, credibil, careul pe care,
împreună îl construiesc... Şi de ce-ar lipsi de-aici Virgil
Mazilescu? Pur şi siplu pentru că ne e teamă să vorbim
despre o chintă regală?” Înscris, astfel, în linia ludicilor
poeţi amintiţi, fiecare cu partea lui inconfundabilă, Emil
Brumaru ar fi, după opinia îndreptăţită a criticului suce-
vean, în acest careu de aşi sau chiar în linia regilor poe-
ziei româneşti. Nu este deloc o categorisire nefirească,
ci, dimpotrivă, una care apropie într-un fel maniere poe-
tice care au înscris pe harta poeziei româneşti numele de
aur ale unor mari poeţi, pe care, în cea mai bună parte,
Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” i-a avut
în vedere. Însă, desigur, nu acesta este criteriul de bază,
valoric, ci însăşi poezia acestor poeţi. Dintre toţi aceştia,
amintiţi astfel de Mircea A. Diaconu, Emil Brumaru şi
Şerban Foarţă sunt cei mai apropiaţi, chiar dacă, să zic,
Emil Brumaru a trecut prin diverse forme poematice, de
la prima la ultima carte, de la versul ritmat, uneori grav-
ironic sau autoironic, alteori naiv şi plin de substanţă ce
aducea în faţă un umor provocator, cu conotaţii, mai ales
cînd era nevoie de esopism pentru a spune ceva, care l-
au făcut de căutat, de citit, ori în vers narativ, epic, cu
suspans, ca în Detectivul Arthur (1970), Julien
Ospitalierul (1974) şi Dulapul îndrăgostit (1980). Chiar
şi cînd, pasămite, ar fi elegiac, Emil Brumaru se foloseş-
te de ironie ca o condiţie de bază a ieşirii poeziei lui în
lume, anunţîndu-şi chiar de la început arsenalul de meta-
fore încadrat în limbajul specifi poeziei lui de mai tăr-
ziu, ca în această poezie din prima carte din 1970: „O,
vechi şi dragi bucătării de vară/ Simt iar în gură gust
suav de-amiază/ Şi în tristeţea care mă-ncnjoară/ Din
nou copilăria mea visează:/ Ienibahar, piper prăjit pe
plită,/ Peşti groşi ce-au adormit în sos de lapte,/ Curcani
păstraţi în zeama lor o noapte/ Spre o delicateţe infinită,/
Ciuperci cît canapeaua, în dantele,/ Icre cu bob bălos ce
ochiu-şi cască,/ Aluaturi tapisate, crescînd grele/ Într-o
dobitocie îngerească,/ Moi miezuri de ficaţi în butoiaşe/
De ou de melc, înlăcrămate dulce, /Mujdeiuri ireale,
şunci gingaşe/ Cînd sufletu-n muştar vrea să se culce, /

Şi-n ceainice vădindu-şi eminenţa/ Prin fast de irizări şi
toarte fine/ Ceaiuri scăzute pînă la esenţa/ Trandafirie-a
lucrului în sine!” (Elegie, p.7) De la acest tablou buco-
lic, cu aer fals elegiac, prin „cîntecele naive” de mai tîr-
ziu şi secvenţele languroase şi lascive din poeziile ivite
în cîmpul libertăţii de exprimare, Emil Brumaru n-a
schimbat registrul şi nici nu s-a abătut de la ceea ce l-a
definit ca poet singular în spaţiul poeziei româneşti con-
temporane. Modernismele ori postmodernismele, mode-
le şi modelele nu l-au impresionat, nu l-au provocat, ci
mai curînd l-au întărit în maniera sa inconfundabilă, aşa
cum nici pe confratele băneţean, Şerban Foarţă (la aces-
ta specific fiind engabamentul), de care este mereu apro-
piat, mai curînd prin virtuozitatea rimelor şi ritmurilor
poeziei lor, nu l-au atras. 

La fel de aplicat în starea lui poetică a rămas Emil
Brumaru şi spre apusul creaţiei sale, spre crepusscul,
cînd lumea devine o transparenţă prin care te priveşti cu
oboseala trupului şi vigilenţa sufletului, spiritului care te
ţine viu: „Atît aş vrea: un înger ce-mi şopteşte/ Că lucru-
rile-s coapte în amurg./ Iau cana-n mînă, roua-n ea mus-
teşte./ Perdelele în ciucuri fragezi curg,/ dulapul poartă-
n rafturi omizi crude/ Ce bat mătasea în mătănii moi,/
Desprins de fluturi, sufletul s-aude/ Cum pîlpîie nedu-
merit apoi;/ Şi iar adorm în aşternut cu vîntul,/ Izvoare
tolonite albe-n prund;/ Atît aş vrea: un înger să-l ascund/
De oameni cu cuvîntul...” (Atît aş vrea: un înger ce-mi
şopteşte, p. 292).

Cu o privire exactă asupra fenomenului literar de la
noi, Nicolae Manolescu, în Istoria critică a literaturii
române, spune de la bun început despre poezia lui Emil
Brumaru că, de la p rima carte la Scorburăde morcov,
una din ultimile sale cărţi, „poezia lui Emil Brumaru nu
se schimbă aproape deloc, nici tematic, ori ca atmosferă
morală, nici chiar ca ingeniozotate. Poetul e stăpîn pe
mijloacele sale de la debut”. (p. 1082). Totuşi, cu un
efort de lectură, observînd chiar din perioada cărţilor
sale de construcţie a maturităţii, poetul se apropie şi de
alte mijloace decît cele de la început. Observă şi Nicolae
Manolescu acest lucru în cartea Infernala comedie din
2005, carte care include poeme de dinainte de 1989, aşa
cum s-ar bănui şi cum ar fi indicat într-un interviu de
moment poetul, carte a poemelor lascive, licenţioase, în
manieră brumariană consacrată. Însă şi pînă atunci, în
Detectiviul Arthur, în Julien Ospitalierul sau Dulapul
îndrăgostit intenţiile poetului se duc şi spre alte mijloa-
ce, spre altă atmosferă decît cea a cîntecelor naive sau
ale poeziilor bucolice, de casă, de viaţă, de trai instant,
să-l numesc aşa. Pentru că Emil Brumaru scrie cum res-
piră, ori cum şi-ar bea cafeaua. Privirea lui Emil Brmaru
acum se îndreaptă mai ales spre trupul femeii, un deliciu
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oftalmologic, să-i spun aşa, care a stat ascuns în dosul
privirii, nu din pudoare, ci din prezenţa opreliştilor puse
de pudibonzi. De aici, de la astfel de poezie, s-a iscat şi
marele lui succes la un anumit fel de public cititor, care
i-a devorat cărţile, l-a aclamt şi scos în lume, lume în
care totuşi Emil Brumaru ieşea cu un fel de timiditate,
de teamă, pentru că nu semăna cu libertatea pe care el şi-
o dorea în toate formele ei. Cu toate astea, criticul atent
la diagnostic, spune că „Emil Brumaru este un poet
minor, un manierist care stăpîneşte un registru, dacă nu
foarte variat, destul de întins, sugestiv muzical şi plastic,
decorativ, totodată somptuos şi discret (...)” (p. 1084).

Mai generos, chiar încîntat de personalitatea unică a
poetului Emil Brumaru, Alex. Ştefănescu îi consacră în
Istoria sa pagini de o reală frumuseţe, spunînd printre
altele, pentru a le atrage atenţia celor care doresc cu tot
dinandinsul să găsească asemănări, că „Despre un autor
original, toată lumea se întreabă «cu cine seamănă». Şi,
de fapt, tocmai această întrebare dovedeşte că el nu prea
seamănă cu alţii. Noutatea modului de a scrie
neliniştește”. (p. 858). Argumentele critice ale lui Alex.
Ştefănescu sunt la obiect, nu e nimic subiectiv aici, ci,
aşa cum cere opera insolită a acestuia, cu aprecieri con-
tradictorii, diagnosticările sunt exacte. Nici nu avea cum
să fie altfel, cînd este vorba desptre un poet care îşi oferă
tot talentul pe tavă, nativ, trăit la un grad maxim. „Mai
mult decît cu oricine altcineva, Emil Brumaru seamănă
cu sine” (p. 860), mai spune Alex Ştefănescu. Există,
astfel, un flux de limbaj şi de stare poetică, mereu ace-
laşi, mereu aceeaşi, încît ai impresia că te afli în acelaşi
text spus altfel, că ai mai citit aşa ceva. Însă aici este far-
mecul lui Emil Brumaru, farmec care-l scoate din starea
de „poet minor”, aşezîndu-l, prin ceea ce scrie, într-un
univers unic, deşi, aparent, la îndemîna oricui. 

Ioan Holban s-a apropiat de senţa poeziei lui Emil
Brumaru, definind categoriile de limbaj, zonă în care
poetul este novator şi generos cu tot ceea ce oferă lexi-
cul limbii române întru împrospătarea limbajului poetic.
Meritul acestuia, după criticul ieşean, fiind acela de a
construi pe acelaşi schelet eflorescenţe multiple, simplu,
la înţelegerea oricui. O anumită singularitate, pe o latură
remarcată de majoritatea criticilor literari care au scris
despre Emil Brumaru, vede şi Dumitru Micu: „Singular
se prezintă, în contextul poeziei banalului, şi în toată
poezia română, opera lui Emil Brumaru” (p. 417). Însă
istoricul literar îl duce în asemănări care nu au nimic
comun cu poezia acestuia.

Cea mai importantă latură a poeziei lui Emil
Brumaru este simplitatea şi starea de pură jovialitate, de
invitaţie la a se trăi şi în poezie ca în viaţă. Elementele
de bază sunt stările poetice, trăirile, imediata împrejuri-
me şi împrejurare, toate aduse prin limbaj adecvat şi

simplu, fără a confisca timpul cititorului, ci mai curînd
provocîndu-l la trăiri asemănătoare cu ale lui.

Însă cel mai convingător despre poezia sa vorbeşte,
prin poezia sa, Emil Brumaru:

„Să ne iubim în pălării de fetru,
În solniţe cu fluturi moi sub masă,
Pe pătrunjei şi ţelini ca finetul,
Lîngă oglinzi cu căptuşeala groasă.

Iar seara, durdulii şi-n pielea goală,
Scăpaţi de haine ca de o tortură,
Să facem baie într-o portocală
Coaptă de-amor, cu vorbe dulci în gură”.

(Cîntec naiv, p.90)
În alt registru, poetul spune aşa: 

„Julien Opsitalierul va fi îmbrăcat totdeauna cu
surtucul lui plin de grăsimi vegetale, Auster şi naiv
precum preafericitul Bernard ce supsese din sînii

Fecioarei Maria,
Cînd o să-ţi descrie în dosul şopronului vechi, cu

un foarfece galben tăind toporaşii
crescuţi în sandale,

MELANCOLIA...

Căci toţi l-au uitat. Însă el, surîzînd sufleteşte-n azur,
nu disperă

Ci-n fiece zi, copleşit de viziuni, bate cuie în apă
Şi bea bulion vişiniu, şi priveşte cum trec dirijabile

fragede prin atmosferă,
Rugăciuni murmurînd pentru prietenul său, tetecti-

vul Arthur, lîngă sfintele straturi 
de ceapă.

Şi nimeni nu ştie că dînsul îngroapă pe-ascuns
În glastre de flori, ca să fie parfumul mai fin, pate-

foane stricate
Şi seara-şi dictează doctrina la îngeri, plimbîndu-se

palid prin casă cu mîinile-i strînse
de-un flutur la spate

Spre-a nu şi le pierde, desprinse extatic, în tainele de
nepătruns...”

(Melancolia lui Julien Ospitalierul, p. 65)
Astfel de experimente brumariene întîlnim şi în

Dulapul îndrăgostit, unde epicul, pe acelaşi blat lexical,
dospeşte altfel de poezie în aceeaşi stare poetică. Ceea
ce dovedeşte o dorinţă a poetului de a se diversifica, de
a rupe monotonia, chiar dacă o astfel de monotonie ca a
poeziei lui Emil Brumaru nu plictiseşte niciodată. 

Emil Brumaru îşi va avea locul său, inconfunfabil,
în poezia română din toate timpurile.
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Constanța Evolceanu semnează în 19091 tex-
tul intitulat „Doamna Elena”. Evident, este un por-
tret al Elenei Cuza, alcătuit cu admirație și
reverență. Așezând-o alături de marile sale
înaintașe, o descrie ca fiind „ o femeie milostivă și
luminată, o blândă întrupare a Doamnelor din tre-
cut, care în scurtă vreme de la urcarea pe tron înce-
pe a purta de grijă pentru învățătura fetelor”.
Povestește apoi despre faptul că, după ce vizitează
spitalul pentru copii orfani deschis de doctorul
Davila (și de soția sa Ana – născută Racoviță) a
decis crearea (pe dealul Cotroceniului) Azilului
Elena Doamna „unde orfanii vor găsi îngrijirile
părintești și căldura sânului familiei de care ei au
fost atât de crud lipsiți”. Acest lucru se întâmpla la
29 iulie 1862, după ce a donat din banii proprii
1000 de galbeni și a obținut aprobarea Primului
ministru Krețulescu. Consemnările Constanței
Evolceanu aduc în prim plan și propunerea lui
Alecsandri (trimisă Doamnei Elena după deschide-
rea azilului) de a „dărui manuscrisul de poezii
culese din gura poporului” pentru „a face să contri-
bue însuși geniul poporului în folosul Azilului de
copii găsiți ce poartă numele Înălțimii Voastre”.

Pe de altă parte, Constanța Evolceanu sublinia-
ză implicarea Doamnei Elena în activitatea doam-
nelor din Societatea românească cărora le trimite o
emoționantă scrisoare în 1863 despre rolul femei-
lor mame de care depinde „viitorul României”.
Elena insistă asupra nevoii „de acte filantropice și
pioase” care să poată susține atât de necesara
schimbare. Practic, propune strângerea de „mici
obiecte plăcute din care o parte se vor pune la lote-
rie iar o parte se va vinde în profitul acestui stabi-
liment” (azilul, n.n.). Constanța Evolceanu subli-
niază rolul important al acestei instituții care, ală-

turi de „Școalele Centrale de fete au fost pepiniere
de educatoare ale tineretului românesc”.

Despre Constanța Evolceanu informațiile sunt
puține și indirecte (desprinse mai mult din biogra-
fia soțului său, Dimitrie Evolceanu (cu care se
căsătorise în 1897, prieten al lui Nicolae Iorga,
conferențiar la Catedra de Limba latină a Facultății
de Litere din București)2. Cert este că fost printre
primele studente la Universitatea din Berlin, în
anul 19083 și, revenită în țară devine profesoară la
Școala Centrală de Fete din București. O scurtă
perioadă este directoare a acestei Școli (creată în
1852 ca Pensionatul Domnesc de Fete), între 1917-
19184 în timpul îndelungatului directorat al Mariei
Delavrancea (1912-1927).

Un alt nume care apare în paginile
Convorbirilor este cel al Elenei Rădulescu
Pogoreanu. În 1913 traduce din limba engleză
romanul scriitoarei Kate Douglas Wiggin despre
„un încântător suflet de copil”. În nota la prima
parte arată că demersul său a pornit de la constata-
rea că „în literatura noastră sunt rare operele care
înfățișează viața copiilor”. Romanul apare sub tit-
lul Rebecca de la Valea Soarelui în numerele 3-12
ale revistei din 1913 și în lunile ianuarie, aprilie,
mai, septembrie 1914. Traducerea integrală a
romanului este publicată la Editura Socec în 1928
(cu mențiunea „roman din lumea americană”).
Mulți ani mai târziu (1943) trimite spre publicare
la Convorbiri literare un studiu despre Maria
Cantacuzino5. 

Numele său este consemnat în istoria Scolii
Centrale de Fete din București, unde a fost profe-
soară și apoi, ca și Constanța Evolceanu, directoa-
re. În timpul cât a ocupat această poziție (1927-
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1938), denumirea școlii se schimbă în Liceul
Marica Brâncoveanu pentru ca, ulterior, după pre-
luarea directoratului de către Elena Malaxa, să
revină la denumirea inițială6. Pasionată de educație
și devotată școlii pe care o servește, publică în
1935 o monografie intitulată Școala Centrală de
Fete, având pe copertă o frumoasă litografie a
Elizei Blaremberg (Elise de Blaremberg) realizată
de Charles Doussault7 (a doua directoare a școlii,
între anii 1857-1864, cea care, printre altele, va
organiza o primire fastuoasă doamnei Elena Cuza
la 1 iulie18628). În această calitate organizează în
1928 (când se împlineau 76 de ani de la înființarea
Școlii) un mare eveniment la care a au participat
principesele Elena (mama viitorului Rege Mihai)
și Olga a Greciei, președintele Comitetului de
Miniștri și Ministrul Instrucțiunii Publice9.

Una dintre marile realizări literare ale doamnei
Rădulescu-Pogoneanu o reprezintă publicarea
cărții Vieața lui Alecsandri10, ca un omagiu adus
bardului de la Mircești și familiei sale. De aseme-
nea, publică două volume de poezii (comentate)
ale lui Vasile Alecsandri11.

Căsătorită cu Ion A. Rădulescu-Pogoneanu
(profesor universitar și membru corespondent al
Academiei Române) va lucra alături de acesta la
sistematizarea și publicarea manuscriselor lui Titu
Maiorescu (Ion fiind împuternicit de Livia, să
publice manuscrisele din cele 44 de caiete). 

Cunoscută astăzi pentru poeziile dedicate
copiilor și copilăriei, Elena Farago (1878-1954)
publica în 191312 poezia Din pustiu de zări: „Din
pustiu de zări mocnite/ Nu-mi vei mai miji de fel,/
Trist nerost, al câtor zile/ Șovăit-au fără țel/ Pe
cărările brăzdate/ De mustrări și cumpeni reci,/ Ce-
mi hotărniceau îndemnul/ Înverzitelor poteci.../
Din senin de zări, scăldate-n/ Razele de veșnic har,
Rostul zilelor de-acuma/ Lumina-va iar și iar/ Al
nădejdii drum statornic,/ Iar în verdele-i veștmânt,/
Presăra-vor flori albastre,/ Și cânta-vor cântec
sfânt/ Îngerii ce-or sta de pază/ Unui dor înmugu-
rit/ Din căldura și din râsul / Unui dulce gângurit./”

Elena debutase deja în 1906 (cu volumul
Versuri), încurajată de marele său prieten Nicolae
Iorga și primise premiul „Adamachi” (1908) pen-
tru volumele Șoapte din umbră și Traduceri libere.

În textul citat mai sus, Erastia Peretz o descrie pe
Elena Farago ca poetă cu o artă de o calitate mino-
ră, de o factură ciudat de sinceră și elegiacă.
Simbolistă, poeta de o rară sensibilitate, îmbină în
opera sa muzică, penumbră și iubire”.13

Lucia Codru sau Lucia Codru Haiducu sunt
pseudonimele Luciei Alioth Caradjea14 care, se
pare, debutează în Convorbiri în anul 1916 (nr.6,
iunie) cu poemul Mărturisire, însoțit de următoa-
rea notă a redacției: „Suntem fericiți a putea
înfățișa cititorilor noștri cu această întâie încercare
a sa ce vede lumina tiparului, pe o tânără scriitoare
care ne pare a vesti un nou talent”.15 „O, iată! Te-
am uitat, vezi bine, eu nu mă desvinovățesc;/
Gonită de durerea zilei, n-am priceput că nu
iubesc./Ne-nlănțuiau aceleași doruri, aceeasi aspră
cugetare,/ Și astăzi inteleg mai bine : ascultă-mă
că-ti cer iertare./ Ci nu spre a iubi aiurea, și a-mi
smulge patima din pept,/ Dar alte suferinti mă
chiamă și alte desnădejdi aștept./ De-ai fi fost tu
precum crezusem, aș fi uitat de mult cununa/ De
spini, răsplata luptei crude. As fi răbdat intotdeau-
na,/ Dar tu, m-ai înșelat amarnic, și m-ai mințit, și
m-ai uitat,/ Pentru-a mea sinceră iubire ți sărutări
ce nu le-am dat./ Făptura unui vis iubisem în tine,
dar pe tine nu./ Un vis ce altul nu-l zdrobise ce l-ai
zdrobit doar iarăși tu./ Credeam că poate fi pe lume
un preot al iubirei sfinte/ Ca sa-i închin pornirea
vieții și ruga inimei ferbinte./ Icoana tristă-a vieții
mele, vis ofilit, vis turburat!/ O! de-ai fi fost pre-
cum crezusem, pe veci as fi îngenunchiat/Și ți-as fi
zis: privește-n mine, întinde-mi mânile-amândouă/
Și vezi lumina făr’ de capăt ce astăzi ne-a fost dată
nouă./ N’ai înțeles; degeaba-s toate! Acuma, bine
că te știu/ Mi-a fost credința o nălucă; mi-a fost
duhovnic-un pustiu./ Și iarăși sânt stăpân pe mine,
făr de mânie vecinic tare./ Dar spre a nu fi ca și
tine, cu umilință cer iertare,/ Că n-a rămas nimic în
mine, nici chiar o lacrimă de plâns./ Icoana basmu-
lui e ștearsă și para dragostei s-a stins./ Ci nu spre
a iubi aiurea, și-a-mi smulge patima din pept,/ Dar
alte desnădejdi mă chiamă, și alte suferinți
aștept.”/

Născută în familia Karadja în 1894, fiica lui
Aristide Cardja și a Matildei Grecianu16 (deși,
ascendența savantului este controversată17), căsă-
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torită cu diplomatul elvețian Carl Alfred Alioth,
Lucia este fascinantă și „periculoasă” (cum o
caracterizează Petre Comarnescu care o consideră
agentă a intelligence service18). Mai apare în
Convorbiri literare în anul 1923 (nr.1 și 2) cu poe-
mele Iubesc viața și Teofano și (în numărul 5-6),
cu poemul Soțului meu. 

Nadya Brateș apare în revistele din 191919 cu
poemul Zori senine și din 192120 cu poemele Pe
zăpadă și Prin vrajă21. Nici despre Nadya nu există
consemnări, nu știm dacă este numele real sau un
pseudonim. Să-i citim însă, poemul patriotic Zori
senine, dedicat României Mari.

„A-nceput s-albească zarea!... E lumină! E
lumină!/ Raze albe se răsfiră, negurile pier plu-
tind,/ Și sub magica baghetă a Voinței fără vină/Se
transformă firea toată: intră viața pâlpâind./ Crengi
plăpânde cresc, dau muguri- flori mirese delicate –
/ Se gătesc în voaluri limpezi picurând pe ele
perle,/Fluturii roesc, jucându-și aripele lor pictate/
Și răsună lung, în triluri, voci de pitulici și
mierle.../ Cine-și mai aduce-aminte de clipita-ntu-
necată/ Care-”a fost”?/ Furtuna tristă dintr-o noap-
te sbuciumată/ Vaerul prelung de moarte prin
pădurea-ndoliată,/ – Azi când soarele îmbie –/
Cine, cine vrea să le mai știe?/ Țara mea! Ai fost
oglinda simțitoare și ferice / A schimbărilor prin
care lumea își croește drum./ Eri ai plâns îndurerar-
tă, astăzi viața te inundă/ Și ca Fenix naști mai
mândră din cenușă și din scrum./ Pragul așezat
destoinic între munți și între mare/ Se înalță sub
lumina visurilor împlinite!/ Vine clipa răsplătirei
zilelor de îndurare/ Vine clipa de izbândă și duioa-
să alinare/Pentru răni și pentru inimi- pentru gân-
duri umilite./ Și-n aureola-n care visul nostru se
desprinde/ o dorință îmi rămâne care crește, mă
cuprinde.../...Ași voi să știu de este, sigur, viața vii-
toare/ Dincolo de țărna neagră care stă chinuitoare/
Tot crescând cu-a noastre trupuri. Ași voi să știu
de-ajunge/ Fericirea asta mare către suflete ce-n
sânge/ Și-au plătit tributul vieții și sub nume de
eroi/ Au murit lăsând norocul și izbânda pentru
noi./ Oare știu ei azi că Țara e așa cum au visat-o?/
Simt venind prinosul nostru către ei care-au creat-
o?/ Freamătă și-n ei aceeași limpede înfiorare/ Ca
și-n sufletele noastre? Merg ca noi, în aiurare,/

Amețiți și beți, de mână,/ Și pe buze nu îngână/
Decât vorba ce dă viață, decât „România mare”?”.

Despre Nadejda Cezianu, coborâtoare dintr-o
familie boierească din Oltenia (Iancu-Cesianu),
avem prea puține informații. Cert este că a tradus
piesa lui Racine, Britanicus, o tragedie în cinci
acte care apare în serial în Convorbirile din 192322

În același an traduce piesa lui Schiller,
Scufundătorul23. Piesa Britanicus a fost tradusă în
românește de Iancu Văcărescu și de Alfred
Moșoiu. Deși mai puțin apreciată de critica teatrală
(care consideră că traducerea realizată de Iancu
Văcărescu este mai aproape de spiritul francez sau
care-l așează în top pe Alfred Moșoiu24)
contribuția Nadejdei Cezianu este meritorie. 
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Printre semnatarele textelor din Convorbiri o
găsim, în 192325 pe Graziella (Lala) Romano
(1906-2001) cu poemul Pe un vânt sfios de seară. 

Nu există nici o notă care să indice dacă este
tradus în românește sau dacă autoarea, italiancă
din Piemont, cunoștea limba noastră. Dacă rezulta-
tele căutării pe Internet sunt corecte, aflăm că Lala,
a fost colega (la Universitatea din Turin), prietena
și partenera lui Cesare Pavese26 (despre ale cărui
Dialoguri cu Leucò va vorbi mult timp după moar-
tea acestuia27). Deși, în principal este axată pe
memorialistică, Lalla Romano a semnat și câteva
volume de poezie: Fiore (1941), L’autunno (1945),
Giovane è il tempo (1974), Poesie per Giovanni
(2007)28 (Floare, Toamna, Tânăr e timpul, Poezii
pentru Giovanni, n.a.). Un calcul ne permite să
observăm că a publicat în Convorbiri cu 18 ani
înainte de apariția primul volum de versuri, la
numai 17 ani, Pe un vânt sfios de seară: „Gândul
meu întreg spre tine/ Și tot dorul mi-l trimit/ Pe un
vânt sfios de seară/ Căldicel și rătăcit.../ Iar de-o
trece purtătorul/ Lor pe-acolo, prea curând,/ Ne
oprindu-se să-și verse/ ʹN suflet dorul cel plăpând,/
Nu cerca să-i curmi avântul/ Că nu-i vântul vino-
vat:/ Ți-a fost sufletul departe/ Când el a trecut prin
sat./ Ți-a fost sufletul departe/ Și și-a fost visul
strein/ Și și-a fost închisă poarta/ Izolatului cămin./
Unde vântul nu pătrunde/ Ca s-aducă dor și drag/
Căci e frig și nu se zbate/ Calda așteptare-n prag./

Și nu-s valuri de căldură/ Să-l întâmpine grăbit,/
Să-l cuprindă, să-l îmbete,/ Când pierdut, când răz-
vrătit,/ Ca să-l simți și tu aproape,/ Și ʹnălțând gân-
dul tău dus/ Într-un gest de rugăciune,/ Să-l des-
carci de ce-a adus.../ Gândul meu întreg spre tine/
Și tot dorul mi-l trimit/ Iară mâini, mi-o spune vân-
tul.../ Când și cum mi l-ai primit.../”.

Numele Corneliei Buzdugan (1903-1947)
apare în numerele 7/8 din 1923 ale Convorbirilor,
cu poemul Trubadurul: „Își cântă trubadurul amo-
rul pururi trist,/ Sub degetele-i fine ce lung suspină
struna!/ Din codrii vagi, departe, ascultă dusă
luna,/ Vărsând lumina-i clară prin mări de ametist./

Își cântă trubadurul un vis de-a pururi strâns;/ Ca
dintr-o altă lume curg notele-i vrăjite.../ Din ceruri
stele albe se uită aiurite/ Ca niște ochi ce-s gata să
izbucnească-n plâns./ Și cântă trubadurul, tot cântă
fără șir/ Ci iată dintr-o dată ninsoare de petale;/ El
spre balcon se-ndreaptă cu ochi umbriți de jale/ O
mână de zăpadă desface-un trandafir.../”. Inspirată
de activitatea literară a tatălui său (poetul, gazeta-
rul şi avocatul C.Z. Buzdugan), Cornelia este
membră a Cenaclului Sburătorul (condus de
Lovinescu) și publică de la o vârstă fragedă (inițial
și sub pseudonimele Nelia Corbu sau Cornelia de
la Dunăre29). Sensibilă, impresionabilă, bolnavă în
ultimii ani de viață, scrie o poezie a suferinței cu
accente religioase30. După cum reiese din biografia
ei, în 1923 avea 20 de ani, finalizase studiile la
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Şcoala secundară de fete „Mihail Kogălniceanu”
din Galaţi și devenise studentă la Facultatea de
Litere şi Filozofie din Bucureşti, secţia franceză-
română. A fost profesoară suplinitoare la Şcoala
Secundară de fete „Mihail Kogălniceanu” de limba
franceză, limba română şi istorie (1926-1929) și
apoi titulară la Liceul Comercial de fete și la
Liceul „Principesa Ileana” din Cluj (1929-1940) și
la Liceul de fete „Principesa Elena” din Braşov
(1940-1945)31 și soția profesorului și publicistului
Ilie Hașeganu (căsătoriți din 1932). 
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_Buzdugan-Hateganu

133133CONVORBIRI  LITERARE



În „frumoasa” sa citire literală a textului/ spusele
naratorului, N. Manolescu ignoră două lucruri: 1. Fina
ironie a scriitorului, care ţinteşte, deopotrivă, personajul
şi cititorul; 2. Şi în Baltagul scriitorul întinde o momeală
poliţistă – un artificiu de tehnică artistică folosit de
Sadoveanu pentru camuflarea pattern-ului simbolic-
mitic şi caracterul de parabolă al operei. Procedeul de
camuflare e folosit şi în alte opere. În felul acesta scrii-
torul evită închiderea subiectului în semnificaţiile tem-
porare, sociale ori psihologice ale uzatului realism.

Să revenim la Manolescu şi aserţiunile sale. Criticul
îl consideră pe Culi „un mitoman în toată regula” şi
pune „boala” lui Culi în raport direct de cauzalitate cu
„răzvrătirea pădurii”. În pădurea din Ochi de urs „nu
există, afirmă criticul, nici un secret real pe care pădura-
rul l-a violat, fără să-şi dea seama, există doar secretul
pe care el însuşi îl introduce, odată cu ipoteza că hoţul
cărnii ar fi altcineva decât este firesc să fie. […] înainte
de a se rătăci, venind cu ideea gata făcută”. Alte obser-
vaţii valide in abstracto, nu duc comentariul pe calea pe
care o cere textul. Luând ca punc de referinţă „farsa”
din  Nopţiile de Sânziene, criticul afirnă: „E de notat că
aceasta şi este tipul de inmaginaţie – ingeniosul, jocul,
viclenia povestirii – pe care Sadoveanu şi-l permite cel
mai des în opera de maturitate şi el înlocuieşte fantasti-
cul popular din naraţiunile primei epoci. E o formă de
intelectualizare. La elementele de fabulos, din literatura
sadoveniană – trebuie neapărat adăugat acel fantastic
intelectual. Ipoteza şi poliţienismul formează subiectul
[?!] multor opere […]”. În discursul său, nu lipsit de elo-
cinţă, criticul pune în aceeaşi pălărie pe Culi „bolnav” şi
„mitoman” şi „vicleniile povestirii”.

De adevărul naraţiunii Ochi de urs se apropie
Zaharia Sângeorzan, punctând sensul psihologic ap
„rătăcirii” şi al „coşmarului” lui Culi, considerându-le
„formă” de întâlnire cu moartea, iar a doua căsătorie a
lui Culi o victotie asupra morţii. De asemenea punctează
fucţionalitatea de semantizare a fenomenelor meteorolo-
gice. Vânătoarea ursului o consideră „vânătoare rituali-
că”.

După cum am menţionat, pădurea lui Sadoveanu nu
are sălbăticia celei descrise de Macel Brion în Arta fan-
tastică – cap. Pădurea bântuită, şi nimic comun cu
pădurea lui Faulkner din nuvela Ursul (1942) cu care
naraţiunea lui Sadoveanu a fost comparată. Comparaţia
nu are nici o relevanţă. Ursul scriitorului american şi
Ochi de urs al scriitorului român sunt două texte diferi-
te,atât formal (tramă, construcţie, limbaj artistic), cât şi
în semnificaţii. Cei doi scriitori şi operele lor sunt două
lumi, două universuri total deosebite, fiecare cu
Weltanschuung-ul şi valorile lor particulare şi specifice.
Singurul lucru care învecinează cele două opere este
valoarea lor literară de rang universal. Nuvela lui
Sadoveanu, anterioară cele faulkneriană, e mai pregnan-
tă în acest sens.

Doar într-o jumătate de pagină, profesorul clujean
Ion Vlad face pe marginea textului câteva observaţi ce
merg spre pofunzimile nuvelei: Ochi de urs […] dedica-
tă – semnificativ – «Prietenilor de la Branişte» […] este
simplă şi relatează drama muntenilor; paznicul de vână-
toare Nicula Ursake asistă neputincios la moarte soţiei,
Ana,pentru ca apoi să treacă prin suferinţă, redeşteptân-
du-se la viaţă pentru fiul său şi pentru a continua, potri-
vit cu legile inexorabile ale vieţii, un destin simplu şi
firesc. Ritmurile naraţiunii şi trama acesteia nu stânje-
nesc crearea atmosferei de povestire fantastică (conven-
ţională), proiectând cu savant efect obsesiileşi spaimele
necuratului (ursul – „drac de urs”), nenorocirile şi pre-
moniţiile unor nenorociri etc. Mai important este leit-
motivul pădurii şi al animalelor naturii, al semnelor lor,
precum şi al înţelegerii legilor naturii. Vagul accent fan-
tastic, aluziva trecerespre fantastic sunt elemente situate
într-un plan secund. Natura rămâne simbolul fundamen-
tal. […] Culi, cunoscător al semnelor animalelor şi al
tainelor naturii, arzând în suferinţă şi în în reîntoarcer la
datoriile vieţii, păstrează însemnele cunoaşterii prin
natură: «Luminele lui erau stelele, şi, câteodată, noap-
tea, ochii dihăniilor. Şi cânturile lui erau de la ape şi de
la cetini»”. 

Cu temei, s-a spus că Sadoveanu nu e un analist din
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familia lui Dostoievski sau a lui Proust ori a Hortensei
Papadat-Bengescu.el practică o altfel de analiză psiho-
logică. Ca şi Rebreanu, în multe texte, Sadoveanu mani-
festă interes pentru zonele abisale ale psihismului, inte-
res pentru relaţia misterioasă inconştient-conştient.

Ion Oprişor consideră în Ochi de urs scriitorul e
interesat de psihologia abisală: „Prezentă de-a lungul
întregii opere,tendinţa cercetării elementelor generatoa-
re de mister cu scopul creării unei cât mai diverse
atmosfere de taină, se manifestă în mod deosebit în câte-
va naraţiuni, ocolite îndeobşte de criticii şi exegeţii lite-
rari, ce formează un bloc oarecum aparte în cadrul crea-
ţiei lui Mihail Sadoveanu, şi care-l plasează pe prozator
în constelaţia scriitorilor profund interesţi de structurile
cele mai profunde ale sufletului uman, de ceea ce de la
Freude încoace, e cunoscut sub denumirea de psihologia
abisală. Ne gândim la povestirile Întuneric (1926);
Ochii (1926); Toaca (1928); Ghiţă (1934); Dihania sin-
gurăţii (1943), prin intermediul cărora se conturează
partea cea mai interesantă – în orice caz cea mai eviden-
tă – formă de cultivare a tainei în opera lui Sadoveanu.”

Mircea Tomuş citeşte Ochi de urs prin grila care
aliază perspectiva mitologică cu analiza psihologică.
Aceste două dimensiuni ale textului ascund, susţine cri-
ticul, şi nu avem de ce să nu-l credem: „înţelesuri pline
de semnificaţii, înţelesuri de o mare înălţime şi demni-
tate mai greu de identificat, sub forma celor mai comune
şi mai, putem spune, prozaice ipostaze ale realităţii.
„Aceste înţelesuri sunt închise, arată criticul, în reţeaua
de semne şi simboluri, de mitologie păgână şi creştină .
Exegetul dă atenţie şi substratului biografic al nuvelei,
pornind de la numele eroului, Ursake, nume prezent în
familia mamei scriitorului şi purtat chiar de scriitor în
vremea primei copilării.

Trecerea în revistă a variatele interpretări ale pove-
ştii despre Nicula Ursake, zis Culi, confirmă că Ochi de
urs, dincolo de momeala realistă, e un text complex, ca
multe alte texte sadoveniene, cu straturi de semnificaţii
etajate. Un prim strat simbolic-mitologic; un al doilea
psihologic. Aici scriitorul, fie cunoaşte, fie nu, urmează
nu atât psihanaliza lui Freud, cât psihanaliza analitică a
lui Yung.

Legat de nivelul de semnificare psihologică este
legat substratul biografic intim, dar şi cu trimiteri spre
momentul istoric când Ochi de urs este bublicat.

Dramatica suferinţă a eroului provocată de moartea
soţiei e similară cu suferinţa prin care a trecut scriitorul
la moartea „cucoanei Tincuţa”,devotata şi iubitoarea
soţie, moartea acesteia petrecându-se cu puţină vreme
înainte de scrierea povestirii. Ursake din poveste este un
alter ego al scriitorului. Prin urmare scrierea Ochiului

de urs poate fi considerată act de defulare.
Din perspectiva climatului istoric când a fos publicat

microromanul, rătăcirea şi boala/halucinaţiile lui
Culi, sub pana măiastră a lui Sadoveanu, se constituie
întro alegorie/parabolă a rătăcirii şi boliiprin care trece
istoria deceniului patru al secolului al XX-lea: regimu-
rile totalitare, fascist şi bolşevic, şi al Doilea Război
Mondial.

În fine, ultimul nivel de semnificaţii, cel mai pro-
fund, care sintetizează pe celelalte ridicând la rang de
universalitate povestea despre un om, care din întâmpla-
re se numeşte Nicula Ursake, este cel filosofic-etic: con-
fruntarea viaţa-moartea şi speranţa în victoria finală a
vieţii şi a raţiunii. Ochi de urs conţine şi trasmite şi un
mesaj umanist.Comportamentul lui Onu Bezarbarză, a
prietenilor de la Branişte şi a celor trei „domni” de la
oraş, faţă de Culi când acesta se află în grea cumpănă,
este semn şi chemare la prietenie şi solidaritate umană.

Ca şi în alte opere şi în Ochi de urs ne întâmpină o
reţea de semne şi simboluri care susţin înţelesurile din
profunzimea textului.

Frecvente sunt semnele vremii: zi, noapte, pâclă
(ceaţă, negură), ninsoare, viscol, lumina şi strălucirea
soarelui. Succesiunea lor e graduală; de la iarnă şi întu-
neric la primăvară şi strălucirea soarelui din final când
pădurea şi personajele sunt cuprinse de „beţia vieţii”.
Acestea jalonează desfăşurarea tramei, etapele şi durata
dramei psiho-existenţiale prin care trece Culi.

Însuşi titlul (o sinecdocă) e un semn-simbol enigma-
tic. Pădurea şi ursul sunt simbolurile în jurul cărora se
ţese drama eroului. Din prima propoziţie a textului ne
întâmpină simbolul cărarea. 

Simbol mitic polivalent este ursul. Cunoscând sau
nu psihanaliza analitică a lui Yung, pentru Sadoveanu .
ursul şi ochi de urs sunt simboluri ale inconştientului.

Un simbol cu înţelesuri adănci, chiar dacă are doar
două prezenţe în text, este ornicul. La prima prezenţă
„bate ceva mai grăbit şi tare”; la a doua, bate normal,
măsurând pulsaţia vieţii, care şi-a reluat cursul firesc.
Buha,o apariţie fugitivă, e un alt simbol. Fiind pasere de
noapte, are o dublă semnificaţie: e prevestitoare a mor-
ţii, dar nesomnul ei îndeamnă la veghere, la vigilență.
Fugitiv, fără să-şi piardă înţelesurile, sunt menţionate:
gaiţa, jderul, iepurele şi „mlaştina mistreţilor”. Simbol
mitic e căţeluşa Vidra, animalul călăuză care îl scoate pe
Culi rătăcit în labirintul pădurii şi-l conduce sptr casă. O
mare încărcătură simbolică are ciocănitoarea. Pentru
vânători să auzi şi să asculţi ciocănitul ei e semn bun.
Scriitorul foloseşte numele sub care apare în basmul
românesc: gheonoaia. Faptul că gheonoaia apare în fina-
lul povestirii nu e întâmplător. Ciocănitul e, iîn molidul
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de lângă casă, e similar bătăilor ornicului, cel pornit din
nou de Culi în momentul însănătoşirii.Bătăile lor
măsoară pulsaţiile vieţii. În fiecare dimineaţă, la aceeaşi
oră, vine „gheonoaia verde” şi ciocăneşte în molidul
bătrân din laturea casei. „Când ajunge ornicul la opt,
badea Culi stă cu luare-aminte şi aşteaptă să bată gheo-
noaia. Ea bate de opt ori câte opt […]. A făcut gaură în
molid, căutând viermele cel mare.” Aflând de acestea de
la Onu Bezarbarză, nana Floarea cugetă adânc: „Au şi
brazii viermii lor, care-I rod la inimă. […]are să ne tre-
buiască şi nouă o nouă gheonoaie”. 

Semne cu înţeles simbolic sunt anumite gesturi ale
personajajelor: după prima întâlmire cu ursul şi privirea
lui, Culi se trezi mormăind ca ursul; în momentul plecă-
rii „la vale”, „Ana încercă să umble singură. Culi îi puse
o mână pe umăr şi se îmblânziră privirile. Cu cealaltă
mână o cuprinse pe sub coapse şi o ridică, purtând-o. Ea
se lipi de el; Culi îi simţi bătăile inimii odată cu a orni-
cului. Ornicul bătea ceva mai repede şi mult mai tare.
Cu braţul liber, bolnava se închină spre candelă de trei
ori. Avea nădejde bună. Era însă prea uşoară în braţele
celui ce-o purta. Cum o aşeză în sanie şi o înveli cu lăvi-
cele, omul veni iar în casă şi opri limba ornicului.”; în
locul calului mort,Culi se înhamă la sanie şi porneşte
mai departe; în culmea dementă a suferinţei, Culi azvâr-
le spre cer securea, care descrie o traiectorie parabolică
; Culi se face”cârcel” şi varsă din el „veninul”; gest sim-
bolic este pornirea ornicului de către Culi, de asemenea
comportamentul său din final.

Semn tainic şi misterios, care provoacă lui Culi
mirare şi nelinişte, este comportamentul de „hoţ
uman”pe care-l are ursul,care „fură” momeala, dar mai
ales privirea ursului,cu un singur ochi, aţintită asupra
lui, ochiul ursului devine obsesie care pune stăpânire pe
Culi.

Semne sunt şi veştile pe care nana Floarea i le aduce
lui Culi, tocmai în momentele când acesta dă semne trai-
nice de ieşire din covalescenţă: „feciorul tău creşte şi a
început a râde”; pentru Ana, la Laz, „s-au făcut rugă-
ciuni de nouă zile şi pomenire de patruzeci de zile”

De observat sincretismul, prezent permanent în
opera sadoveniană, între semnele şi simbolurile din
mitologia păgână şi cea creştină.

Şi numele personajelor au sarcină simbolico-mitică.
După unii critici, numele Ursake trimite spre simbolisti-
ca totemului. Până la un punct opinia e de acceptat, dar
substratul biografic complex de care am făcut vorbire şi
dacă avem în vedere comportamentul eroului, omologia
Urs-Ursake e mai puternică şi importantă decât simbo-
listica totemului, sugerând puterea şi voinţa omului,cu

numele Ursake, în confruntarea cu necunoscutul, cu pri-
mejdiile care ameninţă viaţa, în ultimă instanţă, cu
moartea. Aşa că, pentru ţinere de minte repetăm o afir-
maţie anterioară: ca toate personajele exemplare şi
exponenţiale din opera lui Sadoveanu,şi Nicula Ursake
are „robusteţea stejarului, mândria dreaptă a bradului şi
esenţa tare a fagului” (Fănuş Băileşteanu). Numele
Bezarbarză prin rezonanţa dacică sugerează străvechi-
mea şi continuitatea. Pe mama bătrână o cheamă
Floarea. Ea e o Vitoria Lipan ajunsă la vârsta bătrâneţii.
Întâmplător copilul lui Culi poartă nume împărătesc?
Cea care o înlocuieşte pe Ana, simbolul jertfei, se
numeşte Răduţa, de la Radu, nume voivodal, dar şi
numele unui vestit haiduc, păstrat de folclor ca simbol al
libertăţii şi dreptăţii.

Ochi de urs începe cât se poate de realist cu indica-
rea spaţiului şi a timpului: „pe o cărare ce duce pe sub
streşini de brazi […] din Prelunci către Valea Mare […]
le la apa Frumoasei […], în ziua aceea de marţi 15
noiembrie…, în săptămâna de după Sfinţii Arhangheli”
urcă spre hochstad, locul de observaţie, Nicula Ursake
„paznic de vânătoare şi pacificator”; „Vremea era destul
de moale şi zăpada nu crâşnea sub bocancii lui”; mergea
„cercetând cu ochii şi ascultând cu urechile”, pentru ca
„datoria trebuie să şi-o îndeplinească stric”.

Concret, acţiunea povestirii, care începe la sosirea
iernii şi se încheie la venirea verii, e plasată la munte,
spaţiu atât de îndrăgit de scriitor.Acest spaţiu fizic, exte-
rior e marcat de repere topografice reale: munţii
Sebeşului; râul Frumoasa; Branişte; Tău; Şuşag; Izvorul
Roşu; Piscul lui Petru. Şi timpul este unul real, marcat
calendaristic cu menţionarea anotimpului şi a momente-
lor zilei: „vara acelui an1925”; „marţi 15 noiembrie”;
viforul de omăt „a început în ziua de Sfântul Io
Botezătorul, ianuarie şi a ţinut până la 10 ianuarie, cea-
sul amiezii”. 

