


CONVORBIRI
LITERARE

Cassian Maria SPIRIDON – Convorbiri literare. Un sfert de veac
din actuala serie (I) / 1 

CONVORBIRI LITERARECONVORBIRI LITERARE. . 
UN SFERT DE VEAC DIN ACTUALA SERIEUN SFERT DE VEAC DIN ACTUALA SERIE / 10/ 10
Ioan-Aurel POP, Virgil NEMOIANU, Basarab NICOLESCU, 
Arcadie SUCEVEANU, Constantin CHIRIAC, Ioana DIACONESCU, 
Mircea A. DIACONU, Gellu DORIAN, Theodor DAMIAN

„Am avut şi am în continuare o mare poftă de citit poezie, căutând
momentele de miracol pe care ea le ascunde”

– interviu cu criticul şi istoricul literar Cristian LIVESCU / 15  I

Ion PAPUC – Marginalii la un proces / 23
Marta PETREU – „Zeu tânăr în firida istoriei” 

sau Blaga citit de Băncilă / 26
Gheorghe GRIGURCU – „Prestigiul unei căutări” / 31
Basarab NICOLESCU – Omul şi sensul universului / 34
Ioan HOLBAN – Doina Uricariu – 70. Pustiul bogat al poeziei / 39

MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂMAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ
Titu MAIORESCU – Jurnal (XXVII) 1900  / 46

RESTITUIRIRESTITUIRI
Nicolae SCURTU – Întregiri la biografia lui Stéphane Lupasco / 49

DOCUMENTDOCUMENT
Ioana DIACONESCU – O execuție în rapoarte. contrafaceri și denigrări

în crescendo, „posibilități” de compromitere a lui Vintilă Horia / 53

INEDITINEDIT
Constantin BOSTAN – Elogiu modestiei şi probităţii: 

Geo Şerban – scrisori către C. Turcu (II) / 60

TEXTE DE IERI PENTRU AZITEXTE DE IERI PENTRU AZI
Emil GÂRLEANU – La Sfânta Paraschiva / 65

POEZIEPOEZIE
Eduard Filip PALAGHIA / 66
Vlad SIBECHI / 67
Sorin COTLARCIUC / 68
Olga-Alexandra DIACONU / 69
Simona ȘERBAN / 69
Elena AILENEI / 70

PROZĂPROZĂ
Viorel DIANU – Vinerea Mare / 71
Gheorghe CÎRSTOIU – Planul de urgență / 74
Nina GONȚA – Jurnalul unei bătrâne pe timp de Covid / 79

CRONICA LITERARĂCRONICA LITERARĂ
CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Alte lumi poetice de rezervă / 81
CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Bufoniada lui Lucian Zup / 86
CRITICA CRITICII: Alexandra OLTEANU – Dan Negrescu 

şi subtilitatea cutumiară a latinităţii / 88

COMENTARII CRITICECOMENTARII CRITICE
Adrian Dinu RACHIERU – Dan Deşliu, un „zmeu” al proletcultismului / 90
Dana Raluca SCHIPOR – Lumea de duminică a lui Ştefan Mitroi / 94
Vasile SPIRIDON – Influenţa modelelor / 97

ACTUALITATEA LITERARĂACTUALITATEA LITERARĂ
Emanuela ILIE – Tatuaje poetice mai vechi sau mai noi / 100
Diana BLAGA – Cu lupii urlând pe vocile poeziei / 102
Adrian G. ROMILA – Monografia Matila Ghyka – prima încercare / 104

LITERATURA AZILITERATURA AZI
Ioan LASCU – Cui îi e frică de Sebastian? / 106
Livia IACOB – O poveste pentru copii sfioși 

scrisă de obraznicul Apollinaire  / 110

CUPRINS

R e d a c þ i a :R e d a c þ i a :
Director: Cassian Maria SPIRIDON
Redactor ºef: Mircea PLATON
Redactor ºef adjunct: Marius CHELARU
Secretar general de redacþie: Dragoº COJOCARU
Redactori: Liviu PAPUC, Antonio PATRAª 

C o l e g i u l :C o l e g i u l :

Ana BLANDIANA
Mircea A. DIACONU
Gellu DORIAN
Constantin DRAM
Gheorghe GRIGURCU
Ioan HOLBAN
Cristian LIVESCU
Virgil NEMOIANU
Basarab NICOLESCU
Ion PAPUC
Ioan-Aurel POP
Adrian Dinu RACHIERU
Vasile SPIRIDON
Dan TOMULEÞ
Alexandru ZUB

Secretariat: Doina BUCIULEAC, Olga IORDACHESecretariat: Doina BUCIULEAC, Olga IORDACHE

REVISTÃ A UNIUNII SCRIITORILOR
DIN ROMÂNIA

FONDATÃ DE SOCIETATEA 
DIN IAªI, LA 1 MARTIE 1867

EDITOR: 
ASOCIAÞIA

REVISTA CONVORBIRI LITERARE

www.convorbiri-literare.rowww.convorbiri-literare.ro
Conform prevederilor Statutului, Uniunea Scriitorilor din România nu este responsabilã pentru politica editorialã

a publicaþiei ºi nici pentru conþinutul materialelor publicate.

Revista Convorbiri literare găzduiește opiniile,
oricît de diverse, ale colaboratorilor.

Responsabilitatea pentru conținutul fiecărui text
aparține, în exclusivitate, autorului.

Redacția își rezervă dreptul de a schimba titlurile.

Revistã indexatã EBSCO



200 pagini200 pagini

Redacþia ºi administraþia:Redacþia ºi administraþia:
I.C. Brãtianu nr.22, etaj 1, Iaºi,700037

Tel./Fax: 004-0232-260390,
e-mail: convlit95@yahoo.com

CONT RO17RNCB0175033572460001 – BCR Iaºi

Abonamente
Pe adresa redacþiei, prin mandat poºtal, în contul revistei:

108 lei/ an + 36 lei  taxe poºtale,
54 lei/ 6 luni + 18 lei taxe poºtale.

Vã rugãm sã scrieþi pe mandatul poºtal 
sau pe documentul de platã 

adresa poºtalã completã ºi perioada de abonare.

Tiparul executat de SC KOLOS GROUP SRL Iaşi

EX LIBRISEX LIBRIS
Mircea MOȚ – Lecturi ale poeziei blagiene / 112
Adrian JICU – O biografie „stupidă şi necesară”? / 114
Teodor PRACSIU – Deşcolarizarea României / 116
Constantin TRANDAFIR – Poezia şi spiritul critic / 121
Vianu MUREŞAN –  Punctele zero ale poeziei / 123
Remus Valeriu GIORGIONI – O fântână în cer – sau ridicarea femeii
„dintre pietrele sufletului” / 126
Gellu DORIAN – Mihai Ivaşcu – Pe cer jetoane / 128

ISTORIE LITERARĂISTORIE LITERARĂ
Theodor CODREANU – Eliade: încercarea labirintului (I) / 130
Constantin COROIU – Fuga către cer / 133
Lucian ALEXIU – Alexandru Philippide sau despre drumul ascuns / 136
Antonio PATRAŞ – Un clasic al culturii naţionale: C.D. Aricescu (I) / 139
Elena VULCĂNESCU – Adoraţia mumelor / 144
Liviu PAPUC – George Mihail Vlădescu – călătorul îndrăgostit / 149

ISTORIEISTORIE
Simion-Alexandru GAVRIŞ – Portrete dezbinate ale unui simbol 

conservator: Gheorghe Panu, Nicolae Iorga şi Radu Rosetti 
despre Lascăr Catargiu / 150

ESEUESEU
Mircea PLATON – La ce bun şcoala în vreme de ciumă / 153
Dan TOMULEŢ – Umanismul tehnic în gândirea lui Jacques Ellul (II)  / 157
Mircea V. DIACONU – Despre René Guénon şi guenonism (II) / 161
Ovidiu PECICAN – Problema lui Faust / 168
Dan CULCER – Maghiarii şi românii sub semnul (auto)amăgirilor / 171
Magda CÂRNECI – Jurnal spiritual (pe sărite) – 1997: 

un an aparte (VI) / 178

CARTEA DE RELIGIECARTEA DE RELIGIE
Florin CRÎŞMĂREANU – Geneza unei lumi: 

Clement Alexandrinul şi gnosticii / 181

CARTEA DE FILOSOFIECARTEA DE FILOSOFIE
Bogdan Mihai MANDACHE – Doctrină şi practică spirituală / 183

LITERATURA UNIVERSALĂLITERATURA UNIVERSALĂ
Molly VOGAL / 185

Traduceri de Olimpia IACOB

CARTEA STRĂINĂCARTEA STRĂINĂ
Marius CHELARU – Despre cărţi mai vechi şi poezie în Japonia / 186
Eleonora CĂRCĂLEANU – Ungaretti 50 (1888-1970). 

Destinul românesc al lui Giuseppe Ungaretti / 189

ACTUALITATEA FRANCEZĂACTUALITATEA FRANCEZĂ
Simona MODREANU – Cartea în vremea pandemiei / 192

ANTICHITĂŢI ACTUALEANTICHITĂŢI ACTUALE
Ioana COSTA – Rosa pristina / 194

ARTEARTE
Dragoș COJOCARU – Bătălia pentru Verdi (III) / 195
Andrei Nicolau VOLOVĂŢ – Cu Cehov şi Caragiale în pandemie / 198
Marian Sorin RĂDULESCU – Fahrenheit 451 

sau farmecul discret al înomenirii/ 201
Alex VASILIU – Dmitri Şostakovici: potret mişcat, martor al unui

secol tragic (XVII). Capodopere muzicale, manipulări
politice, mari crize sufletești / 202

Ognean STAMBOLIEV – George Enescu – 65 de ani 
fără geniul muzicii române şi universale / 206

PANORAMIC EDITORIALPANORAMIC EDITORIAL
Marius CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 207
Ioan HOLBAN – Vîrsta de aur şi lumea lui Momos / 210
Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 211

CONVORBIRI LITERARE
MEMBRÃ A ASOCIAÞIEI REVISTELOR,

PUBLICAÞIILOR ªI EDITURILOR
(ARPE) 

Persoanele sau instituþiile care vor sã sprijine financiar revista 
pot depune sumele în contul 

RO17RNCB0175033572460001 – BCR Iaºi

CUI 28447247

ISSN 0010-8243 Apare lunar

Biblioteca revistei „Convorbiri literare” 
nr. 12 (300) / decembrie 2020
Călin VLASIE – poeme uitate

Redacţia revistei Redacţia revistei Convorbiri literareConvorbiri literare
urează tuturor cititorilor şi colaboratorilor eiurează tuturor cititorilor şi colaboratorilor ei

un An Nou cu sănătate!un An Nou cu sănătate!

La mulţi ani!

VARIAVARIA
Liviu PAPUC – Emil Iordache – după 15 ani / 215
Paul Andrei MUCICHESCU – O istorie incompletă 

a caragialismului berlinez / 216
Ana PARTENI – Evenimentele lunii septembrie

Din arhiva Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 218
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 220
Nicolae SAVA –  Curier de ambe sexe / 221
CUPRINSUL REVISTEI august 2012-noiembrie 2020 / 223
INDICE DE AUTORI (toată seria) / 313



11

Aflat în liceu, pe la 17 ani visam să realizez în
integralitate o revistă. Între timp, în contextul
ideologic al vremii am înțeles că nu-i nici o șansă să-
mi împlinesc visul. La 20 de ani încă speram să fiu
măcar redactor. La 25 de ani am renunțat și la această
iluzie. Toate porțile erau închise, comunismul avea
nevoie de slujitori partinici, care își pun întreg
talentul, atîta cît îl au, sau și fără, la picioarele
molohului. Nu aveam chemare spre o astfel de
aservire…

Dar visul din adolescență n-a murit cu totul… A
trebuit o revoluție ca el din nou să înflorească și să
capete trup. Eliberat din detenția politică, după 22
decembrie 1989 n-am mai lucrat o zi în institutul de
cercetări la care eram angajat ca șef colectiv
cercetare și am purces la înființarea primei foi
postdecembriste cu totul noi. Cu gîndul la Eminescu
și la foaia la care a trudit aproape șapte ani am lansat
săptămînalul Timpul, după formatul foii conser-
vatoare din deceniile 7 și 8 ale veacului XIX, unde
prim redactor și redactor șef a fost poetul. Pe 13
ianuarie 1990 apărea primul număr al Timpului, ce se
voia o tribună, în acele vremuri, a democrației și a
libertății. Era între cele mai conservatoare foi, după
modelul primei serii, și totodată puternic împotriva
neocomunismului care renăștea cu virulență. De aici
i s-a tras și pieirea. Dar aceasta e o altă poveste, ce
nu-și are locul aici. În octombrie 1991 am plecat de
la foaia pe care am înființat-o și pe care am condus-
o cu atîta implicare și întreaga mea dăruire.

Am întemeiat editura Timpul în 1991, ce se
perpetuează și în prezent; am conceput și editarea
revistei Poezia din 1994, trimestrial de cultură
poetică și care se apropie de numărul 100. În 1995
am inițiat Caietele de la Durău, între timp am fost
redactor și colaborator la Cronica, Evenimentul zilei,
la România liberă etc.

Convorbiri literare m-au onorat prin publicarea
în anii 70-80 ai veacului trecut a unor grupaje de
versuri, dar și a unor cronici. Din respect pentru
adevăr, implicit pentru istoria literară, voi prezenta
odiseea preluării de către mine a Convorbirilor.

Imediat după căderea comunismului la
conducerea revistei s-au instalat în manieră
„revoluționară” cîțiva dintre foști redactori și
colaboratori, fostul redactor șef, Corneliu Sturzu, a
fost pur și simplu alungat. Schimbarea în contextul
vremii era probabil necesară, și considerată inițial de
mulți ca bine venită. Din păcate, prestația noii
conduceri a fost nu doar dezamăgitoare, ci și cu totul
în contra spiritului convorbirist impus de prima serie
condusă de Iacob Negruzzi și continuată, fără a fi
lipsită de unele împliniri remarcabile, pînă la apariția
primei serii postdecembriste. Revista a fost puternic
politizată, literatura propriu-zisă marginalizată,
periodicitatea în primii doi ani a fost schimbată din
lunară în săptămînală, format tabloid; o periodicitate
la care nu s-a apelat niciodată în lunga sa existență.

Echipa condusă de Al. Dobrescu a finalizat prin a
o edita în anul 1994 și începutul anului 1995, în
format caiet tip revistă școlară, cu 24 pînă la 32 de
pagini, rarefiată ca prezență a colaboratorilor, acum
redevenită lunară, cumula cîte 2-3 chiar 4 numere la
fiecare apariție, neînsoțită de creșterea numărului de
pagini, pînă cînd, către finalul primei jumătăți a
anului 1995 se stinge cu totul. Ar fi suficient să
răsfoim Dicționarul general al literaturii române,
Partea I, (2005), p. 371-372, privind această serie,
unde putem citi, între altele: o vreme revista ar fi
putut purta titlul „Convorbiri neliterare”, titulatură
reluată, cu îndreptățire, și la ediția a II-a a D.G.L.R.
(2016), p. 593.

În lunga istorie a revistei Convorbiri literare, a
zecea serie va purta pecetea nereușitei „grație” celor
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care s-au ocupat de redactarea ei din decembrie 1989
pînă în 1995. Pentru cei interesați, prezentarea pe
larg a seriilor succesive ale Convorbirilor literare,
din 1 martie 1867 pînă la zi, poate fi urmărită în
numărul pe martie 2016 al revistei, text preluat în
volumul Convorbiri literare Povestea unei reviste,
pe care l-am publicat la Editura Muzeul literaturii
române. București, 2019. 

Dispariția revistei din peisajul publicistic
național a alarmat conducerea Uniunii Scriitorilor –
președinte Laurențiu Ulici, care a solicitat
Comitetului de conducere al filialei Iași să propună
un nou redactor șef la conducerea foii junimiste. Era
de neacceptat pentru conducerea USR dispariția celei
mai longevive reviste, foaie care a dat direcția
estetică, prin Titu Maiorescu, literaturii române,
implicit culturii naționale; revista fiind considerată,
cu îndreptățire, una de patrimoniu, în fond, o
instituție națională.

În procesul-verbal încheiat pe 23 XI 1995 în
ședința Comitetului filialei Iași a USR, la punctul doi
este pusă în discuție numirea viitorului redactor șef
al revistei Convorbiri literare. Ioan Holban,
președintele filialei narează solicitarea Comitetului
Director al USR de propunere a unui nou redactor
șef pentru revistă. Cu scrisul său inconfundabil,
Horia Zilieru notează în ordinea propunerilor: Horia
Zilieru propune pe Cezar Ivănescu și Liviu Leonte;
Ion Beldeanu pe Constantin Pricop; Aurel Ștefanachi
pe Daniel Dimitriu și Cassian Maria Spiridon;
Lucian Vasiliu pe Cezar Ivănescu, Cassian Maria
Spiridon și Alexandru Andriescu; Ioan Holban pe
Nichita Danilov. Dintre cei propuși au primit voturi:
Cezar Ivănescu – 2 voturi; Daniel Dimitriu – 4
voturi; Cassian Maria Spiridon – 4 voturi; Nichita
Danilov – 2 voturi; Constantin Pricop – 1 vot. 

Toate cele șase propuneri, indiferent de numărul
de voturi cumulate, au fost trimise Comitetului
Director, astfel decizia numirii noului redactor șef să
le aparțină,  cei din Comitetul de la Iași derobîndu-
se.

Pe 11 decembrie 1995, conform Precesului-
verbal de ședință al Comitetului Filialei Iași, la
primul punct s-a discutat noua situație privind seria
nouă a revistei C.L.. În deschidere vorbește Ioan
Holban, președintele Filialei Iași, din care vom cita
primele rînduri în care este prezentată decizia
Comitetului Director al USR: „Financiar, s-a
rezolvat problema reluării (noii apariții) a revistei

«Convorbiri literare». În urma votării de către
Comitetul Director, Cassian Maria Spiridon a obținut
3 voturi. Pe lista de propunere a Comitetului
obținuse 4. Deci în urma propunerilor și prin votul
Comitetului Director, CMS a fost numit în funcția de
redactor șef. Domnul Cassian are ordinul de numire.
Conform actului dintre Asociație și Uniunea
Scriitorilor, rezultă că redacția se va face cu acordul
Comitetului Asociației. Între altele, lucru bun e că
Asociația are sediu, că s-a încheiat un contract între
Uniunea Scriitorilor și Fundația «Sfânta Apollonia»,
care se obligă: să editeze revista în 1000 exemplare,
să finanțeze 4 posturi-normă întreagă, să achite
cheltuielile: energie electrică, energie termică, apa-
rece-canal, să facă unele reparații de mobilier etc.”.

Pentru a contextualiza cît mai exact, vom
proceda la citarea unor documente anterioare.

În 1 mai 1994 se semna un Protocol între USR –
președinte Laurențiu Ulici și Fundația culturală
română „Convorbiri literare” – președinte
Alexandru Dobrescu, vicepreședinte Liviu
Antonesei, unde se precizează: 

„I. Fundația preia toate cheltuielile legate de
editarea revistei Convorbiri literare (tipar, hîrtia,
salariile colectivului redacțional), precum și pe
acelea privitoare la întreținerea sediului revistei din
Casa cu absidă, Centrul Civic Iași (chirie, apă,
canalizare, căldură, energie electrică, telefon, etc.),
obligîndu-se să asigure apariția regulată (lunară) a
publicației.

Personalul redacțional existent devine, prin
transfer în interesul serviciului, salariat al Fundației.

II. Revista Convorbiri literare rămîne în
continuare publicația Uniunii Scriitorilor, fapt ce va
fi consemnat pe frontispiciul fiecărui număr prin
formula: «apare sub egida Uniunii Scriitorilor din
România»; Fundația va fi trecută în caseta tehnică a
fiecărui număr, în calitate de finanțator al apariției
revistei.

III. Toate dotările existente la sediul revistei
Convorbiri literare, și care fac parte din patrimoniul
Uniunii Scriitorilor, vor fi împrumutate Fundației
printr-un act cu valoare de anexă la prezentul
protocol”.

La punctul I se precizează obligația Fundației de
a asigura apariția regulată (lunară) a publicației,
punct care nu a fost respectat, fapt ce a provocat
solicitarea adresată Comitetului Filialei Iași de
numire a unui nou redactor-șef.

CONVORBIRI  LITERARE



În 13 martie 1995, la adresa nr.14/28.02.1995 a
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași, ce
solicita Primăriei Iași atribuirea în administrare cu
titlu gratuit a imobilului Casa cu Absidă, Consiliul
local municipal Iași: „Hotărăște: Art.1 Atribuie în
folosință gratuită pe termen limitat – 25 ani –
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași, a
imobilului CASA CU ABSIDĂ în temeiul art.78 din
Legea 69/1991”.

De reținut, prin adresa USR nr.170 din
26.06.1995 transmisă Asociației scriitorilor din Iași
se preciza: 

„Vă facem cunoscut că prin hotărîrea Consiliului
Uniunii Scriitorilor din România din data de
22.06.95, privind imobilul Casa cu absidă – imobil
gestionat de Uniunea Scriitorilor, prin filiala sa din
Iași, 

– Se repartizează 3 camere pentru revista
CONVORBIRI LITERARE;

(Camerele ocupate în prezent de revistă)
– Se repartizează 3 camere pentru Filiala Iași a

Uniunii Scriitorilor din România;
Spațiul disponibil va fi exploatat în vederea

obținerii de fonduri necesare activității Filialei Iași a
Uniunii Scriitorilor din România și revistei
CONVORBIRI LITERARE”.

În 26 octombrie 1995, cu nr. 401, Filiala Iași a
USR, prin președinte Ioan Holban, încheie un
Contract de colaborare cu Fundația Apollonia Iași,
reprezentată de d-l Prof.dr. Vasile Burlui –
președinte, care are ca obiect:

„Uniunea Scriitorilor, Filiala Iași, pune la
dispoziție Fundației Apollonia Iași, un spațiu format
din 2 săli mari, respectiv una la parter și alta la etajul
I, precum și 4 camere mici.

Sponsorizarea activității Uniunii Scriitorilor-
Filiala Iași, de către Fundația Apollonia Iași, se va
face la concurența sumei de 350 $/lunar, la cursul
oficial concomitent cu plata cheltuielilor de
întreținere a clădirii (telefon, energie termică, apă,
energie electrică, canal).

Revista ce va fi sponsorizată de Fundația
Apollonia Iași va avea 16 pagini și se va edita în tiraj
de minimum 1000 de exemplare tipărite în sistem
offsett 70-100, gr.alb 85%.

Banii rezultați din valorificarea revistei (vînzare
și publicitate) vor intra în contul Revistei.

Fundația Sf. Apollonia se obligă să efectueze
reparațiile la clădire și a imobilului primit în

custodie, în funcție de deteriorarea lor.
Fundația Sf. Apollonia se obligă să pună la

dispoziție sala de la etajul clădirii, numai la cererea
și pentru activitățile proprii ale Filialei Iași a Uniunii
Scriitorilor, corelîndu-se cu programul de învățămînt
al Universității Apollonia.

Fundația Sf. Apollonia Iași se obligă să asigure
salarizarea a 4 posturi redacționale în corelație cu
salariile practicate la Redacțiile revistelor Uniunii
Scriitorilor și cu indexările acordate prin lege,
bugetarilor”.

Din păcate, deși Contractul de colaborare la final
prevedea ca dată de expirare 25.X.2020, Fundația
„Sf. Apollonia”, după ce și-a rezolvat acreditarea
universității pe care o patrona grație sediului
închiriat de la Filiala Iași a USR, se retrage fără a-și
aviza partenerul, în aprilie 1998, moment în care
dispare și palida sponsorizare a revistei Convorbiri
literare.

Prin adresa nr.160/05.12.1995, președintele
USR, Laurențiu Ulici emite Decizia nr.
312/29.XI.1995: 

„În conformitate cu prevederile Decretului-lege
nr. 27/1990 privind organizarea Uniunii Scriitorilor
din România cu deplină autonomie funcțională,
structurală și economică;

Ținînd seama de Hotărîrea Consiliului Uniunii
Scriitorilor din România, luată în ședința din data de
14 noiembrie 1995, privind eliberarea din funcția de
redactor șef al revistei Convorbiri Literare – Iași a
domnului Alexandru Dobrescu și mandatarea
Comitetului director al U:S.R. ca la propunerea
Filialei scriitorilor din Iași să aprobe numirea unui
alt redactor șef; 

Avînd în vedere propunerea Filialei scriitorilor
din Iași și Hotărîrea Comitetului director al U.S.R.
din data de 29.XI.1995, de a fi numit în funcția de
redactor șef al revistei Convorbiri Literare domnul
Cassian Maria Spiridon… PREȘEDINTELE
Uniunii Scriitorilor din România DECIDE:

Art.1. Cu data de 1 decembrie , domnul Casian
Maria Spiridon se numește în funcția de redactor șef
al revistei Convorbiri Literare din Iași, pe o perioadă
de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii încadrării pe o
nouă perioadă, în raport de rezultatele activității
acestuia.

Art.2. Filiala Scriitorilor din Iași se
împuternicește să încheie cu domnul Cassian Maria
Spiridon, un contract de management… 
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Art.3. Drepturile salariale ale domnului Cassian
Maria Spiridon, inclusiv contribuția de asigurări
sociale, fond sănătate și ajutor de șomaj se plătesc de
Fundația Sfânta Apollonia.

Art.4. Salariații cu atribuții de personal și
salarizare vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei decizii”.

În decembrie 1995, la aflarea numirii ca redactor
șef al foii junimiste am avut un moment de mare
cumpănă. Niciodată, în nici o împrejurare n-am
gîndit, nu m-a preocupat preluarea foii junimiste.
Numirea la cîrma revistei și acceptarea ei impunea
continuarea unei istorii glorioase, asumarea unei
responsabilități uriașe față de înaintași. Am
cumpănit, și la sfatul îngerului și poate, cred eu, a
spiritului primului șef al foii, cu senzația că de la el
primesc ștafeta, am acceptat.

În 1895 Iacob Negruzzi înmîna preluarea revistei
unei noi echipe, încredințat că o va face bine, cu
temeinicie întru gloria literelor române și totodată a
publicației pe care cu atîta implicare, dragoste și
dăruire a păstorit-o timp de 28 de ani.

După un secol, în 1995, aveam onoarea de a
prelua conducerea foii junimiste. Nimic nu-i
întîmplător. Pronia totdeauna este mai înțeleaptă
decît noi.

Și convorbiriștii lui Iacob Negruzzi dedicau un
număr aniversar la 25 de ani de la apariția primului
număr pe 1 martie 1867, aniversare care se va mai
reverbera și în alte numere. Numărul pe 1 martie
1892, care marchează evenimentul, se deschide cu
articolul Înființarea Societății Junimea, implicit a
Convorbirilor literare, semnat de directorul foii,
Iacob Negruzzi.

Proaspăt redactor șef am pornit la a gîndi
structura revistei, la formarea echipei, etc. Noua
serie a Convorbirilor literare, a unsprezecea, a pornit
în condiții dintre cele mai contondente. Eram atacat
în presa locală, dar și în cea națională, eram acuzat
că voi să includ în sumar autori „controversați”, se
adunau semnături în contra numirii mele, deși totul
la acel moment era destul de nebulos. 

Nu rămăsese nimic în portofoliul redacțional de
la vechea echipă, doar datorii și o Casă cu absidă
care arăta ca în imaginile preluate la Tv despre
războiul din acel timp desfășurat în Bosnia-
Herțegovina, scaune rupte, dulapuri sparte, pereți cu
graffitti și tencuiala căzută, toaleta de nefrecventat,
etc., etc.

În pofida acestei atmosfere, am purces la
structurarea revistei. Intenția mea era de a urma
modelul primei serii ca format tipografic, dar nu era
cu putință din două motive, primul: Fundația „Sf.
Apollonia”, prin contractul de colaborare se angaja
să publice revista în 16 pagini format tabloid; al
doilea, nu era cazul să scot în format carte, format
ratat de seria Dobrescu, cu cele 24-32 de pagini.
Totuși, am realizat o schimbare a formatului, nu
tabloid, ci 16 pagini în dimensiunile practicate de
seriile Corneliu Ștefanache și Corneliu Sturzu,
34x48. În prima echipă redacțională i-am cooptat pe
Emil Iordache ca secretar general de redacție,
redactori Nicolae Panaite și Nichita Danilov; din
vechea redacție, Emil Brumaru și Nicolae Ionel. În
pofida opoziției mele, în ce-i privește pe ultimii doi,
la îndelungatele insistențe telefonice ale lui
Laurențiu Ulici, am cedat; am primit totuși
asigurarea că în caz că nu se vor implica în viața
revistei să am dreptul să renunț la ei. Ceea ce, după
cum vom vedea, se va și întîmpla.

Primul număr din actuala serie a apărut pe 20
ianuarie 1996. În articolul program, Un alt început,
afirmam din prima frază intenția de a urma direcția
inițială: 

„Convorbiri literare, în această nouă serie, ne
propunem să fie mai ales critice; după modelul
primei serii, apărută la 1 martie 1867, sub patronajul
Societății Junimea din Iași”. 

Mai redau cîteva fragmente pentru întregirea
drumului pe care intenționam să-l urmăm, și pe care
l-am și urmat: 

„Avînd model Societatea Junimea și viziunea ei
asupra culturii autohtone, redacția speră a continua,
cu folos pentru scriitorimea română, această direcție
nouă. Deschisă întregii țări și întregului spectru
literar, vom evita sectarismul și înfeudarea revistei
unei grupări sau alteia, singura noastră politică fiind
literatura și promovarea unei critici temeinice și la
obiect asupra operelor ce apar.

Vom lupta pentru reafirmarea spiritului critic
junimist, deși, în aceste împrejurări, citîndu-l pe
Iacob Negruzzi, întîiul redactor al C.L., din
editorialul la primul număr: «începutul este modestu,
dar redacțiunea sperează că va putea da în curînd
acestei foi proporțiuni mai însemnate prin
binevoitorul concurs ce este în drept a se aștepta din
partea tuturor autorilor Români»”.

Primul număr din noua serie, așa cum spuneam,
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apare pe 20 ianuarie 1996, cu o structură care s-a
perpetuat pînă astăzi cu puține modificări de esență;
urmînd, se înțelege, ce ne-am propus în articolul
program. Articol program publicat pe prima pagină
este însoțit de textele semnate de trei poeți: Mihai
Eminescu, Mihai Ursachi și Cezar Ivănescu. Ultimii
doi vor fi o prezență activă în noua serie, cu puține
întreruperi, pînă la stingerea lor. Cezar Ivănescu, cel
puțin în primul an, 1996, deschide și rubrica Numele
poetului, perpetuînd astfel numele Cenaclului pe
care l-a condus către finalul anilor 80, pe cînd era
redactor la revista Luceafărul. Pe pagina a doua se
deschide rubrica celui mai longeviv colaborator al
acestei serii, Gellu Dorian, din cele 300 de numere
avînd o singură absență, din motive pe care le
cunoaștem noi doi și primul secretar general de
redacție, Emil Iordache. Rubrica era: Pe același raft,
în care erau discutate două titluri de carte de poezie,
unul la plus și altul la minus. Peste cîțiva ani, vom
vedea, se va metamorfoza sub titlul Debuturi. 

Întîlnim, tot aici, un alt la fel de longeviv
colaborator, Liviu Papuc, prezent în toate aparițiile
din ultimul sfert de secol, rubrica ce i-am propus-o și
susținută fără abateri a fost: Convorbiri
retrospective. La fel, precum Gellu Dorian, din
rubricile susținute de ei s-au născut cîteva cărți de
real interes. La mulți dintre colaboratori, așa cum
consemna și Iacob Negruzzi în Amintiri din
Junimea, au determinat prin rubricile susținute în
Convorbiri Literare, nașterea unei adevărate
biblioteci semnată de actualii convorbiriști.

O regulă pe care am impus-o din start
redactorilor revistei a fost să fie prezenți număr de
număr prin contribuțiile lor. Astfel, Nicolae Panaite,
unul dintre redactori, prezent pe aceeași pagină,
semnează rubrica: Semnele și înfățișarea.

Încă din începuturi, ne-am propus să nu lipsească
din nici un număr, pe cît posibil, rubrica de
interviuri, susținută în această primă apariție, pe
pagina 3 de un dialog inedit realizat de Pan M.
Vizirescu pe 7 februarie 1969, cu Nichifor Crainic, la
împlinirea de către acesta a vîrstei de 80 de ani, sub
titlul: „Gîndirea e imaginea spirituală a României
Mari”.

La pagina patru avem cîteva eseuri, semnate între
alții, de Marcel Petrișor (cu o prezență meteorică) și
Luca Pițu, o prezență relativ constantă de-a lungul a
aproape două decenii, pînă în preajma stingerii sale.
Tot aici semnează Ion Apetrei, pseudonimul folosit

de Emil Iordache, în cîteva rînduri.
În sumarul revistei nu a lipsit niciodată literatura

propriu-zisă, poezia, proza, dramaturgia, etc. În
pagina 5 aflăm poeme semnate de doi importanți
optzeciști, Matei Vișniec și Liviu Ioan Stoiciu,
ultimul prezent de-a lungul anilor inclusiv cu cîteva
titluri de rubrică, pe care le vom semnala la vremea
cuvenită, pînă în martie 2002, cînd colaborarea se
încheie.

Nicolae Ionel, redactor, publică un fragment de
teatru pe a 7-a pagină și tot aici, tot cu teatru este
prezent Ion Hadârcă, un colaborator longeviv, e
drept cu apariții sporadice.

Mijlocul revistei, paginile 8-9, sînt consacrate
Criticii poeziei și semnate în acest prim număr de
Dan C. Bodea (cu o prezență meteorică, aproape tot
anul 1996 și în cîte un număr din următorii doi ani)
și Adrian Alui Gheorghe, colaborator și cu alte
rubrici încă aproape două decenii. Critica prozei este
semnată de Constantin Dram, rubrică susținută și în
prezent, cu cîteva hiatusuri în anii 1998, 1999, 2001
și complet absent în tot lungul anului 2000. Critica
criticii este susținută de Cristian Livescu, la fel cu
cîteva hiatusuri, iar de mai bine de un deceniu
semnează critica poeziei.

Paginile 10 -11 adăpostesc un panoramic în care
semnează Lucian Vasiliu Calendarul cu poeți,
Nichita Danilov, redactor, Tablou fără ramă, Dan
Stanca, Dan Silviu Boierescu – amîndoi pînă prin
2000 cu o prezență constantă și consistentă. Tot în
acest prim număr deschide Val Condurache rubrica:
Scriitori în mărime naturală, ce va înceta după
cîteva luni. Dan Mănucă va fi și el prezent, constant,
cu pagini de critică, încă de la primul număr, fără
încetare, cîteva luni și după regretata sa dispariție.

Paginile 12-13 sunt dedicate traducerilor
(Nicolae Ionel), cărții străine (Doru Scărlătescu) și
artelor. Val Gheorghiu semnează rubrica Praful de pe
șevalet, despre pictură, despre muzică scrie Samir
Golescu, despre teatru Florin Faifer cu al său Filtru
și Mihaela Mârțu, constant prezenți în primii 3-4 ani.

Pagina 14 este dedicată eseului și este semnată de
Elvira Sorohan (prezență longevivă și constantă mai
ales din 2007) și Alex Ștefănescu, care onorează
revista, schimbînd cîteva rubrici (în anii 1996, 1997,
2002, 2003, 2004 și 2005) pe care le vom nominaliza
pe parcurs. Emil Iordache, secretar general de
redacție, inaugurează rubrica: Literatura orizontală. 

Nu lipsește poșta redacției, semnată în primul an
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de Aurel Ștefanachi, iar revista presei este semnată
de Interim, iar Revista revistelor franceze de Iolanda
Vasiliu. Ultima pagină este dedicată traducerilor din
literatura universală: Iannis Ritsos cu Sonata lunii în
traducerea lui Valeriu Mardare.

Redacția este cea pe care deja am prezentat-o, în
plus, ca tehnoredactor avem pe Florentina Vrăbiuță.
În Colegiu îi avem pe Sergiu Adam, Ion Beldeanu,
Gellu Dorian, Adrian Alui Gheorghe, Ioan Holban,
Grigore Ilisei, Liviu Leonte, Cristian Livescu, Aurel
Ștefanachi, Lucian Vasiliu – practic membrii
Comitetului de conducere al Filialei Iași, de la acel
moment.

Într-o atmosferă mediatică extrem de neprielnică
noii echipe și noilor Convorbiri, după apariția
primului număr, în conivență cu Lucian Vasiliu, pe
atunci director al Muzeului literaturii române, am
hotărît să-l lansăm la Casa Pogor, cu anunț în presă
și invitarea acesteia, a televiziunii, etc., a colegilor
din Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor, a tuturor celor
interesați, cu scopul declarat de a aduce în atenția
publicului întoarcerea revistei în circuitul publicistic
național. De menționat, imediat după apariția
numărului pe ianuarie 1996 l-am și expediat la toate
revistele din Țară, la personalități, tuturor cărora am
crezut de cuviință că ar fi interesați, și pare să fi fost
o acțiune înțeleaptă, una practicată și în prezent.

În a doua joi din luna februarie 1996, către seară,
era după orele 17.00, am lansat primul număr în
Salonul de la Casa Pogor, Casă în care s-a decis, tot
într-un februarie, prin acordul junimiștilor,
înființarea Convorbirilor literare și numirea lui
Iacob Negruzzi la cîrma ei. Între timp primisem prin
fax editorialul publicat în acea săptămînă, în
numărul 5 (7-13 februarie 1996) al României
literare, semnat de directorul foii, Nicolae
Manolescu, sub titlul Un alt început – titlu preluat de
la articolul program tipărit în numărul pe ianuarie.

A fost unul dintre cele mai importante și între
primele semnale care m-au întărit și mi-au susținut
convingerea că drumul ales în realizarea
Convorbirilor este cel potrivit. 

Voi reproduce integral editorialul dl. Nicolae
Manolescu: „«Critica, fie și amară, numai să fie
dreaptă, este un element neapărat al susținerii și
propășirii noastre, și cu orice jertfe și în mijlocul a
oricîtor ruine, trebuie împlîntat semnul adevărului»,
scria Titu Maiorescu în Direcția nouă. Aceste
memorabile cuvinte au fost reluate de către dl.

Cassian Maria Spiridon în editorialul intitulat Un alt
început, care deschide noua serie a Convorbirilor
literare de la Iași. Cu Emil Brumaru, Nichita
Danilov, Nicolae Ionel, Emil Iordache și Nicolae
Panaite în echipă, dl. Spiridon, care este redactorul
șef, are toate șansele de a face o bună publicație
culturală. Am citat pasajul maiorescian din editorial
fiindcă mi s-a părut semnificativ atașamentul
redactorilor față de ideea de critică. «Sînterm
convinși – precizează de altfel dl. Spiridon – că o
revistă în care prioritară va fi critica […] va fi
benefică de va susține adevărul». Nu pur și simplu de
numărul paginilor de critică literară e vorba (și ele
sînt multe și bune în cel dintîi număr din ianuarie
1996, al revistei), ci de un anumit spirit, pe care
Maiorescu l-a introdus în cultura şi în civilizaţia
românească. «Propăşirea noastră», cum scria
mentorul «Junimii», atîrnă de spiritul critic. Nici o
societate nu se poate dezvolta în absenţa lui. Nici
aceea de la sfîrşitul veacului trecut, cînd se puneau
bazele României moderne, nici aceea de astăzi, în
tranziţie către democraţia liberală, după patru
decenii de obscurantism ideologic. Nu se putea un
mai promiţător cuvînt de început decît acela aşezat
acum, din nou, în fruntea mereu tinerei reviste
ieşene.

Nu stă în intenţia mea să fac ceea ce se cheamă o
revistă a revistei. Doar cîteva semnalări, pornind de
la întîiul număr. Aş remarca, înainte de orice, nivelul
colaborărilor. Cam tot ce are astăzi mai valoros Iaşul
literar e prezent în pagini. Şi, desigur, nu numai
Iaşul. Recunosc, printre semnatari, scriitori şi critici
de toate vîrstele, publicişti, universitari, poeţi, artişti
şi alţii. Mi-ar fi plăcut să-i văd şi pe Alexandru
Dobrescu, Corneliu Ştefanache (redactorul şef al
revistei într-una din cele mai brave epoci ale sale),
Al. Călinescu şi alţi cîţiva. Pe întîia pagină stau
alături Eminescu, Cezar Ivănescu şi Mihai Ursachi.
Era greu ca o revistă numită Convorbiri literare şi
care apare la laşi să nu se afle sub semnul lui
Eminescu. Dar nu tradiţionalismul veşted pare să
caracterizeze noua serie. Din contra, o viguroasă
modernitate. Serialul d-lui Val Condurache despre
necesitatea «revizuirilor» va fi, cu siguranţă, un
punct forte. Ca şi cronicile literare (pe genuri)
semnate de Adrian Alui Gheorghe, Constantin Dram
şi Cristian Livescu. Polemice, incitante, articolele d-
nei Elvira Sorohan şi ale d-nilor Florin Faifer şi Emil
lordache. Trecutul apropiat devine obiect de istorie
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literară. Şi e normal să devină. Paginile de poezie
sînt superbe: Matei Vişniec (pe care, mai ales după
1989, mulţi îl socotesc doar dramaturg) şi Liviu loan
Stoiciu, iată o alegere pe care orice revistă cu spirit
critic ar invidia-o. Iertat să fiu de către acei
colaboratori pe care nu-i pomenesc, din lipsa
spaţiului!

România literară urează succes noii serii a
revistei ieșene pe calea – dificilă! – a spiritului
critic”.

Al Dobrescu, proaspăt eliberat de la conducerea
revistei, n-ar fi avut cum colabora, Corneliu
Ștefanache va colabora în numerele viitoare.

Și atunci, și acum mulțumesc pentru îndemnul și
încrederea ce mi-au fost acordate de un critic de talia
lui Nicolae Manolescu. Era la începutul noii serii a
Convorbirilor literare, o serie prin care ne-am dorit
și suntem încrezători că am și reușit să onorăm
înaintașii, mai ales prima serie condusă de Iacob
Negruzzi.

Editorialul lui Nicolae Manolescu a avut un
puternic impact asupra celor care prin media
denigrau reapariția revistei, le-a diminuat din avîntul
lor demolator, dar nu pentru mult timp.

Numărul pe februarie 1996 își păstrează, firesc,
structura și apar noi semnături. Pe lîngă articolul de
fond, pe care l-am scris și l-am publicat număr de
număr în tot acest sfert de secol, fapt ce se va
perpetua cît voi fi la conducerea revistei, semnează
în premieră Gheorghe Grigurcu, colaborator pe care
avem onoarea să-l găzduim constant în aproape toate
cele 300 de apariții. Urmează Gabriel Dimisianu, cu
unica sa colaborare. Poezia aparține lui Ioan Vieru și
Grigore Scarlat, proza este semnată de Dumitru
Augustin Doman, Vasile Popa Homiceanu, Daniel
Corbu, Emil Brumaru, redactor, cu un poem din seria
Naivi ca-n almanah. Mircea Coloșenco, Codrin
Liviu Cuțitaru cu prezențe critice, Ștefan Oprea își
deschide rubrica Maeștri ai cinematografului ce o va
onora pînă în ultimele luni ale vieții. Se adaugă Liviu
Leonte – o prezență sporadică și Anton Adămuț cu
una destul de constantă în timp. În pagina finală
avem pe Rainer Maria Rilke în traducerea lui George
Popa. De adăugat că, în numărul al doilea Laurențiu
Ulici, președintele Uniunii Scriitorilor, îmi oferă un
interviu, care apare sub titlul: Mare parte din criticii
literari de azi scriu tot pentru cititorul de ieri. Și din
care aș cita răspunsul la întrebarea finală: 

Ce ne puteți spune despre noua serie a

«Convorbirilor literare»?
„Vorba lui Lucian Blaga, orice început se vrea

fecund, așa că nu pot decît să-mi exprim bucuria că,
în sfîrșit, Convorbiri literare a ieșit din marasm.
Important va fi ca, de aici încolo, revista să crească,
să-și respecte programul atît de ambițios formulat în
primul număr și să izbutească să fie o expresie a
creativității literare ieșene pentru a deveni, prin asta
o expresie a creativității naționale”.

La semnăturile deja cunoscute din aparițiile
anterioare, în al treilea număr semnează pentru
prima și singura dată, un eseu, Adrian Marino. Avem
un interviu cu Corneliu Ștefanachi, singurul dintre
redactorii șefi de pînă în ’89 ai Convorbirilor, în
viață. Gheorghe Grigurcu inaugurează rubrica
Polemos, una destul de contondentă. Semnează și
două poete: Gabriela Crețan și Cristina Scarlat; Dan
Lungu, alături de Iulian Doroftei proză, primul
prezent de cel puțin două ori în fiecare din anii 1996,
1997, 1998, după, va fi între cei care, straniu, se va
înscrie între „aprigii luptători” în contra revistei.
Christian W. Schenk are un grupaj liric, este
începutul unei benefice colaborări. Codrin Liviu
Cuțitaru preia pentru cîteva luni Critica poeziei. Pe
ultima pagină Mihai Ursachi semnează traduceri din
poezia irlandezei Paula Meehan.

Cu numărul pe aprilie 1996 reușim să
convingem, se va vedea, pentru o scurtă perioadă, pe
cei care ne tipăreau, să creștem numărul de pagini de
la 16 la 20. Adevărul este că începusem să devenim,
se pare, grație nivelului revistei, tot mai atractivi
pentru colaboratori. Prima pagină se deschide cu in
memoriam Ioanid Romanescu (răpus de o boală grea
după cîteva luni de grea suferință) cu cîteva poeme.
Între cei care semnează pagini despre regretatul poet
este, în premieră pentru noua serie, Ioan Holban…

Gheorghe Grigurcu, pe lîngă poeme oferă și un
amplu interviu lui Nicolae Panaite.

Alex Ștefănescu începe rubrica mereu acroșantă
Cu â din a. Pagina de poezie îi are oaspeți pe Adi
Cristi și Vasile Proca, iar proza este semnată de
Grigore Ilisei și Dumitru Vacariu. Alexandru Lungu,
trăitor la Bonn, publică și el cîteva poeme.

Al. Husar se alătură noii serii cu cîteva amintiri
moscovite. Va fi o colaborare de lungă durată care va
înceta în 2009, odată cu plecarea lui la ceruri. Voi
nara o amintire, între altele, despre universitarul și
esteticianul Al. Husar, legată de viața revistei. După
preluarea Convorbirilor am început să cercetez în
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profunzime, să studiez seriile succesive ale foii
junimiste. Ajuns la seria I.E. Torouțiu (1939-1944) l-
am descoperit între colaboratorii constanți pe Al.
Husar. Ne mutasem de un an, doi din vechiul sediu al
redacției, fosta Casă Conachi din Copou, pe str. I.C.
Brătianu, vis-a-vis de Teatrul Național și
Filarmonică, la etajul I, într-o clădire ce fusese în
vremea Junimii parte a Primăriei Iași, pînă la
cumpărarea palatului Roznovanu pentru noul sediu
al administrației comunale, cum se spunea pe atunci,
la inițiativa lui Vasile Pogor – primar în funcție la
acel moment. Era prin 2002 sau 2003 cînd, într-o
dimineață intră în camera unde aveam și am și acum
biroul, Al. Husar. Ne-am salutat, am primit textul
colaborării pentru viitorul număr și în cursul
conversației de după, preocupat de descoperirea
domniei sale în paginile revistei, seria I.E. Torouțiu,
i-am comunicat cu încîntare aceasta, la care
profesorul îmi spune: Îmi dai voie să te salut! Cumva
stingherit și ușor uimit, abia ne strînsesem mîinile,
am răspuns „Da!?” După ce mi-a strîns mîna mi-a
spus: „Acum ai dat mîna cu I.E. Torouțiu, care a dat
mîna cu Tzigara-Samurcaș, care a dat mîna cu
Simion Mehedinți, care a dat mîna cu Ioan Bogdan,
care a dat mîna cu Iacob Negruzzi și toți fondatorii
Junimii: Titu Maiorescu, P.P. Carp, Theodor Rosetti,
Vasile Pogor, cu marii clasici ai literaturii
române…”.

I-am mulțumit pentru această onoare și am
realizat că visul comuniștilor, care în 1944 au
interzis revista, convinși că au rupt orice legătură cu
trecutul, cu tradiția culturală a națiunii, nu s-a
împlinit. Prin Al. Husar vechile și noile Convorbiri
realizau puntea prin care continuitatea se manifesta
vie, de parcă deceniile de bolșevizare nici nu ar fi
existat.

Rubrica de traducere, de pe ultim pagină a
numărului patru, fiind și perioada pascală, se încheia
cu Plîngerile lui Ieremia în traducerea
universitarului Gh. Badea.

Voi continua cu citarea selectivă a sumarelor de
la următoarele numere, cu precizarea că pe cei deja
prezentați, dacă nu sînt elemente de noutate, nu-i voi
mai menționa.

Gabriel Stănescu, strămutat în S.U.A. după ’89,
scrie despre Nae Ionescu, colaborare ce va continua,
destul de fluctuant, pînă la stingerea sa în 2010.

Traian Mocanu, pictor și poet, scria despre

Theodor Pallady, pentru a marca 125 de ani de la
naștere. Va fi prezent cam o dată, de două ori pe an,
inclusiv cu poeme. 

Pagina de poezie este semnată de veteranul
Mircea Popovici, dar și de optzeciștii Constantin
Severin, Dorin Ploscaru și Emil Nicolae. Rodica
Draghincescu este prezentă cu cîteva fragmente de
proză prin care anunța romanul: „Distanța dintre un
bărbat îmbrăcat și o femeie așa cum e” și de
asemenea Saviana Stănescu. Un poem singular
propune George Popa. Ioan Holban preia rubrica
Critica prozei pe care o va susține cîțiva ani buni.

Radka Janowska-Lascar și Daniel Murgean
semnează traducerea poemelor lui Zbigniew
Herbert.

În iunie 1996, Mihai Ursachi publică integral
Conferința de deschidere la cel de-al XII-lea
Colocviu național studențesc „Mihai Eminescu”,
Iași 30 mai 1996: „Eminescu și noi”.

La poezie avem pe Ion Dumbravă, Ion Hurjui,
Gabriel Stănescu. La proză: Marius Tupan și Horia
Gârbea. Ineditele sînt semnate de Petre Țuțea (pagini
oferite și comentate de mine) și N. Steinhardt (pagini
oferite de Ioan Pintea, cu un scurt comentariu). La
Critica poeziei se alătură și Adrian Dinu Rachieru,
care și în prezent semnează la Comentarii critice
despre cartea de poezie.

În numărul șapte, alături de grupajul liric al lui
Mihai Ursachi, își începe colaborarea Paul Goma, cu
o anumită frecvență în primii trei ani.

Poezia este semnată de Ion Stratan, Nicolae
Coande, Marcel Vârlan (atunci decedat), Bianca
Marcovici, iar proza de către Doina Popa și Dan
Stanca. Traducerea din Antonio Porpetta este
asigurată de universitara Dana Diaconu.

Cu numărul șapte se revine la 16 pagini, la
numărul opt, la solicitarea Fundației „Apollonia” de
a schimba formatul, mașinile lor de tipar neavînd
capacitatea de a tipări la aceste dimensiuni, am
acceptat trecerea la format tabloid, impunînd
majorarea numărului de pagini. Condiție acceptată și
din august vom avea 32 de pagini. Interviul din acest
număr este acordat de Ioana Crăciunescu. Ilie
Constantin are o pagină de poezie în traducerea lui
Miron Kiropol. Grigore Scarlat, Constantin Hușanu
și George Vulturescu publică proză. Între poeți
descoperim pe Valeriu Stancu, Gheorghe Izbășescu,
Constantin Dracsin. Istoricul și cercetătorul Gh.I.
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Florescu deschide o rubrică de profil, Nisipul din
clepsidră. Cronici mai semnează Rodica Mureșan,
Doina Teodorovici, Ionel Savitescu, Constantin Miu,
Sergiu Ailenei. Carmelia Leonte începe îndelunga ei
colaborare cu o cronică la o carte a lui Adam
Puslojic.

Americanul Adam Sorkin, traducător al poeților
români, încheie numărul cu „Postmodernismul în
poezia română”— comunicare susținută în cadrul
Colocviului Eminescu și tradusă de Mihai Ursachi.

În numărul 8 nu mai apărea la final Colegiul, iar
Emil Brumaru este trecut redactor asociat, ca în
numărul pe septembrie să părăsească definitiv
redacția. În toamna anului 1996 au avut loc alegeri
locale, context în care primarul Constantin Simirad
(în timp colaborator al Convorbirilor și peste cîțiva
ani coleg în cadrul Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor)
l-a pus pe locul al 13-lea pe lista candidaților pentru
consilieri municipali. Popularitatea primarului a fost
atît de mare încît toți consilierii propuși au fost aleși.
Din momentul în care a devenit consilier, Emil
Brumaru a rupt orice legătură cu colectivul
redacțional și nici nu și-a mai onorat rubrica.
Probabil cu îndreptățire, ținînd cont că indemnizația
pentru o ședință de consiliu municipal depășea cu
mult toate salariile cumulate, pe care le primeau
redactorii revistei; fapt care, curios, nu-l împiedica
să meargă la casieria Fundației „Apollonia” pentru a-
și ridica suma modică ce nu i se mai cuvenea, în
noua situație. Cum a refuzat să mai comunice cu
redacția și nici să mai colaboreze, cum precizam, va
părăsi colectivul redacțional.

În numărul pe septembrie Adam Sorkin scrie
despre lirica lui Mihai Ursachi – traducere Doina
Tonner. Invitatul paginii de interviu este Paul Goma
întrebat de Cassian Maria Spiridon. La inedite avem
o pagină de poeme semnate de regretatul Ioanid
Romanescu. Proza este semnată de Constantin Arcu
și Bogdan Suceavă. Poemele sînt oferite de Claudiu
Cosoi, Ioan Țepelea, Aurel Ștefanachi. Cristina
Scarlat scrie despre receptarea lui Mircea Eliade.
George Pruteanu Despre Alex Ștefănescu. Își începe
Contrajurnalul bucureșteanul Liviu Ioan Stoiciu.
Adriana Nicoară și Leonte Ivanov traduc pe
Vladimir Voinovici.

În octombrie o pagină este dedicată poeților din
Cernăuți în prezentarea Anei Blandiana, care de
asemenea răspunde la întrebările subsemnatului într-

un amplu și incitant interviu.
Tinerii, pe atunci, Mihai Ignat și Ștefan Baștovoi

sunt prezenți cu poeme, la care se alătură Sorin
Roșca, Dan Movileanu și Gellu Dorian.

Proza aparține lui: Marius Chelaru, Dorin
Spineanu și Stelian Baboi. Cronici și articole mai
semnează Sorin Avram, Ana-Maria Zlăvog, George
Bădărău.

Natalia Cantemir traduce pe proaspăta laureată
Nobel, poeta Wislawa Szymborska.

Noiembrie se deschide cu o închinare către
cetatea Iașilor scrisă de Elisabeta Isanos. Două
pagini sînt dedicate interviului oferit de Monica
Lovinescu, care răspunde la întrebările
subsemnatului.

Rodica Drăghincescu, George Bădărău, Vasile
Levițchi de la Cernăuți, Horațiu Ioan Lașcu, Mihai
Gălățanu semnează grupaje lirice. La proză îi putem
citi pe Ruxandra Cesereanu, Dan Florin Popescu, dar
și Mircea Petean. George Grigore scrie despre
traducerile Coranului în varianta Silvestru Octavian
Isopescu.

Numărul de la finalul anului 1996 se deschide cu
un omagiu semnat de Adam Puslojic la dispariția lui
Marin Sorescu. Mihai Ursachi traduce și prezintă pe
poetul american Don Eulert. Avem un dialog cu
Cornel Ungureanu realizat de Cristina Scarlat.
Numărul găzduiește și un fragment inedit din
lucrarea de diplomă a regretatului poet Aurel
Dumitrașcu, dar și pe Aura Cristi și Augustin Ioan.
Tot aici putem citi prozele lui Mircea Horia
Simionescu și Tudor Călin Zarojanu, un fragment
teatral semnat Ilie Danilov. Emil Iordache deschide
rubrica, pe care o va susține ani buni, Cărțile pe
masă. Decembrie se încheie cu proza: Ziua în care a
chelit Karl Marx, a indianului Roni Drew, în
traducerea Irinei Adăscăliței Chirica.

Anul 1996 a fost anul în care am definitivat și
stabilizat o structură generală a revistei, în care, așa
cum mi-am propus în articolul program: critica,
receptarea critică a aparițiilor editoriale au fost
prioritare; criticii, și mai vechi sau mai noi, unii
debutînd în acest an, au avut cea mai mare pondere,
tendință care, așa cum se va vedea, va continua.
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…O AŞAZĂ ÎN PANOPLIA 
SIMBOLURILOR NOASTRE NAȚIONALE

De la 1867 încoace, revista „Convorbiri literare”,
adusă pe lume ca tribună a Societății literare
„Junimea”, marchează toate treptele sincronizării
culturii românești cu cea europeană. Cu protagoniști,
începători și continuatori, precum Titu Maiorescu,
Gheorghe Panu, Vasile Pogor, Petre Carp, Iacob
Negruzzi, Mihail Dragomirescu, Simion Mehedinți,
P. P. Negulescu, Rădulescu-Motru, periodicul a intrat
demult în istoria spiritualității românești. Printre
colaboratori s-au numărat Mihai Eminescu, Ion
Creangă, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, Vasile
Alecsandri, George Coșbuc, Panait Cerna, Octavian
Goga, Duiliu Zamfirescu, I. Al. Brătescu Voinești și
alți scriitori reprezentativi ai vremurilor, adică
majoritatea clasicilor, care au dat măsura modelului
în literatura română. Seria cea nouă, dirijată în
prezent de Cassian Maria Spiridon, poartă cu
demnitate în sine o tradiție adesea copleșitoare, dar
pulsează în acord cu sensibilitățile moderne și post
moderne. Nu cred să existe vreo revistă românească
dăruită cu atâta noblețe a numelor și operelor reunite,
fapt care o așază în panoplia simbolurilor noastre
naționale. La două decenii și jumătate de serie nouă,
mesajul meu nu poate să fie decât unul de încredere
în perenitatea culturii, a literaturii și a
„Convorbirilor”. În ciuda vieții omenești limitate,
creația străbate timpul. Ars longa, vita brevis. Urez
redacției actuale, colaboratorilor și cititorilor spor în
marea întreprindere a străbate timpurile acestea
tulburi, cu speranța biruinței spiritului elevat. La
mulți ani!

Ioan-Aurel POP
Președintele Academiei Române

2
O SERIE DINTRE CELE MAI VREDNICE 

DE ADMIRAŢIE

Nu are România prea multe sau prea durabile
monumente culturale. Dar unul din acestea
rămâne revista Convorbiri literare: de la mijlocul
veacului 19 și pînă la începutul veacului 21 –
realizare cu totul remarcabilă și rar egalată, chiar și în
țări cu înfăptuiri culturale bogate. Sigur, există și seg-
mentări în acest parcurs, dar există și o tenace conti-
nuitate. Faza de la mijlocul secolului 20 nu

merită prea multă atenție sau prea mult respect. În
schimb, ca prin miracol, acum 25 de ani a început o
serie dintre cele mai vrednice de admirație: am putea
vorbi de o revenire la surse. 

Convorbiri literare a (re)devenit un periodic ce se
plasează în vîrful revistelor românești, atît prin
aspectul fizic, cît și prin conținutul său. Meritul i se
datorește în măsură hotărîtoare directorului său,
Cassian Maria Spiridon, dar și echipei de autori și
comentatori care s-au adunat în jurul său.
În tradiția ilustrei reviste observăm atragerea de
autori și colaboratori din toate colțurile României,
observăm atenția pentru național și internațional,
observăm accentul pe Frumos si pe Filozofie.

Cred că nici nu mai are rost să urăm succese
de viitor: în realitate putința de a continua tenace
înfăptuirile ultimilor 25 de ani ar fi o bucurie și un
dar pentru cultura română, pentru intelectul român.

Sunt mîndru că mă văd asociat cu realizatorii
nobilei reviste.

Virgil NEMOIANU

2
O CATEDRALĂ A CULTURII ROMÂNE

Revista „Convorbiri literare” este o catedralǎ a
culturii române. Onoare celor care se îngrijesc de ea
zi de zi, celor care scriu şi celor care o citesc! 

Basarab NICOLESCU
Membru de Onoare al Academiei Române

2
EXCELENȚA UNEI MARI REVISTE

În jurul acestei reviste-amiral, așa cum bine se
știe, s-a constituit cel mai puternic nucleu al
literaturii române clasice. Și tot în jurul ei, putem
spune fără teama de a exagera, s-a format la Iași un
puternic nucleu, nucleul nord-estic, al literaturii
române contemporane. Astfel, acești 25 de ani de
serie nouă a Convorbirilor literare reprezintă
fericitul caz când pe fundamentul solid de ieri poate
fi întreținut un edificiu nou, modern și elegant, al
unei instituții. 

Am spus-o și cu alte ocazii, o repet și acum:
Convorbiri literare, alături de alte câteva reviste ce
apar „în provincie” și, îndrăznesc să afirm, alături de
două-trei reviste din R. Moldova, are forța de a
schimba oricând raportul centru-margine sau
margine-centru. 
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Ne bucură faptul că revista acordă tot mai mult
spațiu literaturii din Basarabia și Bucovina. Încă de la
prima ediție, sciitorii din aceste arealuri românești
participă an de an la Zilele Revistei Convorbiri
Literare, iar mulți dintre ei au primit  importante
premii și onoruri literare.  Dincolo de alte
semnificații ce le comportă acest eveniment, el
reprezintă o dovadă a integrării noastre reciproce și
ireductibile. Avem astfel sentimentul că participăm și
noi, alături de colegii din Țară, la întreținerea unui
câmp spiritual, la împlinirea lumii românești și de
pretutindeni. 

Îl felicit pe prietenul Cassian Maria Spiridon că în
aceste timpuri atât de complicate pentru cultură,
când, în general vorbind, nu se pune prea mare preţ
pe valorile spirituale, reușește să asigure apariția
imperturbabilă și excelența unei mari reviste.

Arcadie SUCEVEANU
Președintele Uniunii Scriitorilor din R. Moldova

2
UN REPER 

AL SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI

Convorbiri literare este un reper al spiritualității
românești, este simbolul dialogului care de 150 de
ani a creat o tribună în care spiritul își ia revanșa în
fața dictaturii, a bunului plac, a lipsei de bun gust, și
impune firescul a ce înseamnă dialogul în artă. 