Dincolo de acest spaţiu exterior, fizic, treptat se con-
turează un spaţiu interior, psihic. Permanentul
glivaj,între spaţiul fizic exterior al întâmplărilor şi spa-
ţiul interior al gândurilor şi trăirilor lui Culi se face sim-
ţit deja după primele paragrafe ale naraţiunii: Culi
„umbla cu luare-aminte”; simţurile lui „stătură încorda-
te; „liniştea pădurii îi ţiui deodată în urechi”; Culi ducea
în el „veninul” grijilor şi necazurilor de acasă (Ana
lehuză zace bolnavă în pat); „necazurile […] adaugă în
el şi o îndărădnicire”; în timpul urmăririi ursului şi a
rătăcirii Ursake se trezi „mormăind ca ursul”. În acest
glivaj, Sadoveanu e un maestru în folosirea stilului indi-
rect liber.

Jocul exterior- interior e susţinut de întreruperi ale
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timpului prezent al întâmplărilor de către câteva retros-
pective, ce se succed gradat în ansamblul analizei psiho-
logice: 1.Naratorul aminteşte momentul când „domnişo-
rul” Pitu, la plecare, i-a dăruit lui Culi două cărţi poliţis-
te: Urmele tigrului regal şi Crima din Cincinatti. 2. Culi
rememorează ziua când a pus momeală pentru ursul ce
urma să fie vânat de „domnii de la oraş”. 3. Pornit în
urmărirea „ursului lotru”, în liniştea pădurii, cu ochii
minţii o vede pe maică-sa neliniştită mişcându se prin
odaie, iar pe Ana zăcând în pat. 4. Când Culi se află pe
drumul vindecări, maică-sa îi povesteşte lucruri pe care
le-a păstrat doar în sufletul ei: „Am avut şi eu o întâm-
plare asemenea, cu fie-iertat Negoiţă, tată-tău”.O întâm-
plare care l-a dus pe Negoiţă în pragul morţii, dar până
la urmă, mărturiseşte nana Floarea „ne-am însănătoşit
amândoi”. Culi ascultă ca în vremea copilăriei când
maică-sa îi spunea poveşti.

Toate caracteristicile spaţiului, schimbările meteoro-
logice şi întâmplările de care are parte Culi (apariția şi
dispariţia ursului negru, urmărirea şi rătăcirea ) încarcă
naraţiunea cu înţelesuri simbolice şi mitice. Chiar Culi
spune că parcă a trecut printr-o poartă în tărâmul celă-
lalt.

Construcţia şi firul narativ sunt impecabil construite,
la fel ca în Baltagul, secvenţele narative se urmează fără
hiaturi conform logici cauză-efec. În fabula nuvelei se
pot distinge următoarele etape narative: întâmplările din
pădure; drumul dramatic „la vale” cu bolnava, la docto-
rii de la oraş, cu speranţa că aceştia o pot vindeca; boala,
covalescenţa şi însănătoşirea deplină a lui Culi; viaţa
celor de la Prelunci îşi reia cursul ei firesc.

Nuvela are un plan realist, de suprafaţă şi un plan de
profunzime, mitic şi simbolic.Punctul nodal al relaţiei
dintre cele două planuri îl reprezintă răvaşul trimis de
badea Toma „domnilor” de la oraş, prin care îi infor-
mează despre cele întâmplate lui Culi, chemându-i să
vină degrabă la Prelunci. Răvaşul e una din cheile de
decodare a textului (cf. Mircea Tomuş). Iată răvaşul
expediat de badea Toma:

„prea onorate domnule doctor ieronim dragu avocat
în sibiu ţara româniei aflaţi vă rog că al nostru camarad
ursake zis culi a avut o întâmplare cum pe lume nu sa
pomenit nici încarteluia licsan drumachi donuses scrie
asemenea întâmplare cum a fost întâmplarea lui ursake
nicula zie culi slujitorul domniilor voastre şi camaradul
nost care noi am fost în bătaie cu batalionul 8 iegheri
ştairmare şi am luptatîn carpaţi la ţara galiţiei şi am tre-
cut prin gloanţe, ghiuleleşi sârme şi pe urmă încă am
luptat în războiul nostru cel adevărat pentru ţară şi nu
neam prăpădit iar ursake nicula a fost să se prăpădească
în vreme când ianu rimu era numele iana la noemvrie

şasprezece veniţi vă rog frumos ca săl vedeţi aducând
ajutor un domn medic am eu părere ca să vie domnul
doctor micu carele au fost cu noi în focul bătăliei iar
caprele şi ciutele merg bine au hrană şi iarna e slabă ne
mai având ce scrie salut cu repecttoma paznic vă rog
mai aduceţi otravă ce pentru lupi”.

O adevărată hieroglifă ce trebuie descifrată. 
Despre aspectul scriptural al răvaşului naratorul

spune următoarele:
O asemenea scrisoare de la badea Toma avea nevoie

de interpretare. Nu că slovele n-ar fi fost bine rotunjite
şi zgâriate cu pana; ci dintr-un motiv mai special. Dacă
fiecare pământea al acestui regat îşi ia dreptul de a nu fi
de acord cu gramatica şi cu Acaemia, badea Toma putea
lăsa la o parte întreaga chestie, deoarece niciodată nu-i
bănuise fiinţa. În schimb putea merge mai departe, din
punc de vedere al libetăţii grafice. Pe cartea lui poştală,
badea Toma înşirase rândurile întâi în lung, pe urmă în
lat, după aceea prin colţuri; pe urmă stropise cuvintele
pe orice ostrov alb al cartonului.

Trei prieteni vânători, adunaţi în sobor, au avur
nevoie de două sticle de vin bun ca să lege întrucâtva
acele părţi împrăştiate ale gândirii lui Toma – care gân-
dire dealtfel era unitară şi logică.”

Răvaşul conţine câteva lucruri, care nevăzute de
cititor, îl văduveşte binişor de posibilitatea de a trece
dincolo de lectura naivă, de a trece dincolo de momeala
pusă de scriitor prin titlu şi banala poveste cu lotrul de
urs, care pricinueşte personajului principal „o mare
întâmplare”. Răvaşul conţine trei elemente care dau
răvaşului caracter de „şaradă: (M. Tomuş): 1.Alăturarea
lui Culi de un mare erou al istoriei intrat în legendă –
Alexandru Macedon, în felul acesta scriitorul deschide
drumul spre mitizare a poveştii despre Nicula Ursake; 2.
Acelaşi scop îl are şi evocarea cu aură eroică a momen-
telor din războiul mondial la care personajele au partici-
pat; 3. Informaţia codificată – „când dianu rinu era
numele iana”, descifrată: „când i-a murit muierea nume-
le ei Ana” –, încifrează motivul mitic al jertfei.
Personajul este în cultura şi spiritualitatea românească
simbolul jertfei creatoare, imortalizat magistra şi de
Lucian Blaga în piesa sa, Meşterul Manole; 4. Să nu
aibă nici un înţeles ascuns propoziţia finală: „rog mai
aduceţi otravă pentru lupi”.

Şi asfel am ajuns la înţelegerea „figurilor criptice”
(M. Tomuş) ale textului, la miza profundă a microroma-
nului Ochi de urs, o miză mitico-simbolică şi cu rezo-
nanţe la contemporaneitatea istorică.

Ochi de urs e un complex poem existenţialist. 

Din Sadoveniene – volum în lucru
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În atmosfera toridă a verilor bucureştene care
îndemnau la plecarea în vilegiatură, Eugen
Lovinescu se retrăgea în casa părintească de la
Fălticeni unde găsea condiţii prielnice scrisului. O
curte umbrită de pomi fructiferi, un chioşc unde
Anton Holban, nepotul, îşi făcea lecturile de
vacanţă, o casă care la timpul ei trebuie să fi fost
impunătoare. Şi desigur, biroul, piesa de mobilier
care ţinea legătura cu celălalt, din Bucureşti, asi-
gurând conexiunea criticului la tot ceea ce însem-
na viaţa culturală românească. La această masă
din lemn masiv şi-a scris toată opera beletristică,
trăind bucuria creatorului de lumi şi de viziuni
artistice; din cele 60 de cărţi editate, reprezentând
lucrări ştiinţifice, beletristice ori traduceri din lite-
ratura latină şi elină, 25 au fost scrise la Fălticeni.
Tot de aici, apărat de masivitatea munţilor cu spi-
nări brune, a ţinut vie activitatea revistei
„Sburătorul” care nu trebuia să înceteze în sezonul
estival. Corespondenţa cu Liviu Rebreanu, redac-
tor şi director de revistă pe timpul verii, îi permi-
tea lui Lovinescu să facă planuri, regândind struc-
tura revistei şi, de la distanţă, să îi asigure conţinu-
tul variat, exercitând un control atent şi responsa-
bil, neabandonat nici în momentele de respiro ale
vacanţei.

Prin acest spaţiu „mirabil”, care a germinat
cultură românească suficientă pentru întrega zonă
a Moldovei de Nord, ne plimbă un mare admirator
al lui Lovinescu: criticul literar Eugen Simion,
care în 1969 făcea o excursie de documentare la
Fălticeni, adunând date pentru teza de doctorat.1

El reface un itinerar simbolic al culturii române
concentrate în acest topos semnificativ al literatu-
rii. Mergând pe urmele lui Eugen Lovinescu, trece
inevitabil prin locurile descrise de Mihail
Sadoveanu în Nada florilor şi Dumbrava minuna-

tă; se întâlneşte cu istoricul şi genealogistul Ştefan
Gorovei, nepotul folcloristului Artur Gorovei; stu-
diază cu atenţie poze de familie, care-i redau pe
Anton Holban şi Vasile Lovinescu, nepoţii criticu-
lui, aflaţi la vârstă fragedă, în faţa unui impresio-
nant tablou de familie în care şi criticul literar
ocupă un loc anume, retras într-o margine, alături
de tânăra soţie. O familie care a trasat urme adânci
în cultura şi literatura română: criticul literar E.
Lovinescu, simbologul Vasile Lovinescu şi proza-
torul Anton Holban. A venit după ei Horia
Lovinescu, dramaturgul care a stat la conducerea
teatrului „Nottara” din Bucureşti. Trei generaţii de
intelectuali care, traversând epocile, au sporit şi
ele prestigiul unui loc.

Orăşelul copilăriei şi vacanţelor lui Lovinescu
şi Sadoveanu devenit, prin romanele sadoveniene,
metaspaţiu al copilăriei, i se arată criticului literar
Eugen Simion sub un aspect mai degrabă vetust,
doborât de povara timpului şi pustiit de ceea ce îi
animase odinioară spiritul: „Dimineaţa, însoţit de
profesorul Aurel George Stino, de simbologul
Vasile Lovinescu, nepotul criticului, şi de tânărul
Ştefan Gorovei… vizitez oraşul în zonele lui lite-
rare. Primul drum îl facem la casa lui Lovinescu,
pe strada Sucevei, în paralel cu strada mare a ora-
şului, unde se află primăria şi celelalte instituţii
publice. Intru în curtea rărită de pomi şi înconjur
o casă, altădată impunătoare, azi rău ţinută, aproa-
pe dărăpănată. (…) Nu departe de casa lui
Lovinescu se află pe strada Republicii, casa în
care a locuit Nicu Gane şi folcloristul Artur
Gorovei. (…) Pe uliţa Rădăşenilor se mai păstrea-
ză casa în care a locuit multă vreme Mihail
Sadoveanu. Nici un semn nu indică faptul că aici
a trăit un mare scriitor. Casa, văzută de afară, arată
mizerabil. Livada, aceeaşi, mi se spune, lasă o
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impresie mai bună. (…) De aici, de pe deal, se văd
spinările brune, de urşi, ale munţilor, iar jos apa
Şomuzului, mică şi dezolantă. Nici vorbă de săl-
băticia şi grandoarea sugerate de descripţiile pro-
zatorului. Priveliştea, în ansamblu, e însă remarca-
bilă. Vegetaţia dă o impresie de puritate, cerul e
limpede şi înalt, relieful e variat, fără asperităţi,
ochiul se odihneşte pe colinele înconjurate discret
de tufişuri. Sunt introdus, mai adânc, în inima
topografiei sadoveniene. Dumbrava minunată e
acum simţitor rărită…”.2

În 1993 Eugen Simion reia traseul simbolic,
participând la ceremonia depunerii urnei funerare
a lui E. Lovinescu în cripta familiei. Criticul se
reîntorcea acasă, după o jumătate de secol de la
trecerea sa în veşnicie, în spaţiul care-i asigurase
bucuria neasemuită a scrisului şi îl ajutase să vadă,
cu obiectivitatea distanţei geografice ce-l separa
de capitală, caracterul mărunt al încrâncenărilor
partizane în care se implicase odinioară. Cu ocazia
comemorării, biblioteca orăşenească primea
numele criticului literar interbelic. Prezent la eve-
nimentele derulate în cadrul acestei emoţionante
reîntoarceri a spiritului lovinescian în spaţiul-
matrice, Academicianul Eugen Simion a notat
într-un caiet de impresii pus la dispoziţia vizitato-
rilor: „S-a atribuit, azi, 16 iulie 1993, numele
„Eugen Lovinescu” bibliotecii din Fălticeni. O
decizie inspirată. Sunt emoţionat că fălticenenii îl
redescoperă pe acest mare critic, creatorul, arhi-
tectul literaturii române moderne”. 

Vizitând din nou Fălticenii, cu imaginea
modernă adusă de un primar destoinic de după
1990, impresia călătorului este mult modificată.
Eugen Simion constată restaurarea caselor memo-
riale: „Casa în care s-a născut E. Lovinescu este,
oricum, în picioare, renovată, cu o grădină îngriji-
tă ce dă într-o parte spre calea Sucevei, cu alta
coboară spre apa Şomuzului” (…). Casa lui
Sadoveanu, renovată, este un muzeu în toată
legea. De pe uliţa Rădăşenilor la casa propriu-
zisă, prevăzută cu un cerdac frumos şi comod (loc
pentru meditaţie, siestă şi cafea) se deschide o alee
străjuită de arbori puternici şi solemni…”.
Interesul arătat de primarul ales în mod democra-

tic este de a conserva „o bună parte din vechile
clădiri”, dar şi de a păstra spiritul locului care a
dăruit culturii române suficienţi oameni de seamă.
Iar popasul îndelung al vizitatorului are loc chiar
la Casa oamenilor de seamă, pe terasa cu deschi-
dere spre panorama descrisă de Sadoveanu în căr-
ţile sale: „acolo de unde se vede Şomuzul, Nada
florilor, Dumbrava Minunată şi alte topos-uri din
ţara imaginară a lui Sadoveanu. Impresie formida-
bilă. Literatura a creat, negreşit, aceste coline şi
acest labirint de ape calme. Natura imită uneori
arta sau ne pare nouă, spirite mistificate de artă, că
se întâmplă acest fapt nefiresc. Oricum, prezenţa
zimbrului se simte pretutindeni. Şi-a asumat o
geografie reală şi, iată, geografia începe să-i seme-
ne”.3

Excursul prin „geografia” sadoveniană este
pretextul de a intra în cealaltă geografie, cea lovi-
nesciană, în care supremaţia aparţine cărţii:
„Muzeul are câteva manuscrise de Lovinescu
(Memorii I, Bălăuca etc.) şi, dacă este adevărat,
chiar biroul la care scria, vara, criticul”. Aici dom-
neşte liniştea, tulburată în răstimpuri de toaca şi
clopotele mânăstirii din apropiere. Lumea cărţii se
reculege, în spaţiul sacru al veşniciei. Pe axa
Fălticeni-Bucureşti-Europa, odihnind în locul
unde spiritul nu poate fi tulburat de nicio ome-
nească slăbiciune, E. Lovinescu domină şi astăzi,
cu prestigiul personalităţii sale, imaginea unui
veac şi a unei lumi a căror pulsaţie este de o uimi-
toare vitalitate. I-a dat contur distinct Eugen
Simion, urmaşul şi luminosul exeget al
„Scepticului mântuit”.4

Note:
1. Eugen Simion, Scepticul mântuit, Editura Minerva,

1971.
2. Eugen Simion, Fragmente critice. Scriitura taciturnă

şi scriitura publică, capitolul O vizită la Fălticeni, p. 298.
3. Eugen Simion, op. cit., p. 299.
4. Şerban Cioculescu, coordonator ştiinţific al tezei de

doctorat; citat de pe coperta a IV-a a cărţii „Scepticul
mântuit”, Ed.Grai şi Suflet, Cultura Naţională, 1996
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Lui Timotei Cipariu i s-au închinat numeroase evocări
literare. Cea mai frumoasă dintre acestea este panegiricul
rostit de Augustin Bunea, în 1905 – în Catedrala Blajului la
centenarul nașterii marelui cărturar blăjean, care este capo-
dopera oratoriei sale de amvon. Se intitulează simplu și evo-
cator Amintirea lui Cipariu.

Panegiricul este o specie a omileticii, înrudită cu predi-
ca funebră. Şi predica funebră are o componentă panegirică,
adeseori partea finală transformându-se de fapt în panegiric,
adică într-o apologie, într-un elogiu, un cuvânt de laudă,
rostit în împrejurări festive solemne, în faţa unei mulţimi:
pan (întreagă) + agora (adunare a poporului într-un spaţiu
public). Ca şi necrologul, panegiricul aparţine şi oratoriei
laice.

Panegiricul rostit de Augustin Bunea cu acel prilej ani-
versar cuprinde una din cele mai complexe şi mai exacte
caracterizări a activităţii cărturăreşti atât de bogate a lui
Cipariu. În bogata bibliografie a referinţelor critice despre
Cipariu, poate numai paginile lui Al.I. Odobescu şi N. Iorga
pot sta alături de panegiricul lui Bunea, care, după o intro-
ducere cu rol de captatio benevolentiae, înfăţişând dificul-
tatea unei asemenea expuneri, desfăşoară în cuvinte scânte-
ietoare  caracterul enciclopedic al ştiinţei cipariene, univer-
sală şi naţională, căci tot ce a scris el a avut în vedere
numai fericirea neamului nostru. Între filologii şi istoricii
români, sau chiar între dascălii Blajului, Timotei Cipariu e
singular şi prin faptul că nu a studiat în vestite universităţi
apusene, ci în modesta sa chilie de la Blaj, unde şi-a alcătuit
una dintre cele mai mari biblioteci ce le-a avut vreodată om
singuratic în Ardeal. Marea iubire şi marea pasiune a lui
Cipariu a fost limba românească, despre care a scris cuvinte
ce pot concura cele mai frumoase ode închinate limbii
materne, şi pe care a studiat-o în toate aspectele devenirii
sale, aceste studii conferindu-i pe drept efigia de părinte al
filologie române. La aceasta se adaugă şi activitatea sa
didactică (profesor, director de şcoală, autor de manuale
didactice şi de programe şcolare moderne), culturală (Astra,
Academia Română) şi politică (Dieta transilvană), integrân-
du-se însufleţit în destinul neamului său, prin această admi-
rabilă profesiune de credinţă a unui patriot: ce va păţi o
naţiune întreagă, eu încă sufăr bucuros. Se adaugă, de ase-
menea, bogata sa activitate ecleziastică şi mândria de a fi
membru al bisericii catolice: 

A fi de o confesiune cu toată viţa latină şi cu cea mai mare
parte a naţiunilor celor mai civilizate, […] îmi ţin de onoa-

re…, cuvinte atât de asemănătoare cu aserţiunea din publicis-
tica lui Eminescu: Toate popoarele care posedă înaltă civili-
zaţiune astăzi, dacă nu sunt, au fost măcar mult timp catolice.

Nicolae Iorga, care-l preţuia în mod deosebit pe
Augustin Bunea, va relua în portretul pe care-l face lui
Cipariu în volumul Oameni cari au fost, două trăsături esen-
ţiale schiţate de oratorul blăjean în 1905: despre biblioteca
lui Cipariu, citim în panegiricul lui Bunea că te pune în
uimire prin mulţimea extraordinară a operelor şi prin varie-
tatea lor, în care întâmpini tot ce au produs minţile cele mai
mari ale popoarelor culte şi chiar şi ale poporului arab, şi nu
lipseşte din ea aproape nimic din ceea ce s-a scris şi tipărit
vreodată în limba românească şi foarte puţin din ceea ce au
scris străinii despre neamul nostru; iar despre munca lui
necontenită aflăm că nu deosebea noaptea de zi, nici nu-l
lăsa să stingă vreodată de seara până în zori lumânarea de pe
masa sa.

Nicolae Iorga vorbeşte despre lampa din chilia lui, care,
ca un simbol, nu se stingea niciodată, şi despre bogata sa
bibliotecă, în care se aflau tratate celebre din ştiinţele apu-
sene, alături de fine şi delicate manuscrise arabe.

Augustin Bunea îşi numeşte frumos panegiricul său
cununa recunoştinţei, pietăţii şi admiraţiunii faţă de
Cipariu, cu speranţa că ea a fost depusă de mâini vrednice
ale urmaşilor. Încheierea, vibrantă şi profetică, este o che-
mare la viaţă de înaltă spiritualitate, la cinstirea marilor das-
căli ai Blajului, întemeietori de şcoli şi fundaţii culturale, la
adunarea cărţilor din bibliotecile particulare într-o mare
Bibliotecă a Blajului. Acestea sunt formele unei adevărate
omagieri a lui Cipariu, iar asupra gândului întemeierii unei
biblioteci blăjene şi respectului pentru înaintaşi, Augustin
Bunea a revenit un an mai târziu, într-un paragraf din testa-
mentul său, în care 

Veneratul Capitul este rugat ca toate venitele acţiilor să
le adauge la ceilalţi bani depuşi spre fructificare, până când
banii ce se vor aduna vor ajunge la o sumă atât de mare,
încât cu ea să se poată clădi pe un loc al Veneratului Capitul
de fundaţiune bobiană din Blaj o casă bună şi frumoasă pen-
tru locuinţa unui canonic de fundaţiune bobiană şi prevăzută
cu încăperi mari, în cari să se poată aşeza toate bibliotecile
gr.-cat. mai mari din Blaj, toate obiectele de artă ce s-ar
aduna din Provincia Mitropolitană ori şi de aiurea, şi toate
portretele bărbaţilor binemeritaţi pentru poporul român şi
pentru biserica română greco-catolică. (Album)

140140 CONVORBIRI  LITERARE

Ion BUZAȘI



Cine citește lucrarea lui Emil Cioran, Schimbarea la
față a României – 1936, constată că tânărul autor (născut
la 8 aprilie 1911, absolvent al facultății de filosofie în
1932), era preocupat de o problemă specifică civilizațiilor
din statele mici, aceea a sincronizării cu civilizațiile din
statele mari, considerate avansate. 

Sincronismul este operațiunea prin care
popoarele/civilizațiile mici încearcă și pot să ajungă din
urmă, prin imitație și stimulare, civilizațiile mari socotite
superioare. Important este raportul dintre acest proces și
tradițiile, trăsăturile specifice, proprii ale civilizațiilor/
popoarelor mici. Renunțarea, totală sau parțială, la tradiții,
la modul propriu de viețuire/ existență și dezvoltare/
evoluție, și adoptarea unui alt mod, socotit mai avansat,
mai benefic, ori cu perspective mai optime este de dorit ori
de evitat pentru civilizațiile/ popoarele mici?

În România, sincronismul a fost tratat de către Eugen
Lovinescu în Istoria civilizației române moderne, publica-
tă în 1924-1925. 

Utilizat inițial și preponderent pentru domeniul cultu-
ral, sincronismul este, în fond, un termen ce descrie multi-
plele aspecte ale unei civilizații, inclusiv pe cele politice
sau economice, domenii ce constituie fundamentul și fac-
torii importanți în evoluția culturii. 

În acest sens, după opinia noastră, problema sincroni-
zării civilizației românești cu alte civilizații s-a pus, proba-
bil, încă din perioada formării poporului român, dar fapte
și mărturii mai consistente există din secolele al XVII-lea
și al XVIII-lea, când civilizația românească a pornit pe
calea modernizării. Cităm, dintre multe altele, reformele
domnitorilor fanarioți. Sincronismul, fără a fi astfel numit,
s-a aflat în atenția și a fost abordat, atât pe plan teoretic, cât
și practic, de către pașoptiști și curentele politice sau cul-
turale ulterioare. Este cunoscută și bine studiată disputa
dintre sincroniștii moderați și cei radicali, pe „tema forme-
lor fără fond”. 

Cioran nu se pronunța deci într-o problemă nouă a cul-
turii și civilizației românești, dar cu avântul tinereții și al
temperamentului a dat poziției sale un caracter radical. Și,
mai ales, nu s-a referit doar la înapoierea economică,
socială, politică și culturală a României, ci a explicat cau-
zele acestei situații, aflându-le în trăsăturile psihice speci-
fice ale poporului român. Schimbarea la față a României

trebuia să fie, deci, să înceapă cu schimbarea la față a
cetățenilor. Era, vechea problemă a „omului nou”, ivită în
vremea Renașterii din pana lui Petrarca și dorită de toate
ideologiile și regimurile politice, inclusiv cele actuale. 

Cioran nu a dezvăluit racilele vechii fețe a românilor
de pe o poziție neutră, obiectivă ci, a pus mult sentiment în
acest blam, cerând o schimbare totală a vechii fețe a
României și cetățenilor, ceea ce, evident a afectat senti-
mentele „blamaților”. În plus, liniile de contur ale noii
fețe, copiau/ imitau doar una dintre multele existente în
Europa epocii, ceea ce determina respingerea soluției pro-
puse nu doar de tradiționaliști, ci și de către cei ce voiau
schimbarea, dar preferau alt model. 

Faptul că Cioran nu s-a separat ci, dimpotrivă s-a auto-
inclus în acest blam, nu a atenuat opoziția față de radica-
lismul său, nu l-a făcut mai agreabil. Sincronismul euro-
pean radical al lui Cioran a fost interpretat drept anti-
patriotism, amintind cazul lui Ion Luca Caragiale acuzat
pentru criticile sale virulente pe tema „slăbiciunilor” româ-
nilor. 

După 1989, s-a combătut o asemenea poziție, printre
lucrările având o asemenea orientare aflând-se volumul
muzicologului George Bălan, În dialog cu Cioran, Editura
Cartea Românească, 1997 (Vezi și Prosaeculum, nr 1-
2/2022). Beneficiind de o informare directă și o expresivi-
tate adecvată, volumul își îndeplinește parțial obiectivul
propus abordând și explicând aspecte marginale, ocolind
însă esența problemei Schimbării la față a României.

Cioran a analizat sincronismul românesc, de pe poziții
accentuat subiective și în manieră filosofică, adică la nivel
de generalitate abstractă, insuficient de precisă, de concre-
tă, ceea ce dădea loc speculațiilor, pozitive sau negative.

Dacă România trebuia să se schimbe la față, să se sin-
cronizeze cu Europa, se punea întrebarea, cu care Europă?
Căci, în acel timp, civilizația europeană evolua în direcții
cultural-politice variate și concurente: liberalismul,
tradiționalismul, fascismul, nazismul, comunismul, social-
democrația, agrarianismul. 

Examinarea, într-o viziune de ansamblu a problemei
sincronismului românesc atestă că existau, în epocă, mai
multe orientări și opțiuni, prioritar politice, iar în subsidiar
cultural, civilizaționale. 

Pe lângă partidele și oamenii de cultură, ce păstrau
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orientările de dinaintea anului 1918, liberalismul și
tradiționalismul (conservatorismul, naționalismul),
urmând modelele franco-britanice, se manifestau, cu mai
multă sau mai moderată vehemență, fățiș ori subteran,
opțiuni pentru fascismul de model italian, nazismul de
model german, comunismul de model sovietic, social-
democrația germano-franco-britanică, agrarianismul de
model polonez. 

Pe rând, adepții diferitelor direcții de sincronizare a
României acestor au avut prilejul să-și pună ideile în apli-
care, dar pentru durate de timp mici, cu întreruperi, ceea ce
a avut ca efect sinconizarea ineficientă și haotică
direcțional/ca model. În perioada interbelică, la nivel ofi-
cial/guvernamental, s-a practicat sincronizarea de tip libe-
ral și agrarian cu interstiții naționale (naționaliste) ori
simili-fasciste. În timpul celui de al doilea război mondial
și în primii ani după război s-au manifestat acțiuni de sin-
cronizare de tipul naționalismului legionar 1940-1941,
naționalismului antonescian 1940-1944 și al liberalismului
mixat cu agrarianism, comunism și social-democrație, în
1944-1947.

Istoria nu a oferit, în acest timp, lui Cioran și
simpatizanților sincronismului său radical, decât o scurtă
perioadă (sept 1940-ian 1941) pentru a-și concretiza
opțiunile. Cioran însuși a beneficiat de un interval de timp
ceva mai mare, când a fost atașat cultural al României în
Franța (guvernul de la Vichy), în 1941. Nu s-a aflat însă în
vârful ierarhiei politice pentru a acționa eficient. Înfrânți în
țară, nebeneficiind de un climat internațional, care să le
favorizeze răspândirea și implanarea ideilor, partizanii sin-
cronismului radical al lui Cioran au continuat, în exil și
subteran în țară, să-și propage ideile și să-și planifice
acțiunile. Treptat, radicalismul lui Cioran a fost înlocuit de
scepticism în ceea ce privește existența și sincronizarea cu
Europa a societății românești, dar s-a păstrat în orientarea
sa personală. 

Oscilațiilor factorilor politici, din intervalul 1918-1947,
în realizarea sincronizării civilizației românești cu una din-
tre variatele civilizații europene, li s-a pus capăt în 1948.
Pentru o perioadă îndelungată, 1948-1989, civilizația româ-
nească a fost sincronizată cu civilizația sovietică. 

Aflat în exil, Cioran ia hotărârea de a nu mai folosi
limba română în comunicarea orală și scrisă. Era o sincroni-
zare personală radicală. Din 1949, toate scrierile sale sunt
elaborate și publicate în limba franceză. După propria-i măr-
turisire „trecerea la altă limbă echivalează cu o schimbare de
identitate”. (Traian D. Lazăr, Raluca Andreescu, Scrisori din
exil, Editura Curtea Veche, București, 2015, p. 274) Este o
avertizare asupra efectelor sincronizării radicale de care,
persoanele și societățile ar trebui să țină seama. Acceptând
consecințele, Cioran a continuat să meargă pe calea sincro-
nizării personale radicale. Punctul radical al evoluției sale pe
această cale s-a înregistrat în 1950, când a obținut premiul
Rivarol. Faptul este folosit de partizanii sincronizării radica-

le cu Occidentul ca un exemplu de împlinire deplină și de
îndreptățire a ideii lor. Moderații și inamicii sincronizării cu
Occidentul, invocă argumente contrarii. Premiul Rivarol se
acordă scriitorilor de etnie străină, nefrancezi deci, pentru
cea mai bună folosire a limbii franceze în operele lor. În
ceea ce privește capacitatea de folosire a francezei literare,
Cioran nu este comparabil, cum cred unii, cu scriitorii de
etnie franceză. În consecință, el nu figurează în lucrările
generale și dicționarele literare franceze. Este o constatare
amară: sincronizarea radicală nu te face identic cu modelul
pe care îl dorești și îl imiți! E posibil ca, din acest motiv,
Cioran și-a manifestat dezamăgirea, renunțând la premiile
Sainte Beuve-1957, Combat-1961, Nimier-1977, Paul
Morand. Poate rușinea renunțării la identitatea românească
l-a determinat să nu revină în țară după 1989.

Sincronizarea societății românești cu modelul sovietic
a avut, la început, caracter radical, procedându-se la prelua-
rea și aplicarea lui cât mai fidelă (1948-1964). Acest fapt, a
declanșat și dezvoltat opoziția față de modelul străin, întru-
cât schimbarea mentalităților, tradițiilor și obiceiurilor este
un proces mai lent decât cel al deciziilor politice. În afară
de aceasta s-a observat, pe parcurs, că sincronizarea radica-
lă se făcea, atât pe plan material cât și spiritual, în favoarea
deținătorilor/autorilor modelului, a sovieticilor (URSS).
Forțele fidele păstrării identității naționale au acționat pen-
tru desprinderea/ruperea de acest model, care nu a putut fi
radicală, din cauza situației geo-politice, dar și din cauză
că, o parte a conducătorilor, de atunci ai României și chiar
o parte a populației accepta unele trăsături ale modelului
sovietic (proprietatea comună și egalitatea socială). În
această situație, sincronizarea României cu modelul sovie-
tic a luat un caracter moderat, comunismul românesc,
internațional până atunci, devenind un comunism național.

Este clar că în practicarea sincronizării rapide și radi-
cale există, atât la nivel personal cât și la nivel național, un
prag de respingere, care poate duce la întârzierea sau chiar
la întreruperea sincronizării cu modelul respectiv.

Inamic al sincronizării, chiar moderate, a societății
românești cu modelul comunist, Cioran, spre deosebire de
alți exilați, nu s-a lăsat atras de schimbarea din 1964.
Sperând în trezirea la realitate a Occidentului și în adopta-
rea unei poziții active anticomuniste, el își sfătuia priete-
nii:„Nu ne putem realiza decât în mijlocul vidului occiden-
tal-zgâlțâindu-l” (George Bălan, Convorbiri cu Cioran,
Editura Cartea Românească, 1997, în Prosaeculum, nr 1-
2/2022, p.48) 

Faptele de mai sus, privind căile radicală sau moderată
de sincronizare, la nivel național sau personal, sunt demne
de reținut de către cei ce cred în temeinicia adagiului
roman, historia magistra vitae! Există însă, și astăzi se pare
că predomină, adepții maximei filosofului Johann
Gottfried Herder, care spunea că omul nu învață nimic din
istorie!
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Nu de puține ori, memoriile, jurnalele ori
corespondența, făcute publice, devin sursă de
informare pe multiple planuri. Interesul cititorului
este cu atât mai mare cu cât cei care le semnează
au un nume devenit cunoscut printr-o altă activi-
tate – literară, artistică, științifică etc. Exemplele
sunt numeroase, deopotrivă în cultura română și
în cea universală. 

Unul dintre acestea, care probează valoarea de
sursă documentară a corespondenței, se revelă
cititorului dintr-un calup – diferit ca întindere – de
scrisori către Leonid Mămăligă, nume real al
celui care va semna L.M. Arcade, în presa exilului
(proză scurtă, articole și poezie), precum și două
romane și două piese de teatru tipărite în propria
editură – Caietele Inorogului.

Pentru cei familiarizați și cu atât mai mult pen-
tru cei care au fost opriți de cenzura comunistă de
la a cunoaște valorile culturale ale exilului, un
volum de corespondență dezvăluie multe și varia-
te aspecte ale acestei realități. 

Cartea asupra căreia ne oprim aici, cu care se
deschide totodată o nouă editură – de la care spe-
răm un real restitutio (in integrum ar fi, probabil,
destul de greu de realizat și aceasta din varii moti-
ve) – îl are drept destinatar principal pe Leonid
Mămăligă și reunește scrisorile lui Horia Stamatu,
ale lui Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu, Emil
Cioran, Basarab Nicolescu, Dumitru Ichim,
Mariana Șora, Ana Blandiana ș.a., precum și alte
câteva ale lui Leonid Mămăligă însuși către
Blandiana sau către Cornel Ungureanu.

Cele mai multe, putând constitui ele însele o
carte separată (aproape 250 pagini) sunt expediate
de Horia Stamatu. Dincolo de subiectivitatea

autorului, firească întrucâtva la un scriitor (are
numeroase accente critice la adresa unor
personalități importante ale exilului și nu numai,
dar și asupra creațiilor lor!), epistolele lui Horia
Stamatu au o valoare inestimabilă prin multitudi-
nea de informații pe care cititorul de azi le poate
desprinde cu privire la perioada interbelică, dar
mai cu deosebire la activitatea culturală a exilului.
Un exemplu este un proiectat „cartel”, despre care
mărturisesc faptul că, deși am citit mai multe jur-
nale, memorii ori corespondență ale autorilor din
exil, este pentru prima oară când întâlnesc subiec-
tul respectiv. La prima abordare, nu este prea clar
la ce se referă, dar, pe parcurs, înțelegem că este
vorba despre o asociere a câtorva reviste și scrii-
tori/ jurnaliști dintre cei care nu au făcut compro-
misuri, rămânând anticomuniști convinși. Astfel,
în scrisoarea din 14.V.1970, Horia Stamatu îi
scrie „fratelui Leonid” despre Revista Scriitorilor
de la Roma. „Citind-o, scrie el, mi-am dat seama
că plănuitul cartel al scriitorilor liberi și catego-
ric opuși oricărei colaborări cu comuniștii se
poate face.” Altă revistă amintită este Limite, la
care adaugă „gruparea editorială Inorog”. După
cum se știe, Revista Scriitorilor Români îl avea ca
redactor șef pe Mircea Popescu și cum Horia
Stamatu avea deplină încredere în acesta, declară
că proiectatul cartel „se arată foarte posibil dato-
rită poziției lui Mircea Popescu”.

Informațiile desprinse din scrisorile lui Horia
Stamatu sunt, cum am specificat mai sus, de o
mare varietate – de la aluziile la propria stare
materială („îndoit de grija că se apropie sfârșitul
lunii” pentru plata chiriei, chinuit de foamea
„umilitoare”, căutând „o angajare cu leafă pentru
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lucru pe-o jumătate de zi, dar nu găsesc”) la mani-
festările de prietenie față de Leonid Mămăligă, de
la amintiri și relatări asupra vieții sale la povesti-
rea unor întâmplări din perioada tinereții, cu
firești referiri la viața literară din România ante-
belică, de la analiza sistemului comunist la cea a
situației din România, extinsă apoi la Europa, de
la analize literare la mărturisirile asupra crezului
poetic sau considerații asupra a ceea ce presupune
conceptul de poezie etc., etc. 

Câteva citate vor fi edificatoare (iar alegerea
lor este aproape aleatorie). Astfel, tot cu referire la
plănuitul „cartel”, Horia Stamatu îi scrie în 2. VII.
1969: „Strict referitor la conținutul lui… cred că
pot să-i rezum cam așa esența: o restabilire a
poziției exilului în esențial, adică o luptă în conti-
nuare pentru redarea culturii românești ei înseși,
pentru o restitutio in integrum a spiritului româ-
nesc, în care există toate potențele unei participări
efective la noile perspective care se deschid
Europei și readaptării spiritului în genere la vea-
cul prezent” (p. 36). Neputându-se realiza „carte-
lul” – „concernul presei libere”, Stamatu propune
o „Societate a scriitorilor români liberi, care să
debuteze cu o replică masivă la revoluția cultura-
lă.1” În plus, el vede cenaclul înființat de
Mămăligă drept „un punct geografic-istoric de
centrare a acestui proiect de Societate” (p. 222).

Despre Revoluția culturală (al doilea roman al
lui Arcade) și despre propria poezie, Horia
Stamatu le înțelege drept „simptome ale disperă-
rii, pe care tu le arăți în proză și eu în versuri.” (p.
220) Nu puține sunt, de altfel, referirile la scrierile
prietenului său, apreciind stilul, limbajul, nouta-
tea și mai ales originalitatea acestora: „proza ta e
prima proză românească revoluționară, în sensul
literar, de la Creangă.” (p. 251) De altfel, cei doi
„se întâlnesc” în admirația – și de aici alegerea –
limbii române2: „mă simt foarte bine cu acest
hobby – limba română, cultura românească, spiri-
tul etc. sau „limba noastră care duce la sublim, dar
mai puțin la tot. Nevoia ta interiorară a fost și este
să mergi la tot, dar cred că aici mai multă șansă
are limba română decât celelalte limbi europene,
în afară de engleză care-a făcut saltul sălbatic cu
nebunul” (p. 191-192).

Pentru a nu ne opri exclusiv la scrisorile lui
Horia Stamatu, „subiectul” principal al volumului
fiind scriitorul L.M. Arcade (și, desigur, opera sa),
vom cita câteva fraze de apreciere din cele scrise
de Ioan Petru Culianu. Astfel, acesta, în 29 ianua-
rie 1984, deci după apariția Revoluției culturale,
apreciază „excelenta carte, care mi-a prilejuit ore
de intensă satisfacție la lectură”, arătându-și în
continuare uimire față de „proporțiile literar-sim-
bolice luate de această frumoasă povestire. /…/
Cu satisfacție deopotrivă subiectivă și obiectivă
am remarcat nașterea unei viguroase creații, care
depășește tot ceea ce s-a făcut în acest gen în
România./…/ Într-adevăr, această parabolă des-
chisă în infinit nu seamănă, cred, decât cu opera
unui romancier de bună seamă interesant, dar nu
de aceeași talie, și anume Mircea Ciobanu. Mă
refer mai ales la romanele sale publicate sub titlul
Istorii, care însă ilustrează doar un gen în care
opera ta va străluci durabil” (p. 382-383).

Și exemplele ar putea continua. Selecția este
însă foarte grea, de vreme ce aproape fiecare epis-
tolă conține multe date și numeroase analize și
reflecții nu numai asupra vieții personale, dar și
asupra realităților exilului românesc.

Nu putem să nu apreciem astfel că „epistola-
rul” din acest prim volum al nou înființatei edituri
dedicate exilului, coroborat cu alte seturi de
corespondență a scriitorilor din exil (Eliade –
către destinatari diferiți3, Mircea Popescu, el
însuși destinatar ce primea scrisori de la
compatrioți aflați pe toate meridianele globului4,
scrisorile lui Basarab Nicolescu și către el5,
schimbul epistolar dintre Vintilă Horia și fratele
său, Alexandre Castaing6 etc.), contribuie la între-
girea istoriei literaturii noastre. 

Deschizând o serie, ne-am fi așteptat însă la o
ediție alcătuită cu mai multă parcimonie și mai
ales cu mai multă acuratețe editorială. 

Sunt câteva aspecte, câteva minusuri care
diminuează valoarea unui astfel de demers. O
ediție academică ar fi necesitat în primul rând să
fie însoțită de un Indice de nume, să aibă referințe
critice cât mai complete, cu explicații asupra unor
fenomene, întâmplări etc. la care expeditorii fac
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referire, cu date asupra unor nume necunoscute
(sau mai puțin cunoscute) încă de la prima intrare
(de ex., Mircea Popescu, pe care îl amintește ade-
sea Horia Stamatu, are referiri biografice abia la
sfârșit, la p. 323). În această direcție, nu văd de ce
nu sunt date câteva explicații biografice și despre
Horia Stamatu, desigur un nume nou pentru citi-
torii de azi având în vedere că a trăit în exil și a
fost interzis; în schimb, într-o notă de subsol, se
explică cine au fost Ștefan Bănulescu ori
Bartolomeu (Valeriu) Anania, Constantin
Daicoviciu și Ion Alexandru, personalități care au
trăit în țară și sunt, așadar, cunoscute cititorului.
Ce să mai spunem despre nota în care numele
André Scrima este considerat „pseudonim literar
al lui Andrei Scrima”? Înseamnă că și Eugen
Ionesco este pseudonimul lui E. Ionescu sau
Constantin Brancusi pseudonimul lui C.
Brâncuși. No comment. 

În plus, la sfârșitul seriei de scrisori, apar câte-
va scrise în limba franceză și traduse în nota de
subsol de către editoare, dar și una în germană –
netradusă. În acest sens, o întrebare firească ar fi
de ce nu se respectă acest criteriu pentru toate?
Care este considerentul pentru care unele au fost
„demne” de a avea o variantă în limba română, iar
altele nu? În „Cuvântul introductiv”, lăsând la o
parte faptul că nu se vorbește despre scrisori,
adică despre conținutul cărții!), „Cuvânt” intitulat
– fără acoperire apoi în text – „Boierul” de la
Neuilly, se strecoară și o informație greșită, con-
form căreia L.M. Arcade „a înființat un cenaclu
literar care s-a reunit bilunar între anii 1953-1958,
cenaclu la care a participat regulat Mircea
Eliade.” Conform mai multor surse, printre care
Enciclopedia exilului literar românesc de Florin
Manolescu (ed. Compania, 2010), L.M. Arcade „a
participat la ședințele cenaclului din rue Ribera”,
iar pe site-ul www.alternativaonline se arată că
„La Paris, în 1953, scrie primul roman Timbrele
de altădată, rămas nepublicat, dar citit la
Cenaclul din Rue Ribera, condus de Mircea
Eliade.” (s.n.)

Cred că nu ar mai fi nevoie să amintesc că o
cât de sumară „Notă asupra ediției” ar fi lămurit
multe despre intenția redacției nou înființatei edi-

turi, despre acest prim volum (se specifică „Vol.
I”, dar nu este foarte clar dacă urmează o altă serie
de scrisori sau o altă carte din literatura exilului),
despre normele ortografice (se păstrează cele ale
autorilor sau sunt adaptate la normele actuale?).

În sfârșit, cu regretul că această primă carte –
dintr-o așteptată serie – nu se ridică din punct de
vedere editorial la valoarea pe care ar fi meritat-o
ca deschizătoare pe drumul atât de necesar al res-
tituirii literaturii exilului, ne arătăm interesați de
conținut și trecem cu vederea neglijențele. 

Le-am consemnat cu gândul la viitor.

______________
Epistolar L.M. Arcade, Biblioteca exilului, Iași, 2019,

Cuvânt introductiv, traduceri și note de Simona Modreanu.

Note:
1. Sub denumirea de „revoluție culturală” Horia

Stamatu face referire la așa-numitele „teze din iulie”, în
scrisoarea din 2 VIII. 1971, sintetizând scopul acesteia:
„Revoluția culturală vrea să demonstreze că starea econo-
mică mizerabilă se datorează insuficienței îndoctrinării
marxiste. Exact același lucru îl face Castro în Cuba.” (p.
228)

2. În scrisorile (în franceză) ale lui Cioran către H.
Stamatu, găsim referiri și la limba română. Astfel, dacă în
3 dec. 1974 îi spunea: „ai greșit când te-ai închis în magni-
ficul deșert al idiomului nostru”, în 12 aug. 1979 aprecia
„câtă forță are idiomul valah în a combina înțelepciune și
poezie”, iar în 7 martie 19[…] – „Româna este limba cea
mai poetică pe care o cunosc. Înțeleg perfect că ai rezistat
tentației de a o abandona.” (pp. 290, 291, 293).

3. v. Mircea Eliade, Europa, Asia,, America.
Corespondență, vol. 1. A-H, vol. 2. I-P. (1999),vol. 3. R-
Z, 2004, ed. Humanitas.

4. v. Mihaela Albu, Dan Anghelescu – Mircea Popescu
– Un cărturar, un jurnalist, o conștiință, ed. MNLR, 2013,
prefață Sorin Alexandrescu.

5. Scrisori din exil, ediție îngrijită de Ioan Șt. Lazăr și
Raluca Andreescu, ed. Curtea Veche, 2015.

6. Scrisori din exil între Vintilă Horia și fratele său
Alexandre Castaing, Fundația Culturală „Memoria”, 2011.
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Un destin uman și intelectual exemplar, în
condițiile extreme ale secolului trecut. Așa s-ar putea
defini biografia celui care a fost Octavian Ionescu,
profesorul, juristul și filosoful ieșean (1901-1990),
ale cărui însemnări, păstrate în imensa arhivă perso-
nală, au fost publicate recent de editura Demiurg, sub
îngrijirea universitarei Marina Mureșanu Ionescu,
fiica autorului. Condiția grafică este unul din argu-
mentele excelenței acestui volum de aproape 400 de
pagini compuse din consemnări cronologice (opt
caiete), în care sunt incluse fragmente de
corespondență personală sau oficială, texte ale unor
importante comunicări științifice, iar la finalul volu-
mului o densă colecție de fotografii. Păstrătoare a
diferitelor documente ale tatălui, Marina Mureșanu
Ionescu își definește atât părintele, cât și demersul
recuperator în cuvântul înainte, intitulat „Rezistența
prin Memorie”: „S-a vorbit mult, după 1990, de fap-
tul că, în ciuda așteptărilor, nu a existat o adevărată
« literatură de sertar » în România, că «rezistența prin
cultură » s-a dovedit a fi o simplă sintagmă fără aco-
perire. Amintirile… lui Octavian Ionescu vin să con-
trazică aceste «impresii» conjuncturale și grăbite. Cu
anumite nuanțe care se impun. Octavian Ionescu a
TRĂIT efectiv rezistența prin cultură, dar prin cultura
juridică, prin suportul gândirii « normale », prin forța
unor repere morale de nezdruncinat, prin absența
compromisilui de orice fel. […] Ocupându-mă de
îngrijirea acestui text pentru publicare, l-am descope-
rit, l-am cunoscut mai bine pe tatăl meu, bucățelele
de puzzle pe care le posedam din pregnante amintiri
din copilăriesau tinerețe s-au asamblat acum, în
această interesantă și totodată liniștitoare Carte” (p.
7-8).

Compus din opt capitole intitulate CAIETE, volu-
mul memorialistic „Amintiri din viața mea” poate fi
citit ca o incursiune cronologică în biografia unei
personalități a lumii științifice în domeniul juridic,
dar și ca o mărturie personală cu valențe documentare

asupra contextului social, politic și cultural al
României și al Europei în timpul existenței autorului,
un povestitor ce poartă amprenta sadoveniană a stilu-
lui.

Caietul I, „Copilăria” readuce în prezentul scrierii
(anii ’80 ai secolului trecut) figurile tutelare, în spe-
cial tatăl, preotul Ioan Ionescu, satul natal (Vorniceni,
Județul Botoșani), primii ani de școală în clasele pri-
mare. Peisajul bucolic, paradisiac apare sub pana lui
Octavian Ionescu ca și cum ar fi desprins dintr-un
tablou de Grigorescu, impregnat de nostalgia octoge-
narului: „Căsuțe albe apăreau pe mici delușoare, ca
picături argintii de rouă, din sânul livezilor stufoase
sau al stratului de flori” (p. 13)

Anii de liceu, mult mai importanți pentru forma-
rea intelectuală a viitorului profesor universitar sunt
narați în „Studii la Liceul LAURIAN din Botoșani”.
Stăpânind bine arta portretului, memorialistul reînvie
pentru cititorul contemporan câteva figuri marcante
de dascăli ai prestigioasei instituții, printre care Petru
Irimescu, profesorul de istorie, descris cu precizie:
„Era de o înălțime potrivită, bine făcut, cu păr și
mustață castanie, ca aluna cea coaptă. Avea un glas
dulce, ochii săi emanau o lumină caldă, bunătatea,
răbdarea și înțelegerea pentru tot se revărsau din
sufletul său” (p. 36). Ariton Iacobeanu, un francofon
rafinat, cu studii și călătorii anuale în Franța, este cu
siguranță cel care l-a marcat cel mai mult pe adoles-
centul Octavian, care la începutul liceului nu
cunoștea aproape nicio boabă de franceză.
Octogenarul care a făcut doctoratul în țara lui Voltaire
și care a fost căsătorit cu o elvețiancă de expresie
franceză își amintește, amuzat: „Într-o zi am fost stri-
gat și eu la lecție, cu alți vreo zece colegi ai mei.
Eram pe la mijloc. Toți cei dinaintea mea nu știau
nimic; deci, notele pe care le-a dat domnul Iacobeanu
erau 2 alternat cu 3. Când a ajuns cu întrebările la
mine, deși îmi era foarte frică, mi-am strâns tot cura-
jul și am rămas dârz. Lecția era ceva despre hainele
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elevului. Nu mai știu ce cuvinte m-a întrebat, dar de
două mi-adus aminte, căci, din fericire semănau cu
cele românești: « pelerin » și « palton », pe care le-
am mai sucit, schilodindu-le puțin ca să fie
franțuzești, și, împreună cu alte câteva cuvinte, pro-
babil pe jumătate cunoscute, profesorul mi-a dat nota
6 (șase).” (p. 40)

Sunt descrise relațiile dascălilor cu elevii, atmos-
fera din liceu și oraș, nu sunt uitate nici câteva întâm-
plări hazlii: furtul tuturor documentelor școlare din
cancelarie, în timpul vacanței de Paști 1914.
Întorcându-se cu fratele mai mare, Gheorghiță, de la
Vorniceni, de Duminica Tomei, cei doi au aflat „ves-
tea de necrezut că, în timpul vacanței, s-au furat toate
cataloagele și toate matricolele (în care se treceau
mediile notelor obținute de elevi în fiecare bimestru).
Nu mai rămăsese nicio urmă de note la ascultarea
orală, de la începutul anului și până la acea dată, care
coincidea aproape cu cea a începutului lui mai, deci
aproape de sfârșitul anului școlar” (p. 46). Nimic nou
sub soare, aș spune…Cel mai interesant este că nu s-
au putut identifica autorii infracțiunii, iar memorialis-
tul continuă: „S-au făcut cercetări, fără a se descoperi
nimic. În mod vag, nesigur, se spunea că autorii fur-
tului și distrugerii cataloagelor și matricolelor ar fi
trei elevi din clasa a V-a, care aveau note rele și erau
amenințați de a rămâne repetenți. Se dădeau chiar
anumite nume, printre care cel al elevului Giugariu,
marele artist de teatru de mai târziu. Descoperirea
făptașilor, totuși, nu a putut fi făcută, iar cataloagele
și matricolele au rămas dispărute pentru totdeauna.”
(p.46)

Feciorul preotului din Vorniceni reconstituie și
atmosfera din timpul Primului Război Mondial, apoi
narează un fericit episod de la finalul liceului: parti-
ciparea (alături de alți 18 elevi selectați de pe tot
cuprinsul României Mari) la Jamboreea cercetașilor
de la Londra, 1920, o „călătorie de vis” care îi stimu-
lează interesul pentru Occident, organizată și condu-
să de „neobositul, scriitorul și iubitorul de artă
Gheorghe D. Mugur, președintele Fundației
<Principele Carol> din București”, ajutat de bucovi-
neanul Leca Morariu, de maiorul Manolescu de la
Liceul Militar de la Mănăstirea Dealu.

Octavian Ionescu rezervă un capitol aparte anilor
de studenție la Iași (1920-1925), cei mai fertili din
țară pentru formarea sa. În toamna lui 1920 se înscrie
la două facultăți, Filosofie și Drept, prima având rolul
de „a avea un câmp mai larg de gândire”. Cititorul de

azi – la un secol de la evenimentele narate, – poate
avea un tablou clar al modului în care tânărul
Octavian, ajuns în capitala provinciei moldave, s-a
cizelat în contact cu spațiul academic, cu ilustre
figuri de profesori și intelectuali ieșeni. Și aici apar
cu pregnanță portrete conturate fin: A.C. Cuza, deca-
nul facultății de Drept în 1920, care „era pretutindeni
același: cu mișcări sprintene și tinerești, cu privirea
ca de mercur viu, cu expresia vorbită a gândirii și
replicile sale instantanee neasemuite, fie că era la
curs, în cancelaria profesorilor facultății, sau cobo-
rând scările acesteia, ce conduceau spre culoarul rec-
toratului, fie în grupuri de studenți, care-l întâmpinau
cu voioșie și cu respect, pe stradă cu interlocutorii sau
când urca singur pe strada Carol, unde este
Universitatea și se îndrepta spre casa sa, din partea de
sus a străzii Codrescu.” (p. 65) Controversata figură
a politicii românești interbelice este portretizată
obiectiv, cu explicarea contextului politic al epocii.

Un alt profesor care i-a marcat devenirea lui
Octavian Ionescu a fost Vespasian Pella, penalist, un
bărbat „foarte elegant, puțin afectat”, care a introdus
în învățământul juridic de la Iași activitatea de semi-
nar. La două decenii după anii studenției, în aprilie
1944, naratorul are o ultimă întâlnire cu fostul său
profesor de Drept penal, numit între timp ministru
plenipotențiar al Legației române de la Berna. Deja
universitar, fostul student ieșean căsătorit cu Rica
Voisin, sclipitoarea elvețiancă (ulterior Profesor de
literatură franceză la Universitatea „Al.I. Cuza” din
Iași), tată a trei copii mici adăpostiți în țara cantoane-
lor din toamna 1943 trebuie să se reîntoarcă în țară,
în condițiile dure ale războiului și ale evacuării
facultății sale. În acel 14 august 1944, cu inima strân-
să, refuză oferta fostului profesor de a rămâne în
Occident, în calitate de consilier juridic al legației,
ignorând avertismentul lui Vespasian Pella: „Bine,
du-te. Ar să-ți taie rușii capul!”

De la Facultatea de Filosofie și Litere sunt evocați
cu o explicabilă nostalgie magiștri de înaltă ținută
intelectuală: Ioan Petrovici („Înalt, frumos la chip, cu
fața luminată de un ușor surâs meditativ, cu ochi
căprui, blânzi și catifelați” care la curs „își concretiza
gândurile într-un mod cadențat și liniștit, redând
auditoriului imaginea sistemelor de filosofie și unind
adesea expresia rațiunii cu aceea a sensibilității poe-
tice”), Ioan Găvănescul, Petre Andrei, Garabet
Ibrăileanu.

Luând hotărârea de a studia în Franța pentru doc-
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torat, absolventul celor două facultăți ale universității
ieșene va obține o bursă de la statul român, iar reco-
mandările primite de la foștii lui profesori, Eugen
Heroveanu și Ioan Petrovici îi vor fi de mare folos.

În capitala Franței se impregnează de tot ce îi
poate oferi marea cultură a lumii, atât în domeniul
juridic, cât și în cel al literaturii și artei (urmează și
studii de Litere). Îi amintește pe René Schneider, la
ale cărui cursuri participa în mod regulat în amfitea-
trele Sorbonei, pe André Lalande, Georges Dumas. În
domeniul juridic va urma cursurile unor magiștri pre-
cum: Henri Capitant, Georges Ripert, René
Demogue, René Cassin, Julliot de la Morandière
(drept civil); Gilbert Gidel, Achille Mestre René
Jacquelin (drept constituțional); Jules Basdevant
(drept privat și public); Edmond Maymal, François-
Olivier Martin (doi importanți penaliști); Henri
Truchy, Charles Rist, Gaston Jèze, Edgar Alix (eco-
nomie). La Collège de France fiul preotului din
Vorniceni are ocazia de a asista la numeroase
conferințe: ale celebrului Henri Focillon, ale lui
Nicolae Iorga pe atunci profesor asociat al Sorbonei;
ale istoricului Vasile Pârvan; ale Elenei Văcărescu,
ale principesei Ana de Noailles născută Brâncoveanu.

Tânărul doctorand nu-și refuză plăcerea de a
merge la muzee și la teatru, la concerte și chiar în
excursii, descriind cu real talent literar „viața așa cum
am trăit-o la Paris”, cu numeroasele privațiuni, oare-
cum inevitabile în existența tinerilor. Lipsa banilor îl
determină să-și găsească un post, devine pedagog
(„surveillant”, supraveghetor) al elevilor dintr-o
instituție privată din apropierea Parisului, unde
primește masa și 50 de franci, dar îndură frigul teribil
al iernilor umede din regiunea pariziană.

Teza de doctorat, intitulată „La notion de droit
subjectif dans le droit privé” a fost prezentată public
pe 14 martie 1931, din juriul examinator făcând parte
Georges Ripert, Louis Le Fur și René Cassin: „La
susținerea tezei mele de doctorat René Cassin mi-a
adus aceleași elogii ca și ceilalți profesori din juriu,
semnând procesul-verbal, pentru ca lucrarea mea să
fie notată nu numai cu «foarte bine», dar să fie în
același timp «reținută» pentru concursul de premiere
a celor mai bune teze de doctorat din acel an, 1931”
(p. 138). Pe 11 iulie 1932, teza sa va fi premiată de
Facultatea de Drept din Paris.

Conștient de necesitatea continuării pregătirii,
Octavian Ionescu face studii de specializare și apro-
fundare în Germania (Freiburg-im-Breisgau) și

Austria, în sumbrii ani 1932-1936, cu ajutor (bursă)
de la Fundația Rockfeller. La Frankfurt-pe-Main o
cunoaște în 22 ianuarie 1933, „într-o duminică geroa-
să cu zăpadă” – în cursul unei excursii studențești -
pe cea care urma să-i devină soție: „domnișoara Rica-
Cécile Voisin, studentă, elvețiancă franceză, venită
să-și perfecționeze cunoștințele de limba germană la
universitatea din acest oraș”. Pe cei doi îi leagă limba
franceză, pasiunea pentru poezie, Rica fiind interesa-
tă de Elena Văcărescu și de cultura română.

Informații importante din punct de vedere istoric
pot fi citite în relatarea unui „eveniment extrauniver-
sitar” ce are loc la începutul lui august 1936,
Olimpiada: „Pe Hitler l-am văzut de câteva ori : fie
trecând cu automobilul lui escortat, în picioare și cu
salutul său caracteristic, cu mâna dreaptă, fie mai de
departe, la serbări de 1 mai, devenit atunci ziua
națională a Germaniei, fie o dată la Operă
(Staatsoper) din Berlin, cu întregul guvern” (p. 177)

Căsătoria cu „domnișoara Voisin” încununează
acest parcurs. După o lungă corespondență cu tânăra
elvețiancă, „gândurile și hotărârea de căsătorie s-au
precizat pentru amândoi”. Tânărul jurist român o
invită mai întâi pe viitoarea soție la București, pentru
a o familiariza cu un mediu complet diferit de cel
occidental. După ce formalitățile oficiale sunt înche-
iate, căsătoria celor doi are loc pe 30 iulie 1938, în
fața ofițerului Stării civile elvețian din orașul Bienne,
iar cea religioasă – creștin-ortodoxă, oficiată în limba
franceză – după o zi, „în bisericuța de pe un munte
din apropiere: la Macolin, de unde, în depărtare, la
orizont, spre răsărit, se vedeau Alpii acoperiți de
zăpezi” (p. 213). Credincios tradiției românești,
Octavian va aduce lumânările de cununie în țară,
pentru a fi aprinse în timpul slujbelor la biserica din
satul său natal, Vorniceni. Copiii apar în anii urmă-
tori: Lucian (născut la 30 mai 1939, acesta va urma
profesiunea tatălui, doctor în Drept al Universității
din București); Ilinca (5 mai 1941, studii de Litere la
Iași, doctorat la Sorbona) ; Gabriel (21 ianuarie 1943,
doctor în medicină în 1979, eminent chirurg cu spec-
taculoase rezultate); Marina, mezina familiei (29
iulie 1949, doctorat în Literatură franceză,
Universitatea din București).

Parcursul profesional este relatat în acest capti-
vant volum de memorii cu acuratețe: membru al
Consiliului legislativ din București, până la
desființarea acestei structuri. Apoi Profesor de Drept
civil la Universitatea din Iași – 1942 – ceea ce repre-
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zintă o mare împlinire. Caietul VII trece în revistă
densa activitate profesională și științifică într-o
perioadă sumbră pentru toată țara. După instaurarea
comunismului au loc epurări politice la universitatea
ieșeană iar paginile din acest caiet consemnează cu
precizie operațiunea de decapitare a intelectualității
românești, distrugerea programată a științei juridice
(zeci de profesori sunt îndepărtați din învățământul
superior, din motive politice, ceea ce produce „zgu-
duiri mari”). Reforma din 1949 impune o nouă orien-
tare ideologică, materialismul dialectic, iar schimba-
rea s-a produs cu „inerente greșeli sau exagerări.”

În 1950 și Octavian Ionescu este eliminat din
Universitate, cu toate că s-a ținut departe de politică
până atunci. Ca un adevprat luptător, hotărăște să-și
continue existența demn : el, marele Profesor univer-
sitar, cu doctoratul la Sorbona, va fi un modest dascăl
la diferite școli din Iași, timp de 12 ani: „Prima grijă
ce am avut a fost să-mi cumpăr o pereche de bocanci,
ca să înfrunt glodurile drumurilor neasfaltate atunci”,
cu toate că „a-ți procura o pereche de încălțări groase
era un lucru foarte greu” (p. 299). Până la pensionare,
la 61 de ani, în plină forță intelectuală, este încadrat
în diverse posturi, unele cât de cât corespunzătoare
studiilor (de exemplu, Liceul Național), altele de-a
dreptul umilitoare (maistru fierar supraveghetor la
Școala Profesională Specială de Îndreptare și
Corecție sau profesor la Școala Ajutătoare din
Iași). Octavian și Rica fac eforturi disperate în anii
aceia pentru a asigura un trai decent copiilor, pentru
a supraviețui : cursuri particulare de franceză, engle-
ză, germană, mici joburi pasagere și umilitoare.

În ultima perioadă a vieții. Octavian Ionescu a
fost un activ la congrese de înalt nivel din toată
lumea, pentru că – așa cum spune – astfel de preocu-
pări au fost „o constantă a vieții mele”. Sunt enume-
rate și prezentate succint manifestările științifice în
domeniul filosofiei dreptului la care eminentul jurist
român a participat, fie fizic, fie prin lucrări, pe tot
parcursul vieții: Roma (1937), Milano-Gardone
Riviera (1967, aici autoritățile comuniste au refuzat
să-i acorde dreptul fundamental de a călători în stră-
inătate); Bruxelles (1971); Madrid (1973); Saint
Louis, USA (1975); Sydney și Canberra (1977);
Basel (1979). După cum spune Marina Mureșanu
Ionescu, îngrijitoarea volumului, la ultimul congres
autorul acestor memorii nu a mai putut participa:
Edinburgh, Scoția, 1989. Scrierile acestui intelectual
preocupat de drepturile omului (așadar, intens supra-

vegheat de Securitate) sunt percepute de autorități ca
fiind subversive. Totuși, textul comunicării a fost
publicat postum.

Octavian Ionescu s-a stins din viață la 15 noiem-
brie 1990, după ce a avut satisfacția de a asista la
căderea comunismului. Ultimul său text, un cântec de
lebădă, era consacrat emblematic „ideii care i-a lumi-
nat întreaga viață profesională și personală, aceea a
drepturilor omului, idee pe care a anticipat-o vizionar
în teza sa de doctorat” (p. 393, EPILOG).

Pledoarie pentru neuitare, acest volum poate fi
parcurs de cititorii din toate generațiile ca o carte de
istorie. Un document subiectiv, dar și obiectiv, asupra
unei epoci, a contextului în care a evoluat fiul unui
remarcabil preot de țară dintr-un județ sărac al
României. Totul se derulează ca o poveste cu lumini
și umbre, cu frământări și momente de împlinire, cu
muncă răsplătită după merit sau, dimpotrivă, cu
șicane absurde.

Am descoperit în Octavian Ionescu un model de
rectitudine morală și intelectuală, care a reușit să rupă
zăgazurile fricii ce-i paraliza pe români în anii totali-
tari. De aceea, „Amintiri din viața mea” trebuie să
stea alături de cărți care depun mărturie – printr-o
introspecție lucidă – atât asupra propriei persoane,
cât și asupra lumii ante și postbelice, dincolo și din-
coace de Cortina de Fier.

149149CONVORBIRI  LITERARE



Deși, în cadrul Amintirilor despre
Eminescu, T.V. Ștefanelli dă relații și despre
Serbarea de la Putna din 1871, nu-și arogă
merite în organizarea acesteia. Poate că și pe
bună dreptate – n-a făcut parte din comitetul de
organizare a acesteia, nu a semnat nici o adresă
oficială, nu a fost în „structurile de conducere”
ale Societății „România Jună”. La care să mai
adăugăm și apetența sa pentru rămânerea ca un
element de fundal, chiar dacă nu pe atât de
inocent și lipsit de influență pe cât vrea să pară,
căci iată-l, cum am văzut deja, părtaș deplin la
promovarea „partidei naționale” – în liceu
(1869) sau la Horecea, în 1870.

Amintirile ni-l scot în față ca participant
activ, și cu inițiativă, al grupului bucovinean,
așa cum probează mai ales unele fragmente de
proză cu tentă umoristică, parțial aflate și în
Amintirile mai sus pomenite (detalii cu altă oca-
zie). O confirmare a rolului benefic avut în
„creșterea” Societății ne vine ceva mai târziu,
când un raport al noului președinte al
„României June”, Pamfil Dan, ne informează

că: „în adunarea generală din 24 noiemvrie 1874, a
României June, ca membri emeritați se denumiră
domnii: Dr. Aronovici, Bumbac Vasile și Ioan, G.
Baleanu, Dragoș, Eminescu, Dr. Moga, V. Morariu,
Nica, Ștefaniuc, Slavici, Oncu, cari s-au distins cu
activitate deosebită pentru societate” („Albina” din
Budapesta), 1/13 mart. 1875). Includerea lui Ștefanelli
în grupul „putnenilor”, adăugat la faptul că în 1871 i-
a adăpostit la Siret pe o serie de participanți la serbare,
se constituie în concludente „probe” ale implicării
sale.

De o ieșire asumată la lumină avem cunoștință de-
abia în primăvara anului 1873, când mai multe
anunțuri publice ale președintelui Societății, Ion Pop,
sunt subsemnate de „Teodor V. Ștefaniu, secretar”.
Acestea au în vizor unul și același lucru: deschiderea

unui cabinet românesc de lectură în capitala
Imperiului. Să urmărim unul dintre anunțuri: 

„Societatea academică a tinerimii române din
Viena se află în plăcuta poziție a anunța onoratului
public român cum că și-a deschis un cabinet de lectu-
ră, care are să servească ca centru de întrunire atât pen-
tru românii din Viena, cât și pentru toți românii care,
vizitând Viena, ar dori să convină cu conaționalii lor.
România Jună se va năzui ca în cabinetul său să fie nu
numai foile românești, ci, după putință, și multe jurna-
le străine. [...] Cu această ocaziune rugăm pe onoratele
redacțiuni ale ziarelor române ca să binevoiască a ne
trimite gratis câte un exemplar din ziarele ce le redi-
jează, sub adresa: Cabinetul de lectură al societății
România-Jună în Viena III. Marokkanergasse nr. 8. 

În fine, ne luăm voia a ne adresa cătră dd. autori
români, rugându-i ca să binevoiască a ne trimite pen-
tru biblioteca cabinetului de lectură câte un exemplar
din cărțile ce le-au publicat sau le vor publica de acum
înainte [...]” (anunțul a apărut măcar în „Gazeta
Transilvaniei” din Brașov, 3/21 apr. 1873, și „Albina”
din Pesta, la 15/27 apr. același an).

Îndrăznim să credem că secretarul „României
June” nu era departe de inițiativa Cabinetului – dată
fiind credința lui fanatică în beneficiul lecturii, alături
de promovarea idealurilor de unitate culturală româ-
nească. 

Anunțuri ulterioare detaliază deschiderea acestui
cabinet de lectură, care urma să aibă multiple
funcțiuni, toate ducând spre concentrarea elementului
românesc din Viena, depășind, ca atare, cadrele îngus-
te ale studențimii. „Junimea română și-a dat toată
silința ca pre atunci – pre când vor fi mai mulți călă-
tori, cu ocaziunea expozițiunii generale de aici – să
aibă un loc de convenire cu frații lor de un sânge și de-
o mamă; – să știe fiecare călător din oricare provincie
a patriei române că – ajungând aici în capitala Austriei
– poate afla pământeni de ai săi cu care să-și vorbească
– limba dulce românească”, informează „Gazeta
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Transilvaniei” din 12/24 iul. 1873, sub semnăturile
acelorași doi conducători ai Societății. Aceștia mai
avansează un deziderat, în anunțul făcut public:
„Sperăm că și biblioteca societății va prospera în tim-
pul cel mai scurt, prin bună-voința autorilor români!”,
la care adaugă: „Cabinetul de lectură este deschis de la
9 ore antemerid. până la 8 ore postmerid. Beneficiile
ce le poate trage fiecare călător cercetând acest local
aflăm de superfluu a le înșira aici; ajungă că, depărtat
fiind călătorul din patrie, poate afla aici, din jurnalele
române, ce s-a mai întâmplat în absența sa și poate a
se întâlni cu cunoscuții săi ce se află în Viena. Fiecărui
călător – plecând din patrie și neștiind la ce otel va afla
adăpost – i se pot adresa epistolele sau telegramele la
acest local, unde le va afla sigur. Iată, iubite călătorule,
că și aici, pre pământ străin, în mijlocul atâtor elemen-
te eterogene – afli casă românească, afli frați și
compatrioți cu care te poți înțelege în limba-ți armo-
nioasă!”.

Cu altă ocazie, un oarecare A. (să fie doctorandul
din Botoșani Const. Aronovici, viitor medic la Iași, cu
vechi state de serviciu în slujba societăților studențești
vieneze și prezent și la Putna, în 1871?) pigmentează
situarea cabinetului de lectură cu detalii necesare călă-
torului străin, fără a uita să pomenească de un vrednic
antecesor: „Localul cabinetului se află în strada
Marocanilor nr. 8, cum treci din cetate preste parc pre
la salonul de cură pre piața de fân cătră Belvedere cam
pre acea linie, unde a șezut de pia memorie neobositul
și fără păreche ajutător Ioan Maiorescu, ce fu condu-
cător fără plată, patronul și tata tinerimii la timpul
său!!!” (aceeași „Gazeta Transilvaniei”, 9/21 mai
1873).

Victor Babeș, care pare a fi fost principalul purtă-
tor de cuvânt al României June, cu ocazia deschiderii
oficiale a cabinetului, la 3/15 mai, în prezența eroului
de la 1848 Axente Sever, adaugă informația:
„Localitatea Cabinetului (strada Marocanului nr. 8)
este destul de frumoasă și spațioasă, cuprinzând patru
încăperi, bine și cu gust mobilate și aranjate”, fără a
scăpa ocazia unui mini discurs întăritor de inimi: „Aci,
la acest micuț punct român în oceanul străinismului,
când oricine, al nostru sau străin, se va înfățișa, și când
va vedea și va ceti opurile, productele spirituale ale
marilor fii ai națiunii române, – va trebui să se convin-
gă și să recunoască că: acest popor – oricât este el de
împilat pretutindenea, între oricât de maștere împreju-
rări trăiește și se dezvoltă el, – are viață; și – are al său
spirit propriu, nedependinte de lumea cea străină; cu
un cuvânt, își are – oricât de dezbinat politicește –

individualitatea sa – una și identică, adecă: este una
persoană morală și are toate atributele dreptului d-a
exista și a se afirma – ca atare! Și când, mai departe,
un cercetător, al nostru și străin, va ține o revistă peste
mulțimea de ziare și foi literare române de prin toate
părțile, și se va convinge că: toate, dar toate bine –
deși multe doară pre căi rătăcite și prin mijloace rău
alese – tind la un scop comun, unul și același, la eman-
ciparea poporului român din jugul orbiei și al tiraniei:
atunci – va trebui să mărturisească că această națiune–
merită a trăi și a-și ajunge îndreptățitul scop!”
(„Albina” din 13/25 mai 1873).

Cum îi stă bine tineretului (mai ales studios), par-
tea oficială trebuia să se încheie, tradițional, cu o
agapă, de această dată (ca și în alte fericite ocazii) în
afara Vienei, la Liesing, prilej pentru noi să revenim la
Ștefanelli, care a avut grijă să pună pe hârtie eveni-
mentul, sub forma prozei Amintiri despre Axente
Sever, apărută în „Junimea literară” de la Cernăuți în
sept. 1907 (reluată de „Evenimentul” ieșean din 21
dec. același an) – care nu figurează în volumul
Amintiri despre Eminescu, motiv care ne îndrituiește
să spicuim copios. Așadar:

„Era în mai 1873, pe vremea expoziției universale
din Viena. Vizitam expoziția mai în toate zilele, iar
locul de retragere și de odihnă, după ce cutreieram
feluritele pavilioane, era secțiunea României. Acolo
petreceam până suna din Nebelhorn semnalul de retra-
gere și se închidea expoziția. Comisar general al
secțiunii române era dr. Davila, un om foarte cult,
amabil și prevenitor. Eu îi ajutam la compunerea cata-
logului pentru secțiunea română și de aceea mă întâl-
neam foarte adesea cu dânsul. Grota minunată, forma-
tă dintr-un unic bloc uriaș de sare, era locul nostru de
adăpost, care ne scutea de căldurile tropicale ale zilei.
Davila aducea deosebite feluri din minunatul tutun ce
expusese România – pe atuncea încă nu era introdus
monopolul – și destupa și câte o garafă de vinurile
expuse, vinuri de Odobești, Cotnar, Drăgășani,
Nicorești, Dealu-Mare ș.a., pe care le-am gustat atun-
cea întâiași dată.

Într-o zi – 13 mai – când mă aflam în grotă, îmi
zice Davila:

– Ghicește, domnule, ce oaspe remarcabil a vizitat
azi expoziția noastră.

– N-am idee.
– A fost Axente Sever, prefectul de la patruzeci și

opt al unei legiuni din Transilvania. [...] Nu știu unde
locuiește, dar știu că mai vine la expoziție și că va
rămâne mai multe zile aici, căci a venit c-o turmă de

151151CONVORBIRI  LITERARE



mascuri, nu știu, să-i expuie sau să-i vândă, dar mi-a
spus că a vândut deja întreg transportul cu un preț
foarte bun.

Eram atuncea secretar al societății academice
România Jună, care în ziua de 15 mai avea să inaugu-
reze primul său cabinet de lectură. [...] Acest cabinet
era situat în cartierul Landstrasse, Strada
Marokkanergasse No. 8, etajul întâi, și avea șase odăi
destul de încăpătoare pentru a cuprinde numărul
însemnat al studenților și al oaspeților invitați. Trebuie
să amintesc că pe atuncea societatea „România Jună”
era în floarea ei. Toți studenții români din Viena erau
concentrați în ea și cu toate că erau originari din toate
țările locuite de români, adică din România,
Transilvania, Ungaria, Banat, Macedonia și Bucovina,
cea mai mare unire domnea între ei și toți cei 67 de
membri ordinari își dădeau cea mai mare silință ca
societatea să prospereze și să înflorească.

Ziua de 15 mai era o zi frumoasă, senină și caldă.
Pe la 11 ore dimineață erau adunați toți membrii în
sala de lectură. Bibliotecarul A. Chibici-Revneanul
avuse grija să decoreze această sală și toți așteptau
sosirea oaspeților, care începură a și sosi, întâmpinați
fiind la scară de prezidentul Pop și de mine, ca secre-
tar. [...]

Axente Sever era atuncea de 52 de ani și avea o
înfățișare care îndreptățea frica ce aveau ungurii de
dânsul. Era înalt, spătos și bine făcut. Părul, mustața și
barba sa scurtă da în suriu; fruntea deschisă, ochii stră-
bătători, fața energică, serioasă. Pe lângă dânsul
păream noi, studenții, ca niște pitici. Pop îl rugă să se
apropie de masă, dar el refuză și rămase aproape de
intrare, între studenți [...], apoi se înscrise membru
fondator în Societate. Înainte de plecare, prezidentul
nostru mai ținu un discurs privitor la însemnătatea
zilei de azi, în care se aniversează memorabila zi de
3/15 mai 1848, cu adunarea de pe câmpul libertății, și
provocă pe toți să o serbăm la un loc și spre acest scop
să facem o excursiune la Liesing, orășel nu departe de
Viena.

Acceptarăm și la ora 1 d.a. eram la gară, de unde
plecarăm împreună cu Sever la Liesing. Acolo, spre
mirarea noastră, aflarăm în birt o masă foarte frumos
pregătită, aranjată în formă de semicerc pentru 50 de
persoane, căci atâția participatori erau de toți. Noi,
studenții, priveam cam cu sfială pregătirile pentru
masă, căci fiecare își făcea bilanțul și socoteala ori de-
l va ajunge punga să cheltuiască pentru o masă atât de
îmbelșugată și-l întrebarăm pe birtaș cine a comandat-
o. Birtașul, un neamț înalt, zdravăn, rumăn la față, cu

mustața rasă, ne răspunse foarte prevenitor:
– Domnilor, masa a fost comandată telegrafic din

Viena. Un table d’hôte pentru 50 de persoane și patru
feluri de bucate; poftiți de ocupați locurile, căci aduc
bucatele.

De foame, ne era foame; deci nu ne băturăm mult
capul ce va mai fi cu plata și ne așezarăm la masă. În
capul mesei l-am așezat pe Axente Sever, în dreapta
lui ședea prezidentul Pop, iar la stânga ședeam eu, ca
secretar al societății. Lângă prezident ședea Vasile
Bumbac, actual profesor pensionar al liceului din
Suceava. Capătul drept al semicercului era ocupat de
Onesim Țurcan, actual consilier pensionar de la
administrația fondului, iar cel stâng de A. Chibici-
Revneanul, actual funcționar în biroul contencios al
căilor ferate în București.

După ce ne așezarăm la masă, numai ce văzurăm
că chelnerii aduc pe patru roate un coșcogea poloboc
de bere și-l așează în mijlocul semicercului. Și coman-
darea acestui butoi cu bere era pentru noi o enigmă,
dar, flămânzi și însetați cum eram, am făcut toată
onoarea mesei întinse înaintea noastră. După mâncare
începu partea de petrecere. Discursuri, toaste, cântări
și declamațiuni urmau una după alta. Voia bună, umo-
rul și însuflețirea domneau între toți mesenii. Axente
Sever ținu un discurs întru amintirea zilei de 3/15 mai
1848 și în memoria martirilor români din Transilvania,
omorâți de unguri. Prezidentul, Vasile Bumbac și alții
îl sărbătoriră pe Axente Sever prin mai multe toaste
foarte măgulitoare, încât și el devenise mai vioi, mai
vorbăreț, mai vesel, și, grupându-se în jurul său mai
mulți tineri, ne povestea multe scene din luptele de la
patruzeci și opt. Astfel sosise și amurgul serii, fără să
ne fi dat samă despre aceasta. Începură acuma a intra
în sală orășenii din Liesing spre a-și bea obicinuita lor
bere, dar sala era toată ocupată de noi și nici o masă nu
le sta la dispoziție. Aceasta produse nemulțămire între
dânșii și murmure de reprobare se auzeau la adresa
birtașului, care căuta să-i molcomească. Atuncea se
iscă și o ceartă între O. Țurcan și un orășean, care voia
să ia cu sila un scaun de la masa noastră. Țurcan nu-l
da, iar orășeanul îl trăgea. Auzim cum se răstesc unul
la altul și vedem cum și ceilalți orășeni țin partea prie-
tenului lor. Deodată vedem că un orășean smulge
scaunul din mâna lui Țurcan și îl rădică amenințător
asupra lui, gata să-l lovească. În acest moment văd
cum sare Axente Sever de pe scaunul de lângă mine și,
scrâșnind din dinți, apucă scaunul său de spătar, arun-
că o privire cruntă asupra lisinghenilor, gata a se arun-
ca asupra lor. Această scrâșnire de dinți, această privi-
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re cruntă și atitudine energică și hotărâtă a lui Sever nu
o pot uita nici astăzi, și atuncea înțelesei de ce îl
numeau, la patruzeci și opt, și spaima ungurilor. Era
în adevăr spăimântător astfel cum sta gata să se arunce
asupra agresorilor. Dar, din norocire, scena aceasta nu
avu un sfârșit tragic, grație medicinistului Ioan
Hosanu, ulterior medic de cură la băile din
Graefenberg, care în momentul de extremă criză into-
nă cântecul nemțesc: Ich Kenn’ ein Aug’ [...]. Trebuie
să observ că Hosanu avea o voce minunată de tenor, o
voce atât de dulce și la tremolo atât de duioasă, încât
eram totdeauna încântați când, la adunările noastre, se
hotăra să ne cânte ceva. Mai cu samă când ne cânta
doinele lui Iancu, ne impresiona așa  de mult, că rămâ-
neam toți extaziați. Același efect făcu acest cântec și
asupra orășenilor din Liesing. Scaunul rădicat asupra
lui Țurcan se lăsă liniștit în jos, toți ascultau dulcile
accente ale lui Hosanu și, când fini el cântecul, aplau-
ze entuziaste răsunau în toată sala îl rădicară pe brațe,
îl purtară prin toată sala și-l rugară să le mai cânte. Și
el le cântă, le cântă tot atât de dulce, atât de frumos,
încât stăteau toți uimiți, ascultându-l. Iarăși aplauze
zgomotoase, iarăși purtări pe brațe și strângeri de
mână. Împăcarea era făcută, spre bucuria birtașului,
care se speriase că va urma o păruială între vechii săi
oaspeți și între noi, excursioniștii. Acuma porunci el
singur să aducă un butoi cu bere, ca să se serbeze în
mod demn împăcarea. Ținea birtașul numaidecât la
aceea ca să bea cu noi toți Bruderschaft, și ceilalți
orășeni nu se lăsau mai pe jos de dânsul, mai cu seamă
fiindcă bere era destulă, și încă degeaba. Dar nu era
ușor lucru să bei Bruderschaft cu cincizeci din noi și
să tot golești o halbă. Birtașul, după o bucată de
vreme, se poticnea sub greutatea berii consumate, dar
nu se lăsa de Bruderschaft, și văzând că nu mai merge
berea pe gât, începu să o toarne după guler în sân. Un
râs nemaipomenit izbucni în sală când îl văzurăm
ciocnind ba cu unul, ba cu altul, pe când berea îi cur-
gea din sân, din buzunări, din pantaloni și țâșnea din
botinele pline de bere. Acuma îl văzurăm și pe Sever
râzând cu hohot, și când veni birtașul să ciocnească și
cu dânsul, Sever îi întinse mâna și-i zise:

– Sie gefallen mir, Sie sind ein gemütlicher Wirt!
Petrecerea ar fi ținut cine știe cât de lung, căci ne

îndrăgise lisinghenii, și n-am fi putut scăpa de dânșii,
dacă n-ar fi sosit vremea să plecăm la gară. Înțeleseră
și ei aceasta, dar tot nu se puteau despărți de noi, ci
puseră pe un hamal să tragă după noi butoiul de bere
așezat pe roate, iar ei cu halbele în mână ne petrecură
pe stradele orașului până la gară, pe când noi cântam

marșul lui Iancu.
Ajunși la gară, lisinghenii aduseră butoiul de bere

pe peron și acolo mai cinstiră în sănătatea noastră, stri-
gând neîntrerupt: „Hoch die Rumänen!”, până în
sfârșit se puse trenul în mișcare și-i pierdurăm din
vedere.

Sever plătise toată mâncarea și băutura noastră și,
când îi mulțămirăm, el ne zise:

– N-aveți pentru ce mulțămi, dragii mei, am trăit și
eu între străini și-mi pot închipui că nu dispuneți de
multe parale. Una ce doresc este ca să vă purtați bine
și să faceți bucurie părinților.

Pe drum spre Viena ocupasem toți un vagon de
clasa a treia, pe când Sever luase clasa a doua. În
vagon Hosanu ne cânta minunatele sale cântece, când
deodată Pamfil Dan, actualul consilier de tribunal în
Viena, lovește în cilindrul megieșului său și-l turtește
ca pe o armonică, iar acesta turtește cilindrul lui Vasile
Morariu, care la rândul său turtește pe cel al lui I. Pop.
În decurs de câteva secunde nu vedeai în tot vagonul
decât mâini ridicate și cilindre turtite, căci toți aveau
cilindre pe cap, afară de Vasile Bumbac, care avea o
pălărie moale, sură. Această scenă comică, departe de
a supăra pe cineva, ne înveseli și mai mult, mai cu
seamă când fiecare își luă cilindrul în mână și-i privea
noua sa formă bizară. Numai Vasile Bumbac nu era
vesel, căci de pălăria sa nu se atinsese nimeni, fiindcă
nu îndrăzneam să atentăm și la pălăria seniorului nos-
tru. El însă se simți jignit de aceasta, jignit că-i arătăm
atâta respect și îl considerăm mai pe sus de noi. Își luă
deci singur pălăria din cap, o trânti jos și o călcă în
picioare.

– Așa, să știți altă dată că și eu mă țin de voi, zise
el așezându-se apoi liniștit pe banca vagonului.

Între ovațiunile ce-i făceam acuma lui Bumbac, am
ajuns la gara din Viena. Acolo veni Axente Sever iarăși
în mijlocul nostru și-și luă rămas bun. Dar când ne
văzu pe toți cu cilindrele turtite pe cap, și îi povestirăm
întâmplarea, el râse cu hohot și zise:

– Ce fericiți sunteți, că mai puteți face astfel de
glume nevinovate.

Noi îl petrecurăm până la trăsură și între viile noas-
tre aclamațiuni și în strigătele să trăiască se despărți
de noi. De atuncea nu l-am mai văzut. Noi însă intra-
răm cu toții la un pălărier din apropiere și-l puserăm să
ne calce cilindrele, ca să ne putem arăta pe stradele
Vienei”.
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Este un lucru obișnuit ca oameni cu vederi
„de stânga” și/ sau veleități revoluționare în
prima parte a vieții să devină, cu trecerea vremii,
fermi susținători ai unor idei și practici diamen-
tral opuse. Sunt foarte cunoscute exemple de
acest fel din lumea literară (Feodor Mihailovici
Dostoievski) ori din cea politică (Ronald
Reagan). Voi arăta în rândurile care urmează că
și primul lider al conservatorilor din România,
Manolache Costache Epureanu, s-a numărat
printre cei pe care pierderea dinamismului și
câștigarea înțelepciunii i-au făcut să uite
neliniștea și peregrinările vârstei tinere.

Manolache Costache Epureanu s-a născut la
Iași, pe la 1820, într-o veche și importantă fami-
lie de boieri. La fel ca numeroși alți tineri moldo-
veni ori valahi din generația sa, a studiat în stră-
inătate; spre deosebire însă de cei mai mulți din-
tre ei, a reușit să se întoarcă în țară cu o diplomă
de doctor în drept, obținută la Universitatea din
Jena (1839). De la 1844 până la 1847 a fost
președintele tribunalului din Bârlad – reședința
districtului Tutova, în care familia sa avea
proprietăți. Din această perioadă datează apro-
pierea sa de alți tineri care aveau să joace un rol
politic foarte important în următoarele decenii:
Lascăr Catargiu, Costache Negri, Petre
Mavrogheni, Iorgu Radu1 și, mai ales, Alexandru
Ioan Cuza, viitorul domn al Principatelor Unite2.

Începând din 1847, Manolache Costache
Epureanu s-a implicat în mișcarea de opoziție
împotriva domnului Moldovei, Mihail Sturdza.
Cu prilejul alegerilor pentru Obicinuita
Obștească Adunare (un corp deliberativ ales de
boieri care discuta și vota legile propuse de
guvern), care au avut loc în vara și toamna acelui

an, el s-a implicat în campania candidatului
opoziției din districtul Tutova3. Tulburările înce-
pute în primăvara anului 1848 l-au găsit, așadar,
gata să devină un devină un membru important al
din ce în ce mai numerosului și incisivului grup
de contestatari moldoveni.

După cum arată o scrisoare a lui Panait Balș
către Ion Ghica, din 2/14 mai 1848, Costache
Epureanu a jucat un rol de seamă în pregătirea
adunării pregătite de opoziție la Iași, la sfârșitul
lunii martie. Tânărul om politic s-a implicat apoi
în negocierile dintre grupul nemulțumiților și
ministrul de Interne, Ștefan Catargiu, care aveau
să ducă, în cele din urmă, la elaborarea Petiției-
Proclamație – primul document al mișcării
pașoptiste din Moldova, din comitetul de
redacție al căruia Manolache Costache a făcut,
de asemenea, parte. În sfârșit, el a fost, alături de
Vasile Ghica și Lascăr Rosetti, unul dintre
delegații care i-a înmânat ministrului petiția,
pentru a i-o transmite domnului.

După cum se știe, Mihail Sturdza nu a accep-
tat solicitările, în general moderate, ale opoziției.
Mișcarea de la Iași a fost reprimată și înfrântă
rapid, unii dintre protagoniști fiind surghiuniți la
moșii, alții alegând calea străinătății.
„Revoltanții” considerați cei mai primejdioși au
fost trimiși, sub pază, pentru a fi predați
autorităților otomane. Deloc surprinzător,
Manolache Costache Epureanu a făcut parte din
acest ultim grup. Împrejurările, îndrăzneala și,
foarte probabil, influența puternicelor familii ale
exilaților au făcut însă ca o parte dintre ei să nu
ajungă în Turcia. După ce vasul care îi transporta
a fost oprit de o furtună la Brăila, prizonieriii au
reușit să fugă de sub supraveghere: paznicii au

I S T O R I E
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reușit totuși să îi captureze din nou pe câțiva din-
tre ei. Alți „revoluționari” (Manolache Costache,
Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Moruzi, Vasile
Cantacuzino, Lascăr Rosetti și Zaharia
Moldoveanu) au căutat protecția viceconsulatu-
lui britanic din oraș. În cele din urmă, ei au reușit
să plece din Brăila, îndreptându-se, pe Dunăre,
spre Imperiul Habsburgic – aflat, în acel
moment, în plină revoluție și, în consecință, o
destinație sigură pentru acest fel de refugiați,

Evenimentele de la Viena constituiseră un
prilej ideal de manifestare pentru diverse mișcări
liberale și naționaliste în întreg cuprinsul monar-
hiei habsburgice, cea mai importantă dintre ele
desfășurându-se în Ungaria și în alte regiuni cu o
puternică prezență maghiară. Încă de la început,
tinerii moldoveni au resimțit direct impactul
schimbărilor din partea de răsărit a împărăției
vecine. În zilele petrecute la Brăila, exilații l-au
întâlnit, astfel, pe colonelul Jablanczy, trimis,
pare-se, în misiune de recent instalatul guvern
revoluționar de la Pesta. El i-a recomandat,
printr-o epistolă, bunăvoinței liderului radicalilor
maghiari, celebrul Kossuth Lajos. Purtătorul
scrisorii era nimeni altul decât Manolache
Costache, caracterizat (în mod exagerat, desigur)
de Jablanczy drept „conducătorul mișcărilor din
Moldova”, care urma să îi prezinte lui Kossuth
situația din principat, socotită „interesantă” pen-
tru cei aflați la putere în Ungaria. Scrisoarea a
fost descoperită într-un fond de arhivă din
Budapesta, fapt care arată că viitorul lider con-
servator s-a întâlnit, probabil, cu revoluționarul
maghiar. Întrevederea trebuie să fi avut loc în
timpul scurtei șederi a celui dintâi la Pesta, în a
doua jumătate a lunii iunie 1848. Deși nu a avut
urmări practice importante, ea arată că
Manolache Costache nu respingea, nici pe depar-
te, în acel moment, tovărășia și eventualul sprijin
al radicalilor.