Elev fiind la Liceul „Costache Negruzzi”, când
treceam prin fața sediului Convorbiri literare și prin
fața „Junimii” de fiecare dată îmi scoteam celebra
șapcă – pe care uniforma de la internat o impunea –
pentru a saluta spiritele celor care au ctitorit ceea ce
astăzi sărbătorim împreună. 

Fie ca aceste sărbători să nu fie unele ale
spiritului mărunt, ci ale reamintirii a ce au însemnat
de-a lungul timpului „Junimea” și „Convorbiri
literare”. Locul în care s-au impus personalitățile
literaturii românești, locul în care limba română s-a
desăvârșit, locul în care emoția, frumosul, creația și-
au găsit casă. Vă doresc să fiți sănătoși și să puteți să
duceți mai departe această frumoasă „povară”, peste
timp, ca datorie a unui neam ce are nevoie de
spiritualitate. La mulți ani!

Constantin CHIRIAC
Director general, Teatrul Național Radu Stanca Sibiu

Președinte, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu

2
CONVORBIRI LITERARE – NOUA SERIE 

LA 25 DE ANI: 
CONTINUITATE ȘI ACTUALITATE

Convorbirile literare sunt, iată la 25 de ani de
serie nouă, revistă literară continuatoare și în același
timp creatoare de conștiință națională. Continuitatea
este, și în cazul publicațiilor de înaltă clasă ale
culturii –, de o importanță covîrșitoare, dacă ne
gîndim în urmă la istoria lor în logica unei cronologii,
mai ales la faptul că au decurs într-un mod miraculos
una dintr-alta! Ce exemplu mai concludent poate fi
decît că tocmai din interzicerea Daciei literare a lui
Kogălniceanu s-a născut Propășirea, pentru ca apoi,
să ia naștere o cale marcată cu obstinație de România
literară și în final să răsară steaua Convorbirilor
literare pe care o vedem și astăzi, în
contemporaneitate, pe cerul literaturii române.
Așadar,pe aceeași cale neîntreruptă prindea viață
împlinirea unei idei: în actuala revistă Convorbiri
literare se poate întrevedea cu pietate readucerea la
viață a valorilor, a unei indestructibile instituții de
cultură, căci o revistă de cultură solidă poate deveni
în timp o instituție care face cinste literaturii române
din toate timpurile.

Această revistă așa cum arată ea astăzi ,este de o
mare complexitate, nu de rubrici, ci le-aș numi cu
îndrăzneală capitole, cel mai important dintre ele
fiind adresat cu generozitate cărții. Este, aș spune,
unica revistă literară din țară care pune în valoare
cartea în toate aspectele ei, de la cronica literară la
recenzie, de la eseu la comentarii critice asupra
întregii opere a unui autor contemporan sau clasic, de
la analiza lucidă a volumelor de debut la marcarea
unor noi incursiuni în literatură a marilor valori
contemporane etc. Este, de asemeni, excepțional
reprezentată secțiunea de documente inedite de
istorie și istorie literară, eseul de istorie națională,
eseul filosofic sau de literatură universală, ca și o
Poștă a redacției minuțios și cu pricepere citită și
pusă în pagină pentru noi debuturi în literatură. În
acest fel Convorbiri literare de astăzi este, în
continuitate și inovînd, pe formatul a ceea ce a fost de
la început. 

Așa cum Convorbirile literare de altădată au avut
o evoluție spre modernitate și complexitate și au fost
egale în evoluția lor urcînd chiar în momentul mutării
lor la București, revista de astăzi, conștientă de
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nevoia activării moștenirii culturale din România
(plecînd de la generațiile de clasici pînă la un proiect
de țară în integralitatea lui, proiect lansat cu
generozitate și responsabilitate, mai întîi de redacția
Iacob Negruzzi cu oamenii ei și apoi de cei ce au
urmat în valuri successive de clasici ai literaturii
române, Blaga, Pillat, Voiculescu etc.) propune
recitirea în adîncimea ei a istoriei literaturii române,
așezarea clasicilor într-o lumină nouă, marcați
nepărat în contextul în care și-au creat opera. 

Timpul de altădată al Convorbirilor literare
înseamnă în primul rînd instituționalizarea culturii
române de care pomeneam la începutul acestei
evocări. Revista tindea spre instituționalizare,
fenomen care autentifica și susținea literatura. Citatul
din Mircea Platon spune esențialul despre
continuitatea și actualitatea Convorbirilor: „Acest
tip de proiect, acest tip de recuperare a istoriei, acest
tip de articulare a conștiinței naționale este ceea ce
cred eu că poate ține în viață chiar și structurile
naționale de astăzi”.

Un ultim cuvînt despre lucrarea și tipărirea, în
cadrul redacției actuale, a unei lucrări esențiale
pentru demonstrația a ceea ce a însemnat lecția
Convorbirilor literare în timp: Convorbiri literare –
Corpus de texte care a ajuns, iată, la cel de-al cincilea
volum. Vivat, crescat, floreat!

Ioana DIACONESCU

2
CONVORBIRI LITERARE

– BIBLIOTECA FUNDAMENTELOR

Martor și actor al istoriei României moderne,
revista Convorbiri literare a avut, din 1867 până
astăzi, momentele ei de glorie. Întrucât actul ei
fondator viza lupta pentru adevăr, acțiunea ei poate fi
situată sub cuvintele emblematice cu care, într-o
epocă în care modernizarea societății românești
părea în pericol, Lovinescu își încheia monografia
dedicată lui Titu Maiorescu: „La răspântiile culturii
române, veghează, ca și odinioară, degetul lui de
lumină: pe aici e drumul”. Era direcția pe care o
stabilise Maiorescu și pe care, din 1867 până în 1895,
o respectase Iacob Negruzzi. Nu-i vorbă, istoria
Convorbirilor literare e marcată și de câteva moment
de cumpănă, pe care le gestionează greu. Unul dintre
ele, cel de după 1989, când, în condiții de libertate,

marea revistă de odinioară părea că sucombă. La
drept vorbind, se și prăbușise; doar numele păstra
încă rezonanța marilor întemeieri din urmă cu un
secol și mai bine. 

Nu știu dacă trebuie să căutăm irizări simbolice în
succesiunea faptelor și în anume sincronizări
surprinzătoare. Să rezumăm, însă: în 1995 se
împlineau 100 de ani din momentul în care Iacob
Negruzzi transferase conducerea revistei către o
echipă de tineri, care, într-un fel sau altul, îi
schimbase rostul. Mai mult, conducerea Convorbiri
literare fusese asigurată până în 1995 de zece
directori/ redactori-șefi. Sunt toate datele ca, la o sută
de ani de la prima înmânare a ștafetei, Cassian Maria
Spiridon, al unsprezecelea director al revistei, să își
asume rolul unui nou început. Cum se vede acum, a
fost un rol providențial. 

Așa se facă că, din 1995, lună de lună, revista
Convorbiri literare oferă o garanție a certitudinilor și
echilibrului. Firește, pot fi invocate ușor numele
multor colaboratori de referință, a căror greutate
morală și intelectuală a transformat revista într-o
tribună a valorii. Nu știu câte dintre numele cu
adevărat de referință să nu fi fost prezente într-un fel
sa altul în paginile revistei, în acest sfert de secol
turbulent, în fond. La polul opus, pot fi invocate
numele atâtor debutanți sau tineri în formare, pe care
revista i-a adăpostit cu generozitate, deveniți între
timp autorități într-o direcție sau alta. O piață în
continuă mișcare, dincolo de generații, grupări,
ideologii, dincolo de tot ce dezbină, „Convorbirile
Literare” au știut să găsească acest echilibru între
încrederea oferită și expertiza primită. 

În fapt, sunt 25 de ani de când, cu o precizie de
metronom, insensibilă la fracturile din jur, revista
Convorbiri literare demonstrează că, în România,
proiectele pot să și dureze. O demonstrează cele 300
de numere de revistă – o adevărată bibliotecă, în
fond: biblioteca fundamentelor. Ce-i putem dori
decât Vivat, crescat, floreat?

Mircea A. DIACONU

2
UN COCKTAIL UNIC ÎN FELUL SĂU

Convorbiri literare mi se pare revista care a reușit
cu brio să-și găsească o formulă stabilă și totuși
suficient de dinamică, deopotrivă modernistă și
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tradiționalistă, națională și localistă, deschisă spre
actualitate și totuși inclinată spre spiritual: o formulă
care pune laolaltă ingrediente contradictorii și
valoroase într-un cocktail unic în felul său în peisajul
publicistic românesc. La aniversarea a 25 de ani de la
noua serie a acestei reviste mai mult decât centenare,
urez Convorbirilor literare să rămână un reper stabil
și valabil al culturii române în aceste vremuri agitate
și tulburi.

Magda CÂRNECI

2
LA O ANIVERSARE

Revista „Convorbiri literare”, în noua sa serie,
face 300 de numere, care s-au adunat, pe o perioadă
de douăzeci şi cinci de ani, în metamorfoze ale
formatului, sub oblăduirea lui Cassian Maria
Spiridon, care s-a dovedit un constructor de revistă,
pe o tradiţie de mare greutate, cu mari nume ale
literaturii române în spate. Nu numai că a gîndit
revista în formatul de acum, cu rubrici de rezistenţă
şi semnătură pe potrivă, dar s-a ocupat ca nimeni altul
dintre înaintaşi şi de istoria revistei, readucînd-o în
faţa cititorilor de azi în opuri antologice, prin care, cu
marfa pe masă, se poate demonstra că fără această
revistă istoria literaturii române ar fi doar un suplu op
aşezat în timp după bunul plac al unor istorici literari.
O întreagă bibliotecă, în fond, al unei instituţii
naţionale, în jurul căreia, dar mai exact în miezul
căreia au convieţuit nume mari, epoci întregi ale
istoriei moderne a României. Sincopele revistei, în
timp, au fost impuse de vremurile care au apăsat
peste paginile revistei, fie lăsînd-o fără substanţă, fie
reprofilîndu-şi conţinutul după cum era nevoie sau
după profilul celui care o conducea. Ba chiar, la un
moment dat, după 1990, deşi avea în fruntea ei
scriitori de notorietate, unii dintre ei încă tineri la
acea vreme, revista ajunsese la o supleţe de fond
demnă de revistele şcolare, făcută parcă din goana
calului sau aruncatul fînului din furcă într-un stog în
care gospodarul pune de toate şi lasă stogul dezvelit
pentru a putrezi. Şi aşa, din grija pe care regretatul
Laurenţiu Ulici, aflat în fruntea Uniunii Scriitorilor
din România, văzînd că cea mai veche revistă de
literatură din ţară este pe care de a dispărea chiar sub
ochii lui, a apărut, în urma unui concurs de dosare şi
oferte, Cassian Maria Spiridon, care, cu tenacitatea

lui, şi priceptrea, evident, a repus revista în circulaţie,
împlind, iată, 300 de numere şi douăzeci şi cinci de
ani în fruntea ei. După Iacob Negruzzi, el este cel mai
longeviv director al revistei. Şi, dacă acum, şi eu, cel
care am rubrică de întîmăpinare critică în revistă tot
de atîţia ani, îi doresc viaţă lungă şi putere de muncă,
cu siguranţă ca îl va depăşi pe înaintaşul lui. Aşa cum
îl cunosc şi cum cred că şi el îşi ştie foarte bine
proiectele de viitor, fie şi acum în vreme de restrişte
pandemică, dar cu mijloace online la despoziţie, va
reuşi să ne aducă lună de lună, pe masă, revista
„Convorbiri literare”, avînd, noi, sentimentul că luăm
parte la împlinirea unui fapt de istorie culturală de
reală ţinută, în şirul celor mai mari nume ale
literaturii române, de la Maiorescu, spirirul ei
director, şi Mihai Eminescu, genialul ei colaborator,
la Cassian Maria Spiridon şi întreaga lui ehipă
redacţională. La mulţi ani!

Gellu DORIAN

2
VREDNIC ESTE: CONVORBIRI LITERARE –

25 DE ANI DIN ACTUALA SERIE

25 de ani, 300 de numere, iată cifre aproape
magice care aduc trecutul în prezent dând prezentului
direcţie şi identitate şi totodată fertilizând trecutul ca
pe un pământ valoros spre noi rodiri în câmpul
valorilor culturii şi spiritualităţii noastre naționale.

Revista Convorbiri literare este înscrisă în istorie,
alături de Telegraful român de la Sibiu (cea mai
veche publicaţie românească având apariţie
neîntreruptă din 1853 şi până azi) ca o tribună sfântă,
ca un altar unde se promovează şi se celebrează
valorile identitare ale neamului românesc.

O revistă cum este Convorbiri literare se
aseamănă cu un stindard într-o luptă; ea înseamnă şi
reprezintă un apel, o încurajare, o rugăciune, un ideal,
un punct de reper menit să fecundeze istoria şi să
afirme ireductibilitatea valorilor umane mai ales în
contextul în care relativizarea acestora devine tot mai
mult direcţia oficială şi doctrina celor ce se cred
deasupra oricărei doctrine.

Colaborarea lui M. Eminescu la această revistă de
unic prestigiu în literatura română îi conferă aura de
luceafăr cu rol călăuzitor în destinele creativităţii
Cuvântului în cultura română. Consecventă cu
viziunea lui Eminescu despre valorile naţionale şi
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metafizica istoriei, revista şi-a păstrat prin ani până
acum personalitatea şi independența în inerentele
confruntări cu valurile, modele, curentele, politicile
partinice (desigur, cu excepţia anilor fostului regim
de tristă amintire), ceea ce o face să se situeze în
dimensiunea fundamental eschatologică a istoriei,
vorba lui E. Levinas, fapt ce o fereşte de orice
acrobaţii retorice de sorginte politică sau cu astfel de
implicaţii în care este aşa de uşor de căzut în
contextul avalanşelor ideologice al vieţii politice mai
ales, dar şi sociale, de azi.

Noţiunea de „convorbiri” din titlul revistei indică
largheţea, flexibilitatea şi deschiderea acesteia pentru
orice proiect considerat valoros de către echipa ei
redacțională. Această flexbilitate şi generozitate este
vizibilă în cei 25 de ani de păstorire a revistei de către
distinsul scriitor Cassian Maria Spiridon, directorul
celebrei publicaţii şi preşedintele filialei Iaşi a
Uniunii Scriitorilor din România, câtă vreme revista
continuă să ofere spaţiu editorial nu doar elitelor
literare ale zilei, ci şi debutanţilor şi celor care-şi
caută un drum spre Parnass-ul consacrării mult
râvnite.

Se poate întâmpla ca în grădina care este revista
să apară dintr-o dată o floare „ca o lumină”, vorba lui
Ienăchiţă Văcărescu, din care să rodească neaşteptate
bucurii.

Cassian Maria Spiridon, înzestrat de sus cu spirit
ingineresc şi apoi cu educaţia pe măsură, dar şi cu
darul explorării Cuvântului, a ţinut şi ţine istorica
revistă într-un echilibru nu uşor de realizat, dar care
se dovedeşte a fi un model în ceea ce priveşte nevoia
de discernere a valorilor, el fiind totodată şi
pedagogul ce încurajează şi face loc ca şi alţi puieţi să
crească în jurul marelui arbore literar, ca într-un fel
de seminar unde se face fundamentala ucenicie la
libertatea spiritului.

Legătura dintre matematică şi mistică, deci dintre
ştiinţele exacte şi inspiraţia poetică vizibilă în viaţa şi
opera directorului revistei, mă duce cu gândul la
vechii filosofi pelasgo-traco-greci pentru care
matematica şi mistica nu erau domenii contradictorii,
ci complementare şi care, prin această viziune, au pus
bazele civilizaţiei din care făceau parte, desigur, cu
ale ei incrementa atque decrementa, vorba lui
Cantemir.

Cu această viziune a terţului inclus, superioară
celei propuse de tertium non datur, ca într-un
pelerinaj paradoxal spre libertatea inconfundabilă a

spiritului, de care vorbeam, a condus şi conduce
Cassian Maria Spiridon destinul revistei spre noi
împliniri.

La cei aproape 154 de ani, la cei 25 de ani, la cele
300 de numere ale revistei în actuala serie nu putem
să nu fim doxologici. Nevoia de celebrare este
imperativă. Din acest fond spiritual cresc urările
noastre către Cassian Maria Spiridon de multe şi noi
succese pe mai departe în munca dificilă de
promovare a valorilor culturii şi spiritualităţii
româneşti spre generaţiile viitoare şi istoria ce se va
scrie mai târziu.

La o asemenea revistă de astfel de anvergură şi
semnificaţie, ca teolog, având în minte pe păstorul cel
bun al destinului ei din ultimii 25 de ani, nu pot decât
să mă gândesc la un verset biblic ce afirmă că vrednic
este lucrătorul de plata sa (Luca 10, 7) – aici în sens
spiritual desigur – dar şi la ceremonia unde, la
hirotonia unui preot, episcopul înalţă în faţa
credincioşilor insemnele preoţiei care începe, cu
întrebarea către marele public: Vrednic este? La care
publicul răspunde cu întreite ecouri ale corului ce-l
reprezintă: Vrednic este!

Am întrebat şi eu corul colaboratorilor,
susţinătorilor şi prietenilor revistei: Cassian Maria
Spiridon, Vrednic este? Şi răspunsul a venit prompt şi
convingător: Vrednic este!

Gaudeamus igitur!

Theodor DAMIAN
şi colectivul de redacţie al revistei soră Lumină Lină

aflată în al 25-lea an de apariţie neîntreruptă 
la New York
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Neculai C. MUSCALU: Să începem cu
începutul. Împliniţi, în curând, cinci decenii de la
debutul în critica literară. Din câte m-am
documentat, aţi publicat primul articol în revista
„Ateneu”, din Bacău, în 1971. Este vorba de o
recenzie la un volum de poezie. Se pornea o lungă
perioadă de colaborare cu grupul „atenienilor”, în
frunte cu Radu Cârneci, care se impunea pe atunci
oarecum concurent cu gruparea literară de tradiţie
din Iaşi.

Cristian LIVESCU: „Ateneul” a fost revista
unde mi-am făcut ucenicia în critica literară. Nu
veneam nepregătit. În timpul facultăţii, condusesem
aproape patru ani cercul studenţesc de critică şi teorie
literară, coordonat de profesorul Savin Bratu şi
asistentul său, Al. Sincu, acesta foarte interesat pe
atunci de ideile structuraliste şi semiotice. Eram la
curent cu teoriile lui Barthes, Foucault, Chomsky şi
ne închipuiam că putem renova discursul critic. La
curent cu mişcarea de idei în domeniu, Savin Bratu
avea marea calitate de a ne furniza tot felul de cărţi
franţuzeşti şi ni le lăsa câteva zile să ne documentăm
pe ascuns. Nu mai spun că am realizat lucrarea mea
de licenţă în modalitate stucturalistă, trăgând cu
ochiul la un curs special de gramatici generative şi
transformaţionale (!) al lui Emanuel Vasiliu, atunci
întors din SUA, unde l-am avut coleg sârguincios de
bancă pe Ioan Petru Culianu, interesat şi el de idei şi
concepte novatoare. Pe de altă parte, eram la curent cu
literatura „tânără”, mergeam la cenaclul „N. Labiş”,
condus de Eugen Barbu, sau la cenaclul „Junimea” al
facultăţii. Am participat, în 1965, la înfiinţarea
cenaclului „Atlantida” de la Casa de cultură a
studenţilor din Bucureşti, alături de Dan Mutaşcu,
Adriana Bittel şi Dorin Liviu Zaharia. Un cenaclu
care a făcut şi el istorie... Am să mă laud puţin,
spunând că am făcut parte din promoţia 1968, anul
Primăverii de la Praga, una orgolioasă, care a dat

literaturii române câteva nume de certă referinţă:
Constanţa Buzea, Adrian Păunescu, Ioan Alexandru,
Florin Manolescu, Gheorghe Istrate, Dorin Tudoran,
Tia Şerbănescu, Şerban Codrin, Liviu şi Dorina
Grăsoiu, Florin Paraschiv, Dumitru Constantin,
Dumitru Avram ş.a. Eugen Simion a numit-o
„promoţia poeţilor”, deşi din ea fac parte câţiva critici
literari şi ziarişti de marcă. După absolvire, m-am
stabilit la Piatra Neamţ, loc tihnit – consideram eu –
pentru cei ce vor să se dedice în linişte literaturii.
Făceam gazetărie la ziarul „Ceahlăul”, atunci
înfiinţat, scriam poezie, eram entuziasmat de evoluţia
Tetrului Tineretului, de spiritul avangardist al trupei şi
conduceam cenaclul literar de bună tradiţie „C.
Hogaş”. Prin 1970 am făcut o vizită de tatonare la
redacţia „Ateneului”, unde am avut o discuţie rapidă,
fără ecou, cu poetul Ovidiu Genaru. 

N.C.M.: Înţeleg că aţi fost dezamăgit de această
întâlnire. Nu s-a creat o empatie de durată. Totuşi aţi
revenit...

C.L.: Doi ani mai târziu am avut mai mult noroc,
într-o discuţie purtată cu criticul Constantin Călin,
căruia i-am adus o recenzie amplă la „Dicţionarul de
idei literare” al lui Adrian Marino, atunci apărut. Mi-
a propus o colaborare mai aşezată la pagina de critică
şi m-a invitat – lucru care m-a pus la treabă – cu o
comunicare la Festivalul „G. Bacovia” din anul
următor. Ţin să spun că Festivalul acesta devenise un
eveniment cu rezonanţă naţională, de natură să
învioreze tradiţia urbei în care trăise autorul
Lacustrei, cu prezenţa a vreo sută de scriitori din toată
ţara, pe afiş şi la manifestări de tot felul, inclusiv
şezători literare prin comune. „Atenienii”, respectiv
Cârneci, Sabin, Sergiu Adam, Călin, Genaru, Costin,
Genoiu – voiau să impună imaginea emblematică a
poetului provinciei, redescoperit astfel şi adus în
galeria marilor interbelici. Simpozionul era marca
dominantă a acestei ofensive de promovare, în care
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toată lumea trăia sub semnul poeziei. Tot atunci, prin
1971, fusese dezvelită şi statuia stranie a lui Bacovia,
datorată sculptorului Constantin Popovici, care a
uimit Bacăul, invitând la interpretări novatoare. M-
am situat printre cei care au înţeles acest imbold. La
un asemenea festival, cred că în 1977, l-am cunoscut
pe G. Gheorghiţă, redactor la Editura Minerva, care –
într-o noapte de pomină – mi-a propus să scriu o
monografie dedicată lui Ion Pillat, în colecţia
„Introducere în opera lui...”, pe atunci foarte
populară. „Lasă foiletonistica şi scrie ceva durabil!”,
m-a îndemnat el, punând un pariu cu mine că am să
mă iau cu alte lecturi şi am să neglijez oferta... 

N.C.M.: Vom ajunge la acest episod al debutului
în volum. Dar înainte vreau să lămurim de ce aţi fost
atras de foiletonul critic? Aveaţi un program? V-aţi
impus o platformă de lucru?

C.L.: Pentru cei din afara mediilor universitare,
era o cale de afirmare rapidă, dar şi o modalitate de a
fi la curent cu viaţa literară. Trebuia să punem în
practică ceea ce ne îndemnaseră obsedant profesorii
noştri – de la Al. Piru la Eugen Simion şi Mihai
Zamfir – de a menţine în vigoare criteriul estetic în
aprecierea producţiei imediate. Cred că este un
imperativ şi astăzi valabil, deşi mai noii critici îl
ignoră intenţionat, în favoarea comercialului. Am
avut şansa să asist la ultimele cursuri speciale
susţinute de G. Călinescu şi Tudor Vianu, care m-au
marcat puternic. Primul, prin faptul de a descoperi
lucruri nebănuite în textul lui Creangă, de a-l scotoci
în adâncuri şi a face spectacol din discursul critic; al
doilea prin marea erudiţie cu care trata istoria ideii de
geniu, de la Platon şi Aristot la Dante şi Giordano
Bruno. Pe de altă parte, voiam să nu fiu dependent de
structuralism, despre care începusem să fiu sceptic că
avea să reziste mult timp, ca metodă de lucru, în viaţa
textului literar. Talentul critic stă în expresivitate, mai
puţin în analize stilistice. Se pornise un val întreg de
studii uscate, laborioase, care comentau de zor
frecvenţa anumitor vocabule la un poet sau altul, ori
formalizau poeme, spre a expune în final compoziţia
lexicală a metaforelor. Asta înţeleseseră unele doamne
din structuralism, o filosofie complexă care dădea o
primă lovitură marxismului şi luptei de clasă.
„Pozitivismul ăsta al vostru închide căile criticii, în
loc să le deschidă”, mă ironiza profesorul Romul
Munteanu. Cronica literară este o piatră de încercare
pentru un critic de cursă lungă, dacă năzuieşte spre
lucrări de sinteză, pe model E. Lovinescu şi G.
Călinescu. Am susţinut cronica literară la „Ateneu”,

între anii 1973-1992, într-o perioadă în care
ideologicul devenise apăsător. Ce să vă spun? că
articolul meu lunar era o oază de refugiu... că am
comentat cărţile importante ale epocii... şi că
profesorul Călin mi-a fost un îndrumător discret şi
exigent. Concomitent aveam o rubrică ocazională la
revista „Cronica” de la Iaşi, unde Nicolae Turtureanu
îmi sugera să mă ocup de poeţii optzecişti, fenomen în
plină afirmare. Scriam frecvent la „Steaua”,
„Tribuna” şi „Familia”, ba şi la „Luceafărul”, unde
Nicolae Ciobanu, nemţean din Dochia, comună de
care e legat „meleagul Medelenilor”, mă îndemna să-
i trimit articole. Acea perioadă s-a soldat cu o sută şi
ceva de eseuri, diverse ca temă. Scriam din plăcere,
din pasiune, din dorinţa de a nu mă rata în provincie...

N.C.M.: Şi totuşi aţi debutat în volum cu un studiu
în care promovaţi frontal o aşa-numită „critică
antropologică”. Ce doreaţi să spuneţi cu acest
concept, în 1980?

C.L.: Este vorba de Introducere în opera lui Ion
Pillat, carte despre care începusem să vă spun că am
pus-o la cale la un Festival „Bacovia”. G. Gheorghiţă,
nepotul năbădăios al lui Al. Piru, mi-a propus atunci
mai mulţi autori luaţi în atenţie de seria pe care o
coordona. Despre Pillat ştiam lucruri sumare, dar îmi
plăcea ideea de a aplica „noua critică”, aşa cum o
vedeam eu, la unul din piscurile tradiţionalismului
românesc. Am pus pariu cu cel care mă provocase şi
am promis că în 1979 vin la editură cu manuscrisul.
M-am pus pe treabă, fiind necesar în primul rând să
fac rost de integrala poeziei pillatiene. Apăruse
antologia lui Aurel Rău, dar era insuficientă, pentru că
nu cuprindea textele creştine. Cu mare greutate am
făcut rost de ediţia în trei volume spărută la Fundaţii,
cred că de la Biblioteca Naţională, împrumutată prin
poştă pentru câteva săptămâni. Nefiind xerox pe
vremea aceea, a trebuit să copii de mână zeci de
poeme şi texte în proză, zi şi noapte. Abia după aceea
m-am apucat de studiu. Eram sub impresia lecturilor
din G. Bachelard, Gilbert Durand şi Mircea Eliade (de
la Biblioteca Franceză), din care mi-am configurat un
mod de analiză, căutând reperele imaginarului – masa
generală a gândirii poetice – şi arhetipul definitoriu al
creaţiei, care – pentru cel care a scris Pe Argeş în sus
– era Strămoşul mitic de la Florica (cultul pentru Ion
C. Brătianu), în jurul căruia gravitau celelalte
simboluri şi teme. Interesant este că reperul acesta
apărea chiar în volumele iniţiale, din perioada
„simbolistă”, dar nimeni nu-l luase în seamă.
Demonstram astfel o continuitate de profunzime şi
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investigam un concept care merita o exegeză specială
– vizionarul. Critica antropologică reunea de fapt mai
multe soluţii de a intra în profunzimile textului,
oferindu-mi posibilitatea să adopt diverse modele de
analiză, fără să fiu aservit nici uneia din ele. Am
terminat cartea, am bătut-o singur la maşină şi m-am
prezentat la editură în timp util, semn că am câştigat
pariul. Acolo însă aveam să am o surpriză de
proporţii: redactorul meu rămăsese cu câteva luni în
urmă în Germania, la Köln, aşa că eram dat în seama
altui coleg, căruia trebuia să-i explic de la capăt tot
scenariul de suport al cărţii. Mihai Dascal, noul editor,
a înţeles repede ce vreau, a parcurs manuscrisul şi i-a
dat drumul spre tipar. În câteva luni cartea era pe
piaţă. S-a bucurat de o foarte bună primire, a fost
comentată pe larg în mai toate revistele literare,
pentru că propunea o perspectivă nouă de lectură,
venită – culmea! – din provincie. Am lansat-o la
Bacău şi la Piatra Neamţ. A fost cartea mea cea mai
citită (şi citată) în manualele şi bibliografiile şcolare.
Avea însă o dificultate majoră, de care mi-am dat
seama după ce am terminat-o, anume că nu mai
puteam aplica modalitatea critică vreunui alt mare
poet, pentru simplul motiv că am consumat acolo
toată combustia unui concept pe care îl dezvoltasem
ca să pot hermeneutic lucra cu el în voie. Visul se
încheiase şi, pentru Eminescu, de pildă, la care mă
gândeam de mult să realizez o exegeză asemănătoare,
trebuia să găsesc altceva. Trebuia să mă reinventez. 

N.C.M.: A urmat o carte de eseuri, multe dintre
ele publicate în „Ateneu” şi puse sub titlul Scene din
viaţa imaginară, 1983. De data asta v-aţi adresat
Editurii Cartea Românească. Într-un fel, v-aţi aliniat
modei epocii, conform căreia criticul trebuia să dea
măsura dependenţei sale de producţia literară
curentă.

C.L.: Şi cartea asta îşi are povestea ei. În 1981, în
peregrinările mele prin Bucureşti, m-am dus la Cartea
Românească. Aveam la mine un dosar cu mai multe
eseuri critice, fără o ordine anume. Am intrat la
George Bălăiţă, „atenianul”, proaspăt numit la
conducerea editurii, după dispariţia lui Marin Preda,
i-am spus că am gata o carte pentru seria de Critică,
iar el mi l-a recomandat pe Mircea Ciobanu, o
autoritate la acel moment. I-am lăsat dosarul şi i-am
spus pe şleau că n-am ştiut să dau o cursivitate anume
materialului. „Titlurile îmi spun că va fi o carte bună.
Te laşi pe mâna mea, ca la doctor!”, mi-a spus el, după
care audienţa s-a terminat. Cărţii i-a venit rândul în
1983, când bucuria mea a fost imensă: prin

octombrie, m-au chemat să vin la editură să iau
exemplarele de autor. Arăta foarte bine şi Mircea
Ciobanu s-a dovedit a fi un editor versat. Am
sărbătorit evenimentul la Atenée Palace, împreună cu
câţiva prieteni. Pe lângă un studiu despre Miron
Costin, citat şi azi, în cuprins aveam o secţiune
dedicată prozei lui Eminescu şi marelui poem
Memento mori, despre care credeam că merită scris
câte un studiu pentru fiecare vers, atât de profunde mi
se arătau, o alta lui G. Bacovia, derivată din critica
antropologică. Cam în aceaşi perioadă începusem să
mă ocup de poezia lui Ştefan Aug. Doinaş, năzuind la
o monografie. Am avut o convorbire telefonică cu el
şi i-am spus de intenţia mea. În stilul său distant şi
rece, nu mi-a dat nici o speranţă în ceea ce priveşte
documentarea inedită asupra Cercului literar de la
Sibiu. Am publicat câteva articole referitoare la
poezia sa, mai mult analitice, unul a făcut o bună
impresie în „România literară”. Am lăsat baltă
proiectul şi mi-am văzut mai departe de foiletonistică.
Acum nu-mi pare rău că n-am finalizat studiul despre
Doinaş, aflând de latura tenebroasă a activităţii sale,
în colaborarea cu Securitatea. I-a turnat şi pe foştii
colegi, şi pe cei care-i făceau bine. Într-o discuţie cu
Adrian Păunescu, prin 2004, acesta îmi spunea că s-a
îngrozit ce note informative de zeci de pagini ale lui
şi-a aflat în dosarul de la CNSAS. Asta după ce îi
asigurase o rubrică plătită împărăteşte la „Flacăra”. A
venit studiul lui George Neagoe, Asul de pică, din
2013, care a lămurit bine lucrurile. A venit şi cartea lui
George Vulturescu, „Tiparele eterne” şi poetica
orizontalităţii, din 2018, studiu excelent, teză erudită
de doctorat, care analizează poezia acestui autor
complicat şi bine ascuns în cutele scriiturii.

N.C.M.: Era frecventă ideea, în ultimele decenii
de comunism, că opera unui autor contează, mai
puţin existenţa sa în lume, de care putem face
abstracţie. Opera rămâne, biografia se uită, se pierde
în timp. Cum priviţi această chestiune delicată pentru
critică?  

C.L.: Structuralismul, pentru care viaţa operei, a
textului este prioritară, nicidecum biograficul, a venit
ca o mănuşă pentru cei care doreau să-şi ascundă
imoralităţile de toate felurile, nu numai politice.
Adică, păcatele din mediul social pot fi trecute cu
vederea, dacă opera e reuşită, dacă are valoare. Din
lumea scriitorilor s-au recrutat agenţi şi informatori
de toate felurile, care credeau că Securitatea e
nemuritoare şi nici nu bănuiau că vreodată toate
odioşeniile stocate pentru a supreveghea şi domina
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societatea vor fi date în vileag. Între timp lucrurile s-
au schimbat, prin ceea ce Eugen Simion numea
„întoarcerea autorului”. Acesta trebuie privit din
perspectiva operei, face parte din ea, îl citim odată cu
ea. De altfel, biograficul explică teme, idei, simboluri,
personaje din profunzimile scriiturii. Am adoptat de
mai multă vreme acest principiu de lectură şi de
comentariu, că biografia face parte din operă. Pot
spune că am mers pe cunoaşterea în detaliu al
autorului, de când susţin cronica literară la revista
„Convorbiri literare”, adică din 1995. Unii s-au
supărat pe faptul că sunt indiscret, că descriu lucruri
incomode, de penumbră, dar de fiecare dată asemenea
amănunte mă fac să înţeleg anumite unghere ale
operei.

N.C.M.: Cum aţi început „aventura” Caietului
vienez al lui Mihai Eminescu, de care v-aţi ocupat
mai multă vreme? Din câte ştiu, ea a culminat cu o
teză de doctorat pe această temă, la Universitatea
„Al.I. Cuza” din Iaşi?

C. L.: Primele eseuri dedicate lui Eminescu le-am
publicat în „Ateneu”, „Steaua” şi „Convorbiri
literare”, la sfârşitul anilor ’70 din secolul trecut. Nu
aveam un proiect propriu-zis, deşi se contura o temă
generoasă: ideea de geniu la marele nostru poet. Am
început cu proza, m-a fascinat mai ales „Sărmanul
Dionis”, unde vedeam studiată cel mai bine tipologia
geniului. Au urmat anii tulburi de după revoluţie,
când m-am îndepărtat de aceste gânduri înalte. Am
revenit asupra lor prin 1995, după ce publicasem
Voluptatea labirintului, unde un capitol se ocupa de
nuvelele „Cezara” şi „Sărmanul Dionis”, repere ale
prozei fantastice. Am vrut să aflu când a început să se
contureze interesul lui Eminescu pentru genialitate,
un fel de privire în oglindă, şi m-am dus spre prima
perioadă a creaţiei sale, unde Mureşan şi Heliade
Rădulescu apăreau ca personalităţi cu dotaţie pentru o
asemenea dimensiune umană excepţională. Aşa am
aflat cât de puţin studiat este segmentul iniţial al
creaţiei eminesciene, cel de adolescenţă, unde puteau
să fie aflate dominantele poeticii de maturitate.
Verdictul îl dăduse G. Călinescu, care era de părere că
poemele de început nu prezintă interes valoric şi nu
trebuie luate în seamă. Am reuşit să fac rost de
primele volume ale ediţiei monumentale Perpessicius
şi astfel am dat peste Manuscrisul 2259, Marta,
realizat la Viena, în 1869-70, unde Eminescu şi-a
transcris toată creaţia poetică de până atunci. M-am
dus la Biblioteca Academiei, am consultat în două
rânduri acest manuscris şi mi-am dat seama că el

ascunde volumul de debut al poetului, pregătit să
apară tipărit la Viena. Am cercetat atent fiecare piesă
în parte şi am mers cu fiecare pe traseul biografic,
atestându-i precocitatea genialoidă. Aşa s-a
configurat studiul Întâiul Eminescu, 1998, care invita
la o altfel de percepţie a adolescentului Eminescu.
Într-o secţiune specială, Copiii lui Saturn, adunam
date definitorii despre geniu şi manifestările sale.
Aveam câteva caiete cu citate şi note de acest fel. Mă
puneam astfel la cureant cu un concept, bineînţeles,
revenind asupra cursului pe aceeaşi temă al lui Tudor
Vianu, publicat postum. A fost una din perioadele de
documentare cele mai plăcute din viaţa mea. Pentru
că totul se înfăţişa din pură plăcere a cunoaşterii.
Întâiul Eminescu s-a bucurat de mare succes, a luat
câteva premii şi m-a inclus în rândul eminescologilor.
Am primit, în 2000, Medalia jubiliară Eminescu,
decernată la Ipoteşti, de preşedintele Constantinescu.
Ce sărbătoare a fost atunci! De asemenea am fost
inclus pe lista invitaţilor la Colocviul internaţional de
la Veneţia din acel an, dedicat omagierii lui Eminescu,
la 150 de ani de la naştere.

N.C.M.: Am citit câte ceva despre acest
simpozion, dar cred că importanţa sa nu a fost
precizată. Cum a fost organizat? Cine l-a iniţiat? Ce
ecouri a stârnit?

C.L.: A fost iniţiat sub egida UNESCO, de
Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di
Venezia, înfiinţat în 1930 de N. Iorga, într-o clădire
impozantă, proprietatea statului român. La acel
moment, la cârma instituţiei fusese numit profesorul
ieşean Dumitru Irimia (autorul unui amplu dicţionar
al limbajului poetic eminescian), care a depus multă
pasiune în realizarea acestui colocviu, cu cercetători
invitaţi din Italia, Franţa, Germania, Republica
Moldova. Era pândit cu totul necolegial celălalt
director al Institutului, Ion Bulei, pornit să speculeze
orice sincopă sau deficienţă organizatorică. Între cei
doi directori era o tensiune de incompatibilitate
(politică), care şi-a pus amprenta asupra noastră, ca
oaspeţi. Era vorba de o ieşire temerară în Europa, cu
o manifestare şi o temă majoră a literaturii noastre.
Nu ştiu prea bine ce voia Bulei, ce somităţi îşi dorea,
cert este că se uita la noi cu ochi sever şi rece.
Delegaţiile României au fost două la număr, una
academică de la Iaşi, cealalta de la Bucureşti, din
partea Uniunii Scriitorilor, condusă de Laurenţiu
Ulici, susţinător de la început al iniţiativei, plin de
vervă şi cu un cuvânt strălucit la festivitatea de
deschidere. Lucrările au avut loc între 18-20 mai
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2000, în aula Universităţii din Veneţia, în prezenţa a
numeroşi universitari italieni. Au adus contribuţii de
mare ţinută, între alţii, Marin Mincu, fost profesor la
Firenze, acad. Mihai Cimpoi, profesorii Dan Mănucă,
Iosif Cheie Pantea, Lucia Chifor, Traian Diaconescu,
D. Irimia însuşi, universitarii italieni Lorenzo Renzi,
Roberto Scagno şi Teresa Ferro, de la Lyon prof. Jean
Louis Courriol, traducător al lui Eminescu în Franţa.
În comunicarea mea, m-am referit la un Eminescu
exilat în propria lume imaginară, aidoma tuturor
geniilor vizionare. Dincolo de programul propriu-zis,
au fost câteva zile extraordinare, în care pe podurile
veneţiene, pe terase şi vaporaşe se vorbea intens
despre Eminescu, Dante, Leopardi, Nichita Stănescu,
Eugen Ionescu... Marin Mincu era ca la el acasă, ne-a
fost un ghid şi însoţitor excepţional, punându-ne la
curent cu viaţa ascunsă a oraşului marin... Un regal
concertistic a oferit cvartetul „Voces”, în incinta unei
catedrale. Delegaţia Uniunii a fost găzduită în hotelul
unei mănăstiri catolice, în preajmă cu o grădină
paradisiacă, unde am petrecut câteva seri de neuitat.

N.C.M.: A urmat teza de doctorat dedicată lui
Eminescu... A fost vorba de un efect al momentului
Veneţia? 

C.L.: E şi aici o poveste care merită spusă. În
2001, am început să lucrez la o ediţie a Caietului
vienez, în intenţia de a publica prezumtivul volum de
debut al poetului, aşa cum singur şi l-a conceput şi
organizat în 1870, cu poeme definitiv puse în pagină,
revizuite exigent şi numerotate ca în ediţiile germane
de poezie. A luat naştere astfel ediţia critică Poemele
Ondinei, apărută în 2003, la editura Crigarux
(înfiinţată de mine, în 1997), cu titlul sugerat de faptul
că Ondina este primul mare poem eminescian, din
seria celor epopeice. Explicam pe larg în prefaţă că de
aici, din versiunea renovată la O călărire în zori, din
poemele Mureşan, Mortua est, Ondina şi Venere şi
Madonă, se înalţă poemele maturităţii. La una din
lansări, am oferit un exemplar al cărţii profesorului
Petru Ursache, de la Facultatea de Filologie a
Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi. Curând, am primit
un telefon de la dânsul, propunându-mi să avem o
discuţie aplicată asupra ediţiei, pe care o studiase
foarte atent. Un filolog extraordinar! Mi-a spus fără
ocolire că e păcat să nu continui studiul şi să dezvolt
tema – noutate în domeniu – într-o teză de doctorat.
Am acceptat, am dat examenul de admitere şi
celelalte probe de control sub autoritatea sa. Din
cauza unor chestiuni birocratice, finala am susţinut-o
în 2008, în coordonarea profesorului Dan Mănucă, şi

el bun cunoscător al caietelor eminesciene. Ce
demonstram în fond? Prin 1869-1870, la puţin timp
după sosirea la Viena, stimulat de atmosfera culturală
a metropolei imperiale, studentul Mihai Eminescu îşi
face ordine între poeziile scrise până atunci, unele
risipite prin ungherele lădiţei de pelerin, pregătind un
caiet special în care redactează cu sentimentul
lucrului serios conceput, 35 de texte. Nu le transcrie
pur şi simplu, ci pe unele deja publicate face
modificări substanţiale, iar pe altele, ţinute în taină, le
remodelează, dându-le o altă configuraţie. Caietul
vienez deţine virtuţile unui volum a cărui pregătire
fusese, în linii mari, încheiată şi forma „finală” dată
unor poeme, în această perspectivă, este obligatoriu
de luat în seamă de orice iniţiativă exegetică.
Consideram că merită să ne aplecăm cu mai multă
atenţie asupra primului segment din creaţia
eminesciană, restituindu-i importanţa cuvenită, ca
origine a modalităţilor tematice din perioadele
următoare. Analizând această primă sistematizare
realizată de poet în rândul scrierilor sale lirice din
perioada paradisiacă a începuturilor, desluşim mai
bine resorturile proiectului, din păcate rămas
nefinalizat. Am găsit şi motivele. Putea fi un debut
răsunător... la Viena! Am publicat lucrarea în 2011,
sub titlul Eminescu şi enigmele Caietului vienez.
Strategiile textuale ale debutului literar.

N.C.M.: N-aţi continuat cercetarea operei emine-
sciene, cum era de aşteptat, ci aţi virat spre Ion
Creangă. Ce v-a determinat să faceţi această nouă
schimbare de sens?

C.L.: Tot ce ni se întâmplă are o explicaţie. În
1989, anul centenarului morţii marelui povestitor, am
realizat în redacţia ziarului „Ceahlăul” un supliment
literar, în care am publicat studii şi eseuri importante
ca interpretare, oglindind un moment de receptare.
Nume multe, de la Al. Piru şi C. Ciopraga la Marin
Sorescu, Fănuş Neagu şi Ioanid Romanescu... Tot
căutând elemente de noutate, am sunat la muzeul din
Fălticeni, interesându-mă de vreo pagină inedită
despre Creangă, rămasă de la Vasile Lovinescu şi
eventual neinclusă în Creangă şi Creanga de aur,
despre care ştiam că se afla în lucru la Cartea
Românească. Mi-a parvenit repede un plic cu un eseu
Lumea ca lume, datorat lui Vasile Lovinescu, rătăcit
probabil în vraful de manuscrise rămas de la marele
hermeneut. Devenea piesa cea mai interesantă, mai
novatoare din tot suplimentul. Curând aveam să aflu
că nu era în cuprinsul ediţiei lui Sorin Mărculescu,
unde şi capitolul despre Ivan Turbincă fusese scos de
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cenzură. Aşadar, eram în posesia unei preţioase
inedite, care justifica republicarea cândva a cărţii
Creangă şi Creanga de aur, într-o formă integrală.
Dar pentru asta era nevoie de o fază pregătitoare care
să justifice proiectul. Ca să mă odihnesc după doctor-
at, m-am îndreptat spre Creangă, republicând materia
suplimentului din ’89 în volumul Gânditorul de la
Humuleşti, cu titlul preluat de la eseul lui Marin
Sorescu.

N.C.M.: Din câte ştiu, Editura Crigarux de la
Piatra Neamţ s-a specializat, în timp, pe publicarea
operei lui Ion Creangă şi restituirea moştenirii liter-
are dedicate marelui nostru clasic, pândit de o
perioadă de penumbră. Ce aţi reuşit în această priv-
inţă?

C.L.: Când am înfiinţat editura Crigarux, în 1997,
intenţia era să stimulez creativitatea literară din spaţi-
ul nemţean. Am început cu publicarea primei cărţi a
unui mare om de cultură, e vorba de regretatul profe-
sor Gh.A.M. Ciobanu (1925-2020), dispărut de
curând, Locul şi spiritul. Valori artistice din Roman
(1998), o lucrare excepţională, scrisă cu eleganţă şi
erudiţie deosebită, urmată curând de eseul-album tot
al său, Irimescu – statornicie și zbor, 2000. În anii
care au urmat am publicat câteva sute de autori şi
titluri de beletristică mai ales, dar şi de istorie,
teatrologie, etnografie, folclor, dicţionare etc. Prin
2002, într-o discuţie ocazională pe care am purtat-o
cu acad. Răzvan Theodorescu, pe atunci ministrul
Culturii şi Cultelor, i-am spus de intenţia mea de a
restitui fidel ediţia Ion Creangă, datorată marelui
cărturar G.T. Kirileanu, din 1939, de la Fundaţiile
Regale. Cu această ediţie, la care acesta a lucrat cu
exemplară acribie aproape patru decenii, s-a întâmplat
o mare nedreptate. După război, Kirileanu a fost
interzis, ca fost bibliotecar şi cancelar al Curţii
Regale, şi treptat anonimizat, iar ediţia sa
monumentală a putut fi folosită din plin de alţi editori,
academicieni stimabili, care au preluat-o tale quale,
ca şi cum ar fi fost a lor, ca şi cum ei ar fi descifrat
sute de manuscrise şi corecturi făcute de humuleştean
pe paginile de revistă ale „Convorbirilor literare”.
Kirileanu consemna resemnat asemenea fraude.
Venise vremea să spunem adevărul şi să repunem în
drepturi cea mai valoroasă ediţie Ion Creangă. Fără să
stea mult pe gânduri, ministrul Răzvan Theodorescu
mi-a dat dreptate şi a acordat, prin Direcţia Cultură
Scrisă din minister, o sumă importantă pentru
tipărirea ediţiei. A fost o victorie preţioasă, care a dat
şi editurii o altă turnură. Am respectat dorinţa lui

GTK de a separa Povestirile corozive de restul operei
– cărturarul o făcuse cu frică de N. Iorga, cel care
dorea să le facă total „interzise”, adică nedemne
pentru prestigiul lui Creangă, neavând să ştie că ele
vor deveni populare şi material de studiu psiho-
erotist, după 1990. Concomitent, am realizat o ediţie
unicat a integralei Calistrat Hogaş, proza şi eseistica
sa, cu câteva pagini inedite, găsite la Muzeul din
Piatra Neamţ. Am consumat multă energie filologică,
multă ambiţie, din dorinţa de a oferi două lucrări de
referinţă.

N.C.M.: Proiectul Ion Creangă s-a extins. Aţi
publicat cele mai importante cărţi referitoare la
personalitatea sa. Practic, aţi readus în atenţie
studiile care l-au adeverit ca mare clasic al literaturii
române, fapt remarcat de acad. Nicolae Manolescu,
într-o cronică din „România literară”...

C.L.: Am început cu N. Iorga, el fiind primul
autor al unui studiu aplicat şi actual dedicat lui
Creangă, apărut în 1890, la câteva luni după moartea
scriitorului. Am continuat cu publicarea unor
monografii şi studii devenite clasice – Vladimir
Streinu, G. Călinescu, Al. Piru, Zoe Dumitrescu
Buşulenga, dar şi recentele contribuţii hermeneutice,
semnate de Vasile Lovinescu şi Ion Pecie. Am realizat
în fiecare caz ediţii critice, cu studii introductive,
tabele cronologice şi comnetarii. O muncă serioasă pe
care mi-am asumat-o de unul singur, ştiind că trebuie
să fiu atent la date şi la acurateţea textului. Aşa a
început să plutească în aer ideea unui Premiu naţional
anual „Ion Creangă”, la Piatra Neamţ, destinat
prozatorilor, asemănător cu cel conferit la Botoşani,
„Mihai Eminescu”, destinat poeţilor contemporani.
Prima ediţie a avut loc în 2017, având premiat pe D.R.
Popescu. Au urmat: Nicolae Breban, Eugen Uricaru şi
Dan Stanca.

N.C.M.: În timpul acesta aţi continuat să faceţi
foiletonistică, la „Convorbiri literare”, în actuala
serie condusă de Cassian Maria Spiridon. De câţi ani
susţineţi aici rubrică lunară?

C.L.: În ianuarie 2021 se împlinesc 25 de ani de
cronică literară la revista ieşeană... În 1995, pe fondul
unei intense renaşteri neo-junimiste, am intrat în
echipa „Convorbirilor...”, la invitaţia poetului Cassian
Maria Spiridon, asumându-mi Critica criticii, rubrică
susţinută lunar până în 2001. Din această perioadă a
rezultat Magiştri & hermeneuţi. Prin ruinele
canonului literar (2007), o carte care se ocupă de
critica literară şi eseistica actuală, la care ţin mult.
Iniţial se numea Tainele citicii. După o scurtă
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întrerupere, am fost invitat să preiau Cronica literară
dedicată poeziei. Aproape două decenii... peste două
sute treizeci de cronici... sute de autori... mii de cărţi
parcurse... nu le-am ţinut evidenţa. Analiza
expresivităţii, modalitatea de a înţelege poezia într-o
lume în schimbare, regimul confesional al scriiturii,
dar şi situarea critică, afinităţile, arheologia
imaginară, spiritul înnoitor/ conservator etc., toate
sunt de luat în seamă şi posibil de elucidat într-o
cronică. Am avut şi am în continuare o mare poftă de
citit poezie, căutând acele momente de miracol pe
care ea le ascunde. E prilejul acum să o spun:
momentul cooptării mele în echipa „convorbiristă” a
fost unul „astral”; mi-a schimbat cu totul habitudinile,
proiectele, modul de viaţă... 

N.C.M.: Adevărată probă de anduranţă.
Cunoaşteţi acum bine lumea poeţilor. Cum se prezintă
ea?

C.L.: În câţiva ani de exerciţiu consecvent, proba
aceasta a cronicii lunare devine un adevărat drog, te
ţine la curent cu mersul literaturii şi în acelaşi timp îţi
redimensionează proiectele. Am dat alt curs unei
specii respectate de orice revistă de cultură, urmărind
programatic devenirea unor autori, evoluţia lor pe
scena literară, cu înălţări şi căderi, cu construcţii
imaginare temerare sau încercări experimentale,
decupând secvenţe sau poeme valoroase, de
rezistenţă, sau încercuind pasaje ridicole, de prost
gust. Chestiune de preferinţă... Piaţa poeziei este
vastă, nu toată la vedere, din cauza circulaţiei precare
a cărţii, şi cuprinde trei nivele (sau divizii):
consacraţii, aspiranţii şi diletanţii, o mulţime de
diletanţi. Am descoperit poeţi interesanţi, de nişă,
marginali, puţin ştiuţi, necomentaţi, dar şi autori care
plătesc scump să-şi vadă producţia mediocră expusă
în condiţii grafice de lux. Cu timpul, am devenit un
colecţionar pasionat de poezie bună, selectând tot ce
mi s-a părut mai frumos, mai interesant, mai rezistent
în lirica noastră de azi. De pe urma acestei activităţi,
am gata o panoramă critică şi antologică, în patru
volume masive, intitulată Cealaltă lume, Poezia. E
vorba despre poezia română din secolul XX spre XXI,
cu un evantai întreg de nuanţe şi animatori în acţiune:
reformatori, avangardişti, experimentalişti, novatori,
orfici, rebeli de ariergardă, neo-romantici,
tradiţionalişti, neo-trăirişti, manierişti, textualişti,
himerişti, post-textualişti, neo-suprarealişti,
minimalişti, progresişti etc. Cum spuneam, în cele
mai multe cazuri, am considerat că biograficul face
parte din opera însăşi. De aceea, îl iscodesc adesea, cu

dorinţa de a descoperi motivaţia disimulată a
discursului poetic. Un compendiu a apărut de curând
la Tipo Moldova.

N.C.M.: Nu resimţiţi uzura, după atâţia ani de
exerciţiu critic în spaţiul literaturii curente? Mai ales
că materialele dvs. denotă o documentare atentă,
laborioasă...

C.L.: Plăcerea lecturii şi dorinţa de a detecta
noutatea expresivă m-au salvat de la asemenea stări.

N.C.M.: Pe care dintre poeţii noştri l-aţi vedea
încununat cu Premiul Nobel?

C.L.: Am pierdut partide importante cu Blaga,
Arghezi, Nichita, Gellu Naum. Cu Mircea Dinescu,
Emil Hurezeanu avea dreptate să spună că dacă
regimul Ceauşescu mai dura câteva luni, el era primul
nostru Nobel. Cu Hertha Müller nu avem o reuşită
deplină – ea nu se consideră româncă! Poetul român e
cuminte, cu capul în stele, educat să-şi vadă de scris.
Şi-a pierdut instinctul revoltei la cotidian, datorită
decepţiilor de după revoluţie. Dacă se dă ordin, iese
din casă, dacă nu, stă paşnic şi pozează în înţelept. Nu
e colţos, radical, temut în atitudine. La Nobel,
criteriul biografic e hotărâtor – ori o existenţă
anonimă, ternă, fără cusur, ori una consecventă unui
activism politic sau social. Totuşi, cred că avem cu ce
emite pretenţii – câţiva poeţi valoroşi, seniorali,
cunoscuţi şi traduşi în străinătate, în afară de Mircea
Cărtărescu, eternul omis (căruia Hertha Müller i-a
transmis, când a venit în ţară, că are o problemă cu
râvnitul premiu). Am să dau alte câteva nume: Mircea
Dinescu, în vigoare, Ana Blandiana, Cassian Maria
Spiridon (Marelui Premiu de la Tianshui, China, un
succes de proporţii, plus o biografie eroică pe
măsură), Liviu Ioan Stoiciu, Ion Mureşan, Aurel
Pantea, poeţi cu operă solidă, bine conturată, dar şi cu
CV-uri elocvente. Din păcate, n-are cine să-i propună
şi să-i susţină convingător, public şi în culisele
occidentale. Dar nu e singura nedreptate ce ni se face
în decor european... Înainte aveam personalităţi de
emigraţie, care puneau „tălpi” ofertelor din ţară, dar şi
din afară, azi avem o diaspora mediocră, care nu
contează...

N.C.M.: Aţi publicat recent două cărţi să le
spunem „localiste”, la Editura Junimea din Iaşi, cu
titluri mai puţin obişnuite: Viaţa şi splendorile
Poeziei în celesta cetate Iaşi, la începutul temutului
mileniu şi Faptele şi reveriile Poeziei de sub munte.
Poeţi din Neamţ. Însumează aproape 800 de pagini,
dedicate Poeziei. Ce aţi dorit să spuneţi cu ele?

C.L.: Junimea este azi o editură de top, revigorată
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prin sagacitatea poetului Lucian Vasiliu. Titlurile
mele au voit să succite interes. E vorba de două spaţii
generoase în afirmarea Poeziei (zee şi sfântă totodată,
nume cu majusculă, entitate activă şi incitatoare la
vizionar, datul pe care toţi îl purtăm cu noi, dar numai
unii pot să-l pună în valoare prin imagini şi cuvinte).
Iaşul beneficiază de energia nestinsă a tradiţiei, de
fiorul eminescian încă simţit prin Copou, dar şi de o
recentă renaştere culturală, care aşează actul creator la
locul ce i se cuvine. Nu se întâmplă în multe locuri
aşa ceva. Patru mari poeţi au marcat cu prezenţa şi
opera lor acest reviriment – Mihai Ursachi, Cezar
Ivănescu, Ioanid Romanescu şi Emil Brumaru –
adevărat „careu de aşi”! E interesant de studiat acest
fenomen, cu triumful optzeciştilor şi pleiada care s-a
afirmat recent. La Neamţ, avem un alt mare poet care
şi-a pus amprenta asupra devenirii genului în
meleagul de la poalele Ceahlăului, e vorba de
„optzecistul” Aurel Dumitraşcu, cu o existenţă scurtă,
dar exemplară (a murit în 1990, la nici 35 de ani). Şi
aici merita adusă în atenţie o mişcare literară cu un
anumit specific, care s-a impus viguros în ultimele
decenii. În Cuvântul înainte la cartea despre poezia
Iaşului, vorbeam – şi pasajul n-a trecut neobservat –
despre „temutul mileniu” în care am intrat (anticipam
cumva pandemia?), cu înfruntarea dintre cele două
mari imperii: Imaginarul – cu forţa lui de invenţie – şi
Virtualul – cu eficienţa sa în comunicare şi sugestie
hibridă. Societatea on line este agresivă şi războinică.
Din ce în ce Virtualul se arată la putere, e dominant şi
autoritar în voinţa de aplicaţii, dar n-are suflet, n-are
transcendenţă; salvarea este aşteptată dinspre celălalt
domeniu – cel ce pune în mişcare utopiile şi voinţa de
revelaţie.

N.C.M.: Atingeţi aici o chestiune de mare
actualitate – literatura, din imperiul Imaginarului,
continuă să producă, să fie activă, în timp ce lectorii
cărora ea li se adresează migrează de mici înspre
celălalt imperiu. Dezechilibrul e din ce în ce mai
îngrijorător. Ce e de făcut? (Celebra întrebare...)

C.L.: Scindarea este iremediabilă şi fiecare
imperiu ţine la meleagul său de fascinaţie, cucerit cu
efort. Performanţa creatoare va decide. Cât priveşte
educaţia lecturii, ea duce cu gândul la o situaţie
similară cu aceea de pe vremea Atenei clasice şi a
şcolilor de la Delos, din sec. IV-III î.Ch. – când câţiva
iniţiaţi, de ordinul zecilor, aveau şansa ca numai ei să
citească plăcuţele pe care erau inscripţionate opere
literare sau ale marilor filosofi, în timp ce oamenii de
rând trebuiau să se mulţumească cu informaţia şi

taifasurile de agora. La fel s-a întâmplat şi cu
difuziunea creştinismului şi citirea Evangheliilor,
păstrându-se diferenţa între iniţiaţi, ştiutorii de carte,
şi ignoranţi... Una este studiul aprofundat, de
bibliotecă, alta este documentarea aproximată,
rătăcirea în pădurea informaţională. Continui să cred
că a face parte din activul unei discipline pretinde o
anume rigoare şi specializare a instrucţiei. Lumea se
va polariza vizibil din acest punct de vedere, între
cultura elitistă şi cultura rudimentară, ignară,
grobiană. Orizontul de aşteptare s-a scindat şi el
iremediabil... Nimic rău în faptul că ne citim cu
interes între noi, în tiraje confidenţiale, de castă.
Memoria bibliotecilor rămâne speranţa noastră.
Rugaţi-vă să vă aflaţi în biblioteci şi ele să fie ocrotite
de cataclisme!

N.C.M.: Înţeleg că utopia cărţii a fost pusă în
dificultate de utopia IT. În aceste condiţii, care va fi
soarta criticii literare? Ce reforme o aşteaptă?

C.L.: Critica literară asigură vitalitatea şi
echilibrul unei literaturi, îi întreţine cultul şi miturile,
îi îndreaptă excesele sterile. Este liantul între tradiţie
şi producţia curentă, selectând mereu operele recente
care merită să rămână în istoria beletristică a unei
epoci. La această calitate de instanţă estetică (şi
morală) critica nu trebuie să renunţe, oricâte
intemperii şi „corecţii” s-ar abate asupra sa – ea
trebuie să rămână mereu de veghe. Problema e alta:
este criză în ceea ce priveşte „meseriaşii” în critică,
devotaţi acestei munci de uzură şi de consecvenţă.
Menirea revistelor este să-i descopere, să-i cultive, să-
i antreneze. Reformarea ţine în definitiv de adaptare
la noile modalităţi de comunicare, de rezistenţă la
„manelizare”, la mareea neagră a trivialităţilor, care
inundă azi poezia şi mai ales proza. Nu în asta rezidă
noutatea şi experimentul, pe care le aşteptăm mereu în
planul creaţiei. Cât priveşte reforma conceptelor, aici
lucrurile merg mai greu, pentru stilistica discursului
critic destul de conservatoare, cum este cea de la noi.

Interviu realizat de Necolai C. MUSCALU
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În cele ce urmează am în vedere cartea
Procesul lui Cioran, publicată recent de Adrian
Buzdugan la Editura Paralela 45, în care i se ia
apărarea, cu subtilitate și cu erudiție, ilustrului
scriitor. Premisa cărții o constituie presupunerea
că acesta nu doar că este vinovat ci chiar că ar
cumula o sumă de vinovății a căror gravitate
trebuie atenuată pe cât cu putință, dacă nu altfel
măcar dintr-o presupusă, inavuabilă solidaritate
etnică. Dar ipoteza că un autor, unul de mare
relevanță în domeniul culturii cum este cel în
cauză, poate fi abordat în termeni juridici, fie și
dacă aceștia sunt utilizați doar în sens figurat,
este o atitudine reminiscentă din timpul
ultimului război mondial și în termeni absoluți
este inacceptabilă. Scriitorul și îndeosebi unul
de un atare calibru poate fi cercetat de
predilecție pentru performanțele stilistice, cât și
îndeosebi pentru anatomia gândirii sale, fiind
exclusă privirea prin lentile justițiare. În absolut,
un autor nu este niciodată vinovat! El doar a
gândit și a redactat în scris ceea ce a cugetat.
Cuvintele nu ucid, nu fac rău nimănui. De
realitatea lor cineva ia act și se poate poziționa
în raport cu ceea ce ele au exprimat. Și cu toate
acestea, la sfârșitul ultimei conflagrații
mondiale, destul de mulți scriitori au fost
condamnați juridic pentru cele pe care le-au
scris. Însă ulterior, s-a revenit mai mult sau mai
puțin asupra acelor sentințe, fie și doar postum.
Desigur este dreptul oricui ca la o adică să se
simtă insultat de vreo afirmație sau de alta a
cuiva, dar în același timp eventuala acuză prin
relevanța ei nu devine chiar deloc obligatorie și

pentru alții. Iar atitudinea de a lua apărarea celui
condamnat este adesea doar penibilă. Așa cum
este în acest sens, ca să dau un exemplu maxim,
și strădania unor binevoitori de a-l apăra pe
poetul național de acuza că ar fi fost antisemit,
circumstanțiind cele afirmate de el,
edulcorându-le. Aici nu este nimic de tranșat.
Ceea ce poetul a scris a scris! Nu e nici o
vinovăție ci doar o realitate spirituală pe care o
accepți sau nu.

Revenind la cazul lui Cioran, înghesuiala,
îndeosebi postumă prin raportare la el, a celor
care îl judecă, îl acuză chiar, își are explicația pe
care o găsesc într-un text al lui Octavian Goga:
Un nou tip pe orizont: Șabăs-goimul. Poetul
pătimirii noastre își amintește că în copilărie a
avut un coleg care dispărea dintre elevi în
fiecare sâmbătă pentru ca într-un târziu colegii
lui să descopere că acesta era angajat slugă de o
comunitate religioasă care își reprima pentru o zi
din săptămână obligația de a face anumite
treburi mai murdare și prefera să plătească un
creștin care să îi suplinească pe membrii ei,
creștinul de sâmbătă. Cam tot astfel cum poetul
a luat în sens figurat acel exemplu și apoi a
generalizat cazul, putem prin analogie observa
că murdară treabă este să îl judeci, să-l acuzi pe
un scriitor, dar dacă ești plătit pentru aceasta nu
poate fi obiectat chiar nimic. Problema este cu
aceia care o fac din exces de zel, fără a fi
angajați de cineva anume ci doar împinși de
speranța că serviciul lor va fi observat, plătit sau
nu dar scos în evidență, remarcat. Așadar, nu
doar că e profund nedrept, imoral chiar să îi faci
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proces unui scriitor ci găsesc că referirea din
abundență la acești justițiari este nu doar inutilă
ci și inoportună în cel mai înalt grad cu putință.
Acești șabăs-goimi ar trebui lăsați să fiarbă în
veninul lor pierind cu timpul în uitare și în
niciun caz resuscitați precum procedează autorul
acestei cărți inventariindu-le produsele.

Dincolo de opunerea de principiu la care mă
obligă acest punct de vedere, semnalând posibile
inexactități aduc câteva marginalii la această
operă care în rol secund este și una de istorie a
culturii naționale.

Astfel, într-un interviu luat la întrebări cu
privire la posibila sa apropiere de legionari pe
vremea tinereții sale intempestive, Emil Cioran,
cândva târziu la bătrânețe, comite un fals
amintindu-și de profesorul Marin Ștefănescu,
dând de înțeles că el l-ar fi ademenit spre
extrema dreaptă interbelică. Spun un fals ordinar
pentru că, din câte știu, acela nu a fost legionar
iar ședința invocată va fi fost după toate
probabilitățile una a organizației Cultul eroilor
pe care o prezida profesorul de filozofie. Îi va fi
repugnat tânărului eseist stilul patetic de evocare
a eroilor al respectivilor din acea organizație, dar
pentru a-și explica biografia îi stăteau la
îndemână în cercul său de apropiați destule
exemple mai adecvate. Putea râde zgomotos
până și de dumnezeul creștin, dar blasfemia
sugerată la adresa celor morți pe front îi era
interzisă în mod complet. Oricât de mult l-am
prețui, presupusa sfidare la adresa eroilor nu
avem cum să i-o acceptăm.

Un alt punct biografic prezentat în carte fără
necesarele nuanțări este cel al conflictului dintre
eseistul parizian și confrații săi prizonieri în
patria sub ocupație: Lucian Blaga și D.D. Roșca,
amândoi ca origine coregionali cu cel exilat. Le
vor fi fost cerute clujenilor textele de
oficialitățile comuniste dar este de presupus că
ar fi avut aceeași atitudine polemică și în absența
ocupației ideologice a țării. De ce nu am admite
că ei chiar erau sinceri în atitudinea lor de a nu
accepta criticile lui Cioran la adresa românilor.
Dintre cele două, textul poetului nu a convenit

oficialilor și ei l-au respins de la publicare
pentru că autorul lui nu a admis nici o sugestie a
cenzurii comuniste. Astfel că a putut fi tipărit
doar postum. După ce a fost acesta publicat,
poetul Al. Căprariu a relatat că undeva la Paris
cineva i-a spus scriitorului faimos că a fost
înjurat de Blaga. Îngrozit ca de prezența unui
strigoi el ar fi răspuns exclamând în stilul său
inimitabil: Cine, acel cadavru fosforescent mai
trăiește încă?! În cartea autorului de azi nu se
spune aceasta dar este citată replica drastică la
adresa profesorului de filozofie din Cluj, al cărui
text fusese publicat mutilat de cenzură. E o
mânie greu reprimată în cuvintele răspunsului.
Ceea ce îl va fi afectat într-atât pe scriitorul deja
celebru în Occident e cred un detaliu din textul
lui D.D. Roșca care îi va fi fost cu deosebire
dureros. Profesorul de pe malurile anonime ale
Someșului îi reproșa celui din Paris că și-a
insultat poporul de origine tocmai el care a
crescut fiind hrănit cu prescura frământată de
cele mai curate țărănci în sensul fiziologic al
cuvântului. Nu va fi uitat acela că numai copilele
care încă nu au fost afectate de periodicele
servituții sangvinolente și bătrânele care odată
cu vârsta le vor fi depășit, numai lor le era
îngăduit să frământe aluatul din care erau făcute
prescurile de dus duminica la altar, cu care a fost
crescut fiul de popă din Rășinari. Retrospectiv îi
va fi stat în gât dumicatul acela sfânt.

Spre lauda autorului, ca și a prefațatorului
cărții, aceștia au meritul de a fi, cu discreție,
susținători, chiar partizani ai marelui scriitor
româno-francez, obiectivitatea le este însă una
doar jucată, mai degrabă numai o aparență.
Câteva informații nefavorabile lui Cioran sunt
totuși consemnate cu evidența lor de
plauzibilitate discutabilă. Așa este depoziția
dintr-o anchetă penitenciară în care cel interogat,
un cvasi-anonim, delirează neverosimil,
probabil doar pentru a scăpa de insistențele
anchetatorului. Așa sunt chiar toate mărturiile
unor legionari mai mult sau mai puțin
binevoitori cu Cioran, care în mod evident
tricotează imagini favorabile acestuia sau
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respectivei mișcări politice. Dintre ei l-am
cunoscut bine pe Simion Ghinea, era un om
minunat, un erou pe front, pare-mi-se fusese
decorat cu Mihai Viteazu pentru fapte de
bravură militară în războiul din Răsărit, dar
complet neînsemnat și ca intelect și ca profil
politic. Nici vorbă ca el să fi fost un conducător
legionar, nici chiar prieten al eseistului. O
cunoștință doar, mai mult sau mai puțin
întâmplătoare. Mai degrabă el făcea figură
tragică de Sancho Panza pe lângă Petre Țuțea,
însoțindu-l mereu. Față de personajele din
romanul lui Cervantes, cei doi păreau o pereche
inversă și răsturnată: în postura Cavalerului
Tristei Figuri Țuțea masiv, zgomotos și
conciliant cu oricine, iar ca scutier Ghinea era
mărunt la stat, uscățiv, chiar subalimentat,
abulic, retractil, poate chiar absent. 

Și tot așa, despre afirmațiile disidentului
politic domiciliat la Paris după anii săi de
detenție în țară, despre judecățile lui asupra lui
Cioran, că ar fi fost în timpul războiului un
colaboraționist al ocupanților germani, cred că
sunt mai degrabă doar probe de imbecilitate,
născute dintr-un ego tumefiat. Valoarea lor e
nulă!

Alte dăți, glisarea autorului în sprijinirea
eroului acestei cărți este una prin omisiunea
interesată. Este cazul cu atitudinea față de N.
Iorga când în carte este consemnată o declarație
a lui Cioran favorabilă istoricului, dar este trecut
sub tăcere un text fulminat în care tânărul de
atunci, în mod aluziv dar complet clar totuși,
redactează o condamnare la moarte care ulterior
se va și executa fie și fără legătură cu el.

Pe vremuri, editorul Constantin Tacou mi-a
relatat că i-a avut cândva invitați la cină pe Emil
Cioran și pe un scriitor francez celebru atunci și
care a și consemnat întâmplarea în una dintre
cărțile sale. În toată acea seară de pomină
eseistul român de limbă franceză încercând să
participe și el la conversație nu și-a dus niciuna
dintre fraze până la capăt întrerupându-și mereu
intertlocuțiunea de parcă ceva l-ar fi îngrozit. La
finalul cinei, pe când s-au ridicat de la masă,

pentru ca cei doi invitați să plece, a fost lămurit
misterul. Toată seara pisica gazdei îi trecuse din
când în când peste picioare lui Cioran iar el a
crezut că Tacou îi face semn discret pe sub masă
că spune o prostie, ceva ce-l face vinovat, ce îl
poate compromite. Cam așa trăia la Paris
românul nostru, speriat mai mereu că îl pândește
o primejdie, fie și doar una morală!

În sprijinul lui Emil Cioran, autorul acestei
iscusite cărți aduce în comparație cazul lui
Martin Heidegger, producând în acest sens
schița unei vinovății politice a gânditorului
german, dar aceasta este executată cu foarte
mare aproximație, inexactă prin aprecierile pe
care le cuprinde. Ceea ce Adrian Buzdugan
respinge la judecătorii eroului său comite el
însuși la adresa profesorului din Freiburg.
Această punere în context, atât de favorabilă
românului, ar fi putut să-i includă și pe alții
căzuți victime postbelice, precum Ernst Jünger
sau Carl Schmitt. Toți trei acești germani și-au
acceptat soarta de învinși în război, retrăgându-
se de moment în anonimat și așteptând ca lumea
să își revină din isterie și nedreptate. În loc să-și
tânguie soarta, cheltuindu-se în respingeri ale
acuzațiilor nedrepte, ar fi fost mai cavalerește ca
scriitorul nostru să urmeze exemplul lui Ezra
Pound, să vină în țară și descins în aeroportul
Otopeni pe ziariștii care l-ar fi întâmpinat să-i
salute cu salutul legionar, cum a procedat poetul
american cu cel fascist odată ce a scăpat din
amarnica recluziune prin care i-a fost dat să
treacă. Și, tocmai pentru că în mod similar cu
acela nici el nu a fost vinovat, să se răzbune
sfidând astfel lumea care l-a nedreptățit.

2525CONVORBIRI  LITERARE



Cu numai doi ani mai tînăr decît Blaga, profesorul
de filosofie Vasile Băncilă (n. 1897) a apărut în viața
filosofului în 1934, cu două texte substanțiale despre
opera teoretică a acestuia. Primul, „Cenzura
transcendentă”, a fost scris la cererea revistei Gând
românesc și a apărut în numărul 11 al publicației
clujene – de altfel, simultan cu un „tablou” din drama
Avram Iancu (semn că redactorii revistei au dorit să
onoreze superlativ prima colaborare a lui Blaga în
revista lor, mai ales că moartea lui G. Bogdan-Duică,
negator pe față al valorii scrierilor lui Blaga și
colaborator permanent al Gândului românesc, le
dădea, deodată, o mare libertate de mișcare). Al
doilea text al lui Băncilă, „Lucian Blaga eseist”, a
apărut în numărul 8, din decembrie 1934, al revistei
Gândirea. Aceste două studii, foarte la obiect,
dovedesc că Vasile Băncilă era un cititor atent și bun
cunoscător al operei filosofice blagiene, de la
începuturile ei, adică de la volumele de eseuri din anii
1920 și pînă la primele trei volume, pe moment
singurele apărute, din sistemul filosofic al lui Blaga,
Eonul dogmatic, Cunoașterea luciferică, Cenzura
transcendentă. În aceste prime două texte ale sale,
Băncilă face o prezentare entuziastă a filosofiei
blagiene, cu nu puține observații la obiect.

După apariția studiilor, Blaga i-a scris pentru a-i
mulțumi, iar între filosof și exegetul său s-a stabilit
un schimb permanent de scrisori și o prietenie reală.
De fapt, cum ar fi putut Blaga să-i reziste
admiratorului său, cînd acesta l-a elogiat cu formula
„zeu tînăr în firida istoriei, Lucian Blaga”?

Au urmat mai multe conferințe ținute de Băncilă
prin diverse orașe din țară despre opera filosofului,
iar în anii 1937-1938, studiul Lucian Blaga, energie
românească, publicat în serial în revista Gând
românesc, în 1938 și în volum, de asemenea la
editura revistei Gând românesc. De formație
filosofică, Băncilă a fost un intelectual cultivat, cu
largi cunoștințe de filosofie universală și cu o gîndire

originală; în cartea sa despre Blaga, urmînd logica
internă a ideii interpretative principale, și anume,
aceea că opera lui Blaga este expresia pură a etnicului
românesc (și urmînd, poate, și o tradiție cam...
autohtonă, a trecerii surselor sub tăcere), a utilizat
idei și sugestii din filosofia universală, dar fără să le
spună originea. Să dau un singur exemplu: vorbește
despre inconștientul colectiv și cel personal, despre
faptul că inconștientul poate arăta diferit după
popoare, regiuni, indivizi, dar nu spune – ar fi dat rău
față de grila lui etnocentrică, probabil – de unde are
aceste informații, sînt ele propria sa creație sau,
dimpotrivă, le-a preluat, cum presupun eu, din opera
psihiatrului elevețian C.G. Jung. 

Băncilă a avut față de opera lui Blaga, de la
început și pînă în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial (cînd relațiile lor au intrat într-o altă fază), o
adeziune entuziastă. Asta explică absența
perspectivei critice din Lucian Blaga, energie
românească, text fără nici o rezervă la ideile și
soluțiile filosofului comentat. Faptul a fost observat
de altfel imediat după apariția cărții – de pildă,
Zevedei Barbu nota neutru că „V. Băncilă crede;
pentru el, Lucian Blaga e o axă existenţială care îl
angajează prin adâncimi. În acest sens V. Băncilă, în
majori tatea momentelor sale, e şi vrea să fie
înăuntrul gândirii lui L. Blaga, într-un mod atât de
solidar, încât, scriind despre L. Blaga, ai impresiunea
că gândeşte şi creează alături de el. Acesta e un fapt
pentru care autorul nu are nevoie de nici un fel de
justificare”. 

În plus, Băncilă are propriul său stil, încărcat,
uneori mai metaforic decît al lui Blaga cel din opera
teoretică: iar scriitura lui foarte încărcată dublează nu
o dată stilul conceptual-metaforic al lui Blaga. În
volumul său, el are în vedere opera filosofică a lui
Blaga – de la Cultură și cunoștință pînă la Spațiul
mioritic –, la care se referă din punctul său foarte
personal de vedere; la fel, face referiri la teatrul și la
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poezia lui Blaga. Cu premeditare, cartea lui Băncilă
nu expune filosofia lui Blaga, subînțelegînd că ar fi
deja cunoscută de cititor. Ideea de bază a studiului
său – etnicitatea românească a acestei opere – fusese
enunțată de exeget încă din 1934, din textul „Cenzura
transcendentă”: „Lucian Blaga a dat o filosofie cu o
valoare generală, universală, și totuși el e un organic
în raport cu noi, cu iraționalul etnic, din care a
purces”. 

Spre deosebire de cele două articole care l-au
precedat, mai aplicate pe filosofia și eseistica
blagiene, volumul Lucian Blaga, energie românească
este mai degrabă un eseu ardent despre opera în
chestiune, iar nu un studiu. Ideea conducătoare a
textului, etnicitatea creației blagiene, este repetată
obsesiv aproape pe fiecare pagină. În cadrul
argumentării sale, Băncilă susține că etnicitatea
românească se găsește la țăranul român și în
realitatea țărănească. Practic, exegetul brăilean se
încadrează în curentul cultural etnicist, activ în
România în prima treime a secolului XX, și trage
opera lui Blaga în acest spațiu cultural îngust. 

Ar fi fost de așteptat ca exegetul, tocmai pentru că
este mare admirator al operei blagiene, să descrie
specificul nostru național (ceea ce este mai mult decît
specificul nostru etnic) prin coordonatele propuse de
Blaga în Spațiul mioritic (1936), cartea care i-a fost
dedicată, eventual cu referiri explicite la teoria
inconștientului din Orizont și stil (1935). Dar nu:
Băncilă construiește propria sa schemă și propria sa
înmănunchere de factori culturali și psihologici prin
care descrie etnicitatea românească țărănească:
„cosmicismul”, ca atitudine caracteristică pentru
lumea țărănească, apoi „modalitățile de cunoaștere
țărănească”, șase la număr, ceea ce ar da un adevărat
„hexagon gnoseologic”: „categoria esențelor

ontologice”, mitul, stihialul, dogmaticul, divinul,
„agnosticismul înțelegător”. Rezultă o fizionomie a
țărănescului românesc în nici un fel testabilă, la care
subscrii sau nu, după cum îți sînt cunoștințele, spiritul
critic, firea. Iar clișeele fanteziste nu lipsesc.

Situația asta insolită – exegetul creează o grilă
nouă a românescului, și asta pentru autorul Spațiului
mioritic – a stîrnit întrebări imediat după apariția
cărții; Noica de exemplu a presupus sau numai s-a
prefăcut că presupune cum că exegetul și-ar fi scris
cartea înainte ca Blaga să fi publicat Spațiul mioritic;
de fapt, Noica l-a întrebat direct pe Blaga dacă textul
lui Băncilă „corespunde adevărului” sau nu, iar Blaga
i-a răspuns evaziv: „Asta rămîne să o vezi
dumneata”.

După ce descrie persuasiv și liric etnicul
românesc prin țărănesc, Băncilă arată că gîndirea
filosofică și literară a lui Blaga este o creație organică
și se potrivește admirabil cu mănunchiul de factori pe
care el însuși, Băncilă, l-a propus. El nu pune nicăieri
problema că unii dintre acești factori (sau chiar toți)
– de pildă, ceea ce numește el „cosmicism”,
sentimentul și atitudinea de a face parte din lume ca
univers – sînt de fapt prezenți la toate populațiile
arhaice, și prin urmare nu reprezintă o diferență
specifică a noastră față de alte popoare și națiuni și
nici o proprietate exclusivă a românilor și
românescului. Exegetul ia în stăpînire opera lui
Blaga, filosofia mai ales, și o introduce în întregime
– corect ar fi să scriu: o reduce și o îngrămădește cu
forța – în acest calapod al etnicității românești pe care
l-a creat și postulat; și afirmă pas cu pas că opera
blagiană se potrivește cu etnicul românesc pentru că
este produsul și expresia acestuia. 

Eseul înaintează lent, sinuos, opiniile autorului se
întrețes cu afirmațiile filosofului despre care scrie. Să
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luăm un exemplu: cînd discută despre inconștient,
concept de temelie în toată opera lui Blaga, Băncilă
critică punctul de vedere al savanților și al
psihanaliștilor. El susține, în modul său persuasiv și
pieziș, că felul cum abordează Blaga inconștientul i-
ar fi venit din felul de-a gîndi și cunoaște al țăranului
român: 

„Blaga a venit în cultura modernă aducînd de
acasă o intuiție organică a poporului său și care era
diferită de a raționalismului apusean. Pentru țăranul
român, nu rațiunea în înțeles științific este suprema
conștiință. Modernii au vorbit prea des de arbitrarul
și absurdul lucrurilor raportate la rațiunea umană.
Pentru țăran, e cu totul altfel. În caz de nepotrivire, el
convine că mai degrabă rațiunea umană e nevolnică
și înșelătoare, iar nu rațiunea lucrurilor. Pentru
moderni, ceea ce e lipsit de conștiință rațională, este
ori riscă să fie absurd și orb. Pentru țăran, ceea ce e
lipsit de conștiință – afară de cazurile de anormalități
– are totdeauna o ordine mai adîncă, fie pentru că are
ordinea sa proprie, tainică, fie pentru că e altcineva
care se îngrijește de această ordine. E aici o atitudine
țărănească tipică și Blaga nu e deloc străin de ea.
Pentru el, îmi închipui chiar că toată problema
inconștientului trebuie să-i fi apărut la început ca o
problemă artificială, care nici n-ar fi trebuit să se
pună. De aceea explicația pe care o va da
inconștintului va avea un înțeles indirect de
protestare contra unei uzurpări. Ceea ce va face
Blaga va fi deci, în primul rînd, o reabilitare a
inconștientului”. 

Băncilă admite că inconștientul ca principiu de
ordine („cosmotic”, cum spune Blaga) este rezultatul
cercetărilor psihanalizei, dar mai ales al unor
„psihanaliștii disidenți ca Jung”, și neagă categoric
rolul lui Freud în geneza ideilor filosofului român:

„Dar a judeca fondul unui creator după aparențe
de factură, e tot atît de impropriu cît și a-l considera
pe Blaga freudian, de exemplu, pentru că s-a ocupat
de inconștient. Cu toate acestea, el a fost pus de unii
pur și simplu în categoria moderniștilor, iar cineva l-
a numit freudian pentru motivul de mai sus!”.

A presupune că Blaga a fost influențat și de Jung
nu este greșit, dimpotrivă, corespunde realității, mai
ales pentru corespondența funcțională dintre

„matricea stilistică” blagiană și „arhetipurilor”
jungiene. Dar a „purifica” filosofia blagiană de
influența lui Freud este nu doar o eroare factuală, ci o
eroare în grad înalt semnificativă pentru Băncilă. Pe
deasupra, exegetul este încredințat că „Circulația
etnică între lumea țărănească și viziunea lui Blaga”
influențează „toate categoriile de organizare logică”
din opera filosofului; după părerea sa, conceptul de
inconștient din opera lui Blaga s-ar nutri din
„apriorismul etnic” al filosofului, care a fost potențat
de biografia lui, și anume de copilăria în stil țărănesc
și de originea ardelenească a lui Blaga. Așa încît
acesta nu ar datora nimic surselor teoretice, și, cu
deosebire: nimic lui Freud, sugerează Băncilă prin
afirmația de mai sus și apoi prin ocolirea sistematică
a numelui creatorului psihanalizei în interpretarea lui
Blaga. Ne dăm seama, din ce scrie, dar și din ce tace
– numele lui Freud cînd este vorba despre inconștient
–, că exegetul brăilean, în entuziasmul lui neaoșist, l-
a vrut pe Blaga etnic român cu filosofie etnicistă,
nemodernist („el a fost pus de unii pur și simplu în
categoria moderniștilor”, se scandalizează Băncilă) și
necontaminat de autori „neconvenabili”, cum a fost
Freud în perioada interbelică, puternic antisemită.

Exegetul procedează la fel și cu ceilalți factori pe
care îi consideră definitorii pentru etnicul românesc –
pledează, în fraze frumoase, învăluitoare, sinuoase,
că aproape tot ce există în opera lui Blaga a fost
pregătit de etnicul românesc preexistent, diferențele
dintre ce-a scris Blaga și ce se află în marele fond
cultural anonim creat de țăran fiind minuscule. 

Observațiile ingenioase și corecte despre opera
lui Blaga nu lipsesc din cartea lui Băncilă – de
exemplu, cele despre importanța lui Blaga în
formarea limbajului filosofic românesc –, acesta a
fost un comentator de o anumită valoare; atîta doar că
a avut o singură idee hermeneutică, normativă prin
fixitatea cu care o repetă: etnicismul; în consecință, l-
a îngrămădit pe Blaga în acest canon, fără să sesizeze
și altceva. 

Cînd confesiunile pe care i le face Blaga plus
textul lui Blaga însuși îi contrazic interpretarea
etnicistă, Băncilă se clatină o clipă, apoi face o
scamatorie hermeneutică și în final o dă tot pe a lui.
Din paginile de jurnal ale lui Băncilă aflăm că în anul
1937, cînd s-a întîlnit pentru a treia oară cu Blaga, la
București, la hotelul Splendid, au stat îndelung de
vorbă. Iar Blaga i-a povestit atunci cu amănunte cum
s-a format ca filosof, inclusiv cum i-a venit ideea
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metodei dogmatice – care stă la temelia întregului său
sistem –, și anume, din studiile de știință
contemporană, mai ales de biologie, pe care le-a citit;
„prin urmare, tot e adevărat ce a scris Blaga că anume
fapte din științe l-a[u] dus la metoda dogmatică”,
notează contrariat Băncilă, pentru ca imediat să se
răzgîndească, să tragă informația pe ideea lui: da,
spune Băncilă, însă și alții, Rădulescu-Motru, P.P.
Negulescu, de pildă, au studiat biologia, „Dar n-au
ajuns la concluziile lui Blaga”, numai Blaga, care era
teolog și metafizician, a ajuns să aibă ideea metodei
dogmatice. Informația intră în cartea sa (apărută în
iunie 1938) într-un fel care reduce rolul științelor
pentru geneza metodei lui Blaga la unul nul sau
cvasi-nul: „Blaga afirmă într-o rară confesiune a sa,
că ceea ce l-a îndemnat să se ocupe de dogmă a fost
caracterul structural cu totul nou al multor teorii
științifice din ultimul timp”. Apoi face speculația prin
care, finalmente, să ajungă la ideea sa fixă:

„Desigur, prilejul a putut să fie acesta. Dar pe
lîngă acest prilej au trecut toți gînditorii, mai ales ai
Apusului, fără să ancoreze în dogmatic. Unul singur
a făcut-o și acesta e un gînditor pornit de la noi. A
trebuit să vină Blaga, cu unghiul său personal de
prindere și cristalizare a lucrurilor, dar instalat pe un
precedent psihic teologic, și mai ales etnic, pentru ca
să declanșeze conștiința metodologiei dogmatice și
să-i lămurească articulațiile”.

Citindu-l, te întrebi: Dar dacă, așa cum bine a
„tradus” Noica termenul de „dogmă”, Blaga ar fi
scris, în loc de dogmă și dogmatic, axiomă și
axiomatic? Ce-ar fi făcut atunci Băncilă? Probabil că
nu ar mai fi scris nici un cuvînt despre opera de
filosof a lui Blaga.  

În marea exagerare etnicistă a lui Băncilă, să
observăm totuși că el identifică etnicul românesc în
creațiile culturale anonime ale românilor, în cultura
populară, și nu coboară, așa cum aerul epocii l-ar fi
putut încuraja să facă, la biologic, deci nu atinge
explicit nivel cel mai de jos, etnicist-rasist. Prin
etnicitatea românească, el numește numai realități de
natură psihologică, morală, culturală. 

Scrisă într-o altă epocă, cartea lui Băncilă ar
fi fost un punct de vedere între altele. Scrisă în a doua
jumătate a anilor 1930, această carte – prima
monografie despre Blaga! – devine semnificativă
pentru Băncilă și pentru mentalitatea extrem-

contemporană acestuia, de un „românism” aflat în
fază sa acută, supărătoare. Etnicismul exclusivist pe
care i-l atribuie lui Blaga devine, în ultimele pagini,
naționalist-pedagogice, foarte neplăcut. Mai ales că
acest diagnostic este numai în foarte mică parte
exact: da, Blaga este un autor român, iar inconștientul
colectiv românesc – ca să folosesc prin adaptare un
concept al lui C.G. Jung – l-a inspirat și s-a obiectivat
prin el. Ceea ce a creat el este reprezentativ pentru
cultura națională românească. În același timp, nu e
mai puțin adevărat faptul că Blaga s-a hrănit din
marea cultură a lumii, din filosofie, teologie,
literatură, arte, pe de o parte, din știința extrem-
contemporană lui, pe de altă parte. A-i pune toate
creațiile pe seama etnicului țărănesc este o exagerare
stingheritoare și totodată o nedreptate față de marea
cultură universală pe care filosoful a asimilat-o și din
care s-a inspirat. Așa cum nu spunem despre Enescu
sau despre Brâncuși că reprezintă etnicul românesc,
pentru că ar însemna să reducem sau chiar să anulăm
formația lor, școlile europene pe care le-au urmat și
cărora amîndoi le datorează foarte mult, nu este
adecvat să îl numim pe Blaga un autor etnic și atîta
tot.

Se poate pune întrebarea de ce nu a
protestat Blaga la o asemenea interpretare foarte
îngustă – așa cum a protestat, întîi în particular, apoi
și public, atunci cînd a fost numit „ortodoxist”.
Dimpotrivă, așa cum vom vedea pe parcurs, Blaga
pare a se fi complăcut în interpretarea lui Băncilă – e
adevărat, plină de exorbitante elogii. Nu sînt primul
cititor care își pune această întrebare. Foarte curînd
după apariția volumului Lucian Blaga, energie
românească, și-a pus-o în scris, într-o formă extrem-
politicoasă, Noica. Tînărul filosof, care a comentat cu
superlativă calificare filosofică mai multe dintre
volumele sistemului blagian în construcție, nu a fost
convins de exegeza lui Băncilă. Așa că, într-unul
dintre cele mai bune studii scrise în perioada
interbelică despre opera lui Blaga, „După Trilogia
culturii” (1938), și-a declarat nedumerirea: „suntem
mulțumiți să știm că d. Lucian Blaga o aprobă”, a
concedat el ironic, adăugînd: „de altfel, el nici nu ar
fi avut dreptul să protesteze, în cazul că l-ar fi
nemulțumit, dat fiind că un creator nu poate ști
niciodată cum arată creația sa văzută din afară”.
Pentru Noica, creația blagiană arăta atunci cu totul
altfel, el n-a văzut în ea nici etnicism, nici
„cosmicism” etc., ci, fără să piardă din vedere
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posibile puncte fragile ale acestui edificiul filosofic,
a văzut o filosofie a culturii și o metafizică în
construcție, cu o teorie a cunoașterii care l-a dus cu
gîndul la Kant. La fel, unul dintre cei mai străluciți
critici literari din perioada interbelică, bine  înzestrat
teoretic, și anume Pompiliu Constantinescu, s-a
întrebat, în comentariul său, de ce Băncilă limitează
interpretarea operei lui Blaga la etnicul țărănesc.
Aceeași obiecția i-a făcut-o lui Băncilă, repetat, și
tînărul (atunci) filosof Dumitru Isac; într-o recenzie
foarte aplicată, apărută în revista Symposion, a
respins aprecierea filosofiei lui Blaga exclusiv prin
eticitate și a remarcat că exegetului îi lipsesc „spiritul
filosofic și spiritul critic”, că acesta utilizează
argumente falacioase și că postulează trăsături ale
etnicității românești fără să dovedească faptul că sînt
numai românești, nu și ale altor popoare; iar într-un
alt comentariu, a observat că „Nu putem iarăși trece
cu vederea faptul că în interpretarea și explicarea
gîndirii lui Blaga s-a lăsat deoparte, voit sau din
ignoranță, orice apropiere mai substanțială de
filosofia occidentală”.

Cert este că Blaga nu a protestat nici măcar într-o
singură scrisoare la interpretarea reducționistă a lui
Băncilă. Nu este mai puțin adevărat că la noi, cultură
literaturocentrică, Maiorescu a stabilit regula, în
vigoare de pe vremea serilor de cenaclu Junimea și
pînă astăzi, a suveranității criticului, în vreme ce
autorul, chiar genial să fie – cum era de pildă
Eminescu –, nu are voie să protesteze. O regulă care,
desigur, nu este universală: în anii 1920-1930,
Thomas Mann, după cum se vede din corespondența
și jurnalul său, le scria criticilor săi și le explica pe-
ndelete opera proprie și greșelile lor de interpretare,
respingîndu-le obiecțiile și răstălmăcirile. Alt spațiu
cultural, alte drepturi ale autorului. Aș adăuga și că,
la un moment dat, un creator, obosit de tăcerea din
jurul său (ca filosof, Blaga nu a fost un autor de
succes, opera lui filosofică a fost îndelung ignorată
sau pur și simplu rău citită), de neînțelegeri, de
acuzații, de răstălmăciri ș.a.m.d., pînă la urmă se
resemnează, și-atunci îi spune, politicos și nu pe linia
adevărului, oricărui comentator: da, da, sigur, e
perfect, îți mulțumesc; iar dacă din textul eronat al
vreunui comentator mai iese și cîte-un elogiu, cu atît
mai bine, creatorul înșfacă elogiul greșit întemeiat și
se străduiește să facă abstracție de restul textului. Și,
dacă este diplomat, are grijă să nu își îndepărteze
comentatorul.

Cam așa a făcut și Blaga; căci, iată, era pentru
prima dată cînd, într-un text encomiastic, primea
mari (și eronat argumentate) onoruri pentru filosofie.

Deci: Blaga ar fi putut să își contrazică
comentatorul și să îl corecteze explicit, dar în scrisori
a tăcut. La întîlnirile față în față, însă, i-a povestit,
poate cu gîndul că-i deschide o nouă cale
interpretativă, unele detalii revelatoare – cum este cel
despre importanța științelor contemporane pentru
filosofia sa –, lucruri pe care Băncilă le-a ascultat, le-
a notat laconic în jurnal și apoi le-a... anamorfozat. 

Filosoful ar fi putut să-l corecteze pe interpretul
său măcar în iluzia pe care și-a făcut-o acesta cum că
el, Blaga, ar fi un creștin ortodox neproblematic, așa
că „teologicul lui Blaga a fost teologicul ortodoxiei”.
A tăcut. Lui Crainic, cu care a fost bun prieten vreme
îndelungată, i-a scris încă din 1931, în treacă, că el
socotește creștinismul „perimat”:

„E curios că teologii despre cari îmi scrii nu-și
dau seama că toate expunerile și teoriile mele [din
Eonul dogmatic] construiesc o bază filosofică
interesantă și nouă pentru mai multe sisteme
metafizice (unele existente, altele posibile în viitor).
Între ele e și doctrina creștină, cu toate că eu o socot
din alte motive «perimată»” (subl. mea, M.P.). 

Revenind la Băncilă: tîrziu de tot, după
Diferențialele divine (1940), după Religie și spirit
(1942) și, mai ales, după declanșarea de către
teologul D. Stăniloae a războiului contra lui Blaga
din cauza necredincioșiei vădite a acestuia (ca să
folosesc formula asta arhaică și popească), care, zicea
Stăniloae, l-ar face să scrie o filosofie neromânească,
periculoasă, „dezastruoasă” pentru români și pentru
spiritul românesc, Băncilă s-a dezmeticit. 

Lui Blaga, nota de plată pentru că s-a complăcut
în această situație, elogioasă dar rău întemeiată, i-a
venit începînd cu anul 1945, și anume, prin ideologul
comunist Lucrețiu Pătrășcanu.  

(Pentru a economisi spațiul tipografic, notele au
fost eliminate. Fragment din volumul Blaga între
legionari și comuniști, în curs de apariție)
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În artă aprobarea și negația se ficționalizează, ceea ce
reprezintă modul lor de-a se sustrage unui control strict
al realului. Realul ia cunoștință de opțiunile creatorului
în calitate de martor. A.E.: „Dar dacă acest martor adoptă
postura de acuzator?”. Apolo este cel care dă sentința.

*
Mi-e milă de acele mistere mici, umile pe care

nimeni nu le bagă-n seamă.
*

„Dacă nu recunoaștem mai des fericirea e pentru că
vine la noi sub o altă înfățișare decît cea pe care o
așteptăm” (Gide). 

*
Scriptor. O reminiscență a mentalității de școlar.

Înaintea „temelor obligatorii”, simți irezistibila atracție a
unor „libertăți”: să citești, să scrii altceva, să ieși în oraș
etc. Deși… nu e posibil. Însă odată „temele” făcute,
tentația dispare. Te simți fixat într-un moment vid. Nu-ți
mai „arde” de nimic. „Temele” făcute, o stranie sancțiune
prin însuși faptul că au fost făcute? Cazna realizării în
fața irealizării ratate? Răzbunarea realizării pe sărmana
ființă ce i s-a supus? 

*
Neavînd nici o scuză reală, improvizează mai multe. 

* 
Faze posibile ale libertății. Libertatea: o aspirație,

libertatea: o satisfacție, libertatea: o apatie. 
* 

„Confesiunea începe întotdeauna cu o fugă din sine
însuși. Pleacă dintr-o disperare. Temeiul ei este, ca al
oricărei plecări, o speranță și o disperare; disperare față
de ceea ce ești, speranța să apară ceva ce încă nu există.
Fără o profundă disperare, omul nu ar ieși din sine,
pentru că doar forța disperării îl face să înceapă a vorbi
despre el însuși, lucru atît de opus lui a vorbi pur și
simplu” (Maria Zambrano). 

* 
Monogamie latentă, probată atunci cînd un bărbat

care a avut în decursul vieții relații cu mai multe femei,
revine în amintire, cu un plus emoțional, la una singură,
„principala”.

* 
„Expoziția dedicată lui Leonardo da Vinci de la

Muzeul Luvru din Paris, care s-a încheiat la sfîrșitul lunii
februarie, a fost văzută de aproape 1,1 milioane de
persoane, a anunțat Muzeul parizian. Cu 1.071.840 de
vizitatori, «acesta este un record absolut pentru Muzeul
Luvru – ultimul fiind înregistrat de expoziția dedicată lui
Delacroix în 2018, care a atras 540.000 de vizitatori», a
declarat instituția într-un comunicat de presă. (…) În
total, în cadrul expoziției au fost prezentate peste 150 de
lucrări (desene, manuscrise, sculpturi, opere de artă) ale
lui Leonardo da Vinci și ale apropiaților și discipolilor
săi” (Historia, 2020). 

*
Prestigiul unei căutări este dat de ceea ce nu apare la

prima vedere, de factorul așteptării care intră în
compoziția sa. Așteptarea ca voluptate subtilă a
succesului. Pentru a nu fi frivolă, se cuvine ca aceasta să
conțină și un risc.

* 
Doar în aparență creația exclude locul comun. În

realitate îl reabilitează transfigurîndu-l, astfel cum un
suveran ar acorda un titlu de noblețe unui supus al său.

*
Viața înduioșător de scurtă a fluturilor. Aceștia trăiesc

între 14 și 60 de zile. 
*

„Tenebrele sunt un fel de rușine a spațiului”
(Monseniorul Ghika).

* 
Cît de întinsă poate fi implicarea (id est

responsabilitatea) noastră în decurgerea vieții? Nu o dată
am simțămîntul că port o responsabilitate și pentru
aleatoriul cu care ne confruntăm. 

* 
Senectute. Vîrsta înaintată a Celuilalt: o victorie.

Vîrsta ta: o înfrîngere. 
* 

„Printre cele mai bizare metode de a citi viitorul cu
ajutorul necuvîntătoarelor se numără olilogomanția,
care-și ia drept reper modul de a urla al cîinelui,
apantomanția, care interpretează viitorul în urma
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întîlnirii inopinate cu un animal și, nu în ultimul rînd,
ailuromancia, care se bazează pe comportarea felinelor.
(…) Unele zeițe chiar împrumutau chipul unei pisici:
Diana, zeița romană a vînătorii, se putea transforma în
felină, iar Bastet, echivalenta ei egipteană, era înfățișată
ca avînd cap de pisică. Egiptenii aveau și tehnici
divinatorii care implicau pisici. Una dintre ele
presupunea introducerea în gura unei pisici decedate de
curînd a unei tăblițe pe care era notat numele zeiței de la
care «petentul» solicita să primească un vis profetic”
(Formula As, 2020). 

* 
Imaginarul, tentant prin candoarea sa, terifiant prin

absurdul său.
* 

Zi de iarnă prematură. Concomitent lacrimi de ploaie
și fulgi de zăpadă, o atît de umană coabitare a suferinței
cu puritatea. 

* 
Scriptor. Lucrurile pe care le exprimi cu satisfacția

că-ți ies „bine”, decurgînd din lucrurile pe care nu
izbutești a le exprima, cum dintr-un sacrificiu. 

* 
„Ca mulți bărbați la care gustul pentru artă se

dezvoltă independent de senzualitate, pînă atunci stăruise
un contrast ciudat între satisfacțiile pe care le acorda
uneia și alteia, gustînd în tovărășia femeilor din ce în ce
mai ordinare seducția operelor din ce în ce mai rafinate,
ducînd o slujnicuță într-o lojă cu gratii la reprezentarea
unei piese decadente pe care dorea s-o asculte, sau la o
expoziție de pictură impresionistă, căci era de altminteri
convins că o femeie de lume cultivată n-ar fi înțeles mai
mult, dar n-ar fi știut să tacă cu atîta drăgălășenie”
(Proust).

* 
Amintirea: vis în somnul multîncărcatei memorii. 

* 
Senectute. Deplasarea raportului tău cu moartea de la

„ceva ce se întîmplă doar altora” la asumarea acesteia ca
trăire personală, precum trecerea ta de la starea de veghe
la cea de vis ori – de ce nu? – de la starea de vis la cea de
veghe. 

* 
I s-ar părea un orgoliu inadecvat să-și admită o

condiție superioară, drept care își găsește diverse
neajunsuri, listîndu-le cu pedanterie.

* 
„Domeniul culturii reprezintă viața a ceea ce ar trebui

să aparțină morții” (Malraux).
* 

„«Tăcuta apocalipsă», așa numesc oamenii de știință
extincția a mii de specii de insecte. Ne aflăm aproape de
punctul în care, din cauza pesticidelor și a luminii

artificiale (care le dă peste cap procesul împerechierii),
ne putem lua rămas-bun de la licurici. Însă în anume
zone din Japonia, Taiwan, Thailanda, Malaezia și Mexic,
se practică deja «turismul pentru licurici»: sute de mii de
oameni se adună anual în astfel de sanctuare pentru a-și
bucura privirile cu zborul luminiscent al gîzelor”
(Dilema veche, 2020). 

*
Prea posibil un determinism abscons pînă la capăt.

Un hazard legic.
* 

Ce înseamnă a avea „conștiința împăcată”? A-ți
îndeplini datoria pe care ți-ai asumat-o prin condiția ta
existențială, chiar dacă e o datorie obscură, izvorînd din
natura impenetrabilă a ființei. 

* 
S-ar fi putut oare alinia Mihail Sebastian „realismului

socialist”? Una din ultimele sale însemnări din Jurnal
consemnează din capul locului o reacție demnă: „Mă
felicit că experiența mea la România liberă s-a terminat
repede, înainte de a-mi fi angajat acolo semnătura. Ar fi
fost imposibil să lucrez sub un regim de comitete secrete.
Imbecilitatea îndoctrinată e mai greu de suportat decît
imbecilitatea pură și simplă. Pătrășcanu mă atrăgea prin
ce este uman în el. Cînd, acum patru săptămîni, la ferma
lui Ulea, ne-am înțeles asupra gazetei, nu pot spune că nu
regretam în anumită măsură că mă întorc în jurnalism.
Dar primeam situația în măsura în care îmi dădea urgent
posibilitatea să spun tare tot ce am tăcut, scrîșnind, timp
de cinci ani. În trei zile, după năvala lui Graur și a bandei
lui, am înțeles că intru într-o redacție terorizată de
conformism. Nu, nu. Mai bine scriu piese de teatru. Casa
îmi era bombardată. Am dat telefon că sunt sinistrat – și
de atunci n-am mai călcat pe acolo. Mai tîrziu, prin Belu,
am comunicat că mă retrag definitiv”. Reluînd o
sintagmă a lui G. Călinescu aplicată în cazuri similare,
am putea afirma că Mihail Sebastian a murit prudent, în
mai 1945... 

* 
Producția poetei X: o colecție de gemete cochete.

A.E.: „Și nu e de-ajuns atît”?
* 

Dacă faci un lucru, deseori îl uiți. Dacă nu-l faci, se
întîmplă să-l uiți mai greu. 

*
Elucubro: a lucra la lumina lumînării. 

*
A.E.: „Știu că urmezi școala renunțării. Iartă-mi

curiozitatea: cu sau fără frecvență?” La început fără,
acum cu frecvență. O iau mai în serios. 

*
Senectute. O implozie a eului? O, de-ar fi măcar așa

ceva!
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* 
„Valéry era mult prea sceptic pentru a crede fie și în

artă. E semnificativă frecvența cu care califica ceva scris
de el drept ébauche, o schiță preliminară. Încetase să mai
creadă în scopuri, îl interesau doar procesele. Adesea
lăsa impresia că mai scria poezie numai pentru ca,
scriind-o, să se observe introspectiv pe sine. Pentru a-ți
da seama de asta, ajunge să citești eseurile în care își
consemnează observațiile: sunt uneori mai interesante
decît versurile lui, probabil pentru că scrierea lor l-a
interesat mai mult pe el însuși. Există o remarcă
edificatoare în Variété V, ultimul volum al culegerii lui
de eseuri și articole: «Cît despre mine, care mărturisesc
că sunt mai interesat de formarea sau producerea
operelor de artă, decît de operele însele…» și, ceva mai
jos în același volum: «După părerea mea, filosofia cea
mai autentică nu este filosofia obiectului reflecțiunii ci
aceea a însuși actului de gîndire și a manipulării lui»”
(T.S. Eliot).

*
Senectute. Compulsiv, pentru că pur și simplu nu te

mai poți feri de lucrurile care cu atîta abilitate se feresc
de ele însele. 

*
Trebuie să fii cel ce ești, să fii tu, ireversibil înșurubat

în tine însuți, nu neapărat pentru a merge înainte, ci
pentru a privi înapoi. 

*
S-a constatat că pisicile văd bine doar ceea ce se află

în mișcare. În rest, ceața calmantă a absenței pericolului.
*

„Viața e plină de evenimente ce nasc în noi dorința
de a fi mai bătrîni” (Camus). 

*
„Importanța excesivă dată sexualității previne de

multe ori setea de bîrfă și scandal și se explică prin aceea
că sexualitatea fiind absolut comună e un mijloc de a
reduce oamenii de seamă la nivelul tuturor (Wilde?
Verlaine? Socrate? Homosexuali. Sviatoslav Richter?
Pederast. Byron? Chateaubriand? Incestuoși. Stendhal?
Impotent. Hugo? Tolstoi? Priapici). Bucuroasă și ușurată
chemare la numitorul comun. Obsesie a ființelor
arțăgoase, neîndurătoare, obsedate, care cred că L-au
apucat pe Dumnezeu de picior și au în buzunar cheia
raiului pentru că nu săvîrșesc păcatul trupesc” (N.
Steinhardt). 

* 
A.E.: „Nu o dată protestezi mai ușor împotriva unei

deficiențe a Celuilalt pe care într-o anume măsură o ai și
tu însuți, cu care, în chip subiacent, te-ai familiarizat. O
comuniune indezirabilă pe care o poți constata fără a o
mărturisi”.

* 
Doi critici de seamă pe care i-ai cunoscut. C. R. avea,

sub panașul strălucirii ironice, o fărîmă de trufie frustă, la
I. N. vanitatea era total absorbită de orgoliu, iar orgoliul
de expresivitatea eterată a scriiturii. La cel dintîi ceva din
semeția unei obîrșii rurale, la cel de-al doilea o
melancolie aristocratică. Personalități deopotrivă
robuste, unul înscris în timpul băștinaș, celălalt în
intemporalitate.

* 
Spiritul devine pasional, imitînd sexul, sexul devine

tandru, imitînd spiritul. 
* 

„Petrecere neobișnuită în Delft, suburbia orașului
Cape Town, Africa de Sud! La 8 mai Fredie Blom, a
împlinit 116 ani, cu patru ani mai mult decît britanicul
Bob Weighton, care a primit acum cîteva săptămîni titlul
Guinness de «bătrînul planetei». Dar nu asta îl enervează
pe Blom, ci faptul că epidemia l-a lăsat fără țigări, în
urma măsurilor de restricție impuse de președintele sud-
african Cyril Ramaphosa: «Președintele nu știe ce face.
Mă bucur că la aniversarea de 116 ani am primit ce am
vrut: un cartuș de țigări să pot fuma cît vreau», a declarat
el pentru Daily Mail, sudînd trei țigări una după alta în
timpul interviului” (Click, 2020).

*
Om de teatru, x vădește frecvent în poezia sa o

gesticulație amplă, „scenică” și, dimpotrivă, în
aforismele sale o retractilitate, o „izolare” excesivă a
expresiei cum o posibilă revanșă a unei exagerări față de
altă exagerare. 

*
Clipele care rulează încet nu se mai reîntorc. Ele

absorb timpul, îl transformă într-o organicitate proprie,
indolentă, pasivă. Cele rapide, în schimb, cu asimetrii
șocante și ascuțișuri amenințătoare, de cîte ori nu revin
prin culpa lor conținută care așteaptă o soluție indiferent
de unde ar veni?

*
„Ce gînd mic poate umple totuși o întreagă viață!

Cum poți călători o viață întreagă prin același mic ținut
și crede că nu există nimic în afara lui! Vezi totul într-o
perspectivă (sau proiecție) ciudată: ținutul, ceea ce
străbați mereu, îți apare ca neobișnuit de mare; toate
țările înconjurătoare le vezi ca pe niște ținuturi limitrofe,
înguste. Pentru a merge în adîncime nu trebuie să
călătorești departe; Da, nu trebuie să părăsești pentru
aceasta ambianța ta apropiată și neobișnuită”
(Wittgenstein).

*
Perfidii. Tace pentru că nu vrea să se angajeze. Tace

pentru că s-a angajat deja.
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Adresez multe mulțumiri doamnei profesor
Julija Vidovic și părintelui Nikolas Cernokrak
pentru amabila lor invitație la această întâlnire.
Dedic scurta mea comunicare memoriei părintelui
Jean Boboc, cu care am discutat îndelung despre
subiectele pe care le voi aborda aici.

Revoluția cuantică și cosmologia cuantică au
schimbat radical viziunea noastră despre realitate,
ceea ce explică faptul că putem astăzi pune, din
interiorul științei, problema sensului universului, pe
care gândirea clasică o considera ca metafizică.

Mecanica cuantică, teorie care s-a constituit în
anii 1920-1930, reprezintă baza formală a fizicii
moderne a particulelor, care continuă și include atât
mecanica cuantică, cât și teoria relativității a lui
Einstein. 

La 14 decembrie 1900, Max Planck își prezenta
lucrările despre radiația corpului negru (un „corp
negru” este un corp care absoarbe complet radiația
electromagnetică) în fața Societății Germane de
Fizică din Berlin. „După câteva săptămâni de
muncă încrâncenată – scrie Planck – s-a produs o
străfulgerare în întunericul în care mă zbăteam, iar
în fața mea s-au deschis perspective nebănuite”.
Această „străfulgerare în întuneric” era un concept
– cuanta elementară de acțiune (acțiunea fiind o
cantitate fizică corespunzând unei energii
multiplicate cu timpul) – care avea să revoluționeze
întreaga fizică și să schimbe în profunzime viziunea
noastră despre lume. Această cuantă se exprimă
printr-o constantă universală (constanta Planck),
care are o valoare numerică bine determinată și care
intervine prin multipli întregi. Cuanta lui Planck
introduce o structură discretă, discontinuă a
energiei. Vechiul concept atotputernic de
continuitate era astfel zdruncinat și, odată cu el,
înseși bazele a ceea ce considerăm a fi realitatea.

Corpusculii clasici sunt entități discrete, bine

localizate în spațiu, caracterizate din punct de
vedere dinamic prin energia și cantitatea lor de
mișcare. Particulele puteau fi ușor vizualizate ca
niște bile ce se deplasează în mod continuu în spațiu
și timp, descriind o traiectorie foarte precisă.

Cât despre unde, ele erau concepute ca ocupând
întregul spațiu, tot în mod continuu. Undele puteau
fi la fel de ușor vizualizate.

Mecanica cuantică aduce o răsturnare totală a
acestei reprezentări. Particulele cuantice sunt
particule și unde totodată. Caracteristicile lor
dinamice sunt legate prin formulele lui Einstein-
Planck și de Broglie.

S-au făcut numeroase tentative de reducere a
fenomenelor cuantice, fie la aspectul lor
ondulatoriu, fie la aspectul lor corpuscular, dar toate
au eșuat.

Lovitura de grație dată conceptelor clasice a
venit de fapt de la Max Born, în 1926. Born a arătat
că funcția de undă a lui Schrödinger putea fi
înțeleasă ca fiind legată de probabilitatea de a găsi
o particulă cuantică (în ocurență, electronul) într-un
anume punct din spațiu. Mai precis, unda nu este o
undă de materie, cum credea Schrödinger, ci o undă
de probabilitate.

Celebrele relații ale lui Heisenberg aruncă o
lumină cu totul aparte asupra dinamicii particulelor
cuantice. O particulă cuantică, nefiind nici
corpuscul, nici undă, este caracterizată printr-o
anumită extensie a atributelor sale fizice: energie,
durată, poziție și cantitate de mișcare (care este
legată de masa și de viteza particulei).

Relațiile lui Heisenberg ne spun că produsul
extinderii în cantitate a mișcării unui eveniment
cuantic prin extinderea sa spațială, sau produsul
extinderii sale în energie prin extensia sa temporală
trebuie să fie superior cuantei elementare de
acțiune. Acest rezultat exprimă imposibilitatea unei
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localizări precise în spațiu-timp a unui eveniment
cuantic. Conceptul de identitate a unei particule
clasice (identitate definită în raport cu particula
însăși, ca parte separată din Tot) se vede astfel
pulverizat.

Non separabilitatea (sau interacțiunea non
locală) a caracterizat mereu lumea cuantică. Dar
această proprietate rămânea cumva calitativă,
atașată mai curând problemelor de interpretare. În
1964, Bell a reușit să obțină unul dintre cele mai
importante rezultate din fizica cuantică. El a stabilit
o teoremă exprimată sub forma anumitor inegalități
care permit testarea precisă, riguroasă,
experimentală a ideilor cele mai generale asupra
cauzalității locale și a separabilității.

Non separabilitatea este un semn al unității
lumii cuantice. Unitatea lumii cuantice poate, oare,
implica unitatea întregului univers? Ea ne spune că
există în lume, cel puțin la o anumită scară, o
coerență, o unitate a legilor care asigură evoluția
ansamblului sistemelor naturale.

Un alt aspect important privește vidul. Potrivit
concepției clasice, vidul este cu adevărat vid. Este
ca un receptacul care nu conține nimic: trebuie
injectate din exterior obiectele și interacțiunile lor
pentru a popula acest vid. Fizica cuantică ne spune
că toate acestea sunt doar aparență, iluzia creată de
propria noastră scară. Când pătrundem într-o
regiune a spațiului din ce în ce mai mică,
descoperim o activitate din ce în ce mai intensă,
semn al unei mișcări perpetue. Vidul plin cuantic
conține potențial în el toate particulele, fie ele deja
observate sau nu încă. Vidul este plin de vibrații. El
conține, potențial, întreaga Realitate. 

Cele patru interacțiuni fizice cunoscute sunt
foarte diferite unele de altele. Dacă luăm în
considerare, de exemplu, intensitatea interacțiunii,
interacțiunea cea mai puternică fiind, așa cum o
indică și numele, interacțiunea tare (care se
exercită între hadroni). Interacțiunea
electromagnetică (care acționează asupra
particulelor încărcate electric) este de o sută de ori
mai slabă decât interacțiunea tare. Interacțiunea
slabă (care se exercită între leptoni și hadroni) este
cu adevărat slabă: ea este de o sută de mii de ori mai
puțin intensă decât interacțiunea tare. Cât despre
interacțiunea gravitațională (care acționează
asupra tuturor particulelor) ea este extrem de puțin

intensă: trebuie să împărțim de 39 de ori la 10
intensitatea interacțiunii tari pentru a obține
intensitatea acesteia.

Aceeași diversitate apare când luăm în
considerare raza de acțiune a acestor interacțiuni.
Interacțiunea gravitațională și interacțiunea
electromagnetică au o acțiune infinită. Ele se
exercită la scară macroscopică, ceea ce explică de
ce au fost primele recunoscute ca interacțiuni fizice.
În schimb, interacțiunea tare și interacțiunea slabă
au o rază de acțiune foarte scurtă. Trebuie să
împărțim de 13 sau de 14 ori la 10 un centimetru
pentru a obține raza de acțiune a interacțiunii tari.
Raza interacțiunii slabe este încă și mai scurtă (mult
mai scurtă) decât cea a interacțiunii tari.

În ciuda acestei diversități considerabile,
fizicienii consideră astăzi că toate aceste
interacțiuni pot fi unificate în una și aceeași teorie.

Energia corespunzătoare unificării nu va fi
niciodată atinsă în acceleratoarele noastre, dar ea a
fost deja atinsă la începutul Big-Bang-ului. Iată de
ce teoriile unificate sunt foarte importante pentru
înțelegerea a ceea ce s-a petrecut chiar la începutul
Big-Bang-ului. Universul era atunci, probabil, o
minge de foc în care domnea o temperatură
infernală. O energie nediferențiată anima o masă
informă de cuarci, leptoni și mesageri, descriși de o
singură interacțiune. Această minge de foc conținea
potențial întregul univers. Apoi, printr-o răcire
continuă, diferitele interacțiuni au apărut gradual. 

Particula și cosmosul sunt așadar intim legate.
Bucla este închisă: înțelegând infinitul mic,
înțelegem infinitul mare.

Fizica este o știință tânără: ea nu apare ca
disciplină distinctă decât în jurul anului 1500, în
timpul Renașterii. Însă, câteva secole mai târziu, la
începutul celui de-al treilea mileniu, ea urmărește să
acceadă la statutul de teorie a Totului. Dincolo de
ambiguitatea terminologică legată de cuvântul
„Tot”, ambiția e clară: construirea unei teorii simple
și fără parametri liberi care să rie, în asociere cu
matematica, fundamentul conceptual al piramidei
tuturor disciplinelor științifice. Miza esențială a
acestei teorii finale este unificarea între teoria
relativității generale și mecanica cuantică. Toate
scările Universului fizic ar fi astfel legate unele de
altele, de la infinitul mic la infinitul mare.

Să subliniem faptul că și conceptul de materie a
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evoluat mult. Materia desemnează astăzi complexul
substanță – spațiu – timp – informație. 

Principiul antropic a suscitat mult interes în
rândul publicului larg. Principiul antropic
(„antropic” provine din cuvântul grec „anthropos”
care înseamnă „om”) a fost introdus de Robert H.
Dicke în 1961.

Există actualmente diferite formulări ale
principiului antropic. În ciuda acestei diversități,
putem recunoaște o idee comună care traversează
toate aceste formulări: existența unei corelări între
apariția omului, a vieții inteligente în cosmos (și
deci pe pământ, singurul loc unde am putut
identifica această viață inteligentă) și condițiile
fizice care guvernează evoluția universului nostru.
Această corelare pare a fi supusă unor constrângeri
puternice: dacă variem cât de puțin valoarea
anumitor constante fizice sau cea a parametrilor
care apar în anumite legi, condițiile fizice, chimice
și biologice care permit apariția omului pe pământ
nu mai sunt reunite.

De fapt, o vastă autoconsistență pare să
guverneze evoluția universului, autoconsistența
privind deopotrivă interacțiunile fizice și
fenomenele vieții. Galaxiile, stelele, planetele,
omul, atomul și lumea cuantică par unite de una și
aceeași autoconsistență. 

Anumite formulări ale principiului antropic au
un iz puternic de finalism, inacceptabil pentru
spiritul științific modern. După cum remarca
Stephen Hawking, care, însă, a contribuit la
aprofundarea principiului antropic, „este foarte greu
de adoptat o perspectivă antropocentrică sau de
crezut că structura universului este determinată de
ceva atât de marginal precum o anumită structură
moleculară complicată, prezentă pe o mică planetă
orbitând în jurul unei stele medii, la periferia unei
galaxii în spirală destul de obișnuite”.

Chiar dacă omul este într-un anume sens un
fenomen periferic, el pare totuși să fie necesar
pentru autoconsistența Totului. 

Pornind de la principiul antropic, putem oare
concluziona asupra existenței unui sens al
universului? Anumiți oameni de știință au făcut
acest pas nejustificat în plan filosofic, în contextul
creștinismului sau al budismului. Este vorba, după
părerea mea, de o viziune simplistă. Principiul
antropic contribuie, cu siguranță, la o reîncântare a

lumii, dar aceasta nu înseamnă că universul are un
sens. Cu toate acestea, principiul antropic are
meritul de a fi atras atenția asupra unei posibile
corelări între sensul universului și sensul ființei
umane.

Cum funcționează universul? Este el, oare, vreo
mașină, minunată, desigur, dar totuși o mașină,
constituită din sisteme practic independente, legate
mecanic între ele? Sau există o unitate subiacentă?
Există legi care traversează toate scările naturii
(particulele, atomii, oamenii, planetele etc.), legi
invariante, dar care generează efecte diferite în
funcție de scara la care acționează.

Un exemplu de evoluție a problematicii științei
moderne îl reprezintă nașterea cosmologiei
cuantice.

Ideea unității între scara cuantică și scara
cosmologică nu este, la urma urmei, atât de stranie
cum pare la o primă vedere. Potrivit teoriei Big-
Bang-ului, universul a avut, probabil, la
începuturile sale, o dimensiune infimă. La vremea
aceea (circa 10-42 secunde după apariția sa),
procesele cuantice trebuie că erau importante și
chiar predominante. Este firesc ca universul să fi
păstrat amintirea a ceea ce s-a petrecut la nașterea
sa.

În cosmologia cuantică, întrebări considerate
tabu pentru știință până de curând pot fi abordate cu
mijloacele investigației științifice. Putem imagina o
cauză a Big-Bang-ului? Putem vorbi științific
despre o origine a universului? De unde vine
energia extraordinară cheltuită în momentul Big-
Bang-ului? Chiar și o întrebare considerată de
natură metafizică, precum cea a genezei spațiului și
timpului, poate fi acum abordată de știință.

Dacă avem în vedere unificarea tuturor
interacțiunilor fizice, noua interacțiune unificată
poate genera forța de respingere caracteristică Big-
Bang-ul. Un scenariu care poate explica Big-Bang-
ul (scenariu numit de inflație) a fost propus în 1981
de fizicianul american Alan Guth. Scenariul de
inflație inițial propus de Alan Guth a cunoscut deja
anumite modificări, dar ideile fundamentale rămân
aceleași ca cele discutate aici.