O altă dovadă în acest sens este faptul că sem-
nătura fostului președinte de tribunal se găsește
pe un document elaborat la Brașov, la 12/24 mai
1848, de mai mulți refugiați moldoveni, numit
Prințipiile noastre pentru reformarea patriei.

Prea puține dintre intențiile exprimate aici (prin-
tre care se număra, spre exemplu, împroprietări-
rea țăranilor fără răscumpărare) aveau să mai
apară în luările de poziție de mai târziu ale lui
Manolache Costache, iar formulările exaltate
privind „prințipiile de libertate, de egalitate și de
frățietate” au devenit ținta ironiilor omului poli-
tic. Indiferent care i-ar fi fost ideile în primăvara
lui 1848, el a preferat, totuși, să nu rupă solidari-
tatea exilaților moldoveni, sprijinind, fie și for-
mal, revoluționara declarație de principii.

După Brașov, Manolache Costache Epureanu
a mai făcut un „popas” notabil la Lugoj, împreu-
nă cu Lascăr Rosetti și Alecu Russo, intrând în
contact cu liderul românilor din Banat, Eftimie
Murgu, căruia i-au cerut (utopicul) sprijin pentru
o eventuală mișcare armată împotriva domnului
Moldovei. Costache Epureanu și Rosetti au
intrat, pe de altă parte, în conflict cu autoritățile
maghiare din regiune, care i-au expulzat, în cele
din urmă, bănunindu-i (probabil pe nedrept,
având în vedere contextul politic) de propagarea
unor idei „dacice” – de unire a tuturor românilor
în cadrul unui singur stat.

După o scurtă ședere la Pesta, Manolache
Costache s-a îndreptat spre Bucovina, unde avea
să rămână de la sfârșitul lui iunie până în prima
parte a toamnei. El a făcut parte din comitetul
tienrilor exilați moldoveni format la Cernăuți,
semnând mai multe documente adresate unor
demnitari otomani și francezi ori compatrioților
rămași în principat, în care administrația lui
Mihail Sturdza era descrisă în cele mai sumbre
culori. Tot în „perioada bucovineană”,
Manolache Costache a avut prilejul de a-și folosi
influența câștigată pe lângă revoluționarii
maghiari, intervenind pentru eliberarea lui Alecu
Russo, care fusese reținut la Dej. El i-a scris
colonelului Jablanczy (același ofițer care îi
mediase întâlnirea cu Kossuth Lajos), cerându-i
să intervină pe lângă guvernul maghiar pentru a
repara „nepolitica” încarcerare a lui Russo.
Jablanczy a transmis autorităților solicitarea lui
Manolache Costache, solicitând îndeplinirea ei;
prizonierul a fost, în cele din urmă, eliberat la



începutul lui septembrie.
În toamna lui 1848, Costache Epureanu și-a

continuat periplul european, ajungând, împreună
cu Vasile Ghica (și, probabil, Lascăr Rosetti) la
Viena, probabil pentru a cere de la guvernul aus-
triac sprijin pentru revendicările opoziției mol-
dovene. Tinerii au rămas în capitala Imperiului
Habsburgic până la sfârșitul anului. În a doua
jumătate a lunii decembrie, ei s-au îndreptat spre
Paris – loc predilect de adunare pentru numeroși
refugiați politici moldoveni și valahi. Aici,
Manolache Costache a abandonat, în mare măsu-
ră, preocupările militante. Sursele menționează
participarea sa la o singură întrunire cu caracter
politic (18/30 ianuarie 1849), de la care însă a
plecat înainte ca discuțiile să ia sfârșit, pentru a
se duce la bal. Oboseala, descurajarea și, desigur,
tentanta viață mondenă a Parisului și-au pus
amprenta asupra lui Costache Epureanu (și a
altor „revoluționari”). Fostul judecător a prefe-
rat, probabil, să aștepte o din ce în ce mai proba-
bilă schimbare de domnie la Iași, care să îi per-
mită întoarcerea în țară.

La jumătatea anului 1849, Mihail Sturdza a
fost înlocuit prin Grigore Alexandru Ghica, un
membru proeminent al opoziției. Imediat, adver-
sarii fostului domn au început să revină în
Moldova. Față de Manolache Costache
Epureanu, autoritățile au procedat, totuși, cu
prudență: la 1/13 iulie, numele său apărea pe o
listă de exilați a căror intrare în principat era
oprită până la noi ordine – fapt care arată că nici
noua administrație nu era lipsită de suspiciuni în
privința acestui „confident” al revoluționarilor
maghiari. În sfârșit, la 13/25 august, guvernul de
la Iași a decis să îi îngăduie să se întoarcă, după
mai bine de un an, în țară4.

Cariera lui Manolache Costache avea să fie
cu totul diferită de „rătăcirea” pe care am poves-
tit-o pe scurt, în rândurile de mai sus. El a ajuns,
astfel, de patru ori prim-ministru (1859-1860;
1860-1861; 1870; 1871), ministru de Justiție
(1859 și 1872-1873), președinte al Adunării
Constituante (1866) și, la sfârșitul vieții, cel din-
tâi președinte al Partidului Conservator (1880).

Omul politic nu s-a dezis niciodată de scurtă, dar
plină de evenimente etapă pașoptistă a vieții sale.
„Și eu am făcut pe 48”, afirma el, nu fără mân-
drie, într-un discurs parlamentar din 18675.
Totuși, prea puține dintre ideile pe care le-a
susținut (ori a părut să le susțină) în acel an agitat
au „supraviețuit” trecerii timpului. Costache
Epureanu a rămas, și mai târziu, un politician
redutabil pe băncile opoziției, mai degrabă decât
la putere. Însă contestarea vehementă a adversa-
rilor, care nu excludea nici chiar folosirea forței,
a făcut loc tacticilor parlamentare, negocierilor și
compromisului. Schimbarea a ținut, desigur, de
modificarea contextului, regimul constituțional
permițând manifestarea legală și pașnică a
opoziției; dar ea a fost, în același timp, rezultatul
fireștii maturizări a omului politic și al
experienței pe care el a dobândit-o prin participa-
rea la putere. Întâmplările din 1848-1849 rămân,
în biografia lui Manolache Costache Epureanu,
un „vis al unei nopți de vară” inedit și spectacu-
los (din martie 1848 până în ianuarie 1849, el a
fost nu doar prezent, ci și activ din punct de
vedere politic în cel puțin opt orașe din patru
state diferite). Vremelnica formă revoluționară și
rătăcitoare a lăsat apoi locul boierului pragmatic
și iubitor de stabilitate, care și-a pus, nu în mică
măsură, amprenta asupra vieții politice din vre-
mea domniilor lui Cuza și Carol I.

Note:
1. Radu Rosetti, Amintiri, prefață de Neagu Djuvara,

București, 2013, p. 135.
2. Dumitru Ivănescu și Virginia Isac (ed.), Alexandru

Ioan Cuza: acte și scrisori, Iași, 1973, doc. 48-52, p. 73-83;
doc. 59, p. 94-96.

3. Simion-Alexandru Gavriș, Ipostazele unei biografii
politice: Manolache Costache Epureanu, Iași, 2013, p. 36-
37.

4. O relatare pe larg a participării lui Manolache
Costache Epureanu la evenimentele din 1848 se găsește în
ibidem, p. 38-55.

5. Monitorul Oficial al României, 61, 16/28 martie
1867, p. 359-360.
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În combinaţia anaforică tripartită pe care Francesca
da Rimini îşi centrează discursul explicativ din dialogul
cu călătorul Dante plasat în cercul luxurioşilor, cel de-al
doilea element introduce un vers parcă anume conceput
să slujească, aşa cum s-a şi întâmplat, drept motto multor
scrieri ulterioare (Inf. V, 103): „Amor, ch’a nullo amato
amar perdona”, adică „Amor, care pe nici un iubit să
iubească nu îl scuteşte să iubească” [la rândul său, per-
soana care îl iubeşte]. Conceptul este împrumutat din
Andrei Capelanul şi constituie una din formulele conven-
ţionale ale amorului curtenesc1. Pe lângă caracterul lapi-
dar şi tocmai de aceea expresiv al versului, se cere obser-
vată figura etimologică alcătuită (la rândul său tripartit,
ceea ce sporeşte şi expresivitatea de ansamblu a celor trei
terţine, prin consolidarea elementului central în funcţie
de însăşi cifra ansamblului, care este 3) din numele Amor
şi din verbul amare, mai întâi la participiu pasiv şi mai
apoi la infinitiv. În plus, numele Amor denotă iubirea ca
sentiment, dar trimite cu gândul şi la întreaga tradiţie
mitologică (din „timpul zeilor falşi şi mincinoşi”) legată
de natura divină a lui Amor (echivalent latin al grecului
Eros, cu toată filosofia născută pe seama acestei figuri).
În aceste condiţii, este limpede că traducerea versului
prezintă un grad foarte înalt de dificultate, mai cu seamă
în contextul unei culturi (cea română) în care tradiţia lite-
rară greco-latină nu a avut parte de continuitatea milenară
de care s-a bucurat în Italia lui Dante. Ne rămâne să con-
statăm în ce măsură traducătorii noştri s-au apropiat de o
redare cât mai fidelă şi mai elocventă a versului dantesc.

Maria Chiţiu (1883) iniţiază seria traducerilor
Infernului în limba română traducând în proză: „Amorulŭ
ce nu iartă nicĭ unuĭ iubitŭ d’a nu iubi”. Amor se păstrea-
ză pe etimologia latină, dar articolul hotărât îl reduce la
simpla condiţionare sentimentală, deposedându-l de aso-
cierea imediată cu buclucaşul personaj mitologic. În
schimb, cele două verbe care, în original, sunt selectate
pe aceeaşi filieră etimologică (dată fiind tocmai continui-
tatea culturală la care ne refeream, exprimată şi la nivelul
morfologic al limbii italiene), sunt trecute în traducere
sub forma lor firească din spaţiul românesc, unde verbul

a iubi, venit pe cale slavonă, a ocupat locul latines-
cului amare. Este o chestiune pe care majoritatea
traducătorilor ulteriori o vor asuma ca atare. Mai
remarcăm, în aceeaşi traducere, o redistribuire
topică a unor elemente sintactice care în original
erau inversate, prin repoziţionarea predicatului
„nu iartă” într-un construct sintactic mai la înde-
mâna cititorului de proză. În fine, traducătoarea,
care îşi adnotează singură lucrarea, nu simte, în
acest caz, nevoia unor explicaţii în notele de la
finalul cântului. 

N. Gane (1906) îşi creează spaţiu de manevră
suplimentar prin trasnpunerea în alexandrini:
„Amorul ce sileşte pe cel care-i iubit/ la rându-i să
iubească”. Ediţia revăzută din 1907 introduce o
binevenită virgulă după „Amorul”. În ansamblu,
traducerea este cât de poate de limpede, căci avan-
tajul silabic îşi spune cuvântul. În chestiunea
raportului etimologic dintre Amor şi verbul a iubi,
junimistul lasă lucrurile întocmai cum le concepuse
înaintaşa sa prozatoare, inclusiv prin articularea
„Amorului”. Noutatea lui Gane e reformularea litotei
danteşti la modul afirmativ („sileşte” în loc de „nu
iartă”), asociată cu o metonimie expresivă („cel care-i
iubit” pentru „toţi cei care sunt iubiţi”). Aşa cum am mai
constatat, echivalarea părţilor de vorbire prin propoziţii
(în acest caz, una relativă) e unul din mijloacele la care
traducătorul apelează adesea pentru acoperirea silabică a
decalajului dintre endecasilabul dantesc şi alexandrinul
ales de traducător pentru decongestionarea discursului. În
aceeaşi ordine procedurală figurează şi adaosul „la rându-
i”, pertinent semantic. Nici una din cele două ediţii nu
conţine, pentru acest pasaj, notă explicativă.

George Coşbuc (1927) nu rezolvă, nici el, dezbinarea
etimologică dintre latinescul amor şi româneasca iubire,
dar, spre deosebire de traducerile precedente, respectă
divinitatea personificată: „Amor, ce-a sa iubire-o vrea
iubită”. Pentru prima oară în limba română, endecasilabul
dantesc străluceşte prin concizia sa din original. Preţul îl
constituie o reformulare a elementelor verbale într-o logi-
că mai complicată decât cea din originalul dantesc. 
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Alexandru Marcu (1932) recurge tot la proză, fiind
cel care, pentru prima oară, exprimă tripleta lexicală dan-
tescă pe o singură filieră etimologică (obligatoriu, cea
slavonă): „Iubirea, care de iubire pe cel iubit nu l-a ier-
tat”. Marcu merge mai departe fără notă de subsol.
Formularea îşi recapătă solemnitatea ludică rezultată din
figura etimologică, dar traducerea conţine o inadvertenţă
atunci când reduce caracterul generic, cu alonjă teoretică,
a afirmaţiei danteşti la cazul particular al iubirii lui Paolo
Malatesta pentru Francesca da Rimini. 

Ion A. Ţundrea (1945) obţine, într-un nou efort ende-
casilabic precedat doar de Coşbuc, un vers care sună foar-
te bine: „Iubirea, care cere ’n schimb iubire” (fără notă de
final). Iubirea e redusă la termenul sentimental, dar redu-
plicată cum apare în această tălmăcire, parcă acoperă
lacuna produsă prin renunţarea la figura etimologică alcă-
tuită de Dante prin trei elemente. Poate că verbul „cere”
nu exprimă cu destulă pregnanţă caracterul imperios,
constrictiv şi, în ultimă instanţă, inevitabil, al amorului
descris în sentinţa dantescă. Însă endecasilabul lui
Ţundrea marchează o reuşită admirabilă prin limpezime
şi prin ingeniozitatea reconstrucţiei expresive, care men-
ţine, în principiu dacă nu în detaliu, logica originalului. 

Eta Boeriu (1965 şi 1982) păstrează ştacheta endeca-
silabului: „Iubirea care pe iubiţi nu-i iartă”. În noua tra-
ducere realizată în terţine, versul sună cursiv, însă ideea
dantescă nu este dusă până la capăt. În această lectură, se
poate înţelege că iubirea îşi pedepseşte practicanţii şi prin
alte metode decât simpla constrângere de a iubi la rândul
lor. În acest caz, reducerea tripartiţiei amoroase la o for-
mulă bimembră survine ca o simplă trunchiere, spre
deosebire de reuşita reconstructivă a doctorului Ţundrea. 

George Buznea (1975) nu se teme, nici el, de endeca-
silab, dar face altă poezie: „Amorul de amor şi de ruşine/
ca de-un destin” [...]. Pentru Buznea, din nou, „amorul” e
„iubire”, cu avantajul că numără mai puţine silabe. Ceea
ce nu îl împiedică să figureze redundant, asociat cu o năs-
cocită „ruşine”, selectată dintr-un repertoriu sentimental
la care Dante nu apelează în acest caz... tocmai pentru că
nu era cazul. Implacabilitatea reciprocităţii amoroase este
sugerată de traducător printr-o comparaţie de iz romantic
cu puterea „destinului”, de asemenea străină de discursul
Francescăi. Şi, încă o dată, întrecerea poetică inegală la
care, programatic, Buznea se ia cu Dante se soldează în
defavoarea Poetului (dar şi a cititorilor). 

Giuseppe Cifarelli (1993) se apropie simţitor de for-
mula dantescă: „Amor ce neiubind, iubit nu-ndură”. El îl
păstrează pe Amor în demnitatea sa (măcar implicit) divi-
nă, dar recurge firesc, pentru completarea tripletei dan-
teşti, la ceilalţi doi termeni din vocabularul curent, de
extracţie slavonă. Verbul „îndură” e bine ales tocmai în
corelaţie cu potenţiala personificare a lui Amor. Versul lui
Cifarelli păstrează caracterul retoric sentenţios al origina-

lului, pe care îl şi complică oarecum prin recursul abre-
viant la gerunziu („neiubind” pentru „care să nu iubească
la rândul său”), precum şi, tot cu o subînţelegere comple-
mentară, prin apelul la singularul „iubit” (pentru „nici un
iubit”, procedeu ce conferă versului, la modul lăudabil, o
alură proverbială). 

Marian Papahagi (2019, cu traducerea realizată în
1982 şi revăzută în 1996) renunţă şi el la formula trimem-
bră, păstrându-l pe Amor cu trimiterea mitologică impli-
cită: „Amor, celui iubit nedând iertare”. Expresia verbală
„a da iertare”, operantă la gerunziu, ocupă multe silabe.
Interpretarea gerunziului este cauzală („întrucât nu dă ier-
tare”), cu păstrarea, în această reformulare, a ideii din ori-
ginal. Singularul „celui iubit” poate funcţiona metonimic,
precum în alte traduceri anterioare, dar poate duce cu
gândul şi la individualizarea actualizată în persoana lui
Paolo Malatesta, ceea ce ar constitui o lectură reductivă.
În nota 67, italienistul clujean lămureşte acest vers în ter-
meni ştiinţifici: „În original, lit.: «Amor, care pe nici un
iubit nu-l iartă de iubire»: aşa cum arăta în tratatul său De
Amore Andreas Capellanus, iubirea se naşte din iubire,
iar reciprocitatea sa este pentru Dante consecutivă ineren-
ţei sale (afirmată de faimoasa canţonă a lui Guinizelli şi
de sonetul dantesc din Vita Nuova, citate mai sus)”. Aşa
care va să zică. 

Răzvan Codrescu (2006) surprinde, de această dată,
prin lipsa de inspiraţie: „Iubirea, ce pe cei iubiţi nu-i
iartă” (fără notă explicativă, din partea traducătorului, la
finalul volumului). Versul său e o prelucrarea sumară a
versiunii realizate de Eta Boeriu, cu tot ceea ce aceasta
din urmă presupunea; o prelucrare din care, însă, nu
rezultă o îmbunătăţire, ci, dimpotrivă, o formulare caco-
fonică spre mijlocul versului („ce pe cei”). 

Cristian Bădiliţă (2021) alege tot calea metonimică a
„iubitului” scos, doar formal, fără pericolul reducţiei prin
individualizare, din propoziţia universală („nici un
iubit”...): „Amor, ce pe iubit nu-l iartă de iubire”. Amor
apare cu conotaţia mitologică personificantă, iar repunerea
inversiunii danteşti din partea a doua a versului într-o topi-
că firească ajută în cursivitatea melodică a prozodiei urmă-
rite de traducător. Nota 39, corespunzătoare strict pasajului
la care ne referim, grăieşte cu oraculară lapidaritate: „Cel
iubit răspunde iubitorului”. Scurt şi cuprinzător. 

Notă:
1. Natalino Sapegno completează această filiaţie men-

ţionând lărgirea sferei de aplicare a conceptului: „[Teza]
era adevărată şi pentru scriitorii religioşi, ca argument pen-
tru a demonstra necesitatea de a-L iubi pe Dumnezeu”
(trad. n.). Un citat exemplar din Fra Giordano da Pisa ilus-
trează afirmaţia, urmat fiind şi de o trimitere întăritoare, în
contextul Poemei, la Purg. XXII, 10-12. 
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Constantin Noica enunță cu limpezime și un cri-
teriu propriu pentru a distinge între cărțile mari din
punct de vedere valoric și cele obișnuite, care nu ies
din banal. „Într-o carte mare – cum ni se pare că este
aceasta... –... este vorba de tine. Trebuie să te
deprinzi cu acest omagiu, nu neapărat măgulitor, pe
care ți-l aduc cultura în general și cartea lui Hegel în
particular”1. Nu există, altfel spus, vreo carte mare
care să nu te privească. Ca să fie mare, o carte trebu-
ie să îl privească pe oricare cititor, indiferent dacă
este pregătit pentru ea sau nu. Dar, dincolo de faptul
că îl va privi pe fiecare sau pe oricare dintre cei care
ar putea-o citi, prin accident ori premeditat, o carte
mare este cea în care autorul îți vorbește ție, perso-
nal. 

Se poate observa că importanța – „măreția” –
unei cărți este stabilită de Constantin Noica în
funcție de criterii care nu țin de temă și nici de stil,
ci de adresabilitate. Dacă ținta textului ei este chiar
insul care o citește, individul, persoana respectivă, și
dacă acest lucru se simte și în felul cum este formu-
lat textul, în modul în care te știe el acroșa, atunci
cartea respectivă este mare, indiferent de subiect ori
de expresivitatea și mlădierea frazei, de construcția
ei, de structurarea ansamblului. 

Din acest punct de vedere, lucrarea lui Hegel are
drept model marile cărți ale umanității, îndreptarele
sacre ale vieții din marile religii ale lumii. Pentru
lumea creștină, paradigma o fixează Biblia, unde
revelația divină se adreseară tuturor și fiecăruia.
Pentru Islam – Coranul; ș.a.m.d. În asemenea cazuri,
începând probabil, în ordine cronologică, cu Codul
legilor lui Manu sau cu Codul lui Hamurapi, este
vorba fie de cărți sacre, de inspirație transcendentă,
fie de legi care vizează orice ins trăitor în scoietatea
respectivă. Trecerea dinspre registrul sacru spre cel
legal și de la acesta către cel filosofic, laic și modern
a trebuit să se facă în timpi dizlocați, pe durata lungă
a istoriei și ea a fost mediată de instaurarea domniei

rațiunii în locul credinței, de conturarea în moderni-
tate a individualismului de sorginte burgheză și de
secularizare. 

Noica descoperă pe parcursul trecerii dinspre
sacru spre laic a marii cărți a umanității un reper
incontestabil: trilogia dantescă. Totuși, își manifestă
dezacordul cu cel – nenumit expres – care a echiva-
lat Fenomenologia spiritului cu capodopera marelui
florentin. „Cineva a cutezat să o compare cu Divina
comedie. Este, în orice caz, o Umană comedie”2.
Comparația cu periplul dantesc în lumea de dincolo
îi pare nepotrivită pentru că aici este vorba de întâm-
plările gândului uman în viața terestră. Noica stăruie
astfel asupra contrastului dintre Fenomenologia spi-
ritului și Divina comedie, întrucât bolgiile și limbu-
rile prin care se perindă și pe unde adastă conștiința
în dinamica ei vizează cotidianul vieții pământene,
nu transcendentul. După cum precizează cu prom-
ptitudine, „Fenomenologia e cartea peripețiilor ade-
vărate din fiecare conștiință individuală”3. 

Nu trebuie trecut însă prea repede nici de evoca-
rea – oblică, en passant și mai ales subînțeleasă – a
lui Honoré de Balzac. Opera acestuia, reunită sub
genericul Comediei umane – ca reflex în oglindă,
chit că opunându-i transcendenței existența terestră,
concretă, istorică a unei societăți franceze de la înce-
putul sec. al XIX-lea –, îi pune lui Noica la
dispoziție un generic util. Inversându-l pentru a
accentua ceea ce dorește, anume interesul față de
omul aflător în lume (și abia apoi ideea de comedie,
de carnavalesc al lumii) filosoful instituie, implicit,
o comparație între ansamblul narativ balzacian și
fenomenologia hegeliană. În timp ce Balzac aspiră
să aducă în scenă toate tipurile umane și situațiile-
tip ale vieții moderne din Franța Restaurației, Hegel
oferă „organigrama” evoluțiilor dialectice ale
conștiinței fiecărui individ și a omului în general.
Convergența de fond a ambelor tentative devine ast-
fel evidentă, chiar dacă metodele și perspectivele pe
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care se amplasează cei doi autori sunt diferite.
Narativ, realist și dialogal, Balzac desfășoară ample
ansambluri prozastice, în timp ce, folosind o limbă
complicată și greoaie, dar conceptuală, Hegel filoso-
fează, alegând un nivel „infra-” al ființării insului. 

Într-adevăr, Hegel se dovedește mai aproape de
Balzac decât de Dante Alighieri. Primii doi aleg să
scrie despre protagonistul lumii lui aici și acum,
lăsând transcendența și călătoriile înspre ea ale
sufletului altora și pentru altcândva. Și astfel devine
mai inteligibil de ce Noica l-a invocat și pe Platon,
având în vedere întreaga lui operă, totalitatea dialo-
gurilor. În fond, vorbind despre adevăr, minciună,
frumos, organizare politică și toate celelalte, și gân-
ditorul atenian a abordat unul dintre palierele funda-
mentale ale ființării omului pe pământ: universul
marilor valori, al marilor repere care ancorează
omul în lume, a căror căutare constituie partea de
noblețe a ființei umane. 

Astfel, s-ar putea spune că gânditorul de la
Păltiniș încearcă – printre atâtea altele prezente în
gândirea lui – să aducă în discuție un soi de top al
marilor cărți ale umanității din perspectiva
capacității lor de a vorbi despre natura umană, des-
pre ancorarea omului în lume și modul de
funcționare al acestui reglaj după repere fundamen-
tale. Într-o asemenea ordine de idei întrebarea care
se iscă este: ce alte cărți ar mai merita să intre într-o
listă ca aceasta? Dintre preferințele lui Noica (este
drept, afirmate în alte locuri și cu alte prilejuri), cu
siguranță Don Quijote de Miguel de Cervantes.
Poate că și Faust de Goethe, la analiza căruia va fi
pornit cu acest gând în minte, dar care, i s-a părut,
mai apoi, lipsit de filosofie (deci de anvergură) și
„ratat” ca aventură a omului, din pricina transferului
de la Faust la Mefistofel a aventuri cunoașterii pe
care o preconizase liricul german. Ar fi putut intra
aici, dacă pe Noica l-ar fi interesat mai mult proza
modernă, și În căutarea timpului pierdut de Marcel
Proust și Ulise al lui James Joyce. Unul pentru
reconstituirea meandrelor interioare în jocurile
memoriei, celălalt ca explorator al subconștientului
uman ca aventură odiseică. 

Dar Noica nu a avut de gând să alcătuiască o listă
completă a marilor cărți. El s-a mulțumit ca, intro-
ducându-și lectura la Fenomenologia spiritului, să
enumere rapid două-trei repere dintr-un mănunchi
potențial de lucrări fundamentale, demne să fie

aduse în discuție în legătură cu tipul de proiect pe
care îl reprezenta Fenomenologia spiritului.
Altminteri, celor deja menționați li se puteau adăuga
și alții, precum Robert Musil, al cărui Om fără
însușiri corespunde, și el, convingerii noiciene că
într-o carte mare „... este întotdeauna vorba despre
un personaj extrem de puțin interesant la prima
vedere și pentru care totuși profeții au făcut religii și
scriitorii cu un dram de geniu, cărți...”: de cel care
ești chiar tu. Nimic nu e mai indiferent, în aparență,
decât cititorul, necunoscutul de la capătul lecturii,
destinatarul ultim al cărții pe care autorul o scrie. Pe
de altă parte, cine este cel la care se gândește autorul
atunci când își scrie cartea, cui îi destinează rodul
muncii lui, cine e partenerul său de discuție?
Cititorul, tu însuți. Acesta este paradoxul actului
scrierii continuat prin cel al lecturii, taina parteneria-
tului dintre autor și cititor: că primul îl vizează pe
ultimul într-un mod generic care, pe parcursul lectu-
rii, devine tot mai imperios, o adresare directă și per-
sonalizată. Această metamorfoză este miraculoasă,
alchimică, producătoare de metanoia. Ea îl meta-
morfozează pe autor într-un prieten apropiat, uneori
chiar duhovnic și profet personal al cititorului, în
timp ce pe acesta îl face dintr-un martor pasiv la
operă, un participant activ, când nu adevăratul ei
personaj central, dincolo de peripețiile eroilor și de
locurile și timpurile desfășurate în cuprinsul cărții.
Adevăratul loc și adevăratul timp al operei devine
astfel timpul și locul atopic al lecturii, actualizat de
fiecare cititor în parte prin sine însuși și în folosul
său personal. 

Filosoful consideră „... cartea aceasta, stranie
pentru că te privește atât de aproape...”4 Stranietatea
ei ar proveni din încălcarea „distanței” uzuale dintre
text și cititor, din anularea dimensiunilor general și
uzual acceptate de distanță-apropiere dintre doi
oameni, din proximitatea extrem de mare de cititor;
nu de cel generic, ci... de „tine”. Distanța obișnuită,
cea asigurată de convenția culturală în uz –
presupoziția că se scrie despre terți, eventual despre
personaje fictive ori chiar „fantoșe” fără pretenții la
statutul de realitate – este modificată dramatic în
sensul acroșării celui care citește. El nu mai este
invitat să participe la aventura lecturii ca un cititor
generic, obițnuit, ci textul îl agață – crede Noica –
așa cum l-ai prinde pe un ins de rever sau de mână
pentru a-i reține atenția. Proximitatea și directețea
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invitației sunt maxime în cazul Fenomenologiei spi-
ritului, i se pare lui Noica. (Firește, gânditorul
socotește astfel pentru că eludează dificultatea des-
cifrării ideilor hegeliene, expresia filosofică specific
hegeliană, întortocheată și îmbârligată astfel încât a
ajuns să constituie o manieră filosofică recognosci-
bilă prin dificultate, cu paternitate transparentă.) Ea
face excepție de la pactul obișnuit dintre cel care
scrie și cel care citește, provocându-și direct, indivi-
dual, publicul. 

Așadar, „... cartea lui Hegel se face și reface cu
fiecare dintre noi, de parcă n-ar fi scrisă”5. Ceea ce
evocă, realitatea la care trimite Fenomenologia... lui
Hegel, este dincolo de simplele cuvinte. Nu este nici
o „vorbire despre...”, nici o ficțiune alcătuită din
cuvinte. Noica asertează adevărul existențial care stă
la baza cărții. El se constituie într-o hartă a etapelor
în principiu obligatorii urmate în traseul devenirii de
fiecare conștiință individuală. Este aproape un cod,
o succesiune de trepte prescrisă, o versiune de des-
tin, poate o albie arhetipală. Lucrarea are un caracter
„hipnotic”: „... intrat în cartea lui Hegel cum ești,
începi să curgi odată cu ea”6. Prin urmare, volumul
hegelian te prinde în curgerea sa, te poartă și te
transformă, ordonând dinamicile personale de
conștiință ale cititorului în funcție de traseele pe
care le stabilește ca fiind obligatorii și în care citito-
rul își va recunoaște propriile dinamici, descifrându-
le acum în arhitectura unui ansamblu, a unui „dans”
de conștiință. La capătul lecturii te-ai transformat,
ești altcineva, te-ai adâncit și înnoit. 

Având în vedere caracterul ei de evocare a tra-
seului de conștiință al fiecăruia, „O asemenea carte
nu poate fi ignorată nepedepsit. [...] ... nu poți lăsa
neștiute căile omului, dacă a reușit cineva să le
arate”7. Să se rețină înainte de orice altceva că exis-
tă o răspundere personală în materie de cunoaștere și
că, dacă ea este neglijată, consecințele vor lua
aspecte punitive. Pedeapsa la care se referă comen-
tatorul este ignorarea – fie și parțială – de sine. „E
un teribil risc să ignori cartea aceasta”8. În ce constă
acest risc teribil? În ratarea experienței complete a
drumului conștiinței. „Căile omului”, odată carto-
grafiate, nu pot fi cu niciun chip trecute sub tăcere,
uitate, omise, lăsate deoparte... A le ignora înseamnă
să îți ratezi împlinirea personală. 

Spunând asta, Noica are, fără îndoială, o anume
dreptate. Numai o „anume” dreptate, nu dreptatea

integrală, fiindcă nu doar fenomenologia hegeliană a
conștiinței oferă căi de urmat omului. Biblia, Codul
legilor lui Manu puneau la dispoziție îndreptare
morale. Codul lui Hamurapi și codurile de legi în
general vin cu colecții de învățături pentru viața
civilizată și ordonată a insului în societate. Alte cărți
de maximă importanță – I Ching sau Cartea schim-
bărilor, de pildă –, au oferit ghidaj cosmologic, dar
și etic omului. Și exemplele s-ar putea înmulți...
Cum se vede, el putea extinde observația sa și din-
colo de Fenomenologia spiritului, chiar dacă aceasta
oferă o „radiografiere spectrală”, căci orice carte
care dezvăluie căile obligatorii ale omului s-ar
cuveni să aibă același destin, cel de lectură crucială
permanentă. Această convingere explică și de ce,
aflat în plină maturitate creatoare, Noica s-a apucat
de „tălmăcirea”, de „vulgarizarea” Fenomenologiei
spiritului, încercând să ofere o cale spre ea măcar
cititorilor săi români. El s-a obstinat, de altfel, nu
doar o singură dată, să interpreteze volumul în
cauză, ci a reluat de trei ori această încercare, doar
două dintre versiuni fiind aduse până în prezent, de
însuși autorul lor, la cunoștința publicului. 

Ce i se propune, de fapt, cititorului? O Iscodire,
o căutare, o explorare de sine, căci „... toată cartea sa
[a lui Hegel – n. O.P.] va arăta că nu faci decât să
cauți, pe diferite registre, întâlnirea aceasta plină
(subl. O.P.), pe care ai avut-o parcă și fără de care n-
ai fi decât o umbră”9. Cine nu parcurge, așadar, căile
conștiinței în căutarea împlinirii de sine nu este
decât o umbră, decretează Noica. Și asta fiindcă fără
o decantare ontică în planul interiorității, jocul insu-
lui uman pe scena lumii rămâne o schiță generică,
fără cristalizări de sine și fără accente personale. 

Note:
1. Idem, Povestiri despre om după o carte a lui Hegel,

București, Ed. Humanitas, 2009, p. 33. 
2. Ibidem, p. 28. 
3. Ibidem, p. 31. 
4. Ibidem, p. 28. 
5. Ibidem, p. 31. 
6. Ibidem, p. 34. 
7. Ibidem, p. 28. 
8. Ibidem, p. 31. 
9. Ibidem, p. 34. 
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În anul 1943, într-o conferinţă susţinută la
Sala Dalles, marele istoric bisericesc Niculae M.
Popescu spunea: „Cea mai veche stepenă în ţara
noastră este a preoţiei. Preoţii au fost din vechi-
me şi neîntrerupt conducători sufleteşti ai cre-
dincioşilor. Au fost vremuri când n-am avut vlă-
dici, nici boieri de divan şi nici domni sau con-
ducători de oşti, dar n-a fost niciodată sat româ-
nesc fără preot. „S-ar putea crede că această
situaţie a încetat odată cu intrarea României în
sfera de influenţă a Moscovei staliniste. Nu a
fost aşa. Şi o să reproduc – în traducerea scriito-
rului Boris Buzilă – afirmaţia episcopului rus
Justinian de Elista, care a fost la studii în
România anului 1988: „În Bucureşti, în alte
oraşe, practic nu era stradă să nu găseşti pe ea o
biserică. Şi niciun sat fără biserică (s.n.)”. În
perioada numită a „obsedantului deceniu”, adică
în anii ’50, începând de la vârsta de şase ani, pe
când locuiam în Calea Rahovei, îmi amintesc că
mergeam cu copiii din aceeaşi curte la toate
deniile din preajma Paştelui. În primele două
clase, majoritatea elevilor veneau cu ouă roşii la
şcoală şi le ciocneau, precedate de câte un
„Hristos a înviat!” şi răspunsul „Adevărat a
înviat!”. Este adevărat că atunci când ne-am
mutat pe bulevardul care îi purtase numele
Reginei Elisabeta, faptele acestea erau mai rare,
însă câţiva ani mai târziu, în perioada destinde-
rii, la Liceul „Mihail Sadoveanu” fiind, îmi
făceam cu colegii şi colegele aceleaşi urări de
Paşti. De copil şi până la prăbuşirea regimului
comunist, am mers la biserică, iar mai târziu la
mânăstiri, fără să mă împiedice nimeni. Tot în
perioada liberalizării, au fost preoţi care, în anii
1965-1968, au făcut cateheză. Am aflat lucrul

acesta atât din jurnalul părintelui Paulin Lecca,
cât şi dintr-un recent interviu cu părintele Viorel
Roja, care evocă un cleric ce catehiza 60 de
copii săptămânal într-o biserică din Arad... Dacă
vom compara acestea cu un episod atroce – con-
damnarea şi executarea unui preot albanez în
1972 (ştire citită cu ochii mei în „Corriere della
Sera”) pentru că botezase un copil, ne dăm
seama că situaţia Bisericii noastre chiar sub
regim comunist a fost una aparte. Adaug că
Albania lui Enver Hodja devenise primul stat
ateu din lume. 

Într-un singur fel putea o persoană din
România vremurilor totalitare să se împotriveas-
că public marxismului şi ateismului materialist:
mergând la biserică, fie aceasta ortodoxă, catoli-
că sau protestantă... În biserică, dar şi în publica-
ţiile sale cu difuziune restrânsă, materialismului
îi era opusă o perspectivă spirituală, iar
finitudinii existenţiale – o perspectivă teistă a
Veşniciei. Teologia creştină se opunea, inclusiv
public, mărginitelor formule ateiste. Îmi amin-
tesc şi acum, după 50 de ani, plăcerea cu care
ascultam, în noaptea de Înviere, pe platoul din
faţa Bisericii Gorgani, sfârşitul pericopei evan-
ghelice citite de preot, conţinând acuzaţia că
ucenicii ar fi furat din mormânt trupul
Învăţătorului lor: „Şi s-a răspândit cuvântul
acesta între iudei până în ziua de azi”. Nu pot
uita, de asemenea, nici Dealul Patriarhiei, plin
de credincioşi cu făclii aprinse în mâini, adunaţi
până dincolo de Piaţa Unirii. La fel, ajungând pe
14 octombrie 1978 la Iaşi, de Sfânta Parascheva,
am rămas impresionat de noianul de închinători
de pe străzile oraşului, însă m-au surprins foarte
tare şi doi miliţieni însărcinaţi cu ordinea, care

162162 CONVORBIRI  LITERARE

Dan CIACHIR



163163CONVORBIRI  LITERARE

îşi făceau semnul crucii după fiecare ectenie.
Situaţia Bisericii noastre naţionale, cu toate jert-
fele date de cler – 20 de preoţi executaţi prin
sentinţă judecătorească sau omorâţi în timpul
anchetelor –, rămâne totuşi cea mai bună dintre
Bisericile ortodoxe din ţările comunizate.
Ajunge să amintesc faptul că pe teritoriul fostei
Uniuni Sovietice, având o suprafaţă uriaşă faţă
de cea a României – unde erau două patriarhii (a
Moscovei şi a Întregii Rusii, respectiv cea a
Gruziei) –, au existat mai puţine parohii decât în
ţara noastră. Mai mult decât un paradox este fap-
tul menţionat de istoricii George Enache şi
Adrian Nicolae Petcu, că în România „obsedan-
tului deceniu” numărul de mânăstiri şi schituri îl
întrecea pe cel din perioada României interbeli-
ce, când suprafaţa ţării noastre era aproape cât a
Italiei. Primele canonizări de sfinţi români din
octombrie 1955 au prilejuit o manifestare cu
adevărat naţională a Bisericii, iar procesiunea de
ierarhi, clerici şi mireni care lega Dealul
Patriarhiei de Biserica Sfântul Spiridon Nou
evoca procesiunile Bizanţului. În anii 1950 pre-
dau la Institutul Teologic din Bucureşti profesori
precum Dumitru Stăniloae, Teodor M. Popescu,
Liviu Stan, Alexandru Elian, iar cursurile erau
frecventate şi de studente – călugăriţe sau laice.
Existau seminarii, ca şi seminarii monahale.
Editarea Bibliei în 200.000 de exemplare în
1968 de către Patriarhul Justinian, cu hârtie pro-
curată din Anglia datorită Reginei Elisabeta a II-
a, este iarăşi un eveniment memorabil. În acelaşi
an, acelaşi patriarh îi trimitea şefului statului un
memoriu în care îi solicita ca ultimele două zile
de Paşti să fie libere, iar salariaţii să le recupere-
ze ulterior. Memoriul a fost lăsat fără răspuns.
Aşa cum se ştie, în 1959, Biserica Ortodoxă
Română a primit o grea lovitură prin Decretul
410 din 28 octombrie, care decima monahismul,
estimat oficial la 7.000 de călugări şi călugăriţe
(mai mare fiind numărul maicilor). Ca şi proce-
sul Noica-Pillat, această măsură antimonastică
era, în bună măsură, dictată de Moscova şi a fost
întârziată cu un an de Justinian. În mai 1958
începuse retragerea trupelor sovietice de ocupa-

ţie din România. În Memoriile sale, liderul
sovietic de atunci, Nichita Hruşciov, se laudă că
i-a impus lui Dej aceste măsuri care loveau în
Biserică. Hruşciov era un ateu furibund, care în
1954 a închis o parte din bisericile redeschise de
Stalin. O altă campanie a sa împotriva Bisericii
Ruse s-a produs în 1960. Hruşciov spunea că de
abia aşteaptă ziua în care să îl poată arăta la tele-
vizor pe ultimul preot din Uniunea Sovietică.
Chiar şi după funestul decret din octombrie
1959, monahismul nostru şi-a revenit treptat.
Mai mult, au început restaurări de mânăstiri-
monumente istorice, îndeosebi în Moldova şi
Bucovina, înfăptuite de Stat. Părintele Cleopa,
care stătuse ascuns, după graţierile din 1964,
revenise în mânăstire. Pe când se uita cum arhi-
tecţii, constructorii şi meseriaşii se precipitau în
opera lor de restaurare, un frate mai îndrăzneţ l-
a întrebat: „Ce faceţi, Preacuvioase?”.
Răspunsul marelui duhovnic n-a întârziat: „Stau
şi mă uit cum l-a pus Dumnezeu la treabă pe
dracu’...”. Înflorirea Bisericii noastre din ultimii
30 de ani, perioadă pe care o consider cea mai
fastă din ultimele trei secole, adică de la instau-
rarea domniilor fanariote, nu este un fenomen
spontan, ci expresia unei continuităţi pentru care
trebuie să le fim recunoscători lui Dumnezeu,
credincioşilor ortodocşi români, clerului şi
monahismului nostru.



Preambul
Scriitor și om de stat german, Wilhelm von Humboldt

(1767-1835) și-a exersat gândirea profundă și inovatoare
în domenii multiple, formulînd teme, soluții și direcții de
cercetare în sfera disciplinelor pe care le numim astăzi lin-
gvistică, teoria și filosofia limbajului, traductologie, epis-
temologie, estetică, politologie, istoriografie, estetică,
pedagogie. 

Fiu al nobilului prusac Alexander Georg von
Humboldt și al Elisabetei Colomb, urmașă directă a
hughenoților alungați din Franța prin anularea de către
Ludovic al XIV-lea al Edictului de la Nantes, Wilhelm a
primit, alături de fratele său Alexander, cea mai bună
educație privată posibilă, în familie, având ca magiștri pe
câțiva dintre cei mai reputați savanți ai epocii. După studii
la universitățile din Frankfurt și Göttingen, Wilhelm între-
prinde o lungă serie de călătorii de studiu în Italia, Franța
și Spania. A devenit în 1808, membru al Academiei de
Științe din Berlin, instituție reputată, în cadrul căreia și-a
prezentat, sub formă de rapoarte de cercetare („memorii“)
o mare parte din contribuțiile sale științifice. 

Ca om de stat, ambasador al Prusiei la Sfântul Scaun
(1802–1809), consilier de stat și director al secțiunii pen-
tru cultură și învământ din Ministerul de Interne al Prusiei
(1810), ministru de stat și trimis plenipotențiar la
Congresul de pace de la Viena (1810-1814), la conferința
de pace de la Praga (1814) și la tratativele de pace de la
Paris (1815), Wilhelm von Humboldt a contribuit masiv la
consolidarea statutului de mare putere europeană al
Prusiei, pregătind astfel terenul pentru realizarea de către
Bismark, o jumătate de secol mai târziu, a unității
Germaniei.

Reprezentant proeminent al „Clasicismului de la
Weimar“ (Weimarer Klassik) și prieten, între alți contem-
porani, cu Schiller și cu Goethe, cu care a și întreținut o
vastă corespendență, Wilhelm von Humboldt a exercitat
prin ideile sale umanist-iluministe o influență decisivă
asupra culturii germane moderne, o influență mai profun-
dă și mai durabilă, după aprecierile unor exegeți, chiar
decât cea a iluștrilor săi prieteni. 