Chiar dacă acceptăm că inflația este, într-un fel,
cauza Big-Bang-ului, ne putem întreba de unde vine
energia considerabilă a inflației înseși. Un răspuns
posibil poate fi obținut făcând apel din nou la
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proprietățile complexe ale vidului cuantic. 
Dacă suntem curioși de la natură, putem

împinge interogația încă și mai departe: de unde
vine spațiu-timpul nostru? O posibilitate interesantă
este sugerată de teoriile supercorzilor. Dacă
universul era asociat, la începuturile sale, cu un
spațiu-timp multidimensional – de exemplu, o
dimensiune de timp și zece dimensiuni de spațiu –
atunci compactificarea spontană a șapte dimensiuni
ale spațiului (adică înfășurarea lor rapidă într-o
regiune infinitezimală a spațiului) poate fi legată de
inflația în spațiul tridimensional obișnuit. Cele
șapte dimensiuni suplimentare vor rămâne pe veci
ascunse, neobservabile, însă urmele acestora ar fi
tocmai interacțiunile fizice cunoscute. 

Dar până la ce punct poate merge
autoorganizarea Universului? Iar omul, are el vreun
loc în ordinea cosmică?

Oricare ar fi sentimentul de minunare pe care îl
trăim contemplând coerența de netăgăduit a
universului fizic, nu ne putem împiedica să
resimțim deopotrivă o senzație profundă de
neliniște. La ce servește toată această coerență? La
ce servesc toate aceste ajustări extrem de fine și
precise între diferiți parametri fizici pentru ca
universul să fie așa cum este? Cooperarea între
scara cuantică și scara cosmologică poate asigura
asemenea ajustări foarte fine. Și toate acestea
pentru a ajunge la moartea sigură a universului
fizic, fie prin răcire progresivă (în cazul unui
univers deschis, în continuă expansiune), fie prin
încălzire progresivă (în cazul unui univers închis,
care va sfârși prin a se contracta continuu)? 

Acest sentiment de neliniște este foarte bine
exprimat de Premiul Nobel pentru Fizică, Steven
Weinberg, când scrie: „Le este practic imposibil
ființelor umane să nu creadă că există o relație
specială între ele și univers, că viața nu este doar
rezultatul grotesc al unui șir de accidente care merg
înapoi în timp până la primele trei minute, ci că,
într-un anume fel, am fost concepuți de la început...
Este încă și mai greu de înțeles că acest univers a
evoluat pornind de la condiții inițiale atât de puțin
familiare, pe care cu greu le putem imagina, și că
trebuie să sfârșească prin a se stinge într-un frig
interminabil sau într-o căldură infernală. Cu cât
universul ne pare mai comprehensibil, cu atât pare
mai absurd.”

Absurd, universul? Poate, dacă neglijăm rolul
vieții și al omului. Trebuie să recunoaștem că nu
avem actualmente nicio idee, fundamentată din
punct de vedere științific, despre rolul cosmologic
eventual al vieții.

Problema fizicienilor de astăzi, chiar și a celor
străluciți, este că au o cultură filosofică foarte
subțire și că sunt, așadar, slabi gânditori, spre
deosebire de părinții fondatori ai mecanicii cuantice
– Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli sau Niels
Bohr.

Ideea centrală a lui Weinberg, repetată fără
încetare în scrierile sale, ca o mantră, este aceea a
existenței legilor impersonale descoperite de fizică.
Legi impersonale și eterne, care garantează
„progresul obiectiv“ al științei și care explică abisul
de netrecut dintre știință și cultură. Știința este
deținătoarea adevărului și, în acest sens, ruptura ei
de cultură este totală și definitivă. Pentru Weinberg,
există o singură Realitate – realitatea obiectivă a
fizicii. Concluzia lui Weinberg cade ca o ghilotină:
„Descoperirile fizicii vor putea fi legate de filosofie
și cultură când vom cunoaște originea universului
sau legile finale ale naturii“. Altfel spus, niciodată! 

Acest nihilism științific este foarte periculos,
pentru că elimină orice responsabilitate a oamenilor
de știință față de provocările secolului 21, cum ar fi
transumanismul, antropocenul și panterorismul,
germeni ai unei noi barbarii care, pentru prima dată,
amenință specia umană cu autodistrugerea. 

Adevărul este că marea majoritate a oamenilor
de știință sunt complet insensibili la problema
sensului.

Să luăm cazul transumanismului.
„Transumanismul”, dacă se va concretiza, va

transforma tot mai mult ființa umană în mașină, iar
mașina va deveni tot mai umană. Această puternică
mișcare culturală și intelectuală internațională
propovăduiește utilizarea biotehnologiei pentru
ameliorarea caracteristicilor fizice și mentale ale
ființelor umane. Îmbătrânirea și moartea sunt
considerate indezirabile. Selecția naturală este
considerată depășită, iar selecția tehnologică îi ia
locul. Marele proiect este acela de a elimina orice
forță transcendentă înlocuind-o cu omul-mașină, de
o inteligență supraomenească, stăpân al vieții sale. 

Transumanii, pe care anumiți filosofi și ideologi
îi numesc, din precauție oratorică, „oameni
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ameliorați”, vor constitui o nouă specie
biotehnologică, iar societatea viitoare va fi divizată
între „transumani” și „vechii oameni”. Vechii
oameni vor fi inevitabil servitorii transumanilor.

Remarcabil este că Freud a profetizat, încă din
1930, în Angoasă în civilizație, apariția
transumanismului. Vorbea despre dorința ființei
umane de a-l egala pe Dumnezeu, devenind un
Dumnezeu-proteză, printr-o a doua natură,
tehnologică, care îi va permite să domine lumea.

Așa cum părintele Jean Boboc a demonstrat-o
într-o carte substanțială, bine argumentată și
pasionantă, transumanismul pune în pericol religiile
constituite, prin eliminarea oricărei transcendențe1.

Divinitatea transumanistă este un zeu-proteză,
redutabil însă, căci poate opri evoluția spirituală a
omului.

Desigur, zeul-proteză nu se află în gestație în
pântecul unei femei, ci în pântecul electronic al
Pământului. Nu prin sămânța transmisă de Sfântul
Duh se va întrupa, ci prin sămânța geniului
tehnologic al omului. 

Va fi invizibil, căci se va răspândi prin toate
rețelele informatice ale Pământului și va fi
imprevizibil, căci inteligența sa va depăși de
departe inteligența omului. Această
imprevizibilitate poate merge până la distrugerea
totală a speciei umane. Va fi întru totul necunoscut,
căci nimeni nu-i va putea vedea chipul. Va fi
indestructibil, căci ființele umane nu vor fi capabile
să-i pătrundă algoritmii. Doar distrugerea completă
a Pământului l-ar putea distruge.

Acest zeu-proteză va scălda omul în deliciile
unei lumi eliberate de boli și de bătrânețe, un
paradis-proteză care nu este, în fapt, decât
mormântul omului. 

Multiplicarea cărților recente privitoare la
problemele ridicate de transumanism dovedește o
conștientizare necesară. Cităm, în acest context,
volumele Homo deus. Scurtă istorie a viitorului de
Yuval Noah Harari2 și Tout est accompli (Totul s-a
încheiat) de Yannick Haenel, François Meyronnis și
Valentin Retz3.

Ce concluzie putem trage? Cum am putea alege,
în termenii lui René Girard, între „dispariția noastră
definitivă și ascensiunea către forme de conștiință și
libertate pe care abia le ghicim”4? Aici se află
miezul crizei contemporane a sensului.

Mai întâi, trebuie să ne eliberăm de dogma
contemporană a sensului ca fiind, prin definiție,
relativ, adică un sens atribuit lucrurilor doar de
comunitățile umane, deci un sens fluctuant,
subiectiv și arbitrar.

Sunt întru totul de acord cu René Girard, când
afirmă: „Este de o covârșitoare importanță să
regăsim un sens invincibil și inexpugnabil, dar fără
a trișa nici cu exigențele care ne vin din lumea
cumplită în care trăim, nici cu cele care se impun
celor mai riguroase cercetări […]”.5

Nicio disciplină academică nu poate oferi un
asemenea sens.

Bazându-mă pe cunoașterea mea științifică și
transdisciplinară și pe experiența mea de viață, pot
afirma că doar Regatul ne poate oferi un astfel de
sens invincibil și inexpugnabil. Regatul e cel care
conferă un sens ființei umane și universului. Și tot
Regatul e cel care poate pune capăt violenței
omniprezente pe acest pământ.

Mijloacele noastre de a înfrunta provocările noii
barbarii sunt credința, iubirea și conștiința.

Aidoma lui Heisenberg, am convingerea intimă
că „[…] deschiderea spre lume, care este
totodată «lumea lui Dumnezeu» rămâne până la
urmă și fericirea cea mai înaltă pe care lumea ne-o
poate oferi: conștiința de a fi acasă”.

Bibliografie: Basarab Nicolescu, Noi, particula
și lumea, Iași, Junimea, 2007.

Note:
* Conferință susținută în deschiderea noului an acade-

mic, la Institutul de Teologie ortodoxă Saint-Serge, Paris,
19 septembrie 2019.

1. Jean Boboc, Le transhumanisme décrypté –
Métamorphose du bateau de Thésée (Transumanismul des-
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5. Idem, p. 464.
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„Încet împingi cu mâinile deodată/ pânza
păianjenului, un fagure diform/ pare din depărtare
blândul ceas,/ căluşul de argint cu care dorm/ în gură
părţi din lume ce se-ating,/ rânduri de vie, arborii,
vecinii,/ acoperişuri, ţigle, dinastia Ming./ Şi îţi aduci
la martiriu şi spinii./ Zdreanţă rotundă, gura unui vas,/
cu pântecul pe cruce răsturnat/ şi-arată drojdia. Atât a
mai rămas/ din suflet. Da, războiul a lucrat/ pânză cu
găuri, un pustiu bogat,/ noduri prelinse din insecte
rece./ Încet împingi păianjenul diform,/ liber să-ţi lase
drumul care trece/ în lumea unde vei zări/ aerul
singur, calda respirare,/ a trupului cu malurile vii/ şi
sângele în caldă lunecare./ Războiului, în zalele de
fier/ îi mai arunci cenuşa de-o viaţă,/ păianjenului
lucrător în cer/ destramă-i în strivire punţi de aţă./ Un
coviltir de-argint în calea ta,/ lângă altar, poarta lui
Dumnezeu./ Încet împingi, cu palmele abia/ cortul sub
care plânge ochiul meu./ Buricul degetelor îţi va
arăta/ doar semnul crucii unde voi fi eu“. Un pustiu
bogat, poemul din ultimul ciclu liric al Doinei
Uricariu, Inima axonometrică, defineşte atât
universul poeziei, într-o metaforă construită pe o
structură oximoronică, precum şi calea de urmat până
acolo: pânza păianjenului e cartea închisă, ascunzând
fagurele ce pare diform, în îndepărtarea ei e
deschiderea cărţii, foşnetul paginilor care vor
descoperi lumea – bogăţia pustiului, fiinţa „cu
malurile vii“. În logica internă a liricii Doinei
Uricariu, poemul poate avea şi o altă cheie de lectură,
în relaţia fiicei cu figura tatălui, tutelară în toată
poezia sa, evocată, altfel, în proza din cele două
volume din Maxilarul inferior; ambele chei de lectură
conduc spre o rimbaldiană „invitaţie la călătorie“,
spre explorarea unei lumi unde pulsează sângele „în
caldă alunecare“, de la vindecările debutului la
„semnul crucii“ din ultimele cărţi. Altfel spus, ceea ce
face pasionantă lectura poeziei Doinei Uricariu este,
între altele, urmărirea felului cum temele şi motivele

trec dintr-un volum în altul, cum se amplifică,
dezvoltând o constelaţie simbolică bine personalizată:
Vindecările (1976; 1998), Jugastru, sfiala (1977),
Vietăţi fericite (1980), Natură moartă cu suflet
(1982), Mâna pe faţă (1984), Ochiul atroce (1985),
Institutul inimii (1995), Puterea leviatanului (1995),
Inima axonometrică (1998) sunt, în această ordine,
porţi deschise, succesiv, în pânza de păianjen spre
bogăţia pustiului, care e fiinţa însăşi. 

Volumul de debut, Vindecările, conturează câteva
dintre temele şi motivele lirice care se vor regăsi peste
tot în pustiul bogat al poeziei Doinei Uricariu; astfel,
figura tatălui, „mare mutilat de război“, pe care o va
evoca până la capăt, în Inima axonometrică şi, mai
ales, în alt registru, în proza din Maxilarul inferior,
constituie una din temele obsedante; „Pe obrazul tatei
cicatricea lui/ de mare mutilat de război/ e ca un fir de
argint sub barba frumoasă/ mângâi via,/ el a pus
corzile în pământ,/ el a adus raiul aici,/ pe un câmp de
tragere,/ cu gropi de bombe/ mângîi via/ iubirea mea
pentru el/ să fie culeasă, să nu o sfâşie nici un măcel“
(Mângâi via); versurile din Vindecările vor trece în
proza unei dedicaţii („Pentru tata care a făcut dintr-un
câmp de tragere muşcat de gropi de bombe raiul
copilăriei mele“, scrie Doina Uricariu în deschiderea
poemului Căpiţa din volumul Vietăţi fericite),
construind vise, ca în Alergăm, crescând, adeseori, în
metaforă, când tatăl e „mielul“ ucis de „demenţa în
şa“ ori „crinul tăiat de schijă“, e, în volumul Mâna pe
faţă, gândul din crater căruia fiinţa din vers îi mângâie
„în neştire maxilarul abia mişcându-şi aripa învinsă“
şi „osul frunţii/ un regat pentru gura/ ce respiră prin
el,/ prin fluierul acestui trup,/ prin ramul calciului“.
Cum se vede, relaţia fiicei cu tatăl nu are nimic din
„sarcina“ psihanalitică pe care i-au dat-o, adesea,
abordările (post)modernităţii; în poezia Doinei
Uricariu, importante rămân simbolul şi, câteodată,
parabola pentru că, iată, acest motiv liric se
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circumscrie problematicii vaste a temei cuplului, a
îngemănării, a refacerii lui Unu, marcă distinctă a
literaturii sale.

Mai întâi sunt îmbrăţişarea, aplecarea unuia spre
altul, în semantica pe care o dezvoltă cuplul erotic:
„Aplecăm unul spre altul/ pântec rotund de vas şi apa
tresare./ Poţi să asculţi inima,/ nechează caii arşi de
bici,/ potcoave-n cer n-au gleznă să măsoare./
îmbrăţişaţi/ inima mea sărută inima ta/ aplecăm unul
spre altul,/ vasul ce respiră cu toartele lui în fiecare,/
în mâinile tale e toarta ta/ în mâinile mele e toarta
mea/ ţinem de unii singuri/ viaţa şi moartea din
îmbrăţişare“ (Inima). Îmbrăţişarea („Plutim în
nemişcarea care ne leagă/ cu dimineaţa pe cer aşa de
înaltă,/ de-ar fi Dumnezeu să ne culeagă/ îmbrăţişaţi
şi-n lumea cealaltă“: iată Dimineaţa vieţii cuplului) şi
plinul vasului rotund pe care îl apleacă unul spre altul
sunt primele simboluri, în orizontul genezei, ale
îngemănării principiului masculin cu cel feminin,
reformulând universul de la gestul mărunt al repunerii
„dumicatului promis“ în pâinea întreagă ori al rodirii
unuia în mâna celuilalt, de la imaginea albiei unui râu
care uneşte/ desparte un deal de altul şi al unirii apelor
în cântec până la simbolul cuplului ca o cuplare a
lumilor, a crengii cu rădăcina („Alege-ţi pleoapa, râs
de vrăbii sare/ pe umerii de aer goi în frig,/ din lumea
crengii/ spre lumea rădăcinii când te strig“, scrie
Doina Uricariu în Vindecarea de închiderea jocului),
a jumătăţilor de trup sub mângâierea şi stăpânirea
celuilalt; „O, locul de netrecut/ zidul care îţi spune
«de aici nu mai exişti»,/ un sloi de gheaţă e jumătatea
trupului sub mângâiere,/ cealaltă nu arată semn că e a
ta./ Un petec din mine/ alunecă în ungherul pe care
pui stăpânire,/ botul căscat al leului rage,/ e mai
decent decât metafora despre suflet,/ ea se bâlbâie şi
mă înspăimântă/ şi poţi să vezi cum fug într-adevăr“
(Holzwege). În simbolistica lumii lui Unu din
Vindecările şi, apoi, din volumele ulterioare,
importante sunt chiar sigiliile acesteia: zimbrii
„lumii“, vulturul şi, mai ales, piatra sigilează „ţara de
cuvinte“, ţinutul cu „ademeniri şi taine“ al prafului de
piatră amestecat în praful de zburătoare: „Piatra
noastră cade frumos/ lacrima grea în râu nu mai
plânge,/ coboară cu arome peste femeie, iubirea/ rodia
ei se va frânge“ (Ca o sămânţă, taina mirosului):
piatra e, în poezia Doinei Uricariu, simbolul
solidarităţii, tăriei, temeiniciei lucrurilor şi fiinţelor
definitiv îngemănate. Alteori, Unu e osul şi măduva,
viaţa şi moartea, fiara şi îngerul care îşi împart fiinţa,
e casa: penaţii acesteia, în poezia Doinei Uricariu

sunt păunul şi piersicul, o figură lirică prezentă în
toate cărţile sale, desemnând un spaţiu al liniştii
familiale; „piersicul mie aproape şi sfânt“, spune
poeta în poemul Baia de seară din volumul Vietăţi
fericite: îngemănarea celor două principii, masculin şi
feminin, se face „sub ocrotirea piersicilor blânzi“, în
utopia mereu reluată a refacerii întregului risipit“, în
despărţirea, la fel de utopică, a ţinutului „demenţei“
de cel al piersicilor.

Între cărţile Doinei Uricariu, Mâna pe faţă e
consacrată, aproape integral, acestei teme a
(re)îngemănării lui Unu, căpătând aici sensul unei
geneze reciproce: „Copacul şi iarba, iepurele,
şarpele,/ vulturul şi taurul,/ stânca şi greierele,/
piciorul tău, mâna ta, apusul,/ pe îndelete se înalţă o
movilă, un templu,/ nimicnicia înalţă cărămizi,/ o
cârtiţă sapă sub trupul meu odihnindu-se,/ inima ta
bate în ochiul meu,/ ochiul meu se închide în inima
ta“ (Cele ce sunt dacă mai sunt). Mai mult încă, tot în
această carte din 1984 apar doi termeni noi ai
cuplului: scrisul şi trăitul: „Să-mi închid viaţa şi
umilinţa/ găsirii lui,/ să mă sufoc în spatele respiraţiei
lui care nu respiră,/ să-i iau pergamentul din mână/ şi
mâna să i-o ţin ca pe un pergament,/ ca pe o hartă ce
de ţărână se miră./ Să mă mângâie aprinsa bulboană
de semne,/ trupul şi sufletul în harta lui fără viscere,/
biciul din umbră şi imaginea iubirii ca o scriere
încropită,/ Să tresar sub liniile mâinii ca pământul sub
râuri,/ să tresar sub liniile mâinii ca pământul sub
ceruri,/ să mă iubească aproape neiubindu-mă,/
scriindu-mă nescriindu-mă“ (Harta lui). Fiinţa
coboară în întreg, în lăuntrul nevăzut de afară,
căutând răspunsul la întrebarea „ce ne desparte?“,
experimentând starea dintâi, a separării – în afara şi
înlăuntrul ochiului, de o parte şi de alta a aerului şi
luminii, între graniţele scrise şi cele ale trăitului, în
dualitate: „Ascultă-mă, de două ori auzi/ ceea ce spun
vremelnic doar o dată/ împarte sunetul, urechile să-l
ia/ acelaşi, amândouă, deodată./ Ascultă-mă cum aş
vorbi în două limbi,/ să lunece în tine chiar de două
ori cuvântul/ imaginează-ţi cum un singur trup/ în
două locuri şi-a săpat mormântul./ Ascultă-mă, de
două ori auzi/ singurătatea limbii ce-ţi îngaimă,/ pe
două drumuri de-ar ajunge ea,/ pe două talgere
această spaimă“ (Ascultă-mă, de două ori auzi).
Acestei prime stări îi corespunde figura femeii care
alunecă în durere, după ce se desparte de copilul din
pântec; starea a doua, de refacere a întregului surpat
este a fiinţei rătăcind într-o vale frumoasă, pe malul
unei ape, într-o lume ascunsă unde totul se
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reîmpreunează pentru că acolo apele despărţite se
realcătuiesc în izvorul care le-a născut.

Femeia care alunecă în durere din Mâna pe faţă,
femeia cu capul în mâini din Natură moartă cu suflet
sau femeia bătrână târându-şi picioarele prin noroi din
Ochiul atroce reprezintă cealaltă figură lirică în jurul
căreia se structurează lirismul Doinei Uricariu; e
mama care simte, apoi, naşte copilul, urmându-i viaţa
şi încercând să-l vindece de bolile secolului. Fiecare
carte urmează o vârstă anume, un reper de pe calea
desfacerii de Unu, simbolizând (pe)trecerea din Eden,
din ţinutul piersicilor în acela al demenţei. Mai întâi,
în Vindecările sunt fructul şi laptele din „sfârcul
sfinţit“, sămânţa şi floarea, miezul vinului „tainic“,
starea de dinainte de naştere, în legea iubirii şi a
luminii; pustia e încă departe, e în întrebări care
neliniştesc: „Unde dorm în lume-acum/ printre frunze
zimbrii lumii?/ Sunt o coadă de păun/ Între ghearele
ţărânii?; Va fi iubirea un oraş deschis?/ Vom fi liberi
în veghe şi vis?/ Vom trăi an de an Învierea?/ Voi locui
în mijlocul tău/ ca o poartă între maluri de tencuială?/
Haina casei noastre aşa/ se va deschide într-o petală?/
Pasărea, Doamne, iubirea cetate va fi?/ Locul nostru
din soare încet va apune?/ Hoit va fi şi această
minune?/ Vin lupii fără ochii blânzi să cânte/ şi urletul
începe să se zvânte?/ apa şi roua şi aghiasma să fie
cândva/ o marionetă, trasă de sfori?/ Când boala va
asfinţi?/ şi cine va naşte în locul acesta
înmiresmându-l?“: e un crescendo dramatic în aceste
întrebări din Vindecările pentru că, iată, poezia
urmează viaţa lăuntrică a seminţei care creşte până la
rod, până la fructul care va fi risipit, împlinind astfel
primul păcat ce se cere ispăşit şi prima boală care se
cere vindecată: ieşirea în lume, naşterea, creşterea
fructului din floare, a vieţii din măduva ce doarme, a
miresei din copil, cum scrie Doina Uricariu în Ceasul
de după amiază. Dacă poezia din Vindecările era a
privirii (oglinda, apa, cerul erau suprafeţele
reflectorizante), aceea din volumul următor, Jugastru,
sfiala, e a auzului; întâi a fost şoapta, acum e arama
sunătoare a chimvalului, e ţipătul; înainte era poezia
de dincolo de naştere, în lumina şi iubirea edenică a
lui Unu, o măduvă care ieşea din adormire, acum e
poezia copilului născut, în leagăn, cu trupul în
alăptare, când numele celuilalt e strigăt, în trompetele
simţurilor şi pe tobele minţii. E o altă lume, aceea a
alterităţii, în Jugastru, sfiala (e prima dată când
arborele cu acest nume se mântuie în poezie, într-o
vreme când intrau în lirica noastră dulapul lui Emil
Brumaru, cărămida lui Ion Gheorghe, lăcrimarul

Constanţei Buzea): omul e retezat de fulger, fiinţa e
arsă de patimă, păsări şi şerpi zboară prin văzduh,
soarele e roşu, apele inundă, fruntea zvâcneşte, roua
se adună cu sângele în pocale, ferigi fierbinţi se agită
la picioare; e strigătul de la naşterea primului copil:
„Iată trezia, ucisul meu somn,/ raza de sânge răscoli -
toare,/ trupul sculându-se:/ umerii mai întâi, apoi
genunchii, bărbia./ Mâinile deodată aprinse/ şi pielea
primindu-şi făclia“ (Mă biruia lumina ta văzând-o).
Totul e în alertă, e răscoală în simţuri şi în preajma
fiinţei: visul strigă, amiaza e „sunătoare“, ţâşnesc
„animale din piele cu gheară“, în ureche e ţipăt, ochii
se topesc, privirea se vestejeşte, inima biciuie şi
strigă, cerul e răscolit, iar înlăuntru se zbate
sălbăticiunea, aerul se striveşte în bolţi, ochiul deschis
e mormânt pentru cele văzute, soarele explodează: e
naşterea cu strigăt asurzitor; „Să nu clatini, să nu
atingi,/ nici o vălmăşeală, mai cu seamă nici o tristeţe/
aşteptându-l să se ivească/ din singurul alb muşuroi,/
creşte, aerul îi face loc în preajmă, îl încuviinţează,/
pântecul se surpă născându-l/ iată-l asurzitor strigă în
noi“ (Singurul alb muşuroi).

În Vietăţi fericite e copilul care merge şi învaţă
cuvintele: „De la tine la îngustul hotar/ faci numai un
pas nevăzut,/ o piruetă ciudată/ ca şi cum piciorul s-ar
poticni/ şi trupul ar cădea în lumea cealaltă./ Şi numai
astfel cerul gurii ar deveni/ îmblânzitor de cuvinte/
«bici»,/ «bucăţică de zahăr», «repetă»!/ iar ochiul mai
mult decât aduceri aminte./ «Tu eşti şi nu eşti» se
aude/ o hulpavă visare/ muşcă din lucruri/ conturele
clare./ Eu spun despre mine ceva/ bolborosesc, îngân,
ţip cât mai tare,/ mărturisirea e ca pământul greblat,/
fără rod dintre două hotare“ (Îngustul hotar
imaginar); ţipătul din leagăn se stinge, adesea, în
somnie, în atingeri, în pipăirea realului şi în
descoperirea sensurilor ascunse într-un „număr mic
de întâmplări“; e zumzetul fiinţei cu mâinile legănate,
cu ochii închişi în alint, în liniştea şi nemişcarea
obrazului „unui copil după supt“. Poezia din Vietăţi
fericite se scrie lângă Alexandru copil: „Smocuri de
iarbă bucuria mea visează/ şi talpa lui trandafirie în
apă/ dar în acelaşi timp un drum pustiu/ din mine către
lume-ncet se sapă./ De parcă n-aş mai vrea să strig/ pe
nume altceva decât umila oază,/ în care scriu poemul
lângă fiu/ şi vorbele tăcând îngenunchează./ Smocuri
de iarbă, tăvălite-n vânt/ şi talpa lui trandafirie suie/
pe toate ce mă leagă de pământ/ şi mă despart de el cu
duşmănie“ (Poemul lângă fiu); ceea ce îi desparte pe
cei uniţi în Vindecările sunt semnele oricât de departe
încă ale marii treceri: luntraşul din De mult te strig să-
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ţi spun că ştiu, zborul frânt din Peisaj cu o sperietoare
de păsări, urmele – „senine ruguri“ pe care arde
moartea „fără ştire“ – din Miracolul înfricoşat sunt
duşmanii care vor sigila despărţirea, ducând în utopie
refacerea lui Unu. Dacă Vietăţi fericite era cartea
primului copil, a lui Alexandru, Natură moartă cu
suflet este a celui de-al doilea: „Al doilea copil a venit
pe lume mai uşor,/ Sufletul era pregătit să-l
primească,/ al meu mai mult decât celelalte/ grăbite
să-i aducă în dar cântarul/ şi uncia lor/ şi o artă de-a
înşela/ pe care o descopeream/ când nici nu bănuia
înşelătorul“ (Madona cu umbra): trup devastat –
acesta e simbolul dominant al volumului, iar gheara e
imaginea obsedantă, într-o succesiune de tablouri
lirice care transpun suferinţa unei fiinţe de frig,
despicată de toporişca, prăbuşită în onomatopee. Sunt
zilele reci „de metal“ de după alăptat, când viaţa,
fructul de altădată se surpă într-o „ramă pustie“, când
în peisajul sterp al acesteia nu rămâne decât tăcerea ca
metaforă a morţii: „Bucuria sânge din sângele meu,/
Uneori adevărul tace/ pentru a părea altceva;/ eu
vorbesc despre ghearele unei păsări,/ ele scurmă în
umărul meu,/ dar această poveste ciudată descrie/
chiar timpul de după alăptat,/ tandru, feroce,
domestic,/ părul în cozi împletit,/ trupul mic şi-a
întors spatele către voi/ şi senin bucuria se scufundă în
mine./ Bucuria uzurpă şi fură./ Aşchii mici din obraz
mă lovesc“ (Din obrazul meu aşchii mici): Natură
moartă cu suflet e cartea cu şi pentru Andreea, la fel
cum Vietăţi fericite era cartea lui Alexandru.

Căutarea obsesivă a formei strigătului de după
despărţirea unuia de celălalt (iar forma e găsită, iată,
în mătasea porumbului, „precum un ştreang, în bătaia
vântului“) din Ochiul atroce sau jurnalul liric din
Institutul inimii sunt alte căi căutate în vederea
reîntregirii fiinţei, a reîngemănării lui Unu; ultima,
din Puterea leviatanului este convertirea, fixată într-
un poem excepţional, Cu urechile mele fără cercei,
înveşmântate în triluri de mierle: „O, cum să ajung la
uşa cortului Lui/ la acel luminiş pe care-l numise
cortul adunării?/ Cum să fie inima mea o pădure ce se
leapădă de puieţi,/ liziera fără copaci de la capătul
zării?/ O, cum să mă apropii de El cu trupul
despodobit,/ când în sângele meu se zbat şi foşnesc
straiele tale/ şi când trupul tău e-n carnea mea/
cingătoarea cu cele mai grele paftale?/ Şi totuşi
înaintam către cortul acela întins afară din tabără,
departe de ea,/ ÎI căutam şi-l ascultam cuvântul
grozav de poruncă şi lege/ şi mai speram ca la uşa
cortului Lui/ de sufletul meu îndrăgostit să mă

dezbrace, să mă dezlege./ Cu mâna Lui să smulgă din
mine vintrele în mătăsuri,/ aorta ca o cârjă de cardinal
trufaşă în aur, rubine şi perle,/ Spre cortul adunării mă
îndreptam/ cu urechile mele fără cercei, înveşmântate
în triluri de mierle“. Nu e ceea ce se numeşte o poezie
a sentimentului religios, chiar dacă relansatorii
textului se află în invocarea numelui Lui, în Cartea
lui Iov, în Noul şi Vechiul Testament, poeta scriind
despre despuierea de păcat, ca de podoabe sau despre
necredinţă ca „o sămânţă goală“, identificându-se în
destinul celor două muceniţe Haritina şi Mamelta,
celebrate de Biserică pe 5 octombrie, ziua de naştere
a Doinei Uricariu (Născută pe 5 octombrie, de
Sfintele Muceniţe Haritina şi Mamelta) şi, altfel, în
viaţa „micului“ prooroc Agheu ori în visul Ursulei.

În mărturisirea credinţei, în cort, sub semnul
crucii, poeta descoperă calea, singura, spre
reîngemănarea trupului cu sufletul: în dăruirea unul
altuia, în cele două jumătăţi împărţite se sfârşeşte
aventura reîntregirii lui Unu, pe care Doina Uricariu o
începea în Vindecările, cu exact treizeci şi cinci de ani
în urmă: „Nu se arată în fericire cel care este prieten,/
nici în rele nu se ascunde vrăjmaşul,/ ştii că te-am
visat şi că nu făceam decât să ne dăruim unul altuia/
în cele două jumătăţi împărţite vinul şi caşul./
Sorbeam în acelaşi timp aceeaşi măsură de vin/ şi
muşcam cu aceeaşi muşcătură din brânza pusă pe
masă/ şi chiar o duceam în aceeaşi clipă spre gură/ şi
treceam cu acelaşi pas praful în casă./ Era prea
cumpănit şi egal locul distanţei dintre noi,/ ca doi
ştiuleţi asemenea, leiţi în minunea asemănării/ şi
făcuţi să fie rupţi de alte mâini/ şi despărţiţi de
pănuşele lor şi de mătasea surpării./ O, da, te-am
visat, râdeam, un cinic joc de cuvinte/ şi drumul cu
spatele la celălalt, ca şi cum ne-am pregăti de duel/
Eram la aceeaşi masă, ne uitam unul la altul/ ochii tăi
se scufundau în ai mei/ la fel cum mă scufundam eu
în tine cu o privire de miel./ Eram la aceeaşi masă, ne
uitam unul la altul,/ mă scufundam în tine cu o privire
de miel,/ care ar mai sorbi o picătură de lapte/ să nu-l
înţarci, să nu-l duci la măcel“ (Să ne dăruim unul
altuia în cele două jumătăţi împărţite – Înţelepciunea
lui Iisus Sirah, 12, 10).

Poetă importantă a literaturii noastre
contemporane, autoare a unor dense eseuri
monografice – Apocrife despre Emil Botta (1983),
Ecorşeuri. Structuri şi valori ale poeziei româneşti
moderne (1989), Nichita Stănescu. Lirismul
paradoxal (1998) –, editoare a zeci de cărţi ale
contemporanilor şi traducătoare inspirată a lui Alain
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Gheerbrant şi Jean Chevalier, Doina Uricariu publică
acum în urmă o carte masivă, în două volume,
adunând aproape nouă sute de pagini, greu de încadrat
în canoanele speciilor genului epic; Maxilarul
inferior (2010) e, deopotrivă, o cercetare istorică, o
autobiografie literară, o carte de confesiuni şi
memorii, dar şi una de interviuri: Maxilarul inferior s-
a scris atunci când istoria a putut fi citită şi asumată ca
o proză de idei, altfel spus, când structurile
imaginarului s-au cristalizat în orizontul
documentelor de arhivă, al datelor precise, cărţilor,
certificatelor şi al depoziţiei martorilor, iar istoria a
putut fi o sinteză epică: „La scara mică a istoriei
intervine acel individualism şi e loc liber pentru
infinite nuanţe şi… indeterminisme. La scara cea
mare, istoria poate strivi cu determinismele ei, care
cad greu, precum piatra de mormânt peste Christos.
Dar într-o zi, o găseşti dată la o parte, iar mormântul
e gol. Va trebui să treacă o vreme pentru ca istoria să-
şi adune forţele şi să cuprindă Europa scindată, tot
ceea ce uneşte această zonă, profund, nespectaculos şi
imperceptibil. Să ştim ce a supravieţuit după al doilea
război mondial. Ce s-a măcinat, s-a atrofiat ori a fost
desfigurat în Europa şi în omul european. De-a lungul
unei jumătăţi de veac sau al unui secol. Să devenim
conştienţi de determi nismele duratei lungi. De
impactul macroistoriei. Să cercetăm apoi, la scară
medie, grupurile sociale, imperiile, civilizaţiile,
nucleele umane, de la familii aristocratice şi monarhii
la grupuri economice şi de opinie. Apoi, la scara
duratei scurte, a timpului iute, vizibil, marcat de
evenimente în trombă şi experienţa unor indivizi pe
care-i cunoaştem, cu numele şi destinul lor, să se
înregistreze evenimentele, la suprafaţa lor, existenţa
ca fulgerare, aceea singură în care ne scaldă partea de
sânge din scala timpului“.

Acestea sunt palierele istoriei cercetate şi etajele
naraţiunii care se ţese în jurul ei din Maxilarul
inferior. Cartea se scrie, în principal, pe firul
convorbi rilor purtate la Versoix cu Regina Ana;
fascinată de nobilitate, de fotografiile, documentele,
mărturiile, înscrisurile şi oamenii care îi dau contur
(Constantin Brîncoveanu îi pare, în atmosfera de la
Versoix, „un bărbat de o rară gentileţe“), Doina
Uricariu se apropie de istorie ca şi cum ar fi un album
de familie sau o galerie de portrete, căutând orice e în-
scris, din convingerea de nezdruncinat că acolo încep
istoria şi civilizaţia: „Descopăr mereu în istorie,
gravitând în jurul acestor familii de regi şi prinţi, cum
se creează instituţii şi societăţi, imense teritorii de

civilizaţie“, scrie Doina Uricariu, descoperind istoria
la fel cum descoperi un oraş, „pas cu pas“, în
realitatea văzută, dar şi reconstruită prin forţa
imaginarului pentru că, iată, în copilărie, „se topea“
după poveştile „despre mări şi ţări, palate şi conace“
ale doamnei Guerrero, lăsând să se aprindă imaginaţia
la istorisirile „despre regi şi regine“. Poveştile cu zâne
şi cu zmei sunt poveşti cu regi şi regine, iar ceea ce
inflama altădată imaginaţia copilului se transformă,
pe o linie care cochetează cu psihanaliza, într-un fel
de complex al nobilităţii; în fond, rostul demersului
Doinei Uricariu din Maxilarul inferior e să descopere
civilizaţia bine aşezată, teritoriile ei, fie că le află în
istorisirile Reginei Ana ori în propriile meditaţii: „O
lume civilizată creează parcuri, nu le desfiinţează,
lacomă să toarne beton peste grădini şi să înlocuiască
pădurea de pomi cu una din stâlpi de beton“;
Claridge’s Hotel din Londra „inspiră o civilizaţie bine
aşezată“; Biblioteca din faţa Palatului din Bucureşti ar
trebui să se cheme Biblioteca Fundaţiilor Regale şi nu
Biblioteca Central Universitară pentru că „aşa se
întâmplă în ţările civilizate“; Florenţa e „un manual
de învăţătură în sine, o lecţie de civilizaţie“ etc.

Primul teritoriu al civilizaţiei, acolo unde locuiesc
personajele din poveştile doamnei Guerrero şi
celelalte „personaje“, ale cercetătorului în biblioteca
de la Versoix, se identifică într-un castel, într-un palat
şi chiar într-un hotel (e drept, Claridge’s din Londra,
„o bijuterie Art Deco“) sau în conacul lui Ion Pillat de
la Miorcani, cu terasa îmbietoare şi colonada sa; şi
aceasta pentru că palatul (castelul, conacul) e o
locomotivă a istoriei, nu doar „un columbariu de
saloane cu porumbei aristocraţi“. De aceea, inamicul
cel mai periculos pentru societatea (post)modernă şi
omul său rămâne „atentatul la adresa civilizaţiei“
astfel încât ironia adesea demolatoare şi sarcasmul
unor pagini din Maxilarul inferior sunt provocate de
această agresiune a kitschului, inculturii şi lipsei de
maniere asupra civilizaţiei bine aşezate; în această
zonă de confruntare se ivesc raporturile tensionale
dintre ticăloşie (personalizată prin M.C., de exemplu)
şi majestate, dintre aristocraţia spiritului şi ideologiile
de lemn, când de fapt, singura noastră monedă de
schimb e cultura, distanţele de mentalitate şi (bună)
creştere dintre copiii crescuţi cu guvernantă, într-un
mediu aproape aristocratic şi copiii crescuţi cu cheia
la gât, ca şi fractura provocată de comunism, în
Grecia (ruinele palatului de la Tatoi al regelui elen
oferă imaginea unei lumi dărâmate, rănite, dar nu
definitiv surpată) şi, mai ales, la noi, unde casele
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naţionalizate au fost „lăsate de izbelişte, de chiriaşii
îngrămădiţi cu furca în ele“ şi unde „patrimoniul a
fost omorât, ca şi oamenii, ca şi prezentul“, începând
cu sobele Meissen, Jugendstil, Belle Epoque,
dispărute „sub loviturile ciocanelor“ şi continuând,
fără oprire, cu mănăstirea Văcăreşti, în anii ’80, cu
serviciile de porţelan, cristalurile şi tacâmurile de
argint furate de la Pelişor, în anii ’50, de „scriitorii
mercenari“. Doina Uricariu iese adesea de pe răbojul
cu nume şi poveşti, din teritoriile (re)descoperite ale
civilizaţiei, pentru a face crude radiografii ale
(i)realităţii imediate; „Cernobâlul mental al Tezelor
de la Mangalia din 1982“ cu „gradul de radiaţii
malefic produs de conceptul omului nou“, noua
„aristocraţie“, de după 1990, a „neamului prost şi
lipsei de har“, formată, în chip generic, din foste
vânzătoare din magazinele fostului regim, libertatea
cuvântului care nu a adus „o prea mare schimbare în
oameni“, dimpotrivă, îi dezvăluie „faţa desfigurată şi
caracterul multor semeni, ce înseamnă o lume
inumană, uşor manipulabilă, lipsa de civilizaţie şi
minciuna, ca armă letală“, martiriul bisericii – acestea
sunt datele unei lumi pe care Doina Uricariu o
priveşte cu amărăciunea constatării că nimic nu s-a
schimbat, că e o „foarte mare pierdere de speranţă,
acum, la români“: istoria de tristă amintire e, acum,
prezentul de „nedemnă trăire la români“. Alternativa?
Iată: „Atât de mult mi-aş dori ca România să nu mai
fie condusă de oameni care n-au de-a face cu muzica,
doar cu zgomotul. Şi furia de a-şi menţine puterea,
fără să zidească mai nimic din ceea ce s-ar fi cuvenit
să zidim pe plan economic, moral, artistic, spiritual“:
chiar, ce-ar fi ca România să fie condusă de oameni
cărora să le placă muzica (de cameră, sonate, clasică
„în interpretări unice“)?

Povestea şi tot ceea ce o creează în Maxilarul
inferior (dialogul cu Regina Ana, fotografiile,
documentele, arhivele, cărţile, dar şi imaginaţia
aprinsă) reprezintă, în fapt, o iniţiere în lume şi în
istoria acesteia, o (re)cunoaştere a lor în dinamica
întâmplărilor care transformă viaţa în destin.
„Meditaţiile despre proză sunt meditaţii despre
drumuri“, scrie Viktor Şklovski în Despre proză; în
Maxilarul inferior, nu doar proza, ci istoria însăşi se
configurează în călătoriile totdeauna iniţiatice ale
personajelor-narator (Regina Ana şi Doina Uricariu):
în ţările nordice şi la San Sebastian, la New York şi în
Africa, la ruinele Marelui Zimbabwe – în Ocolul
Pământului, cum se numeşte unul dintre capitolele
volumului –, apoi, la Oarba de Mureş, în povestea

Reginei Ana şi în aceea a tatălui mutilat pe frontul
celui de-al doilea război mondial, Doina Uricariu
caută istoria şi sensul propriei biografii. Pe aceste
drumuri, descrise, imaginate ori parcurse aievea,
povestea cheamă altă poveste; aceea a Reginei Ana pe
aceea a căsătoriei părinţilor şi a rănii primite de
Uricaru Gheorghe la Oarba de Mureş (viaţa „bate“
proza, nu doar filmul, cum se vede), povestea
băiatului lui tanti Clava din Basarabia şi aceea a
plămânului lui. Corneliu Coposu cheamă poveştile
din fotografii (cu rostul şi rolul madlenei lui Proust,
adesea) sau pe aceea a supei de porumbei, la
Bucureşti şi în Venezuela; Doina Uricariu intră, prin
rădăcina memoriei, în poveştile care se multiplică
într-o serie narativă readucând cititorului farmecul
atât de dulce al povestirilor Şeherezadei: „Sunt atâtea
poveşti de spus despre fiecare chip din aceste imagini,
încât am rescrie cele O mie şi una de nopţi. Ale
Europei de data aceasta. Istoria monarhiilor europene,
istoria Europei moderne ar putea îmbogăţi istorisirile
Şeherezadei“, scrie Şeherezada, contemporana
noastră.

Nevoia de document e o nevoie acută de real, scrie
cât se poate de explicit Doina Uricariu în Maxilarul
inferior; lucrează cu frenezie şi trăieşte „o stare
euforică“ în faţa documentelor, studiază îndelung
spaţiul unde respiră omul căruia vrea să-i facă
portretul, iar stadiul la Versoix, explorând biblioteca,
fotografiile şi înscrisurile, stând de vorbă cu
maiestăţile lor, Regina Ana şi Regele Mihai, sau
albumul propriei familii îi (re)descoperă, în fond,
documente ale memoriei colective. În dublul timp al
rememorării – când înregistrează casetele la Versoix,
în convorbirile cu Regina Ana şi când le transcrie –,
Doina Uricariu face un inventar al valorilor care
compun civilizaţia din acele documente ale memoriei
colective; familia şi simbolul biblic proteguitor al
femeii, identificarea naţională şi individuală,
patriotismul, mândria de a fi român („În anii ’50 când
se spunea să fim mândri că suntem români, asta
însemna să fim mândri că stăm sub cizma ruşilor. Şi
că suntem internaţionalişti proletari, uniţi sub aceeaşi
minciună. Apoi, să fim mândri că suntem români a
însemnat să fim mândri că-i turnăm pe românii care
nu se lasă înregimentaţi de dictatură. Atât de maculată
şi de deturnată a fost această mândrie, încât e greu s-
o mai invocăm, acum când e mai importantă ca
oricând“), monarhia care e „un factor de unificare“,
unind un popor, conferindu-i identitatea lui „poate cea
mai civilizată“, afinitatea, democraţia şi aristocraţia
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spiritului, nuanţa, toleranţa; pledoaria pentru
recuperarea acestor valori surpate în cea de-a doua
jumătate a secolului trecut, ca şi aproape obsesiva
evocare a civilizaţiei oriunde şi oricând i se relevă fac
din Maxilarul inferior o carte a elitelor: Eugène
Ionesco, Regele Mihai, Al. Paleologu, Regina Ana,
Acterian, Eliade, Cioran, Steinhardt (un eseu al
acestuia i se pare o seră plină de orhidee, vecină bună
cu grădina de flori ţărăneşti a unei mănăstiri), Simone
Weil, Nelly Catargi, Raoul V. Bossy, figurile ilustre
ale monarhiilor europene, de la ţările nordice până în
Spania, reprezintă, în documentele memoriei
colective, echiva lentul valorilor mereu invocate,
proprii teritoriilor vaste ale civilizaţiei.

Refacerea ierarhiei de valori e, însă, condiţionată
de recuperarea adevărului, de năruirea zidului
Berlinului din fiecare om pentru că, iată, „oamenii ar
trebui să fie atenţi ca nu cumva să existe în ei un zid
al Berlinului, o fărâmiţare a spaţiului lăuntric, o falie
în interiorul propriului lor suflet“. Doina Uricariu
scapă de retorica aproape fatală a sintagmei cu
ajutorul eseistei şi poetei. Astfel, eseista aseamănă
complicata şi, nu de puţine ori, dureroasa operaţie de
recuperare a adevărului cu felul de a citi o fotografie
(unde filosofia poziţiei mâinilor, de pildă, poate
instrui asupra adevărului din cronici şi însemnări
autobiografice) sau a unei picturi din Pompei; „Există
acolo o pictură în care temele mov sunt suprapuse pe
un fundal roşu. Ea reprezintă momentul de dezvăluire
al misterelor, în cadrul unei ceremonii de iniţiere.
Gesturile rituale sunt doar schiţate. Desenul
marchează simbolurile. Vălul e dat la o parte, dar
pentru cei neiniţiaţi taina rămâne de neatins şi totul
pare plin de echivocuri. Exact ca românii care, chiar
şi atunci când cunosc istoria lor din ultimele decenii,
din lecturi, dacă nu dintr-o experienţă directă, au aerul
că ar privi-o din afară, asemenea vizitatorilor de la
Vila Misterelor din Pompei“.

În replică, uşor de anticipat, poeta face apel la
metaforă: „Ne scufundăm în trecut, în noi – scrie
Doina Uricariu –, ca păsările care caută peşti în adânc,
gâşte, şi raţe, şi lebede, şi pelicani, şi ce-om mai fi,
toţi ne scufundăm după aceşti peşti care pot să ne
scape, ai memoriei. Ce hulpavi ne vânăm sub ape
memoria“. Metaforei oamenilor vânându-şi, hulpavi,
memoria i se adaugă, în orizontul autobiografiei,
aceea a refacerii maxilarului inferior; de aici provine
şi titlul surprinzător al cărţii Doinei Uricariu; „Am
citit anatomia maxilarului inferior ca şi cum l-aş fi
mângâiat pe tata. Când glontele exploziv i-a smuls

jumătate de mandibulă, limba şi i-a produs practic un
crater în obraz, în bărbie, în falcă, el a distrus acest os
nepereche, descris în tratate. Cum poate fi refăcut un
os nepereche, singurul os mobil al viscerocraniului?
(…) Bătălia dusă o viaţă pentru refacerea şi
prezervarea mandibulei unui mare invalid de război
merită să ne aducă aminte că istoria şi memoria
noastră au fost nu doar ţinte de tragere continuă, ci
chiar oameni ucişi sau răniţi. Cât sunt de vindecaţi
aceşti răniţi? Se poate vorbi despre transplantul de
istorie. Despre transplantul de memorie. Cu grefon
propriu sau extern“.

Maxilarul inferior e şi o autobiografie literară, un
hronic şi un cântec al vârstelor scriitoarei;
responsabile cu scrierea şi (în)cântarea lor rămân
poeta, cu fine distilări lirice şi eseista, cu (auto)ironia
sa caldă, subtilă, uşor corozivă, ca în acest
autoportret, singurul, de altfel, din carte; „Cred că am
trăit o parte din îndrăgostirile mele numai privind
lumea din jur, citind despre ea. Acesta a fost norocul
meu, într-un fel, să-mi găsesc de lucru scriind şi
citind. Altfel, cu energia pe care o am şi pasiunea care
mă mistuie, cine ştie ce incendii aş fi provocat în mine
şi în ceilalţi. Cultura a liniştit firea mea pasională, mi-
a dat punga cu cuburi de gheaţă pe care o foloseşti ca
să mai diluezi paharul cu whisky. Cu cititul şi privitul
celor ce sunt mi-am creat sistemul de ecluze. Cum
simt că nivelul a crescut peste limita admisibilă, cum
dau drumul şuvoaielor să inunde bazinele în care nu
sufăr. Dacă n-aş fi citit şi iubit ceea ce am citit, cred
că viaţa mea în România devenea ceea ce şi era pentru
mai toată lumea, un serial al supravieţuirii şi al
înrăirii. Am cunoscut mulţi oameni pe care
comunismul i-a înrăit, i-a prostit, i-a ticăloşit. Bag
seama că au citit mai puţin decât mine sau au avut o
chimie diferită de a mea. De fapt, m-am umplut de
poveşti şi am reuşit să văd mereu altceva“: viaţa
Doinei Uricariu în România e, în bună măsură, şi
viaţa noastră aici, cu bunele şi cu relele ei, cu
superbiile şi sucurile negre ale otrăvurilor de zi cu zi.

4545CONVORBIRI  LITERARE



Ianuarie 1900

Sâmbătă 1/ 13 ianuarie 1900. Abbazia. Foarte
veseli toți trei de anul nou și de începutul secolului al
20-lea. Șampanie la masă și sara, Roederer carte
blanche. A băut și Emilia și i-a făcut bine – pentru
prima oară, zice ea. În general, de când e aici, a putut
dormi mai toate nopțile întruna, și n-a ieșit nicio
singură dată afară peste noapte. Se întramă, devine
veselă ca un copil și nu-și dă samă că de 30 de ani are
pentru întâiași dată liniște, fiindcă a dispărut chinul
cu Humpel. Noi i-am dăruit un lung lanț de ceasornic,
negru cu perle, un buchet de flori și haine de doliu cu
monogramul ei, comandată la Theirich & Hardtonuth
și, din prostia acestora, încă la Viena. Eu Anicuței, un
buchet de flori și un „talisman împotriva lacrimilor”1,
un fel de mărțișor cu mici perle orientale, care îi
plăcuse ei la un giuvargiu de aici (numai 3 florini); ea
mie, o cenușarniță de argint, cu sticlă fumurie (19
kronen). 

Eu, de ieri sară, dureri ale peretelui abdominal2.
Poate berea rece? Bora de 3 zile? – Flanelă pe
pântece, n-am ieșit azi, mi-a făcut bine șampania
(avis pentru altă dată), și sara am fost fără cea mai
mică durere, în genere puțin și fără a împiedeca
veselia. 

5¼ – 7, șah cu Emil Pangrate3. Peste zi, n-am ieșit,
am cetit, Anicutza englezește din Dickens (Our mutual
friend), Emilia un roman de Anthony Hope4 din
Engelhorn, eu noua dramă-„epilog” de Ibsen, Wenn
wir Toten auferstehen5, și din holandezul Multatuli
(Eduard Douwes Dekker6), Max Havelaar, din
Moltke, vol. V, Corespondență7, totdeauna interesantă. 

Depeși de la Dymsza, mitropolitul-primat,
Cămărășescu, Nicușor Miclescu și Dragomirescu.

Duminecă 2/ 14 ianuarie 1900. Abbazia. În
sfârșit, senin, marea liniștită, acum la 8 ore
dimineața. Soare strălucitor. Anicutza nu doarme, eu
scriu aceste. Micul meu atac de vechiele „dureri ale

peretelui abdominal” aproape trecut. La 9 ore
dimineața, numai +3° R după noaptea cea senină, la
5 ore sara, +5° R după ziua cu soare.

Telegramă
Toma Cămărășescu,
Târgu Jiu

Mulțumiri și reciprocitate.
Maiorescu

Telegramă
Inginer Miclescu
Calea Dorobanților 197
București
Mulțumim din toată inima și vă dorim secol

fericit.
Maiorescu8

Telegramă
Dragomirescu,

Sfinții Apostoli, 22
Bucarest

Reciproc.
Maiorescu

Frumoasă pimbare în Landau deschis la Lovrana,
pe Strandweg, pe jos, până la șosea înapoi, și iar în
trăsura la Abbazia. 10½-12½. În trăsură eram cu
blănurile, pe jos cu paltoane. Dar peste zi iar dureri
ale peretelui abdominal9, ieri parcă îmi trecuseră.
Sara n-am mâncat nimic decât un saleu10 cu puțină
bere încălzită cu înghițitura în gură. Vinul, deși
scumpul „Donauperle”, nu-mi priise la prânz, nici
Emiliei. Dar sara, veseli la panzarolă. 

Pangrate a plecat azi la Triest, apoi la Venezia.

Luni 3/ 15 ianuarie 1900. Trezit la 5¼, tot ceva
dureri ale peretelui abdominal11, cetit Moltke în pat
până la 6½, apoi sculat, ceai, scriu aceste. Timpul
splendid, mare liniștită, la 7 ore, frumoasa șuviță
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roșie-brunatică pe orizont, spre răsărit. 
Moltke, vol V, pag. 187. Răspunsul lui de la 11

noemvrie 1890, la 2 întebări de la „Revue des Revues”:

„Ce12 cărți v-au influențat cel mai mult?”
Biblia
Homer, Iliada
Littrow, Miracolele cerului
Liebig, Scrisori despre chimie
Clausewitz, Despre război

„Ce cărți recitiți cu cea mai mare plăcere?”
Schiller
Goethe
Shakespeare
Walter Scott
Ranke, Istoria
Treitschke
Carlyle13

Așa14 Moltke mă îndeamnă din nou să-mi fac și
eu acest examen de biografie intelectuală:

Jean Paul: Unsichtbare Loge
Feuerbach: Gedanken über Tod und Unsterblichkeit
George Sand: Indiana
Schopenhauer: Welt, drept kantianism și estetică
J. St. Mill: On liberty și Hörigkeit der Frau
Max Müller: Vorlesungen über die Wissenschaft der

Sprache, vol. I.
Goethe
(Schiller și Jean Paul acum nesuferiți, Walter Scott

totdeauna antipatic).

Schiller îmi place iar. 1913
Shakespeare
Carlyle
Treitschke
Schopenhauer, Parerga
Bismarck
Moltke
Dickens
Fritz Reuter
Eminescu.

Din autori moderni, mi-au plăcut la cetire (nu de
recetit): Wildenbruch, Wildbrandt, Paul Heyse
uneori. Thakeray, Bret Harte, Cherbuliez, Labiche,
Prosper Mérimée, Lettres etc. 

Nu-mi place Zola, dʼAnnunzio etc. Din felul
acesta mi-a plăcut numai Madame Bovary de Flaubert
și Rouge et Noir de Stendhal. Insuportabil Balzac. 

În muzică, numai Beethoven, Haydn, Schubert,
Weber și felul lor; mai puțin Mozart, dar îmi place
Don Juan. Insuportabilă muzica italiană a la
Traviata, Lucia etc. Nu-mi place Wagner în toată
tendența lui, firește îmi place partea puternică a
orchestrației lui. 

În arta statuară, numai antica. 
În architectură antica și renașterea italiană, unele

gotice. 
În pictură înțeleg prea puțin; îmi place Michel

Angelo și Rembrandt, mai puțin Rafael, deloc
Rubens. Îmi place Velasquez și van Dyck. Deloc
Guido Reni. Foarte mult Leonardo da Vinci, Andrea
del Sarto.

Ca mobilare a casei și fel de viață în familie,
educație de copii etc. îmi place felul englezesc. De
călătorit, călătoresc mai cu plăcere în Șvițera și în
Anglia. Îmi plac munții înalți și lacurile mai mult
decât marea. De trăit în oraș îmi place mai mult
Viena, Dresda, Florența, poate și München. –

Telegramă
Alexandru Florescu, 
Minister Externe,

Bucarest.
Mulțumiri și urări reciproce.

Maiorescu

Telegramă
Bârsan
Burdujeni

Mulțumiri și urări reciproce. 
M.

Mercuri 5/ 17 ianuarie 1900. Viena. Trezit la 4,
cetit, sculat la 5½, ceai. Scriu. Ieri dimineață la 7 ore,
plecat cu trăsura din Abbazia, la 8° 9ʼ din Matuglie,
cu vagonul direct, sosit la Viena ceva înainte de 9
sara, pe la 9¼, la Hotel Krantz, bune odăi în etajul 3,
No 80 și 81 noi, 82 Emilia. Supat în salonașul nostru
81. Pe drum, pațiențe cu Emilia și lectură.

Luni sara, îmi mai pusese Anicutza o compresă de
beaume tranquille și eu luasem pe la 5 ore, 4 mici
capsule ricin. Așa m-am trezit marți dimineața fără
dureri ale peretelui abdominal15 și am scăpat de ele. –

Vineri 7/ 19 ianuarie 1900. Viena. După ceva ploaie
ieri, peste noapte ceva vânt și câteva trotuare mai
uscate. De la 9½ la 12½, cu Emilia la Cimitirul central,
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groapa lui Humpel. Plătit pentru îngrijirea mormântului
cu flori toată vara unui funcționar acolo (cl. I 25
Kronen) + monument mare norvegian (cu inscripție
strălucitoare alb-albăstruie16) 800 florini, cu inscripție.

Telegramă
Ion Pangrate, 
Sfinții Voevozi, 17

Bucarest
Sincere felicitări și urări pentru noul secol. 

Maiorescu

De la 3¼ – 4½, Hofrat profesor dr. Neusser17 la
mine (Mariahilferstraße). Niciun defect organic, nici
splina mărită de malariu. El crede posibil că „tremur”
la mâna dreaptă să fie efectul tutunului și propune să-
l las. Încolo, vara Șvițera și ceva Kissingen. Ceva
hidroterapie, ca aceea  pe care o fac. 

Anicuța, contra crampurilor la picioare învăluire
cu prosop ud, și apoi frecare. La degetele mâinilor, nu
masaj cu apăsare, ci cu învârtirea mădularelor. –
Dacă la mine ar crește mai tare acidularea urinei,
atunci ceva Karlsbad în viitor. 

Nimic important n-avem dar, ca suferință fizică. 
Recunoașterea sigură a intoxicării cu nicotină este

o cercetare optică asupra orizontului vederii cu câte
un ochi. – 

În toate serile, panțarolă cu Emilia, care acum
pare încălzită și recunoscătoare. 

Sâmbătă 8/ 20 ianuarie. Viena. Sculat la 6 ore. De
azi, vreau să fumez numai 10 cigarete pe zi câteva
zile, apoi 8, apoi 6, și peste vro 3 săptămâni să încetez
de tot.

Telegramă
Costake la Maiorescu,
Strada Mercur 1,

București
Sosim luni sara prin Predeal.

Maiorescu

Telegramă
Hotel Bristol
Budapesta

Rog rezervați azi sâmbătă seara două camere trei
paturi, dacă posibil 48 și 40.

Maiorescu18

Note:
1. Ultimele trei cuvinte în limba germană în manuscris.

Textul continuă în limba română.
2. Ultimele patru cuvinte în limba germană în

manuscris. Textul continuă în limba română.
3. Ermil Pangrati (Emil Pangrate, 1864 – 1931),

matematician, inginer și om politic român, profesor de
geometrie la Universitatea din Iași și din 1894, la
Universitatea din București. A înființat și a condus Școala
de Arhitectură (Academia de Arhitectură) din București și
a fost vicepreședintele Societății Politehnice din România.
A fost ministrul lucrărilor publice în Guvernul Titu
Maiorescu, deputat și senator.

4. Anthony Hope (Sir Anthony Hope Hawkins, 1863 –
1933), avocat și scriitor britanic.

5. Wenn wir Toten erwachen. Ein dramatischer Epilog
(Când noi, morți, înviem. Epilog dramatic), dramă în trei
acte de Henrik Ibsen, publicată în 1899. Premiera piesei a
avut loc în ianuarie 1900, la Hoftheater din Stuttgart.

6. Eduard Douwes Dekker (Multatuli – (lat. Am îndurat
multe), 1820 – 1887), scriitor olandez. Max Havelaar în
Indiile Olandeze, cel mai cunoscut roman al lui Multatuli,
publicat în 1860.

7. Este vorba despre volumul 5, Briefe des General-
Feldmarschalls und Erinnerungen an ihn (Scrisori către
feldmareșalul-general și amintiri despre el), publicat în anul
1892, în ediția Gesammelte Schriften und Denkwürdigkeiten
des General-Feldmarschalls Grafen Helmuth von Moltke.

8. Telegramă în limba franceză în manuscris. Textul
continuă în limba română.

9. Ultimele patru cuvinte în limba germană în
manuscris. Textul continuă în limba română.

10. Cuvânt în limba germană în manuscris. Textul
continuă în limba română.

11. Ultimele patru cuvinte în limba germană în
manuscris. Textul continuă în limba română.

12. De aici, textul continuă în limba franceză în
manuscris.

13. Ultimele două întrebări și răspunsurile în limba
franceză în manuscris. Textul continuă în limba română.

14. De aici, textul continuă în limba română în
manuscris.

15. Propoziție adăugată în 1913, cu altă cerneală, la o
relectură a Jurnalului. 

16. Michelangelo. 
17. Ultimele patru cuvinte în limba germană în

manuscris. Textul continuă în limba română.
18. Ultimele cinci cuvinte în limba germană în

manuscris. Textul continuă în limba română.

JURNAL, Volumul V: 1900. Ediţie critică coordonată
de Bogdan Mihai DASCĂLU. Text stabilit, traducere,
note, glosar și indici de Ana-Maria DASCĂLU și Bogdan
Mihai DASCĂLU.

4848 CONVORBIRI  LITERARE
MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ



*
Paris, 17 fév[rier] 1942

Chère Lily, 

Absolument aucune nouvelle de toi, depuis
décembre 1940! Tu as dû pourtant certainement m’é-
crire de souvent! Rien de Grigri, non plus. Une seule
lettre de Georgette, remontant à trois mois, et une
autre de ...tante Margot, toutes deux me donnant
force détails sur vous tous. Mais c’est si pénible de ne
plus pouvoir te lire toi-même. Tu as été malade, m’a-
t-on dit. Qu’as-tu eu? Es-tu guérie? Ton livre a un
gros succès, je parle de celui que tu écrivais durant
mon séjour chez toi. Tu en as publié d’autres sans
doute depuis. C’est toute une bibliothèque que j’aurai
à lire à mon prochain voyage. Quand? Qui peut le

dire! J’espère tout de même vous voir l’automne pro-
chain. – Nous allons tous très bien, Dieu merci! Mais
je maigris toujours. Maintenant, tu ne me reconnaî-
trais plus. Alde, d’une intelligence excessive, un peu
inquiétante, mais pleine de vie, de grâce, de joie.
Yvonne, moins maigre que moi et bien vaillante. –
Hiver âpre mais nous sommes encore chauffés – Mon
livre part très bien. J’en prépare deux autres. – Que
font Afane et Gogo? Nous sommes bien inquiets
d’eux. A toi de toute mon coeur.

Stefanel

[Expéditeur ~ Stéphane Lupasco, 95 rue Denfert-
Rochereau, Paris; Destinataire ~ Madame Ionel
Teodoreanu, 55, Str. Romana, 55, Bucarest,
Roumanie].
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ÎNTREGIRI LA BIOGRAFIA ÎNTREGIRI LA BIOGRAFIA 
LUI STÉPHANE LUPASCOLUI STÉPHANE LUPASCO

Nicolae SCURTU

R E S T I T U I R I

Biografia Filosofului, eseistului și excepționalului cărturar  Stéphane Lupasco (n. 11 august 1900, București –
m. 7 octombrie 1988, Paris) se impune a fi cercetată și, evident, cunoscută de un public cât mai interesat de exilul
românesc din secolul trecut.

Filosof, în accepțiunea cea mai firească a cuvântului, care a descoperit și a demonstrat, cu argumente temeinice,
existența unor noi dimensiuni ale lumii interioare și exterioare, eseist capabil de subtilități nebănuite și unul dintre
cei mai profunzi cugetători și cărturari, Stéphane Lupasco a creat universuri ale cunoașterii, pe care trebuie să le
asimilăm.

Reconstituirea biografiei sale fizice și spirituale se poate face începând cu identificarea, adnotarea și publicarea,
integrală, a epistolelor trimise celor din România, cât și celor din Europa. Și nu numai.

Epistola, ca mijloc de comunicare, mai ales, în vremuri de restriște, are un rol esențial în reconstituirea și
restituirea itinerarului unui intelectual de talia lui Stéphane Lupasco, care, cu regret mărturisesc, este așa de puțin
cunoscut chiar de specialiști.

O carte1 ce conține epistole primite, articole și interviuri, altfel, extrem de importantă, nu a găsit ecouri în lumea
literară și culturală de la noi.

O cercetare sistematică și riguroasă a bibliotecilor și arhivelor din România și Franța ar evidenția existența unor
mărturii și documente, scriptice și iconografice, de o excepțională valoare istorică pentru destinul lui Stéphane
Lupasco.

Recent, în urma unor cercetări atente, am identificat încă două epistole inedite ale lui Stéphane Lupasco trimise
doamnei Ștefana Velisar Teodoreanu (1897-1995), verișoara sa, din anii 1942-1943, în care evocă scene și secvențe
din viața familiei sale.

Se observă, cu destulă lejeritate, eleganța și claritatea discursului epistolar în vremuri așa de tulburi.



*
Paris, 17 feb[ruarie] 1942

Dragă Lily

Nici o veste de la tine, din decembrie 1940! Cred
totuși că mi-ai scris. Nimic nici de la Grigri! O
singură scrisoare de la Georgette acum trei luni și o
alta de la tanti Margot, amândouă dându-mi multe
detalii despre voi toți. Dar este atât de greu că nu am
primit nimic de la tine. Mi s-a spus că ai fost bolnavă.
Ce ai avut? Te-ai vindecat? Cartea ta are un mare
succes; vorbesc despre aceea pe care o scriai în
timpul șederii mele la tine. Fără îndoială că ai mai
publicat și altele de atunci. La viitoarea mea călătorie
voi avea de citit o întreagă bibliotecă. Când? Cine
poate să spună? Sper totuși să vă văd toamna viitoare.

Noi suntem bine cu toții, mulțumesc lui
Dumnezeu! Eu slăbesc mereu. Acum nu mai m-ai
recunoaște. Alde2, de o inteligență excesivă, puțin
neliniștitoare, dar plină de viață, de grație, de bucurie.

Yvonne3, mai puțin slabă ca mine, este foarte vitează.
Iarnă aspră, dar noi avem căldură. Cartea mea a
pornit bine. Mai pregătesc alte două. Ce fac Afane și
Gogo? Suntem neliniștiți în ceea ce îi privește.

Al tău, din toată inima,
Ștefănel

[Expeditor ~ Stéphane Lupasco, 95 rue Denfert-
Rochereau, Paris; Destinatar ~ Doamna Ionel
Teodoreanu, 55, Str. Romana, 55, București,
România].

*
Paris 30 mars 1943

Chère Lily,

Quel soulagement et quelle joie de recevoir tes
deux lettres, coup sur coup, et en si peu de temps!
Songe que depuis un an et demi, depuis ta lettre me
décrivant ton opération, plus une ligne de toi! Et mon
esprit de passer de l’idée la plus saugrenue aux ima-
ginations les plus affreuses. Enfin, je respire! Je
suspectais tout le monde de me cacher qui sait quoi!
Je suis si heureux de vous savoir tous, la-bas, les
mêmes qu’il y a 5 ans! Je me représente votre vie, je
te vois écrivant ton nouveau roman, là-haut, dans ta
chambre. Et comme je voudrais me replonger un peu
dans ton atmosphère! Mais ce n’est pas encore le
moment.

A ce propos, ne t’inquiètes pas de moi. Ma situa-
tion a été arrangée par notre attaché militaire, depuis
deux mois déjà. Et, entre temps, j’ai été nommé au
Service Financier, prés notre Légation en France, qui
siège du Consulat d’ici. Je fais donc partie d’un orga-
nisme de guerre, puisque c’est ce Service qui finance
toutes les commandes de l’Etat en France; nous ne
sommes que trois, je suis donc indispensable et mobi-
lisable sur place. Annonce-le à Petrovici. Je l’ai fait
moi-même, mais peut-être n’a-t-il pas reçu ma lettre.
Je lui disais, en même temps, que sa proposition de
me nommer Sous-Directeur de l’École roumaine me
semblait excellente, mais qu’il serrait bon qu’il chan-
geât le titre en celui de Directeur Adjoint, étant donné
le prestige et la réputation sans cesse croissante dont
je jouis ici, dans les cercles universitaires surtout, et
cette École est sous le haut patronage de la Sorbonne.
Mais c’est la un point de détail. Qu’il n’hésite pas a
passer a l’acte, et au plus tôt!

Ma situation militaire étant en règle, rien ne doit
plus l’en empêcher.

Si le Sous-Directeur, comme on me dit, doit être
Conférencier, pourquoi ne m’attribuerait-il, en même
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temps, ce poste? Rappelle-lui qu’il y a trois ans, c’est
lui qui m’a proposé de me créer une chaire de
Philosophie des Science, d’en parler même au Roi et
de mé faire élire Membre Correspondant de
l’Académie Roumaine.

Ne te préoccupes pas non plus de ma santé. Je
vais désormais pouvoir améliorer mon existence
matérielle, avec mes nouveaux appointements. Tu te
demandes comment je suis, quelle est mon allure, ma
figure.

Eh bien, celle d’un jeune homme; et je dois être
bien beau, à en juger d’après les innombrables succès
que j’enregistre, de 16 à 50 ans! Car moi, je ne m’en
rends plus compte: au début, éberlué par la résurrec-
tion d’une beauté noyée sous 15 années et 30 kg. de
graisse, je me suis tellement regardé dans la glace que
j’ai tout neutralisé. Mais évidemment, je n’ai plus
cette puissance volcanique, qui ne connaissais pas la
fatigue. On ne peut tout avoir.

Lilichon de mon coeur, je te serre bien fort dans
mes bras et t’embrasse ainsi que tous ces personnages
variés et exquis qui t’entourent, avec ma vieille et
profonde affection.

Yvonne et Alde t’embrassent aussi de tout coeur.
Yvonne, toujours gaillarde, intelligente, sûre d’elle,
modeste et infiniment fine. Alde, un tempérament
déchainé, infatigable, n’arrêtant pas de poser des
questions, à vous en rendre fou, longue, un peu trop
maigre, une petite tête ravissante, aux traits délicats
et avec deux énormes yeux noirs, qui ont toutes les
expressions, les fureurs et les grâces. Sa maman va la
conduire à Bellerive, pour Pâques, maintenant qu’on
peut passe la ligne, et l’y laisser jusqu’a l’automne,
car elle a grand besoin de campagne et là, ils ne man-
quent de rien.

A toi encore, de toute mon âme.
Ştefanel

[Expéditeur ~ Stéphane Lupasco, 95 rue Denfert-
Rochereau, Paris; Destinataire ~ Madame Ionel
Teodoreanu, 55, Str. Romana, 55, Bucarest,
Roumanie].

*
Paris, 30 martie 1943

Dragă Lily,

Ce ușurare și ce bucurie că am primit cele două

scrisori ale tale, una după alta și într-un timp atât de
scurt. Gândește-te că de un an și jumătate de la ultima
ta scrisoare în care îmi descriai operația ta nu am mai
primit nici un rând de la tine! Și apoi tendința mea de
a trece de la ideea cea mai bizară la gândurile cele
mai înspăimântătoare! În sfârșit, respir! Suspectam
pe toți că-mi ascundeau ceva. Sunt atât de fericit să
vă știu pe toți acolo, aceiași ca acum șase ani. Îmi
imaginez viața voastră, te văd pe tine scriind noul tău
roman, acolo sus, în camera ta. Și cât aș vrea să mă
cufund puțin în atmosfera ta. Dar încă nu este
momentul.

În privința asta, nu te neliniști de starea mea!
Situația mea a fost aranjată de atașatul nostru militar,
încă de acum două luni. Și, între timp, am fost numit
la Serviciul Financiar de pe lângă Legația noastră în
Franța care își are sediul la Consulatul de aici. Fac
deci parte dintr-un organism de război pentru că acest
serviciu finanțează toate comenzile statului în Franța
nu suntem decât trei persoane, eu sunt deci
indispensabil și mobilizabil pe loc. Spune-i și lui
Petrovici! Am făcut-o și eu dar probabil nu a primit
scrisoarea mea. Îi spuneam, totodată, că propunerea
sa de a mă numi sub-director al Școlii române îmi
părea excelentă, dar că ar fi bine să schimbe titlul în
acela de director adjunct, dat fiind prestigiul și
reputația tot mai mare de care mă bucur aici, mai ales
în cercurile universitare și că această școală este sub
înaltul patronaj al Sorbonei. Dar acesta este un
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detaliu. Să nu ezite să treacă la acțiune și cât mai
repede! Situația mea militară fiind în regulă, nimic nu
trebuie să-l împiedice să facă acest lucru. Dacă sub-
directorul trebuie să fie conferențiar – așa am aflat –
de ce nu mi-ar da acest post. Reamintește-i că, acum
trei ani, el a fost acela care mi-a propus să-mi creeze
o catedră de Filosofie a Științelor și să vorbească
chiar cu regele despre asta și să mă aleagă membru
corespondent al Academiei Române.

Nu te mai gândi la sănătatea mea! De acum
înainte îmi voi îmbunătăți situația materială cu
ajutorul noului meu salariu.

Te întrebi cum arăt, care este înfățișarea
mea, figura mea. Ei bine, cea a unui tânăr;
și trebuie că sunt foarte frumos, dacă judeci
după nenumăratele succese pe care le am,
de la 16 la 50 de ani! Nici nu mai îmi dau
seama de asta: la început, uluit de apariția
unei frumuseți pierdute sub cei 15 ani și
cele 30 kg de grăsime, m-am privit atât de
mult în oglindă încât am șters totul. Desigur
că nu mai am această putere vulcanică, care
nu cunoștea oboseala. Nu putem avea totul.

Lilișor, inima mea, te strâng în brațe și
te sărut la fel ca toate persoanele drăguțe
care te înconjoară, cu vechea și profunda

mea afecțiune.
Yvonne și Alde te sărută și ei din toată inima.

Yvonne mereu veselă, inteligentă, sigură pe ea,
modestă și foarte fină. Alde, un temperament
dezlănțuit, neobosit, punând neîncetat întrebări ce te
înnebunesc, înalt, puțin cam slab, un cap mic
încântător, cu trăsături delicate și cu doi ochi negri
enormi care au toate expresiile posibile, furie și
grație. Mama lui îl va duce la Bellerive, pentru Paști,
acum că se poate trece „linia“ și să-l lase acolo până
în toamnă, căci au mare nevoie de companie și acolo
nu le lipsește nimic.

Al tău, din toată inima,
Ștefănel

[Expeditor ~ Stéphane Lupasco, 95 rue Denfert-
Rochereau, Paris; Destinatar ~ Doamna Ionel
Teodoreanu, 55, Str. Romana, 55, București,
România].

Note:
* Originalele celor două epistole necunoscute se află în

biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din București.
1. Stéphane Lupasco ~ Infinitul și experiența. Scrisori,

articole, interviuri. Ediție îngrijită, tabele cronologice,
traducere, note, comentarii și indice de Oana Soare. Prefață
de Basarab Nicolescu. Postfață de Eugen Simion.
Academia Română. București, Fundația Națională pentru
Știință și Artă, 2015, 489 pagini + facsimile.

2. Alde Lupasco ~ fiica lui Stéphane Lupasco.
3. Yvonne Lupasco ~ soţia filosofului.
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Compromiterea lui Vintilă Horia devine și
obsesia serviciilor secrete comuniste externe.
O obsesie bine orchestrată, bine înscenată ca o
realitate greu de crezut, și totuși rămasă ca un
stigmat pe viața valorosului om de litere, în
documentele de arhivă ce-l privesc pe Vintilă
Horia. Avem, iată, în loc de informații reale de
istorie literară, noi trepte constituite aberant pe
scara contrafacerii cît și pe cea a calomniei, ele
fiind singurele „posibilități”de compromitere a
marelui intelectual.

Succesul fulminant al romanului premiat
cu Premiul Goncourt inflamează spiritele
conducerii de partid și de stat, securitatea fiind
abilitată să ia măsuri de a pune în umbră sau
chiar de a distruge, în acte, succesul romanului

de o calitate literară demnă de a primi un premiu
internațional de asemenea prestigiu. Dar tocmai
succesul acestui roman și ascensiunea rapidă, ca
valoare literară, a numelui scriitorului român și mai
ales traducerea lui, după cum vom vedea în
documentele de față, ba mai mult, preluarea și
traducerea de către editurile occidentale a altor scrieri
de Vintilă Horia, constituie motive de disperate
atacuri la adresa omului și scriitorului. Mai întîi,
editura Fayard îi traduce altă carte cu profil politic.
Dar cu premiantul Goncourt, atacat din țară în loc să
fie prețuit, se petrece o schimbare neașteptată.
Blîndul Vintilă Horia se va revolta ca refugiat politic,
fiind tot mai conștient de acest lucru care îl
îndurerează pînă la dramă, dar și îndemnat de sutele
de scrisori primite ca susținere în urma denigrărilor
publice care vor urma atribuirii premiului. Scriitorul
va deveni vedeta instituțiilor exilului românesc din
Occident, unde va conferenția cu succes la invitația
diverselor organisme. Va fi susținut de oamenii de
litere din Franța și promovat de edituri de faimă, de

asemeni din Franța.
În acest timp, Securitatea va comunica

permanent cu Direcția culturală din Ministerul
Afacerilor Externe și va acționa prin Secția culturală
din Paris (desigur „plină pînă în dinți” de ofițerimea
serviciilor, rezidenți și informatori). Se va acționa
asupra celor care îl susțineau fără a-l cunoaște, dar
conștienți de valoarea lui ca scriitor.

Schimbarea lui Vintilă Horia, una hotărîtă, aceea
de refugiat politic, ascute vigilența, îngroașă
urmărirea și semnalarea lui în legătură cu noua
atitudine. Finalul acestor acțiuni nu poate fi decît „a
se lua măsuri” la Ministerul Afacerilor Externe cu
privire la „fugar”.

Succesul masiv al cărții îi atrage traducerea în
diverse limbi străine în Occident, dar și publicarea de
către editura Fayard a unui alt roman care în
concepția Securității „camuflează conflictul între Est
și Vest”. „Ștefan” și „Katy” vor fi agenții principali în
chestiunea Premiului Goncourt, în chestiunea
„literară” în general.

Se continuă folosirea tonului denigrator, a
seriilor informațiilor calomniatoare și voit eronate.
Atacurile orchestrate din presa franceză de stînga nu
reușesc să-l ducă pe Vintilă Horia pe calea răzbunării,
deși va fi îndemnat să dea în judecată ziarele de
stînga care îl vor ataca josnic. Exilul este insultat și
calomniat în massă. Exilații sunt numiți „adepți sau
simpatizanți ai fascismului francez”.

O altă contrafacere strigătoare la cer prezentă
reiterat în documente este vorbirea care se face
despre așa-zisa „retragere” a Premiului Goncourt.
După cum deja se știe oficial, premiul nu i-a fost
retras(nici nu va fi posibil, regulamentul Premiului
Goncourt nepermițînd retragerea premiului!).
Premiul Goncourt i-a fost atribuit lui Vintilă Horia,
nu și conferit, din cauza retragerii autorului în urma
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denigrării sale prin cabala pusă la cale de conducerea
comunistă a țării în combinație cu Securitatea.

Invitarea lui Vintilă Horia pentru participarea la
conferințele exilului românesc dar și a unor
personalități de marcă ale societății occidentale strică
planurile Securității pornite cuasiduitate pe urmele
scriitorului. Se vor fabrica rapoarte pe baza unor
calomnii, așa cum se hotărîse încă din anii 40, odată
cu întreg eșfodajul contrafac erilor strigătoare la cer.
Una dintre cele mai grave ofense aduse Academiei
fraților Goncourt a fost și inventarea faptului că
premiul cu care fusese onorat Vintilă Horia a fost
...anulat!.

Una dintre cutumele Securității era de a
răstălmăci adevărurile și de a se sluji de situații care
le serveau interesele: în cazul Vintilă Horia se speră
că vor putea să se folosească de patriotismul său
declarat în favoarea informațiilor ce i le puteau
smulge despre exil.

În tot noianul de orori și de grozăvii inventate
puse pe seama unei personalități strălucite pentru a-i
putea întuneca anvergura intelectuală din lumea
occidentală, strălucește ca un diamant o rară, pozitivă
informație inedită: importanța ce a acordat-o
scriitorul exilat altui mare exilat, pe numele lui
Constantin Brăncuși, socotindu-l o valoare
inestimabilă în cultura română.

* * *
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

STRICT SECRET
UM 0123/I 14 februarie 1961
„132”
Material primit de la rezidența1 PARIS
Prin curierul din 6 II 1961
SCRISOARE NR. 20/E
privește pe Vintilă Horia

Adnotare marginală olografă semnată
indescifrabil: „S-a dat o notă la Serv. IV”

SCRISOARE NR. 20/E
privește pe VINTILĂ HORIA
După repaosul petrecut în Elveția s-a înapoiat la

Paris în bună formă fizică și morală, destul de
remontat, după emoțiile prin care trecuse cu ocazia
Premiului Goncourt. Remontare la care contribuie și
aspectul material al chestiunei, vînzarea cărții a ajuns
la ordinul 200.000 de exemplare, contul său în bancă
îi asaigură viață fără griji, pentru ani mulți a semnat
deja 4 contracte pentru traducerea și tipărirea cărții în

Italia, Germania Federală, Anglia și USA. În Franța,
tot la editura FAYARD2, a semnat de asemeni
contractul pentru tipărirea lucrării denumită „LA
REVOLTE DES ECRIVAINS SOVIETIQUES”3,
care a apărut deja la Madrid, în spaniolă, dar ediția
pentru Franța va fi mult modificată, chiar aceasta
face în prezent.

După care, cam peste 1-2 luni, va trece la
tipărirea unei cărți mult mai „politice”, bazată pe
emigrație și în care va căuta să răspundă tuturor și la
toate atacurile aduse împotriva sa.

Persoane ce l-au ajutat și au ajuns prieteni intimi
cu VINTILĂ HORIA precum BOILĂ ROMULUS4,
DJUVARA NEAGU și alții, asigură că acesta a
suferit o transformare totală. În sensul că dintr-un om
de litere, un scriitor, atacurile suferite și campania
uriașă contra sa l-au îndîrjit și oțelit, trezind în același
timp conștiința de refugiat politic pe care o avea mai
înainte destul de estompată și care acum se
redeșteaptă. La această transformare ar fi contribuit și
sutele de scrisori primite din toate părțile, scrisori de
susținere și încurajare ce i-au adus un imens reconfort
moral.

În lumea franceză , pariziană, HORIA VINTILĂ
începe să fie căutat de lumea zisă „de dreapta”.
Astfel, înseara de sîmbătă, 21 ianuarie și tot pe tema
„Ovidiu – personaj de roman”, VINTILĂ HORIA
conferențiar la „Cercle des Amities Francaises” nr 17
rue de la Ville de l’Eveque, după care a urmat un
banchet în cinstea sa cu care ocazie doctorul [numele
lipsește], președintele cercului,i-a adus omagii.

VINTILĂ HORIA locuiește la[…] în
apartamentul ce i l-a închiriat HORIA
GRIGORESCU înapoiat din Brazilia.

Materialele pe baza cărora s-a întocmit prezenta
scrisoare sunt date de „ȘTEFAN” și verificate prin
„KATY”.

Se desprinde că VINTILĂ HORIA va actiona în
viitor cu mai multă dîrzenie și că va fi susținut de unii
oameni de litere din Franța, de multe edituri
cunoscute de noi.

Propunem ca cele de mai sus să fie comunicate
Direcției culturale din M.A.E. pentru a se încerca
prin secția culturală din Paris contactarea elementelor
care nu-l cunosc pe VINTILĂ HORIA și
determinarea lor la această susținere. 

ss/ROMAN ss/NICOLAE
OBSERVAȚIILE BIROULUI

Rezidența să urmărească în continuare prin
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„ȘTEFAN”și „KATY”, ce materiale intenționează să
folosească HORIA VINTILĂ la cartea sa bazată pe
emigrație.

Suntem de acord ca noile aspecte legate de
atitudinea lui HORIA VINTILĂ să fie semnalate
pentru măsuri și la MAE.

Șeful Serviciului III ȘEFUL BIROULUI II
Locot. Colonel, Căpitan,
Todiriu Ismail Popa Ioan

* * *
MINISTERUL AFACERIOR INTERNE

STRICT SECRET
DIRECTIA I 17 martie 1961
„132”
Material primit de la Rezidența Paris 
Prin curierul din 14 IV 1961 SCRISOAREA

NR.26/E
din 4 martie 1961
privește pe Vintilă Horia
Succesul indirect al cărții – tocmai din cauza

scandalului provocat pe această temă – se menține .
Pentru Franța vînzarea se continuă oarecum
plafonată la cca. 200.000 de exemplare. Dar prin
contracte semnate de editura FAYARD cu care va
împărți beneficiile pe jumătate, romanul „DIEU EST
NE EN EXIL” este în curs de traducere în alte 11 alte
limbi, spaniolă, portugheză, italiană, germană,
engleză, suedeză, greacă, japoneză, birmană, etc.
VINTILĂ HORIA spune că în Spania, s-a ajuns deja
la imprimarea ediției a 3-a, iar în Italia prima ediție s-
a epuizat în 2 zile. Cît pentru Germania, Anglia și
America, prima ediție va ieși în martie-aprilie 1961.

Chemat de editori locali, VINTILĂ HORIA va
pleca la Madrid pentru o săptămînă la 23 februarie,
apoi va pleca la Roma, pana la 5 martie, pentru altă
săptămînă. Proiectează de asemeni alte deplasări în
Germania și Anglia.

În prezent, la Paris, editurile FAYARD au început
tipărirea unui alt roman, al său ce va apare în cursul
lunii martie denumit „Le Chevalier de la
Resignation”5 unde este vorba de un conflict între
„bizantini și venețieni”, dar în realitate camuflarea
romanțată a conflictului actual între Est și Vest.

Pe chestiunea atacurilor al căror obiect a fost cu
ocaziunea premiului Goncourt, VINTILĂ HORIA a
fost sfătuit de mulți să atace în justiție ziarul
L’Humanite și Legația R.P.R. la Paris. Cazul a fost
prezentat spre examinarea avocatului francez

[lipsește numele] ce are asigurat cîștig de cauză
100% dacă i se încredințează procesul.

Consultată, editura FAYARD a socotit că totuși
acțiunea în justiție nu este oportună, cel puțin pentru
moment. Opunerea definitivă la sfaturile primite a
fost chiar din partea lui VINTILĂ HORIA ce a
declarat că nu-i mai trebuie alte încurcături și alte
emoții, apoi că nu vrea deloc să se pună în conflict
deschis cu „R.P. Română care este totuși țara mea”.
Mulțumindu-se cu succesul cărții și numeroasele
scrisori de laudă și încurajare ce zice că primește
zilnic.

Materialele pe baza cărora s-a făcut prezenta
sesizare sunt date de „ȘTEFAN” și verificate de
„KATY”.

ss/ROMAN ss/NICOLAE
OBSERVAȚIILE BIROULUI
Din scrisoarea alăturată vom întocmi o notă spre

a o da în continuare la exploatare prin Serviciul IV.
Vom indica rezidenței să urmărească în

continuare activitatea lui VINTILĂ HORIA prin
agenții „ȘTEFAN” și „KATY”.

ȘEFUL SERVICIULUI III ȘEFUL
SERVICIULUI II

Tov.Colonel Căpitan,
Todiriu Ismail Popa Ioan

* * *
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECȚIA I STRICT SECRET 
„132” 6 iunie 1961
N O T Ă
Nr.441/5 iunie 1961 ROMA
1. În ziua de 30 mai a.c. a avut loc la Roma, în

sala mica a Teatrului ELISEU [corect Theatre de
Champs Elisee] conferința lui VINTILĂ HORIA
intulată Dumnezeu s-a născut în exil. Oficial a reieșit
că manifestarea a fost organizată de revista fascistă

„BORGESSE”[corect IL BORGHESE]6 condusă de
[MARIO]TEDESCHI7. Adevărul că ideea și
organizarea propriuzisă aparține „Societății
Academice[Române]”. În mod concret de această
problemă s-au ocupat MIRCEA POPESCU8 și
DOZZI FILLIPO9 în colaborare și cu sprijinul
preoților de la Vatican. Asistența formată exclusiv din
adepți ori simpatizanți ai fascismului francez(M.S.I.)
și fugarii din Roma, cu toate că a fost numeroasă,
calitativ nu s-a ridicat la nivelul sperat de organizator.
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Nu s-a remarcat prezența niciunei personalități. În
cuvîntarea sa VINTILĂ HORIA a evitat să aducă
calomnii directe la adresa țării, referindu-se doar la
situația popoarelor „subjugate”. Criticându-i pe aceia
care s-au agitat atunci când a fost asasinat
[PATRICE]LUMUMBA10, VINTILĂ HORIA a scos,
în același timp, în evidență, că nici unul nu s-a gîndit
și nu se gîndește să facă ceva pentru sutele de
milioane de „înrobiți”.

În legătură cu cartea sa a arătat că inițial l-a lovit
serios retragerea premiului însă curînd și-a dat seama
că acest eveniment i-a făcut popularitate. De exemplu
în Italia s-au vîndut pînă în prezent peste 15.000 de
exemplare. Prezentîndu-l pe VINTILĂ HORIA
publicului, [MARIO] TEDESCHI a încercat să dea
manifestării un caracter net anticomunist, folosind în
acest scop cuvîntul său de încheiere pentru a strecura
o serie de calomnii la adresa PARTIDULUI
COMUNIST ITALIAN. A doua zi VINTILĂ a
părăsit Italia. Interesantă este comportarea lui
CAPROȘ K. Neștiind că restul preoților sunt deja în
sală a refuzat să intre. Temîndu-se că VINTILĂ
HORIA ar putea vorbi rău despre Vatican și deci l-ar
compromite, CAPROȘ a preferat să se ducă în vizită
la preotul [AUGUSTIN]TĂUTU11 care se află în
spital.

Inainte de organizarea acestei acțiuni, CAPROȘ
l-a rugat pe[nume anonimizat]să meargă la VINTILĂ
H. și să-l facă atent ca în cuvîntarea pe care o va rosti
să nu atace Vaticanul.

2. În situația că „MARIAN” vine la 15 iunie a.c.
îl va găsi pe „ROBERT” la ROMA deoarece acesta
va pleca în SUA la sfîrșitul lunii iunie a.c.

ss/ANDREESCU
Informațiile de mai sus au fost furnizate de către

TENENBAO cu ocazia întîlnirii ce a avut loc pe data
de 3 iunie a.c.

PENTRU CONFORMITATE
ȘEFUL BIROULUI II
Căpitan,
Popa Ioan

* * *
Sursă: „DAVID” 301/2 X 1962
Primit: col. Rusu Emanoil
Data 30 IX 1962 N O T Ă
(document olograf)

MARIANA COCORESCU domiciliată în
București […] unde se află și legația Elveției, afirmă

următoarele în legătură cu cumnatul său Vintilă
Horia, condamnat în contumacie la 25 de ani muncă
silnică…

Pînă la începutul acestui an VINTILĂ HORIA a
locuit la Paris. Deși a obținut un mare succes cu
„Dieu est ne en exil”și Premiul Goncourt, totuși a
trebuit să plece din capitala Franței din cauza
greutăților materiale.

În urma campaniei dezlănțuită de presa comunistă
franceză pentru că obținuse premiul GONCOURT
pentru romanul amintit nu i s-a mai acordat nici
premiul în bani, cu toate acestea nici alți bani nu a
mai cîștigat cu romanul său.

A fost ajutat de cercurile catolice de la Paris dat
fiind caracterul mistic al romanului, dar numai o dată
și nu substanțial.

Din această cauză VINTILĂ HORIA căsătorit cu
sora MARIANEI COCORESCU – OLGA
TEOHARI nu a mai putut trimite nici bani, nici
pachete rudelor de la București.

MARIANA COCORESCU spune că nu mai are
vești de la VINTILĂ HORIA de mai multe luni, dar
crede că a plecat din nou în Spania unde se refugiase
pînă în momentul apariției romanului său la Paris în
1960.

VINTILĂ HORIA este frate (văr, e gresit!!) cu
avocatul [GHEORGHE] CAFTANGIOGLU, fost
legionar condamnat.

Din cauza greutăților materiale12 MARIANA
COCORESCU urmează cursurile de infirmieră
pentru că are doi copii, iar soțul, NICOLAE
COCORESCU, fost ofițer de marină, nu cîștigă
suficient.

Sursă: „DAVID”
N.B.
Un exemplar se va trimite la Direcția I-a și a II-a
Agentul va semnala în continuare manifestările și

legăturile MARIANEI COCĂRĂSCU
Ss/Colonel Rusu Emanoil

* * *
Sursa: „DAVID”
Primit: col.Rusu Emanoil
Data: 28 februarie 1964
Casa [conspirativă a Securității]: „Garofița”

301/4 martie 1964
STRICT SECRET-ex.1
N O T Ă
Dr. MIOARA IGNĂTESCU prietenă cu
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MARIANA COCORESCU afirmă următoarele:
MARIANA COCORESCU a urmat o școală de

felcere, așteaptă ca în cursul acestui an, după
absolvirea școlii să poată lucra la un spital din cauză
că are greutăți familiale (2 copii), iar soțul ei,
NICOLAE COCORESCU care a lucrat ca zilier la o
cooperativă, este azi fără serviciu.

MARIANA COCORESCU are vești de la
VINTILĂ HORIA care se află în Franța. Știe că în
ultimul timp a publicat un volum intitulat
„Dictionnaire des papes”13 cu subtitlul „De Saint
Pierre a Paul VI”.

Cartea cuprinde o biografie amănunțită a vieții
tuturor papilor, întocmită pe baza documentării
făcută la Biblioteca Institutului Catolic din Paris.
Cartea a fost tipărită de acest institut și se bucură de
o largă publicitate în periodicele și ziarele catolice
din Franța și alte țări. O asemenea lucrare nu putea
apare decît cu aprobarea Vaticanului, obținută de
cardinalul din Franța.

VINTILĂ HORIA și-a făcut strînse legături cu
Institutul Catolic de la Paris, care are editură proprie,
în urma publicării romanului „Dieu est ne en exil”,
pentru care a obținut și premiul literar
„Goncourt”anulat în urma demascării lui VINTILĂ
HORIA în coloanele ziarului „L’Humanite”.

Sursa: „David”
N.B.
Nota se va trimite spre exploatare la Dir. a II –a,

cpt. Bratu care a cerut această notă. Ca o părere
incertă a agentului, se presupune că legăturile
familiei din țară cu fugarul s-ar putea face prin
reprezentanța Elveției din București.

Col.Rusu Emanoil

* * *
Calle Braton de Los Herreros 67
18X 1966
Stimate Domnule Comarnescu,
Mulțumesc pentru rîndurile trimise la Paris și

ajunse aici în timp ce mă aflam la Mallorca. Răspund
deci cu oarecare întîrziere, lucru pentru care vă cer
iertare. Sunt din nou la Madrid unde îmi voi continua
activitatea cinematografică și literară pentru încă un
an probabil. V-aș ruga, deci, să-mi comunicați la
adresa de mai sus (cea de la Gif-sur-Ivette rămînînd
permanent valabilă) cărțile sau broșurile pe care ați
urma să mi le trimiteți de aici înainte, ca să nu-mi mai
sosească cu atîta întîrziere.

Și eu am fost fericit să vă văd, mai cu seamă că
această întîlnire neașteptată, umată de un nou contact
cu[Constantin] Brâncuși, văzut prin ochii
preocupărilor mele de acum a produs în mine o
ciudată spargere către o nouă gnosă personală ale
cărei urmări le veți putea ușor descifra în finalul
romanului pe care-l termin luna aceasta, înscris într-
un fel în spațiul Coloanei Infinitului de la Târgu-Jiu,
într-un secol foarte îndepărtat în viitor. Vă sunt într-
un fel dator pentru această schimbare de perspectivă,
întîmplată în după-amiaza în care, în iulie trecut, mi-
am dus copiii să vadă atelierul lui Brâncusi.

În ceea ce privește venirea mea în țară, știu că
întoarcerea oricui e posibilă, însă aș prefer să fiu
precaut acolo de propriile mele cărți care au mai mult
drept decît mine să-și curme propriul exil și să reînvie
în spațiul cărora au fost de la început sortite.

În speranța de a vă reîntîlni și transmițîndu-vă
cele mai bune salutări din partea soției mele, rămîn al
dumneavoastră cu alese sentimente de prietenie și de
veche admirație.

Vintilă Horia

* * *
[NOTĂ FĂRĂ ANTET]
VINTILĂ HORIA, pe adevăratul său nume

VINTILĂ CAFTANGIOGLU, romancier și poet de
oarecare renume în străinătate14, laureat al premiului
Goncourt, fire nestatornică, are oarecari relații în
lumea culturală din Occident, dar nu e o persoană
prea influentă din cauza cunoscutelor sale idei de

extremă dreaptă15. E animat de sentimente naționale
și poate fi influențat în sensul intereselor țării.

Sursa „p” C 22 13 03 1967

* * *
M.A.I.- U.M.0123/I 29 martie 1967
– C.21 – FIȘA PERSONALĂ

privind pe VINTILĂ HORIA
VINTILĂ HORIA este născut la 18 decembrie

1915 în comuna Segarcea, regiunea Oltenia, de
profesie ziarist și scriitor, absolvent al Facultății de
Drept din București.[…].

În perioada iunie 1940 – noiembrie 1940 a fost
numit atașat de presă la Ambasada Română din
Roma, iar de la 1 iunie 1941 corespondent de presă la
Berlin și apoi, în 1942, atașat de presă la Viena.
Numirea sa în aceste funcții s-a făcut cu sprijinul lui
NICHIFOR CRAINIC – pe atunci ministru al
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Propagandei.
În 1943 este semnalat că făcea legătura între

legionarii din țară și cei din Germiania16. Fiind
rechemat de la post în același an, a refuzat să se
întoarcă, ceea ce a dus la destituirea lui din funcția
diplomatică ce o deținea.

[…]
În anul 1949 se afla în Argentina, unde preda

limba română la Universitatea din Buenos Aires. De
asemenea colabora la ziarul „Românul” și la
publicațiile „Curierul creștin al Bisericii” ortodoxe
greco-catolice române din Buenos – Aires.

În 1951 a fost ales vicepreședinte al „Asociației
Românilor Liberi” din Argentina aderînd la gruparea
politică înființată de N. RĂDESCU17, ceea ce i-a
atras critici din partea unor elemente legionare. După
moartea lui N.RĂDESCU în 1952, VINTILĂ
HORIA s-a apropiat de grupul P.N.Ț.-ist din Paris
condus de ROMULUS BOILĂ și VENIAMIN
VIRGIL18.

În 1958 Vintilă Horia revine în Europa, locuind
alternativ în Franța și Spania. Activează în Societatea
Academică Română în 1960 îndeplinea funcția de
secretar al secției de istorie literară, literatură și artă.

În tot acest timp VINTILĂ HORIA a desfășurat
o intensă activitate publicistică ca ziarist, critic
literar, poet și scriitor, colaborînd la majoritatea
publicațiilor emigrației reacționare și publicînd mai
multe volume de proză și antologii literare. În 1960
romanul său Dumnezeu s-a născut în exil a fost
distins cu premiul Goncourt al Academiei
Franceze19. În urma unor acțiuni întreprinse
împotriva lui Vintilă Horia în presa franceză și
română, invocîndu-se ca pretext activitatea lui
fascistă și legionară.

Deși fusese sfătuit de unele elemente dușmănoase
să deschidă proces împotriva Legației României
pentru campania dezlănțuită împotriva lui, VINTILĂ
HORIA a afirmat că nu e cazul să se pună rău cu țara.

În prezent VINTILĂ HORIA se află în Spania
ocupîndu-se de activitatea literară și
cinematografică.[…].

Note:
1 – REZIDENT – Persoană introdusă în rețeaua

informativă, în special pentru a coordona sau dirija surse
din categoria persoanelor de sprijin sau a colaboratorilor
sau a informatorilor necalificați. Preia o parte din
sarcinile ofițerului de legătură.

2 – EDITURA FAYARD – una dintre cele mai vechi
edituri edituri franceze, fondată în 1857 la Paris.
Specialiizată în literatură, arte și științe sociale.

3 – Titlul original în limba spaniolă: LA REBELDIA
DE LOS SCRITORES SOVIETICOS, volum apărut la
Madrid în 1960

4 – ROMULUS BOILĂ (n. 1881 – m. 1946) – a fost
membru al PARTIDULUI NAȚIONAL ROMÂN DIN
TRANSILVANIA ȘI UNGARIA. Începînd cu anul 1946
este membru al PARTIDULUI NAȚIONAL
ȚĂRĂNESC.

Figură luminată a politicii românești, deputat,
senator, figură marcantă în învățămîntul universitar –
profesor universitar la Facultatea de Drept a
Universității din Cluj. A publicat lucrări – studii și
broșuri în domneiul dreptului. Participant la Marea
Adunare Națională de la Alba Iulia, organism
reprezentativ al „tuturor românilor din Transilvania,
Banat și Țara Ungurească”. „Adunarea”a fost cea care a
hotărît Unirea Transilvaniei cu România la 1 decembrie
1918.

Din 1903 a fost stagiar în cancelaria lui Iuliu Maniu
la Blaj, Iuliu Maniu fiind pe atunci avocatul-jurist
consult al Mitropoliei Greco-Catolice. În această
calitate pleacă la Paris și Berlin în 1905 pentru a se
perfecționa în în dreptul penal, economia politică,
precum și pentru a se familiariza cu noțiuni de filosofie
și psihologie . Tot în 1905, în ianuarie, va fi desemnat
delegat al românilor la Conferința Națională a Partidului
Național Român din Transilvania, ținută la Sibiu.
Ascensiune rapidă, începînd cu acest an, în toate
activitățile sale. Influență majoră și susținere din partea
lui Iuliu Maniu.

După evenimentele din 1918 se va ocupa cu
precădere de studiul dreptului constitutional, în paralel
cu cariera politică. În 1926 ia naștere Partidul Național
Țărănesc prin fuziunea Partidului Țărănesc cu Partidul
National din Transillvania. R.B. va fi deputat, senator și
vicepreședinte al Senatului între 1928-1929.

5 – Roman apărut la editura Fayard în 1961
6 – IL BORGHESE – revistă culturală și politică

lunară din spectrul cultural de dreapta. A fost înființată
de Leo Longanesi în 1950. Revista a fost numită după
familia conservatoare Borghese. Apărea săptămînal cu
profil de dreapta și conservatoare. Leopoldo Longanesi
și Indro Montanelli au fost primii editori ai revistei. În
anii 50 revista era apropiată de Partidul Democrației
Creștine. Sprijinul lui Longanesi a încetat când a socotit
că partidul e prea slab pentru a contracara “amenințarea
comunistă”. Revista și-a încheiat apariția în 2001 și a
fost relansată la Roma în 2012

7 – MARIO TEDESCHI (n. 1924 – m. 1993).
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Jurnalist și politician Italian. I-a urmat lui Leo
Longanesi la conducerea revistei Il Borghese pe care a
condus-o 36 de ani pînă la moartea sa. Sub conducerea
lui, periodicul a avut cel mai mare succes de public. Prin
investigațiile effectuate prin intermediul revistei,
Tedeschi a fost primul care a denunțat corupția lumii
politice și a documentat subvențiile ilegale acordate
Partidului Comunist Italian.

8 – MIRCEA POPESCU (n. 1919 – m. 1975).
Scriitor și jurnalist român. Secretar de redacție al
Revistei Scriitorilor Români [revistă redactată de
Societatea Academică Română] din exil.

9 – PATRICE LUMUMBA (n. 1925 – m. 1961)lider
politic congloez și prim- ministru al Republicii Congo .
A participat la cîștigarea independenței țării față de
Belgia. Înlăturat de la putere și executat. În Congo a fost
considerat primul erou naţional.

10 – FILIPPO DOZZI – n. în Italia, Frisanco –
Udine de unde a emigrat în România. A înființat
„Întreprinderea individuală Filippo Dozzi”, firmă care a
funcționat pînă în 1954 cînd a fost naționalizată.

11 – Monseniorul IOAN AUGUSTIN TĂUTU (n.
1925 – m. 2018). A fost sfințit preot la 9 ianuarie 1949
pentru eparhia greco-catolică de Oradea. Biserica
greco- catolică a intrat în ilegalitate în timpul regimului
communist. Preotul Augustin a intrat ca oficial în
serviciul Congregației catolice pentru Bisericile
oficiale. În ultimii ani de viață, Monseniorul Tăutu s-a
stabilit la Casa Diecezană a Clerului San Gaetano (zona
Monte Mario), îngrijită de Congregația surorilor Fiicele
sărace ale Sf. Gaetano.

12 – Se folosește pretextul greutăților materiale
pentru a se evita explicația faptului că familia
Cocorescu fusese decăzută din drepturi civile după
epurarea din cadrul armatei regale a căpitanului de
marină Nicolae Cocorescu, soțul Marianei Cocorescu,
rămas un timp fără dreptul la minima substență, coborît
apoi la „munca de jos” după cum am văzut în
documente. Era o practică, de asemenea, curentă în
epocă: epurarea elitelor din „regimul burghezo-
moșieresc”. Mariana Cocorescu va urma școala de
felceri deoarece va fi singura la care va fi admisă.

13 – Volumul a fost publicat și în traducere
românească sub titlul Dicționarul Papilor la Editura
Seculum în 1999

14 – O altă practică a serviciilor era aceea de a
minimaliza sau bagateliza valoarea reală a oamenilor de
cultură care intrau sub lupa Securității pentru a fi
compromiși, desființați ca valoare reală. 

15 – Invective, insulte la adresa scriitorului omagiat
și prețuit în Occident, calomnii, urmează pentru ca
acesta să-și piardă credibilitatea și să i se pună în umbra

mediocrității faima internațională. Rapoartele
denigratoare sunt, după cum știm la ordinea zilei în
privința lui Vintilă Horia, nemaivorbind de faptul că și
aceasta era încă o practică lugubră a serviciilor secrete
comuniste.

16 – De asemenea străveche și odioasă calomnie,
dovedită, la adresa marelui scriitor

17 – NICOLAE RĂDESCU (n. 1874 – m. 1953).
Militar de carieră, general de corp de armată adjutant,
„ultimul prim-ministru al unui guvern liber înainte de
instaurarea regimului comunist în România”. A fost
președinte al Consiliului de Miniștri între6 decembrie
1944 și 28 februarie 1945. În urma ultimatului lui
Andrei Vîșinski Regele Mihai a acceptat demisia
generalului Rădescu, fiind numit prim-ministru Petru
Groza. Refugiindu-se în legația Marii Britanii din
București , a reușit să scapte de închisoare și să
părăsească România în mod clandestin la 15 iunie 1946.

18 – VIRGIL VENIAMIN – (n. 1906 – m. 1986).
Ilustru jurist și fruntaș țărănist. A absolvit Facultatea de
Litere și Filosofie la București. Doctoratul în Drept l-a
obținut la Paris în 1930 și a urmat Academia de Drept
internațional la Haga. După arestarea lui Ilie Lazăr în
1946 V.V. a devenit șeful organizației muncitorești a
P.C.R. După 1948, odată cu prigoana comunistă a
reprezentanților partidelor istorice a reușit să fugă în
străinătate stabilindu-se mai întîi la Berlin și apoi la
Paris. Soția lui, Elena Vasilescu-Karpen a fost arestată și
trimisă în lagărul de muncă forțată Canalul Dunăre-
Marea Neagră. În 1948 va face parte, în Franța, din
Comitetul Partidelor Democratice Române, care devine
la 10 mai 1949 Comitetul Național Român, care, sub
egida Regelui Mihai era socotit adevăratul guvern
român în exil, considerîndu-se că Partidul Comunist
Român se substituise, în mod samavolnic, Statului
român de drept. 

19 – CONFUZIE DE TITULATURĂ apărută
frecvent în documentele Securității: se folosește în mod
eronat denumirea de ACADEMIA FRANCEZĂ pentru
ACADEMIA GONCOURT, cea care conferă Premiul
Goncourt, înființată de Edmond de Goncourt, autor,
critic și editor, în onoarea fratelui și colaboratorului său
Jules Alfred Huot de Goncourt (1830-1870). Academia
Goncourt a inițiat acordarea Premiului Goncourt în
decembrie al fiecărui an începînd cu 1903.
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Continuăm să urmărim, grație celor 39 de scrisori
păstrate în Fondul personal C. Turcu din cadrul
Arhivelor Naționale Iași, parte din dialogul epistolar
al celor doi cărturari animați de o împătimită
devoțiune pentru recuperarea și cercetarea
mărturiilor de istorie culturală. Avem a ilustra din
nou atât unele preocupări și trăiri ce le-au împlinit
existența, cât și tutelara delicatețe a prieteniei ce i-a
legat, în ciuda distanței (Iași-București) și a vârstei
(C. Turcu – n. 1903, Geo Șerban – n. 1930), într-un
răstimp de aproape două decenii, curmat de
neașteptatul sfârșit al distinsului arhivist ieșean la 29
noiembrie 1980.

Buc[urești], 25 iunie 1965
Dragă domnule Turcu,
Interpretam răstimpul cam mare – cel puțin așa

mi s-a părut mie – de când nu am avut nicio veste de
la d[umnea]v[oa]s[tră] ca un semn că sânteți intens
ocupat de lucru și recenta scrisoare mi-a confirmat
presupunerea. Acum, când sânteți la capătul unei
atât de migăloase munci, înțeleg că termenul
prevăzut de editură, care plasează lucrarea
[Comerțul cu carte în Țările Române] tocmai în
1967, vi se pare extrem de supărător. Trebuie să vă
spun din proprie experiență că procesul de tipărire
durează neașteptat de mult și, deci, ca o carte să
poată apărea în 1967, ea intră în lucru cu cel puțin
un an înainte. De vreme ce o aveți gata, nu vă
rămâne decât s-o puneți pe masa editurii, unde își va
urma firesc drumul (e drept, cam întortocheat) până
la apariția în standul librăriei. Sunt sigur că acest
moment vă va aduce depline satisfacții prin ecourile
favorabile pe care le va recolta o lucrare atât de
interesantă.

Cât privește proiectul Conachi1, îndată după
primirea scrisorii dvs. m-am dus să sondez terenul la
Editura pentru Literatură, unde – surpriză! – am

constatat că ceea ce veneam eu să comunic nu
mai constituia câtuși de puțin o noutate. Nu
numai că era cunoscută intenția dvs., dar mi s-
a spus că vi s-a transmis (între alții chiar prin
dl. Ungureanu2) aprobarea de principiu cu
rugămintea de a trimite dvs. personal editurii o
propunere scrisă cu toate datele necesare (ce
ar urma să cuprindă volumul, cantitatea
materialului în pagini, interesul lui, aparatul
ce-l va însoți, termen de predare). Nu rămâne
decât să procedați în consecință. Să știți că
există o bunăvoință absolută față de asemenea
volume.

Mai neplăcut mi-a fost să aflu că sănătatea
dvs. nu a fost tocmai la înălțime în această
primăvară. Drept să vă spun, nu mă miră, cu
capriciile acestui anotimp neobișnuit de rece. Sper
însă că acum, odată cu stabilirea unui anotimp
călduros – aici de trei zile este veritabil pârjol – să
nu mai aveți nici un fel de neplăceri. Eu vă doresc
toată sănătatea posibilă și putere de muncă (dar cu
măsură!) pentru bucuria dvs. și a celor care țin la
dvs., între care îndrăznesc să mă prenumăr.
Rugându-vă să transmiteți doamnei sărutări de
mâini, vă îmbrățișez afectuos,

Geo Șerban.
*

3 august 1965
Stimate Domnule Turcu,
[...] Se înțelege, dacă între timp aveți răgaz să

puneți la punct materialul Conachi, eu sânt gata să
vă fac legătura cu editura. Cel puțin o lună de aici
înainte mai rămân în Buc[urești]. Sânt reținut de
treburi familiare [sic] și am și de lucru. Pe lângă
definitivarea vol. II Odobescu (mai anevoioasă decât
presupusesem inițial, întrucât s-au ridicat probleme
de identificare a unor texte nesemnate de el și
apărute în ziarele epocii), pregătesc pentru reeditare
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în Biblioteca p[en]t[ru] toți o lucrare a regretatului
Tudor Vianu [decedat: 21 mai 1964]. Este vorba de
„Arta prozatorilor români”. Fac îngrijirea ediției,
adică stabilirea textului, studiu introductiv,
cronologie, note3. Deci, înțelegeți că nu am vreme de
concediu. Și pe lângă mine trebuie să se sacrifice și
soția, căci refuză să plece fără mine. Nu exagerez
când spun sacrificiu întrucât aici au fost niște zile
toride, ucigătoare. Pur și simplu aveam senzația că
ne fierb cre[i]erii. Acum, a dat Dumnezeu și a plouat
puțin ieri și atmosfera a devenit de respirat. De-ar
ține-o mai mult!

Dvs. ce faceți? Am impresia că nu v-ați folosit
încă de binemeritatul drept la odihnă. Asta nu prea e
bine, dacă îmi îngăduiți să v-o spun. Mă gândesc în
special la faptul că pe iarnă ați avut de furcă cu
sănătatea. Și după ce aveți atâta de lucru, vă mai
căutați bătaie de cap, ocupându-vă de soarta opului
meu. Mă copleșiți cu simpatia dvs. și cu atenții atât
de delicate, la care nici nu știu dacă voi putea
răspunde vreodată în egală măsură.

Pe curând, al dvs. respectuos prieten,
Geo Șerban.

Câteva detalii asupra proiectelor în discuție...
Lucrarea privind Comerțul cu carte în Țările

Române fusese propusă Editurii Academiei Române
în noiembrie 1964, ca posibil rod al cercetărilor
întreprinse prin ani de C. Turcu și un alt istoric
ieșean, C.A. Stoide4, dar – în absența unei contractări
ferme din partea editurii bucureștene – proiectul
inițial va eșua, fiind continuat doar de istoricul
truditor două decenii în Arhivele de sub Tâmpa5.

Altfel păreau a sta lucrurile în privința volumului
de documente Conachi, de care și Geo Șerban se
arătase incitat în epistola sa din 15 mai 1965, parțial
reprodusă în episodul anterior: „Cum de nu mi-ați
pomenit până acum de colecția de scrisori Costache
Conachi? Sânt sigur că sânteți în posesia unui
material documentar de maxim interes și nu eu
trebuie să vă argumentez despre necesitatea de a nu
amâna încă publicarea lui. Dacă înțeleg bine, ar fi un
prinos memoriei lui G.T. Kirileanu [1872-1960], care
merită recunoștința culturii contemporane. În cazul în
care considerați că prin conținutul lor aceste scrisori
pot intra în profilul colecției «Studii și documente» [a
Editurii pentru Literatură] mă însărcinez cu bucurie
să vorbesc la editură”. Într-adevăr, proiectul era și
urmarea deosebitei generozități a lui G.T.K., care încă

din vara lui 1945 îi scria vrednicului său discipol: „…
pentru teza de doctorat în Litere [alt gând zădărnicit]
ai putea să faci o lucrare asupra lui C. Conachi,
folosindu-te și de materialul adunat de mine, pe care
ți l-aș pune la îndemână cu plăcere, căci eu nu mai
sânt în stare să lucrez din cauza durerilor de cap.
Când vei veni la Piatra[-Neamț] vom vorbi mai pe
larg”. Și, consecvent în oferta sa, Kirileanu revenea
în aprilie 1949: „Cred că atunci când se vor putea
publica scrisorile gospodărești a lui Conachi, adunate
de mine, se va recunoaște mai mult valoarea limbii
sale”6.

Cu o „mică surpriză” se va confrunta curând și
Geo Șerban, proiectul Al. Odobescu – Opere fiind
preluat de o echipă editorială din cadrul Cabinetului
de manuscrise al Bibliotecii Academiei (vezi și nota
6 în episodul I). Să revenim însă la firul și volutele
dialogului epistolar cu mult mai ghinionistul său
prieten, pilduitor scotocitor, organizator și valorizator
de arhive... 

Buc[urești], 30 aug[ust] 1965
Iubite domnule Turcu,
Cu lucrul meu, trec zilele aproape fără să știu

când [și data epistolei fusese inițial 30 sept.!] și se
adună uneori săptămâni fără a mai da vreun semn de
viață. Sânt vinovat de astă dată față de nerăbdarea
cu care dvs. așteptați o veste privitoare la soarta
articolelor trimise Gazetei Literare. Am vorbit, în
fine, cu Aurel Martin7 și acesta m-a asigurat că totul
este în regulă (ca și în cazul precedent cu Creangă)
și că veți putea citi textele trimise în numărul special
Alecsandri [75 ani de la moarte] care va apare în 9
sept[embrie]. Nu am niciun motiv să suspectez aceste
asigurări, încât aștept și eu cu nerăbdare să am în
mână acel număr omagial. 

În rest nu am noutăți de nici un fel să vă comunic.
În schimb, aștept de la dvs. o mulțime de vești. [...]
Pe aici toamna se apropie văzând cu ochii și eu tare
m-aș călători către Moldova, dar din păcate nu se
poate. Asta în orice caz nu mă împiedică să mă
gândesc cu mai mult dor la prietenii de acolo. Vă rog
să transmiteți soției sărutări de mâini și pe dvs. vă
îmbrățișez,

Geo Șerban.
*

Buc[urești], 9 sept[embrie] 1965
Iubite domnule Turcu,
Tocmai citeam în Gazeta literară – ce spun citeam,
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mă delectam cu ineditele Alecsandri comunicate și
comentate de dvs.8, când poșta mi-a adus proiectul
Conachi. Poate că această coincidență își are tâlcul
ei; eu, cel puțin, aș dori ca și în privința lui Conachi
lucrurile să meargă la fel de bine și să-l putem citi
tipărit nu peste multă vreme. Merită să facem totul,
căci simplul proiect este extrem de interesant. Așa
cum era de prevăzut, aceste documente vor contribui
nu numai la fixarea personalității lui Conachi, dar
vor întregi profilul epocii și vor furniza un izvor
bogat de studiu lingviștilor. Nu mă îndoiesc că veți
întruni adeziunea editurii. 

Eu mă grăbesc să transmit proiectul acolo unde
trebuie, comunicând cui trebuie opinia mea. Dar sânt
sigur că nu va fi nevoie de insistență. Rămâne de
văzut ce angajamente pentru colecția „Studii și
documente” mai există pentru a prevedea ce
perspective de apariție ați avea. Îndată ce am un
răspuns de la editură vi-l comunic. [...]

Sânt surprins de scuzele dvs., că v-ați putut gândi
măcar un moment că astfel de comisioane mă pot
deranja în vreun fel. Când eu mă învârtesc toată ziua,
prin natura ocupațiilor mele, pe la aceste instituții,
nu fac absolut niciun efort suplimentar! Și, apoi, îmi
face plăcere, pur și simplu, să pot contribui (e mult
spus!) în orice fel la îmbogățirea cercetărilor în acest
domeniu al pasiunilor mele. Vă rog să nu mai aduceți
în discuție acest subiect, dacă vreți să nu mă simt
jignit.

Sărutări de mâini doamnei și dvs. afectuoase
îmbrățișări de la un prieten mai tânăr.

Geo Șerban
*

Buc[urești], 19 oct[ombrie] 1965
Dragă domnule Turcu,
Cum bănuiam din capul locului, nu aveți niciun

motiv să vă neliniștiți. Chiar ieri am discutat [la
Editura pentru Literatură] cu tov[arășul] [Cornel]
Simionescu despre perspectivele proiectului dvs. și
m-a însărcinat să vă transmit că nu trebuie să luați în
considerație decât ceea ce veți primi direct de la
editură. În principiu ei sânt interesați de propunerea
dvs. Practic s-ar părea că sânt unele probleme
determinate de profilul colecției. Inițial colecția a
fost gândită pentru texte literare sau provenind de la
scriitori (corespondență), iar acum s-ar pune și
chestiunea publicării unor acte. Asta modifică
oarecum tipul colecției și creează un precedent care
ar putea s-o transforme într-un soi de arhivă istorică.

De aici, deci, nevoia unei consultări mai largi și mai
îndelungate la editură. Imediat ce se va ajunge la o
opinie limpede, ea vă va fi comunicată direct de către
editură. Bineînțeles, voi căuta să stimulez acest
proces de clarificare pentru a nu vă lăsa prea mult în
incertitudine. M-ar ajuta mult dacă aș cunoaște exact
proporția dintre corespondența propriu-zisă a lui
Conachi (și dacă, efectiv, este inedită) și actele care
provin din activitatea sa administrativă.

În altă ordine de idei, nu prea am noutăți să vă
transmit. Acum mă agit pentru punerea unei plăci
comemorative la Călăreți [com. Tămădău Mare, jud.
Călărași], unde a copilărit Odobescu și pentru a se
atribui numele său școlii din sat9. Cu această ocazie
am evadat puțin în afara orașului, admirând
splendida toamnă din Bărăgan. Încă o dată m-am
convins că, în tainițele lui, sufletul meu păstrează
ceva rustic și un dor de simplitate și de natură,
datorate, cu siguranță, originii mele moldovenești.

Al dvs., cu prietenie,
Geo Șerban.

*
Buc[urești], 3 dec[embrie] 1965
Dragă domnule Turcu,
De la ultima dvs. scrisoare s-a scurs mai bine de

o lună și dacă am lăsat să se prelungească atât
tăcerea mea nu este pentru că nu aș fi înțeles
nemulțumirea ce v-o provoacă toată istoria Conachi.
Dimpotrivă, cunoscând din proprie experiență ce
înseamnă asemenea împrejurări și cât de
neputincioase sânt cuvintele amabile ale altuia
pentru a potoli propria noastră revoltă, am preferat
să evit rolul unui consolator naiv. Știu că singurul
leac eficient se află în munca noastră obișnuită care
ne absoarbe iarăși, oricât de nemulțumiți am fi de
tratamentul extern, și face să se cicatrizeze rănile
provocate cu sau fără voie de unii ce nu înțeleg, nu
știu să se poarte sau sânt, pur și simplu, indiferenți.
Deci am așteptat ca acest singur remediu să-și facă
efectul salutar și asupra dvs. și, bănuind că așa ceva
s-a petrecut de acum, îndrăznesc să vă comunic
părerea mea cu speranța că nu comit indelicatețea de
a leza sensibilitatea dvs. [...]

Eu v-aș propune, dacă tot aveți copiat materialul
într-o proporție atât de mare, să investiți efortul
necesar pentru a-l pune la punct și să-l prezentați
editurii ca un manuscris definitiv, susceptibil de
îmbogățiri ulterioare. Interesul dvs. este ca,
indiferent de procedură, acest material să intre în
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circulație. Și nu e numai interesul dvs., ci și o
necesitate pentru dezvoltarea cercetărilor de istorie
literară. Să admitem că cineva la editură nu-și dă
seama din capul locului de o asemenea necesitate.
Dvs., care știți bine ce înseamnă fiecare contribuție,
nu vă puteți sustrage obligației de a duce până la
capăt lucrarea începută tocmai din convingerea că
ea poate să aducă un progres în cunoașterea unui
vechi scriitor și a unei opere. Sunt sigur că veți
proceda astfel și fără nepotrivitele mele sfaturi.

Al dvs.,
Geo Șerban.