Temperament puternic și echilibrat, era animat de
idealul umanist și de un veritabil cult pentru modelul cul-
tural al clasicității greco-latine. În special în ultima parte

a vieții, după ce a renunțat să își mai asume sarcini publi-
ce, Wilhelm von Humboldt a creat o operă vastă, cele mai
multe dintre lucrările sale de dimensiuni mai mari nefiind
însă finalizate. Dintre textele pe care a reușit să le tipăres-
că, menționez următoarele titluri: Ideen zu einem Versuch,
die Gränzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen –
Idei pentru o încercare de a determina limitele acțiunii
statului (1791); Ästhetische Versuche, I Über Goethe’s
Hermann und Dorothea – Eseuri de estetică, I Despre
Hermann și Dorotheea de Goethe (1799), Über das ver-
gleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschie-
denen Epochen der Sprachentwicklung – Despre studiul
comparativ al limbilor, în raport cu diferitele epoci ale
dezvoltării limbajului (1820); Über die Aufgabe des
Geschichtsschreibers – Despre sarcina istoriografului
(1821); Über die Entstehung der grammatischen Formen
und ihren Einfluss auf die Ideenentwicklung – Despre
apariția formelor gramaticale și influența acesteia asupra
dezvoltării ideilor (1822); Über Schiller und den Gang
seiner Geistesentwicklung – Despre Schiller și parcursul
dezvoltării sale spirituale (1830); Über die
Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und seinen
Einfluss auf die geistige Entwicklung des
Menschengeschlechts (1836). Considerată de exegeți
capodopera sa, ultima lucrare a fost publicată în traduce-
rea mea în 2008 la Editura Humanitas, cu titlul Despre
diversitatea structurală a limbilor omenești și influența sa
asupra dezvoltării spirituale a speciei umane. Tipărită în
același an 1836 și în volum separat de Alexander von
Humboldt, nu mai puțin genialul său frate, lucrarea a fost
concepută de autor ca studiu introductiv la monumentalul
tratat Über die Kawi Sprache auf der Insel Java (3 tomuri
masive, Berlin, 1836-1839).

Propun atenției cititorului texte mai scurte, necunos-
cute publicului românesc, scrise de Humboldt pe teme
diverse, din sfera teoriei limbajului (limbaj și gândire,
limbaj și poezie, compararea limbilor, limbă și traducere,
caracterul limbilor, limbaj și scriere alfabetică), a antropo-
logiei (idealul elen, biografia unei națiuni, fizionomia
regilor Franței), educație, învățământ, politică (emancipa-
rea evreilor, propunere pentru întemeierea Universității
din Berlin, universitate și academie, organizarea muzeului
regal din Berlin, viitorul Germaniei unite) etc.
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Toate textele selectate fac parte din seria în 17 volume
Gesammelte Schriften (GS),, editate la Berlin între 1903–
1936 de Albert Leitzmann et alii, pe care le-am preluat din
volumul: Wilhelm von Humboldt, Das große Lesebuch.
Herausgegeben von Jürgen Trabant, Fischer Taschenbuch
Verlag, Frankfurt am Main, 2010.

Wilhelm von HUMBOLDT

DESPRE GÂNDIRE ȘI LIMBAJ

1. Esența gândirii constă în a reflecta, adică în a face
distincție între cel care gândește și ceea ce este gândit.

2. Pentru a reflecta, spiritul trebuie să se oprească o
clipă din activitatea sa permanentă, care concepe ceea ce
tocmai reprezintă ca pe o unitate, și să se opună pe sine
însuși ca obiect.

3. Unitățile, din care pe această cale se pot forma
mai multe, spiritul le compară din nou între ele, le sepa-
ră și le reunește potrivit nevoilor sale.

4. Esența gândirii constă în a opera secvențe în pro-
priul său curs; astfel, din anumite porțiuni ale activității
sale se formează întreguri, iar aceste formațiuni se opun
în mod individual una alteia, dar toate împreună, ca
obiecte, se opun subiectului gânditor.

5. Nici o gândire, nici chiar cea mai pură, nu se
poate desfășura altfel decât cu ajutorul formelor genera-
le ale senzorialității noastre; numai prin intermediul
acestora putem să o concepem și deopotrivă să o
menținem.

6. Desemnarea senzorială a unităților cu care sunt
corelate anumite porțiuni ale gândirii, pentru ca, în cali-
tate de părți ale altor părți ale unui întreg mai mare, să
se opună ca obiecte subiectului, se numește, în sensul
cel mai larg al termenului, limbaj.

7. Limbajul începe așadar în mod nemijlocit și
simultan o dată cu primul act al reflecției și, la fel cum
omul se trezește la conștiința de sine ieșind din
amorțeala dorințelor în care subiectul devorează obiec-
tul, tot astfel apare și cuvântul – este, ca să spunem așa,
primul impuls pe care și-l dă omul sieși, pentru a se opri
brusc, pentru a privi în jur și pentru a se orienta.

8. Ființa umană în căutarea limbajului caută semne
prin care să poată asambla întreguri ca unități, în funcție
de secțiunile pe care le operează în gândirea sa. Pentru
astfel de semne, fenomenele percepute în timp sunt mai
potrivite decât cele din spațiu.

9. Contururile lucrurilor care stau liniștite unele
lângă altele se amestecă ușor înaintea forței imaginative,
ca aievea în fața ochilor. În succesiunea temporală, dim-
potrivă, clipa prezentă trasează o anumită graniță între
ceea ce este trecut și ceea ce este viitor. Între a fi și a nu

mai fi nu este posibilă nici o confuzie.
10. În mod nemijlocit și doar pentru sine însuși,

ochiul nu ar putea determina alte granițe în afară de cele
între diferitele culori, nu însă și între contururile unor
obiecte diferite. Această determinare poate fi făcută
exclusiv fie prin alunecarea mâinii în jurul corpului într-
o anumită secvență de timp, fie prin mișcarea cu care un
obiect se desprinde de altul. Printr-una sau cealaltă din-
tre modalități, un lucru oarecare își construiește ulterior
toate concluziile sale analogice. 

11. Dintre toate modificările în timp, cele mai
tranșante sunt cele pe care le produce vocea. Acestea
sunt, în același timp, cele mai scurte și, de departe, cele
mai vii și mai incitante modificări, izvorând din însăși
ființa omului, o dată cu respirația care îl animă și răsu-
nând o singură clipă. 

12. Semnele vorbirii sunt deci în mod necesar tonuri
și, potrivit analogiei secrete care există între toate
facultățile omului, de îndată ce a recunoscut în mod clar
un obiect ca fiind separat de el însăși, omul a trebuit să
pronunțe imediat și tonul care avea să îl desemneze.

13. Aceeași analogie a continuat să funcționeze.
Când omul se afla în căutarea unor semne verbale, min-
tea lui a trebuit să distingă procedeele producerii acesto-
ra. Mai mult încă, el a construit întreguri care nu erau
lucruri reale, ci concepte, care îi permiteau astfel o tra-
tare liberă, o separare repetată și o nouă conexiune. Ca
urmare, limba selecta și ea sunetele articulate, și anume
pe acelea care constau din elemente permițând multiple
noi combinații. 

14. Astfel de tonuri nu există nicăieri în întreaga
natură, pentru că nimeni, cu excepția omului, nu-și invi-
tă semenii să înțeleagă ceva gândind împreună cu el, ci
doar, cel mult, să acționeze pe baza unor trăiri comune.

15. Prin urmare, omul nu preia în limbajul său nicio-
dată un sunet natural, așa brut cum se găsește acesta, ci
plăsmuiește întotdeauna o articulație constantă. El
deosebește foarte mult de limbaj chiar și propriul strigăt
emoțional; și, în acest sens, emoția îl ghidează foarte
corect chiar și pe cel mai educat dintre oameni. Dacă
este atât de emoționat, încât să nu se mai poate gândi
cum să distingă obiectul de sine însuși cel puțin în
imaginația sa, abia atunci el emite sunetul natural; în caz
contrar, vorbește și ridică tonul doar în funcție de afec-
tele sale. 

Titlul original: Über Denken und Sprechen (1795), în
Gesammelte Schriften, VII, p. 581-583, apud Trabant, p.
113-115. 

Selecția și traducerea textelor de Eugen MUNTEANU
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O „aventură temerară”: spargerea
monadei verbale

Faptul că Walter Benjamin definește poe-
tizatul nu doar ca „trecerea de la unitatea
funcțională a vieții la unitatea funcțională a
poemului”, ci și ca „sferă a relației dintre
opera de artă și viață, ale căror unități nu sunt,
în ele însele, nicidecum sesizabile”
(Benjamin, 2015: 8-9), evidențiază esența
dinamic-plenitudinară a acestui concept. Este
perspectiva din care poetizatul poate fi valori-
zat ca operator hermeneutic major în aborda-
rea ultimului versant al creației lui Ștefan
Aug. Doinaș (de la a cărui naștere s-a scurs în
acest an centenarul).

În aprilie 2002, așadar cu foarte puțină
vreme înainte de moarte, Doinaș croiește un făgaș
cu desăvârșire nou pe tărâmul operei sale metalite-
rare, cu impact și pe tărâmul contiguu: creația poeti-
că propriu-zisă. Este vorba despre Sonetul fără
sunet, text ce cristalizează (micro)poetica unei suite
de poeme, unele publicate deja în periodice din anul
precedent – „Luceafărul” (nr. 19/2001, șapte la
număr), „Apostrof” (nr. 6/2001, opt poeme) –, altele
apărute postum: șase în „Euphorion” (nr. 2/2002) și
tot atâtea, ultimele sale scrieri, în „Secolul XXI”, 1-
6/2003 (număr monografic Doinaș).

Desigur că o astfel de formulare (paradoxală) –
sonet fără sunet – din partea unui poet bântuit, în
siaj eminescian, „de-adânca sete a formelor perfec-
te”, surprinde și intrigă. Într-adevăr, ca traducător,
ca teoretician al actului poetic, dar și ca poet el
însuși, Doinaș a căutat decenii de-a rândul epura
sonoră a celei mai faimoase specii de poezie cu
formă fixă, sonetul. Chiar în acest succint text pro-
gramatic el scrie: „Mărturisesc că am fost sedus de
această «formă fixă» de poezie, pe care am socotit-

o întotdeauna rodul conjugat al inspirației lucide și
al inițiativei cuvintelor, adică un examen dificil de
lirică superioară. Dar, îndeosebi, m-a cucerit eufonia
interioară a acestei specii, care pentru mulți rămâne
un simplu exercițiu de virtuozitate” („Secolul XXI”,
nr. cit., p. 18). Deloc surprinzător, prin urmare, că
toată opera sa poetică – de la Cartea mareelor
(1964) și Omul cu compasul (1966), la, de pildă,
Seminția lui Laokoon (1967) și Aventurile lui Proteu
(1995) – este „traversată” de filonul diamantin al
sonetului nutrit de sevele sonore cu substrat onto-
cognitiv specifice genului („instituționalizat”, spune
Doinaș, odată cu Petrarca). La fel de firesc este și
elogiul pe care Doinaș îl face acestui „templu sonor
al poeziei lirice”, în prima parte a textului: sonetul
este „arhitectură calculată de vocabule”, „un polie-
dru cu șapte fețe care răsfrânge similar (dar și diferit
la unii poeți) sunetul de ansamblu”.

Puse întreolaltă, teoria și practica sonetului măr-
turisesc vădit despre spiritul profund (neo)clasic –
apolinic, după cum s-a spus în critică – al poetului.
Din acest punct de vedere, coroborat cu justa con-
vingere că „există o condiționare istoric-culturală a
lirismului” (Doinaș, 1993: 96), autorul Omului cu
compasul se învecinează cu Pillat, unul dintre profe-
sorii săi de poezie, dar și cu Philippide, despre a
cărui creație afirmă că „se impune ca un eveniment
tipic de cultură: hrănită de sevele culturii, vădind o
sensibilitate și un destin al formelor culturale, apre-
ciabilă la justa ei valoare numai pentru conștiințele
saturate de cultură” (Clasicismul cucerit, în Doinaș,
1974: 200). 

Este și cazul creației sale: toate fețele acesteia
converg în „trăirea cosmotică” (I. Negoițescu),
vegheată de „măsură, rigoare și grație”. Or, nimic
mai potrivit acestei constante propensiuni, ca for-
mulă de creație, decât un astfel de „templu sonor”,
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pe care, pornit într-o „aventură temerară”, ultimul
Doinaș pare să-l abandoneze: „Mai nou, m-a ispitit
o aventură temerară. Deoarece, în ansamblul său,
sonetul îmi apărea ca un cristal difuzând un melos
(s. a.) aproape identic, mi s-a impus ideea că mona-
da lui verbală trebuie «spartă», pentru a i se refuza
muzicalitatea. Rezultatul a fost sonetul fără sunet”.

În continuarea textului, autorul explică în ce con-
stă noua formă poetică – text fără rime și fără ritm –
, semnalând totodată efectele procedeului: „senzația
– parcă fizică – a unei libertăți nemaipomenite”,
valorizată ca recucerire a „firescul[ui] unei vorbiri
directe și spontane”. Abolirea a două însemne defi-
nitorii pentru sonet – dar nu și a macrostructurii, i.e.
a numărului de versuri și de silabe – face din acesta
„un edificiu mult mai încăpător, deși mai puțin săr-
bătoresc, pentru magia poetică”. Astfel conceput,
sonetul („fără sunet”) se conjugă cu „o totală liber-
tate a câmpului semantic”.

Se vede limpede că toate aceste remarci descriu
mai degrabă „anatomia” sonetului fără sunet, dar nu
oferă și motivația de profunzime a existenței lui.
Cred că trebuie căutată în altă parte.

Eul abisal, sursă și țintă
Nu încape îndoială că sonetele fără sunet sunt

mai mult decât o „aventură temerară”. Ele sunt, con-
sider, o „aventură” necesară: contrar aparențelor,
teoria acestui „gen” – fie ea și numai schițată de
către Doinaș – nu intră deloc în disonanță cu ampla
sa teorie a poeziei, elaborată pe axa Orfeu și tentația
realului–Măștile adevărului poetic, ci, dimpotrivă,
îi constituie corolarul.

Desigur, ipoteza mea poate să intrige, la fel cum
intrigă „spargerea” „monadei verbale” de către un
poet îndelung fascinat de perfecțiunea formei și de
Idee. Să nu uităm însă că Doinaș a fost toată viața un
căutător al adevărului poetic. Or, acest adevăr nu se
poate isca decât în relianța cu dublu dinamism dintre
poetic și ontologic. În Orfeu și tentația realului
citim: „instaurarea unei lumi potențiale (s. a.) de
perfectă coerență și înalt semnificativă – iată rostul
poeziei. [...] Adevărul poetic este o forță care face să
țină între ele, solid, elementele secrete și impalpabi-
le ale unui edificiu lăuntric, care proiectează asupra
realității din jur un fel de epură a realului” (Doinaș,
1974: 9). Această aserțiune dobândește mai târziu,
în Măștile adevărului poetic, o altă valență.

Prelungind remarca nietzscheniană despre poetul
Archilocos ca „metaforă” a omului cu același nume,
Doinaș postulează că eul abisal, care este „de tip
monadic”, „nu ajunge niciodată să se exprime ca
atare, adică despuiat (s. a.)”, de unde principiul con-
form căruia poetul „produce măști personale ale
adevărului lumii și vieții (s. a.)” (Doinaș, 1992: 97-
98).

Ține de evidență că teoreticianul vizează aici
universalizarea trăirii, cosmotizarea ei, adică forța
de portanță genuină a poeziei ca act onto-cognitiv.
Condiționat însă de „climatul de cultură” – a cărui
„povară” pare să taie punțile dintre eul abisal și
complexitatea realității –, adevărul poetic se
dovedește un adevăr trunchiat (mască/artificiu). De
unde, necesitatea stringentă a adevărului plenar, i. e.
a unui adevăr poetic fără mască: eul abisal participă
inextricabil la această plenitudine, iar sonetele fără
sunet o confirmă exemplar. Eliberată de povara cul-
turală – concretizată în rigorile consacrate ale spe-
ciei –, creația ultimului Doinaș îi desăvârșește opera
poetică: proteismul acesteia nu putea fi și o comple-
titudine decât prin despuierea eului abisal. „Lumea
– scrie poetul însuși – e un prag de pe care, uluiți sau
cutremurați, privim în noi înșine” (1974: 69).

Viziunea despre lume/creația de lumi se conjugă
astfel cu vederea propriilor adâncimi. Nu este de pri-
sos să remarc, înainte de a ilustra acest adevăr prin
recursul la texte, că, expresie pregnantă a vederii
lăuntrice, sonetele fără sunet apar ca împlinire a
unui deziderat formulat de către autorul
Monologului în Babilon: „Temele comune au să mai
fie – tu (s. a.) n-ai să mai fii. Pe acest tu să-l
exprimi” (Philippide, 1978: 493). Trebuie de aseme-
nea adăugat că, aruncând totodată punți între infini-
tul cosmic și „lumea interioară”, eul abisal este poe-
tizatul sonetelor fără sunet, sursă și țintă pentru
„totala libertate a câmpului semantic”, invocată de
către Doinaș.

De la sunet la sens
Dacă textul teoretic intitulat Sonetul fără sunet

poate fi valorizat drept corolar al poeticii sale, așa
cum am făcut-o, sonetele fără sunet constituie
autopsihografia poetului Doinaș. Un Proteu apos-
tat? Nicidecum, ci un Proteu care se asumă în pleni-
tudinea propriei ipseități; unul care nici măcar nu
simulează că simulează, așa cum mărturisește
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Pessoa (în Autopsihografia sa). Spărgând deopotrivă
monada verbală a sonetului și monada eului abisal,
ultimul Doinaș dă pregnantă expresie „durerilor aie-
vea” pe care eul le trăiește îndeosebi în raport cu
propria sa realitate multiplă în care „lumea cea aie-
vea” se „topește” la modul rilkean (Weltinnenraum).
Așadar, călătoria în „spațiul interior al lumii” este
călătorie în cosmosul lăuntric alcătuit din orbite ale
aceluiași eu. „Chacun porte en soi une solitude
incroyable, une pluralité inouïe, un cosmos insonda-
ble” (Morin, 2001: 84). În sonetele sale fără sunet
Ștefan Aug. Doinaș sondează tocmai această inefa-
bilă pluralitate a eului, nutrită de covalența eros-
moarte. Iată Sonetul XXIII: 

Sonetul fără sunet e o toacă 
într-o biserică de lemn, delirul 
unui aed care-a uitat să plângă.
Va învăţa vreodată că Destinul

e orb, şi surd, şi fără milă? Versul 
cinstit se-ncheie-adesea cu o rimă. 
Dar viaţa – nu. O rană-a vieţii înseşi 
musteşte între noi, şi nu se-nchide

nicicând. Acesta-i adevărul nostru.
El n-are rimă. El e numai ritmul 
mereu mai rar al mângâierii. Păsări

se duc şi vin, frunzişuri cad şi-nvie. 
Iar paşii mei, trecând pe lângă tine 
egali şi glorioşi, n-au nici un sunet.
Adevărul fără rimă nu este altceva decât adevă-

rul eului despuiat, al unui eu marcat de rana mortală
a vieții ce se încheie fără rimă: este un adevăr fără
mască. Versul „cinstit”, cu rimă, este doar masca
adevărului poetic, în vreme ce versul liber de-mască
trăirea eului ca învățare a Destinului orb, şi surd, şi
fără milă. Dublu „heptagon cu vârfuri stelelor” alt-
fel (nu ca în Încheierea barbiană), sonetul devine
astfel „un edificiu mult mai încăpător” pentru sens.

Mai exact, păstrând macrostructura, sonetul
rămâne sonet, iar melosul, deși fracturat prin dina-
mitarea rimei și ritmului, nu dispare, ci se sublimea-
ză în cuante de sens ontologic ce împresoară și dez-
văluie misterioasa ecuație viață-moarte. Pe de o
parte, „Păsări/ se duc şi vin, frunzișuri cad şi-nvie”,
iar pe de alta eul se scindează, risipindu-și treptat
chipurile în zarea împărăției de sunete arse, așa cum

se vede în Sonetul XIV: „O// împărăţie-a sunetelor
arse –/ aceasta va fi zarea mea de-acuma./ Mă simt
mai transparent ca o stafie”.

„Ascultând cu adâncime glasul gândurilor” sale,
Eminescu „întorcea” roata vremii; tot cu adâncime
ascultându-și gândul, spre deosebire de autorul poe-
mului Memento mori, Ștefan Aug. Doinaș „aude”
lumea de transparențe tăcute dintr-un timp „în care
nu mai mori” (Un timp postum), un timp „de din
vale de vremuri”:

Atâtea vieți s-au ofilit în mine
încât aceasta – oferită ție –
foșnește-a toamnă. Sunt și nu sunt. Cerul
vorbește, scrie-n locul meu, îmi plouă

amare melodii pe umeri. Stupii,
geloși pe flori, păstrează-n alveole
neprihănite mierea. De din vale
de vremuri norii au un zvon de bucium.

Ferice este cel care-și îngroapă
ca pe-o comoară conștiința morții!
Eu scriu, eliberat de-o fericire

sinucigașă. Totul se dilată
ca soarele-n amurg. Un sfert de lună
ca o noiță-mi crește alb pe unghii.
(Atâtea vieți)
În afară de timp rămâne doar „iubirea prea mult

visată”: „Noi, însă, eram captivi/ într-o iubire prea
mult visată, la/ sfârșitul unui mileniu aprilic.//
Dumnezeu trecând distrat pe lângă noi/ destina
morții toate iubirile,/ în afară de momentul acela”
(Îmi închipui). Scrisul și erosul se dovedesc astfel
peceți ontologice indimenticabile, iar rezonanța lor
în versurile citate trimite gândul la o aserțiune for-
mulată de către Vintilă Horia în preambulul dialogu-
lui său cu Raymond Abellio din Viaje a los centros
de la tierra: „Hay das grandes misterios capaces de
evocar la muerte y de aniquilarla: el escribir y el
amor, muerte de la muerte” (Horia, 1971: 160).

Prin această dioptrie, tâlcul secvenței „Sunt și nu
sunt (s. m.)” se iluminează: eliberată de prundul
coroziv al disjuncției („a fi sau a nu fi/to bee or not
to bee”), lumea eului „absoarbe” zările entropice din
care se ițește figura Lumii. „Infinitatea lumii stă-n
fărâme”, scrie Doinaș în finalul sonetului Îmi plac
evenimentele; evenimentele „mărunte/ care n-au
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umbră nici ecou. De pildă:/ căderea uneia din cele-o
mie/ de frunze ale fagului”... 

În aceeași ordine a subtilității, a tăcerilor vătuite
de sens, se înscrie și unda sacrală: „Sfințenia-i n puls
inaudibil”. Resimțită ca prag inefabil, ea lasă loc
celebrării, întocmai ca la Rilke și Hölderlin. E o
celebrare prin creație, conștiința orfică a poetului
contrabalansând „conștiința morții”. Mărturie stă
sonetul Trei fețe:

Trei fețe-ale cristalului: ideia, 
imaginea și sunetul. De-o viață 
am vrut să știu cum reușește Domnul 
să fie privindu-se-n trei fețe Unul singur.

Mă joc cu diamantul brut. Mă-ncumet 
să-i șlefuiesc cele trei chipuri: vreau o 
ființă care să se știe cuget
să scoată sunet și să aibă [față].

El a făcut-o. Eu de ce n-aș face-o 
Luați acest sonet: iată – ideia-i
imagine, și amândouă cântă.

Vedeți? Urechea, mintea și retina 
serbează-aceeași naștere. Poetul
– care le-a-nsărcinat – vă mulțumește.
Proces deopotrivă ideogenic și imagogenic

(„aceeași naștere”), cântecul sonetului fără sunet
este de fapt glas al gândului demiurgic, logos răs-
frânt către abisurile lăuntrice. Considerate în ansam-
blu, aceste sonete sunt o questă a sensului ce înglo-
bează și viața, și moartea, prin dar mai ales dincolo
de arcanele lumii-aici; o questă care începe și se
săvârșește prin convocarea absolută a eului profund,
rădăcina însăși a poeziei.

Poetizatul, adevăr poetic fără mască
Însumând doar câteva instanțe ale adevărului

poetic nud ce traversează și „leagă” ultimele creații
doinașiene – „sunt și nu sunt”, „rada nopții mele”,
zarea eului ca „împărăție-a sunetelor arse”, „această
viață este cealaltă”, imaginarul ca „un alt nivel de
realitate”, „unul murind în celălalt”, „un eu al meu
s-a-nfășurat în giulgiuri”, „frumosul stârv al sărută-
rii noastre”, „infinitatea lumii stă-n fărâme” etc. –
vom constata că „aventura temerară” nu vizează
doar actul de poeză, i.e. spargerea monadei verbale
a sonetului, ci, așa cum anticipam, este o adâncă

imersiune în lavele învolburate ale celei de-a treia
materii. Alegând drept limită sensul – singura limită
care, precum se știe, nu limitează –, Doinaș dinami-
tează chingile prozodice ale sonetului dintr-o nece-
sitate a cărei stringență e reclamată tocmai de eul
abisal, spre a se revela.

Redevabile intelectului ecstatic – acela care,
spune Blaga, „deschide ferestre spre complexitatea
de neînțeles a ultimului miez” –, sonetele fără sunet
creează o nouă mitologie a eului abisal, un eu pe cale
să-și sporească abisul printr-o „solemnitate grea, de
marș funebru,/ care-i va ține loc de viață”. Din per-
spectiva acestei valențe tematice, sonetele fără sunet
au rădăcini mai adânci în poezia doinașiană; un sin-
gur exemplu: poemul Tubularia, din Seminția lui
Laocoon (1967), al cărui final sună astfel:

Ce mi se-ntâmplă? Oare-a-nceput
să crească-n mine tubularia, copacul
cu trunchiul gol și rădăcina-n Styx?
Aura culturii obnubilează însă încărcătura lirică:

aici, ca și în alte poeme din aceeași sferă tematică,
problematica morții este mediată/mascată livresc.
Eliberate de „povara unei culturi milenare” (Doinaș,
1992: 97), de toate ornamentele armoniei mitice,
sonetele fără sunet, în schimb, sunt expresia nudă a
eului în al cărui abis crește tot mai adânc întunericul
morții. Scrutând multiplele unde clar-obscure ale
acestui eu, ultimul Doinaș înlătură masca adevăru-
lui poetic. Astfel, adevărului poetic devine echiva-
lentul poetizatului, ambele desemnând „sfera
relației dintre opera de artă și viață”; dintre poem și
moartea care-l infuzează cu „sunete stinse”.
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7 septembrie
În primele zile după întoarcerea din Statele Unite

la București, am avut o sensibilitate specială: mi se
umpleau ochii de lacrimi la anumite gânduri înalte
legate de Şcoală şi de evoluţia spirituală. De pildă,
când am realizat că omul adevărat este omul umil,
care-şi înţelege condiţia căzută şi adormită şi e plin
de compasiune pentru ceilalţi. Sau când am auzit o
povestioară cu Robert, ghidul spiritual, şi cu octavele
descendente ale acestei lumi. Sau când, văzând mize-
ria şi neşansa lumii româneşti din jur, am cerut în
gând să fiu eu sacrificată pentru ceilalţi, dacă e nevo-
ie de asta.

Pe Lipscani, acum 2-3 zile, plimbându-mă cu
Horia prin magazine ca să cumpărăm lucruri pentru
casă, brusc am avut un moment de Self-
Remembering. Şi tot brusc am realizat că atunci când
nu-mi amintesc de mine eu sunt de fapt moartă.
Moartă ! Constatarea asta m-a înspăimântat cumva,
pentru că am înţeles că în majoritatea timpului sunt
de fapt moartă. Inconştientă. Inexistentă. Deci moar-
tă.

De când m-am întors, mă obsedează gândul că nu
mă mai interesează cultura română! Pur şi simplu.
Am revenit destul de încântată de lumea americană –
nu de aspectele de mass-culture şi toate prostiile
exportate prin mass-media în restul lumii. Ci de ade-
văratul spirit al locului, care e eroic şi tenace, munci-
tor şi vizionar. Nu e întâmplător că americanii conduc
acum lumea. Îmi e clar că vârful umanităţii se mani-
festă acum prin ei. Pentru prima dată m-a străbătut
dorinţa de a trăi acolo. Şi de a muri acolo. La Apollo,
de pildă.

15 septembrie
Bucureştiul e un loc atât de teribil, e atât de mize-

rabil şi de dificil să trăieşti în el, încât cel mai bun
lucru pe care poţi să-l faci aici e să doreşti să mori ca
să scapi de tot şi de toate. Dar chiar prin excesul lui,
prin impresia de iad şi de purgatoriu laolaltă pe care

ţi-o trezeşte, Bucureştiul poate căpăta o interesantă
valoare spirituală: cum aici nu te poţi minţi uşor asu-
pra dificultăţii şi mizeriei vieţii, ai şansa de a înţelege
mai uşor adevărata condiţie a omului pe Pământ. Un
oraş strălucitor şi funcţional ca Parisul îţi dă iluzii
periculoase, pe când Bucureştiul nu te lasă să ai
închipuiri, te aduce cu forţa la „vederea” adevăratei
situaţii a oamenilor în lume, care e deplorabilă, dis-
perată, căzută, fără speranţă reală ci doar iluzorie. De
aceea Bucureştiul e un loc metafizic. De aceea oame-
nii aici nu posedă cu adevărat dorinţa de a păstra apa-
renţele frumoase, nici ordinea sau curățenia impeca-
bilă. De aceea aici e o discrepanţă mare între aparenţă
şi esenţă, între ce vezi pe străzi şi ce se întâmplă în
oameni. De aceea aici, poate, oamenii au mai multă
sete spirituală. Mai multă dorinţă de salvare. Căci nu
au alte iluzii, altă salvare.

18 septembrie
Gândul obsedant că va trebui cândva să mă decid

să nu mă mai mişc dintr-un loc în altul până când nu
voi realiza Trezirea. Căci agitaţia zilnică nu-mi dă
nici o şansă. Nici viaţa într-un oraş mare. Totuşi ştiu
acum că acest lucru e cu putinţă chiar aici şi acum,
într-un apartament de bloc oarecare, dacă aş avea
suficientă voinţă. Minunea e că acum Buddha se
poate trezi şi într-un asemenea loc. Dar oare chiar se
poate ?

Gândul stăruitor că omul are timp suficient într-o
viaţă ca să se trezească. Numai să vrea, să dorească
cu adevărat şi să facă efortul. Dar el nu-l face.
Sentimentul că am trăit deja destul şi că aş fi putut
deja să mă trezesc, să evoluez mai mult decât am
făcut-o. Dar mai am încă o şansă. Deşi nu mai am
chiar mult timp.

26 septembrie
Ideea obsedantă că de câteva ori am fost într-o

stare, sau într-un loc psihic aparte, extraordinar, în
care însă nu mai ştiu să ajung. Mă chinuie faptul că
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există o portiţă, o cale, aflată aproape, la îndemână,
dar că eu nu o văd şi nu o găsesc, că bâjbâi în întune-
ric. Chiar imediat după ce am avut câte o stare, am
încercat să-mi amintesc cum am ajuns acolo şi nu am
putut. Uitasem. Sau nu fusesem atentă. Sau nu mi se
datorase mie. Şi în ciuda eforturilor, calea, cheia, uşa,
formula magică am pierdut-o mereu.

Preţ de câteva clipe, impresia clară că cineva în
mine e trist de felul în care sunt, în care mă comport.
Senzaţia, percepţia stranie că sunt observată dinăun-
tru de cineva bun şi blând, întristat de felul în care mă
manifest în exterior.

30 septembrie
Azi dimineaţă, pe stradă, am văzut un bebeluş

într-un cărucior împins de tânăra lui mamă. Bebeul
avea pe faţă o bucurie pură, cu care privea şi absorbea
totul din jur. Pur şi simplu el era o bucăţică de fericire
extatică: pur şi simplu el exista, exista!, şi se bucura
total că există. Zâmbea lumii şi celor din jur cu o
guriţă până la urechi.

Mi-am dat seama brusc că bebeul avea pe faţă
aceeaşi bucurie pură, fără motiv, pe care am început
şi eu s-o simt – s-o resimt – din când în când, dar mult
mai palid. Am privit apoi spre mama copilului. Cei
doi semănau foarte bine. Dar faţa femeii era stinsă,
moartă cumva, nici urmă din acea inexprimabilă
încântare fără cauză care iradia de pe obrajii fiului ei.
Şi atunci am înţeles că poate oamenii fac copii şi pen-
tru a regăsi prin ei acea bucurie trăită demult, a retrăi
acea neţărmurită fericire de a fi, de a exista pur şi
simplu, din propria lor copilărie. Dar până şi această
obscură nostalgie rămâne în ei îngropată adânc.

3 octombrie
La casa noastră de țară de la Siliştea, în prezenţa

celorlalţi din familie, afară în curte, în jurul mesei
lungi şi sub soarele strălucitor, am avut brusc conşti-
inţa clară că toţi vom muri. Toţi vom înceta să fim,
vom putrezi, vom dispărea. Şi că tocmai faptul acesta
spune ceva esenţial despre viaţă şi existenţă pentru
om, în sensul în care-i arată permanent că e vorba
despre o Înscenare temporară, despre un uriaş
Artificiu creat special pentru el, pentru om, ca să înţe-
leagă ceva, să realizeze în fiinţa lui ceva anume, să
evolueze cumva. E ceva profund misterios în faptul
că suntem fiinţe conștiente și simultan trecătoare.

Şi, gândind asta, privind în jur, am avut brusc sen-
zaţia de destrămare a corpului meu, ca şi cum aş fi

simţit cumva, la un nivel inefabil, ceea ce se întâmplă
în mod real și continuu la nivel celular, şi ceea ce mi
se va întâmpla cândva, în întregime, și mie. Dar în
acelaşi timp, am înţeles cumva că în mine, tocmai
prin această destrămare se alege ceva, se purifică şi
rămâne ceva, o lamură, o lumină, o esenţă anume.
Care e pură luciditate cuprinzătoare. Pură conştiinţă.

13 octombrie
Mă scol şi mă culc rugându-mă în gând sau şoptit

cu simţământul că acum o fac altfel decât înainte. Nu
o mai fac cu teamă, ca un copil care cere ceva sau
vrea să fie ajutat fără ca el să facă nimic. Cer şi acum
ajutorul, dar calm, şi numai pentru ţelurile vieţii
mele. Care sunt două:

a) să evoluez; să mă spiritualizez; să devin un
suflet matur; să devin un om conştient; să mă apropii
de Christos; să cunosc Divinul;

b) să fac bine în jur; să-i ajut pe ceilalţi; să arăt că
se poate să fii şi femeie şi trăitoare în lume şi totuşi
să faci efortul să evoluezi; să organizez, să coagulez,
să „vindec” oamenii din jurul meu şi rănile lor; să-i
ajut să evolueze şi ei, pe cât pot eu şi pe cât pot ei.

Uneori când mă rog, simt un miros frumos în nări.
De fapt, nu-l simt în timp ce mă rog, căci atunci nu
sunt atentă la asta. Dar după ce încetez rugăciunea, şi
plec din camera unde mă rog, şi apoi mă întorc – ei
bine, atunci simt un miros bun, floral, în nări, care mă
umple de uimire. E drept, se întâmplă doar uneori,
deşi mă rog zilnic.

23 octombrie
Zilnic, momente în care simt ceva în jurul capului

– atingeri, presiuni, fire invizibile de energie, fluxuri
stranii. Acum sunt şi mai compacte, dau senzaţia câte
unei porţiuni întregi, sau a câte unui plan care mi se
înalţă din cap. Merg cu maşina de pildă, mă gândesc
la ceva spiritual şi brusc simt asta deasupra capului.
Mă uit în oglinda retrovizoare, nu văd nimic. Mă
pipăi cu mâna pe cap, nu simt nimic. Apoi totul trece.

Cele mai multe senzaţii de felul acesta apar în
legătură cu momente de rugăciune, sau self-remem-
bering, sau gânduri spirituale. De asemenea, din ce în
ce mai des, frisoane pe porţiuni mari de cap, şi din ce
în ce mai profunde, chiar şi în timpul zilei, la lucru,
când merg pe stradă, legate de aceleaşi procese.

9 noiembrie
Perioada chinuitoare şi contradictorie continuă.
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Mintea mea e pur şi simplu luată cu asalt de valuri de
gânduri pro şi contra la tot ce încerc să gândesc. Sunt
ca un „câmp de bătălie” între forţe opuse teribil de
încleştate. Insomniile au revenit după câteva nopţi de
somn bun. Sunt ştearsă, abulică, ceva parcă s-a ras
din mine, iarăşi nu-mi găsesc cuvintele şi sunt dezo-
lată. Seamănă într-adevăr cu criza din 1992, dar e mai
matură, în sensul că o văd mai bine, ca din afară. Mă
văd mai bine. Realizez adeseori că sunt „adormită” în
timpul zilei, şi în acele momente încerc o rugăciune a
inimii. Deşi în general, îmi merge rău cu rugăciunea.
Ca şi cu Şcoala. Pare că una o subminează pe alta, dar
nu reuşesc să înţeleg cum, sau de ce. Încerc însă să le
împac, să le armonizez. Încă mai am dorinţa asta.

Vineri am ajuns în sfârşit din nou la biserica
Sf.Vasile, aşa cum îmi promisesem pentru fiecare zi
de vineri şi cum nu mai făcusem de vreo 2-3 săptă-
mâni. Am vorbit cu preotul mai tânăr, mi-au venit
lacrimi în ochi. La altar când m-am rugat, am simţit
un vârtej energetic în călcâiul drept şi o căldură blân-
dă în piept – dar n-am avut răbdare să stau mai mult
în faţa icoanelor (căci apăruse preotul bătrân, care
acum nu-mi mai „place”).

Apoi am găsit într-o librărie o carte, Taina mărtu-
risirii de Mariana Buruiană, care m-a impresionat. E
un fel de rezumat al unui jurnal al evoluţiei spirituale
până la „găsirea lui Cristos”, în care m-am recunos-
cut. Şi n-am putut să nu gândesc cu tristeţe că şi în
această privinţă, ca în toate, alţii mi-au luat-o înainte,
au făcut ceea ce eu aș fi putut să fac, numai pentru că
s-au canalizat doar pe acel lucru sau subiect. Şi iarăşi
mi-am realizat ratarea multiplă, căci am mizat pe mai
multe „mese de joc” din cazinoul lumii acesteia. Dar
cartea în sine e minunată, m-a încălzit şi m-a hrănit. 

12 noiembrie
M-am mai liniştit. A trecut criza. A fost ca o

boală, care a erupt apoi încet-încet a fost învinsă, ori
integrată, de organism. A trebuit să mă văd mai bine
aşa cum sunt. Şi să mă accept. Într-o seară m-am
văzut fugitiv la TV, într-un reportaj de la GDS, şi m-
am speriat de postura rigidă şi pretenţioasă în care
stăteam pe scaun, cumva „plină de importanţă” – mi
s-a făcut rău când m-am observat. Apoi într-o dimi-
neaţă m-am trezit cu gândul clar următor: „ţi s-a dat
o soartă uşoară, ai reuşit să te descurci binişor în mai
toate situaţiile, fără să fii un geniu ai căpătat conside-
raţie şi nume public, eşti o femeie care ai baletat prin-
tre ocupaţiile şi subjugările acestei lumi, reuşind să te

descurci şi să rămâi cât de cât liberă, curată şi teafără,
fără mari eforturi ţi s-a dat tot ce vrei: acceptă-te aşa
cum eşti, o femeie obişnuită, cu o soartă medie dar
confortabilă, nu mai visa la genialităţi care te depă-
şesc, la „opere” care nu vor veni; acceptă-ţi misiunea
în lumea asta, care e cea de a intermedia între
oameni, de a le face plăcere că exişti, că eşti aşa cum
eşti, că-i ajuţi să se înţeleagă şi să colaboreze; e un rol
feminin, acceptă că asta eşti”.

Şi nu ştiu cum, m-am mai maturizat. O simt clar
în adâncul meu. Am mai pierdut din iluzii. Mă văd
mai realist. Mă gândesc mai constant la faptul dispa-
riţiei mele – iminenţa morţii mă priveşte direct şi fix
în ochiul lăuntric. Sunt mai calmă, mai liniştită. Din
când în când, în timpul zilei, mă refugiez într-un
punct calm din adâncul meu. Într-un fel, m-am
resemnat. Accept realitatea aşa cum e şi mi-e milă de
noi toţi. Înţeleg cumva altfel, mai omeneşte şi mai
matur, chiar şi exemplul cristic.

Dar mai ales am simţit clar pentru prima oară că
lumea asta e o capcană, e o închisoare, oriunde aş fi.
Până acum, ajunsesem doar să mă simt bine oriunde,
acasă ori în străinătate. Acum simt că realitatea
întreagă e un chin, o probă grea, o închisoare aspră pe
care trebuie s-o asum şi din care trebuie să mă pregă-
tesc să evadez.

Mă obsedează simbolismul crucii. A fi în lume
înseamnă a fi pe o cruce: să înaintezi simultan pe ori-
zontală şi pe verticală. O sfâşiere continuă. Am mai
scris asta. Acum însă simt zilnic această sfâşiere. Iar
locurile şi popoarele s-ar putea defini şi după raportul
pe care-l întreţin între orizontala şi verticala evolu-
ţiei. De pildă, românii mai au amintirea, reminiscen-
ţa, sau prejudecata verticalei spirituale din orice exis-
tenţă umană, spre deosebire de cei mai mulţi dintre
occidentali care au uitat-o cu totul. Totuşi românii nu
sunt suficient nici pe orizontala dezvoltării materiale,
a civilizaţiei pragmatice, cât se poate de terestre ca în
Vest, dar nici nu mai sunt sus pe verticala „salvării
spirituale” ca în trecut, căci vremurile n-o mai permit.
Românii sunt suspendaţi undeva „între”, în spaţiul
vag, virtual dintre cele două axe. De aici sfâşierea lor
continuă în modernitate.
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Cu toții știm câte ceva despre Hypatia (cca
355-415), „philosopha alexandrina” (J.C.
Wernsdorf), însă cei mai mulți dintre noi și-au
obținut informațiile cel mai probabil din legenda
literară, care s-a construit în jurul personajului
istoric, și nu din izvoarele antice, care s-au păstrat.
De curând, la Editura Doxologia a apărut o lucrare
semnată de Maria Dzielska (Hypatia din
Alexandria: personajul istoric și legenda moder-
nă), ce își propune să facă puțină ordine în multi-
tudinea de date legendare și să realizeze o inventa-
riere riguroasă a surselor antice, prin intermediul
cărora s-a transmis câte ceva despre personajul
istoric care a trăit în Alexandria, în a doua jumătate
a secolului al IV-lea și începutul secolului al V-lea.

În primul rând, cred că această carte nu este
altceva decât o luptă pe care o duce Maria
Dzielska, fostă profesoară la Universitatea
Jagiellonă (Cracovia), cu armele istoricului și ale
filologului clasic, pentru dărâmarea unor
prejudecăți foarte adânc înrădăcinate în mințile
unora. Pentru susținerea propriei interpretări, cer-
cetătoarea poloneză își structurează lucrarea pe trei
secțiuni: I. Legenda literară a Hypatiei; II. Hypatia
și cercul ei; III. Viața și moartea Hypatiei. Ediția în
limba română este deschisă de un Cuvânt înainte
semnat de Dragoș Mîrșanu. Anexa foarte utilă citi-
torului, care trimite la izvoarele ce s-au păstrat cu
privire la Hypatia, referințele bibliografice supli-
mentare (1995-2021) și indicii încheie această
carte, devenită cumva clasică, de neocolit atunci
când vine vorba despre filosoafa din Alexandria. 

Se știu puține date despre viața și educația
Hypatiei. Maria Dzielska argumentează, plecând
de la unele izvoare antice, că aceasta s-ar fi născut
în jurul anului 355 (nu în 370, cum susțin majori-
tatea exegeților) în Alexandria. A fost fiica mate-

maticianului Theon, membru al Museion-ului, care
i-ar fi oferit o educație aleasă. Ca și tatăl său,
Hypatia s-a ocupat de matematică. Nu se știe însă
nimic cu privire la educația sa filosofică; cel mai
probabil a fost autodidactă. 

Sursele literare antice care ne furnizează unele
informații despre personajul istoric Hypatia sunt
puține. Amintesc aici pe Socrate Scolasticul, cu a
sa Istorie bisericească, VII. 15; Viața lui Isidor,
atribuită lui Damascius; Filostorgiu, Istoria biseri-
cească VIII. 9; Ioan Malalas, Chronographia 14.
12, și, mai ales, Corespondența lui Synesius din
Cyrene (în special, Epistolele 10, 15, 16, 41, 48,
124, 154). Așadar, informații valoroase despre
viața și activitatea Hypatiei aflăm cu precădere din
scrierile păstrate de la discipolii săi, dintre care cel
mai important este Synesius din Cyrene, viitorul
episcop de Ptolemais (în Libia actuală). Un alt dis-
cipol important al Hypatiei a fost Herculianus,
apropiat al lui Synesius (așa cum reiese din
corespondența acestuia). Olympius și Hesychius
sunt, de asemenea, personaje importante din cercul
de apropiați ai Hypatiei. Cert este faptul că acești
discipoli ai Hypatiei, „mai târziu au ocupat poziții
în ierarhia administrativă imperială sau în cea ecle-
ziastică” (p. 59). În tot cazul, cei care frecventau
cursurile ei credeau că aparțin unei comunități pri-
vilegiate, de inițiați. Spre exemplu, în Epistola
143, Synesius îl avertizează pe Herculianus să fie
„un apărător mai atent al misterelor filosofiei”. Se
poate observa că filosofia nu era nici atunci o
opțiune pentru cei mulți, ci doar pentru un grup
restrâns, de inițiați. În cazul Hypatiei se pare că,
potrivit celor spuse de Synesius, cursurile sale
aveau forma unei ceremonii religioase, ceea ce o
apropia foarte mult de teurgie. 

Pe bună dreptate, Orestes, prefect al
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Alexandriei, trebuie trecut și el în categoria celor
care au audiat constant prelegerile Hypatiei. De
asemenea, el a fost „un personaj cheie în inciden-
tele care au dus la moartea Hypatiei” (p. 60).

Interesant este faptul că învățata din Alexandria
a generat în decursul timpului mai multe scenarii
construite, în special odată cu secolul al XVIII-lea,
de la puținele izvoare care ne-au păstrat informații
despre ea. Spre exemplu, Edward Gibbon este cel
care „a elaborat legenda Hypatiei” (p. 22), însă
întreaga legendă literară produsă de tradiția moder-
nă „o prezintă pe Hypatia ca pe o victimă inocentă
a fanatismului creștinismului care se năștea atunci,
iar uciderea ei este văzută ca momentul ce mar-
chează izgonirea libertății de interogare, laolaltă cu
cea a zeilor greci” (p. 19). Or, ca în cazul oricărei
legende, se amestecă întotdeauna adevărul cu o
multitudine de informații false. Maria Dzielska își
propune să facă puțină lumină în cazul Hypatiei și
recurge, într-o primă etapă, la inventarierea legen-
delor literare care s-au brodat, odată cu secolul al
XVIII-lea, în jurul filosoafei din Alexandria.