Nici acest proiect editorial al lui Constantin Turcu
nu s-a putut materializa însă, multe documente fiind
de interes istoric și neîncadrându-se deci în rigorile
menționatei colecții. Ca și în cazul volumului de
cercetări privind Comerțul cu carte în Țările
Române, parte din contribuțiile sale au văzut lumina
tiparului în publicații periodice, iar altele au rămas în
manuscris. Nu l-a putut ajuta în a depăși hățișul
acestor bariere – în parte birocratice, în parte
dogmatice – nici prietenul din București, care, destul
de curând, urmare a patosului cronofag al propriilor
cercetări, va avea a se confrunta cu o jertfelnică
recluziune doar în compania mesei de studiu și scris:

Buc[urești], 20 febr[uarie] 1966
Iubite domnule Turcu,
Știam că sânt în urmă cu corespondența, dar abia

acum, având în față ultima dvs. scrisoare, îmi dau
seama cât de mult am întârziat. Vă rog să mă scuzați.
Când am primit acea scrisoare, eram la pat, chinuit
de o prea timpurie hernie de disc. Repunerea pe
picioare a mers destul de anevoie și nici astăzi nu pot
spune că sânt complet restabilit. De-altminteri, de la
doctori înțeleg că trebuie să mai am încă destulă
răbdare, mai ales pentru a urma tratamentele
plicticoase pe care mi le-au prescris. Între altele, mi
se cere să petrec cât mai puțin lucru la masa de
lucru, recomandându-mi-se să scriu culcat în pat.
Înțelegeți că asta înseamnă suspendarea totală a
cercetării de bibliotecă, ceea ce îmi încurcă întregul
program. Nu v-aș fi spus toate acestea, dacă nu aș
vrea să știți că nu din pură neglijență am întârziat să
vă răspund.

Îmi puneți, în ultima scrisoare, câteva chestiuni
asupra cărora reflectez cu toată dorința de a vă fi de
folos. Mi se pare că nu are ce să strice încercarea de

a trece proiectata ediție Conachi la Ed[itura]
Științifică. Orice șansă merită să fie folosită. Din
păcate, eu nu cunosc absolut pe nimeni acolo, încât
nu știu cum aș putea să intervin. Acum un an, am
intenționat să scot un volum de studii despre clasici
la această editură și nu am realizat nimic din cauza
lipsei oricărei relații.

Îmi mai propuneți un capitol din lucrarea despre
comerțul de carte pentru „Secolul 20”. Trebuie să vă
spun că revista este obligată să-și respecte titlul și,
când depășește secolul nostru, o face în împrejurări
cu totul excepționale. Depinde deci, efectiv, de natura
materialului pe care îl prezentați ca el să-și găsească
loc în paginile „Secolului 20”. Nu am vorbit nimic în
redacție fiindcă am considerat că argumentul cel mai
convingător l-ar constitui chiar materialul respectiv.
Așa încât aștept să-mi trimiteți capitolul propus.

În altă ordine de idei, urmăresc cu interes
„Cronica” ieșeană în speranța să vă întâlnesc în
paginile ei. Cred că ți putea contribui serios la
ridicarea nivelului său, care cam lasă de dorit. Vă
rog să nu mă lăsați să aștept prea mult10. Ar fi pentru
mine o reîntâlnire foarte plăcută în interstițiile dintre
două scrisori.

Vă asigur că distanțele mari la care ajung să vă
scriu nu mă împiedică să mă gândesc permanent la
dvs. și să doresc să vă văd cât mai curând. Rugându-
vă să transmiteți sărutări de mâini amabilei dvs.
soții, vă încredințez de devotamentul meu.

Geo Șerban 
*

Mogoșoaia, 17 mai [1]967
Dragă domnule Turcu,
Vă scriu dintr-un loc de recluziune și de

reculegere, pe care l-am ales dintr-o dorință de
izolare, stăpână pe mine de mai multe luni. De
altminteri, această situație este și explicația
îndelungei mele tăceri. N-am apucat să vă scriu
imediat după întoarcerea de la Iași și – după aceea –
m-am cufundat tot mai mult în singurătate, încât m-
am trezit că au venit și au și trecut sărbătorile fără să
vă fi trimis gândurile mele bune, de care îmi place să
cred că nu vă îndoiți. Cel puțin, acum, nu vreau să
treacă ziua dvs. onomastică fără o urare din toată
inima. Tizul dvs. vă dorește cea mai deplină sănătate
pentru a duce la capăt lucrările atât de interesante în
care sânteți angajat, dar și pentru a face bucurie
celor ce țin la dvs. și, fie cât de rar, își găsesc o
plăcere și o instructivă delectare din orice prilej de a

6363CONVORBIRI  LITERARE



vă întâlni.
Cum în acea zi [21 mai] mă voi găsi tot aici, în

exilul voluntar ales, voi avea destul timp să mă
gândesc la dvs. și la patronul nostru comun,
încercând să mi-l închipui cât mai darnic în noroc
pentru viitorul amândurora. Scriu „noroc” dar
gândesc putere de muncă, fericită potrivire a
intențiilor cu realizările, satisfacții complete în
activitatea personală și (de ce nu?) în viața de toate
zilele.

Dați-mi voie să vă îmbrățișez. La mulți ani,
Geo Șerban. 

*
Buc[urești], 23 ian[uarie 19]68
Stimate domnule Turcu,
Să nu vă închipuiți că am așteptat scrisoarea dvs.

pentru a vă da acest semn de viață. Dacă nu am
făcut-o de atâta vreme, cauza este una de un ordin
strict intim, care a dat un curs neprevăzut, izolat,
întregei mele existențe. Sânt de acum câteva bune
luni de zile, aproape un an, de când m-am separat de
familie și nu știu de altceva decât de lucrul meu. O
situație pentru care m-am dovedit mult mai puțin
pregătit decât mi-am închipuit și care m-a făcut, și
mai mă face încă, să trec prin momente grele, cărora
nici măcar nu le întrezăresc o soluție. Nu mă simt în
stare să vă spun mai mult, cred însă că ajunge pentru
a vă explica cel puțin – dacă poate să scuze –
îndelunga mea tăcere. Urările dvs. de Anul Nou mi-
au fost ca o încurajatoare zare de lumină pentru care
vă sânt recunoscător. Vă doresc dvs. și amabilei dvs.
soții cea mai deplină sănătate și o desăvârșită liniște
sufletească pentru a avea spor în tot ceea ce
întreprindeți.

Din rezultatele muncii de anul trecut, mă
pregătesc să vă expediez zilele acestea un volum
alcătuit din texte ale lui G. Călinescu, rămase prin
periodice [Ulysse, București, E.L., 1967]. Acum
urmează o mică pauză în munca de editor pentru a-
mi pregăti un volum propriu [Exegeze, București,
E.L., 1968]. Cu respectuoasă afecțiune,

Geo Șerban.
*

[Joi,]18 aprilie 1968
Iubite domnule Turcu,
Măcar de Sărbători vreau să fiți sigur că nu

lipsiți din gândurile mele. Cu speranțe că atât dvs.
cât și soția dvs. sânteți sănătoși, vă rog să primiți
urările mele de petrecere bună, în tihnă și mulțumire

sufletească a sărbătorilor Paștelui. După datină, vă
spun din tot sufletul: 

„Christos a înviat!”
Geo Șerban

Note:
1. Costache Conachi (1777-1849) – poet, dramaturg și

traducător; mare boier și proprietar, susținător al „luminării
poporului”; inginer hotarnic și deținător a numeroase
funcții în structurile administrative ale epocii. 

2. Gheorghe Ungureanu (1907-1975) – n. Schit-Hangu,
jud. Neamț; istoric, publicist, istoric literar; director al
Arhivelor Statului Iași (1941-1969).

3. A apărut în anul următor; București, Editura pentru
Literatură, 2 vol.

4. Constantin A. Stoide (1902-1987) – n. Cucuteni-
Lețcani, jud. Iași; istoric, arhivist și publicist; director al
Arhivelor Statului Brașov (1945-1965).

5. Vezi volumul postum: Constantin A. Stoide,
Comerțul cu cărți dintre Transilvania, Moldova și Țara
Românească între 1750 și 1830, ediție îngrijită și cuvânt-
înainte de I. Caproșu, Iași, Demiurg, 2005.

6. Vezi contribuțiile lui G.T.K. la cunoașterea lui
Costache Conachi în: G.T. Kirileanu, Scrieri, vol. II; ediție
îngrijită, note, comentarii și bibliografie de Constantin
Bostan; București, Minerva, 1997 (Restitutio). pp. 7-40.

7. Aurel Martin (1926-1993) – publicist, istoric și critic
literar, editor; pe atunci, redactor la Luceafărul și Gazeta
literară, precum și la Editura Politică (1963-1968).

8. Constantin Turcu, O poezie de album și o scrisoare
diplomatică; în: Gazeta literară, an 12, 1965, nr. 37, 9 sept.
, p. 9.

9. „Pe aceste locuri, la Călăreți, și-a petrecut o bună
parte a copilăriei scriitorul Alexandru Odobescu, având
prilejul să cunoască și să îndrăgească oamenii și
meleagurile Bărăganului, ale căror frumuseți le-a eternizat
în opera sa. În vremea copilăriei lui Odobescu, erau deseori
oaspeți, în casele de aici ale părinților lui, personalități de
vază, printre care și scriitorii C.A. Rosetti, Ion Ghica,
Grigore Alexandrescu. S-a pus această placă comemorativă
la împlinirea a 70 de ani de la moartea scriitorului. X. XI.
MCMLXV.” Apud: Alexandru Cercel, De pe vremurile
când se vânau dropii în Bărăgan…; în:
jurnalulvanatorilor.blogspot.com, 4 mai 2017.

10. Vezi: C. Turcu, Eminescu și studenții; în: Cronica,
an I, 1966, nr. 18, 11 iunie, p. 1 (continuare: p. 9), precum
și: C. Turcu, M. Eminescu despre teatru, artiști și public;
în: Cronica, an I, 1966, nr. 45, 17 dec., p. 3.
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Nici într’un oraș zilele de toamnă nu mi s’au
părut mai aurii, mai dulci, mai pline de farmecul
neînțeles pe care ni-1 dă fluturarea ușoară a frunzelor
prin aer ca în Iaşul copilăriei mele. Şi de multe ori în
clipele când grijele se aştern parcă la fundul
sufletului, ca nisipul într’un pahar cu apă, şi lamura
lui rămâne curată, atunci mintea capătă aripi, şi-mi
zboară în ţara co pilăriei, ca într’o primăvară: Şi tot
trecutul, cu desfătările lui, cu credinţa adâncă în
Dumnezeu, cu dragostea pentru părinţi, pentru că suţa
mea, pentru buruenile şi câinele ce lătra răguşit la
poartă; toată această viaţă care a fost a mea, pe care
am trăit-o cu inima, cu sângele şi simţirile mele, tot
acest trecut se împlineşte din nou, ticnit, ca un
sfătuitor bătrân, ce-mi place să-mi şoptească la
ureche.

– Haide, moşule, povesteşte-mi.
...„Cât de mic erai în furnicarul de oameni! Te

ţinea bunica de mână şi cu încetul, cu greu, ajungeai
şi tu printre rândurile cele dintâi ale credincioşilor.

Afară, în ograda bisericuţei, racla de ar gint sticlea
în razele soarelui de toamnă, şi din cer parcă, din
pământ, din toate părţile ţi se părea că răsună corul
heruvimilor pentru prea mărirea sfintei Paraschiva.

Fumul uşor în unde alburii se înălţa îm prăştiind
mirosul de tămâie şi, când cădeau cu toţii în
genunchi, tu trăgeai încet fusta bunicăi, să te aşezi pe
ea. Şi ea-ţi spunea numai atâta: „Ascultă!’’. Şi iarăşi
ascultai gla surile duioase, de argint. Apoi se ridicau
cu toţii, şi fiecare păşia să eie vata sfinţită. Şi cu ea te
miruia bunica pe ochi, pe frunte, pe gură. Iar
clopotele din tot târgul se în gânau.

Şi erai atât de mic, aşa de minunată ţi se părea
lumea din care se revărsau gla surile de aramă, că te
hotărai să fii cuminte întotdeauna. Eşiai smerit,
împleticindu-te, din ograda bisericei Trei-Erarhi. 

Seara mătuşa Smaranda îţi povestea cum au adus-
o pe sfânta din Ţarigrad: „Cu doi sprezece cai au
purtat-o, şi la toate biseri cile au dus-o şi la poarta
fiecăreia se lăsa grea ca pământul, de n’o mai puteau

urni din loc. Numai la Treisfetitele s’a lăsat dusă şi
acolo a rămas”.

„Iar noaptea auzeai cântările îngereşti, şi Sfânta,
tânără, cu obrazul alb, venea şi te miruia pe faţă cu
vată sfinţită; şi-ţi zicea şi ţie: „Cântă îngeraşule”, şi
îndată îţi creş teau aripi poleite, cum văzuşi tu în poze,
şi cântai, şi nu-ţi cunoşteai glasul, atât era de dulce.

Dar odată bunica te-a îmbrăcat repede, te-a dus la
biserică; arsese sicriul Sfintei, se aprin sese
învelitoarea de catifea dela o lumânare, se topise
argintul, ca ceara, numai moaştele rămăseseră
deasupra jăratecului.

Minune! Mitropolitul cu preoţii îngenunchiaţi
cântau spre prea mărirea Sfintei Paraschive, şi
clopotele sunau: întăiaşi dată ai auzit glasul de
mucenic al Mitropolitului Iosif citind sfânta
Evanghelie.

Au îngenunchiat cu toţii, şi când pe mâna ta ai
simţit lacrima fierbinte a bunicăi, şi când ai văzut pe
toţi plângând, sufletul tău s’a deschis ca potirul unei
flori, şi ai plâns lacrimi cari ţi-au lunecat pe buze,
lacrimi cari în clipa aceia erau o împărtăşanie.
Intâiaşi dată ai încercat, nu cu frică, ci cu iubire, pu -
terea Dumnezeirei!...”

Mai spune-mi, mai spune-mi, moşule... Nu te mai
aud. Te-ai dus, bătrâne?...

Aşa ne zboară gândurile, aşa se duce amintirea!...
Şi cum aş vrea, Doamne, să încalț ciubotele cu tălpile
de fier, să iau toiagul fermecat – pe care mătuşa
Smaranda tre buie să mi le fi păstrat undeva –, să por -
nesc înapoi, pe drumul vieţei şi spre ţara veşnic
înflorită a copilăriei!...

Tresar. De unde vine glasul răutăcios care-mi
șoptește: „Haide, călătorule pribeag, nu mai rătăci pe
drumuri, mergi înainte”.

Înainte!...

(din volumul O lacrimă pe-o geană. 
Nuvele și schițe postume, București: Minerva, 1915)
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20 martie
Orașul mut, ca o cazarmă adormită,
Sirene fără Odiseu și fără sens,
O stare de urgență ca o sită,
Infern și Rai, conglomeratul dens ...

Copii zâmbind din case zăvorâte,
Pricesne-n Liturghii ce-s interzise,
Noian flămând de aspre vise,
Și libertățile de ieri, azi revolute !

Speranțe, vise, deznădăjduiri,
Colocvii așezate-n prag de erezie,
Stigmatele de azi, pecetea ce-o să fie
Alături fiecăruia din voi spre Nemuriri !

Vis
Ochii tăi cu umbre de baga,
Vântul fluturând prin părul despletit.
Trupul înfășat de-arome de iubit,
Vișinul din mal de cherhana.

Cerul dantelat cu broderii de stele.
Sânii amețiți de mângâieri,
Înserările croite din tăceri,
Mâinile-ncleștate-n risipiri de vele.

Tu în toate. Rostul tau, femeie !
Tu de-a-ntregul, blânda mea felină,
Eu, croindu-ți umbre din lumină,
Tu, din zvonul tău de orhidee…

Endemic
Te-am intuit în starea de urgență,
Și ne-am iubit în starea de alertă,
Femeia mea, frumoasă și cochetă,
Sunt împietrit de-a ta adolescență! 

Și mi-ai adus o pandemie de petale,
Precum un alchimist croiește zări de dor,
Îmi dai din dimineață zări de sare.

Mă faci să cânt, să sar într-un picior!

Și dacă ne e bine împreună,
Și dacă ne iubim ca-n tragedii picante,
Când cad învins în luptele bacante
Să nu m-alungi ! Să mă răpești o lună!

Să mă carantinezi în curtea ta- acasă,
Legat la tine ca de un seismograf,
Să-mi scrii, când mor de dor, un epitaf,
Să mă îmbrățișezi cu-atele de mireasă!

Și o să te dezmierd în fiecare zi,
Naufragiat pe țărmul tău, firesc,
Femeia mea frumoasă, te iubesc!
Să nu-mi mai pleci! Mereu să mă învii!

Liman 
Vămi interzise, fulgere pe mare, 
Pereți de ape repezi, mirosul tău deplin,
Icoana mea prelinsă în trupul ars de soare,
Iubirea mea firească, femeia mea de chin!

E gustul ce-am ghicit pe coapsa dreaptă.
E roiul de furnici din glezna stângă.
Sfiala ta de iureș pe-o sinapsă,
Și tot ce-mi dai sa-nvie, sa ma-nfrângă...

Azi, te iubesc cu disperare de comete,
Te naști în galaxii din nove de uimire,
Îmi fugi ca să-mi revii în piruete,
Bagajele ți-s doldore de peste-fire.

Ieri m-ai abandonat și azi ești înapoi,
Rătăcitoarea mea din starea de urgență.
Tu, creuzet de zvâcnet în cadență,
Prigoana mea cu zâmbet de trifoi.

Și o să-mi fii tangajul mării dinspre-apus,
Înfiorarea mea din zări de mănăstire,
Femeia mea, supusă de iubire,
Corabia ce m-a tocmit drept mus!

Să-mi dai sextantul peste cap cu aurore,
Tu, boreala mea din sori de disperări,
Să-mi vii ca mângâierea undelor pe cale
Și să mă ancorezi în porturi de mirări!

Și o să fiu naufragiat în golful tău,
Delfinul împietrit de luni ciudate,
Copila mea, născutu-te-ai din ape
Spre a-mi opri căderea dinspre hău!
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nimeni nu a mai fost la fel
la început au fost niște cărări înguste
ca un labirint al inocenței noastre
apoi alte imagini ne-au confiscat
și nimeni n-a mai fost la fel

o desprindere lină, imperceptibilă
pe care unii, mințindu-se,
ar numi-o maturizare și ar completa-o 
cu biografisme sterile
nepricepând că în absența 
revelației
totul e o simplă scrijelire
în coaja prezentului

la început au fost niște cărări înguste
pe care trecea bunicul cu vitele dimineața
și seara
într-o religie a rutinei
și fiecare urmă a pașilor lui
se amesteca 
în cenușa acelor zile

apoi nimeni nu a mai fost la fel
bunicul e azi doar o închipuire
izbind în indiferența noastră -
cei instruiți să privească 
doar înainte
aprobând la unison eficiența
liniei drepte „cu ceva din boala
lumii de afară” care mușcă 
și soarbe din noi
imagini, cuvinte, viață

Oameni care mor
Am văzut oameni care mor la marginea patului
lovind disperat cu pumnii coșul pieptului
ca și cum ar vrea să înlocuiască 
lumea de-afară cu lumile dinăutru – 
luminoase, fără coridoare întunecate și camere
în care vara e prea cald și iarna prea frig.

Le-am spus că și eu am suferit,
că înțeleg cumva, că pot, la o adică,
să ajut. Îmi pot trece în agendă și acest 

proiect. Plătesc eu totul. Materiale, specialiști
în subînțelesuri...
Pot dărâma, decupa, lipi, completa, 
reconstrui, amâna.
Spuneți-mi doar la ce oră să vin!

***
Din pereții mei la ore fixe iese câinele enot,
îmi vorbește despre punctele cardinale 
și tragedia polonezilor. 

Știi, și eu sunt de prin părțile acelea, doar că nopțile 
migrez înspre lumini mai blânde. Plâng rar,
memoria mea are regizori consecvenți. 

Mă arunc spre ziua de mâine cu inconștiență
vrând să mor câte puțin, nu pe de-a-ntregul.

Autoportret
E nevoie de mult curaj ca să renunți. 
Pot anticipa cu ușurință recuzita
acestui spectacol previzibil:
gesturi de nelămurire, cascade interogative,
oftatul mai degrabă de complezență,
promisiunile unora, optimismul altora.

Instinctele lui Joseph Koljaiczek, țipătul lui Oskar 
ar fi fost

salvatoare. Focul purificator, vibrația distructivă 
ca formă de dezacord cu lumea.

Nu sunt pregătit pentru luptele astea de gherilă.
Mă adaptez greu, sunt corpul străin 
pe care îl respinge organismul.

Conformismul mi-ar face bine, dar suprafața lui 
e alunecoasă.

Sfârșesc prea repede conversațiile de teama 
unor întrebări

iar acest autoportret trebuie ars cât mai repede.

dimineața se scurge
în trupurile de metal de la periferie
aici nu spune nimeni o vorbă bună
deși căutăm cu disperare mâna unui prieten
mușcătura unui maidanez
niște dovezi că încă mai trăim
că anonimatul în salopetă albastră
nu ne-a devorat încă

ni se refuză cele mai simple gesturi
începutul unei rugăciuni
înțepenește pe buzele uscate 
și destinatarul ei ne privește neputincios
împotmolit în noroiul câmpurilor kaşube
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Ultimul drum
Toți muribunzii având moartea la purtător

merită negreșit un discurs de „adio”
cât mai există dualismul între corp și psihic.
Pe drumul înspre măreața Împărăție

prin cuvioase punți de legătură spre ceruri,
în fundul sufletului eliberat de trup 
se stinge lava trăirilor lumești, 
efemere, nefericite ori păcătoase.

O strălucire atotputernică și pură
inundă plânsul rugii ce se  înalță,

care oferă liniștea mentală și karmică
pe care și-o doresc cu obstinație

zburând în stol cu heruvimii înaripați
și înțelepți ai tainelor cerești,

în neștiute și îndepărtate veșnicii.
Setea de nemărginire le mistuie
ultimele zvâcniri de regret și cu nesaț

inspiră miresmele de pace și iubire
din lumea minunată De Dincolo.
Doar trecutul rămâne cu mult în urmă,
acolo unde îi este predestinat locul, 

într-un purgatoriu purificator divin.

Momentul adevărului
Nu-i nimic acum care să-ți stea în cale

când spui lucrurilor pe nume,
adică ceea ce gândești liber,

mai limpede de atât nu se poate.
De pe o zi pe alta, cu șarm în conduită,

ai fost atât de personal și de intim
când ai scos realitatea la iveală

dezarmând stereotipuri peiorative.
Ipocriții care te priveau cu scepticism
făceau parte dintr-un mediu patologic
lipsit de realitate și toleranță,
în manifestări de isterie și snobism.

Ajunși la un numitor comun de opinie
definesc punctul de cotitură al pactului
ce transmite mesajul cu un har extatic:
„Împreună vom fi mai mai puternici”!
Noua față a schimbărilor dezirabile 

oglindește viziuni comune armonioase
într-o imagine a viitorului apropiat,

unde există cu adevărat o viață de consens
și după moartea identităților de păreri.

Magia toamnei
Autumnala simfonie îmi pătrunde-n suflet 
cu fiecare frunză căzută-n calea mea cu grație
pe variațiuni de adagio, andante ori allegro

într-un decor de vară întârziată la soroc.
Paleta de culori pastelate este acompaniată

de alura de mister și luciri de nostalgie,
sub mantia metamorfozării într-un miracol.
Parfumul roadelor trudite cu sudoare
este purtat de adierea blândă a alizeului

într-un dans halucinant al jocurilor de lumini
în care mă las purtat, închis în singurătate.

În văiugi, lunci și răstoace vântul leagănă natura,
apele din vad vibrează cu a codrului fanfară,
păsări strânse laolaltă pleacă în bejenie
sus în ceruri dau concerte „live” în serie.
În cortegiul florilor târzii, dezmierdate imortele,
greierii cântă balade, „fără număr, fără număr”,
furnicilor muncind cu caznă, imitându-l pe Sisif
la cărat în spate hrana iernii într-un mușuroi.
Urmând tradiția transhumanței 

din balada „Miorița”,
bacii, ciobanii și strungarii de la stânele de munte
turmele coboară de „Ziua Crucii” 

pe pășunile din sat,
în zbieratul oilor și lătratul câinilor ciobănești 

de pază,
la iernat.

În dimineți cu speranțe ucise sub al brumelor
decor

ochii gustă din azima cerului orbit 
de norii plumburii

care la ore astrale întind cortina unor 
aurore virginale.

Înghit din aerul sacerdotal și încep plimbarea 
de trecător

a lehamite printre smârcuri mocirloase 
și ierburi amorțite

unde ascult cum șuieră a pagubă pustiul
existenței cenușii.

Mă atrage acest anotimp bizar 
din lumea pastorală

gătit ca o mireasă întomnată, melancolică 
și frustă,

căreia îi duc coroana înmiresmată 
cu sclipiri de grație, 

râvnind cu patimă la sărutul ei crud, căci,
niciodată nu am iubit-o mai mult.
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AZI, TOAMNA MEA E LUMINOASĂ
Azi, toamna mea e luminoasă –
simt iar o rază jucăușă
ce se strecoară prin fereastră 
și-mi umple sufletul cu dor

Cu dor înalt, cu dor de viață –
fiece zi e o poveste
ce cu detalii mă învață
că zbor înalt e și-n cădere

E viața însăși o durere 
și-o fericire totodată
Eu plâng și nu știu de ce plâng –
poate eliberez trecutul 
ce m-a făcut ce astăzi sunt

Și, din iubire, vreau să plece –
pe o negare mă ridic
cum o sămânță-și neagă miezul
făcând din moarte, creștere            
și eu simt viața, pic cu pic.

CHIAR CÂND CREDEAM
Ce energii ucigătoare
cu-nverșunare mă lovesc
de uit de primăvară, vară
și-n lume locul nu-mi găsesc?

Când chiar credeam că-s înțeleaptă –
cu detașare privind viața –       
m-a năpădit tristețea toamnei
să-mi strângă-n baieri, dimineața

O toamnă rece, cenușie
cu ploi mărunte, nemiloase
când calci prin suflet ca prin baltă
și îți rămâne frigu-n oase

Fii optimistă, – spune-un gând
ce stă pitit după perdea –
e doar o stare și atât, 
îți trece lesne cu-o cafea! 

ȘOAPTELE POEMULUI MEU
sunt o îndărătnică pierdută în șoaptele poemului

meu
uit să gândesc 
bat clopotele în ochiul stâng al mamei
sunt captivă mă domină sentimentele de furie 
îmi construiesc într-un mod egoist umbra 
o identitate seducătoare
am început să neg că pot iubi 
locuiesc în singurătatea clipei
mă sperie adevărul despre iubire 
în interiorul poemului meu 
șoaptele devin femei
nasc poeme prin cezariană

UMBRELE MELE
dinlăuntrul meu cresc ierburi înmiresmate
conturează un lăcaș al tăcerii
am îmătrânit în tăcerile altora
dinlăuntrul meu 
cresc amintiri de aceeași vârstă cu mine
în ele locuiesc umbrele mele

POEM
iubite cobor să cumpăr un bilet
spre duminică 
am oprit jocul nostru 
la level șase 
se pare că poemul a intrat în depresie
administrează-i xanax când te trezești 
sau poate  cogniacul 
îți îmbătrânește în gură

TU
tu femeie funcțională în cel mai complex rol 
supereroină tăbăcită de durere 
tu cea capabilă să te amuzi în momente tragice 
tu pietonul care a traversat granițe fizice 
emoționale etice 
de-o complexitatea cinică a vieții 
tu spune-mi 
cum e să nu poți construi
curtea interioară a poemului
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În fiecare tăcere există o roată cu zimți
În fiecare tăcere există o roată cu zimți pe care ne
bazăm când rămânem blocați
Fără cuvinte plecăm capul la primele semen neclare
Ne privim de la depărtare
Ne ciugulim sentimentele ca niște păsări răpitoare
Apoi le lăsăm pradă altora
Ne învârtim în jurul cuiburilor în timp ce ne
legănăm picioarele
Pe pământ ne unim și dăm naștere la tot ce ne
putem imagina
Ne alegem unul pe celălalt și ne punem capăt
zilelor

În fiecare generație există apologia unui deșert…
Cumva ne descompunem pe drumuri de nisip în
căutarea speranței
Că de mâine vom reveni la viață
Rămânem blocați în ultima amintire
Când ne intersectam
Spuneam că ne iubim și plecam la muncă liniștiți
că ne-am făcut datoria
Pentru a o lua de la capăt

Un fel de sfârșit
Poți să aștepți în locul
Unde ți-a luat viața
Să  dai o șansă efemerului din tine
Să treacă puntea dintre rai și ioad
Pentru a găsi moartea

Mâinile oamenilor pipăie tot ce pot
Inclusive o bucată de suflet strivit
Sub picioarele lor

Moartea vine în orice moment să tea jute

refresh
tot ce ai simțit se află în coșul de gunoi
acum ori niciodată dă refresh
reîmprospătează-ți memoria
clic dreapta și delete
poveștile despre minunile de la orele de română
dispar

maturitatea umple golul din stomac

reconnect
antichitatea ne ajunge din urmă

un altfel de film în oraşul lui piersică
motanii cântă la chitară şi călătoresc

oamenii sunt o companie neplăcută

în timp ce scriai partitura
o altă piesă de teatru sfârşeşte tragic

în ochii spectatorilor se citeşte frica

spre vest
autobuze oprite
taxiuri care se plimbă
oamenii așteaptă în stații de la un km
cerul se înseninează. tata nu ține cont de viteză
plouă vocea mamei se aude încet pentru cei de pe
bancheta din spate
iar plouă tata nu ține cont de viteză
își pune mâna pe inimă noi pe stomac
mama încă nu tace

coloana de mașini se învârte prin oraș
lipsesc plăcuțe de înmatriculare
indicațiile nu se văd
treceri de pietoni pline de trupuri de diferite
dimensiuni
luminile nu s-au stins
inima se învârte prin stomac
creierul nu-l simt la locul potrivit
ochii nu pot prinde peisajele
ce trec pe lângă mașină

liniile albe opresc roțile
tata nu poate trece de mașina ruginită
mama încă vorbește
copiii dorm

aștepți un mesaj la ora 5
ceva atenție

Premiul revistei Convorbiri literare la Concursul
Naţional de Poezie „George Coşbuc”, ediţia a 36-a,
Bistriţa, octombrie 2020.
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După ce se trezi de dimineaţă, fără să mai
lungească somnul ca de obicei, Pavel se sculă,
simţind că e o altfel de zi. Trase într-o parte
draperia de la fereastră şi deschise geamul. Era o zi
senină. Se duse la baie, se spălă bine cu apă rece pe
faţă, îşi clăti gura cu ceai de gălbenele şi se şterse
apăsat cu prosopul pluşat. Se îmbrăcă în hainele de
casă, îşi aranjă camera în care dormise, lăsând
geamul deschis, şi trecu la bucătărie, unde o găsi pe
Lena spălând vasele. Îi spuse sărut mâna şi se opri
dinaintea icoanei Maicii Domnului, sub care ardea
frumos candela, să-şi îngâne rugăciunea.
Terminând, se întoarse spre raftul de sus, montat în
zid, şi deschise sertarul din dreapta.

– Ce vrei să faci? îl iscodi Lena.
– Să iau agheasma şi anafura. 
– Lasă până deseară. Ai uitat ce zi e astăzi?...
– N-am uitat, dar să înghit medicamentele pe

stomacul gol?
Era Vinerea Mare, dinaintea Sfintei Sărbători de

Bunavestire. Discutaseră despre asta în zilele
trecute, stabiliseră şi aseară înainte de culcare:
astăzi, nici agheasmă, nici anafură, nici fărâmitură
de pâine sau înghiţitură de apă, toată ziua. Dacă
într-alte Vineri Mari mai încălcau regula, când cu
agheasma şi anafura de dimineaţă petreceau cu
bine până la amurg, astăzi nu.

Era Vinerea Mare şi nu numai.
O luă spre camera soţiei şi, cugetând la

năprasna ce se abătuse asupra lumii, hotărî să-şi
desăvârşească rugăciunea acolo. Îngenunche la
marginea patului, deasupra căruia, pe peretele
dinspre răsărit, vegheau icoanele Preacuratei şi
Mântuitorului. Două icoane pictate pe lemn,
cumpărate în urmă cu patruzeci de ani de la
Mănăstirea Suceviţa, într-o călătorie prin Moldova
cu copiii după ce abia se pricopsiseră cu maşină

nouă. Douăzeci de ani le ţinuseră în apartamentul
lor din Râmnic, iar de douăzeci de ani le aveau în
apartamentul de aici, din Panduri. Rosti cu glas lin
rugăciunile dimineţii, una după alta: Împărate
ceresc, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul,
Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, Ceea
ce eşti izvorul milei... La sfârşit, dând cu ochii de
Cartea de rugăciuni a soţiei, care-i atrăsese atenţia
că se află în ea o rugăciune specială referitoare la
bolile molipsitoare, o căută şi o citi. Într-adevăr,
foarte expresivă şi multajutătoare oamenilor pentru
izbăvirea din marele necaz care îi încerca.

Un virus ucigaş potopise pământul de la o
margine la alta şi nu-i cruţase nici pe românaşi. Cei
plecaţi prin străinătăţuri, pentru un trai mai bun, se
întorseseră buluc în ţară aducând cu ei năpasta. În
prima săptămână, fiindcă nu a murit nimeni, s-au
iluzionat că vor fi ocoliţi, deşi vedeau că la ceilalţi,
îndeosebi în ţările surori. Patrona apocalipsa: la
fiecare douăzeci şi patru de ore virusul secera câte
opt-nouă sute de vieţi. În a doua săptămână, chiar
de luni, s-a spart gheaţa şi la ei, virusul făcând
prima victimă, iar de marţi s-a îngroşat gluma,
mureau câte cinci-şase inşi zilnic. Deşi nu se
numărau cu sutele, ca în zonele roşii, tot îi treceau
fiori reci pe şira spinării. Autorităţile s-au trezit şi
au luat taurul de coarne, instituind starea de
urgenţă. Şcolile şi universităţile fuseseră închise
deja, au urmat restaurantele, hotelurile, barurile,
cafenelele, mall-urile, marketing-urile..., tot-tot.
Nu au fost cruţate nici bisericile. De ce-ar fi fost?
După protestele de mai înainte, provocate de nişte
vorbe aruncate de un deştept la televizor, acum,
fiind o decizie oficială, acceptată şi de cler, nu s-au
mai iscat vociferări. Patriarhia a transformat în altar
baldachinul în care erau aşezate sfintele moaşte
pentru închinăciune şi sărutare la marile sărbători,
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iar preoţii oficiau slujbele în faţa câtorva
credincioşi răzleţi, rătăciţi pe vasta esplanadă. Care
tot însemnau ceva. În Piaţa Vaticanului, între
coloanele lui Bernini, bătea vântul. Vântul va
hălădui şi în Bucureşti, curând-curând. Oamenii
fuseseră opriţi să mai iasă din casă, cu excepţiile de
rigoare. Bătrânii – sechestraţi la domiciliu: liberi
numai două ore, la amiază, să-şi procure de-ale
gurii. Puteai să cârteşti, ori să nu te supui? Te
alegeai cu amendă usturătoare. Fiecare infectat ar fi
răspândit virusul la zeci şi sute de inşi. Iar ăştia, la
câţi?... Panicarzii susţineau că până la final n-o să
mai aibă nimeni scăpare, că populaţia globului va fi
decimată. Superoptimiştii, dimpotrivă, ziceau că
până la Paşte pandemia îşi va lua tălpăşiţa. În
realitate, nu ştia nimeni nimic, fiecare îşi dădea cu
părerea: că lumea va mai îndura o lună, ori două,
ori şase, ori un an... Era un virus misterios, căruia
nu i se dibuia hiba. Specialiştii îl numiseră virusul
necurat, oamenii îi spuneau virusul lui Satana.
Pentru că se transmitea cu gândul. Satana îşi selecta
adepţii, le sădea în suflet gândul pizmaş şi le
poruncea să-l împrăştie cât se poate. Cei plini de
ură, de duşmănie, de invidie, de răutate îşi
descărcau veninul asupra cui le căşuna. Dacă
nimereau spirite slabe, le prăpădeau, dacă dădeau
peste spirite vârtoase, îşi muiau râvna.

Pavel Craina, Lena şi mulţi ca ei trăiau într-altă
sferă, oblăduiţi de credinţă. Recunoscându-l pe
duşmanul perfid, îl renegau şi-l alungau pe pustii.

După ce îşi încheie rugăciunile, Pavel se
închină şi se ridică din genunchi, apoi se mută în
camera lui, din care nu lipseau de asemenea
icoanele. Pe cea mai mare şi mai luminoasă din
casă, a Maicii Domnului, pictată pe sticlă, o
aduseseră de la Mănăstirea Cozia şi o fixaseră pe
peretele dinspre miazăzi, deoarece pe cel de la
răsărit se afla biblioteca. Dar şi pe brâul bibliotecii
stătea un diptic, cumpărat de la Paraclisul
Catedralei Mântuirii Neamului cu ocazia sfinţirii
acesteia. Pavel ridică dipticul ca pe o carte
deschisă, sărută cu evlavie mâinile Mântuitorului şi
pe ale Născătoarei de Dumnezeu, după care îl aşeză
atent la loc.

Închise geamul şi se instală la birou. Amână
pentru o zăbavă scrisul. Încă îi sta aninat gîndul de
urgia care pogorâse peste oameni şi de frica lor.

Apucă de pe colţul mesei Biblia şi căută
Evanghelia lui Marcu. Deşi îi era ştiut, ţinu să
recitească acel capitol cu furtuna dezlănţuită pe
mare, ce era aproape să răstoarne corabia în care se
aflau Iisus cu ucenicii lui. Văzând ei cât de mare e
primejdia, s-au înfricoşat: „Învăţătorule, nu-ţi este
grijă că pierim?” Iisus a poruncit vântului să se
liniştească, apoi i-a certat pe apostoli: ”Pentru ce
sunteţi aşa de fricoşi? Cum de nu aveţi credinţă?”

Reflectă îndelung Pavel, ţinând Cartea în
mâini.

Uşa se crăpă uşor şi Lena se uită să vadă dacă
îl deranjează. 

– Da, draga mea...
Soţia deschise uşa mai larg. 
– Voiam să te întreb dacă aş face bine, cu

virusul ăsta, să mă reped până în piaţă. 
– Păi astăzi, cu postul, avem nevoie de ceva? 
– Nu, dar m-am gândit să cumpăr nişte peşte

pentru Bunavestire... Să-l prăjim şi să-l mâncăm cu
mămăliguţă şi mujdei. 

– Ăă..., ar fi grozav. Dar nu mai aştepţi până la
amiază, când avem voie să ieşim din casă? Ori să
amâni pentru săptămâna viitoare, că mai sunt zile.

Nu-i prea conveni soţiei sfatul lui. 
– Mda, am s-o sun şi pe Ruxandra.
În celelalte zile, când Lena intra la el tot aşa,

pâş-pâş, îi aducea cafeaua. Ar fi fost culmea să i-o
aducă şi astăzi, când hotărâseră să postească până
seara.

Îi veni în minte o întâmplare petrecută cu mulţi
ani în urmă – douăzeci şi cinci, treizeci –, era după
Revoluţie, funcţiona ca profesor de literatură la
Colegiul Alexandru Lahovari din Râmnic. Şi a luat
ministerul o hotărâre atunci să schimbe modalitatea
de desfăşurare a examenului de bacalaureat, adică
să detaşeze profesorii de la o şcoală la alta, pentru
că, vezi Doamne, şi-ar fi favorizat propriii elevi.
Zis şi făcut. Cei de la Alexandru Lahovari au fost
trimişi la liceul de sub Capela, Mircea cel Bătrân,
şi au fost distribuiţi în două comisii: el cu Şerban
Manea într-o comisie, Nelu Dobrun cu Anca
Bogdan în cealaltă. În primele zile s-a susţinut
proba la oral, într-a treia s-a dat lucrarea scrisă. În
după-amiaza aceleiaşi zile s-au şi apucat de
corectat, dar fără rezultate notabile, grosul
rămânând pentru ziua următoare. Şi asta s-a
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potrivit să cadă într-o vineri, chiar Vinerea Mare
dinaintea Sărbătorii Naşterii Sf. Proroc Ioan
Botezătorul.

S-au adunat vasăzică ei a doua zi dimineaţa de
la prima oră, chitiţi să dea gata până seara – era
musai oricum –, teancurile de lucrări, a câte opt-
zece pagini fiecare. Şi-au încărcat braţele cu ele de
la preşedintele de bacalaureat, un profesor
universitar venit de la Bucureşti, şi s-au retras într-
o clasă, alegându-şi locurile în bănci cât mai
distanţaţi, să nu se conturbe unul pe altul. Doar că
unde e şi o femeie, linişte în toată vremea nu există.
Când nici nu gândeai, izbucnea Anca Bogdan în
hohote de râs şi le citea perla pe care o descoperea
în vreo lucrare. Manea şi Dobrun râdeau molcom,
să-i ţină isonul, dar el încerca să rămână concentrat.
Câte perle nu găseşti în lucrările elevilor? Dacă le-
ar fi citit fiecare şi s-ar fi amuzat pe seama lor, n-ar
fi mai sfârşit treaba. Cu toate că, presărat cu glume,
timpul îţi pare mai puţin plictisitor şi trece mai
repede. Astfel a şi trecut până la prânz, când s-au
pomenit cu şefa de protocol a liceului că îi pofteşte
la masă. Cei trei s-au sculat bucuroşi de pauza
binevenită. El a rămas în bancă, împăcat la rîndu-i
că profita de un răgaz de pace, în care să aibă mai
mult spor la corectat. După masă, împreună cu
colegii, s-a întors şi Camelia Arsene.
„Dumneavoastră de ce nu aţi venit să mâncaţi,
domnule Craina?” l-a mustrat ea. Se cunoşteau
bine, Camelia fiind prietenă cu Lena. ”Mă iertaţi,
dar astăzi ţin post, e Vinerea Mare.” „Nu se poate!”
nu a admis ea şi a ieşit. Peste puţin, apare
bucătăreasa cu un platou încărcat. ”M-a trimis
doamna profesoară să vă servesc masa, îi zice,
aşezând platoul pe catedră. Iată: ciorbă de găină,
cotlet de porc cu cartofi prăjiţi, ardei capia copt şi
conservat la borcan, pâine albă, cozonac pufos cu
rahat, apă minerală...”, „Dar i-am explicat că astăzi
sar peste masa de amiază.”, „Nu ştiu. Eu execut
ordinul. O să mă întorc mai târziu să iau tava.” A
stat mâncarea pe catedră, aşa, fără să se atingă de
ea, un ceas şi ceva. Nu mai scoteau nici colegii
vreun cuvânt. Până când a îndrăznit Nelu Dobrun:
„Domn profesor, vine femeia, ce faceţi?”, „Ceea ce
am spus.” „Atunci, vă suplinim noi, că e păcat să
fie duse înapoi asemenea bunătăţi”. Şi cei doi
bărbaţi au isprăvit pe dată bucatele, ba a poftit şi

Anca Bogdan o felie de cozonac, şi când a revenit
bucătăreasa a ridicat platoul uşurat. Până seara,
corectatul a decurs în tăcere, fără perle şi hohote de
râs. Şi a fost bine, că au terminat cu toţii lucrările,
le-au notat, au întocmit borderourile şi s-au
prezentat la domnul preşedinte ca nişte oameni de
ispravă.

Destul spor avu Pavel şi la scris – începuse din
ianuarie o nouă carte –, până când auzi clinchetul
soneriei de la intrare. Aşteptă puţin, să deschidă
Lena, dacă nu, se ducea el. Lena se află pe fază,
pentru că descifră conversaţie pe hol. Fiindcă se
vorbea tare, recunoscu glasul Ruxandrei. Se ridică
de la birou şi ieşi să-şi sărute şi să-şi îmbrăţişeze
nora. Oh, nu!, îşi luă seama imediat: avea masca de
protecţie împotriva virusului coborâtă în barbă. Îşi
zâmbiră numai şi se salutară: 

– Bună, tată! 
– Sărut mâna, scumpo!
Intrară câteşitrei în bucătărie. Ruxandra scoase

o pungă de plastic dint-alta mai mare şi o aşeză pe
blatul dulapului. 

– Ce e acolo? fu curioasă Lena. 
– Vezi.
Desfăcând punga, Lena dădu la iveală doi

păstrăvi pe cinste. 
– Ei, bravo! Eu mă gândisem la nişte crapi. Dar

păstrăvii îi întrec. 
– Când mi-ai telefonat, tocmai mă îmbrăcam să

ies în oraş. Şi mi-ai dat o idee bună, pentru că am
cumpărat şi pentru noi. O să-i gătesc de
Bunavestire. 

– Desigur.
– Băieţii ce fac? întrebă Pavel. 
– Mihai merge două zile la serviciu şi două îşi

ia de lucru la domiciliu. Iar Adrian participă la
lecţiile on-line.

Fiindcă Ruxandra se grăbea să ajungă acasă, nu
mai lungiră discuţia. Pe hol, Lena o mai dăscăli
totuşi: 

– Ruxandra, aveţi grijă, astăzi e Vinerea Mare, să
nu mâncaţi de dulce. Mai suntem şi în Postul
Paştelui, şi cu focarul ăsta nenorocit pe capul nostru. 

– Da, mamă... 
– Şi să vă rugaţi mereu.
Îşi luară la revedere şi se despărţiră veseli.

Fireşte, fără efuziuni nepermise.
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Capitolul 1 Sosirea
Ca să nu se molipsească de virus, Clement Odae a

hotărât să plece, din Vaea Jiului, la țară, unde trăia
bătrâna lui mamă, Marița, cu multe neamuri, și, în
casă, cu fiică-sa, Tudorița, cu familia ei, copiii: Sorinel,
Raluca și Angheluță, mezinul. În orașul minier,
Clement lucra în sectorul meșteșugăresc ; confecționa
și vindea șepci din piele, postav și băști pentru bărbați.
Și ce putea să mai facă când patronul a închis prăvălia?
A plecat, renunțând la obișnuințele zilnic, ajungând în
satul lui natal înconjurat de dealuri, în vecinătatea
zonei muntoase a Mehedințului.

Un microbuz l-a lăsat în stație, la două sute de
metri de casa părintească.

Se aștepta să vadă lumea pe la porți, ca odinioară,
mai ales că se nimerise să fie duminica.

„S-or fi dus oamenii la biserică? gândi Clement, în
timp ce se apropia de căsuța la care putea să
nimerească, fără să greșească, și cu ochii închiși.

Uitase de molimă care, de fapt, îl lăsase fără
obiectul muncii și-l pusese pe drumuri. La poartă, îl
întâmpină un dulău lățos, lătrând iritant, nelăsându-l să
intre.

De când nu mai fusese acasă, îl uitase și câinele,
Florică. Vrea să intre, dar câinele se repede, cât pe aci
să-i rupă picioarele.

„Florică, nu mă mai cunoști?’’ îl întrebă, arucându-
i un biscuit dintr-un pachet pe care îl adusese copiilor
Tudoriței.

Florică îl înfășcă cu lăcomie, dar nu se clinti din
fața porții. Clement i-l aruncă și pe al doilea. Abia acu,
câinele începu să-l recunoască. Clement gândi că ceva
nu este în ordine, în sensul că nu-l auzea și nu-l vedea
nimeni strigând la poartă. Până la urmă, nu i-a mai
păsat de câine, și, cu mult curaj, ajunse, cu acesta după
el, la căsuța din capătul aleii, unde reîncepu să strige și
să bată în ușa de la intrare. În casă nu putea să intre,
fiindcă nu avea chei potrivite. Să strige și să facă
gălăgie, în continuar, i se păru inutil. Atunci, însoțit tot
de Florică, ajunse lângă gardul, înalt, de scânduri de

brad, care despărțea proprietatea gazdă de alta, mult
mai întinsă, definită de o casă mare, cu parter și etaj. 

„Dodă Frevonie...! Dodică...! striga Clement,
apropiindu-se de scândurile de brad vopsite, din abun-
dență, cu ulei ars, pentru a fi protejate împotriva
ploilor.

Din partea cealaltă, nu se vedea mai nimic. Doar un
cățel de rasă mică, pechinez, venise lângă gard și lătra
zgomotos, întărâtându-l pe Florică care, ca băgat în
priză, îi răpundea și mai vârtos.

Clement, în așteptarea unui răspuns, din curtea
vecină, mai mult ca sigur a avut destul timp să -și
imagineze ce nenorocire i s-ar fi putut întâmpla
inimosului cățel dacă n-ar fi existat gardul despărțitor
dintre cele două proprietăți...

În sfârșit, o ușă, de la parter, se deschise, lăsând să
se vadă silueta celei chemate, o femeie de peste șaizeci
de ani, apropiindu-se de gard.

– Cine strigă? întreabă Frevonia care, din cauză că
era scundă, nu se mai vedea de gardul înalt.

– Eu sunt, dodă Frevonie, Clement, băiatul Mariței,
îi răspunde bărbatul din partea cealaltă.

– Când ai venit? vrea să știe Frevonia.
– Cam de o oră, cu microbuzul...
– Dar mai circulă? îl întrebă femeia, lipindu-se de

gard, încercând să-l zărească pe Clement și să alunge
cățelul care lătra provocator, vrând, parcă, să treacă
prin scânduri.

– Eu de unde să știu?!...
– De mâine nu mai circulă. Așa s-a auzit pe aicI.

Rămânem izolați, ține femeia să precizeze.
– De muma știi ceva? De soră-mea Tudorița?...
– Vai de capul lor! S-au pomenit cu Tiberică, omul

Tudoriței, sosind, într-o noapte, dintr-o zonă roșie.
Imediat, cum au auzit autoritățile locale, i-au ridicat, pe
toți, cu izoleta și i-au băgat, în carantină, la un motel
dinspre munte. De bărbat s-a auzit că ar fi venit
contaminat. Nu știu dacă și el este cu ei, dar casa asta
e suspectată, fiind în filajul poliției. Tot satul este
carantinat, conclude Frevonia.
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– Dar mama avea păsări, porc?...
– Porc nu mai are de mult. Păsărilor le dau eu grâu.

Ce să fac? Dacă nu eram eu, ce făcea mumă-ta? 
Câinelui îi mai arunc câte o bucată de pâine, cu

toate că nu mi-a lăsat nimic. Și nici măcar nu m-a
aigurat că-mi restituie banii!... Vezi tu, băiatule, e
ditamai dulăul, nu-i ajunge o pâine pe zi...

– Lasă, dodă, că pentru Florică îți las eu bani să-i
cumperi pâine, încearcă Clement s-o liniștească.

– Nu-l lăsam eu să moară, că-i suflet și el...Și crezi
că scapă Marița până nu-i iau bani? 

– Tălică totdeauna ai fost înțelegătoare. Așa-s
vecinii, se ajută între ei...

– Dar Mariței îi cam umblă gura... Ce să fac? M-o
vedea Dumnezeu și-mi va ierta păcatele pe care le-am
făcut cu voie sau fără voie. Eu de preacurvit, n-am
prea...Dar îmi era ciudă dacă cineva era mai bogat.
Deci, tânjeam la bunul altuia. Și ăsta este un păcat, din
cele zece porunci ale Domnului...

– Lasă, nea Tonel a fost om ca lumea, strângător...
– Da, într-adevăr, i-a plăcut să aibă de toate... Și

când să trăiască fără griji, la bătrânețe, a trecut în
lumea drepților, risipindu-se în veșnicie.

– Ne-am dat la taclale, și noaptea vine...Eu ce fac?
Unde dorm?...

– Sparge un geam, intri,și mâine, vezi tu! îl
sfătuiește Frevonia, crezând că-l convinge.

– Nu pot dormi la tălică?...
– Tu crezi că eu îmi bag moartea în casă? îl înfruntă

vecina.
Dar eu nu am nimic, se dezvinovățește Clement.
– Lasă, a mai fost unul ca tine, fără simptome, care,

intrat într-o colectivitate, a îmbolnăvit multe persoane,
î ndeosebi pe cele vulnerabile, așa cum sunt eu. Și ca
să înțelegi cum stă treaba, reține, că nici fiu-meu nu
mai vine pe la mine, să nu-mi aducă virusul... Deci,
grăbește-te, până nu te descoperă vreo patrulă a
poliției!

– Dar ce am făcut? întreabă Clement dezorientat.
– Tu n-ai făcut nimic, doar că ai intrat pe o

proprietate închisă, unde nu intră și nu iese nimenI.
Nici Tiberică, care a adus virusul, nu avea niciun
simptom, dar i-a băgat pe toți din casă în carantină.
Acum, gata! Mă prinde noaptea... Îți explic, și tu nu
vrei să pricepi de fel cum sunt regulile.

Clement, dintr-odată, n-a mai auzit și văzut nimic
dincolo de gard. Cățelul și stăpâna lui dispăruseră și
chiar Florică, dulăul, tăcuse. 

Capitolul 2 – Confruntarea
Până la urmă, Clement găsi o cheie cu care reuși să

deschidă ușa de la intrare, ajungând în interior. Cu
toate că se intrase, calendaristic, în primăvară, în casă,
în cele trei cămăruțe, era instalat frigul, dat faptului că
nu se făcuse de mult timp focul. Noroc cu Marița și
Tudorița că se îngrijiseră să-și facă stocuri de lemne de
foc și, în primul rând, cu iarna care fusese blândă. Cu
câteva lemne, uscate,tăiate scurt, Clement reuși să
încălzească camera, cea mai mică, pe care o alesese și
pentru faptul că era dotată cu un televizor care avea
însă probleme serioase la sonor. Se transmiteau știri
informative privind evoluția pandomiei pe fiecare
județ în parte. „Dacă Gorjul are cele mai puține cazuri
de contaminări, atunci care-i problema?”se liniști
Clement. Privea, dar nu auzea nimic, înțelegând numai
ce voia el.

„Și soru-mea asta,Tudorița, cu bărbatul imigrant în
Italia, nu a fost în stare să cumpere un televizor nou”,
se enervă Clement, aplicând un pumn deasupra
ecranului care, brusc, s-a stins, simțindu-se, miros de
cablu electric ars sau ebonită încinsă.

Soarele se putea vedea, pregătit să părăsească
azurul cerului. Clement ieși în curte, dorind să-se
bucure de priveliștea oferită de asfințitul astrului și să
respire aerul amurgului, înainte de-a se retrage în
camera unde, provizoriu, se instalase. După primii
pași, Florică, dulăul, îl luă în primire, fără agresivitate
însă, considerându-l, deja, de-al casei. Nu apucă să
meargă prea mult, pe alee, pe lângă câțiva bușteni de
vie altoită, că văzu o mașină albă, un Logan, cum
oprește în fața porții, și doi polițiști coborâră, încercând
să intre, repede, înăuntru. 

Florică, fulgerător, se repezi spre poartă, lătrând
zgomotos. Polițiștii abia au avut timp să iasă și să
închidă poarta în nasul patrupedului fioros.

– Ține câinele! se auzi strigând polițistul care, cu
puțin timp înainte, se dăduse de la volanul mașinii. 

– Nu prea ascultă de comenzile mele, răspunde
Clement oprindu-se brusc.

– Atunci, cu mâinile sus, ieș în stradă! îl somă
polițistul.

Clement se conformă, ieșind și trăgând poarta după
el. Cei doi polițiști îl luară în primire, imobilizându-l.

– Cine ești? Ce cauți în casa asta? întreabă
polițistul, posesorul locului din dreapta, un tânăr blond
cu trăsături și porniri mai blânde.

– Sunt Clement...
– Ești un infractor... Ai auzit că toți din casă au fost

duși în carantină, casa fiind declarată închisă, iar tu, ai
pătruns înăuntru, să poți acționa în voie, interveni
violent șoferul polițist, brunet, arțăgos și, mereu,
căutând motive de scandal.
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– Cum să fiu hoț!? Am cartea de identitate în
borsetă, în casă. Pot să v-o aduc imediat, încearcă
Clement să-i convingă pe cei doi agenți, în special pe
brunetul arțăgos.

– Nu pleci nicăieri. Te însoțim noi...
– Nu am nimic împotrivă, se oferi Clement,

deschizând poarta și luând-o înapoi, de unde venise
mai înainte. Polițistul brunet îl urma din aproape,
dându-i drumul la mână și agățându-se ușor de geaca
tânărului, neagră și cu glugă. Blondul venea după
arțăgos care, pe lângă calitatea de partener, avea, după
felul cum se comporta, un grad superior decât primul.
Florică se repezi, ca o ghiulea, spre brunet și-l prinse
de partea de jos a cracului stâng al pantalonilor,
imobilizându-l. Dacă polițistul și-ar fi dorit să se
elibereze din strânsoare, câinelui i– ar fi rămas, în gură,
mai mult ca sigur, un petec de stofă, și o bucată de
carne sâgerândă din pulpa piciorului stâng.

– Ia câinele de pe mine! urla polițistul, trântit la
pământ, ca din gură de șarpe.

– Nu v-am spus eu că dulăului Florică nu-i pasă de
mine? Numai maică-mea, Marița,poate să-l controleze.

– Ce stai? Du-te și adu-o repede!
– Din carantină s-o aduc, șefu?
– Pe dracu, uitasem...
– Uite ce zic eu să încercăm...Eu, cu domnul, o

luăm înainte, în timp ce Florică rămâne agățat de
pantalonii dumneavoastră, hotărește Clement de capul
lui.

– Hai, repede! acceptă polițistul blond.
– Unde m ă lași,Tudore? Împușcă bestia!
– Stai blând! Revenim imediat, încercă blondul să-

și liniștească colegul disperat.
Dulăul nu l-a slăbit deloc, din strânsoare, pe

polițistul care,după cum țipa, mare lucru ca dinții
„bestiei” să nu fi pătruns și în carne. Ca să nu riște să
fie târât, de câine, după cei doi care, conform
înțelegerii, o luaseră cu pași repezi pe alee, polițistul nu
mai făcea nicio mișcare bruscă, ca să nu enerveze
animalul ce vedea, în piciorul agresat, o ciozvârtă de
carne pe care trebuia s-o păzească, ca să nu i-o fure
vreo gură flămândă.

Clement și polițístul blond reveniră la locul
incidentului,împricinatul neuitând să aducă, pe lângă
cartea de identitate cerută, și restul din pachetul de
biscuiți pe care îl adusese copiilor Tudoriței.

– Auziți, domnule,se adresă Clement polițistului
trântit la pământ,cu Florică peste el.

– Ce vrei?
– M-am gândit că pot să încerc să vă scot din colții

dulăului, fără să apelez la mișcări bruște, care v-ar
pune în mare pericol piciorul. Deci, voi fi scurt: Voi
arunca, lângă piciorul agresat de colții dulăului, restul
de biscuiți rămași. Florică, flămând fiind, are de ales:
biscuiții pe care să-i înhațe și să vă elibereze piciorul,
sau să rămână, în vechea poziție, cu mirosul sângelui în
nări, la un pas să vi-l facă franjuri. Și aruncă pachetul
de biscuiți, așa cum plănuise. Florică, familiarizat cu
gustul lor, alese prima variantă, dispărând cu pachetul
în grădină.

– De ce n-ai tras în animal? întrebă polițistul, în
timp ce se ridica de la pământ.

– Se făcea zarvă pentru nimic. Și, pe deasupra, și
risipă de muniție...

– Dacă îmi sfârteca piciorul? continuă polițistul să
se lamenteze.

– Dacă!!... Dulăul parcă este dresat! Te-a ținut la
pământ, ca să nu poți face nicio mișcare, se pronunță
celălalt agent.

În timpul acesta, Clement sta cu actul în mână,
așteptând să i-l ceară la verificat, gândind, în același
timp, că i-a stat mai bine brunetului, trântit la pământ,
în colții dulăului, decât în poziția bipedă, actuală.

– Hei, tu, cum ți-ai permis să intri într-o casă aflată
în procedura de carantină? Și măcar să fi putut stăpâni
javra fioroasă! se porni polițstul arțăgos, șchiopătând
vizibil, dându-și seama că totul i s-a tras datorită
apariției tânărului Clement în vizorul lor, situație care
a condus la demersul unor incipiente măsuri de
verificare.

– N-am știut, se dezvinovăți Clement.
– Ia dă tu actul la mine! îi cere, impulsiv, agentul.
– Pare în regulă. Măcar deține un act de identitate,

intervine celălalt, după ce i-l verificase.
– A avut. Acum, îl rețin până mâine dimineață...
– Dar nu-i normal. E actul meu. M-ați identificat.

Ce mai vreți?
– Măi, tinere, toată lumea trebuie să aibă acte, care

trebuiesc verificate amănunțit. Pricepi? intervine
brunetul

– Nu, răspunde Clement.
– Vei înțelege tu mâine dimineața, la prima oră...
– Dar ce-am făcut? întreabă Clement, neînțelegând

de ce polițistul vrea să complice cazul.
Dar tânărul nu mai primește răspuns, întrucât, la

capătul aleii, se arătă Florică care, precis, terminase
biscuiții, și, acum, venea să mai primească alți biscuiți
ori să-și facă treaba de câine de pază. Fulgerător, cum
îl văzură, cei doi polițiști o tuliră pe poartă, ajungând
lângă mașină, și, în câteva secunde, porniră în
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trombă,nu înainte ca dulăul să ajungă la gard.

Capitolul 3 Planul de urgență
Reîntors în cameră, Clement a încercat să se culce,

însă cu slabe speranțe să reușească.Închidea ochii,iar,
în loc să se afunde într-un somn liniștit, odihnitor, nu
putea, fiindcă, din senin, apărea agentul brunet,între vis
și iluzie, țintuit la pământ, urlând, să fie luat Florică de
pe el. Abia, spre dimineață, reuși să ațipească, dar nu
pentru mult timp, întrucât, din stradă, se claxona
continuu, asurzitor, de la același Logan al Poliției,
staționat în fața porții. Clement sări ca ars din pat,
ajungând la poartă în trei minute. Văzându-i pe cei doi
polițiști care, din fața porții, nu îndrăzneau să intre în
curte, Clement și-a amintit de intenția lor, pronunțată,
la plecare, de-a reveni să-l ridice, în zori și să-l ducă la
cercetări. N-au uitat, și la ora aceea matinală, polițiștii:
cel zelos, brunet și cu cel blond erau pregătiți să-l preia
pe Clement Odae, rămas liber, pe timpul nopții, și
datorită lui Florică, dulăul care, pe primul, îl terminase
și fizic, și psihic.

– Ai uitat, amice? îl bruschează agentul zelos, care-
și zărise „omul”, ajuns aproape,încât putea să-l atingă
cu mâna.

– N-am avut când, domnule, că, de aseară, de când
ne-am văzut prima dată și ați dispărut în mare viteză,
speriați de mama focului, n-au trecut multe ore.

– Atunci, cu mâinile la vedere, ieși pe poartă, ca să
te preluăm noi... Ai viață grea, ținu să-i amintească
pentru a-l întimida..

– Nici pe ochi nu m-am spălat și trebuie să-mi iau
geaca, că-i răcoare, și borseta.

– Haide! Și ai grijă de „bestie”, să nu scape afară!,
că-l trimit urgent în iad, unde-i locul.

– Imediat, șefule, îl asigură pe polițist.
Se reîntoarce; rezolvă totul și ajunge, în timp

record, în fața polițiștilor care, imediat,îl iau în primire,
punându-i cătușele.

„Asta-i regula”, își justifică polițistul blond gestul.
Mașina porni în viteză. Clement rămase surprins

văzând mașina oprindu-se brusc și că trebuie să
coboare, el, primul, urmat de polițistul blond
careâ,împreună cu „infractorul”, ocupaseră locurile din
spate. Sediul Poliției rămăsese în urmă,mașina oprind
în fața Primăriei.Tânărul Odae scăpă de cătușe, însă
primi, de la agentul blond, o mască pe care și-o puse la
gură și nas, până să intre în biroul primarului, aflat în
capul unui coridor larg, după care urmând celelalte: a
vicelui, a secretarei, taxe și impozite, fondul funciar
etc.

Primarul era în birou, așteptându-i. Clement
recunoscu pe fostul lui dascăl de istorie, Lăzăroiu
Ilarie, pe care îl avusese la școala din sat, ajuns primar
cu două mandate la activ. Și primarul îl recunoscu pe
tânărul Odae, lăudându-l pentru rezultatele bune, la
istorie, în toți anii de gimnaziu.

„Mi-a luat, în clasa a viii a, olimpiada pe oraș,
ajungând la faza pe județ... Dar mă-sa l-a dat la
croitorie”.

Poliţiștii muțiseră. Se rezemau de biroul primarului
și priveau lung, când spre edil, când spre Clement care,
parcă-și înghițise limba.

– Dar ce v-a făcut băiatul meu? a rupt primarul
tăcerea, surprins că nu i s-au dat detalii privind
reținerea fostului lui elev.

– Agent principal Mărcuș I Cornel, permiteți să
raportez: Acest tânăr, pe care vi l-am adus, a contribuit,
cu intenție, la zădărnicia combaterii bolilor.

A sosit dintr-o zonă cu multe cazuri de îmbolnăviri,
dintr-un oraș aflat în carantină... Deci, putem zice că s-
a sustras izolării la domiciliu, iar, în loc să stea acasă și
să respecte sfaturille părintești de la președinte, a
pornit, fără niciun motiv temeinic, intrând în comuna
noastră, care se află în carantină totală. Și casa, unde a
tras „omul nostru”, este contaminată, întrucât șase
ființe umane, din care: mamă, fiică, trei copii minori și
un bărbat, tatăl copiilor, de curând sosit din Italia, au
fost duse în carantină. Dar ce ne facem cu virusul care
a rămas în casă?...

– Bine, bine! îl întrerupe primarul, fixindu-l pe
Clement, de parcă și-ar fi dorit să-l întrebe de ce a
venit, când știa că zona fusese declarată închisă.

– Chiar și în caz de deces în familie, copiii, din altă
localitate, sunt escortați, de organul de poliție, la fața
locului, în costum de protecție totală, cu mască la gură
și ochelari speciali, își continuă edilul pledoaria.

– S-a transmis și la televizor, intervine agentul
Mărcuș, parcă ghicindu-i gândurile primarului.

– N-am avut unde să văd și să aud, televizorul soră
–mii fiind defect, se justifică Clement Odae.

– El este băiatul Mariței Odae. De ce a venit
băiatul? – Simplu: să-și viziteze mama. Deci, nu este
un vagabont, le explică agenților care, după fețele lor,
nu ținuseră seama de amănuntul acesta.

– Am cercetat, domn primar, dar asta contează mai
puțin. Important este că nu poate părăsi localitatea,
completează agentul Mărcuș.

– Asta cam așa este, aprobă primarul, apropiindu-se
de tânărul Clement și continuând dialogul cu acesta:

– Ce fac eu cu tine: Ai fost în contact cu cineva
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virusat?
– Eu, domnule profesor, am venit direct, ieri

dimineața, dintr-o zonă, cu multe cazuri de
îmbolnăviri. Nu am vorbit cu nimeni, decât cu vecina,
Frevonia Albu, dar peste gard. Trebuia să aflu despre
muma unde se află...Am plecat din Vale, să nu mă
contaminez...

– Ai căzut din lac în puț. Și, pe deasupra, faci
probleme vecinilor...Îți dai seama că vecina trebuie
izolată la domiciliu și testată antivirus?

– Nu cred să fiu purtător de virus. Am aflat de la
vecina, tot peste gardul de doi metri, că pe ai mei i-ați
băgat în carantină.

– Nu eu, păcatele mele, ci, în urma aplicării
ordonanțelor militare, cunoscute de toată lumea,
bineînțeles și de tine, iar pentru mine fiind literă de
lege. Ia stai așa! Știi să confecționezi șepci, măi
Clement?

– ...Și băști, domn Ilarie.
Primarul se întoarce, apropiindu-se de cei doi

polițiști:
– Așa trebuia să-l interogați, dar voi, ca din topor...
– N-am avut când, domn primar. Am dat peste un

dulău feroce care, pur și simplu, l-a terorizat pe colegu,
cât pe aci să-i sfârtece piciorul stâng, se justifică
agentul Tudor.

– V-ați făcut de rahat. Măcar, nu mai spuneți la
nimeni... Auzi, domnule: doi agenți de poliție, înarmați
cu pistoale, sunt terminați de un, dulău feroce”!

Ha! Ha, nostim!...
– Eu i-am strigat lui Tudor să-l împuște, intervine

brunetul care fusese în contact direct cu dulăul.
– Nu, nu!... se făcea mult zgomot pentru nimic. Ce

ar fi zis vecinii, satul? își dă cu părerea primarul care
se îndepărtează de ei, apropiindu-se de Clement.

Polițiștii au luat repaus de voie, iar pe fețele lor se
putea vedea oboseala și, în mod cert, iminenta dorință
de-a se așeza pe un scaun. Dar, cum nu primiseră
încunviințarea primarului, au rămas în picioare, lângă
biroul acestuia. 

Și fără să-și dea seama, primarul a ajuns iar lângă
fostul lui elev căruia, datorită măștii de protecție, i se
vedeau doar ochii negri, lucind ca doi fluturi.

– Măi, băiatule, tu mă cunoști de mult timp? îl
întreabă Clement, apropiindu-se mult de el,
nerespectând distanțarea socială impusă. Își dă seama
și se retrage cu o jumătate de metru înapoi.

– Vă cunosc, domn profesor... Dumneavoastră mi-ați
insuflat dragostea pentru istorie... Sunteți un om mare,
răspunde tânărul, trăgându-și în jos masca de la gură.

– Ce faci? Stai cuminte! se alarmează primarul.

– Pentru sănătatea ta și a noastră, stai cu masca la
gură! Hei, și acum, spune-mi ce ai de gând să faci în
continuare? După cum ai aflat, dintr-o localitate
închisă, nu se poate ieși niciunde.

Dar nici de rămas liber, de capul tău, nu se poate...
– Nu știu, domn profesor. Poate îmI găsiți un

culoar, să mă strecor afară?
– Nu pot, crede-mă!... Dar te voi rezolva, ca să se

vadă că am luat măsuri în plină criză medicală...
– Știm noi că sunteți maestru în probleme de

organizare, cu suport psihologic solid, începe agentul
Mărcuș să-l aduleze pe primar.

– Uite la ce m-am gândit eu, ținând seama că te
cunosc de copil. Te vei ocupa, în primărie, de
confecționat măști, identice cu cele din farmaciii.

– Dar eu n-am croit niciodată vreo mască...?
Clement parcă venise din altă lume. Ochii lui

priveau fără culoare. Dar, din politețe, nu-l contrazicea
pe primar. Nu-i înțelegea intenția de implicare în
activități pentru salvarea nației. De ce să confecționeze
măști, în primărie, când se puteau aduce de la oraș?

– Nu-mi răspunzi? Îți zic eu: Vom stopa
răspândirea virusului în toată zona, iar primăria va
beneficia de tot ce merită, spiritual și material...

– Sunteți un geniu, domn primar. Rezolvați
problema procurării măștilor, și drumul pandomiei se
va întrerupe, îl „perie” agentul Mărcuș.

– Vom rezolva situațía băiatului nostru care, după
mine, va fi a doua persoană din primărie, căci, pe toți
angajații, i-am trimis acasă, până s-o vedea ce va mai
fi. Iar, ca să fie treaba mai bine pusă la punct, îl voi
numi pe Clement Odae cioclu principal, cu intervenții
rapide și bine determinate, în cazul când pandomia va
lua cote alarmante.

Și băiatul nostru va avea odaia lui...!
– Un moment, domn profesor... I-am promis

vecinei, doamnei Albu, că-i voi lăsa bani pentru
câinele, Florică, să-i cumpere zilnic câte o pâine...

– Nu-i duci tu, în una din pauzele tale de
confecționer și cioclu?...

– Sunt posibile pauzele? Iar bătrâna nu va fi
izolată?

– Facem o excepție, întrucât gardul v-a fost
paravan, conchide primarul, făcându-le semn celor doi
polițiști că nu mai are nevoie de ei, audiența
terminându-se.

Polițiștii se retrag, iar Clement și primarul,
Lăzăroiu, rămân, în primărie, să studieze, în detaliu,
planul de urgență și să-l facă viabil în toată comuna
mărginită de dealuri. 
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27 martie
Ziua de azi pentru mine nu mai este însemnată că-i Ziua

Mondială a Teatrului, ci pentru că, de cum m-am trezit, m-a
contactat Marele Oleg. Că e la cumpărături, special pentru
mine, și va veni să mi le aducă. Are o listă lungă, oare le va
găsi pe toate? Căci, se spune, s-au cam golit rafturile
magazinelor, mai ales cele cu dezinfectanți, alcool sanitar,
făină și drojdie. I-am mai adăugat și... chibrite.

De obicei, după ce-mi iau pastila de la ora 8, mă mai culc
să dorm, acum am fost pe fază, să ținem legătura. Mi-a trimis
și niște poze, cum se stă în prezent la rând, la un Kaufland. Se
respectă distanța, toți cu măști, iar pe ușa magazinului –
indicații, de unde să se ia cărucioarele dezinfectate și în care
parte să le ducă pe cele folosite. E bine.

Să ne întoarcem la Teatru… Și teatrul, și opera, și
filarmonica din Iași s-au închis. Se mai dau spectacole
online, dar nu întotdeauna le… prind. Un an în urmă,
frecventam aceste instituții. A fost, au fost! Acum trăim în
altă dimensiune, în era… covid-ului-19. 

Nici nu mai ascult televizorul. Știu că cifrele au crescut.
Pe telefon, îmi apare un filmuleț cu Liudmila Fionova,

doctor în științe fizico-matematice, membru al organizației
celor 100 de oameni de știință din Rusia, care s-au unit,
pentru a trage un semnal de alarmă împotriva poluării
Planetei. Cine o ascultă dintre autoritățile ruse sau
mondiale? Puțini, aproape nimeni. E un fel de
Novodvorscaia, numai că aia vorbea despre politică. O
disidentă. Eu o ascult. Și alții alde mine, care nu pot
schimba nimic. O ascultăm, atât. Cu părere de rău. 

Am mai vizionat prelegerile ei, în cadrul emisiunii
„Rubej” (Margine sau „margine de timp”, așa s-ar mai
putea traduce). Mă pune naiba s-o ascult, eu fiind…
curioasa pământului, vărsătoare, conform zodiei. 

Ce spune? Numai strășnicii! Dar ascult în
continuare… Susține, în teoriile ei, că sfârșitul acestei
civilizații este iminent. În privința virusului ucigaș, că e
inventat, deoarece conține mai multe virusuri, inclusiv
„nuanțe de SPID (HIV)”. Mai vorbește și despre selectarea
categoriilor de persoane și anume, cele mai vârstnice. Doar
că, suferind mutații, virusul ucigaș ar putea să nu mai
aleagă…

Teorii credibile, în fond. De ce n-am crede-o? Suntem
la un început de sfârșit de lume?

Susține că am umplut de gunoi planeta… 
Bogații lumii nu vor respecta niciodată „acordurile”

ONU asupra mediului înconjurător, nu vor micșora
industria petrolului, numărul rachetelor, nu vor lua măsuri
împotriva deșeurilor, poluării etc., etc. Nu-și vor micșora
veniturile. Nu vor lua măsuri pentru curățarea Planetei.

S-ar putea, mai menționează, să ne aștepte și o mare
foamete după perioada covid-ului, care va ține câțiva ani,
iar virusul, poate mai potolit, va mai izbucni pe ici-colo,
până ne vom vaccina (când va apărea acest vaccin) sau ne
vom imuniza pe cale naturală, căci 70-80 % din populația
globului se va îmbolnăvi. Un oarecare procent va muri,
evident. Cei mai vulnerabili: mai în vârstă, mai bolnavi,
mai cu dizabilități.

Uite o metodă „excelentă” de genocid, mă gândesc, tot
ascultând-o, mai bună ca a lui Hitler, Lenin și Stalin și ale
altor descreierați și psihopați. Nu-ți mai trebuie tancuri,
arme, soldați. Ai inventat un mic virus într-un laborator de
lângă un oraș chinez (Wuhan), te aliezi cu Rusia și Coreea
de Nord, căci are și ea arma nucleară, această minusculă
țară super-comunistă. Îi dai drumul viruselului „să
lucreze”, nici nu mai contează dacă intenționat sau „scăpat
de sub control”. Și el lucrează mai ceva ca un război, fără
să necesite cheltuieli suplimentare, muniție sofisticată,
mișcare de forțe etc. 

Ce mai contează că mor și dintre ai tăi! Dacă ai
antidotul, lași un timp să moară și de-ai tăi… să dai
impresia că nu tu ești de vină. Dar ai terminat-o cu SUA și
țările mai dezvoltate din Europa! …Și ce dacă mai sunt și
alte multe părți ale lumii, victime colaterale? Rezultatul
merită! Rămâne blocul comunist hegemon, iar SUA –
marea putere, se duce, dracului, de râpă. China, Rusia,
Coreea de Nord, adică „blocul comunist” devin stăpâne.
Astfel, în liniște și aproape pașnic, au terminat-o cu
capitalismul care le încurcă toate planurile. 

Să nu credeți că toate de mai sus mi le-am imaginat eu!
Le-am gândit și eu, dar am și citit multe, peste tot, pe net.
Găsești o mulțime de ipoteze și teorii, fiecare caută un
răspuns la întrebarea primordială, de unde a venit năpasta
peste noi și care este vinovatul. Dar nu întotdeauna se
găsesc aceste răspunsuri, mai ales pentru alde noi, ăștia
mici, care purtăm consecințele acțiunilor unor „oameni”-
diavoli.
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Se caută vinovatul. Toți îl căutăm…
Dar să mă întorc la Fionova. Spune, aud: „Ne vom

omorî pe stradă pentru un pahar de apă și ceva mâncare.
Seacă râurile mari. Seacă Volga, Lena! Suntem într-o
catastrofă ecologică totală, plus încălzirea globală. Dar
mulți susțin că acest termen, în genere, n-ar trebui
pronunțat, ar trebui să dispară, e prea mult spus. Sunt și
oameni de știință aserviți oligarhilor lumii, care vor să
îndulcească situația și afirmă că nu există încălzirea
globală, ci sunt, pur și simplu, numai… unele schimbări
climaterice. Că ar trebui abandonat subiectul, în genere. Nu
vor să rezolve problemele stringente ale Planetei, ca să nu-
și piardă veniturile colosale, averile, stăpânirea lumii, prin
luarea unor măsuri concrete. Oligarhii și bogații lumii își
pierd afacerile cu petrol, cu automobile… Pe ăștia nu-i
preocupă… ecologia”.

Mai susține că virusul ucigaș care a venit și peste
Rusia, unde nu-i transparență totală, este, de fapt, un război
bacteriologic împotriva populației planetei, declanșat de
structurile de conducere secrete (am mai citit/ascultat
despre asta pe undeva…). Scopul acestui război (al treilea
mondial?) este micșorarea populației planetei prin
lichidarea directă a oamenilor, totodată prin căderea
economiei mondiale. Mărește impactul și virusul…
minciunii, care a invadat mijloacele de informație… 

Aha (iar îmi vine gândul la planul diabolic al celor trei),
de aia Putin, de la bun început, a închis granițele și
…zborurile. Rusia face parte din acel scenariu… descris
mai sus?

…Slavă Domnului, mă sună Oleg și „scap” de…
Apocalipsă. Închid filmulețul. 

Vine salvarea mea, omul cu inimă de aur, care se
îngrijorează, să am strictul necesar. 

Ies la balcon și-l ghidez la etajul doi. În fața blocului,
două țigăncușe cu puradeii după ele. Mai în glumă, mai în
serios, Oleg, dotat cu mască de protecție și mănuși, le
întreabă: „Dar voi unde vă pregătiți să plecați? Aveți
declarație? De ce fără mască?”. Ele rămân… mască. Îi
răspund, cu jumătate de gură, că ele așa… au ieșit puțin
prin fața blocului. Se întorc și intră în bloc. 

Oleg lasă toate pungile grele și apa plată lângă ușa
mea. Pleacă. Mi-a zis că nu se teme că s-a îmbolnăvi el, dar
nu cumva să iau eu virusul! Sunt vulnerabilă – vârsta și
bolile de care sufăr… Aș fi vrut să-i dau bani pentru
cumpărături și pentru proiectul lui, susținut împreună cu
fratele geamăn, Igor, despre care am scris mai sus. Zice că
altădată…

Pleacă, mai are câteva persoane pe care le are în…
grijă. Mă bucur că mă aflu printre ele. Să-i dea Domnul
sănătate lui și familiei lui! M-a emoționat gestul, mă
podidesc lacrimile, dar, totodată, și din cauza stării în care
am ajuns. Niciodată n-am dorit rău nimănui, dar acum îmi
vine să mă așez în fața icoanelor și să-l rog pe Dumnezeu

să pedepsească pe cei care se fac vinovați de ce trăim în
prezent.

Duc toate la balcon. Îmi ia vreo trei ore să le pun pe
toate la loc. De ce a durat atât? 

Mi-am făcut un dezinfectant din axion (l-am găsit prin
casă), mi-a sugerat Petronela Alexa, tot membru-fondator
al Cenaclului nostru, suntem acum o familie, cum sugera
Daniel Bratu mai sus, ne ajutăm. Cu acest dezinfectant am
șters fiecare pungă, ambalaj, le-am mai lăsat la balcon să se
usuce, să dispară molima de pe ele. Apoi le-am adus pe
toate în casă și le-am pus la locul lor.

Toate aceste precauții, uneori, mi se par prostești.
Minusculul ucigaș va pătrunde oricum în „cămara”,
„scorbura” noastră, poate nu la toți, dar la majoritatea
dintre noi. Scopul izolării noastre este ca el să ajungă cât
mai târziu posibil, să nu aglomerăm spitalele… să se poată
face față momentului, să ne dea un minim ajutor. Dar…
„scapă cine poate”, dacă nu avem un tratament unic pentru
virusul care declanșează pneumonie și fibroza plămânilor,
iar antibioticele, în cazul virușilor, sunt inutile. 

Ingenioși diavolii sau diavolul care l-au făcut pe covid-
19!

Găsesc o postare pe facebook, în care suntem chemați,
în noaptea ce a început, să ne rugăm împreună cu călugării
de pe muntele Athos, pentru izbăvirea noastră de necaz,
cântând Acatistul Acoperământului Maicii Domnului.
Suntem îndemnați să-l citim și noi. Totodată, să punem o
cruce pe colțarul ușii din interior, pază bună împotriva
primejdiilor. Găsesc o cruce foarte frumoasă, cu vreo șase
sfinți pe ea și o prind de ușă, mai ales că nici nu trebuia să
caut ținte să le bat, erau acolo două, mai demult, atârnam
cândva cheile în ele. Acum le ajustez și mă închin, mă
rog… în fața iconiței.

Îi spun și fiicei mele să facă la fel. Stau cu ea mult de
vorbă… Dacă nu are vreo cruce prin casă, să ia o coală albă
de hârtie, s-o deseneze, îi zic. Se pricepe, are peisaje
frumoase pictate de mâna ei, cu talent. Păcat că nu are
încredere în talentul ei, nu-l dezvoltă. Și… cântă frumos,
are voce, dar nu se aventurează în aceste direcții… n-are
destulă îndrăzneală.

Până la urmă, găsesc Acatistul Acoperământului
Maicii Domnului pe YouTube, sting lumina și mă culc în
vocea melodioasă și plină de frumusețe a unui preot-
cântăreț. E lungă această melodie-slujbă, de câteva ore
bune. În a doua jumătate, mă ia somnul. 

Când mă trezesc, se derula o altă melodie religioasă…
al altui cântăreț. 

Inima mea nu s-a mai zbătut, în această seară, ca o
pasăre în colivie, ci s-a liniștit și am adormit într-un somn
liniștitor. Ce frumos!

Slăvit fie Domnul!
…Credința ne întărește și ne însănătoșește! 
Poate ne arată și drumul spre a-i veni de hac…

molimei! 
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„Un poem se rostogoleşte din nori/ 
în braţele mele goale”
Nostalgiile după „trecutul ars”, „ţarina aprinsă”,

„casa din gând”, „pereţii cu gust de vis”, „scrinul din
pod”, „frenezia verde”, „copacii în picioarele goale”
– formau materia predilectă a primelor cărţi de
poezie semnate de Oana Frenţescu, autoare
originară din județul Vaslui, absolventă a Liceului
„M. Kogălniceanu” din Huși și a Școlii postliceale
sanitare din Iași. Stabilită la Iaşi. După debutul din
2013, publică rapid volumele: Cuvinte nerostite
(2016), Dincolo de fereastră (2017), Copacii
aleargă odată cu mine (2018), Refugii în albastru
(2019), Tăceri albe (2019). Prezentă în antologia
Poetica. Cenaclul poetic Schenk, editată de
Christian W. Schenk în Germania, Dionysos,
Boppard, 2018. Declară undeva cu simplitate:
„Pentru mine poezia este un elixir al tinereții
veșnice, deschide nostalgia unui loc anume din care
nici n-am plecat. Răscolește chemarea. Un spasm al
sufletului, strecurat printre cuvinte. E o rupere din
adânc, o echilibrare a forțelor imaginare.” În
primele cărţi găsim multe ascuţimi combinatorii de
sens, de felul: „vinuri cu arome de fecioare”,
„păcate dansează în gând”, „urale de sânge”, „agrafe
nocturne”, „vers flămând de stele”, „văi defuncte”,
„sub dinţii astrelor” etc. Treptat, odată cu Refugii în
albastru, fiorii aleanului după „timpul crud”, după
tărâmul originar, se restrâng şi gândirea poetică
matură începe să-şi facă simţită prezenţa, punând la
încercare sensibilitatea, în dorinţa de a-şi afla
propria lume imaginară: „Lumea simultană muşcă
din mine/ devenind o pradă a zilei de azi” (Şi mă
grăbesc); „Drumul se face înalt/ luându-ne existenţa
lăuntrică” (Până târziu). Fireşte, este vorba de
drumul spre lumea poeziei, pe care Oana Frenţescu
şi l-a găsit singură, prin lecturi serioase, atentă la

foşnetul „clipelor neatinse îngheţate-n
lumină”. O poezie din „goluri” şi „plinuri”,
din visări şi gânduri lucide, din himere şi fâşii
stinse de cotidian. Spune într-un loc: „Lumina
curge cu frig în sânge.../ Poemul de azi e un
gol, prin care mă sorb” (Duminica apare
tiptil). Interesul se îndreaptă spre condiţia
adâncă a cuvintelor, spre transmutaţia lor în
interiorul „aprins” al expresiei, unde capătă
acea încărcătură sensibilă, eupneică, a
sufletului, spre a deveni mister: „cuvintele ce
respiră până la sânge.../ jumătatea sacrului/
potolea ceţurile şi-n treptele amestecate era
şovăire,/ ţipătul crud al cuvintelor îl stingea
vântul...” (Eliberează-te simplu); „sunt dusă
mai departe în cuvinte/ pe care se apleacă ziua
către noapte şi invers/ dezbrăcările de umbre/
nemurirea din polenul florilor/ frunzele pierdute de
vânt/ toate îşi amestecă esenţa-n cuvânt” (La
marginea timpului). 

Din atare atitudine se inspiră un mod de a
dramatiza aventura verbului, în modul de a se
proiecta în imagine: „În fiecare zi cerul meu
coboară/ câte puţin într-o parte,/ un adevăr se vrea
smuls,/ ca un dinte de lapte...// Cuvintele umede au
degete lungi/ se-ntrec în umbre fugare seara sub
lună.// În deschiderea închisă între cer şi pământ,/
Dumnezeu nevăzut conversează cu tine...” (În
fiecare zi). Eul cufundat în albia clipei se simte
împresurat, asaltat de cuvinte şi semne; totul în jur
se preschimbă în fictiv, se lasă atras şi cuprins în
text: „Deodată nimic nu pare adevărat,/ nici amarul
trimis de tine în amiază,/ nici cuvintele care se agaţă
de ochi/ şi încep să curgă prin sânge,/ iar eu le scutur
da e pe mine/ deşi ele poate/ m-ar fi întrupat mâine”
(Frigul din celule). Nu avem de a face cu un
textualism întârziat, în dungă manieristă, ci mai
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degrabă cu o tendinţă contemplativă de a înţelege
resortul actului creator, văzând în cuvânt un dat
natural însufleţitor, care trebuie cinstit, onorat cum
se cuvine, spre a-şi împlini destinul: „O acoperire cu
miros de arţar au cuvintele” (Scriem un zbor);
„...copil ca altădată,/ înmulţind cuvintele libere/ şi
dându-le drumul în lume.” (Redevenire); „O bluză
roz şi-un ruj au diluat starea verbului posacă,/ unele
cuvinte au devenit epave duse de vânt/ şi doar cele
împinse din rai au supravieţuit/ tentaţiei de a ceda
apăsării lor pe gând.” (Grămezi de gânduri);
„Cuvinte neauzite de nimeni/ încropind faguri de
uitare,/ rătăciri galopând în poezie...” (Zile
acompaniate); „Aproape şi tot mai departe,/
cuvântul pierdut/ rămâne arzând în mijlocul
luminii.” (Reflexe) Cuvântul dăinuie şi în altfel de
promenade: „goluri se astupă cu imagini deşarte/ mă
surprind într-un verb călătorind/ într-o mulţime de
like-uri” (Plural de simţuri). 

„poezia se-nvârte în simţuri/ concentric şi
misterios/ alunec în nemurire pe felii de cuvinte”

Cu elemente simple, Oana Frenţescu realizează
o colecţie de „nelinişti” reflexive, în manieră
nichitiană, oscilând între concretul simţual şi
abstractul latent al elaborării. E convinsă că poezia
este cea care poate reda rostirii starea ei plenară,
adică esenţială: „o ardere cu iz de stele/ curăţă
cămaşa cuvintelor de gust amar” (Astral). Îşi
închipuie că deţine „cercul meu strâmt din albastru”,
un spaţiu al purităţii, unde cuvintele îşi pierd umbra,
se sublimează, îşi decantează adâncul: „caligrafiile
pleacă-n albastru”, „rece şi străin cuvântul strigă şi
îngheaţă.../ cu o pecete albastră din albastrul zilei”
(Pecetea albastră). Când e nemulţumit de
„nevăzutul perfid”, versul fuge în albastru: „respir o
libertate în albastru, dincolo de pereţi” (Rest de
vară), „rămâne durerea ghemuită-n albastru/ ce-ţi
macină ziua” (Duminica). E aici un aranjament de
sinceritate ilustrativă şi solemnitate, alcătuind
enigme sau „idei de viaţă înstelată”, cum apar
numite într-un loc. Câteva poeme dau măsura
acestei experienţe căutătoare de revelaţie: „tăcerea
visurilor rămâne în memorie// mă descompun în
celule îmbrăcate-n toamnă/ anxietăţi sunt gravate în
tălpi...// rămâne esenţa revenită mereu ca o
îmbrăţişare/ la început ca o mângâiere decolorată/
recuperează speranţa pierdută...// şi timpul îşi aruncă

ţipetele/ privindu-ne în ochi/ printre degetele
despletite/ curg zorii poticniţi în ploaie” (Rămâne
esenţa). Şi încă un poem remarcabil, care atestă
înclinaţia autoarei de a cripta realul şi a-l cufunda în
enigmă: „din mine voi pleca un timp/ absenţa mea o
las aici/ va fi o mobilă înghiţită de casă/ printre
grămezi de lucruri/ cu ochiul eliminat din vedere//
voi curge afară plutind în aerul acela de taină/
decapitat de lume/ rezemându-mi inima de muzica
ploii/ sunetul vântului/ luminile din valuri de nisip/
umblând neîntrebată prin albastru/ luând cuvintele
cu mine// cu cele din trecut/ voi împodobi drumul
ratat.../ cele din prezent mă pot trăda/ alergându-mi
inima spre roşu/ şi paşii prin verde...” (Ecoul frunzei
mă cheamă).

Că enigma face parte din vocaţia poeziei o
susţine mai departe volumul recent, Tăceri albe,
scris în aceeaşi tonalitate obscură, unde se vorbeşte
de un „larg al adâncului”, un abis care colectează
suferinţa cotidiană şi o dă în seama cuvintelor, ca să
recompună altfel existenţa, unde? „în spaţiul unde
nu sunt pereţi/ şi nici ferestre conectate spre lume”
(Mergi cu mine). Adică în spaţiul poeziei, loc unde
„roua paradisului deschide un mâine vindecător”.
Poezia devine astfel speranţa recuperării unei lumi
de taină. Şi cuvintele „lucrează” în favoarea ei, e de
părere Oana Frenţescu, cuprinsă de acelaşi
sentiment al claustrării benevole între verbe
ofensive, combative: „cuvintele devin vii şi simt
gustul sângelui” (Între ieri şi mâine), „am rămas
acoperită/ în cuvinte cu margini rotunde sclipind
către lună” (Sunete cunoscute), „cuvintele aleargă
spre mine/ creând un luminiş de raze” (Confesiune),
„şuierul cuvintelor trece prin mine.../ habar n-ai cum
întârzie cuvintele/ pe locul jupuit de lumină”
(Ochiul), „un verb sângerează lângă cel alintat mai
devreme/ urechea divulgă neşoapte” (Plimb
cuvintele), „picături de întuneric construiesc un
echilibru rece/ printre cuvintele ce dor şi cele
însetate de iarbă” (Depărtarea), „cuvintele se roagă
să le scot din iluzii” (Un gol). 

Senzaţii cotidiene, fel de fel de „lucruri obtuze”,
„idei în agonie”, crâmpeie de vise, culori, umbre,
miresme („miroase a veşnicie/ a rai şi a uitare”, În
aerul gol), toate se amestecă în invazia cuvintelor şi
la un loc fac poemul să-şi delecteze făptura. Pe
fondul acestei virtuozităţi de montaj, apar şi vedenii:
„prezentul e plin de umbra lăsată de cuvinte”
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(Conţinutul de inimă); „un chip din cuvinte ia forma
unei litere/ levitând în aer” (Frigul dens); „silabe în
straie de foc suflă mocnit” (Inspiraţie), „scheletul
cuvintelor urcă pe zid” (Strigăt). Nici poemul nu
scapă de asemenea pârjol, iscat la umbra gândurilor
în expansiune: „poemul iese învăluit în scântei
sferice ca o explozie/ incendiat de moarte şi iubire”
(Pentru tine), „poemul jupuit de cuvinte e doar un
cerc gol” (Poem rotund). Sigur că nostalgia acestor
deplasări de „viziuni” se petrece într-un spaţiu al
purităţii şi odihnei în sublim, unde efortul expresiv
se stinge în caligrafii de sugestie. Cum arată acest
tărâm, răsfrânt în materia poemului? „Adâncul
neadormit în noapte/ cu o întindere până la căldura
zilei,/ fluturi agitaţi şi îngeri creând miraje
fanteziste/ cu lumini light.// provocări migrând de
sub povara lanţului,/ toamna dansând pe coregrafie
de cocori/ şi răscoliri ce sacrifică secundele verzi,/
până ce visul biruie locuindu-mă.// totul se petrece
aşezându-mi absenţa pe norii stranii,/ poemele
devenind bucăţi de lună intrând pe fereastră,/
păcatele fiind lăsate la intrare” (Adâncul se). Textul
se încarcă la nesfârşit de forme însufleţite, în hazard
asociate, care compun ficţionalul paralel: „Umărul
tău devine o formă/ acoperită cu silabe, din care iese
poemul/ levitând în spaţiu./ Se nasc cuvinte
nesfârşite/ dezvelind înţelesuri,/ spălate de ploi,
spulberate de vânt,/ eliberând greutatea unei lumi
simultane./ Trăirea atârnă în centru şi arde/ odată cu
mine” (Metafore colorate). Iată descris pe scurt
mecanismul eteroclit al faptei creatoare. Cu un plus
de impregnaţie estetică...

Ponderată în podoabe imagistice, uşor
manieristă, poezia Oanei Frenţescu descrie un
prelung defileu al sincerităţii, în voia magiei
cuvântului, deschizător de ascunzişuri sufleteşti.

„acoperă-mi ochii cu stelele tale/ niciun sunet
în gol să nu cadă”

Mai multe volume de poezie aduc în atenţie
numele Danielei Oatu (n. 16 aprilie 1967, Lupeni,
jud. Hunedoara), profesoară la Vaslui, absolventă a
Facultăţii de Filologie, secţia română – franceză, a
Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, licenţa dată în
anul 1992, cu o lucrare despre Pompiliu
Constantinescu. A debutat în 1982, în revista
„Ateneu” din Bacău, cu versuri, şi editorial cu
volumul de poezii Eternitate fragilă, 2003. Au

urmat: Fantasmele Versului Rău, Timpul, Iaşi, 2017;
Jumătate amurg, 24:ore, 2020; Fata de rouă,
Timpul, 2020; Anotimpurile himerei, 24: ore, 2020.
A mai publicat eseul Un senior al spiritului –
Vladimir Streinu, în colaborare cu Teodor Pracsiu,
Iaşi, 2011. În opinia acestei autoare, orice poezie
poartă cu ea un înger, dar şi un Vers Rău, „la
genunchi numai răni” de atâta căutare de sens, „când
şchioapătă lumina peste înţelesul lui”. Altfel spus, în
sfera creaţiei perfecţiunea e de neatins, pentru că
mereu intervine acel neajuns, acea inadecvare între
imaginea aievea trăită şi textul poetic, punând la
încercare cuvântul spre zone neştiute: „Păzea. Vine
Versul cel Rău/ cu coama-ntre cer şi pământ/
poemul proaspăt tăiat/ fuge din faţa ferestrei/ cu 70
de rime pe oră.../ Pe unde-o fi umblând/
îmblânzitorul de mesteceni/ piramidele şi-au luat
veste antiglonţ/ tot mai ghemuit oraşul exersează/
mersul pe sârmă...” (Vine Versul cel Rău). Înţelegem
că Versul cel Rău este abaterea, ieşirea din ordine,
riscul de a vedea şi a rosti altfel, aroganţa de a sfida
sensul previzibil sau comun, în favoarea celui
nebănuit, mereu cu ceva neobişnuit şi superior în
semnificare. Totul într-un „spaţiu al căutărilor în
metaforă”, cum îl numea într-un eseu regretatul
nostru prieten, poetul Ion Gheorghe Pricop.

Activitatea poetică de până acum a Danielei
Oatu vrea să demonstreze tocmai această virtute a
poeziei în descifrarea tainelor, pe seama curajului de
a miza pe „Versul Rău”, pe versul „imprudent”, dar
temerar, scânteia neastâmpărată de sens ivită din
seninul lexical, spre a deschide căi de explorare.
Poemele caută astfel momente de inefabil, de
indeterminare, de miracol à rebours. Câteodată
incursiunile pot ajunge în spaţii pernicioase de eres,
pe urmele lui Creangă din „corozive” şi Marin
Sorescu: „E bolta de vie-n septembrie/ plină de
îngeri atârnați cu capul în jos;/ sătenii le culeg
lacrimile albe, negre/ și le strivesc în butoaie./
Veșnicia din căni are gust de tămâioasă/ și e pe
placul lui Dumnezeu./ Cel-de-Sus trece din când în
când/ și cinstește câte un pahar cu vecinii;/ cumpără
această licoare/ și o lasă la limpezit/ pentru Cina cea
de Taină./ Spre seară se-ntoarce acasă pe șapte
cărări/ sprijinindu-se-n bastonul unui demon”
(Licoare divină). 

Volumul Jumătate amurg adună asemenea
bucurii de colecţie, venite din hazardul
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contemplaţiei, atentă la sclipirile de înţeles: „Ieșiți la
fereastra balconului/ s-a tăiat liniștea la deget/
astupați-vă urechile/ cu vioara la tâmplă/ Vă cânt de
inimă albastră/ la toba spartă/ de piciorul amorțit al
pianinei/ Puneți-vă papion/ melancoliile la
butonieră/ scânteiază/ Lăsați în voia cântecului/
blocurile cu parterul în sus/ liniștea mângîie
timpanele/ unse cu toate alifiile.” (Cu vioara la
tâmplă) Textul dă impresia de aventură, de miraj al
înregistrării altfel a realului: „Cuvintele adunate de
pe drumuri/ pentru poemul de mâine/ ostenite,
dezbrăcate de raze/ ți le vor privi pe gaura cheii/ ți le
vor trece prin tifon/ ți le vor juca la zaruri/ până la
ultimul sunet/ cum să fugi de-această realitate/ plină
cu viespi/ când alt poem își coase buzunarele/ cu
gândul la tine” (Poemul de mâine). Ne mai spune
poeta că singurătatea împarte lumea în două
jumătăţi – una luminoasă, „jumătate de răsărit”, şi
una obscură, „jumătate de-amurg”, care ne face să
simţim umbra noastră şi a lucrurilor. De aici încolo
se închipuie un joc de-a umbrele şi îngerii, de-a
tenebrele şi lumina, care domină criteriul afectiv:
„Amurgul își încheie ultimul nasture/ râde cu poftă
că îngerul/ nu-mi poate descâlci umbrele/ taie ziua
felii/ și-adoarme cu stomacul gol/ de când apusul a
revenit pe pământ/ îngerul nu mai știe/ unde mi-a
lăsat aripile/ nu mai am cu ce zbura/ nici până la cel
mai apropiat/ supermarket/ de sub pământ/ înainte
de-a părăsi această lume de raze/ îngerul mi-a
înghițit aura/ cu aripile mele l-aș fi lăsat să zboare/
nici îngerii nu mai au strălucirea/ din manualele de
îngrijit îngeri/ și alte zburătoare” (Aura); „jumătatea
mea de amurg/ își trage obloanele/ unde s-ascundă
lumina rămasă”; „îmi lasă cuvinte pe piele/ alene
rostogolindu-mi sub roată/ jumătatea amurg”
(Cuvinte pe piele). 

„acoperă-mi ochii cu stelele tale/ niciun sunet
în gol să nu cadă”

Topos-ul „jumătate amurg” pune în atenţie starea
crepusculară, anunţând criza, neantul, apusul
grandorii. Este răstimpul în care cuvintele capătă
foşnet, devin „rele”, se pierd într-o lumină
somnoroasă, în curs de destrămare: „Ce să dau la
schimb/ pentru cât întuneric mai ai/ nu mai am raze
nepurtate/ Când te-ndepărtezi în mine/ Cerul se
despică-n două/ jumătăți de amurg/ cu firele tăiate/
mut sângele abia uscat/ în răsăritul din inimă/ ca-ntr-

o zi să-ți spună/ că ne-nțelegem din priviri/ de la
orice distanță” (Din priviri). Încercând a se
autodefini, Daniela Oatu recurge la o simbolistică
simplă, din care aşterne ecuaţii cu rezolvări
idealizante, năzuind la un cult al clipei oprite-n loc
spre a contempla răsucirile verbale: „cerul nu se
desprinde de rădăcini/ apropie-te să-mi fie lumină/
nicio genune să nu-mi ia urma/ acoperă-mi ochii cu
stelele tale/ niciun sunet în gol să nu cadă”
(Genunea); „Să nu te tulbure-n adâncuri/ jumătatea
mea de amurg/ ivită din ape/ de pietrele tale rănită/
de-ai ști/ cât s-a zbătut/ la margine de suflet/ să-ți
calce pe umbre/ să ia forma ta” (La margine de
suflet). Este aici o ţesătură de frumuseţi stinse care
vin dintr-o melancolie cultivată, în căutare de
subtilităţi de rostire, dar şi dintr-un fior solemn, uşor
patetic, de a dovedi reflexie pe seama actului liric.

De remarcat un anume mod de a planta în spaţiul
poemelor versuri „spinoase”, stranii, uneori
extravagante, alteori artizanale, de cutezanţă
stilistică, în stare să convingă de adierea maliţiei
care care face bine poeziei, de felul: „i-am dedicat
acest poem păsăresc/ semnat cu aripa-mi
diavolească”, „te-aș săruta pe-ncheietura sufletului”,
„melancolia ultimelor zboruri/ când aproapele își
descarcă arma” „alături de guri de rechin/ mă scald
în cântecul bun”;„în zori/ mă apuc de întinerit”,
„câte apusuri/ în lacrima din pod înrămată”,„când în
mine iarba nărăvașă/ va culca lumina la pământ”,
„Doamne,/ prin ocheanul tău/ citește-mi umbrele/
până la ultima literă”; „îngerul de pradă/ își caută
sălbăticia”, „cine adună în urma noastră/ cântecul/
unde liniștea a secat/ mării în flăcări” etc. Regăsim
aici gustul metaforei, un fel de a încifra vizionarul,
cu apel la urmele evanescente ale unor clipe de
graţie: „Aproape înger/ în marea sa risipă/ amurgul/
își leapădă straiele/ cu gust somnoros de nămol/ s-
asculte la mal/ cântecul rătăcirilor/ de fiorul apelor
reci/ jumătate arc liniștea-n năvod/ se sparge de
stânci” (Jumătate arc). 

Depăşind vocea intimistă din primele cărţi,
Daniela Oatu gândeşte matur poezia, făcând dovada
unei bune acomodări cu vocea profunzimilor. 

„Înfloresc încet/ în faţa ferestrei în care
moartea face semn cu mâna”

Un vers: „În adâncul sinelui, sufletul plânge” –
ne-a atras atenţia asupra unui autor puţin cunoscut,
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Dumitru Tâlvescu, originar din Braşov (n. 4 mai
1954), multă vreme funcţionar bancar la Hunedoara,
autor al câtorva volume de poezie: Anul și copiii lui
(2007), Stăpân peste iluzii (2010), Observator
nedumerit (2012), Altfel, poemele (2014), Alb
(2015), Evadarea din mecanic (2016), Cornucopia
(2018), Prosperia (2018). În limba albaneză, în
traducerea lui Baki Yimeri, i-a apărut volumul de
poeme Vameș la porțile dorului (2014). A mai
publicat câteva cărţi de proză. Versurile sale sunt
romanţioase, pe alocuri teatrale, gesticulate
sentimental, dacă luăm ca reper Prosperia, unde îşi
ratifică existenţa în termeni precum: „timp ascuns”,
„spleen”, „harpii”, „nostalgii”, „sinele în beznă”,
„regate celeste”, „sunete magice”, „umbre şi tenebre
păcătoase”, „ucigaş de sentimente”, „veşmânt de
vise” etc. Pentru el, poetul e un flămând de viaţă, un
solitar vrăjit de propria stihuire: „El taie doar felii
din viață, înfometat/ Sparge asfințiturile cu pana/
Din cioburi reclădește amintiri/ Plânge în sine, uitat
de lume/ Din lacrimi îi cresc flori de argint./ Cel mai
adesea e singur/ Nu părăsit, ci lăsat între rime/
Hoinar într-un timp staționar/ Se joacă-n metafore și
cântă/ Glasul păsărilor îl pune în vers/ Iar lumii mai
dăruie gratis poeme” (Poetul). Recursul la poezie îl
face să-şi regăsească resursele de profunzime, acea
„lumină din vechime”, aflată undeva, în preajma
îngerilor, într-un „cer adânc/ pe care visele îl taie-n
zbor” (În vecinătatea îngerilor). „Cum se întorc
izvoarele în râuri/ Mi-e dor adânc de mine însumi”
(Nemărginiri). Dumitru Tâlvescu beneficiază de un
vitalism deosebit al emisiei, îşi gândeşte scriitura şi
prin asta devine convingător. E de luat în seamă ceea
ce declara nu cu mult timp în urmă: „Scriu dintr-un
impuls care vine din trecut, lăsat, ca să zic aşa, în
conservare de mai mulţi ani. Retragerea din
activitatea profesională a lărgit canalul creator şi a
inundat gândurile şi ocupaţiile mele. N-am scăpat
decât încercând să împărtăşesc cele simţite de mine
şi celorlalţi... În cărţile mele sunt foarte multe
aspecte care mă definesc... versurile mă trădează.
Nu ştiu dacă am greşit mult, dezvăluindu-mă… Dar
mi-e mai uşor să trăiesc în sinceritate şi adevăr,
decât să pozez”. 

Autorul se descrie ca „om prea simplu și cu
regrete mii” (Sete), ducând o existenţă obişnuită, în
care „sentimentele se-amestecă hilar.../ O viață ce se
scurge fără-ntâmplări cu har...” (Stare de zi). „De

unul singur, doar trecător prin vremuri/ Îmi port cu
greu povara de simțiri și pace” (Printre nori). Se
consideră un căutător în cenuşa timpului şi a istoriei,
„să mai pricep un pic din soarta lumii/ În goana
printre ani, mereu nedumerit” (Iluzia înţelegerii). E
bântuit de o fantasmă feminoidă „ce merge
continuu, plutind/ Prin ploaia ce-i cântă cu strune
de-argint” (Spaima). Când se lasă în voia notaţiei
sugestive din meleagul lăuntric, fără a părăsi
alegorismul cu nuanţă morală, reuşitele devin certe:
„În califatul sufletului meu/ Nisipurile se aprind și
ard/ Fetele Morgana îngână cântece cu muezinii./
Deșertul se întinde în jurul inimii/ Pe el mai pasc
doar capre prin tufele răzlețe,/ De prin vene îmi ies
șopârle negre/ Cu ochii vii, cerșind albastrul./
Soarele topește gândurile și tace/ În jur e doar
amenințarea neagră a nopții/ Luna și stelele devin
stâlpi pentru vise,/ Iar dunele din minte răsfrâng în
jur, iluzii.” (Deșertul din mine) Ar mai fi ceva:
referirile la materia umbroasă, la traseele
evanescente cu migraţie de umbre, într-o dulce
indeterminare, ce vrea să evite certitudinea diurnă. E
vorba de o altă calitate a poemului, aceea de
ocrotitor în umbre: „În așteptare, umbra umbrei se-
ntinde agale/ Își caută intrarea în lumea de jos,
dinspre apus./ Taina cuvântului se-ascunde în carnea
dorinței” (Se-mprăștie umbrele); „Popasurile nopții
adăpostite-n umbre/ Torc liniștite zăpada dintre
paltini.../ La hanul vechi și cu stăpân hain.”
(Popasurile nopții) Din fuga condeiului apar însă şi
formulări bizare sau truisme ieftine, scăpate de sub
controlul spiritului critic, de felul: „Neputințele
benchetuiesc bezmetic” (!?), „În ochi, ni se
mutaseră privirile/ Ale mele priveau în tine...” (!),
„Întrebările își caută răspunsuri/ Stau ca la cinema,
în rânduri dese...”, „...vise răscoapte/ Fugind ca din
pușcă de falsele șoapte...”, „Înmiresmate speranțe
se-adapă din vise...” etc. Nu sunt de trecut cu
vederea însă versuri de excepţie: „Nopțile spală-n
ceruri gânduri albe/ Și seara le răsfrânge-n stele/ Iar
cu priviri năuce, de soartă fără rost/ Își pierde la
răspântii naivi fără noroc” (Popasurile nopții).

Declamativă, uşor crispată imagistic, poezia lui
Dumitru Tâlvescu duce în cutele ei povara unor
deziluzii.
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Sub pseudonimul provocator de Ștefan
Dezastru, scriitorul ieșean Lucian Zup revine cu
un nou roman, Bufonul. De această dată, scriitura
ne conduce într-o lume determinată, simultan, de
grotesc, absurd, autoironie, satiră existențială;
practic este vorba de speculația inteligentă a două
tipuri (parțiale) de imaginar care se suprapun, cel
medieval, respectiv cel postmodern, configurînd o
lume posibilă, prin tot ce autarhia romanului
permite. Ceea ce imaginează însă Lucian Zup prin
textul său este, deliberat, plasat dincolo de
cutumele care definesc o instituție a bufonului
venind dinspre adîncimi de imaginar medieval.
Dincolo de personajul devenit simbol cultural
complex, receptat într-o sinonimie largă drept
măscărici, nebun, paiață (specializat actoricește,
mai tîrziu) drept clovn, cel care îi distra (uneori
riscant) pe seniorii timpului, avînd rarul privilegiu
de a spune adevăruri ce nu duceau (mereu) către

pierderea capului, ipostaza creată de romanul de față se
înscrie întru cu totul altă paradigmă.

Între bufonadă, ca farsă de gen, reprezentație scenic
și „bufoniadă” ca înlănțuire existențială ar putea fi prins,
aparent, personajul gîndit de cartea lui Zup; doar că tot ce
i se întîmplă îl arată, mai degrabă, ca pe un anti-erou, tot
așa cum scriitura este anti-constructivă, vizînd, mai
degrabă, demolarea, anularea, cu scopul nobil, e drept, a
relua demersul, de la capăt, într-un fel de proiect sisific
cu destinul păcătos: „Dorința de a fi bufon m-a învăluit
din vremea tristă a copilăriei și de atunci nu mi-a mai dat
drumul, nici chiar după ce am murit.// Desigur, dorința
mi s-a arătat sub chipul unui bufon. Ar fi fost ciudat să fi
fost un balaur sau o scorpie sau altă creatură din astea.//
Și ne-am întîlnit cumva la jumătatea drumului, nici eu
îndreptîndu-mă neapărat spre ea, nici ea urmărindu-mă
cu o falcă în cer și una în pămînt. Așa cum se întîmplă de
obicei în treburile care țin de destin”.

Nu e o narațiune cuminte ceea ce ne oferă prozatorul
ieșean, se poate spune chiar că intențiile sunt de pe o
poziție de frondă. Speculînd ceea ce acumulările
culturale i-au permis, Lucian Zup recurge în textul său la

nenumărate acte de de-mitizare, re-scriere, parodiere,
inter-textualizare, auto-satirizare, rezultând un produs
viu și și incitant, destinat unei lecturi (doar) aparent
facile. Într-o intenție de a concura (în registre specifice)
scrieri de gen ce au ilustrat imaginarul copilăriei,
naratorul configurează un tablou sordid al copilăriei
(in)existente, în care munca fizică epuizantă,
comportamentul violent aplicat de propria-i familie,
absența oricăror forme de înțelegere specifice pentru
copilul de opt ani conduc spre o deformare psiho-afectivă
(expediată, e drept, destul de schematic de către narator)
și îndreptarea sa spre un destin în afara canonului. Odată
cu schimbarea din temelii a unui parcurs ce trebuia să
urmeze linii consacrate ale vîrstei, au loc și toate
evenimentele ce alcătuiesc o posibilă „bufoniadă” în
viziunea lui Lucian Zup, registrele schimbîndu-se rapid,
în timp ce aria ficționalului se îndreaptă spre zone
nebănuite ale absurdului-grotesc, luînd ceea ce e de luat
din zestrea medievalului și a folclorului ad-hoc și
prelucrîndu-le în linia unei originalități de scriitură ce nu
poate fi pusă la îndoială. Capacitatea de a vizualiza și a
de a configura descripții specific este evidentă și se
transformă în piesă de rezistență a unei scriituri
inteligente: „Îi ieșeau și muște din gaura care i se
deschidea din barbă? Sau mi se părea?// Între cei doi se
bîțîia și se strîmba un animăluț ciudat, verde, un soi de
reptilă care scotea flăcări pe nări.// Mișunau copiii în
jurul căruței, învîrtindu-se cu gurile căscate,
împiedicîndu-se unii de alții, cercetînd cu jind
ciudățeniile ticsite în spatele celor doi, studiind creatura
de la distanță.// Pe măsură ce mă apropiam din alergare,
mai dădeam cu piciorul peste vreun bulgăre de pămînt,
mai nimeream cite o piatră sau o groapă, dar nimic nu mă
împiedica să-mi ating țelul.// Am ajuns gîfîind și mi-am
făcut loc printre copiii care deja sufocau priveliștea.// Am
încercat să mîngîi creatura dar aceasta s-a uitat urît la
mine și mi-a aruncat o flacără, mai să-mi pîrlească
degetele.// Cîțiva copii au rîs, desi eu nu vedeam ce e atît
de amuzant în apropierea de pericol. M-am făcut că îmi
sug pumnul, dar nimeni nu se uita la mine”.

Principala problemă cu care se confruntă personajul
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din acest roman este aceea a modului cum este acceptat,
tratat, înțeles de către ceilalți. De aici pornește și felul în
care crede că el că își poate rezolva criza existențială
(manifestată la un copil de opt ani!). Dacă ne ducem însă
într-un imaginar social medieval (de care substanța
textului este mult influențată) lucrurile se leagă. Atunci
(și mult încoace, spre mijlocul secolului XIX) imaginea
copilului/ implicit configurarea unui statut al copilăriei
sunt inexistente, neoperatorii cultural. Copilul este
reprezentat/ acceptat în familie/ societate ca un adult mai
mic de statură; îmbrăcat aidoma unor adulți, supus de la
șapte ani unor tratamente ce implică violența explicită,
practicînd munci fizice grele alături cei mari, lui îi este
refuzată aprioric copilăria (temă și imagine generic
specific abia societății și literaturii de acum două secole).
De aici pornește destinul răsturnat al personajului pe care
îl descoperim în cadrul unei scene de familie amintind (în
alți parametri, desigur) de aceea care îl introduce narativ
pe adolescentul Julien Sorel din Roșu și negru al lui
Stendhal. După o „reprezentație cu destinul”, copilul-
adult de opt ani, hrănit cu resturi semi-alimentare și
supus caznelor imaginate de părinți și de frații mai mari,
simte nevoia să „încerce”, să caute alte variabile ale
propriei vieți. Îl ajută, indirect, decizia tatălui de a-l
vinde ca pe marfă oarecare, adică pe nimic; titlurile unor
capitol sunt sugestive pentru cel care ar vrea să fie bufon,
ca pe o soluție miraculoasă: Sunt pedepsit, Sunt vîndut,
Conversez în cușcă, Plănuim să evadăm, Se discută în
groapă, Mă întîlnesc cu moartea, O iau de la capăt
(ultima secvență din roman). Practic, sunt narate, ca într-
un fals picaresc pe alocuri, tribulațiile unui erou atipic,
prins într-o bufoniadă nedorită, tocmai el, cel care ar fi
vrut să încerce virtuțile traiului de scamator/ măscărici/
bufon ca pe soluții ultime pentru eliberarea din robia
traiului familial.

Sunt imagini și întîmplări nu tocmai frecvente într-un
roman greu de categorisit, de altfel, tocmai datorită
multiplelor fațete ce se schimbă cu rapiditate: captivantul
spectacol de bîlci, producțiile unui vrăjitor, sadismul
unor copii din sat, apariția piticului rău și o întreagă
poveste despre lumea piticilor căutători de comori și
avînd prostul obicei de a mînca băieți durdulii, o insolită
poveste cu Gheonoaie, imensă creatură oscilînd între
bine și rău și niște zmei solzoși… Toate aceste scene și
personaje sunt fructul unei imaginații debordante, prilej
pentru narator să grăbească mereu fluxul discursiv, din
dorința de a cuprinde o paletă cît mai sugestivă. Peste
toate, mereu, ca un refren semnificativ, dorința băiatului
de a oferi un spectacol, propriul spectacol ce ar putea
reprezenta chiar „certificatul său de integrare”, nașterea
sa adevărată, unanim acceptată de ceilalți. Mereu refuzat
sau contestat, ideea de spectacol e asociată cu aceea a

ființării în sine, divorțul final producîndu-se în ultima
secvență.

Un loc aparte în romanul lui Lucian Zup (meritînd un
tratament extins într-un posibil alt roman, în care filonul
folkloric-mitic autohton să reverbereze în imaginarul de
gen universal) îl ocupă paginile ce descriu insolitul
comportamentului „maternal” al creaturii monstruoase
Gheonoaia, cea care, mamă de zmei, revarsă o
neașteptată duioșie asupra băiatului. Subconștientul
personajului, dincolo de proiecțiile unui bufon care nu se
mai produce, lasă cîmp semnificativ de existență absenței
fundamentale nemărturisite (cu atît mai dureroase),
iubirea de mamă: „Îmi plăcea și atmosfera maternă care
se crea în jurul meu. Poate, în sfîrșit, va fi bine și pentru
mine.// Drept răsplată, aveam să-i ofer o reprezentație
bufonică. Dar asta după ce aveam să mă pun pe
picioare.// Speram s-o încînte.// În acel moment la intrare
se buluciră trei creaturi. Una imensă, numai mușchi încît
n-avea deloc gît, iar ochii abia i se vedeau dincolo de
tendoanele vinete și împletite în deiverse moduri. Alta ca
un fel de tub sau vierme uriaș, cu un singur ochi
ocupându-i ceea ce ai putea presupune că ar fi fost fața
(gura i se deschidea de undeva de pe retină). A treia era
plină de picioarele care îi lipseau celei de-a doua, de fapt
constituită numai din picioare, cu un nod în mijloc, pe
care îl puteai numi corp dacă nu găseai alt termen”.

Se poate spune că acesta este și substratul unui
comportament neobișnuit, dis-armonic și conflictual
inclusiv cu propriul sine. Ieșirea din carapacea sortită de
Destin poate fi posibilitatea regizării unui „spectacol”
(cu conotații suplimentare, vizînd tocmai evadarea,
schimbarea benefică). Cursul evenimențial este însă altul
și se pare că există o singură soluție, tratată în cheie
absurd, parodiind inclusiv felurite teorii ale
reîncarnărilor, ca și propria-i dorință de a-și schimba
cursul vieții, devenind bufon. „Nu era chiar ceea ce mi-
aș fi închipuit că aș fi într-o viață viitoare./ De fapt, nu-
mi închipuisem că aș putea fi ceva după moarte, astfel
încît n-aș fi avut motive să fiu nemulțumit.// Cu toate
astea, eram nemulțumit.// Mă transformasem într-un
panou publicitar (cu reclama colorată a unui circ) situate
la intersecția unor străzi. Ce mulțumire să ai din asta?”

Cu o amprentă stilistică bine definită (frazare scurtă,
incisivă, cu dialoguri sugerînd absurdul existențial, cu
imagini desprinse din diferite zone ale imaginarului – de
la cel grotesc la socialul sordid și de la cel mitic-
folcloric-medieval la cel postmodern) proza lui Lucian
Zup atrage atenția tot mai mult, lăsînd loc promisiunii
unui roman de anvergură care să certifice toate atributele
unui autor cu reale calități artistice.
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Tenacele pledoarii ale latinistului Dan
Negrescu pentru cunoașterea și valorificarea
moștenirii cultural-istorice romane oferă o
suită de răspunsuri percutante la câteva dintre
dilemele societale actuale. Circumscrierea
locului limbilor clasice și al valorilor umaniste
în tumultul prezentului captat de patosul
reformelor și revizuirilor antrenează
numeroase dezbateri identitare și polemici
aprinse. Dincolo de precaritatea, adesea facil
de combătut, a argumentelor unora dintre
detractorii popularizării fondului cultural latin
prin integrarea sa în formarea intelectuală a
tinerilor și nu numai, teritoriul litigios al
esențialului întinde câteva capcane și abilului
arheologului cultural, supus unor sinuoase
peripluri prin istoria prefacerilor socio-
culturale. Finalitatea studiului limbii și culturii

latine, îndelung chestionată, își probează adesea
calitatea de resursă pentru „acrobații” intelectuale
dintre cele mai captivante, menite să diminueze
efuziunile contestare și să răstoarne datele problemei.

În volumul Lecție romană (Editura Universității
de Vest, Timișoara, 2018), Dan Negrescu reușește să
dezlege cu abilitate și umor încurcatele fire ale
trecutului național și ale filiației latine pentru a
demonstra că latinitatea și reminiscențele romanității
sunt părți integrante ale structurii spirituale a
descendenților, fiind capabile să explice multe dintre
atitudinile sau chiar cusurile acestora. Într-o colecție
pasionantă de treizeci și trei de eseuri, latinistul se
servește cu eleganță de un instrumentar vast, care
acoperă domeniile istoric, cultural, etimologic,
politic și sociologic, pentru a selecta și analiza
fragmente ale realității, ale concreteții cotidianului,
valorificând sagace o multitudine de exemple
grăitoare ce se pliază unei game vaste de expectanțe
livrești. Setul de piese de arheologie culturală se
remarcă prin finețea argumentării și prin eleganța
eseistică, factori coagulanți care sudează un întreg

seducător, demarcat de concizie, ironie, umor și de o
suprinzătoare intuiție a formei în care este turnată
ideea. Tonul complice și adesea histrionic nu se
rezumă la acte descriptive sau contemplativ-pasive,
ci mizează pe efecte de captare și de antrenare a
publicului său cititor, intervenind cu lămuriri și
sugestii. Dovezile de erudiție și eclectismul
intelectual al autorului condimentează eșafodajul
eseistic cu rafinamentul specific specialistului
îndrăgostit de obiectul studiilor sale.

Prima piesă a volumului este reprezentată de un
Micuț dicționar al zilelor noastre,  prefațată de
aserțiunea că „trăim sub asediul nemilos al unei
anume terminologii crunt tributare realității
circumstanțiale”. Întrebarea-cheie, „oare noi știm să
vorbim?”, este cea în jurul căreia se țese un set de
explicații de natură etimologică, pigmentată de
intenții satirice la adresa sferei politico-sociale, din
care se aleg exemplele. Cuvintele explicate sunt
extrase din magma pretențioasă a cunoașterii înalte și
a sensului primar, principial, constrastând frapant cu
deprecierea înțelesurilor și chiar cu atribuirea de
etichete peiorative, consecință a realităților
românești. Un element lexical precum „senator”
prilejuiește analogii hilare pe baza cunoștințelor
etimologice ale latinistului, pregătind introducerea
următorului termen, „demisia”: „Dacă analizăm însă
expresiile senior auctoritas (autoritate de om mai
matur) și senior oratio (discurs mai matur),
constatăm că Senatul Țării prezintă deficiențe
majore, nu însă și în privința propriilor interese
captate cu încăpățânare, amintind de expresia lui
Apuleius senes muli (bătrânii catâri). Nu e deci de
mirare că se invocă adesea (prea, uneori) demisia...”
(p. 19). Interesant este că termenii care compun acest
dicționar nu sunt ordonați după criteriul alfabetic, ci
după un circuit subtil format din relațiile strânse de
sens ce se stabilesc între toate elementele. Aparent
incidentale sau arbitrare, aceste relații de sens sunt
circumscrise minuțios și plasate într-o geografie
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subversiv-ironică alcătuită din jonglerii semantice pe
care doar un fin cunoscător al domeniului etimologic
al putea să o proiecteze. Următoarea piesă eseistică
este îndreptată către stângăcia cu care se formulează
sau se aleg denumiri pentru asociații și alianțe,
sfidând simțul comun sau regulile gramaticale,
rezultatul fiind unul comic (Patronatul Funerar
Român, Ziua mondială a susținerii victimelor
crimelor, Ziua mondială de luptă împotriva
alcoolismului și a alcoolicilor).