Majoritatea celor care s-au aplecat asupra per-
sonajului Hypatia au fost mai degrabă interesați de
moartea sa brutală și de circumstanțele în care
aceasta s-a produs. Pe scurt, tabloul evenimentelor
este următorul: se pare că, la un moment dat, prin
tot felul de manipulări, oamenii care ascultau de
patriarhul Chiril au început să creadă că Hypatia
este „o vrăjitoare periculoasă care aruncă farmece
diavolești asupra multor oameni din oraș” (p. 121).
De aici și până la crimă nu ar mai fi fost decât un
pas. Mulțimea celor care ar fi ucis-o pe Hypatia,
străpungând-o cu „bucăți sparte de ceramică”, era
condusă de un anume Petru, citeţ în biserică, potri-
vit istoricului Socrate. Cercetătoarea poloneză
susține fără echivoc că „garda patriarhului” a ucis-
o pe Hypatia (p. 126). Această „gardă” cel mai pro-
babil nu era formată din călugări, care, potrivit
istoricului Socrate, au fugit înspăimântați înapoi în
deșert. Prin urmare, numai parabolanii ar fi putut
săvârși această faptă reprobabilă. 

Maria Dzielska argumentează propriul punct de
vedere cu privire la rolul jucat de patriarhul Chiril
în cadrul acestui eveniment petrecut în martie 415,
fără a îmbrățișa interpretarea lui F. Schaefer, care
susținea că Orestes ar fi cel vinovat, dar nici teza

lui Rougé, care era convins că patriarhul nu avea
nici o responsabilitate legală în cazul morții
Hypatiei. Profesoară poloneză consideră că
patriarhul „Chiril trebuie considerat răspunzător în
mare măsură, chiar dacă presupunem că această
crimă a fost pusă la cale și executată de parabolani,
fără știrea lui” (p. 128). Câteva pagini mai încolo,
este reluată această idee, coroborată și cu ipoteza
lui Crawford: „oamenii care îl slujeau pe Chiril au
asasinat-o pe Hypatia. A fost o crimă politică pro-
vocată de conflictele care existau de mult în
Alexandria” (p. 134). În tot cazul, scenariul potri-
vit căruia după moartea Hypatiei filosofia și știința
au avut de suferit, iar libertatea de exprimare a fost
suprimată și înlocuită cu perspectiva radicală a
parabolanilor nu poate fi susținută. Viața culturală
a lumii, a Alexandriei în mod special, a mers mai
departe. 

În încheierea acestor rânduri, trebuie spus că
ediția publicată de curând la Editura Doxologia
vine să umple un gol în literatura autohtonă cu pri-
vire la epoca în care a trăit și, mai ales, a murit
Hypatia. Unele perspective înclinate mai degrabă
spre legendă și exagerare s-ar mai putea tempera
citind studiul cercetătoarei poloneze. Pe de altă
parte, dincolo lângă nuanțele pe care le adaugă pri-
vitoare la data nașterii Hypatiei, la neimplicarea
monahilor din pustia Egiptului în uciderea filosoa-
fei, tot patriarhul Alexandriei, Chiril, este conside-
rat răspunzător de această crimă, chiar dacă rămâ-
ne posibilitatea ca acesta să nu fi știut de planul
celor aflați în subordinea sa. Ceea ce înseamnă că,
mai presus de țesătura legendelor sau de aura de
științificitate, de înfloriturile stilistice sau de
modul tranșant de a lămuri lucrurile, ideea de fond
este cam aceeași. 

________________
Maria Dzielska, Hypatia din Alexandria: personajul

istoric și legenda modernă, traducere din limba engleză de
Ana-Lorina Iacob; ediție îngrijită, cuvânt înainte și anexă
de Dragoș Mîrșanu, Iași, Editura Doxologia (col. Historia
Christiana 10), 2021, 168 p.
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Personalitate emblematică a „stoicismului impe-
rial”, Epictet, sclavul filosof, s-a născut în orașul
Hierapolis, în Frigia, în jurul anului 50 d. Hr. Epictet
a fost sclav, în copilărie fiind în slujba unui libert al
lui Nero, Epaphrosius, al cărui nume va fi deseori
amintit de Epictet în Conversații; după unele surse
antice, infirmitatea lui Epictet a fost cauzată de cruzi-
mea stăpânului său, știindu-se că în lumea antică stă-
pânii de sclavi pricinuiau acestora suferințe fizice. Se
spune că torturându-l, până la ruperea piciorului,
Epaphrosius încerca să-l scoată pe Epictet din starea
de impasibilitate; este mărturia lui Celsus, relatată de
Origen în Contra lui Celsus. Ca și alți aristocrați
romani, Epaphrosius dorea ca la curtea sa să aibă
sclavi instruiți în disciplinele liberale, așa încât îi per-
mite lui Epictet să urmeze la Roma lecțiile filosofului
stoic Musonius Rufus. Cavaler roman, Musonius
Rufus a fost un filosof stoic care a trăit în secolul I
d.Cr., într-o vreme în care filosofia nu era bine văzută
de împărații Romei. Musonius Rufus a fost exilat de
Nero, în contextul pedepsirii celor care ar fi pus la
cale complotul împotriva lui Nero. Atunci Seneca,
dar și nepotul său, Lucan, au fost condamnați la
moarte, în vreme ce Musonius Rufus a fost exilat pe
insula Gyaros; adevăratul motiv pentru condamnarea
lui Rufus se pare că a fost faptul că „prin învățăturile
filosofiei întreținea pasiunile tinerilor”, după cum
spunea Tacitus. A fost rechemat la Roma de împăratul
Galba, din nou exilat sub Vespasian, rechemat de
Titus. S-a ocupat în cursurile sale îndeosebi de logică
și de morală, printre cursanții săi numărându-se
Epictet și Dion Hrisostomos, ecourile cursurilor sale
regăsindu-se în scrierile lui Aulus Gellius, Stobaeus
și în Pedagogul lui Clement Alexandrinul. Întâlnirea
lui Musonius Rufus cu Epictet s-a petrecut, la Roma,
când discipolul avea în jur de 19 ani. Nu se cunosc
prea multe despre învățăturile lui Rufus, în afara
celor consemnate în Diatribe, o culegere scrisă de un

discipol, Lucius. După câțiva ani petrecuți la Roma,
unde își deschisese propria școală de filosofie,
Epictet este exilat de împăratul Domițian, motiv pen-
tru care se stabilește definitiv la Nicopolis, port în
Epir. Ca și maestru său, Epictet nu a scris nimic, tex-
tele sale fiind în cea mai mare parte opera transcrie-
rilor făcute de Arrianus. Toate scrierile au fost de
curând traduse în limba română: Epictet, Opera
omnia. Conversații; Manualul; Fragmente;
Gnomologion, traducere, studiu introductiv, repere
cronologice, note și indici de Cristian Bejan, Iași,
Editura Polirom, 2022, 632 p.

Deși nu se știu prea multe despre opera lui
Musonius Rufus, un fapt este sigur: a convertit către
filosofie pe mulți dintre cei care audiau cursurile sale,
lăsând o puternică impresie asupra auditoriului,
lecțiile maestrului având un farmec de neegalat; iată
ce spune Epictet: „el vorbea astfel încât fiecare dintre
noi, așezat lângă el, își imagina că cineva îi dezvălui-
se la un moment dat slăbiciunile noastre; astfel el
atingea situația noastră reală, astfel el punea înaintea
ochilor fiecăruia defectele sale.” La rândul său,
Epictet a creat o școală de mare succes, de vreme ce
printre cei care l-au audiat și apreciat s-a numărat și
împăratul Hadrian. Tot ceea ce știm astăzi despre
opera filosofică și morală a lui Epictet datorăm disci-
polului său Arrianus din Nicomedia care a exercitat
înalte funcții militare și politice în timpul împăraților
romani Traian și Hadrian. Arrianus avea și o solidă
educație literară pe care a ținut să o completeze cu
studierea filosofiei stoice, motiv pentru care a luat
drumul Greciei, devenind discipol al lui Epictet și
consemnând în abundente note ceea ce aveau să devi-
nă Conversațiile și Manualul, singurele urme scrise
ale învățăturii lui Epictet. Modelul intelectual al lui
Arrianus a fost Xenofon, care în Convorbiri memora-
bile păstrează vie amintirea autenticului Socrate. În
deschiderea Conversațiilor, Arrianus îi scrie câteva
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rânduri lui Lucius Gellius: „Eu nu am compus discur-
surile lui Epictet așa cum s-ar putea compune astfel
de scrieri și nici nu le-am publicat eu însumi; și, de
fapt, afirm că nici nu le-am compus. Dar tot ce am
auzit de la acesta, în timp ce vorbea, m-am străduit să
transcriu, pe cât a fost posibil, cuvânt cu cuvânt, pen-
tru a păstra cu grijă pentru mine pe viitor amintirea
modului său de a gândi și a felului său deschis de a
vorbi”.

Când școala lui Epictet atingea apogeul, în prime-
le decenii ale celui de-al doilea secol d.Cr., trecuseră
deja patru secole de când Zenon pusese bazele doctri-
nei stoice; în tot acest timp școala stoică a evoluat sub
influența altor școli filosofice, fără a-și schimba dog-
mele fundamentale. Una dintre constantele filosofiei
stoice este delimitarea sferei noastre de libertate, de
autonomie, delimitând ceea ce depinde de noi de ceea
ce nu depinde de noi. Ceea ce depinde de noi sunt
actele sufletului, căci putem să le alegem liber.
Sufletul este principiul director, în acest principiu
director situându-se libertatea și adevăratul eu. Trei
activități fundamentale sunt atributul sufletului; pri-
mind imagini care provin din senzațiile corpului,
sufletul dă naștere unui discurs interior, unei judecăți
de valoare. Dorința rezultă din discursul interior.
Omul nu trebuie să dorească un lucru decât dacă acel
lucru este bun; stoicii acceptau numai reprezentările
pe care le considerau comprehensive: „Cum ne antre-
năm pentru a face față întrebărilor sofiștilor, va trebui
să ne antrenăm în fiecare zi pentru a face față repre-
zentărilor, căci ele ne pun întrebări. [..] «Caesar l-a
condamnat.» Acest lucru nu depinde de alegerea deli-
berată, nu este un rău. Dacă ne obișnuim astfel, vom
face progrese, căci nu ne vom da niciodată asenti-
mentul alteia decât celei care se dovedește a fi o
reprezentare comprehensivă”, susține Epictet în
Conversații. Al doilea domeniu de exercițiu este cel
al impulsurilor spre acțiune, domeniul acțiunilor
apropriate naturii noastre raționale, acțiuni care pri-
vesc lucruri care nu depind de noi dar care corespund
instinctului de conservare de natură rațională; orien-
tate exclusiv către celălalt, aceste acțiuni trebuie sa
fie ghidate de intenția de fi în slujba comunității
umane, în slujba dreptății. Al treilea domeniu de
exercițiu este cel al asentimentului; în opinia lui
Epictet trebuie criticată orice reprezentare care adau-
gă ceva subiectiv acolo unde reprezentarea este
obiectivă și adecvată realității: „A treia temă privește
asentimentele, lucrurile care conving și atrag. Căci,

după cum spunea Socrate că nu trebuie să trăim fără
să ne supunem viața unui examen, la fel nu trebuie să
acceptăm o reprezentare necercetată”.

În formarea filosofului, prima parte a învățăturii
teoretice va fi fizica, a doua va fi etica, iar a treia logi-
ca, dar acestea nu se reduc la discurs, ci sunt trăite;
filosofia este o conduită de viață, și este indisolubil
logică, etică, fizică. Aceste exerciții erau desemnate
de Epictet prin termenul topos, folosit în mod
tradițional de stoici pentru a numi părțile filosofiei.
Când vorbesc de părțile discursului filosofic, susține
Pierre Hadot, stoicii înțeleg cuvântul topos în sens
retoric și dialectic, adică o chestiune generală pusă în
discuție. Așadar, pentru Epictet topos desemnează
trei exerciții trăite care sunt punerea în practică a dis-
cursului filosofic, ceea ce s-ar putea traduce prin
„temă de exercițiu”. Cei trei topoi ai lui Epictet sunt
deopotrivă teme de exercițiu intelectual, care cores-
pund celor trei parți ale discursului filosofic, și trei
teme de exercițiu trăit, care pun în aplicare, în dome-
niul vieții, principiile formulate de discursul filoso-
fic, scrie eminentul istoric al filosofiei antice, Pierre
Hadot. Pentru Epictet disciplina judecății și asenti-
mentului corespunde părții logice a filosofiei, iar dis-
ciplina impulsului părții etice a filosofiei; el critică
falșii filosofi care se mărginesc la a citi discursuri
teoretice asupra filosofiei („viața este plină de cu
totul alte lucruri decât de cărți”) și dă acest exemplu:
„Dacă citim tratatele Despre impuls,«le citim» nu ca
să știm ce se spune despre impuls, ci ca să ne dirijăm
în mod corect impulsurile.”

Pentru Epictet filosofia este alegerea unui mod de
a trăi căruia discursul filosofic îi va da apoi justifică-
rile și fundamentele teoretice. Majoritatea istoricilor
filosofiei îi apreciază doctrina privitoare la cele trei
teme de exercițiu prin care înțelege și discerne repre-
zentările: „Dar Zeul l-a introdus pe om în lume pen-
tru a-l contempla pe el și creațiile sale, și nu numai
pentru a le contempla, ci chiar pentru a le interpreta.”
Opera lui Epictet este deopotrivă atrăgătoare și inte-
resantă, admirabilă prin serenitatea tonului, prin for-
mule sobre, dar nu seci, prin finețea observației și
profunzimea reflecției, trăsături care au atras
admirația lui Montaigne, Descartes, Pascal sau Kant,
care au găsit în Conversații și în Manualul o străluci-
tă pledoarie pentru libertatea interioară și coerența cu
sine.
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Lui Walt Whitman
pentru Adil Aouji

Iată-mă, Walt, ca de obicei, citindu-ți litania bucuriei
cînd iarba începe să se arate înMín a’ Leá.

Aversă de ploaie tot mai nestăvilită, cuvintele tale în ele
poartă tonuri și nerăbdarea primăverii, inundîndu-mi
imaginația.

Îți aud rîsul blînd înapoia cuvintelor cînd rostesc poe-
mele tale de dragoste. Un semn de-ai da, cît mi-aș dori să
mă cuprinzi în brațe. Nu spun că legături de sînge avem,
spun doar că legați suntem prin meșteșug și învățare.

Dă-mi mîna, frate, să o luăm la drum, să scoatem
cuvintele la plimbare, în saltul sprinten al minții, să luăm
aer, tu, pe drumul cel de sus, eu pe cel de jos, și poemul
între noi.

Dă-mi mîna, frate. Vom cutreiera întinderea osebită a
contemplației tale și vom traversa puternica revărsare a
gîndului tău. Acolo în stîna însorită a speranței tale, ne vom
întinde comod mădularele o vreme. Vom primi sucuri dulci
de la soare.

Acolo în seara porfirie a dealurilor, dragule, vom des-
coperi America dorințelor noastre.

II
Poet al viziunii, poet al profeției, poet atotștiutor, plin

de viață, de vigoare, focul tău de tabără luminează eternita-
tea.

Pentru tine poezia nu a cunoscut hotare. Atras ai fost
spre nemărginire.

Ai privit spuma jucăușă a spiritului din oceane,
împrăștierea seminței de băietan în nopțile de toamnă stîn-
jenite.

Dumnezeu iubit căruia teologia îi prisosea.
Poet al stimei adînci. Poet al exuberanței debordante.

Ai onorat generoasa ordine a universului. Ai simțit pulsul
viu hrănind firul de iarbă, dirijînd ciclul sferelor. Nimic
prea mare, nimic prea mic pentru imnul creației tale.

Acasă erai în fiecare mădular al universului dănțuind.
Imaginația ta a făcut o săritură de șapte leghe de la o

lume la următoarea. Poemul tău a făcut să fie sigură calea

spre abis.
Smerită e cartea ta, ca iarba din șanț, ambițioasă ca

marea cînd se întărîtă.
Scriptură de-ncîntare îmi este, evanghelie a bucuriei,

cor răsunînd puternic, carte a înțelepciunii.

III
Compania ta îmi înalță inima, Walt, în timp ce îmi pun

mănușa, în timp ce loviturile sunt aplicate.
Morile vieții macină dur și fin.
Nici viața ta nu a fost roz. Ai avut defăimători cu sutele.

Și la fel ca mine, dragostea tinerilor te-a descurajat.
Te-au vorbit de rău, cei haini, susținînd că poemele tale

– poemele tale revărsînd grație – erau, vers după vers, doar
despre viciu și tentație.

Dar tu nu ți-ai trădat niciodată propriul cuvînt. Tu,
inimă bună, nu puteai să rănești nici măcar o musculiță, l-
ai dăruit în cuvintele poeziei. Țipătul sălbatic a provocat,
deschizînd o cale a imnurilor de dragoste.Dragostea nu
putea să-și rostească numele în fîntîni de har.

Poet atotputernic, mîngîie-mă acum din sfînta inimă a
cuvintelor tale.

Ferește-mă de diabolicii defăimători, de cei timizi, și de
cei drepți, de mormintele albe, înspăimîntătoare.

Ferește-mă, Walt, de banda care a-ncercat să-ți confiște
numele. Ei și rudele nu se opresc din răutăți.

Eliberează-mă de fiicele trădării, de fiii vicleniei ale
căror căi corupte mi-au acoperit limba cu mizeria lor încît
îmi vine greu acum să ridic vocea în compania bardului de
care sunt legat.

Dă-mi harul tău, Walt, să dau greutate fiecărui cuvînt,
verbul să-și atingă ținta și astfel lătrăturile răufăcătorilor să
le fie lor în gît din nou.

_________________
Out Of The Wilderness by Cathal Ó Searcaigh.

Introduced and translated from the Irish by Gabriel
Rosenstock. The Onslaught Press, Oxford, 2016)

Prezentare și traduceri: Olimpia IACOB
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CATHAL Ó SEARCAIGH

S-a născut în 1956, într-o zonă din comitatul Donegal, în care se vorbește irlandeza. Scrie
poezie și piese de teatru numai în irlandeză. O parte din opera lui a fost tradusă în engleză. În
multe poeme Cathal abordează peisajul din apropierea fermei de pe dîmbul de la poalele
Muntelui Errigal , locul în care trăiește. Poezia lui este considerată a fi mozartiană, iar unele
poeme stau sub semnul inocenței și al vulnerabilității. Călătoriile în Nepal au fost o sursă de

inspirație pentru poet: (Seal i Neipeal). A publicat trei antologii de versuri: Întoarcerea acasă/ An Bealach ‘na Bhaile
/Homecoming (1993); Na Buachaillí Bána (1995) și An Tnúth leis an tSolas (2001). Pe lîngă antologia publicată în 2001,
pentru care a primit premiul the Irish Times Irish Literature Prize for the Irish language, poetul a primit încă două premii:
în 1993, the Seán Óriordáin Prize for poetry, și the Duais na Gaeilge, în 1995. Este membru al Uniunii Aosdána.
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Metin And (1927-2008) este un nume cunoscut
în Turcia, autor al multor cărți despre balet, teatru,
teatrul de păpuși, arta miniaturilor turcești etc. Și
despre el/ activitatea sa s-au scris cărți1. 

Cartea aceasta a apărut, într-o primă ediție, la o
altă editură, de numai 80 de pagini, mult diferită de
aceasta pe care o prezentăm, în 19752. De atunci a
cunoscut și alte ediții, ajungându-se la formula
actuală, la paisprezece ani după prima apărută la
această editură, mult revizuită, îmbunătățită și ilus-
trată cu planșe frumoase și frumos tipărite care nu
doar contribuie la aspectul estetic al cărții facilitea-
ză înțelegerea mai limpede a subiectului. De altfel,
maniera în care a fost ilustrată/ editată în general
este considerată de mulți cea mai semnificativă rea-
lizare a acestei ediții. Ilustrațiile la temă sunt din
Colecția Karagöz a Muzeului „Yapı Kredi”3.

Metin And a studiat teatrul de umbre turcesc mai
bine de cincizeci de ani, până spre ultimele zile ale
vieții sale, a scris cărți, articole, studii ș.a. pe aceas-
tă temă (parte amintite de M. Sabir Koz în cuvântul
său înainte). Una dintre acestea este și cartea de
față, scrisă în limba engleză în original, special pen-
tru popularizarea în afara țării a acestui tip de spec-
tacol. De altfel, Metin And a organizat și diverse
evenimente pentru promovarea acestui gen de tea-
tru turcesc în lume.

În viziunea lui Metin And, în Turcia se poate
vorbi de patru tradiții ale teatrului (despre care,
scrie el, „azi se consideră că s-a dezvoltat din unele
dorințe morale, religioase și educaționale de a imita
acțiunile umane care i-au însoțit dezvoltarea în alte
țări, în particular Grecia antică”), care ar fi: a teatru-
lui folcloric, teatrului popular, de curte și occiden-
tal, dedicând fiecăreia dintre acestea un spațiu în
începutul cărții, nu înainte de a spune că teatrul de
umbre „a avut un loc important în Turcia, ca și în

întinderea Imperiului Otoman”.
Ne oprim însă strict la paginile despre subiectul

aceste cărți, Karagöz, teatrul umbrelor, ale cărui ori-
gini (asupra acestui subiect, despre care există pe
plan mondial o bibliografie consistentă, cu varii
teorii și argumentări), scrie el, „este acceptat” că ar
fi în Asia, în „Orientul îndepărtat”, „deși „încă
rămâne o controversă ruta pe care au ajuns în
Turcia”, considerând că cea mai viabilă ar fi ideea
lui Georg Jacob, bazată pe o teorie a lui Richard
Pischel, conform căreia ar fi fost adus de „țiganii
care venea din nord-vestul Indiei” cam o mie de ani
înainte”, sau, pentru că sunt diverse discuții, cel
puțin „nu ar trebui respinsă” această cale, „ca o
totală imposibilitate”.

Pe de altă parte, Metin And arată că în Turcia au
fost nu una, ci mai multe tipuri de teatru al umbrelor
și mai mult de patru tipuri distincte de păpuși, și
„virtual nu există tip de spectacol cu păpuși pe care
Turcia să nu-l fi încercat”. Mai mult, țara sa avea,
înainte de a pătrunde teatrul umbrelor, prin secolul
al XVI-lea, „o lungă tradiție păpușărească”. Sunt și
diverse aspecte de detaliu/ terminologie pe care le
discută în cartea sa. De pildă confuzia făcută în
multe manuscrise mai vechi între termenul
„păpușă” și un altul, provenit din arabă, „hayal”,
care, spune Metin And, ar însemna „fantezie”,
„imaginație”, „oglindă”, dar, din punct de vedere
strict teatral, aceasta nu ar însemna „nimic altceva
decât taklit sau mimică”. Sau multe altele legate de
terminologia privitoare la „umbră”, „teatrul umbre-
lor”, păpușile folosite ș.a., discutând și despre
tradițiile din alte țări (Java – de altfel, spune că „tea-
trul turcesc de umbre timpuriu a început cu dans și
lupte între animale, care sunt probabil reminiscențe
javaneze” – , Egipt, Persia, țări arabe ș.a.) în dome-
niu, comparând unele aspecte (de pildă maniera în
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care sunt fabricate/ arată păpușile javaneze șic ele
turcești), confuzii terminologice în regiune, manie-
ra în care s-au format diverse cuvinte care definesc
un aspect sau altul în domeniu etc.

Un capitol este dedicat tehnici și structurii aces-
tui tip de piesă de teatru al umbrelor. Astfel, pleacă
analiza sa de la maniera în care este poziționată
scena față de audiență, cum este separată de public
printr-un cadru „umplut” cu „o bucată din orice
material translucid, dar preferabil bumbac egiptean
fin”. Ecranul avea, altădată, dimensiunile de 2 x 2,5
m, „în timpurile mai recente” fiind mai degrabă
spre 1 x 0,6 m. În spatele acestuia stă „operatorul”
păpușilor, care le mânuiește folosind, pentru a crea
umbrele, o lampă cu ulei de măsline. O astfel de
lampă, scrie autorul, a fost preferată „pentru că
creează o umbră mai bună și face personajele să
pâlpâie, conferindu-le astfel o aparență mai asemă-
nătoare cu viața”. Păpușile, așadar, sunt între lumi-
nă și cortina pe care se vor vedea umbrele lor. Și
descrie, cu ilustrații, diverse aspecte din spectacol,
felul în care sunt așezate păpușile, cum este fiecare
personaj în parte, cum le ține mânuitorul lor (care
trebuie să fie povestitori, actori, scamatori ș.a.),
cum se produc umbrele, cum se produce „magia”
etc. Sunt multe detalii intere4sante care pot oferi
cititorului o imagine cât mai completă asupra aces-
tui tip de teatru, cu tot ceea ce înseamnă el. de pildă,
fiecare piesă în parte are trei părți: 1. „Mukaddeme”
(prolog, introducere), 2. „Muhavere” (dialogul),
apoi „ara muhaveresi (interludiul), și 3. Fasıl (intri-
ga principală), fiecare dintre acestea trei, deși au
rolul lor, putând fi și cvasi-independente una față de
cealaltă; oricum, fiecare este abordată ca o unitate
în sine. Sigur, sunt multe alte aspecte, teatrul atin-
gând, în timp, un nivel aparte de rafinare. De exem-
plu prologul este precedat de „o pictură introducti-
vă” sau un „ornament” de ecran, numit „gösterme-
lik”, care rămâne acolo o vreme, și poate fi „o figu-
ră abstractă” sau „o pictură relativ la piesă”. În tim-
pul piesei sunt schimbate replici, dialoguri, recitate
gazeluri etc., etc. Un cântec „semai” anunță apariția
lui Hacivat, care se prezintă pe sine recitând un
gazel...

Relativ la originea Karagöz (numele vine de la
rolul principal) sunt multe legende, scrie autorul.
Cea „mai populară dintre acestea”, care are și mai
multe versiuni (după una era vorba despre Baiazid,

nu Orhan, după alta cei doi erau prietenii sultanului
ș.a.), „spune cum, în timpul domniei sultanului
Orhan (1326 – 1359) o moschee a fost construită în
Bursa. Hacivat era un zidar iar Karagöz un fierar”.
Cei doi aveau o conversație plină de umor, că
munca pentru ridicarea moscheii se oprea. Supărat,
sultanul i-a spânzurat, apoi, cuprins de remușcări,
iar pentru a fi consolat, un personaj pe nume Șeih
Küșteri (la care se referă ades și piesele de teatru,
fie și aluziv), originar din Tabriz (atunci „un punct
de întâlnire între culturile turcă și persană), din
Persia, a construit o scenă pe care au fost jucate
păpuși reprezentându-i pe cei doi. 

Citează și pe Evlya Celebi, care, „are o versiune
diferită”, după care Hacivat este „tipul vesel”, iar
Karagöz „filozoful prudent”. Hacivat (adică Hacı
Ayvad) este numele stâlcit/ „corupt” al lui Hacı
Ivaz, care, pe vremea selgiucizilor, a fost un sol care
mergea între Bursa și Mecca, iar numele lui era de
fapt... În fine, pe drumul spre Mecca a fost ucis de
bandiții arabi ș.a.

Pe de altă parte, Karagöz era un sol al lui
„Constantin, ultimul împărat grec”, un „țigan care
locuia în împrejurimile orașului Edirne, unde era
cunoscut ca un vorbăreț cu limba slobodă, și, odată,
al curtea unui sultan selgiucid, a intrat într-un con-
curs/ dispută cu Hacivat... Aceste dispute ar fi
imitate în teatrul umbrelor.

Metin And analizează tehnicile de fabricare a
păpușilor și recuzitei/ decorurilor, personajele, felul
în care relaționează acestea, gesturile folosite, cum
este relația cu publicul, caracterul improvizație al
spectacolului – și, aici, cum acționează cel care
mânuiește păpușile, clasificând acest tip de specta-
col drept „formă deschisă” –, studiază detaliat aces-
te personaje și rolurile lor, intriga, tipurile acestor
piese, numele, numărul lor, funcțiile acestui tip de
teatru, inclusiv în materie politică în timpul
Imperiului otoman, dar și, spre final, rolul acestui
tip de teatru și influența lui ulterioară în pătrunderea
unor influențe occidentale. 

Această ediție, revizuită și adăugită, cuprinde,
cum am mai spus, ilustrații cu reproduceri color din
teatrul Karagöz din colecțiile muzeului Yapı Kredi.

Structura cărții (după cuvântul de deschidere și
prefața autorului): Introducere: patru tradiții ale tea-
trului în Turcia, Originile și dezvoltarea teatrului
turcesc de umbre, Personajele din Karagöz, Câteva
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scenarii reprezentative de Karagöz, Karagöz ca
„agitprop” în Imperiu, Declinul și influența de după
a Karagöz, și trei Apendice: 1. Traducerea în engle-
ză a piesei Paznicul de noapte (de către Andreas
Tietze), 2. Un interviu al lui Nail Tan cu interpretul
de Karagöz Ragıp Tuğtekin, considerat unul dintre
cei mai importanți în domeniu, 3. Păpușile turcești
și teatrul de marionete; în final bibliografia și indi-
cele.

Aș fi preferat să fie și un capitol cu mai multe
detalii despre cântecele, poemele, muzica din acest
tip de spectacole.

„Azi am putea vedea cu greu un spectacol
Karagöz”, scrie Metin And, de vreme ce această
artă a căzut în uitare din cauza competiției dure cu
spectacolele de teatru, cinema, apoi televiziune.
„Introducerea culturii occidentale și afirmarea dra-
mei europene ca formă preferată în secolul 19 au
reușit să distrugă” formele de artă populară/ folclo-
rică. „sigur, sunt și alte motive care au dus la decli-
nul și apoi înlăturarea teatrului umbrelor”. „Chiar și
să cumperi un personaj Karagöz bine făcut este
aproape imposibil”. Mai sunt, scrie autorul, unele
muzee din Turcia și din Europa care au colecții de
astfel de „păpuși” din Karagöz. În finalul cărții, în
anexe, cititorul interesat poate citi traducerea în
engleză a unei piese din acest tip de teatru (Paznicul
de noapte zăpăcit) și, poate, cu ajutorul ilustrațiilor
foarte frumoase, își poate imagina cum ar fi putut
arăta. De interes pentru a înțelege mai bine, fie și
câteva aspecte relativ la acest tip de piesă, poate și
cum s-au petrecut lucrurile înspre zilele noastre,
este interviul cu Ragıp Tuğtekin (n. 1891), de la
care aflăm că și autorul acestei cărți are o colecție
de „păpuși” din piesele Karagöz.

Ultimul exponent al teatrului umbrelor cunoscut
cu numele de Karagöz, Küçük Ali, a murit în 1974
și, nemaifiind ucenici, arta aceasta a dispărut cu
totul. Dar, scrie autorul, dincolo de partea aceasta,
au fost și mai apar diverse încercări și de a juca
pieze de acest tip, și de a prezerva colecții, și de
regăsi arta confecționării personajelor ș.a. Metin
And amintește chiar un concurs organizat de un
mare jurnal turc, „Millyet” pentru noi texte
Karagöz, în 1968. Am avut ocazia să văd astfel de
păpuși și câteva obiecte din „instrumentarul” unei
piese. Și mai multe cărți de acest tip. Probabil și
Karagöz, aidoma atâtor alte „umbre” ale trecutului

vor mai putea fi întâlnite doar în muzee și în cărți,
poate că Turcia va arăta că nu este așa. Cine știe.
Acum prezentăm cititorilor o carte despre această
lume a teatrului umbrelor numit la turci Karagöz,
un volum frumos ilustrat, frumos realizat, scris de
un om care a muncit zeci de ani pentru a face cunos-
cute în lume personajele Hacivat, Karagöz și toate
celelalte împreună cu „lumea” lor.

__________________
Metin And, Karagöz. Turkish Shadow Theatre, cuvânt

înainte (A new life for „the Shadow”, Immortality for
„Karagöz”) de M. Sabir Koz, Yapı Kredin Yaınları,
Istanbul, 2019, 272 p.

Note:
1. Nu de mult am prezentat cititorilor o carte, Cafeaua

turcească. Unul dintre autori, M. Sabir Koz, autorul cuvân-
tului înainte și la această carte, a scris trei cărți despre
Metin And.

2. Metin And, titlul este același, și a apărut la Ankara,
la Dost Yalinlari, în 1975.

3. Este a doua oară când apar după editarea catalogului
expoziției Colecția „Yıktın Perdeyi Eyledin Vîrân (tradusă
în carte „Torn is the curtain, shattered is the screen, the
stage all in ruins!”)/ „Yapı Kredi Karagöz”, 2004.
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Iată că nu Istoria izbutește să smulgă în acest an
cel mai prestigios premiu literar francez, Goncourt, ci
o istorie personală, dar cu ramificații și semnificații
destinale mai ample. Așadar, în sacrosanctul 3
noiembrie a căzut dublul verdict (reamintim că
laureații premiilor Goncourt și Renaudot sunt
anunțați în aceeași zi; asupra celui de al doilea, vom
reveni ulterior). Statisticienii s-au și grăbit să soco-
tească și a reieșit că Brigitte Giraud este a treispreze-
cea câștigătoare a acestei distincții cu mare miză cul-
turală și economică, pentru romanul Vivre vite
(Trăind repede), apărut la editura pariziană
Flammarion, și prima femeie după Leïla Slimani
(2016). De altfel, într-o surprinzător de stângace
declarație politic corectă, care, până la urmă, iese
cam pe dos, nu doar ridicolă, președintele juriului
Goncourt, Didier Decoin, de al cărui vot a depins ale-
gerea finală (după un scrutin extrem de strâns, care a
necesitat 14 tururi), a ținut să precizeze că ar fi
susținut același text chiar dacă ar fi fost scris de un
bărbat!

Brigitte Giraud este lyoneză, născută în Algeria
(1960). Librar, jurnalistă, scriitoare, a țâșnit în lumea
mare a literelor în 2007, când a obținut un „pui”, dar
foarte selectiv premiu Goncourt pentru nuvelă, cu
volumul L’amour est très surestimé. Fără să fie o
figură de prim-plan a vieții literare franceze, cu un
parcurs mai curând discret, s-a numărat, totuși, în
2019, printre finaliștii premiului Médicis pentru
romanul Jour de courage.

Vivre vite revine asupra unui doliu nestins, despre
care Brigitte Giraud a scris deja în 2001 (À
présent/Acum). Întoarsă acasă după o scurtă călătorie
profesională la Paris, pentru promovarea celui de al
doilea roman al ei, Nico, autoarea află că soțul ei toc-
mai decedase. Grăbindu-se să-și ia fiul de la școală,
demarase prea repede la un semafor, pe o motocicletă
prea puternică. Prima relatare era aproape un reportaj
documentar, despre spital, comisariat de poliție, tele-

foane, organizarea înmormântării și, mai cu seamă,
despre trauma copilului rămas brusc fără tată...
Brigitte Giraud a încercat apoi să treacă peste dramă
agățându-se de lucrurile cotidiene, materiale, infime,
integrând încetul cu încetul ideea că viața ei s-a frac-
turat între un „înainte” și un „acum”, trebuind, în plus
să se obișnuiască și cu enigma dispariției. À present
era, după cum afirmă ea însăși, „cartea uluirii, a
deflagrației, a bubuiturii de după”. Avea 36 de ani pe
atunci, o căsnicie fericită, un copil mic și o casă pe
care tocmai o cumpăraseră, pe care se pregăteau,
încântați, să o renoveze, și în care avea să se mute
fără soțul ei. „Știam de multă vreme”, mărturisește ea
astăzi, „că va trebui să scriu cartea. Cartea care să fie
la înălțimea lui Claude, a poveștii noastre de iubire,
care să îmbrățișeze tot și să caute adevărul, toate ade-
vărurile”. Dar, continuă ea, „n-aș fi putut-o scrie mai
devreme de 20 de ani, pentru că trebuia să fiu la
distanța potrivită”. Când a decis să vândă casa din
Caliure-et-Cuire, lângă Lyon, declicul s-a produs și
dorința de a scrie despre ce s-a întâmplat i-a revenit,
odată cu aceea de a elucida anumite elemente rămase
neclare în tot acest timp. Așadar, douăzeci de ani mai
târziu, scriitoarea revine cu un roman-omagiu pentru
soțul dispărut, un roman de astă dată matur, decantat
în timp de emoțiile primare, sublimat stilistic și des-
chis către întrebări de altă adâncime și relevanță.

Ne aflăm, limpede, în fața unui roman intimist,
care învăluie tragedia, mutând-o progresiv, aproape
imperceptibil, din planul evenimențial în cel pur ver-
bal, în speranța că, poate, cuvintele vor reuși, cumva,
să ocolească soarta, sau cel puțin să o șlefuiască până
ce, tocită și năucită, realitatea se va retrage în plan
secund. Aflând despre decernarea premiului, Brigitte
Giraud a rostit câteva fraze care amintesc îndeaproa-
pe de cele insistent repetate de proaspăta laureată a
Premiului Nobel, Annie Ernaux: „Doream cu adevă-
rat ca această carte să fi încărcată de istoria celorlalți,
de istoria colectivă. Căci intimul nu are sens decât
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pentru că rezonează cu o epocă, o societate, un loc, cu
ceea ce trăiesc ceilalți înaintea ta și în același timp cu
tine. Voiam să arăt cum erau anii 90”. Multe ar fi de
comentat aici, dar în primul rând faptul că se simte tot
mai pregnant această grijă a multor scriitori francezi
contemporani – ba, aș zice chiar, a mai multor scrii-
toare – îndelung „stigmatizați” și ușor ridiculizați ca
nombriliști, egocentrici, obsedați de non evenimente-
le unei vieți banale, de a se strădui, măcar declarativ,
să spargă acest cerc vicios și să-și prezinte trăirile și
experiențele cu un accent grav pe universalitatea
acestora. Personal, mi se pare ușor ipocrită sau cel
puțin redundantă această disimulare a egoului sub un
val menit să o „colectivizeze”, cu atât mai mult cu cât
drama pierderii unei ființe iubite este cu adevărat una
dintre cele mai general împărtășite de oameni.

Interesant însă, dincolo de suferința evocată,
niciodată pe deplin cicatrizată, este și ceea ce, proba-
bil, a reținut și atenția exigenților jurați Goncourt,
anume faptul că romanul schițează portretul unei
epoci și al unei generații deja revolute, cea a anilor
1990. Timpul nu pare să vindece, dar trezește o sume-
denie de întrebări de tipul „Și dacă nasul
Cleopatrei...?”, recursul la registrul paralel al
condiționalului trecut părând să-i deschidă fragila
pistă a rescrierii istoriei personale. Absurditatea tra-
gediei, de fapt, neacceptarea ei, răscolește
circumstanțele momentului trecut, rearanjându-le,
potențial, într-un puzzle salvator. Și dacă nu ar fi
cumpărat o casă în acel cartier mărginaș? Și dacă n-
ar fi avut o motocicletă în garaj? Și dacă respectiva
motocicletă nu ar fi fost atât de puternică? Și dacă ea
nu s-ar fi dus la Paris în acea zi? Un puzzle nu e
niciodată linear, cum nu este nici reconstituirea
Brigittei Giraud, care ne poartă, din capitol în capitol,
pe urmele opțiunilor protagoniștilor, structurând toto-
dată o subtilă și complexă analiză socio-politică a
vremii. Și într-adevăr, pășim pe urmele a doi tineri
crescuți în acele triste HLM-uri (habitation à loyer
modéré), adică locuințe sociale cu chirie moderată,
tineri pasionați de literatură și de rock, care decid
apoi să se instaleze în centrul Lyon-ului, pentru a fi
alungați de acolo ceva mai târziu de creșterea explo-
zivă a chiriilor.

Nemaigăsind răspunsuri în realitatea imediată,
scriitoarea adoptă un demers spinozisto-darwinian,
cufundându-se în originile și trecutul familiei ei și a
soțului, căutând determinismele care îi împing pe
oameni spre alegerea unui anume mod de viață, ajun-

gând chiar să exploreze neajunsurile mondializării și
abuzul de putere și interese conflictuale generate de
competiția liberală, în care ființa umană, ca entitate
individuală, este desconsiderată, dacă nu chiar igno-
rată. Astfel, anchetând diverse aspecte ale tragediei,
Brigitte Giraud descoperă că acel bolid pe care și-a
pierdut viața soțul ei a fost conceput în Japonia, unde
însă a fost interzis, fiind considerat prea periculos.
Dar Franța l-a importat fără să se sinchisească prea
mult de eventualele consecințe... La fel de atent sunt
scrutate și relațiile de cuplu în contextul imboldurilor
societale înconjurătoare, al alegerilor care determină
organizarea vieții familiale și modul în care tinerii
părinți se ocupă de copilul lor. Un cuplu în care,
undeva, rezidual, palpita un dor de altceva... Sobru și
sensibil, romanul eternizează în literă portretul unui
veșnic tânăr pasional și pasionat de muzică, de fru-
mos, de împărtășire. Un roman de dragoste lipsit de
dulcegării și înflorituri, dar căutând, ca în paradoxul
lui Zenon, aplicat timpului de astă dată, să întârzie
sau să eludeze ineluctabilul, reconstruind ultimele
gesturi și gânduri ale omului iubit, ultimele ore, apoi
ultimele secunde... Nerostită ca atare, plutește peste
slove întrebarea fără răspuns: De ce?

Se reconectase cu înflăcărarea lui adolescentină,
se dusese să zgândăre acea zonă obscură ghemuită în
adâncurile lui, unde somnola fără îndoială ceva ce
semăna cu o violență îngropată din acea copilărie
smulsă unei Algerii în război, poate că a dorit să se
topească în fraza lui Lou Reed, trăind repede, murind
tânăr, deși, de fapt, nu știu nimic. 
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Povestea particulelor este, ca amploare,
invers proporțională cu înfățișarea lor modestă.
Chiar și termenul tehnic care le denumește în
lingvistică poartă în sine ceva vag, aducător de
plăceri neîngăduite, de vreme ce pare să trimită
doar la o prezență diminutivală. Includerea lor
generică între neflexibile nu face decît să adîn-
cească impasul, ori de cîte ori vrem, cu toată
seriozitatea, să le cercetăm în ansamblul lor și să
aflăm ce au ele în comun sau căror criterii le
corespund subdiviziunile. Adverbele,
prepozițiile și conjuncțiile (ca să nu mai vorbim
de straniile interjecții, care nici nu erau percepu-
te de gramaticienii greci din antichitate ca părți
de vorbire) împărtășesc prezența formei unice
(„neflexibilă”), dar răspund unor criterii de defi-
nire diferite. Cam pe aici plutesc particulele...
Ca să nu le lăsăm să zburde pînă dispar din fața
ochilor noștri, să le priponim cu o pereche de
exemple, și anume conjuncțiile copulative cele
mai vechi din latină și greacă, unde „și”, mai
înainte de a fi et și καί, a fost -que și τε. Aceste
două cuvințele, -que și τε, au în comun aproape
totul, în afara limbii din care le-am extras, pen-
tru că sînt descendente directe ale stadiului lin-
gvistic anterior, indo-european, avînd forme
similare în mai multe familii de limbi. Chiar
dacă nu par să sune la fel, corespondența foneti-
că este fără cusur (și putem să ne amintim din
nou că sînt suspecte tocmai identitățile de cuvin-
te folosite ca argumente ale înrudirii lingvistice,
în condițiile în care istoria fiecărei limbi în parte
ne arată, nesmintit, că sunetele se schimbă într-
un anume fel, recognoscibil pentru noi ca legi
fonetice). Parte a foneticii este și studierea
accentului, și înspre această perspectivă ne

îndreptăm acum: -que și τε își dezvăluie, amîn-
două, nuditatea accentuală, pentru că latinescul -
que ne spune, prin felul cum este scris în mod
normal, că nu este cu adevărat un cuvînt, ci o
adăugire la un alt cuvînt; iar τε, care pare să fie
cuvînt după uzanțele noastre – adică, în scris,
este flancat de spații albe – nu are accent, așa
cum au toate adevăratele cuvinte grecești. În
consecință, ambele cuvințele, -que și τε, sînt
definite ca enclitice, adică depind accentual de
cuvîntul precedent, pe care se sprijină și cu care
formează o unitate.

Obiceiurile grafice se așază în timp, odată cu
normarea limbii și cu autoritatea tot mai bine
impusă și recunoscută a gramaticienilor. Cîte
ceva supraviețuiește însă în pofida normelor, ca
prezență fantomatică; ca să luăm un exemplu din
întortocheata istorie a literelor alfabetului lati-
nesc, vedem mereu prescurtarea C. pentru pre-
numele Gaius, ca relicvă a unor timpuri cînd
încă nu fusese inventată litera G, iar C avea o
dublă valoare fonetică (c și g). Q din SPQR afir-
mă răspicat că a fost cîndva un cuvînt cu drep-
turi depline, care nu era nelalocul său între ter-
menii cei mai prețioși ai antichității noastre:
Senatus Populus Que (Populusque) Romanus.
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Unul dintre segmentele importante ale publicisti-
cii muzicale, cronica, a fost posibil deoarece opinia
criticului s-a sprijinit pe argumentul obiectiv al înre-
gistrării – evaluarea la microfon aflîndu-și supremația
față de surata ei găzduită în ziar și în revistă.
Comentariul analitic, de specialitate, muzicologic al
creației componistice și interpretative pe undele radio
este mai dificil decît cel difuzat prin pagina tipărită
deoarece judecata de valoare a criticului greu poate fi
contrazisă – imprimarea din sala de concert, din sala
de spectacol nu minte. Procedeul exemplificării
comentariilor cu fragmente din interpretările discutate
este dificil pentru realizatorii produsului artistic
oriunde și pentru critic în orice condiții, în orice regim
politic. Presiunile au fost cu atît mai puternice în tim-
pul deceniilor comuniste, cînd destui interpreți aflați
în relații apropiate cu persoane din diferite cercuri
politice au avut posibilitatea să atenueze, chiar să des-
curajeze actul evaluator obiectiv. Dealtfel, nici foruri-
le politice superioare nu acceptau discutarea deschisă
a unor realități culturale, economice legate de viața
muzicală. Care a fost, în aceste condiții, situația criti-
cii muzicale la radio? Spre deosebire de cronicile
publicate în presa scrisă, mai apropiate de adevărul
componistic-interpretativ, cronicile radiofonice au
fost rareori supuse exclusiv criteriilor calității, autorii
lor privilegiind informațiile de ordin istoric, analizele
structural- estetice, evaluarea destul de superficială și
aluziile la neîmplinirile versiunilor interpretative.
Avînd uneori durate extinse, de peste o oră, emisiunea
Actualitatea Muzicală, difuzată în deceniul 1961-
1970 la Radiodifuziunea Română, cuprindea multe
cronici neînsoțite de argumentele înregistrate în sala
de concert. Dacă pe moment astfel de producții jurna-
listice serveau reflectării cadențate a vieții muzicale
(mai ales bucureștene), ca document istoric ce ar fi
putut fi, acestea nu pot fi luate astăzi în considerație.
De altfel, emisiunile considerate de informație nu se
păstrau, benzile de magnetofon avînd rolul să memo-
reze concertele și recitalurile cu valoare muzical-

artistică performantă. Publicistul, muzicogul de
astăzi, interesat de viața muzicală românească din a
doua jumătate a secolului trecut se poate baza într-o
anumită măsură pe înregistrările ce au supraviețuit
vitregiilor timpului, dezinteresului personal al unor
radiofoniști – dar nu găsește sprijin în comentariul cri-
tic de tip cronică radiofonică. Doar Iosif Sava a intrat
pe „terenul minat” al comentariului muzical cu accen-
te curajoase, după 1989, în timpul Colocviilor critici-
lor, difuzat la TVR 2, însă durata prea scurtă, impusă
de cele 15-20 de minute cît dura pauza concertelor
transmise direct, determina criticii prestigioși Ada
Brumaru, Dumitru Avakian, Luminița Vartolomei să-
și condenseze opiniile în numai două-trei propoziții!
La fel cum am precizat în episodul din numărul trecut,
nici acel bun obicei al publicisticii muzicale
românești nu poate constitui obiect de comentariu în
însemnările de față, dedicate cuvîntului despre muzi-
că la Radio.

Dar cronica audio în România a atins cotele
performanței în cazurile – rare – cînd, după 1989, s-au
transmis direct spectacolele de operă din Festivalul de
la Bayreuth. Durata extinsă a acestor producții a deter-
minat acordarea unor spații de emisie de 5-6 ore, în
pauzele mari dintre acte cei mai valoroși critici români
comentînd la microfon în detaliu calitatea actului inter-
pretativ, pe care îl îmbogățeau cu informații istorice și
considerații de ordin estetic. Ada Brumaru, criticul și
muzicologul român prezent ani la rînd în sala de spec-
tacol a faimosului teatru imaginat de Richard Wagner
la Bayreuth, a susținut din studioul bucureștean adevă-
rate cursuri universitare. Nu știu dacă acele transmi-
siuni-mamut din anii ’90-2000 s-au înregistrat, s-au
păstrat... Doar cronicile cu același subiect, publicate de
A. Brumaru în România Literară, argumentează cultu-
ra, rafinamentul analitic, justețea aprecierii versiunilor,
inspirația condeiului. Încă odată, documentele
prețioase scrise despre evenimentele de la Bayreuth,
despre valoarea publicistului și muzicologului
menționat nu se încadrează în tema acestor însemnări.
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Realități și efecte
Din păcate, evaluarea promptă a evenimentelor

muzicale românești, cum este Festivalul Internațional
„George Enescu”, a cunoscut involuția. Înainte de
1989 și cîțiva ani după aceea, Programul 2 al
Societății Române de Radio, numit în 1996 Radio
România Cultural, a difuzat zilnic un jurnal-cronică
despre recitalurile și concertele desfășurate în ajun,
produsul publicistic avînd o durată generoasă, 45 de
minute, axîndu-se pe trei tipuri de comunicare:
informația, interviul, minicronica. La edițiile din 2019
și 2021, jurnalele zilnice nu au mai fost difuzate,
reflectarea publicistică rezumîndu-se la informații
despre intepreți și lucrări difuzate în cele 3-4 minute
dinaintea începerii concertelor, pauzele de 20 de
minute fiind alocate interviurilor cu dirijorii și soliștii.
Răspunsul la întrebarea de ce a dispărut cronica poate
fi doar o presupunere: eforturile financiare și organi-
zatorice pentru aducerea în România a unor orchestre,
ansambluri și soliști de renume de peste hotare au des-
curajat opiniile critice (bineînțeles, atunci cînd a fost
cazul) comunicate prin intermediul instituției radiofo-
nice care primise drepturile de difuzare. Însă nici
unele programe susținute de orchestre românești nu
au fost evaluate în cronici. Explicația pare logică: e
mai comod să informezi, să difuzezi concertul sau
recitalul și să lași publicul ascultător să-și formeze
singur o opinie decât să-ți asumi responsabilitatea
comentariului critic. O asemenea concluzie mi se pare
tristă în condițiile libertății de exprimare, posibilă
după 1989... 

De altfel, prezența criticilor, a muzicologilor de
renume în emisiunile Radio-ului Național s-a dimi-
nuat progresiv după 1990, informațiile, opiniile,
amintirile lor despre personalități din prezentul și tre-
cutul nu prea îndepărtat al muzicii românești dovedin-
du-se tot mai puțin atrăgătoare pentru autorii grilelor
de program. Unor vechi și prestigioși colaboratori ai
Societății Române de Radio, cum au fost Luminița
Vartolomei sau Grigore Constantinescu, performeri ai
cronicii muzicale, autori de cicluri deosebit de valo-
roase despre operă, despre nume de referință ale artei
sonore culte românești, li s-au mai acordat 3-4 minute
în emisiuni de actualitate, după care au dispărut de pe
undele hertziene. Din fericire, Ada Brumaru, Grigore
Constantinescu, Luminița Vartolomei, Despina
Petecel și-au concentrat energia asupra elaborării unor
volume de istoriografie, și-au antologat cronicile,
colocviile radiodifuzate de-a lungul timpului între
coperți de carte, lăsînd celor din prezent și viitorimii

documente prețioase despre viața muzicală a țării. 
În prezent, radiofonia muzicală românească este

axată pe două tipuri de produse: programele, în care
realizatorii oferă scurte fișe biografic-artistice ale
interpreților, și cîteva emisiuni de publicistică, difuza-
te mai ales sîmbăta și duminica (?!). La Radio
România Muzical sunt privilegiate portretele unor
interpreți realizate cu participarea acestora (ex. dirijo-
rii Cristian Mandeal, Carol Litvin, clarinetistul
Aurelian Octav Popa), interviuri cu personalități de
peste hotare (ex. Poveștile de succes ale muzicii), dia-
loguri cu oameni de cultură pasionați de arta sunetelor
(ex. În universul muzicii). Mare parte din comunica-
rea despre muzică la Societatea Română de Radio s-a
mutat în spațiul virtual, pe site-ul postului Radio
România Muzical fiind publicate permanent știri de
actualitate din țară și din străinătate, scurte cronici
despre festivaluri, micro-interviuri, acestea sun formă
de text și de înregistrare audio. Segmentul muzicolo-
gic al radiofoniei românești nu mai este cultivat decît
rareori prin ciclurile realizate de Valentina Sandu
Dediu și Dan Dediu. La Radio Iași muzica academică
a suferit treptat diminuarea drastică în privința duratei
de transmisie, comparativ nu numai cu perioada
1969-1985, dar și cu perioada 1990-2010. Programele
reprezentînd genurile cameral, simfonic, operă au dis-
părut complet, toate emisiunile de publicistică au avut
aceeași soartă, singura care mai există fiind Univers
Muzical, înființată în 1969. Este inevitabilă întrebarea
de ce s-a micșorat atît de mult ponderea cuvîntului
despre muzică la posturile publice de radio, iar muzi-
cologiei i s-a închis ușa aproape complet.

O primă explicație ar fi schimbarea concepției
despre raportul cuvînt-muzică. Poate că unii conducă-
tori ai instituției au fost și sunt convinși de rolul radio-
ului în principal ca difuzor de muzică, nu de idei.
Poate că prezența exagerată a cuvîntului în anii trecuți
a nutrit disconfortul multora. Poate că publicistica
este acceptată acum doar ca furnizor de informații,
dialogurile, colocviile fiind considerate plictisitoare.
Cu siguranță, muzicologia este văzută ca un domeniu
strict de specialitate, potrivit simpozioanelor și con-
greselor, nu comunicării pentru publicul larg. Așa s-ar
explica logic diminuarea progresivă a rolului cuvîntu-
lui despre muzică în programele Radio-ului Național. 

A doua explicație rezultă din desființarea unor
redacții în care altădată lucrau publiciști și muzicologi
de performanță. În cazul posturilor regionale, victi-
mele cele mai căutate au fost redacțiile muzicale. Spre
exemplu, în 1990, redacția muzicală a Pastului de
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Radio Iași era alcătuită din 11 membri (inclusiv secre-
tara), 9 fiind absolvenți ai Conservatorului. Fiecărui
gen muzical era cultivat de doi sau trei redactori, care
se sprijineau permanent și pe ajutorul colaboratorilor
externi (plătiți). Așa se explică includerea cîte unui
program sau emisiuni de publicistică muzicală în
aproape fiecare zi a săptămînii. Astăzi, Radio Iași mai
transmite doar 295 de minute cumulate, sămbăta și
duminica, în emisiunea amintită Univers Muzical.
Desființîndu-se și postul de regizor de specialitate
(hotărîre luată tot la București), redacția nu mai poate
înregistra concertele filarmonicilor, spectacolele
Operei Naționale Române din Iași, astfel că despre
reușitele artistice ale acestor instituții se mai pot difu-
za numai informații, evenimentele nu pot fi înregistra-
te și arhivate, cum se întîmpla în trecutul recent și
îndepărtat – în consecință, publicistica muzicală
vizînd actualitatea în regiune și-a pierdut rostul. Ce se
mai poate face în această situație despinde numai de
dorința și eforturile realizatorului de emisiuni de a
înregistra singur, cu aparatura proprie, fragmente din
concerte și recitaluri, în funcție de știința, de disponi-
bilitatea sa în folosirea reportofoanelor moderne. În
majoritatea cazurilor s-a ajuns la difuzarea unor inter-
viuri și discuții ample cu soliști, dirijori, regizori –
discuții ce nu pot fi ilustrate cu înregistrări profesio-
nale, deci calitatea și rostul produsului jurnalistic
muzical sunt mai mult decît discutabile.

Desființarea redacțiilor muzicale a produs încă un
efect nociv: realizatorul de emisiuni rămas singur în
scena radiofonică se poate infecta foarte ușor cu viru-
sul paranoiei, al vedetismului. Consecința firească,
nefericită, este subiectivismul. El/ea va alege muzica
ce îi este pe plac, se va referi la manifestările la care va
dori, pe altele le va trece sub tăcere, va invita la micro-
fon muzicienii cu care empatizează personal, motive
extramuzicale explicînd de multe ori prezența sau
absența unui subiect din sumarul emisiunilor pe care le
realizează. Evident, această situație, devenită din păca-
te o permanență, este posibilă datorită toleranței con-
ducerii instituțiilor, care ar trebui, chiar și în condițiile
organizatorice profund nefavorabile, să vegheze măcar
la corectitudinea, la obiectivitatea actului publicistic
difuzat de o instituție plătită și de ascultători. 

Existența și activitatea realizatorilor de emisiuni
ce se închipuie „primadone” ale discursului public
despre muzică este uneori pusă în lumină, prin con-
trast, de existența și activitatea unor colegi de la alte
posturi, care, deși nu sunt absolvenți de Conservator,
dovedesc interes, pasiune pentru muzică, reflectă con-

stant, profesionist actualitatea structurîndu-și emisiu-
nile pe toate axele jurnalismului general: informația,
interviul, cronica, recenzia, eseul. Exemplul conclu-
dent este emisiunea Valori și atitudini, transmisă de
Radio Trinitas zilnic de luni pînă vineri, timp de două
ore. Nu este singurul produs jurnalistic muzical difu-
zat de acest post de radio cultural-religios. 

Concluzii 
Este evident că astăzi, în era imaginii și a vitezei,

cînd sursele de informație sunt extrem de numeroase,
ușor disponibile, radio-ul nu-și mai poate permite loc-
vacitatea suficientă sieși, autistă. Și cuvîntul despre
muzică trebuie să cîștige în suplețe a comunicării,
concizie, sinteză. Muzicologia ca știință poate fi
atractivă, după cum se dovedește la simpozioane și
colocvii, iar tehnica radio-ului poate ajuta semnifica-
tiv la comunicarea în masă, chiar și a textelor de tip
muzicologic, nu numai publicistic. Important este
cine, pe cine, ce subiect alege pentru a fi difuzat la
radio. Orice subiect poate fi înfățișat, descris detaliat,
comentat la microfon. Dar contează cum este „vîn-
dut” publicului: cu simț al comunicării, viu, atractiv,
bogat ilustrat, fără accente didactice, aere de superio-
ritate a specialistului, subiectivisme și infatuări orgo-
lioase. Cred că de la redactorii BBC-ului, spre exem-
plu, nu se cuvine învățată doar regula confirmării unei
știri din cel puțin trei surse. Jurnaliștii muzicali ar tre-
bui să asculte emisiunile postului BBC Radio 3: le-ar
fi de model concizia, sobrietatea, simțului umorului,
echilibrul și obiectivitatea cu care sunt realizare docu-
mentarele cu subiect istoric, dialogurile, revistele de
actualități. Dicția aproape teatrală, stilul oficial, afec-
tat, al perioadei interbelice a fost demult înlocuit. Și la
BBC se vorbește astăzi într-o formă colocvială, însă
comunicarea și-a păstrat moderația, esențialul, dicția
perfectă, semnele personalității realizatorilor se văd în
jocul ideilor, în dispunerea informațiilor relevante, nu
sunt evidente în inflexiuni orgolioase ale vocii. 

În România, poate că Radio-ul public, inclusiv
studiourile regionale din orașele unde activează
instituții de învățămînt muzical superior, ar trebui să
apeleze la colaboratori – profesori și studenți – pentru
ca tradițiile și actualitatea artei muzicale să fie reflec-
tate cum merită. Vechea mentalitate „la film, la fotbal,
la politică și la muzică se pricep toți” nu-și poate găsi
reflectarea în practică la nesfîrșit.
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Val Butnaru, Ultimul profet adevărat, ediție revă-
zută și adăugită, coperta: Ștefan Ioan, Editura Lebăda
neagră, Iași, 2021, 272 p.

Este unul dintre acele romane
care m-au dus cu gândul la celebra
zicere a unui teoretician cum că
cititorul, de câte ori citește o carte,
o reconstruiește din nou, după
sufletul și gândurile, după
înțelegerea lui. 

Poți să citești cartea aceasta fie
ca o parabolă, fie ca despre o
poveste despre fatalitatea care ne
conduce pașii pe pământ, fie despre nebunia unui om
cu o viață complicată, dificilă, dincolo de care nu
poate trece nici în ceasul morții. Ozea este personajul
principal, și ajunge, urmare unui șir de întâmplări, să
creadă despre sine că este „profet”, să elaboreze –
amestecându-se cumva și Biblia (cu cartea lui Osea) și
Nietzsche, cu Așa grăit-a Zarahtusra, și un „joc” al
vieții și al personajelor – o teorie a „supraomului
infirm”. Scrie autorul: „Citise pe nerăsuflate paginile
care i-au excitat imaginația și, mult mai târziu, a ajuns
să elaboreze o teorie a „Supraomului Infirm”, proprie,
deosebită de cea a lui Nietzsche. Zicea că această teo-
rie ni se potrivește nouă, că datorită ei ne vom înălța
deasupra tuturor și că nu vom mai avea nevoie de
învățătura lui Zarathustra.” 

Infirmitatea în cartea aceasta este fie sufletească,
în cazul unora dintre personaje, fie reală, cum e la
Ozea (botezat întâi Pavel, dar apoi taică-său, Onofrei,
schimbându-i numele în Osea, scris greșit Ozea la
Starea civilă), care, căsătorit fiind cu Amalia (și ea
având doar un sân „normal”, dar și acela îi este extir-
pat din cauza unui cancer, fapt care, împreună cu alte
„considerente” din mintea lui Ozea, conduce la
divorțul lor), este accidentat la un picior, rămâne întâi
șchiop, apoi piciorul îi este amputat. Dar mai multe
personaje sunt amputate/ infirme sufletește într-un fel
sau altul, de la părinții lui, Mateiasa – de la care
„moștenise orgoliul nemăsurat” – și Onofrei, pe care,
după spusele unui alt personaj, aceasta îl infectase cu
un ac la un testicul lăsându-l impotent, și Anamaria,
fata uitată a Miței Biciclista, și Iris, fata acesteia și...
Și, în primul rând, chiar Ozea, un copil târziu, pe care
Onofrei (și urmare bârfelor, dar și „accidentului” care,
pare-se, îl lăsase, cum a aflat fiul peste ani, impotent)
l-a renegat, Mateiasa nu l-a iubit, s-a căsătorit cu
Amalia, apoi cu Iris, ambele căsătorii producându-i

suferințe.
„Povestea” este gândită ca un soi de „ciclu”/ cerc,

sau, mai bine-zis, spirală, în care toate se întorc
cumva, într-un fel sau altul spre sau paralel cu începu-
turile, dar și legat de localitatea Călărași, personajele
având legături ciudate și alambicate între ele. Doar un
exemplu: maniera în care Ozea ajunge, mintea sa, și ea
atinsă de o „infirmitate”, luând-o pe cărări... „nebănui-
te”, să fie obsedat de Nietzsche – în „joc” intră și
Anamaria, și fiica sa Iris (ajunsă soția lui Ozea și
mama copilului acestora, Apă împinsă, ucisă, pare-se,
de Dorina, un alt personaj din viața lor), și, într-un fel,
Amalia – și de un bilețel roz pus anume acolo și care...
în fine, urmare căruia totul în viața lui ia o întorsătură
anume. Iar cercul „se închide”, cumva, și prin felul în
care cele două soții, Mateiasa, mama lui Ozea și soția
lui Onofrei, cere să fie înmormântată cât mai departe
de soț, la fel ca Amalia, cât mai departe de Ozea, dar
sunt puși alături după moarte. 

Toate acestea se petrec, temporal vorbind, undeva
înainte și după cel dea-l doilea război, de unde în carte
și referiri la legionari, comuniștii abia ajunși la putere,
deportarea lui Onofrei, presupusa origine regală a
Anamariei, legată de presupusa aventură a Miței
Biciclista, care ar fi venit să nască în secret la Călărași,
aspect gata să fie devoalat în presă de Ranetti, gazeta-
rul care-i dăduse porecla, urmărit la rândul lui de
Nicoleta, pusă de Căpitan... Povestea (mai degrabă
„poveștile” lui Onofrei, a Mateiasei – fata bogată dar
incultă și needucată, și tarată din această cauză, pe
care soțul o căutase și se însurase cu ea în amintirea
mamei acesteia, fiica meșterului la care ucenicise, pe
care o văzuse goală în adolescență –, a Amaliei, a
Anamariei, a....), de altfel, este construită pe mai multe
planuri narative și temporale, din perspective diferite.
Fie aceasta a lui Ozea, mai ales, fie a Amaliei, fie... 

Cât despre „ultimul profet”, Ozea..., despre întâlni-
rile cu părintele orb Teofil (cu care, de altfel, Iris se
văzuse înaintea viitorului ei soț...), ei bine... lăsăm citi-
torul să descopere dacă și în ce fel a fost sau nu a fost,
dar și altele. Și, poate, să vadă și de ce cartea este dedi-
cată de autor lui Stephen Hawking, legat și de o...
„zicere profetică” a lui Ozea despre „un om care va
conduce lumea (care te poate duce cu gândul ori la
Roosevelt, ori la...). Sau de unde până unde Călărași
este centru acestei „povești”, și de ce...

Așadar, o carte aparent „ușoară”, dar interesantă și
pe care o poate citi fiecare cititor în felul său.
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Viscolesc zăpezile albastre, 50 de poeți evrei
născuți în România, antologie realizată de Etgard
Bitel, Editura Tipo Moldova, Iași,
2019, 430 p.

Născută, cum spune antologa-
torul, „acolo unde se atârnă harta
în cui”, această antologie este încă
o modalitate de a arăta contribuția
evreilor la literatura, la poezia țării
noastre. De altfel, cititorii pot con-
stata că mulți dintre acești autori
sunt prezenți în diverse alte antolo-
gii ale poeziei române, numele altora au depășit
granițele țării și ale timpului în care au trăit. Amintim
doar câteva nume, ale unor poeți care nu mai trăiesc:
Benjamin Fundoianu/ Fondane, Paul Celan, Tristan
Tzara, Ilarie Voronca, Gherasim Luca. Alții, născuți la
noi, unii în Iași, au ajuns peste ani să trăiască în diver-
se alte locuri de pe mapamond – din Israel în Brazilia,
Uruguay ori la Paris ș.a. – cei mai mulți din antologie:
Victor Brauner, Shaul Carmel, Bianca Marcovici,
Beatrice Bernath, Luiza Carol, Felix Caroly, Andrei
Codrescu, Sandu David, Madeleine Davidsohn,
Andrei Fischoff, Enric Furtună, Rodica Grindea, Solo
Juster, Riri Sylvia Manor, Liana Maxy, Maria Găitan
Mozes, Sesto Pals, Paul Păun, Ion Pribeagu, Eugen
Relgis, M. Rudich și, desigur, Etgard Bitel, realizato-
rul antologiei. Unii dintre aceștia, deși au trăit/ trăiesc
peste hotare mai au scris/ mai scriu și în limba româ-
nă, parte sunt membri ai filialei Iași a USR ș.a. Alții au
trăit pe teritoriile frânte din trupul țării: Liviu Deleanu,
Alexandru Robot. Alții s-au născut în ținuturi depărta-
te dar trăiesc la noi, cum este Boris Marian. Sunt, des-
igur, și alte și alte nume, unele dintre acestea cunoscu-
te de generații: Aurel Baranga, Veronica Porumbacu,
Max Blecher, Sașa Pană, Toma George Maiorescu,
Florin Mugur, alții sunt trăitori aproape de noi, în
Neamț, și-l amintesc aici pe Emil Nicolae. Nu-i putem
pomeni aici pe toți cei 50 de autori, dar deja cititorul
își poate face o imagine. 

Așadar, o galerie impresionantă de nume care întă-
resc cele spuse de antologator privitor la această
selecție, și mai sunt și alții (parte colaboratori ai revis-
telor ieșene) care s-ar putea adăuga, poate într-o viitoa-
re antologie. Până atunci însă încheiem succinta sem-
nalare a acestei selecții, în care au fost antologați autori
născuți între 1872 (Avram Rodion Steuerman) și până
în 1952 (Bianca Marvovici), și care, prin felul în care
au scris au fost „arondați” unei palete largi de tendințe/
curente literare, cu un fragment din poemul Ce-i moar-

tea?!, al lui Shaul Carmel: „Mă-ntrebi ce-i moartea,
iubito?/ Clipa aceea când zâmbetul/ Ți se șterge de pe
obraz/ (...)/ Și ora aceea din noapte/ Dintre o poezie și
alta/ Când zeii se întorc în piatră/ Neputincioși/ Și
îngerii în cerul gol/ Fără să cânte din aripi”.

Mihai Maxim, Regimul creștinilor în Casa
Islamului, Studii și cercetări închinate ÎPS Cassian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos, cuvântul Ionel Cândea,
Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2015, 324 p.

O altă carte a lui Mihai Maxim
despre regimul creștinilor în
Imperiul Otoman, în „Casa
Islamului” (dâr al-Islâm), „cu pri-
vire specială la creștinii din kazaua
Brăilei (1538-1828), în lumina
documentelor din Arhiva Otomană
din Istanbul.

Cartea (publicată și ca un dar la
împlinirea vârstei de 60 de ani de către ÎPS Cassian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos, cuprinde o serie de
texte ale lui Mihai Maxim publicate cu alte ocazii dar
așezate într-un întreg în acest volum, vizând, în afară
de regimul creștinilor în general și regimul Bisericii
greco-ortodoxe în acea perioadă, prin „două modele,
care se luminează mai bine unul pe altul”, scrie auto-
rul. Anume „pe de o parte al Mitropoliilor Moldovei și
Țării Românești, pe de altă parte cel al Mitropoliei de
Brăila în raporturile cu înalta Poartă și Patriarhia
Ecumenică”.

Structura cărții (după Cuvânt înainte și Prefața
autorului), I. Cadrul juridic (1. Statutul de ‘ahd în teo-
ria și practica juridică musulmană, Statutul zimmî-ilor
în dâr al-Islâm, 3. M. Maxim, Le regime juridique des
chretiens dans les ports roumain sous l’administration
ottomane (XVIe – XVIIe siecles)”), II. Cadrul istoric
(1. M.M., Teritorii românești sub administrație oto-
mană în secolul al XVI-lea (I – II), 2. Înființarea kaza-
lei Brăila, 3. Instituția Kadiului de Brăila), III.
Creștinii din Brăila otomană (1. Extrase din registrul
otoman de recensământ din 1570, 2. Registrele de
recensământ din secolul XVI privind târgul și kazaua
Brăila), IV. Regimul Bisericii Greco-ortodoxe (1.
Mitropolia Brăilei, 2. Mitropolia Moldovei și Țării
Românești).

Este o carte densă în informații și detalii privitoare
la aspecte juridice și de administrație din Imperiul oto-
man, adesea dificil de descâlcit date fiind controverse-
le diverse care, în ce privește unele situații create între
Casa Islamului și creștini (nu redăm aici întreaga ter-
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minologie uzitată de autor din lipsă de spațiu) prove-
nind din caracterul „contradictoriu și imprecis al sur-
selor originale ale dreptului islamic”, dar și din inter-
pretările date de juriștii musulmani din diverse școli.
Este vehiculată o terminologie complexă, de exemplu
cea privitoare și la zimmî/ arabă: dhimmi – protejații
nemusulmani, prima schiță a statutului de protecție –
‘ahd as-dhimma, care pleacă, în timp, de la
Muhammad și primii califi.

Dincolo de acestea, sunt acele pagini cu referire
directă la zona noastră, de la recensăminte la alte deta-
lii privind administrarea Brăilei sau/ și cum se reflectă
Mitropolia Brăilei ori cele ale Moldovei și Țării
Românești în actele din arhivele otomane. De pildă
despre Mitropolia Brăilei, deși avem de a face cu
chitanțe, documente de plată, acestea, subliniază auto-
rul, sunt foarte importante pentru că putem desprinde
multe lucruri de aici, de la faptul că „trebuie să
renunțăm la denumirea de Mitropolia Proilaviei în
favoarea denumirii oficiale (...) de Mitropolia Brăilei”. 

Pe de altă parte, tot din aceste documente financia-
re, avem date „fără dubiu” despre numirea
mitropoliților de Brăila timp de cca. 300 de ani, adică
1538/42 – 1829/ 1831, cu nume etc.. Sau vedem care
era concret procedura de numire a mitropolitului. Ori
faptul că pișkeș-ul este un „dar oficial”, regăsit în
registre, și nu mita, banii dați „pe sub mână” pentru
vreun folos sau altul, adică acel „rușfet”, cum se
regăsește în documentele românești ș.a. ș.a.

O carte densă în detalii de tot felul, care poate fi o
sursă de informații și pentru specialiști, în primul rând,
dar și pentru cei care își propun doar să înțeleagă mai
bine anumite lucruri legate de Brăila, de statutul
creștinilor, de organizarea religioasă ș.a. 

Adrian Neculai Lăcătuș.
Secretul dragostei de la (dez)gus-
tarea lumii la (de)gustarea
Paradisului. Rețete implicite ale
dragostei, Etica Pro Expert,
Rădăuți, 2021, 322 p., Secretul
fericirii și garanția vieții veșnice,
volumul I, Etica Pro Expert,
Rădăuți, 2021, 316 p.

Vremurile acestea ne par nouă, celor care le trăim,
și din anumite perspective și sunt, complicate și pline
de tot felul de hățișuri, și adesea căutăm soluții la fel de
complicate când, de fapt, calea este una veche, la înde-
mână, pe care, desigur, nu o poți urma fără dăruire,
înțelegere, fără efort, dar pe care mulți dintre noi o

„uită”.
Autorul acestor cărți cu titluri atât de percutante

pleacă, în esență, de la câteva idei clare, de tipul celui
care este așezată ca un fel de moto la prima carte:
„Două lucruri te duc la nebunie: iubirea și lipsa ei”. Și
vorbește în aceste pagini despre problemele cu care se
confruntă/ cărora le caută „rezolvarea” omul: singură-
tate, dragostea „ca new challenge contemporan”, res-
ponsabilitate, fericire, muncă, căutarea mântuirii,
egoism. Unele pagini se referă la felul în care răzbate
omul prin hățișul de care aminteam, uneori împiedi-
cându-se, alteori ajutându-se de tehnică: sms-ul și feri-
cirea, „scrisoarea, emailul și bucuria”, „iubirea nu-i ca
pe Netflix”, stress fast-food etc.. Sunt pagini scrise de
un preot, dar autorul nu insistă neapărat pe un mesaj
teologic, specific, deși vorbește și despre credință,
despre Domnul ș.a. Mai degrabă și-a propus să ofere
aproapelui său, omul care caută un drum al său prin
viață, un fel de a privi lumea/ realitățile vieții mai sim-
plu, dar totodată mai la îndemână, prin care să ajungă
la „sentimentul fericirii și regăsirii de sine”, aducând-
i, totodată, aminte și de unele lucruri care altădată
păreau de la sine înțelese: relația cu „celălalt”, credința
în gândurile bune, în iubirea părinților, în oameni în
general și, deloc în ultimul rând, în tine.

În ultimă instanță că „o viață frumoasă stă numai
în simplitate”, dar tocmai această simplitate, scrie
autorul, este cel mai dificil de dobândit, „într-o lume
stăpânită de obsesia dobândirii celor multe”, tendinței
de a da vina mereu pe „altcineva”, de a aștepta soluția
de la „alții”. De remarcat și că ambele cărți au mai
multe „cuvinte de întâmpinare” din partea unor perso-
naje din domenii/ etnii/ medii diverse: medici, ingi-
neri, profesori, teologi, un rabin, un arhonte al
Patriarhiei Ecumenice, un fost deputat, președinte de
onoare al Comunităților Evreiești din România ș.a.

Am ținut să semnăm cărțile care nu sunt nici lite-
ratură, nici în sensul strict al cuvântului „manuale”
dezvăluitoare și rezolvitoare a unor mari „secrete”, de
viață, luna aceasta, deși abia le-am primit la redacție,
cu gândul la mesajul lor, la privirea largă asupra pro-
blemelor cu care se confruntă un om al zilei azi. Și,
desigur, nu în ultimul rând pentru că autorul este un
preot psiholog. Am gândit și că aceste volume pot fi
lecturate și în această grilă, a căutării înlăuntru și în
credință, în familie a soluțiilor în momentele de cum-
pănă, și nu în „rețete” miraculoase.

Marius CHELARU
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Esenţial pentru poezia Emmei Felicia Dimitriu
este mesajul sufletului („Nimic nu e mai simplu-n
poezie/ Decît mesajul sufletului meu”, mărturisește
poeta), identificînd poemele din volumul Spini în
decoruri intense, în temperatura înaltă a patimii ero-
tice: „Fermecată-i noaptea asta cu intensul său
decor.../ Inimile prea arzînde se măresc de-atîta dor/
Și se prind în lanţul magic al divinului extaz,/ În vîl-
toarea bucuriei, de beție şi de haz./ Vinul curge, roşu-
n spumă, dulce şi îmbietor,/ Cu visuri de avuţie și cu
şoapte de amor.../ El, îmbietor şi tandru, savurînd
doar chipul ei,/ Ea, topită de beţie, îşi închide ochii
grei./ Roşii guri, nesărutate, ce-au fost mute pînă
ieri,/ Lasă în beție vinul să-i unească în plăceri./ Sub
cupola constelară, se văd limpezi mii de stele,/ Prin
fereastra cea deschisă-n largul zării, către ele./ Și-ntr-
o dulce ameţeală, mintea se topeşte lin,/ Cum flacăra
pe ceară, încălzindu-se cu vin.../ Trist e doar că dimi-
neaţa ce urmează-n altă zi/ Te trezeşte din beţie ca să-
ţi spună ce va fi:/ Altă zi de nostalgie, de tristeţe şi
necaz,/ Ce-o să facă să se scurgă lacrimile pe obraz./
Nu cu vinul bun şi nobil se deşteaptă o iubire,/ El
doar îţi îmbată visul printr-o vagă amăgire!” (Beţie).
Sentimentul erotic e al departelui, categorie cu care
lucrează lirismul Emmei Felicia Dimitriu; prin „tăce-
rea îndepărtată”, fiinţa comunică cu Celălalt, pierdut,
şi el, „în ale lumii spaţii”, de departe se aud doar
valurile mării în clar-obscurul zorilor care „dorm în
depărtare”, povestea de dragoste se petrece în „arzîn-
de văi”, în depărtarea vastă, acolo unde „harta nu mai
are hotar”, departele cristalizînd, uneori, imaginea
unui tărîm nepămîntesc, necuprins, o altă, ţară, unde
e „veşnic primăvară”, cum scrie poeta în Adresa
cunoscută.

Poemul emblematic al volumului Emmei Felicia
Dimitriu este Poveste de iubire, construit pe o tramă
amin tind discret Luceafărul eminescian; cel mai
complex text al cărţii pivotează în jurul unor figuri
lirice foarte puternice – „un prinţ de rang străbun” şi
un „mitic zburător” – şi al unui complex simbolic
care îşi găseşte nucleul şi detenta metafizică în sim-
bolul alunului, legat de lumea de dincolo şi de divi-
nităţile din ceruri: alunul şi fructele sale care „pro-

voacă” povestea de iubire a Emmei Felicia Dimitriu
se asociază magiei benefice a „contaminării” erotice,
unde făpturile ce trebuie fermecate se ating cu o nuia
de alun, discursul liric intersectînd orizontul mito-
poetic românesc; astfel, nu e nimic ciudat în apropie-
rea dintre, să zicem, producţiile popu lare adunate de
Marcel Olinescu în Mitologie românească (o carte
apărută, iată, în 1944!) şi poemul Emmei Felicia
Dimitriu; mai întîi, procesiunea din noaptea de Ispas:
„În noaptea de Ispas se duc feciorii şi fetele în aluniş
ca să culeagă flori de alun, care sunt bune de leac şi
de dragoste. Tot în această noapte adună vrăjitoarele
şi femeile pricepute vărguţe de alun, cu care fac de
dată şi cu care aduc ursita”. Alunul nopţii de Ispas are
aceeaşi semnificaţie în poemul din volumul Spini,
regăsindu-se în crengile unui alun, pline de magie,
primite, în dar, de fetele unui regat de dincolo de timp
de la prinţul de rang străbun: „Peste munţi şi ţări cu
flamuri/ Trăia un prinţ de rang străbun,/ Ce dăruia
fetelor ramuri/ Din crengile unui alun./ Și erau pline
de magie,/ Căci de-atingeau pe cineva/ Din picături
de veşnicie,/ Se-amestecau cu dragostea./ Trăind o
viaţă fără moarte,/ Ca stelele de pe orbită,/ Cînd ziua
se-mbrăca în noapte,/ Luînd cămaşa-i înnegrită,/ El
preschimba apusul serii/ Într-o lumină fermecată,/ S-
o dăruiască doar plăcerii/ Şi zînei cea demult visată./
Tînjea s-o ţină strîns în mreajă,/ Ca s-o iubească
numai el,/ Lăsîndu-se purtaţi de vrajă,/ În curtea unui
vechi castel./ Și căutînd-o pe stăpînă,/ Cînd florile
dansau la soare,/ Văzu un chip frumos de zînă/
Mergînd desculţă prin răzoare./ Izbit de-atîta frumu-
seţe,/ A rămas mut în contemplare,/ Iar ramul s-a
atins de feţe,/ Lăsîndu-i magici, în visare./ Din zi în
zi şi fără teamă/ S-au cunoscut şi s-au iubit,/ În forma
pură, fără dramă,/ La fiecare asfinţit./ Prinţul era prea
copleşit/ De fericire şi iubire./ La fiecare gînd grăbit,/
Îi mai fura cîte-o privire./ Cînd apărea stăpîna Lună/
În falduri albe, sus, pe cer,/ El o prindea uşor de
mînă,/ Ca pe un antic giuvaier./ Privindu-i chipul
zîmbitor,/ Ce-şi cobora ades privirea,/ Părea un mitic
zburător,/ Văzînd în ochii ei iubirea./ Și-o ţinea strîns
în ceasul nopţii,/ Precum un înger păzitor,/ Voind să-
ncununeze sorţii,/ Ai lui cu-ai ei, pe viitor./ Din mici 
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Lucian Strochi, Donatorii de suflete, editura
PapiruSmedia, Roman, 2019, 556 p.

Apărut în condiții grafice deose-
bite, cum rar se mai pot descoperi ast-
fel de cărți, înainte de a fi un roman,
Donatorii de suflete de Lucian
Strochi, este de fapt, o sumă de roma-
ne despre vieți paralele, vieți care se
întrepătrund, se explică unele pe late-
le, conturând un univers numit
Ștefan, sau Preotul. Romanul se poate

înscrie foarte ușor sub patradigma celor trei păcate
grele, fundamentale, care îi atârnau de suflet personaju-
lui, aparent principal, de fapt liantul tuturor scenelor, și
anume: tăcerea, visul și iubirea. Aceste păcate sunt cele
care însoțesc de-a lungul întregii narațiuni existența
umană, dând sens, atât personajului/personajelor cât și
cititorului. Dacă tăcerea este mai mult o cutumă, mai
ales în lumea călugărilor și a clerului, în general, cele-
lalte două păcate au în existența lor și sacrul dar și lai-
cul. Iubirea, în cele două planuri existențiale: vis și rea-
litate se situiază mereu la limita dintre păcat și zeificare.
Scenele în care autorul prezintă taina miresei eterne sau
a logdnicei de-a pururi soție niciodată, a dăruirii, dinco-
lo de voalul alb, cețos și adeseori stratificat, sunt destul
de des descrise în paginile cărții, în situații cu totul și cu
totul diferite. Dăruirea, mai ales sau de fapt numai din

partea fecioarei, se face natural, firesc și fără consecințe
primitive, fiind de fapt un adevărat ritual. Tăcerea
uneori capătă nuanța complicității sau a indiferenței, dar
nu a lașității. Cunoscător al ritualurilor din viața mona-
hală, Lucian Strochi, prin acest roman, Donatorii de
suflete, devine de fapt un bun pedagog, profesor de dog-
matică în înțelesul profund al acestui mod de viață, pre-
dând cititorului o adevărată lecție despre meditație și
canonizare spirituală. Urmând ultima dorință a tatălui
său spiritual, Preotul, cel care l-a salvat atunci când
prunc fiind a fost abandonat pe scările unei biserici și i-
a ocrotit, îndrumat și modelat pașii, prin sfaturi și ajutor
material și spiritual, el, Ștefan, duce la îndeplinire rugă-
mintea-sfat-povață a acestuia, rugăminte transmisă de
Preoteasă, soția Preotului, după dispariția acestuia și
devine el însuși preot. Pentru aceasta trebuia să învețe să
iubească oamenii, cu faptele lor bune și mai puțin bune,
să le ofere lecții de și despre viață, în spiritul iubirii
creștine. Pe toți oamenii, întărind astfel voința
Mântuitorului transmisă către Preotul Ștefan de Preotul
tutelă. Traseul întru devenire, întru ducerea la îndeplini-
re a rugăminții/ poruncă, este unul lung și anevoios, cu
privațiuni de toate felurile, cu umilințe asumate, pentru
puruficare, pentru a putea căpăta calitatea de ostaș a lui
Iisus, de om căruia să I se spovedească ceilalți, fără
teama de a fi trădați pentru că el învățase una dintre legi-
le fundamentale și anume tăcerea. Donatorul de suflete
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vlăstari, alune coapte/ În mii şi mii s-au tot deschis,/
Iar întunericul de noapte/ S-a preschimbat în Paradis”
(Poveste de iubire).

În complexul simbolic din poemele Emmei Felicia
Dimitriu, lîngă alun şi fructele sale magice, se aşază
ochiul, izomorf apei, oglinzii care reflectă, dar,
deopotrivă, neantizează figura oglindită: spaeculum al
lui Baltrušaitis. Ochiul, vederea secundă a acestuia,
reprezintă principalul canal de comunicare, de
(re)cunoaştere a cuplului erotic: „Ai ochii negri din
această noapte/ Adîncă şi aproape blestemată,/
Privirea lor scînteie fără moarte,/ Pierdută-i în tăce-
rea-ndepărtată./ De va veni şi vraja mîngîierii,/ N-ai să
mă poţi atinge, să nu doară,/ Ca sărutarea dulce-n pra-
gul serii,/ Ce-mi bate în străfunduri iar şi iară.../ Dar
cît de tristă, va fi mîngîierea,/ Căci eşti pierdut în ale
lumii spaţii!/ Și dîndu-mi doar cu porţie plăcerea,/ Voi
arde-n rugul roşu de senzaţii./ E atîta pace-n casă,
zorii dorm în depărtare,/ Unde pîlpîie-n penumbră
lumînări vii, parfumate.../ Din zidiri recunoscute, o
iubire plînge-n noapte,/ Și se sparg prelung de maluri
valurile de la mare./ Pe perete, o copilă te priveşte

trist, tăcută./ Mai degrabă e un înger care parcă-i rupt
din tine./ Timpul creşte în iubire, ora pare că-i făcută,/
Din lungi tremuri de sprîncene, ochi acoperiţi de
tine!” (Început). Ochiul e poezia însăşi („ochii se
transformă-n poezie”, scrie Emma Felicia Dimitriu în
poemul Adîncul ochilor tăi), acesta vorbește, se spune
în Pe furiș, în el se reflectă cerul şi pămîntul, este axis
mundi; în „aria românească”, ne învaţă Ivan Evseev în
Enciclopedia simbolurilor religioase şi arhetipurilor
culturale, „există o anumită asociere mito-simbolică
între ochi şi oglindă”: pe ochiul-oglindă, într-un
balans baroc între atracţie şi respingere, între înger şi
demon, erosul e „divin și extaz”, el se trăieşte „cu
inimi arzînde”, pe un rug de senzaţii, unde iubirea e
văpaie care aprinde „un dezarmat suflet pustiu”.

Emma Felicia Dimitriu se identifică, întreagă, în
mesajul sufletului pe care îl transmite unui cititor
care, pe zi ce trece, pentru a folosi termenii lui
G.Ibrăileanu, ars, orbit de văpaia patimii erotice, pare
a uita calea astrală, a iubirii, dintr-o veşnică primăva-
ră, în regăsirea femeii şi bărbatu lui de la Început.



în fond asta este, un duhovnic cu capacități sacre, cel ce
poate săvârși întemeierea dar și mântuirea sufletului, în
dreapta sa credință. Pe pământul primit în dar de la tatăl
spiritual, tânărul Preot se decide să ridice o biserică a
cărui hram sete, fără a fi o blasefemie, Sfântul Ștefan și
pentru să acest sfânt a fost primul martir după Hristos,
cel lapidat, și care a văzut primul cerurile deschizându-
se și pe fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu,
fiind aceasta o primă mărturie despre Înălțarea la ceruri
a Mântuitorului. Ce este cu totul special în romanul
Donatorii de suflete este apelul continuu la ritualuri,
totemuri și practici precreștine, făcându-se astfel trece-
rea firească de la o lume de dinainte de Hristos și cea de
după Hristos, dar care au în ele un profund grad de
sacralitate spre a împăca practicile laice cu cele religioa-
se, în mod special cu cele creștine. Și exemple am putea
da cu foarte multă generozitate pentru că ele se găsesc
din plin între filele cărții despre care vorbim. Preotul
este supus la fel de fel de încercări ale diavolului, care
până la izgonirea din rai a fost și el în rândul sfinților,
parcă anume spre a-i pune la încercare puterea de a exis-
ta întru această religie aleasă încă din fragedă pruncie și
de la care nu a deraiat nici o clipă. Este crucificat în
copilărie de3 o hoardă de derbedei, dar scapă tot datorită
puterii credinței sale, este trădat în căsnicie, într-un mod
apropiat de paranoia ( nu mai descriu toată acea situați
în care judecata divină își spune cuvântul), este blonav
în forme foarte grave, dar din toate aceste încercări
scapă cu bine, pentru a putea să-și ducă la bun sfârșit
misiunea primită. Unele deraieri de la moralitatea
creștină sunt surprinse cu lux de amănunte de autor:
beția, preacurvia și alte traume precum sodomia, lesbia-
nismul etc. traume care fac să alunece unele personaje
din preajma sa spre păcat și care sunt atent studiate, des-
crise și etalate de prozator, dar judecata divină
funcționează în toate cazurile. Nu voi expune aici acele
deraieri pentru a lăsa cititorului plăcerea de a le desco-
peri pentru că multe dintre ele sunt, chiar de-a dreptul
picante. Lejeritatea cu care Lucian Strochi se plimbă
prin lumea bisericii, cea de toate zilele dar și a spitalelor,
ca prin niște tăcute peșteri ale sufletului uman, a înain-
tării spre purificare, fac din acest roman o lectură ,nu
numai atractivă ci și una extrem de instructivă ( vezi dia-
logul cu doctorița de la anestezie, de la care află extrem
de multe date asupra vieții în stare de letargie în care
pacientul trăiește artificial pentru realizarea unei operații
foarte grele). Cititorul primește o sumă de informații din
cele două lumi: reală și ficțională, dar și din lumea fără
de limite a sufletului uman ca pe o eternă provocare.
Părintele Ștefan este purtat, ca personaj, prin diverse
medii, adesea ostile și provocatoare, trebuind să se con-
feseze, la un moment dat, dacă a citit sau nu jurnalul

unei adolescente care își anticipase moartea. El desigur
că recunoaște acest lucru, ba mai mult își amintește că
multe dintre personajele feminine cu care a relaționat și-
au prevăzut, într-un fel sau în altul, moartea. El însuși, în
spital murise și înviase de mai multe ori (trimitere la
moartea și învierea lui Iisus) semn că îngerii îl vegheau.
Roamnul Donatorii de suflete de Lucian Strochi, un
roman etajat pe mai multe paliere, un roman polifonic,
cu trimiteri în diverse domenii, poate fi considerat unul
dintre generatoarele de mari lecții de și despre moralita-
te, despre purificare, despre tăcere, despre răbdare și mai
ales despre încrederea în semeni. Cred, cu siguranță că
acest roman poate fi considerat unul dintre romanele
enciclopedice în care religia, știința și moralitatea își dau
mâna să construiască un tot unitar numit sufletul uman.

Ion Timaru, Neant purpuriu, editura Vicovia,
Bacău, 224 p. Prefață semnată de Petre Isachi. 

Dacă ar fi să sintetizăm întreaga construcție a roma-
nului Neant Purpuriu de Ion Timaru, am putea să folosin
citatul: Epavă educată sunt. Și totuși,
Dumnezeu cel Atotputernic, ori altci-
neva, altcineva neînțeles prea mă
pedepsește, mă amenință permanent,
nedrept uneori, citat care dă sens și
coerență întregii acțiuni. Această per-
petuă ondulare între sacru și profan,
între castitate sufletească și spirituală
în canoanele religiei creștin-ortodoxe,
și unele trăiri lumești, trăiri în care omul devine sclavul
trupului și a setimentelor lipsite de puritate, dă cursivi-
tate acțiunii pe care autorul știe să o coordoneze cu
multă pricepere. Acțiunea romanului Neant purpuriu (
titlu aparent destul de bizar, dar care se devoalează în
final), se derulează în medii și locuri diferite, extrem de
contondente, cu oameni din diferite categorii sociale,
care participă la tot ce înseamnă viață socială în diferite
și deosebite locuri. Un accident face în așa fel ca soția,
un distins medic, și fiica lor, să-și piardă viața, iar ingi-
nerul, acest personaj fără de identitate precisă să scape,
ca prin miracol, dar viața lui să urmeze un cu totul alt
drum decât cel ce credea că îl are de parcurs. Printr-o
situație specială află de existența starețului Nicodim
Crețu de la un schit de undeva dintr-o localitate izolată
și dorește să-l cunoască. Soarta îi scoate în cale două
rude îndepărtate, despre care nici nu-și mai amintea și își
propune o călătorie la ei în sat. Acolo se găsea și schitul
starețului Nicodim pe care este tentat să-l cunoască și nu
din pornire creștinească , ci mai mult ca om, dar, proba-
bil împins de destin. Între cei doi se leagă o prietenie
puternică încât starețul îi propune la un moment dat să
se călugărească și să rămână el stareț la schit când o fi...
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Tot inginer și acesta în viața laică, cunoaște foarte bine
comportamentul uman. Generos, inginerul contribuie cu
bani dar și cu munca sa la reabilitarea schitului și a aca-
returilor pe care le proiectează starețul în curtea mănăs-
tirii realizând un loc de găzduire pentru cei nevoiași și
năpăstuiți de soartă. Descoperirea, printr-o întâmplare
destul de hazlie, a rădăcinilor sale îndepărtate, parcă
alunecând până la marginea lumii, de către Inginer, sea-
mănă cu un drum întortochiat al inițierii în tainele
cunoașterii sociale și existențiale, ale unui sat, cu toate
subtilitățile de care sunt capabili locuitorii lui, dintr-un
loc izolat, loc în care se simte până la disperare ritualul
creștin ortodox. Neantul Purpuriu, cum se numește
romanul este parcă văzut de autor ca o poartă spre împli-
nire dar și spre izbăvire, un fel de întoarcere la origini,
pentru a împlini un destin, circular, întru trecerea de la o
lume la alta. În primul rând este trecerea de la oraș la sat,
de la o lume a marilor rătăciri la o lume a simplității
existențiale, de la lumea reală la lumea imaginară pentru
că mare parte din acțiunea romanului se derulează în
mintea Inginerului, prin dialogurile interioare cu diferite
persoane și personaje. Deși societatea, mai ales aceea
reprezentată de lumea călugărilor, dar în mod special de
locuitorii satului îl văd drept ca pe un nebun, totuși el
este un personaj lucid și bine ancorat și în lumea
științifică și în cea a spiritului. Starețul Nicodim Crețu
vede în el drept un posibil urmaș al său, bazându-se pe
unele trăsături psihice, pe cunoștințele sale în materie de
tehnică și mai ales pe disponibilitățile sale în
cunoașterea sufletului uman ca un posibil duhovnic. În
desele lor discuții, fie față în față, fie prin dialogul inte-
rior, starețul încearcă să-l determine să accepte ca acesta
să se călugărească, să poată să-i ia locul atunci când va
fi să fie… Nu voi insista pe latura strict emoțională și
nici pe aceea a aventurilor lumești în care alunecă de
multe ori acest personaj insolit, ci voi încerca să
evidențiez particularitățile sufletului său dominat de
bunătate dar și de multiple întrebări pentru că el este o
trestie gânditoare care se lasă robit sau mai bine zis înro-
bit de destin. Accidentul în care mor cele mai dragi
ființe ale sale, întâlnirea cu rudele îndepărtate, cu
Giugiuca, cu romii care îl atacă, cu starețul Nicodim
Crețu dar și cu noul stareț, Sofronie și multe alte întâm-
plări îl determină, când constată că suferă de o boală
necunoscută, să apeleze la gestul final, devenind într-un
anume sens un posedat de ideea sinuciderii chiar dacă
nu o numește sinucidere, ci așa cum mărturisește, un alt-
fel de omor, cu care îl amenință pe starețul Sofronie.
Autorul spune într-un citat: Auzise multe despre
sinucigași, însă nu avea cunoștință clară de un caz
anume în detaliu. Oare cum își va opri inima?
Instantaneu? Cât va dura? Se spune că uneori sub greu-

tatea trupului gândul se poate, pur și simplu rupe, mori
mai degrabă decapitat decât spânzurat. La toate aceste
întrebări, dar și la multe altele lansate de autor în acest
roman, se găsește răspunsul în finalul cărții. Momentul
dar și locul înfăptuirii acelei așa zis crime, sunt alese cu
mare atenție. Spânzurarea are loc pe schela din interio-
rul bisericii la care lucra și se produce chiar în noaptea
de Înviere, ca un adevărat simbol ritualic, spunînd: Eu
vin la întâlnirea cu tine să aflu adevărul. Acțiunea evo-
luează în așa fel că Inginerul ajunge într-o ultimă fază în
care se distruge el însuși. Prin urmare, remarcă Petre
Isachi, drumul răului, ce pleacă din om duce întotdeau-
na către neant. Distrugerea în neant, către neant purpu-
riu. O certitudine străbate, totuși, romanul lui Ion
Timaru: prin rău nu se poate ajunge niciodată la bine.
Neant purpuriu este un roman demn de luat în seamă și
mai ales de citit pentru multiplele lui șanse pe care le
oferă cititorului spre cunoașterea unei alte lumi dar și a
lumii interioare în care se cantonează.

Dan-Gabriel Arvătescu, Confesiunile unui scaun,
editura Limes, Florești, 2020, 190 p. Prefață semnată de
Constantin Dram.

Înainte de a fi un redutabil narator, fără doar și
poate, prozatorul Dan Gabriel Arvătescu, este un mora-
list, și nu unul de duzină, ci un moralist profund, cu
rădăcini adânc înfipte într-o cultură solidă și bine asimi-
lată. Confesiunile unui scaun cum se numește recentul
volum de proze scurte, te poate duce cu gândul, imediat
la Scaunul singiurătății al lui Fănuș
Neagu sau la Scaunele lui Eugen
Ionesco, la un scaun de judecată, dar
și la un scaun...electric, numai bun
pentru o rezolvare finală. Și totuși
păstrând câte puțin din toate aceste
posibilități prozele lui Dan Gabriel
Arvătescu dau doar sentințe morale
făcând radiografii cât mai precise asu-
pra lumii în ansamblu dar și asupra comportamentului
individului aflat în situații limită. În Aragaz cu patru
ochiuri sau Poveste unei Narfe, prozatorul are un șir de
dialoguri cu un om al rătăcirilor sociale, un personaj
lucid, în simplitatea sa, autorul reușind să-l stabilizeze
prin constatările sale pe eroul principal, un proaspăt
divorțat, bulversat de situația nouă în care este aruncat
fără voie, de viață, dar și de unele slăbiciuni ale sale,
dărâmând tot ce construise printr-o muncă temeinică.
Viața, constată Dan Gabriel Arvătescu, nu este o fabrică
de reparat vise și răspunsul vine de la un om al străzii:
Ei ia zi tu cum e viața? Răspunsul pare să fie
doar...vânare de vânt. Soluția e în tine. Doar în tine.
Trebuie căutată în tine îi mai răspunse acesta, ca un ade-
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vărat duhovnic, continuând cum că: Toate răspunsurile
la problemele tale sunt în mintea ta. Observator atent,
până la detaliu, dar și cunoscător al unor medii sociale
deosebite, autorul reușește să transmită personajelor
sale o anumită suplețe și eleganță în manifestări, reușind
să înlăture artificialul. Aragaz cu patru ochiuri sau
Poveste unei narfe este în fond, tot o constatare de un
tragism dus până dincolo de limitele suportabilității, dar
și o radiografie a unei societăți dezinteresate de indivizi,
ba chiar pe care îi ajută să se prăbușească. Ina, persona-
jul feminin al povestirii, își duce existența sub imperiul
unui blestem, sub starea unei pedepse moștenite pe linie
feminină. Dacă povestirea Aragaz cu patru ochiuri…
este aceea a mitizării, a continuității unui mit care pare
a fi absurd, Povestea nepieptănată este una a demitiză-
rii, a rescrierii de povești, povestiri, cu intenții diverse
după cum remarcă, în comentariul său criticul literar C.
Dram. Narațiunea practicată de de Dan Gabriel
Arvătescu în Poveste nepieptănată, capătă sensuri cu
totul noi, deși, aparent se urmărește sensul unui basm.
Puterea de percepere a tarelor de comportament crează
un univers cu totul special. Efectul moralizator se poate
detecta cu ușuriță în această poveste… și prin textul:
vedeți dragii mei cititori piticii sunt cea mai bună dova-
dă a rezultatului intoleranței umane. Ne judecăm seme-
nii după aparențe, râdem de defectele lor, de handicapu-
rile lor, și nu înțelegem că în interiorul nostru toți sun-
tem la fel. Se poate ușor vedea efectul moralizator al
acestei scrieri. Ca și în celelalte povestiri, Confesiunile
uni scaun, povestirea care dă și titlul întregului volum,

starea constatativă este mai mult decât o simplă confe-
siune anostă, ci o adevărată trecere prin istoria care des-
crie lumi și universuri prin aventura unui scaun care are
șansa sau poate neșansa de a trece de la un stăpân la
altul, a unui scaun care depășește statutul de mobilă,
devenind prin personificare, un adevărat înțelept, acu-
mulând de la fiecare ceea ce este mai puternic.
Călătoriile scaunului, remarcă și Constantin Dram, de la
un stăpân la altul, dintr-o țară sau alta, deceniu după
deceniu, adaugă mereu note suplimentare acutizând far-
mecul dar și absurdul situațiilor pentru că, așa cum
spune chiar autorul: Viața scaunelor, ca și a oamenilor e
plină, de neprevăzut. Suntem pur și simplu luați și duși
în necunoscut. În Confesiunile unui scaun, doldora de
amintiri dintre cele mai impresionante, autorul face o
adevărată radiografie asupra oamenirii, a istoriei și a
oamenilor, pe perioada unui secol, poate unul dintre cele
mai zbuciumate și mai tragice secole. Alegându-și drept
personaj un scaun care are șansa de a face parte din
diverse medii și care, prin grija autorului studiază com-
portamentul uman dar și relațiile interumane sub acel
fundamental dicton: Omul nu e decât umbra unui vis.
Dan Gabriel Arvătescu îmbină caractere, comportamen-
te umane, stări sociale, lumi religioase sub stratul de
inteligență a unui obiect cu trăiri puternice care știe foar-
te bine că oamenii sunt mereu imprevizibili. Prozator
remarcabil, Dan Gabriel Arvătescu știe și reușește, cu
mult har, să construiască proze cu un puternic impact
emoțional și cu suficiente note moralizatoare.

Emilian MARCU
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Cătălin Mihai Ștefan, Arborele oraș, Editura Casa de
Pariuri Literare

Aurel Ștefanachi, Maria, Editura Tipo Moldova
Mircea Pop, Corespondență (literară) din Germania,

Editura Cartea Veche
Livia Iacob, Așezarea lăuntrică, Editura Junimea
Angela Baciu, Spiegel scrie peste tot, Editura

Charmides
Alexandru Ovidiu Vintilă, Insectele imperiului, Editura

Charmides
Nicolae Tzone, Dunăre kilometrul 510,cartea nenăscu-

tului, Editura Vinea
Cornelia Petrescu, DAHU: povestiri pentru 24 seri,

Editura Mușatini
Magda Ursache, Ars exectandi: mic manual de tehnica

așteptării, Editura Eikon
Nichita Danilov, Omul din eprubetă, Editura Polirom
Gellu Dorian, Schisme (o tragedie românească),

Editura Cartea Românească 
Nicolae Busuioc. Aperto Libro, Editura Vasiliana 98
Daniel Corbu, Solilocvii despre artă și spectacolul

lumilor, Editura Princeps Multimedia
Dan Petrușcă, Despre iubire și alte nimicuri, Editura

Limes
Andrei Victor Cojocaru, De la quest la genul fantasy.

Simbolistica drumului inițiatic, Editura Universității „Al.I.
Cuza”

Rian Roman, poezii, Editura Timpul
Nichita Danilov, De la Caragiale la Urmuz sau realita-

tea în formă de conservă, Editura Tracus Arte

Cărțile săptămânii
Începând cu luna ianuarie 2022, pe site-ul filialei Iași, www.uniuneascriitorilorfilialaiasi.ro, sunt prezentate, în for-

mat video, cele mai noi apariții ale scriitorilor membri ai Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România. În rubrica
„Cărțile săptămânii”, președintele filialei ieșene Cassian Maria Spiridon prezintă cărțile autorilor. Pentru perioada 15
octombrie-15 noiembrie 2022, cărțile prezentate au fost: 
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Joi, 4 noiembrie 2022, în Sala Vivaldi , Palas Mall
Iași, a avut loc cea ce-a VII-a ediție a Galei „Scriitorii
Anului”. Juriul Galei Scriitorii Anului: Nicolae
Manolescu (președinte), Ioan Holban, Mircea
Mihăieș, Irina Petraș, Vasile Spiridon, Răzvan Voncu,
Mihai Zamfir (membri) a ales, din noiembrie 2021,
până în octombrie 2022, Scriitorul lunii: Scriitorul
lunii noiembrie 2021: Vasile Dan; Scriitorul lunii
decembrie 2021: Horia Gârbea; Scriitorul lunii
ianuarie 2022: Andrei Oișteanu; Scriitorul lunii
februarie 2022: Ana Blandiana; Scriitorul lunii mar-
tie 2022: Mihai Dinu; Scriitorul lunii aprilie 2022:
Nichita Danilov; Scriitorul lunii mai 2022: Angelo
Mitchievici; Scriitorul lunii iunie 2022: Andrea
Hedeș; Scriitorul lunii iulie 2022: Mihaela Mancaș;
Scriitorul lunii august 2022: Nicolae Prelipceanu;
Scriitorul lunii septembrie 2022: Cosmin Andrei
Tudor; Scriitorul lunii octombrie 2022: Alexander
Baumgarten. 

Premiul Scriitorul Anului, acordat în cadrul Galei
de la Iași, a revenit scriitoarei Ana Blandiana, pentru
nominalizarea la prestigiosul Premiu Strega (Italia) și
pentru prodigioasa prezență în spațiul literar hispanic
(patru volume apărute simultan). 

Laureații Galei „Scriitorul Anului” sunt:
Ediția I, anul 2016: Mircea Mihăieș, pentru volu-

mul Ulysses, 732. Romanul romanului (Editura
Polirom);

Ediția a II-a, anul 2017: Gabriel Chifu, pentru
romanul Ploaia de trei sute de zile (Editura Cartea
Românească);

Ediția a III-a, anul 2018: Horia-Roman
Patapievici, pentru volumul Două eseuri despre
paradis și o încheiere (Editura Humanitas);

Ediția a IV-a, anul 2019: Gabriela Adameșteanu,
pentru romanul Fontana di Trevi (Editura Polirom);

Ediția a V-a, anul 2020: Mihai Zamfir, la împlini-
rea vârstei de 80 de ani, pentru întreaga operă și pen-
tru cele două volume publicate în 2020: romanul În
așteptare (Editura Polirom) și Alt jurnal indirect
(Editura Spandugino);

Ediția a VI-a, anul 2021: Marta Petreu, pentru
volumul Blaga, între legionari și comuniști, Editura
Polirom, și Daniel Cristea-Enache, pentru volumul
Linia de contur, II, Editura Spandugino;

Ediția a VII-a, anul 2022: Ana Blandiana, pentru
nominalizarea la prestigiosul Premiu Strega (Italia) și
pentru prodigioasa prezență în spațiul literar hispanic
(patru volume apărute simultan).

Joi, 10 noiembrie 2022, la Librăria Cartea
Românească Educațional (B-dul Ștefan cel Mare și
Sfânt nr.2) a avut loc lansarea cărții Pietre albe, pie-
tre negre, pietre roșii…, autor Cassian Maria
Spiridon. Cartea a fost prezentată de Mircea Platon și
Marius Chelaru. „Este cartea unui poet lucid, dar sen-
sibil, din care răzbat, într-un mod cu totul personal,
emoția și poezia”, apreciază Marius Chelaru.
Moderatorul acțiunii a fost scriitorul Vasile Burlui.
Acțiunea a fost organizată de Editura Cartea
Românească Educațional și Filiala Iași a Uniunii
Scriitorilor din România.

În cadrul ediţiei din acest an a Zilelor Bibliotecii
Judeţene „G.T. Kirileanu” din Piatra Neamţ, vineri 11
noiembrie 2022, în sala Cupolă, un public numeros a
fost prezent la simpozionul „Viaţa literară la zi”, pre-
faţat de un medalion dedicat poetului Dan Verona şi
un recital din versurile sale, realizat de actorul Dan
Grigoraş, de la Teatrul Tineretului. În continuare a
avut loc lansarea volumelor I şi II din lucrarea Un
veac de poezie românească (ediţie preliminară) de
Cristian Livescu, apărută la Editura Tipo Moldova
din Iaşi. Despre autor şi importanţa acestei ample sin-
teze, inedite ca structură, în peisajul nostru editorial,
au vorbit scriitorii Lucian Strochi şi Aurel Ştefanachi,
directorul editurii ieşene. „Merită să ne aplecăm stă-
ruitor asupra cărților de poezie, pentru că – anali-
zându-le atent – «citim» de fapt viitorul speciei
umane. Sunt convins, și regretatul Laurențiu Ulici
nutrea aceeași părere, că acest «citit în poezie», ca
astrologii în stelele de pe cer, poate prevesti multe
evenimente din lumea în care trăim. Probabil că
făcând această invitație publicului, altfel se va apro-
pia de volumele poeților, încercând nu atât să se
regăsească în ele, cât să se proiecteze prin ele în ce
va să fie. Acesta poate fi unul din rosturile criticii
literare, în viitorul tulbure care ne așteaptă, de a da
sens poeziei în marea reverie a lumii.“, a spus
Cristian Livescu.

Miercuri, 16 noiembrie 2022, ora 16, la sediul
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Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România a avut
loc lansarea cărților scriitoarei Liliana Bădărău: La
început a fost uitarea, editura Tipo Moldova și Sfiala
infinitului, editura Vasiliana 98. „Dorul de nemărgini-
re și sfiala tâmplelor... Așa se pot vedea, prin lectură,
poemele din noua carte a Lilianei Bădărău. Un
exercițiu articulând existența, o armonie care respiră,
o tabula care se scrie acribios, cu inspirație, talent și
învoială între toate acestea și cuvântul cugetător. Un
loc al îndoielii, în care începe zborul omului-pasăre,
un bulgăre de zăpadă care, chiar dacă se oprește,
rămâne neoprit. Poezia fără sfârșit, cum i-au spus
simboliștii, e și azi în mișcare”, menționează scriito-
rul Horia Zilieru în prefața volumului Sfiala infinitu-
lui. Cărțile au fost prezentate de prof.univ.dr. Victor
Bejan și de scriitorul Sergiu Ruba. Moderatorul
acțiunii: Liviu Apetroaie.

Joi, 17 noiembrie 2022, la sediul Filialei Iași a
Uniunii Scriitorilor din România a avut loc lansarea
volumului Albania și albanezii în cărțile și presa din
România, Editura Asdreni, autor Marius Chelaru.
Trebuie precizat faptul că Marius Chelaru este unul
dintre cei mai importanți colaboratori ai Asociației
Liga Albanezilor din România, fiind autorul a peste
200 de studii și articole dedicate literaturii albaneze.
La eveniment au fost prezenți deputatul Bogdan-Alin
Stoica, reprezentantul minorității naționale albaneze
în Parlamentul României, Dr. Radu-Cosmin
Săvulescu, președintele ALAR și Dr. Luan Topciu,
coordonatorul Centrului Cultural al Albanezilor din
România. Moderatorul acțiunii: Cassian Maria
Spiridon, președintele Filialei Iași a Uniunii
Scriitorilor din România. Lansarea de carte se înscrie
în seria acțiunilor organizate pentru a marca Zilele
Culturii Albaneze, eveniment ajuns la a IV-a ediție.
Acțiunea a fost organizată în parteneriat cu Asociația
Liga Albanezilor din România.

Editura Cartea Românească Educațional și Filiala
Iași a Uniunii Scriitorilor din România au organizat
joi, 17 noiembrie 2022, la Librăria Cartea
Românească Educațional (B-dul Ștefan cel Mare și
Sfânt nr.2) lansarea cărții Maria, autor Aurel
Ștefanachi. Cartea a fost prezentată de Daniel Corbu,
Cassian Maria Spiridon, Emilian Marcu. Moderator:
Vasile Burlui. „Poetul Aurel Ștefanachi este un neoa-
vangardist și super realist bine temperat, care-și
exprimă iubirea într-un balans între divin și terestru”,
a precizat Cassian Maria Spiridon.

Vineri, 18 noiembrie 2022, Reprezentanța
Botoșani a Uniunii Scriitorilor din România a găzduit
lansarea romanului Semnătura indiană a scriitorului
Radu Sergiu Ruba, apărut la Editura Trei. La eveni-
ment au participat scriitori botoșăneni, reprezentanți
ai Asociației Nevăzătorilor Botoșani, iubitori de lite-
ratură. „Semnătura indiană este un roman unic în lite-
ratura română, nu numai actuală, ci dintotdeauna.
Corect ar fi fost să se numească Vainateyananda, căci
aceasta este semnătura indiană, ceea ce se traduce
prin: Pasărea pe spinarea căreia zbura cu bucurie zeul
Vishnu. De ce e unică această carte? Pentru că este un
bildungsroman, nu al unui Martin Eden, să zicem, ci
al unui adolescent orb, care încearcă a-și croi viața în
dictatura ceaușistă, într un liceu de nevăzători din
Cluj, dar care este hărțuit de Securitate pe toată
perioada școlii pentru o scrisoare pe care o trimite la
Radio Europa Liberă. Tradus în țări cu engleza limbă
națională, romanul ar fi, fără doar și poate, un bestsel-
ler”, apreciază Dumitru Augustin Doman.

În baza unei hotărâri adoptate de Consiliul Local
Iași, primarul Mihai Chirica a înmânat vineri, 18
noiembrie 2022, titlul de Cetățean de onoare al
Municipiului Iași scriitorilor Nichita Danilov, Gellu
Dorian și Valeriu Stancu. „Iașul, din fericire, cred că nu
ar greși foarte mult dacă și-ar nominaliza mare parte din
cetățeni ca și cetățeni de onoare, dar nu o spun doar din
încercarea de a aduce în discuție valoarea intrinsecă a
orașului nostru sau de a pune în lumină mai puțin favo-
rabilă acest titlu care este unul de excepție. Iașul are
oameni foarte valoroși”, a precizat primarul municipiului
Iași Mihai Chirica.

Premiile anuale ale Filialei Iași 
a Uniunii Scriitorilor din România

Vineri, 18 noiembrie 2022, în Sala Mare a
Primăriei Municipiului Iași au fost acordate Premiile
anuale ale Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din
România. Juriul pentru acordarea Premiilor USR –
Filiala Iaşi pentru cărțile apărute în anul 2021, format
din: Simona Modreanu, (președinte), Marius Chelaru
și Emanuela Ilie, a stabilit acordarea următoarelor
premii:

DEBUT: Andrei Victor Cojocaru, De la quest la
genul fantasy.Simbolistica drumului inițiatic, Editura
Universității „Al. I. Cuza”;

PUBLICISTICĂ: Nichita Danilov, De la
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Caragiale la Urmuz sau realitatea în formă de con-
serve, Editura Tracus Arte;

CRITICĂ, ESEU: Daniel Corbu, Solilocvii – des-
pre artă și spectacolul lumilor, Editura Princeps
Multimedia; Dan Petrușcă, Despre iubire și alte nimi-
curi, Editura Limes;

PROZĂ: Gellu Dorian, Schisme (o tragedie
românească), Editura Cartea Românească;

POEZIE: Alexandru Ovidiu Vintilă, Insectele
imperiului, Editura Charmides.

Comitetul de Conducere al Uniunii Scriitorilor
din România – Filiala Iaşi a decis acordarea următoa-
relor premii:

PREMIUL OPERA OMNIA: Ioana Diaconescu;
PREMIUL DE EXCELENȚĂ: Gloria Lăcătușu,

Francisca Stoleru, Dorin Baciu;
PREMIUL „NICOLAE LABIȘ”: Rian Roman:

A-Poezii, Editura Timpul;
PREMIUL PENTRU DEBUT „TRAIAN

OLTEANU”: Costică Ciocan: Lumea prin ochelarii
tăi, Editura Neverland;

PREMIUL „EMANOIL MARCU”: Mariana
Bărbulescu: Spune-mi că mă iubești ... Erich Maria
Remarque, Marlene Dietrich: Mărturii ale unei
patimi, Editura Polirom;

PREMIUL „DANIEL DIMITRIU”: Nicolae
Busuioc: Aperto Libro, Editura Vasiliana 98;

PREMIUL „IONEL TEODOREANU”: Constan-
tin Munteanu: Tamara și demonii,

Editura Cetatea Doamnei;
PREMIUL „CEZAR IVĂNESCU”: Florentin

Palaghia: A treia aripă, Editura Princeps Multimedia;
PREMIUL „IOANID ROMANESCU”: Nicolae

Tzone: Dunăre kilometrul 510,cartea nenăscutului,
Editura Vinea;

PREMIUL „MIHAI URSACHI”: Aurel
Ștefanachi: Maria, Editura Tipo Moldova;

PREMIUL SPECIAL: Valeriu Stancu, Mircea
Radu Iacoban;

CARTEA REPREZENTANȚEI GALAȚI A
FILIALEI IAȘI A UNIUNII SCRIITORILOR DIN
ROMÂNIA: Angela Baciu, Spiegel scrie peste tot,
Editura Charmides;

CARTEA REPREZENTANȚEI BOTOȘANI A
FILIALEI IAȘI A UNIUNII SCRIITORILOR DIN
ROMÂNIA: Gabriel Alexe, Tango în Braille, Editura
PIM;

CARTEA REPREZENTANȚEI NEAMȚ A
FILIALEI IAȘI A UNIUNII SCRIITORILOR DIN
ROMÂNIA: Violeta Lăcătușu, Armonii spulberate,
Editura Timpul;

CARTEA REPREZENTANȚEI VASLUI A
FILIALEI IAȘI A UNIUNII SCRIITORILOR DIN
ROMÂNIA: Lina Codreanu, Vremea de sub gene,
Editura TipoMoldova.
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Un an plin cu de toate, mai rodnic în cele rele pentru
cei care scot nasul din cărți și reviste și intră pieptiș în iar-
marocul politic, însă noi, ferindu-ne ca Azazel de tămîie de
așa pacoste, rămînem duși de valurile melanholiei acum, în
prag de sărbători, cu un clopoțel din copilărie sub cap și
zăpada crîșcînd sub tălpi a ger luminos și, de undeva din
memorie, cu imaginea unui pici precum cel al lui Anatole
France care ne îmbie cristalin: „Hăi, hăiii…”. Numai că
foșnetul hîrtiei estompează divinele sonuri și ne aduce în
preajma revistelor care se cer comentate și descîntate.
Bunăoară Poesis de la Satu Mare unde îi găsim megieși de
pagină pe Daniel Corbu marinar de apă dulce de pe „Ozana
cea frumos curgătoare” și Constant Tonegaru de la Dunăre,
călărind liric în urma lui Mazepa și imaginîndu-se Peter
Schlemihl cel care „întreabă prescurtat cu onor” dacă „tira-
nia mai trimite oamenii la abator”. Lăsînd șaga deoparte,
Ștefan Vida Marinescu oferă o „fișă” lirică a lui Constant
Tonegaru consistentă, mai ales pentru cei mai puțin
familiarizați cu poezia (și boemia) sa. Mihai Cimpoi, gene-
ros și atent cu poeții contemporani face o aplicată radiogra-
fie a Solilocviilor lui Daniel Corbu, „un mic tratat estetic
despre actul de a gîndi și a vedea(în poezia pe care o scrie
el însuși)…”. Alexandru Ovidiu Vintilă nu poate fi singur
nici în „Iglu”, proaspăta sa carte de versuri, „în care s-a
insinuat critic George Vulturescu: „Inteligent, cu o capaci-
tate de virtuos în redarea unor cronici a intimității metafi-
zice”. Să-l primim și pe Gellu Dorian într-un moment de
meditație lirică: „Sunt în mijlocul unui gol imens,/ nu plu-
tesc, ci mă tîrăsc pe creanga unui măr putred/într-un iad
burdușit de ispite// coatele mele sunt femei frumoase/în
mîinile unui chirurg care citește palimpsestele/ începutului
lumii/surzilor care înțeleg cum se rostesc/cuvintele deveni-
te trupuri adunate în fraze fără sfîrșit” (A șaptea zi. Toate
zilele la un loc ). Aruncăm o privire prin Vitraliu de unde
vine lumina unui erou național cum ne confirmă încă și
încă o dată Ioan Aurel Pop în articolul dedicat lui Avram
Iancu : „ Avram Iancu rămâne pentru români și pentru
europeni un model de om de acțiune îndreptată spre eman-
cipare, spre libertate, unitate și frăție. El a intrat demult în
istorie, în legendă și folclor, încât mulți aud și acum „pe
Dealul Feleacului” cum „trec carele Iancului”. Paula
Romanescu este intransigentă cu…Emil Cioran : „Nu,
domnule Cioran, n-ai dreptate să ne vorbești despre

Inconvenientul de-a te naște, nouă celor care am trecut prin
vârtelnița amețitoare a teribilei schimbări la față a
României de după acel decembrie al vrajbei noastre, cu
sperarea și disperarea venirii mult așteptatului Godot!”Și
iar oftăm din rărunchi cînd vine vorba despre educație și
celebrul (de tristă și ineptă inspirație) proiect de lege,
împreună cu Gellu Dorian: „Dar oare va fi posibil așa ceva,
cum posibilă pare a fi legea care va scoate obiectul Limba
și literatura română de la examenele de bacalaureat? Dacă
da, să vedem cine se va răzvrăti și cum va articula limba
română corectă pe spinarea pușlamalelor agramate ajunse
la putere”. Și poezie cu Nora Iuga: „ce caută un moscovit/
cu burta despicată/la mine-n dormitor/ Vania, tu ești?/ n-a
văzut aseară/ din urma plopului zburând/ un gând jupuit de
cuvânt/ și fără memorie/ un pianist rus/ cu nume de german
parcă/ Richter în chema/ fără degete răscolindu-mi patul…
/ dar acesta era altul un chinez/ în hibernare/ sub zăpezi
cresc neștiuții/ muguri verzi”. La final de an musai să
facem popas și la Poezia spre a desluși legătura dintre poe-
zie și infinit, provocarea tematică a numărului. Cel care
deschide ostilitățile este Cassian Maria Spiridon cu eseul
editorial Marginile universului liric. Mai întîi trimiterea la
Aristotel : „Convingerea că există infinit s-ar putea deduce,
pentru cei care cercetează, din cinci fapte. Din timp (căci
este infinit, din diviziunea în mărimi (pentru că și matema-
ticienii se servesc de infinit), pe lîngă asta din faptul că
generarea și distrugerea nu se epuizează niciodată, prin
faptul că este infinită sursa de unde se ia ceea ce este gene-
rat;”. De la Aristotel trecem pe la Platon, apoi, via
Descartes spre Pascal apoi Kant, Eminescu, Paul Valéry și,
pe scurt, concluzia autorului: „Poezia este receptacolul în
care își află sublima forță infinitul emoțiilor umane, cale
prin care poetul are putința de a vedea în nenumărate fațete
același lucru, fapt însoțit de capacitatea de a-l trata în nebă-
nuite pluralități.” Evident urmează multă poezie, multă
diversitate cu alte și alte nume, mai cunoscute sau nu, ceea
ce este un semn bun. Apoi un calup de traduceri al celor
care continuă să facă un serviciu real literaturii noastre și
care, din păcate, sunt mai puțin stimulați, deși…Și aici
avem surpriza plăcută a unor nume noi. La capitolul Arte
poetice, numărul îl propune pe Alecu Russo. Neglijatul și
entuziastul Alecu Russo, odihnindu-se în cripta Bisericii
Bărboi din Iași, al cărui minunat poem cu un minunat titlu,
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Cîntarea României, a fost deturnat nefericit. Iată un frag-
ment din Cugetările sale care nu și-au pierdut miezul:
„Cîți(va) ani să mai treacă, și hainele, limba, obiceiurile
societății vechi de ieri se vor cufunda. Cum vom fabrica
atunce drama sau elegia trecutului? Cu ce vom tălmăci
istoria dacă nu cunoaștem sufletul mortului?...Ce va putea
fi propășirea dacă nu vom ști de unde am pornit?...Ce mîn-
gîiere putem simți noi, ostașii propășirei, dacă nu știm
mărirea luptei?...Ce soi de părinți vom fi dacă lepădăm
toată moștenirea părințească?...”. Trecem și noi oceanul cel
Atlantic pentru o întîlnire cu Conexiunile culturale din
Cleveland, Ohio. Ce surpriză mai plăcută poate fi decît să
ne întîlnim peste ocean cu textul lui Valentin Coșereanu
Eminescu – afinități lirice de tinerețe 1869 – 1874, studiu
care a ajuns la al cincilea episod. Primul nume pe care vi-
l propune Dorin Nădrău din seria sa de Portrete contempo-
rane de scriitori români în America este Mircea Ștefan.
Despre care aflăm cum că „este de multă vreme o figură
culturală bine cunoscută în diaspora românilor din
America de Nord (Statele Unite și Canada) dar și în rândul
creatorilor de poezie din România”. Sunt citate cele peste
20 de volume publicate și revistele literare la care a cola-
borat. Urmează un romancier despre care nu trebuie să mai
facem nici un comentariu: Norman Manea. Galeria perso-
najelor care sunt readuse în memoria noastră infidelă con-
tinuă cu Basil Munteanu și Yvonne Rossignon. Iată și un
caz de multiculturalitate în proză: o autoare stabilită în
Paris, Dana Banu, scrie un text, Veneția, pe care îl publică
într-o revistă din Statele Unite! Și, pentru că am pomenit
adineauri de un nume, Mircea Ștefan, vă oferim un frag-
ment din poezia sa: „fierarul își caută uneltele pe grinzile
acoperite de/ fum/ lumea lui se învârte pe lângă o nicovală
ruginită/ zilnic bate pe ea potcoavele unui univers caolin”
(univers caolin). Din Mozaic am reținut impresionantul
grupaj de aprecieri și firitiseli adresate lui Nicolae Coande
la cifră aniversară rotundă. Ne aliniem și noi, batem călcî-
iele și urăm latinește: vivat, crescat, floreat! De lecturat
neapărat interviul acordat lui Petrișor Militaru acum ceva
timp și reluat de revistă dar și articolul semnat de Marius
Dobrin, Constantina și Ion. Un roman insolit și curajos
scrie Marilena Tiugan: Jag, roman pe care nu trebuie să-l
ratăm, ne previne recenzenta Tatiana Jilavu în povestea
unei țigănci moderne. Ne oprim și la eseul Mihaelei Albu,
scriitorul Vintilă Horia – un gânditor filosof: „Vintilă
Horia afirmă adesea în confesiunile sale că literatura este
– mai presus de orice – un permanent instrument de
cunoaștere.” Și citează în continuare din H. V. : „Imediat
ce am început să predau la Universitatea din Madrid aveam
eu însumi să privesc literatura și mai ales poezia ca pe o
tehnică de cunoaștere. Gerard de Nerval a fost primul care
a știut asta, grație probabil contactului cu Hölderlin și
Goethe”. Firitisim și Orchestra Filarmonicii „Oltenia” la
cei 75 de ani bătuți pe muchie, dar și pe Gabriel Bratu în

perspectiva proximă a celor 88 de ani! Și acum la Vatra.
Unde Emilian Galaicu – Păun face o savantă descriere a
cheotorii, o cimilitură livresco – filosofică din care neapă-
rat trebuie să vă împărtășiți: „Să rămână doar vocea, ca
dintr-o cămașă de in cheotoarea,/cât să-și poată da seama,
cu ochii închiși – bărbătească?/femeiască? –, oricine-o des-
cheie – mai strâmt primul O, mai lărgită/c-un diftong, OA,
silaba deschisă –, și dacă e parte/ femeiască, născut în
cămașă oricui i-i dat s-o!” (Cheotoarea). O surpriză: un
fragment dintr-un roman în lucru al Gabrielei
Adameșteanu: Copiii aleg cu mâna părinților. „Eu ca per-
soană, eu ca intelectual, sunt interesată de lume și țară, de
social, istoric, politic, sunt combativă și poate chiar rebelă,
trăsături pe care omul care sunt a încercat să le treacă în
poezia pe care a scris-o”. Iată un autoportret al Anei
Blandiana decupat dintr-un interviu acordat unei reviste
din Ecuador. Simplu, cuprinzător și sincer. Și din nou la
poezie cu Irina Nechit: „Când mergi încet ferindu-ți ochii
de lumina amurgului,/ când îți pare că stai pe loc/dar de
fapt înaintezi pe alee,/ de la o spărtură în asfalt la alta,/ de
la o deschizătură spre cer la alta,/ când soarele e doar la o
palmă deasupra orizontului/ și la fiecare pas inima ți se
zdruncină între coaste,/ când începi iar și iar în minte o
frază și n-o mai duci/ până la capăt,/ când scheauni neauzit
și când te aștepți mai puțin/ vezi un om scriind ceva pe tul-
pina unui platan”. (Poem pe tulpina unui platan). În fine,
un popas final la Discobolul lui Aurel Pantea, o revistă de
vreo…300 de pagini, cu un sumar variat din care extragem
cu maximă zgîrcenie cîteva repere de lectură pentru dom-
niile voastre. În cel mai subiectiv mod, se înțelege!
Bunăoară grupajul dedicat lui Marin Preda, cu cele două
articole semnate de Al. Cistelecan și Ana Sîrghie. Primul
glosează pe tema „discursului simbolic” oprindu-se la
fragmentul dedicat salcîmului din Moromeții, Ana Sîrghie
scriind despre „cazul romanului Moromeții. Nu puteam
încheia compresa noastră, fără a cita din cugetările lui
Gheorghe Grigurcu: „Autorii care au trăit înaintea mea ori
pe care n-am avut prilejul de a-i cunoaște în carne și oase
tind a ieși din real. A căpăta pentru subsemnatul avantajul
unor ficțiuni, devenind principalele personaje ale propriei
lor opere. Abstrageri posedând caracterul conjugat al
stabilității lor aidoma unui text și totodată al libertății per-
ceptive cu care abordăm acel text. Eterice entități interfe-
rând cu ființa cititorului într-o strădanie de mutuală confir-
mare.” Multe propuneri de lectură prin cronici girate de
nume grele ale criticii literare, o necesară abluțiune în poe-
zia trubadurilor, marca Aurel Pantea, traduceri, parodii. Ne
oprim aici pentru a face loc urării către domniile voastre de
colaboratori geniali, sponsori generoși și cititori pe măsu-
ră. La care adăugăm urarea cunoscută, de genială simplita-
te a românului: „Să vă fie casa casă/Să vă fie masa- masă!”
La mulți ani! 
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„Fac și eu ceea ce au făcut și alții, mai încerc o dată.
Acum vreo doi ani am primit de la dvs. un răspuns care m-
a descurajat: mi-ați răspuns că n-ar fi șanse de publicare.
Între timp am terminat o facultatede administrație publică
și lucrez în Iași. Vă trimit doar două poezii. M-aș bucura
mult dacă măcar una va fi acceptată spre publicare. Vă
mulțumesc, Anamaria Novăceanu” – Anamaria, de data
aceasta, da, se pare că ești pe drumul cel bun. Deși cam
schematice, cele două texte au în ele accente poetice evi-
dente. Citez doar din primul: „Graiul păsărilor/ obosit de
cuvinte/ abandonat de aripile vântului/ împrumută gestul pe
care mâna mea/ ratăcită între gol și întuneric/ știe a-l face./
Tac odată cu iarba necosită./ Refuzată de timp decojesc
miezul pietrelor/ mângâiate de lumina dimineții târzii”. –
Anamaria, penultimul vers e minunat. Te aștept cu un gru-
paj consistent pentru o eventuală Antologie.

„Mă numesc Victor Moțescu, sunt din București și luna
trecută am citit, pentru prima oară, revista Convorbiri lite-
rare. Nu știam de existența ei pe piață. Credeam că se dis-
tribuie doar la abonați, la scriitori. Eu am mai publicat ver-
suripe internet și au fost apreciate de mii de cititori. Nu am
trimis până acum versuri la reviste tipărite pentru că nu
cunosc nici un scriitor care să mă poată ajuta cu publicarea.
Dacă veți considera că din grupajul ce vi-l trimit este o poe-
zia valabilă m-aș bucura dacă o veți publica. Mulțumesc
pentru atenție” – Victor, cu publicarea te pot ajuta doar tex-
tele tale. Nu scriitorii, cum îți închipui. Din păcate, între
cele din acest grupaj, nici măcar una nu este „valabilă” pen-
tru revistă. Toate abundă în naivități.

Semne bune aflăm însă în cele câteva texte primite de
la Alexandru Rădăuțanu din Rădăuți, care ne scrie: „Nu am
îndrăznit până acum să trimit poeziile mele la o revistă.
Îndrăznesc acum. Am încredere în ceea ce îmi veți spune și
am și multă răbdare. Observ că e nevoie de ea. Știu că până
departe e drum lung. Cu respect” – Alexandru, ești scurt și
la obiect. Văd că ți-ai ales un pseudonim legat de orașul
tău. Nu e rău dar trebuie să-l onorezi cum se cuvine. Din
grupajul trimis am ales un scurt fragment care ni s-a părut
a fi foarte aproape de poezia adevărată: „Bobul de rouă/ în
oglinzile transparente/ stăpânește universul și tremură/ plă-
pând sub nori/ doar zorii desfrunzesc amintirile/ atunci
macii mai aprins/ își plâng copilăria somnoroasă” – Se vede

că tu ai ceva de spus. Acest fapt contează foarte mult în
afirmarea ta. Un sfat: evită cuvintele cu sensuri absconse,
la care ai tendința să revii deseori, precum în aceste frag-
mente nefericite din „Nocturnă”: „La vremea când vârsta
luminii/ picură în înserare/ trec șoaptele chemărilor/ în
întremolări de mit”; „lopețile morții/ spre abis sublim/ scur-
mă înspre nadir”. Te aștept să revii cu un grupaj nou, poate
vom avea ce alege pentru o Antologie a Curierului.

„Aș dori să îmi publicați în revista pe care o conduceți
acest grupaj de poezii pe care îl trimit prin acest mail. Am
mai publicat versuri pe la diferite reviste de pe internet. Mă
numesc Lucian Florea, am 21 de ani și locuiesc în orașul
Vaslui. Cu mulțumiri” – Lucian, între cele șase texte trimise
de tine nu am găsit nimic demn de atenție. Toate sunt pline
de naivități de genul: „Rănit de-atâtea ori de ura/ purtată
fără de sfârșit/ am regăsit la urmă calea/ ce prin iubire ne-a
unit./ Acolo este suferința/ când totul se transformă-n fum/
darne ajută iar dorința/ căci noi urmăm același drum...”

„Mă numesc Mihai D. Catargiu, locuiesc în orașul
Gura Humorului și lucrez în domeniul panificației. Scriu
versuri și proză, dar nu am publicat până în prezent. Vă tri-
mit o versiune a unei carți pe care aș vrea să o public în
această toamnă. Nu am mai publicat cărți până în prezent.
Aștept o părere de la dvs. Cu respect”. – Mihai, mi-ai pus
răbdarea la încercare cu volumul tău dar, după, ne-am dat
seama că a meritat lecturarea integrală a celor vreo 40 de
texte. Concluzia: nu scrii rău, se vede că ai lecturi din marii
poeți români contemporani dar încă ești prea evident sub
influența lor: Păunescu, Sorescu, Nichita Stănescu dar și
câțiva clasici cunoscuți. Cred că e bine să-ți publici cartea
doar atunci când vei ieși definitiv de sub influența acestora.
Sau să alegi publicarea în volum a unor poezii care nu-ți
trădează lecturile. Citându-ți în final un text care ne-a plă-
cut (deși se vede clară o influență din lectura lui Nichita
Stănescu), îți dorim ca Noul An să-ți aducă mult râvnitul
volum. Textul poartă titlul „Cântec”: ”Îmi ridic dantela de/
cântec de pe lespede/ cântec frânt în bucșă spartă/ și-ntr-un
câine care latră./ Latră câinele să suie/ cântec către cel ce
nu e,/ nu e nici la el în gât/ nici în astrul cel știrbit./ E în vâr-
ful de cuțit/ dorul lui neîmplinit./ Sapă câinele în vatră/ cân-
tecul pe care-l latră./ În cuțitul ruginit/ stăpân dorul și-a
găsit./ Mâine se sfârși în ape/ soarele aprins aproape”.
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CURIER DE AMBE SEXECURIER DE AMBE SEXE
Nicolae SAVA

Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă
că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), scrise citeţ,
lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice – TEXTE-
LE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!)  şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi
cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra
în atenţia noastră, promovîndu-i la „Antologia curierului”.

Manuscrisele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri, nicu_sava@yahoo.com sau
convlit95@yahoo.com. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei. 
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