Figurile umane care populează universul eseurilor
lui Dan Negrescu se dovedesc, în ciuda comicului și
absurdului care le impregnează personalitățile,
generice și atemporale, fiind secvențe ale unui Aici
(ca) și Atunci (Prezentului nostru istoric), numele
unui alt eseu pătrunzător. Ilustrativi pentru câteva
atitudini politice larg răspândite, politicienii,
senatorii, deputații sau președinții sabotează
semnificația primară a funcțiilor lor și noblețea de
caracter inclusă în etimon, iar latinistul recurge la un
fond bogat de referințe literare pentru câteva stări de
fapt perpetuate in aeternum: „Un alt specific
inconfundabil al societății noastre îl constituie
„uitarea istorică”, mai mult cronică, patologică a
legilor și ordinelor existente, indiferent de domeniu”
(p. 38). Ironia devine adesea amară, iar mărturiile
metehnelor românești desprinse din literatură
întăresc edificiul argumentativ și îi intensifică
rezonanțele: „să-l cităm și pe Ion Ghica, prieten al lui
Alecsandri și delicios prozator devenit pentru mulți
un simplu nume de stradă, grație mirabilelor
programe din învățământul veșnic deformat: «Pentru
mulți politica este intrigă și minciună, nu cred în
sinceritate și în adevăr... nu lasă nimic trecutului, cred
că ei au făcut cerul și pământul, că ei sunt începutul
și sfârșitul»” (p. 39-40). Virtuțile anecdoticului sunt o
altă particularitate a coleției de eseuri semnată de
Dan Negrescu, contând pe complicitatea cititorului
care cunoaște realitățile prezentate aluziv,
solidarizându-se cu vocea care le tratează ironic. Sunt
amendate și înfierate toate aceste practici sociale care
glorifică „egalitatea întru mizerie” în detrimentul
prosperității și bogăției culturale, popularizată în ace-
lași spirit în care o făceau haiducii.

Titlurile pieselor eseistice se dovedesc de
asemenea inspirate, concentrând tema discursurilor
concentrate care țintesc spre ipostazierea unor
trăsături dominante în fizionomia spirituală a națiunii
române (Eternă bucurie-s sărăcia și prigoana, Între

certele limite ale latinității, Credințele... paralele (cu
realitatea), Să înceapă reforma!!!, Torționarul sau
călăul (?) (eseu electiv-elegiac), Paradoxurile
selective ale cenzurii etc.). Nu doar acest mănunchi
de metehne cunoscute și întrucâtva asumate
reprezintă subiectul volumului, ci ni se mai oferă și
câteva mostre de noblețe romană în digresiunile și
dialogurile ce orbitează în jurul ideii de lider. În
capitolul Dialog trinitar în Elysium, Negrescu scrie și
un captivant dialog între Caligula, Caesar și Nero,
plasată în Elysium, prilej pentru a profilarea
portretului ideal al conducătorului, învăluit în măreția
discursului: „Un mare conducător e un vas al
elecțiunii, menit fiind conducerii ubicue. Iată, chiar
aici, în Elysium, îmi păstrez talentul literar,
îndrugând despre un bun păstor (am aflat de la alții
fabula), deși cuget la bunul agricultor al severului
Cato de pie amintire pentru orice roman” (p. 97).

Așadar, volumul lui Dan Negrescu este o
incursiune identitară fascinantă, care scrutează
minuțios datul ereditar latin și „administrarea”
acestuia de-a lungul timpului. Latinistul arată că
tiparele ereditare atrag consecințe dintre cele mai
pitorești, reflectate în întregul inventar cultural al
unui popor.
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Dacă vom urma întocmai îndemnul lui
Dan Deșliu, fost poet oficial, laureat,
„scânteist” (vreo zece ani), privind „fără
cruțare toate laturile problemei” (Nicolescu
1998 : 88), e limpede că „terapia amneziei”
se cuvine repudiată din start. „Întreaga
biografie” îi aparține, ne asigura cel ce
fabrica industrios versificații politice în
„perioada inconștientă”; și care, după
„dezluciferizare”, rememorând „lunga epocă
de tinichea” ieșise, din nou, la rampă (după

Conferința din ’72), acum ca personaj incomod, de
adversitate combatantă, regretând „excesele
deșliene” când părea „împietrit în iluzia veche”,
defilând alături de „zmeii proletcultismului”. Într-
adevăr, „a tras zdravăn” (Nicolescu 1998 : 15)
sperând „să iasă ceva bun”, servind zelos
propaganda, dovedindu-se, prin pogoanele de
versificații penibile, un profitor fără scrupule,
lipsit de talent (cf. Marian Popa), cu datorii radiate
la Fondul literar și varii îndeletniciri (jurnalism
sportiv, moderator TV). Dar Dan Deșliu nu intră în
categoria oportuniștilor mărunți, ci, dimpotrivă,
fără trucări eroizante, a fost printre personajele „cu
pondere”, bivalente ideologic, ilustrând o epocă.

*
Când, în Poeme pentru un ziar de perete

(1948), Marcel Breslașu/ Bresliska, ilegalist, cu
„olecuță de-nchisoare”, altminteri un iscusit
versificator, de îndemânare prozodică, convoca
„brigada poeziei românești” la marea întrecere
socialistă, răspunsul acelor „tovărăși cu
creioanele” n-a întârziat; tinerii stahanoviști,
alături de cei brusc reconvertiți, branșați la un
entuziasm de comandă, „cu cântul pe buze și pasul

voios” (precum un Camil Baltazar, declarând că
„suntem ai lui Dej voluntari republicani”) s-au
înrolat, cu entuziasm sau elan simulat, în corul
osanaliștilor, devenind propagandiști zeloși.
Printre ei, precocele Dan Deșliu, debutând, în
1945, în Lumea lui G. Călinescu, devenind un caz
dramatic; nume intens circulat cândva, îmbălsămat
cu laude excesive, căzut apoi în uitare, declasat,
reactivat prin puseul disidenței și din nou îngropat,
fostul actor a împărtășit soata celor care, în numele
„proletcultismului vociferant” (vorba lui Ilie
Constantin), și-au sacrificat talentul. Versificatorii
epocii, îmbrățișând proiectul etico-politic al noului
regim, făcând din construirea omului nou o
„obsesie de partid” (Negrici 2019 : 110) au cultivat
violența de clasă, încercând să împace
împrejurările „eroice” cu flagrantele neajunsuri
estetice, purtând o înverșunată bătălie ideologică. 

Garnitura proletcultistă, slujind, în contextul
penuriei literare, imnologia de partid, cu adulări și
jurăminte de credință, a ocupat ecranul epocii. Ca
poeți ai momentului, citiți cu „lupa ideologică”, au
devenit nume importante, risipind elogii
ditirambice, în funcție de temperatura ideologică.
Sub veghea „pedagogilor” de școală nouă, desigur,
de-ar fi să pomenim un cvartet de tristă faimă
(Nicolae Moraru, Mihai Novicov, Traian Șelmaru,
Ion Vitner), pledând pentru „înflorirea artei” într-o
cultură violent ideologizată. Și care, combătând
„fără șovăire ideologia burghezo-imperialistă”,
cum cerea imperativ M. Novicov (v. Flacăra, nr.
1/1948), vestea, în ochii lui Ovid S.
Crohmălniceanu, o „renaștere”, ivind o literatură
nouă, „deosebită fundamental de tot ce s-a scris
mai înainte”. Chiar dacă îmbâcsită cu glorii false,
înhămate la carul alegoric al socialismului,
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producând o inflaționară poezie agitatorică. După
Eugen Negrici, acesta ar fi „păcatul originar” al
literaturii scrise sub comunism (Negrici 2019 :
337).

Evident, inventivul și productivul Dan Deșliu
(1927-1992) sau Dan Dejliu, cum îl poreclise
Vasile Spiridon, a cântat, și el, marșând pe antiteza
trecut/ prezent, cuceririle revoluționare, eroismul,
dăruirea împinsă în sacrificiu, propunând „eroi
neverosimili” și texte canonice, de calculat efect
mobilizator. Să amintim de Lazăr de la Rusca,
epopee a vremurilor noi (1949), falsificând datele
reale; un cântăreț cu lăuta, slăvind „calea nouă”,
devine un militant, vestind „pieirea” chiaburilor.
Atacat de aceștia („șase vipere de stei”), rostește
un discurs patetic, inspirat de luminoasa carte
dăruită de partid pe care „slovenise”, rămasă
deschisă acasă, anunțând profetic: „voi cu pulberea
și glodul!” Și Cântec pentru Legea cea Mare
(1949), și În numele vieții (1950) sau Minerii din
Maramureș (1951) demonstrează același
„versificism” eroizant, sub flamura romantismului
revoluționar, înfruntând urgiile naturii. Viscolul e
„nepăsător de plan” iar șantierul Bumbești-
Livezeni devine front de luptă; Maria Tomii, fostă
slugăpribeagă, acum în „schimbul de onoare”,
cântă pacea în „huet de motoare”. Poemul
„minerilor”, reeditat, rulat ani în șir în manualele
școlare era un răspuns „pe linie”, îndreptățindu-l
pe A. Toma să predea, simbolic, „făclia poeziei”
tânărului Deșliu. Dar erau numeroși „versificatori
invazivi” (cf. Magda Ursache), ilustrând abundent
tematica prescrisă, dobândind o notorietate
rușinoasă ca barzi ai Partidului. Rapsod înfocat,
obținând Premiul de Stat (1949, 1950, 1951),
Deșliu a fost un campion al anilor proletcultiști.
Dacă în Goarnele inimii (1949) părea confesiv,
dacă oportunismul proletcultist cerea simplist, ca
militantism epico-didactic, o atitudine războinică
(dușmanul trebuind a fi stârpit), Cercuri de copac
(1962) și, mai înainte, Ceva mai greu (1958)
anunțau oarecum semnele înnoirii. Narativ-
declamativ în Lazăr de la Rusca, închis, se zice, în
Palatul Curentul pentru a-și isprăvi poemul,
triumfalist (placat pe slava lui Gherghi Dimitrov
și, negreșit, a lui Stalin, oferindu-i „daruri”), poetul

descoperă farmecul vetusteței, podurile cu amintiri
(v. Inima din cufăr), străzile „interzise”. Adică
poezia „măruntă”, intimistă, glisând spre
interogativ. Minunile de fiecare zi (1964),
anunțând acest viraj, erau săvârșite „fără surle și
tobe”. Un alt Deșliu, sătul de butaforia
propagandistică, elegiac în versuri și dezamăgit în
(de) viață evolua spre o disidență declarată. A fost,
scria, Marian Popa, un „disident evolutiv” (Popa
2009 : 231). Dar până atunci, să nu uităm că
același Deșliu, „ancorat în concret” (cum îl lăuda
Horia Bratu), beneficiind de tiraje uriașe, se lupta
cu chiaburii sabotori, dorea să cânte „în sunete
netede, nu fraze măsluite” viața nouă, semna un
Cuvânt despre sergentul Belate Alexandru (1956)
sau o alegorie antiamericană (v. Cântec de ruină,
1957), după ce ne asigurase, lustruind fake-ul
propagandistic: „Căci n-a fost om pe lume să-nalțe
pentru oameni/ atâta fericire cât Stalin a-nălțat!”
„Operă moartă” (cf. Ion Rotaru), Lazăr de la
Rusca, tipărită în Scânteia (6 august 1949), urma a
fi rescrisă, anunța poetul, dezvoltând „o nouă
viziune”, deși povestea compresorului de pe
muntele Toroiaga i-a adus o tristă faimă; bătrânul
miner-paznic, „horăind” lângă compresor, va fi
admonestat de un fecior, acuzând „frumoasa
veghe”, demnă de o severă autocritică, somnul
find „un dușman de clasă”. Astfel de producțiuni,
de extensie nuvelistică, abundente în epocă,
ilustrau gazetărește, „prompt și prost”, constata
Marian Popa, comandamentele ideologice, și ele
fluctuante. „Mentorii negativi” (cf. Al. Piru) își fac
datoria, scriitorii fruntași sunt pe baricade. Dan
Deșliu se implică în viața literară; și problemele de
creație și cele ale muncii organizatorice sunt în
atenția lui, condamnând „frământările
nesănătoase” ale breslei, simțindu-se chiar vinovat
pentru atitudinea sa „destul de puțin tovărășească”
(Deșliu 2006 : 288). La conferința (secretă) a
Uniunii Scriitorilor (iulie 1955) cere ferm ca
scriitorimea, pe baza clarificărilor ideologice, să
meargă „cot la cot”, atenționând că „greșelile
săvârșite nu pot să atenueze justețea principiilor”
(Deșliu 2006 : 289). Și nu ezită a evidenția
„greutățile de creștere” la Petre Dumitriu,
„prostiile” lui Labiș, suspiciunile lui Beniuc,
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cerând „articole de orientare”, „mai numeroase și
mai ample” (Deșliu 2006 : 79). Și regretă că n-a
fost organizată o dezbatere (deși „proiectată”) în
legătură cu „o carte greșită”, făcând mult rău celor
tineri; era vizat Călinescu, cu Bietul Ioanide, trecut
în rândul „oamenilor nelămuriți” (Deșliu 2006 :
287). Pledând, desigur, „pentru dezvoltarea pe mai
departe a literaturii noastre”.

Peste un an, la Congresul Uniunii Scriitorilor
(18-23 iunie 1956), în calitate de coraportor
(răspunzând de problemele poeziei), după ce
Jebeleanu și Maria Banuș s-au eschivat, Dan
Deșliu, citându-l ostentativ pe A.E. Baconsky, va
provoca replica acestuia, de mare ecou în epocă.
Șeful Steleiva avertiza asupra limitelor realismului
în lirică, subliniind că „poezia este lirică înainte de
toate”. Și, recunoscând penibilele eșecuri
personale, se va dezice de propriile producțiuni,
cedându-le coraportorului. Condamnând implicit
„versificarea pedestră”, de tematism ilustrativ,
inseriabil, degenerarea poeziei sub falsele auspicii
realiste. „Șicanele steliste” (cf. Alex Goldiș) vor
continua, de-ar fi să pomenim doar recenzia
parodică a lui E. Radovici (Steaua, nr, 12/1956).
Dar teza epocii, beneficiind de îndrumarea rodnică
a Partidului, era de nedislocat deocamdată:
realismul socialist era „adevăratul drum al
literaturii noastre”.

*
Cum Partidul avea nevoie de condeieri

devotați, înființa, în 1950, celebra Școală de
Literatură și Critică Literară „Mihail Eminescu”.
Povestindu-și amintirile de la „ferma de scriitori”
și încercând – cum promite – „să se țină de
adevăr”, Marin Ioniță va trece în revistă „armata
de scriitori supuși”, fabricați în serie, o faună
eteroclită, forjată în malaxoarele îndoctrinării,
considerând că recolta școlii, înviind personaje de
altădată, marchează un „rateu de cadre” (Ioniță
2018 : 214). Deși, printre absolvenți, figura
„înaintemergătorului” Labiș. Analizând relația
„puiandrului” Labiș cu Deșliu, un „pontif al
proletcultismului” (Ioniță 2018 : 167),
memorialistul constată că feciorul din Mălini,
având, ca idol pe G. Mărgărit, nu a fost ademenit
de gesticulația agitatorică, facilă, a fostului aviator

și actor de ocazie, deja celebru, ca „tânără revelație
a literaturii realist-socialiste” (Boia 2011 : 319).
Deșliu, o „epavă rătăcită” la faimoasa Școală*,
„sleit de puteri creatoare”, a avut parte de un destin
violent și misterios, căutându-și „salvarea în
dizidență” (Ioniță 2018 : 169). Dar opozantului,
notează sec Marin Ioniță, „nu i s-a întâmplat
nimic”; chiar dacă fusese „disident pe față” și în
Consiliul Uniunii Scriitorilor era „un orator foarte
critic” (Manolescu 2008 : 1224). „Cel mai fanatic
și mai stupid poet al epocii sovietizării primare”
(Popa 2009 : 1123) și-a schimbat convingerile și
viziunea, devenind un aprig anticeaușist. Un titlu
precum Pavăza putredă (1981, ca ultim volum
tolerat, ignorat cu desăvârșire), de tentă
apocaliptică, putea anunța „năpârlirea”. „Copilul
Partidului” (cf. Ioana Pârvulescu) vrea să-și uite
trecutul; încolțește chiar gândul emigrării și, supus
persecuțiilor, „va întoarce armele”, recunoștea fiul.
Marian Popa descoperea „un proletcultism întors
pe dos” (Popa 2009 . 232), „miriapodul glorios” (v.
Casa lui Sisif) sau „ochiul din ceafă” (v. Atavism)
oferind trimiteri transparente. La ora lucidității,
fostul stalinist notoriu conștientizează falimentul
unei iluzii, îngropată de un regim obscurantist. Cu
o nevastă în Canada și un voiaj canadian (1988),
cu sprijin extern, având asigurată plasa de
protecție, se va adresa președintelui „monarhic”
Ceaușescu, „proprietarul României”, acuzând
dictatura de clan, cultul personalității, foamea
„cartelată”, „absurdul multilateral dezvoltat”. Acea
scrisoare de ecou (3 martie 1989), publicată
ulterior și în România literară (nr. 46/1990),
denunța pervertirea vechilor valori în „vremuri de
tinichea”, poetul recunoscând că visase „cu totul
alt itinerar”. Mai fusese implicat în procesul
Mihail Andricu, în cazul Ursu; la Conferința din
1972, condamnând muțenia breslei, resemnarea
complice, blama prezența acelor „îndrumători
către îndărăt”. Radicalizarea anti-ceaușistă a
fostului scriitor oficial, demisionar din Partid,
devenit opozant public, o îndreptățea pe Monica
Lovinescu să vorbească despre obligația
„răscumpărării trecutului”. Actorul epocii
staliniste, printre atâția „orfani ai curajului”,
dovedea „remușcări autentice, traduse în fapte”
(Lovinescu 1994 : 184); iar după Revoluție
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„capătă o vizibilitate nebănuită” (Negrici 2019 :
651). „Răspopitul” se dovedește, în corespondență,
„un histrion trist” (cf. Răzvan Voncu),
recunoscându-și vinovăția. S-a „stâlcit” practicând
poezia agitatorică, vădind vitale convingeri
maiakovskiene; dar „ar fi putut scrie poezie bună”,
crede R. Voncu (cercetând epistolele trimise
Vioricăi Dinu) deoarece „avea talent” (Voncu 2019
: 343). Codul stilistic al scrisorilor expediate din
lumea liberă, ni-l descoperă „enigmatic și ludic”,
criticul invitând la o relectură, la distanță uriașă de
primul Deșliu. Valorizat exclusiv pentru întâia sa
perioadă, când ideologia ținea și locul esteticii,
Deșliu, nebeneficiind de o lectură „pașnică”,
rămâne un nedreptățit. Baladele sale,
arhicunoscute, de metrică populară, studiate în
școală i-au asigurat gloria, propulsându-l în topul
literaturii socialiste. Să ne amintim, în treacăt, de
„mândrețea de mașină” purtată de nouă voinici
(din Balada compresorului, ca titlu inițial), când
poetul va implora goetheean: „Clipă, stai, oprește-
ți zborul/ Se prăvale compresorul!”. Bătălia
câștigată de mineri însemna, însă, un rebut liric. O
„bătălie pierdută”, așadar, recunoscută ca atare (v.
antologia În bătalia pierdută, 1970), deși Deșliu,
lepădând haina proletcultistă, poate fi, pe alocuri,
grav și autentic. Ca în această Uitare: „lunecăm în
lumină,/ pe-o melodie dulce-amară,/ întorși din
iarna morocănoasă/ în primăvară,/ ca dintr-o zare
străină,/ acasă…”. Erau primele semne ale
dezghețului politic. Atras de utopii, Dan Deșliu
rămâne într-o grea situație de receptare, țintuit în
epoca dejistă, în pofida sforțărilor de primenire.
Uitarea, profețită de Romul Munteanu (în 1982!),
se confirmă, Deșliu nefiind capabil de „renaștere
artistică” (Negrici 2019 : 651). Poet „industriaș”,
trăind cu fervoare profitabilă farsa literaturii noi,
bucurându-se de „răsunet oficial”, cum nota, în
chip de diaristă, invidioasa Nina Cassian, trecând
de la triumfalism la dezamăgire, Dan Deșliu poate
fi un trist „erou de sfârșit de epocă” (Negrici 2019
: 651). Citind poema Aide-mémoire, inclusă în
volumul Pavăza putredă (considerat „exploziv”),
înțelegem parcă propriul său declin, vag presimțit:
„Sleiți de slavă/ și blesteme/ să fi visat
Salmanassar/ Sargon/ și alte bărbi supreme/ că se
va pomeni prin vreme/ de ei/ mai rar –/ sau nici

măcar?” Critica, într-adevăr, „nu s-a prea ocupat
de Deșliu”, recunoștea însuși poetul (Nicolescu
1998:123); „pecetluit” pentru prima sa perioadă și
necitit după, supraevaluat și secătuit, chiar dacă
Visul și veghea anunța ruptura, Dan Deșliu s-a
pricopsit cu etichete definitive, fără speranța unei
dăinuiri postume, altminteri decât ca un caz.
„Exemplar” în ambele ipostaze.

Note:
*** (2006): Conferința (secretă) a Uniunii Scriitorilor

din iulie 1955. Ediție alcătuită de Mircea Coloșenco.
Cuvânt înainte de Pavel Țugui, Editura Vremea, București.

Boia (2011): Lucian Boia, Capcanele istoriei. Elita
intelectuală românească între 1930 și 1950, Editura
Humanitas, București.

Ioniță (2018): Marian Ioniță, Dan Deșliu și Labiș, în
Kiseleff 10: fabrica de scriitori, Ediție revăzută și adăugită.
Prefață de Alex Ștefănescu, Corint Books, București.

Lovinescu (1994): Monica Lovinescu, Posteritatea
contemporană. Unde scurte (III), Editura Humanitas,
București.

Manolescu (2008): Nicolae Manolescu, Istoria critică
a literaturii române. 5 secole de literatură, Editura
Paralela 45, Piteşti.

Negrici (2019): Eugen Negrici, Literatura română sub
comunism, ediția a III-a, revăzută și adăugită, Editura
Polirom, Iași.

Nicolescu (1998): Daniel Nicolescu, Vremuri de
tinichea/ Convorbiri cu Dan Deșliu, Editura Eminescu,
București.

Pop (2018): Ion Pop, Poezia românească
neomodernistă, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca.

Popa (2009) : Marian Popa, Istoria literaturii române
de azi pe mâine, vol. II, Versiune revizuită și augmentată,
Editura Semne, București.

Voncu (2019): Răzvan Voncu, Dan Deșliu. Tristețea
histrionică, în Poeți români de azi (I), Ediția a II-a,
revăzută și adăugită, Editura Școala Ardeleană, Cluj-
Napoca.

*)Scriind despre Școala de Literatură (v. Literatura și
artele în România comunistă, 1948-1953, Editura
Humanitas, 2010), Cristian Vasile nu-l menționează pe Dan
Deșliu printre cei care ar fi trecut pe-acolo. Sau poate
considera că Deșliu nu era demn de a figura printre
„scriitorii și criticii importanți ai literaturii române” înșirați
(p. 278). Din fericire, însuși Deșliu lămurește problema: a
fost la școală „doar o dată să vorbească despre Maiakovski
(Nicolescu 1998 : 159), ceea ce anulează fabulațiile lui M.
Ioniță.
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Debutând în 1986 cu un volum de
publicistică, Ștefan Mitroi pregătea un an mai
târziu și debutul în proză. De la volumul dintâi,
Războiul de după război ce aduna sub coperțile
aceluiași volum proza scurtă de început,
autorul, în aceeași măsură și publicist, continuă
seria literară proaspăt deschisă. De la literatură
pentru copii (volumele Povești din Țara
Arborado – 1988 ori Povești aproape
întâmplate – 1998), la poezie (Bolnav de
înserare – 1992, Adio, îngere păzitor – 2001 ori

Buzunare de grâu – 2001) și teatru (Mașina de
scărpinat, în două volume, apărute în 2006), Ștefan
Mitroi intră în literatură înainte de toate fără
prejudecata de gen, așa cum și mărturisește la un
moment dat, fiind și autorul totodată a câtorva
romane însemnate, publicate de-a lungul vremii,
precum Ce iei cu tine în mormânt – 1996, Căderea în
cer – 2003, Gaura – 2004 ori Dulce ca pelinul –
2008. Cu o sensibilitate literară formată și cultivată în
primii ani în mediul cenaclului Junimea din Iași și în
rândurile revistei ,,Opinia studențească” de aici, al
cărei redactor șef va fi o anume perioadă de timp,
autorul, deținătorul astăzi a mai multe premii literare
însemnate între care Premiul Academiei, acordat în
2010 pentru romanul Dulce ca pelinul, rămâne o
voce recognoscinilă a generației sale. 

Lansat în 2017, romanul Atunci când era mereu
duminică vine astăzi în atenția publicului cititor ca un
roman mărturie a altor timpuri, ca un roman
nostalgie. Întorcându-se asupra copilăriei cu
ingenuitatea pierdută a scriitorului redevenit copil,
romanul recuperează în ansamblu nu doar însemnele
naivității primei vârste, cât și o inconfundabilă,
candidă expresie a lumii și a limbajului, în general.
Rămâne aceasta mai degrabă nostalgia scriitorului
decât nostalgia reală a omului aflat la maturitate sau
mai târziu, la senectute, căci asemenea copilului
neștiutor de lume, scriitorul Ștefan Mitroi știe să

privească realitatea întotdeauna cu ingenuitatea
minții, a ochiului și a cuvântului. 

Magia lucrurilor de aici se naște, iar dacă lumea
romanului amintește de lumea rurală, a satului de
demult, ea nu rămâne niciodată una încremenită, pusă
în vitrina amintilor, ci devine o permanentă
experiență vizionară. Satul, imagine a satului natal de
altfel, plasat nu departe de Alexandria, locul unde
sărbătoarea bâlciului deschide lumea copilului și mai
mult spre infinitul iluziei ori de-a dreptul, spre cea a
iluzionismului, este și rămâne un spațiu de adânci
pătrunderi mitice. Aici, în locul în care poveștile
circulă și lumea se descoperă, totul se întrepătrunde
într-o miraculoasă interacțiune între oameni și
oameni, oameni și îngeri, ființe și lucruri, cer și
pământ, văzut și nevăzut. În această lume fluidă în
esența ei, până și lumea de deasupra este mai
aproape, mai prezentă în ordinea obișnuită a
lucrurilor, precum imaginea pe care mamaia o invocă
adeseori în poveștile sale: ,,Zicea mamaia că așa era
atunci. Cerul, adică. Te urcai pe acoperișul casei și
stăteai de vorbă cu oamenii ce trăiau acolo. Era cel
mai apropiat sat de satul nostru.” (p. 77).

Prin ochii copilului lumea se descoperă astfel ca
un posibil al totului, într-o minunată interacțiune a
lucrurilor și a ființelor. Nu este de mirare astfel că
apropierea ori depărtarea de rudenie dintre oameni se
justifică în logica naivă a copilului mai degrabă prin
proximitatea locuințelor, câtă vreme chiar mamaia
Tudora nu de puține ori singură mărturisește că toată
lumea e rudă cu toată lumea în sat. Familia extinsă
ajunge să cuprindă nu doar întregul sat, ci întreaga
lume, ființe și lucruri deopotrivă, într-o perspectivă
care amintește de chiar frazele de deschidere ale
romanului: ,,eu cred despre mine că sunt rudă și cu
păsările, și cu copacii, chiar dacă Ion Corcilă zice că
nu”. Făcându-și frate dudul din spatele casei și soră
cucuveaua rău prevestitoare de care întreg satul de
teme, protagonistul romanului trăiește întreaga
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experiență a lucrurilor-ființă, într-o aventură
neîntreruptă a adâncimilor realității. 

Dacă secvențele onirice și cele dintr-un plan mai
apropiat, al realității, par să structureze întreaga
experiență a protagonistului, în fapt căutarea sa nu
depăsește aproape niciodată această proximitate a
lumii cunoscute, a lumii satului, a microuniversului
apropiat, în care privirea și cuvântul sondează până
într-acolo unde legile lumii se șterg, imaginile se
dilată și se amestecă, iar lumea se descoperă altfel.
Protagonistul are nu doar igenuitatea privirii, dar și
răgazul de a poposi timp îndelungat asupra lucrurilor
dimprejur (,,Dar mie îmi place să mă uit încet. La
orice.”), iar acest fapt naște proiecții fantasmatice
remarcabile. Camera goală din casa mamaii Nicula îi
trezește inițial curiozitatea, dar îi ,,strepezește
privirea” la o privire mai atentă, în vreme ce camera
de alături, plină de lucruri cu care se desfată privindu-
le pare copilului cu precădere un tărâm de exploatare
fără margini. Până la urmă contrazicerile dintre tataia
Gheorghe și nepot aici stăruie, în natura privirii lor.
Căci deși copilul învață la școală că ,,tot ce nu e lucru
e ființă, și tot ce nu e ființă e lucru”, experiența îi
dovedește că unele realități își pot nega în același
timp și calitatea de lucru, și calitatea de ființe. 

Memorabil rămâne astfel, din cele douăsprezece
capitole ale romanului, și capitolul Balaurul. Privirea
protanogistului-narator se îndreaptă de această dată
asupra icoanei de pe peretele camerei mamaii
Tudora, o icoană-enigmă nici lucru, nici ființă, și
doar ,,icoană”, cum îl atenționează tataia Gheorghe,
asupra căreia copilul privește așteptând continuu
finalitatea scenei reprezentate, niciodată dusă până la
capăt: ,,Mă holbasem de sute de ori la icoana aceea,
așteptând parcă să văd cum moare balaurul, însă el nu
murea niciodată. Mai apoi am înțeles și de ce.”
Găsind singur chiar și explicațiile probabile, copilul
țese mai departe o lume nebănuită în care văzutul și
nevăzutul conlucrează până într-acolo unde cele două
dimensiuni ajung să se explice una prin cealaltă: ,,Ca
să nu tremure mamaia de frig, în iernile în care
rămânea unchiul Ivan fără lemne. Se încălzeau atunci
la focul pe care-l sufla balaurul pe gură. D-asta cred
că i se făcuse chipul de cenușă. Despre chipul
mamaiei vorbesc” (p. 90).

Dar secretul ,,lighioanei” ce stă alături de Sfântul
Gheorghe în icoana bunicii odată descoperit ajunge
să producă cofuzie în mintea copiilor ce hotărăsc să
urmărească ieșirile și venirile ființei

înspăimântătoare ce obișnuiește să părăsească
marginile icoanei pentru a se preumbla liber pe
ulițele satului, ,,făcându-și mendrele” în voie. Odată
descoperit fie în fundul butoiului cu vin, altădată
luând chipul celui mai mare rău pământesc, războiul
– căci unchiul Dudică mărturisește că doar atunci
balaurul nu se mai cheamă balaur, ci ,,soldat”, așa
cum îi cheamă pe toți – lighioana capătă proporții
fantasmatice. 

În completarea acestei viziuni, pe un alt plan, se
cuvinte a fi menționat că fraza scurtă, stângăcia
aparentă a expresiei și a logicii, naivitatea – mai bine
spus – a ideilor, fac în același timp ca romanul să fie
citit ca un roman al ingenuității, al prospețimii
gândirii și al lucrurilor. Nu de puține ori lumea
întemeiată prin cuvânt se constuiește fără prejudecata
faptului cunoscut, captând ceva din energiile
timpului de început, originare. Odată inventat sau
revoluționat, cuvântul întemeiază de la zero o lume
particulară, pe de o parte individualizată, pe de altă
parte străbătută de revelație. Așa de pildă, cuvântul
nu mai descrie pur și simplu realitățile lumii, ci mai
curând devine instauratorul uneia noi, inedite:
,,Pepeniște e locul unde cresc pepenii. Dacă era
porumb în loc de pepene i se spunea porumbiște.
Dacă erau oameni în loc de porumb, se chema
omeniște. Dacă erau îngeri în loc de oameni,
îngeriște”, iar dacă în locul tuturor acestor lucruri
erau îngeri din categoria aparte a îngerilor păzitori,
nu avea cum să se cheme altfel decât ,,tataiște”, căci
apărător atotputernic de visuri rele, tunete și întuneric
nu este altcineva decât figura paternă omniprezentă.  

Cu un simț al proporțiilor de finețe, explicațiile
suplimentare, inutile, naive, completează secvențele
pline de farmec ale romanului, autorul dovedindu-se
totodată și un iscusit meșteșugar al frazei.
Majoritatea lucrurilor, a faptelor, a întâmplărilor, chit
că ele culminează spre un fapt al cunoașterii,
camuflează sub aspectul ingenuu al curiozității
juvenile, marile mistere ale cunoașterii. ,,M-am
gândit să-l întreb pe Ion Corcilă dacă există cineva
care e rudă cu toți oamenii din lume”, sfârșește în
cele din urmă cel dintâi capitol. Dar nu înainte de a
afla răspunsul, ci chiar înainte de a formula
întrebarea însăși, un eveniment, un fapt neprevăzut
oprește acest lucru, ca în secvența invocată în care
protagonistul, intimidat de țeava puștii lui Ion
Corcilă, îndreptată amenințător parcă chiar asupra
lui, o rupe la fugă înainte de a-și articula în cuvinte
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întrebarea ce stă să fie pusă. Rămâne în această idee
a fugii protagonistului de marile întrebările ale lumii
o suplă și grațioasă eschivă din fața timpului, căci a
cunoaște înseamnă a îmbătrâni, și astfel a pierde
plăcerea simplă a lucrurilor, jocul savuros al vieții
înafara oricăror îngustimi al faptului știut. 

Complicate fiind ițele vieții, protagonistul va
descoperi totuși în camera încuiată din casa bunicii
secretele cele mai bine ascunse ale existenței. Trăirea
literală a limbajului culminează în cadrul romanului
cu scena descoperirii ghemelor în care sunt depănate
vieților celorlalți. Stela lui Purice, Manda Șchioapa,
Victoria lui Colarez, Geta din Ștorobăneasa, toți,
absolut toți își au ghemul bine pus la păstrare în
această cămară unde, alături stau și hainele de moarte
ale mamaii. Între ghemele acestea, descoperirea
ghemului care poartă numele mamei pare firesc, câtă
vreme ,,mi se părea normal – susține protagonistul –
ca mama să-ți lase ghemul vieții în casa în care se
născuse viața”. Gestul copilului de a se asigura de
longevitatea mamei ajunge să cuprindă întreaga
lumea a satului pe care o înconjoară deșirând încetul
cu încetul ițele, evitând totuși ieșirea din sat dinspre
cimitir, căci aflase dintr-o întâmplare, la un moment
dat, de la moș Neguceanu, că viața oricărui om până
la urmă la cimitir duce.

Deși naivitatea perspectivei din care lumea este
privită naște magia romanului, cu toate acestea o
instanță superioară, o voce a altei vârste păstrează vie
cititorului conștiința aceasta a timpului, temă centrală
a romanului lui Ștefan Mitroi. Teama de îmbătrânirea
și moartea celor dragi apare prematur, din incipitul
romanului, în mintea protagonistului, care se sperie
de la prima albire a părului mamei. Descoperind
întâmplarea doar temporară, căci părul mamei nu
avea să fie murdar pentru o scurtă perioadă de timp
decât de ,,laptele răsturnat” pe drumul parcurs înapoi
acasă de la stână, străbătând ,,Calea Lactee”
împreună, copilul răsuflă ușurat punând la punct pe
mai departe un plan atent lucrat în care, folosind toate
șiretlicurile iluzionismului de care devine pasionat,
să poată da zile în plus și tinerețe celor dragi.

Povestea opririi timpului din sat odată cu
încetarea funcționării cucului din ceasul de pe fațada
școlii se suprapune astfel și cu lecția imposibilă
oferită la școală de învățătoare, o lecție-morală, o
lecție memorabilă, deși paradoxal totuși o lecție de
,,uitare”: ,,Era într-o zi de joi, când doamna
învățătoare ne-a spus că e timpul să trecem la

dezvățat. Adică să uităm tot ce învățasem până
atunci. O luam, ca și în cazul învățatului, în ordine
alfabetică”. Dar conștiința finală a acestei experiențe
rămâne conștiința celui care știe că nu mai poate uita
lucrurile lumii odată învățate, că nu mai poate
recupera naivitatea pierdută a lucrurilor, odată
cunoscute: ,,Ștergerea din memorie sau uitarea era
mai grea, de mii de ori mai grea decât ținutul minții!”
(p. 136). 

Naivitatea învățată a autorului vine astfel de aici:
propunându-și a uita intenționat toate legile lumii,
autorul caută să găsească ingenuitatea privirii, a
cuvântului și a lucrurilor. Într-un limbaj care vrea să
se uite pentru a se redescoperi ca nou, ca nebătătorit,
romanul descoperă vocea și perspectiva copilului de
altădată. Trăind continuu într-o duminică fără sfârșit,
romanul propune de fapt fixarea într-un timp netimp,
atunci când și acolo unde, lumea abia se naște. Atunci
când era mereu duminică este înainte de toate un
roman al sărbătorii vieții, al bucuriei de a fi. Nu
întâmplător fiecare personaj găsește proiecția într-
una din zilele săptămânii, căci în cazul lui tata gândul
îl aseamănă cu o zi de duminică, în vreme ce mama
nu poate fi altă zi decât luni, ziua tuturor
începuturilor, ziua din care se nasc pe mai departe și
restul zilelor săptămânii. Iar de aici, odată înfiripată,
conștiința timpului așază o ușoară umbră de nostalgie
și de neliniște peste toate lucrurile lumii: ,,Duminică
e un cuvânt înaintea zilei de luni, care e un cuvânt
dintr-o săptămână nouă. Toate lucrurile sunt noi la
început. După care le apucă cheful să se învechească.
Cu toate că a început o nouă zi, săptămâna în care ne
aflăm e veche...” (p. 88). 
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Știind-o pe Carmen Mihalache că este francofilă
până în vârful unghiilor, pe care și le-ar înmuia numai
în lacuri de pe marginea Senei, m-a surprins, la prima
vedere, titlul în limba engleză al întâiului text din
culegerea de articole culturale Hublou (priviri,
impresii, nuanțe) (Bacău, Editura Babel, 2019). M-aș
fi așteptat ca titlul să fie legat de „la vie en (p)rose”,
dacă nu de „la bohème”, conținutul a ceea ce urmează
să fie citit în carte putând justifica o astfel de opțiune
liminară. Titlul ales este împrumutat de la o melodie
interpretată de celebra formație Boney M
(„Sometimes I feel like motherless child”), ce îmi
aduce aminte și mie de inegalabila muzică a anilor ’80
din secolul trecut. Ajungând cu lectura la sfârșitul
volumului, mi-am dat seama că, de fapt, autoarea  a
avut în vedere încadrarea tuturor articolelor selectate
– din care se degajă un discret parfum autoficționar –
între vârsta copilăriei și aceea a pierderii mamei. 

Astfel, ultimul text al culegerii, intitulat Sub o
umbrelă azurie, se constituie într-un elogiu adus
mamei, cu care, deși nu a avut în adolescență
întotdeauna relații idilice, în ultimii ani ai vieții ei
depănau amintiri, multe dintre ele fiind legate de
purtarea anumitor rochii. „Aveam numai fluturi și
fantezii în cap, iar mama, bună și înțeleaptă, se amuza
și mă lăsa în pace, nu a vrut să mă aducă pe «linia de
plutire», cu picioarele pe pământ. A avut grijă de asta
viața, mai apoi, când am înțeles-o pe mama, mai ales
de când am avut eu însămi copii, familie și nu am
scăpat de inerentele constrângeri. [...] Mama tânără,
frumoasă și zâmbitoare, îmbrăcată în rochia umbrelă
azurie. Sub care mă refugiez ca o fetiță speriată, și mă
adăpostesc, știind că mă va apăra de tot ce-i rău și
urât” (p. 168).

Carmen Mihalache își aduce aminte, în cele mai
mici amănunte, de etapele vieții și încearcă să
pătrundă post festum înțelesul adânc al unor
întâmplări petrecute. La deplina maturitate, ea poate

să privească de la mare înălțime, prin „hublou”,
și să judece cu detașare trăiri și circumstanțe
aduse la suprafață de memoria afectivă: „Dacă
închid ochii, simt și acum mireasma foarte
puternică a strugurilor din soiul ananas, care
răzbătea din orice curte. Simt în nări tot aerul
acela parfumat, care mă poartă cu el și mă
întoarce în timp, astfel că, la sfârșit de
septembrie, am din nou douăzeci de ani (O
studenție cuminte, p. 13). De altfel, ne întâlnim
peste tot cu o mare iubitoare de parfumuri, care
sunt considerate, în manieră proustiană,
„sufletul înmiresmat al lucrurilor”: „Ele sunt
madlena mea, pentru că mă transportă în timp,
retrezindu-mi o mulţime de tandre amintiri”
(Un miros greu, sufocant, p. 142).

Memoria involuntară, care aduce la suprafață
„fărâme de timp regăsit”, este declanșată de
vizionarea unor filme, de aflarea veștilor despre
trecerea la cele veșnice a unor vedete îndrăgite, de
citirea unor cărți și reviste. Carmen Mihalache era
intoxicată în adolescență de literatură, iar personajele
preferate, pe care voia să le imite, erau eroine
înzestrate cu natură demonică sau stihială, precum
sofocliana Electra ori dostoieskiana Nastasia
Filippovna, alături de alte personaje ale marelui
romancier rus.

Născută pe când Stalin trecea în lumea celor drepți
(un fel de a spune în ceea ce privește pe călău-za
popoarelor), adolescenta din timpul scurtei
liberalizări ceaușiste visa să ducă o existență liberă,
să-și trăiască plenar tinerețea, să comită mici nebunii,
într-o viață lipsită de încorsetări și de prejudecăți,
specifică boemei artistice. În fond, asumându-și câte
ceva din trăsăturile celebrei sale patroane bizetiene,
tânăra Carmen s-a dorit a fi, în anii național-
ceaușismului, un „copil al boemei”. Or, spațiul
cultural din Hexagon îi nutrea lecturile despre boema
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pariziană din cartierele artistice Montmartre și
Montparnasse. Dar, în reveriile sale cosmopolite și
„mic-burgheze”, ea aspira să locuiască în vreun hotel
parizian (nu neapărat la Hotel Ritz, precum celebra
Coco Chanel, dar măcar undeva prin apropiere), să
mănânce numai la restaurant, să aibă discuții
prelungite la cafenea, să nu facă niciodată munci
menagere și să rămână o celibatară convinsă. 

Cât despre matrimoniu, adolescenta Carmen se
răzgândea câteodată și nu adopta lozinca feministelor
de acum ceva vreme, parafrazată după un proverb
francez despre riscul de a trăi într-o proastă companie:
„Decât nefericite cu un bărbat în casă, mai bine
nefericite singure” (Chestia cu sacrificiul e doar o
păcăleală, p. 108). Devenită conciliantă cu sine însăși,
își spunea că, dacă totuși va fi să se căsătorească,
alesul inimii (sau al visărilor) ar trebui să fie un bărbat
matur, plin de generozitate și de eleganță, care să o
răsfețe, în genul aristocratic de care s-a bucurat Otilia
Mărculescu din partea lui Leonida Pascalopol, „în
ciuda obrajilor lui cam roşii” (Sub o umbrelă azurie,
p. 168). Indiferent de cauzele tenului cuperozic, de
aici înțelegem că visătoarei Carmen nu-i plăceau
bețivii, deși personajul călinescian nu făcea parte din
liga alcoolicilor. 

Aceștia din urmă și-ar putea lua drept deviză
consolatoarea fraza „Beau ca să-mi înec suferințele,
dar, al naibii, ele au învățat să înoate în alcool” (Viața
trebuie condimentată ca să trăești, p. 77), găsită de
autoare în lecturile sale. Aceasta era marea problemă
cu care se confrunta pictorița mexicană Frida Kahlo și
a notat-o cu un umor negru (nu numai pentru faptul că
a fost scrisă într-un carnețel cu coperte negre).
Pictorița avusese o viață presărată cu numeroase
drame și golea câte o sticlă de tequila în fiecare zi
pentru a-și mai colora viața. Din același carnețel
negru, jurnalista culturală a mai reținut o frază la care
nefericita Frida revenea atunci când era bântuită de
gândul sinuciderii: „Să ai curajul să trăiești, că de
murit oricine poate muri” (Ibidem, p. 78). Nu este de
neglijat nici sfatul dat, în altă parte, de Bette Davis:
„bătrânețea nu-i pentru cei slabi din fire” (Un „sfânt”
cu mult umor, p. 59).  

În adolescența sa rebelă, pe când pasiunile îi erau
filmul, teatrul, dansul și istoria artei, Carmen
Mihalache îndrăgise două jurnaliste inteligente,
talentate și temperamentale („tipul de passionaria”),
implicate în importante acțiuni de apărarea cauzelor
nobile: Oriana Fallaci și Françoise Giroud. Feministă
destul de moderată, fără să cadă în militantism ridicol,

autoarea le aduce aminte feministelor de astăzi despre
drepturile actuale, nu din Evul mediu, ale femeilor de
prin alte părți ale lumii: „Vă imaginați, de pildă, că în
unele țări musulmane actorii și actrițele nu au voie să
se atingă pe scenă? După cum acolo nu ai să vezi,
niciodată, o fată și un băiat la plimbare pe străzi,
ținându-se de mână, pentru că asta le este interzis. Iar
femeile nu au voie să cânte și să danseze în public,
mai mult chiar, actrițele nu pot să facă asta într-un
spectacol. Trupul, vocea unei femei sunt considerate
simboluri erotice, de unde și interdicția de care
aminteam. Numai că în artă nimic nu este interzis,
teritoriul ficțiunii, al sugestiei este infinit, de aceea
mi-a plăcut soluția la care a recurs o actriță iraniană
(am citit asta în relatarea unui dramaturg călător în
acel spațiu), care a jucat într-un spectacol de teatru
gândit  a se desfășura... într-un cort. Așadar, ea era
acolo, înăuntru, și dansa, iar spectatorii îi vedeau doar
umbra” (Îngeri de oțel, p. 71). Această scenă ireală îmi
amintește de peșteră, dar nu de aceea la care se referă
mitul platonician, ci de condițiile troglodite în care
sunt logodite de-a pururi cu barbaria femeile de prin
alte părți.  

Dar nici dragostea nu mai este ceea ce a fost, așa
cum era la noi în alte vremuri. Consemnând din
opiniile cunoscutei traducătoare Antoaneta Ralian,
expuse în cadrul unui interviu, jurnalista culturală
reține și pentru noi: „Spunea că, în ciuda rigorilor
acelor vremuri, tot exista dragoste, iubiri ascunse,
împărtăşite sau nefericite. Atunci, dragostea avea
mister, pe care acum, din păcate, l-a pierdut.
Dragostea avea un ceremonial, mici gesturi frumoase
şi grăitoare, un tulburător nu ştiu ce (s.a.), o
complicitate delicioasă. Nu era grăbită, cum e acum,
şi lipsită de imaginaţie, nu era cu sms-uri, cu ieşiri la
mall, etc. [...] Credea că iubirea ţine de partea cea mai
intimă a vieţii, cea mai personală, şi preţuia mult
tandreţea. Însă dragostea din zilele noastre i se părea
mai curând o chestiune de cerere şi ofertă, amplu
mediatizată, iar despre bărbaţi spune că şi-au pierdut
orgoliul de cuceritori, acum nefăcând altceva decât să
aleagă din ceea ce li se oferă pe tavă. Cumplit de
banal, nu-i aşa?” (Bărbaţi şi-au pierdut orgoliul de
cuceritori, p. 96). Așa este, mai ales atunci se
confundă „amorurile trecătoare, simple furnicături
prin anumite părţi, cu iubirea” (Micul Prinț și noi, p.
83).         

Cum este și firesc, reveriile s-au estompat cu
timpul, iar Carmen Mihalache s-a obișnuit să ia viaţa
aşa cum este, cu întâmplările ei vrute și nevrute. Mai
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presus de orice, matura a ținut să-și păstreze firea unui
copil care se plictiseşte repede de ceva, vrând mereu
altceva să facă. Și-a schimbat mereu pasiunile cu
altele noi, mai potrivite cu perioada de viață pe care a
traversat-o și mărturisește că a avut curajul să
privească cu luciditate, cu spirit critic și cu sinceritate
autoironică totul. Nu transpare nimic din sinceritatea
autoironică în textele sale, însă nici nu aș fi avut
pretenția să-mi satisfac asemenea indiscreție, din
moment ce Hublou (priviri, impresii, nuanțe) nu
conține pagini de jurnal intim sau de memorialistică.
Cu sau fără pagini de jurnal intim sau de
memorialistică în cartea sa, autoarei  i se poate
contura un portret, ea ajutându-ne foarte mult sub
acest aspect prin numeroasele autocaracterizări pe
care le face. 

Carmen Mihalache a avut și are modele luate din
viața celebrităților lumii cultural-artistice. Dar
pasiunea de a ști cât mai multe din viața lor nu
trădează în situația ei lipsa a ceea ce se numește viață
personală (în fond, fiecare dintre noi are viața sa
personală), nu semnifică dorința de a trăi prin
delegație, tânjind să aibă soarta (nu întotdeauna
fericită) a acelor celebrități. Tot ceea ce își dorește
este să se retragă într-o lume a ei, cu atât mai mult cu
cât profesia i se desfășoară în spațiul public. Pentru
aceasta, a luat toate măsurile ca să-și protejeze
intimitatea într-o lume în care se acuză supravegherea
continuă a oamenilor și sfârșitul intimității. 

Ceea ce crede Carmen Mihalache că poate face
pentru a-și asigura confortul și echilibrul interior este
să păstreze doar pentru sine anumite trăiri sau
sentimente, iar cu semenii să aibă o relație cordială.
Ea se simte atrasă de oamenii dotați cu simțul
relativului și cu cel al umorului, care au știința de a
destinde atmosfera. Un sentiment reconfortant îl
trăiește în compania persoanelor cu care are afinități,
față de celelalte arborând doar o formă a politeții de
circumstanță. Carmen Mihalache ar putea oricând să
rostească, asemenea lui Gavrilescu, din nuvela
eliadescă La țigănci: „– Îmi place să intru în vorbă cu
oameni culți”. Tolerantă din fire, ea încearcă să
înțeleagă, deși îi displace profund, lumea devenită din
ce în ce mai isterică, plină de indivizi nevrozați,
depresivi și anxioși, care manifestă instabilitate
psihică și tulburări de comportament. 

Încă o autocaracterizare, aproape de final: „Apoi,
gândindu-mă la etimologia cuvântului fraier, care
vine din germanul «freiherr», adică «domn liber»,
chiar mă declar, cu mare plăcere, fraieră. [...] Chiar

așa m-am simțit întotdeauna, un om liber, căruia nu-i
pot fi luate gândurile, sentimentele, trăirile,
credințele. Nu mi-a fost niciodată teamă că voi fi
păcălită, înșelată, și nu mi-am luat precauții în acest
sens. [...] Apoi, nu e mai puțin adevărat că hoțul de hoț
se teme, iar obsesia șmecherului este tocmai «groaza
de fraiereală». Neavând genul acesta de obsesii, eu
rămân ce-am fost, fraieră. Îi las pe alţii să fie deştepţi,
vânând mereu oportunităţi. Descurcăreți, nu însă și
oameni liberi” (Am oroare de șmecherie, de viclenie,
pp. 146–147). Desigur că autoarea se gândește la
accepția comună în care folosim cuvântul „șmecher”,
dar etimologia îi vine tot din limba germană și se
referă la degustătorii de vinuri. Astfel, în prima
accepție, șmecher este acela pe care nu-l poți fraieri
cu orice fel de vin. O echivalență ar putea fi găsită în
neputința de a vinde oricum castraveți grădinarului
(sau lui Carmen parfumuri). Prin urmare, Carmen
Mihalache se poate considera și o șmecheră, nu numai
o fraieră.

Atunci când dorește să scape de urâtul din lumea
reală, Carmen Mihalache evadează pe tărâmul
compensatoriu al ficțiunii. Este convinsă, pe bună
dreptate, că, prin medierea lecturii şi prin reflecţie,
poate ajunge la o înţelegere superioară a rostului ei în
lume: „Cum să ne lipsim atunci de Don Quijote?
Când el înseamnă generozitate, altruism, visare şi
credinţa că singurul adevăr este frumusețea” (Spiritul
rebel al lui Don Quijote, p. 80). Nutrește și speranța
că frumusețea, însoțită de compasiunea acolo unde
este cazul, îi determină pe oameni să fie mai buni:
„Nu vreau să mă las pradă pesimismului – și în sensul
ăsta sunt gata să adopt o formulă antitetică, jucăuș
expresivă, pe care am citit-o nu mai știu unde,
«pesimistă energică», și încă mai sper că lumea nu
merge numai spre mai rău (deși se poartă
catastrofismul). Și că frumusețea o va salva” (Lupta
pentru feminism vine și dintr-un fel de masculinitate,
p. 118).  

Cartea Hublou (priviri, impresii, nuanțe), ilustrată
cum numai Ilie Boca știe să o facă mai bine, oferă o
atractivă lectură, care aduce în prim-plan: principii
estetice, valori morale, dreaptă judecată, cumpătare,
bună-credință, bun simț, bună cuviință, minciună,
ipocrizie, cinste, modestie, decență, dărnicie,
solidaritate, prietenie, iubire, loialitate, onoare,
bunătate și, nu în ultimul rând, despre modelele pe
care trebuie să le avem în viață.
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Deși i le-am urmărit și semnalat pînă acum
prompt în paginile „Poeziei”, nu ştiu dacă pot
fi declarată un cititor fidelizat al scrierilor lui
Dan Dobre, un autor nu doar parcimonios, ci şi
discret mai peste limitele iertate – inclusiv în
această perioadă în care, din păcate, pe fondul
socio-medical cunoscut, singurătatea de cursă
lungă a unor critici sau scriitori ce își asumă
riscul neapartenenţei s-a cam radicalizat, iar
armele anumitor grupări sau cercuri de
influenţă ... virtuală s-au cam ascuţit. În ceea
ce-l privește, însă, poetul bucureștean dă
impresia că, dacă nu le ignoră cu seninătate,
măcar a căpătat, asumîndu-și identitatea
artistică anunţată ritos încă din al doilea său
volum de versuri (Ultraj împotriva proastelor
moravuri, Editura Semne, 2006), un soi de
imunitate împotriva oricăror viruși
(meta)critici. Această reacţie cît se poate de
sănătoasă pare confirmată de o notiţă cu rost
peritextual, plasată în deschiderea celei mai
recente cărţi care îi poartă semnătura, unde ni
se sugerează că autorului nostru îi plac, atît în
carieră, cît și în creaţie, opţiunile ferme. De
faptul că ideea de compromis îi este străină nu
doar omului (aflăm acum că, în viaţa reală, Dan
Dobre a renunţat definitiv la medicina alopată
pentru a specializa în apifitoterapie și medicina
naturistă), ne convinge însă abia volumul în
sine, În loc de tatuaj (Editura Semne, 2018).

În această carte de maturitate, fermitatea de
care vorbeam mai sus nu se mai manifestă, ca
înainte, printr-o retorică vehementă îndreptată
împotriva proastelor moravuri socio-politice.

De la Ultrajul... sus pomenit sau volumul ce
i-a urmat (La spartul norilor, Editura Semne,
2008), elanul acuzator s-a domolit vizibil,
lăsînd loc unei autoexigenţe sanitare. Cele mai
evidente semne ale ei sunt, desigur,
disciplinarea tematică și concentrarea
discursivă. Pe de o parte, scriitorul renunţă cu
totul la poemele de vector socio-identitar, dar și
la artele poetice complicate, preferîndu-le
micul derapaj erotico-textualist („ţi-am oferit
aseară un cuvînt/ pe care l-am cules/ dintr-o
rugăciune.// azi te plimbi zîmbind.../ ca o
copilă desculţă,/ prin grădina crescută din el” –
zîmbet desculţ) ori schiţa identitară cu miez
poietic abia ghicit („ca pe o coajă de sămînţă
rară/ m-azvîrle gîndul meu// și el rămîne trup/
de mare,// cu întinderi și nervi ce nu se rup,/
colindînd prin frunţile rumegătoare” –
autoportret). Pe de altă parte, apelează frecvent
la dicţiunea distilată, concentrată,
similiaforistică sau la formula poematică de
inspiraţie niponă, cu observaţia că, acum,
haiku-ul emblematic renunţă cu totul la
ancadramentul peisagistic, pe care îl
înlocuieşte tot cu o eboșă identitară: „între
mine şi cel/ care m-arătam/ crescuse oglindă”.
Ori: „nesingur în singurătate/ m-am însingurat/
singurul”. Ceva mai lungi sunt doar
instantaneele sau conjuncturalele declanşatoare
de anamneză – de regulă, una tristă, din
moment ce, bunăoară, distrugerea casei bunicii
(pretextul din demolarea copilăriei)
recapitulează mai degrabă absenţe şi
neîmpliniri cu un montaj psihanalitic căruia
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nu-i lipseşte, din păcate, emfaza: „primele
chemări/ şi cuvinte lăsate neîncepute,/ dorinţi
nebănuite…/ ecoul primelor cîntece de leagăn/
a fost ucis!/ pereţii au căzut barbar peste el/ ca
pămîntul pe un jar/ nestins.// (…)// viaţa mi-a
rămas amputată/ spre o zi…/ spre o noapte…?/
nedatată”. 

Majoritatea textelor din volum – şi cele mai
reprezentative, de altfel, pentru poetica
specifică lui Dan Dobre – tematizează însă
dragostea în tonuri şi pe structuri alcătuite în
jurul unor articulaţii textuale dintre cele mai
diverse, dovadă că autorul o trăieşte cu
certitudinea împlinirii existenţiale, dar şi cu
nostalgia unor dicţiuni poetice de expresie
modernistă sau neomodernistă. Aproape
nicăieri localizarea fragmentelor de poveste
erotică nu este posibilă, însă oriunde se poate
identifica, cu destulă uşurinţă, o ramă livrescă
de dimensiuni variabile (v. ecourile stănesciene
din descompunere, pastel, botanică ori cele
soresciene din șah.) Şi tot cam peste tot,
solemnităţile se îmbină cu jocurile pline de
candoare, tensiunile înalte cu naivităţile
benigne, iar ingenuitatea stă, fără să ezite, lîngă
certitudinea datului de vector cultural. Motorul
combinatoric este undeva descris ca un joc de
copil – sigur, unul căruia i s-a cam ştirbit din
inocenţa intertextuală: „încăpeam luna între
doi pini/ şlefuită de parfumul lor,/ baloane de
mistere înţepau trandafiri/ în spini,/ în peisajul
strîmt/ de sub un nor.// şi parcă întrezăream/
chipul unui gînd/ ascuns cu un ochi după tine,/
cînd mîna ta în apă întingînd,/ a prins cinci
stele// şi le-a zvîrlit în mine.” Altundeva,
apetenţa ludică lasă loc procesului de
actualizare a unor extaze senzoriale profilate pe
ecran marin: „iubito,/ îţi mai aduci aminte,/
cînd îţi băteam pielea în săruturi/ şi braţele tale/
faleză dezvelită,/ mă aruncau spre tine/ în
larg?”(La mare). În fine, există situaţii în care
experimentul gestual în doi timpi (apropiere-
depărtare) provoacă mici spaime expresioniste

– eventual jucate, ca în jaf: „sunt jefuit de
parfumul tău/ ca lupul de mirosul sîngelui/ în
lambou”, cînd nu alimentează certitudini
gravate metaforic în formă de tatuaj:
„mîngîierile tale mi-au tatuat pielea,// pielea ta
mi-a tatuat sîngele/ care tocmai trecea,//
sîngele,/ mi-a tatuat inima”.

Nepăsător faţă de cele mai noi formule
poetice, fie ele utilitariste, post- sau
transumaniste, Dan Dobre mizează, conştient,
pe o poetică a transpunerii sentimentale pe/ în
spaţiile mici unde corporalitatea are şansa reală
a reînvestirii cu sens, iar intertextul erotic poate
chiar ţine loc de tatuaj.
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Creația poetică (și nu numai) ca o formă de existență
în lume se manifestă diferit de la scriitor la scriitor. Dacă
unii aleg să își investească poezia în viață, să trăiască
poetic, alții aleg să scrie cu frenezie, să facă poezie (sau
literatură în general) în sensul propriu, concret. Dacă
acest aplomb scriitoricesc este sau nu în dauna vieții
diferă, din nou, de la caz la caz.

Acest din urmă mod de a crea este specific și lui Adi
Cristi (Adrian Rosentzveig), fapt care poate fi dedus și
doar aruncând o privire pe lista interminabilă de volume
publicate de acesta. De la debutul editorial din 1983 cu
volumul de poeme Play Back (ființa lucrurilor) (Ed.
Albatros), după ce în 1979 publicase o broșură de poezii
intitulată După sentimente, Adi Cristi publică în regim
constant versuri, proză și publicistică. Debutului îi
urmează volume precum Înțelepciunea Semnelor
(Editura Junimea, 1989), Clopote pentru amândoi (Ed.
Moldova, 1995), Noi (despre cealaltă parte a lumii)
(Ed. 24:ore, 1997) și multe alte cărți pe care le face
publice după 2002 la diverse edituri ieșene. Dintre
volumele de publicistică, amintim 24 de întrebări în
24:ore (2005), Revoluția la Iași (2006), Deposedații
(2012) etc. Scriitorul publică și proză: Sinea Mea
(2006), Provocarea (2009), Țiganca (2013) etc. 

Poetul optzecist (cel puțin ca plasare temporală a
debutului) își pune astfel semnătura pe mai bine de 50
de volume, unul din ultimii ani fiind Cu lupii urlând,
carte de poeme apărută la Editura 24:ore din Iași, în
2018. Volumul se deschide cu o prefață semnată de
Nichita Danilov, Cu lupii urlând pe linia ferată a
poeziei, în care poetul stabilește o serie de conexiuni
inedite între versurile lui Adi Cristi și lumea cuprinsă de
Gabriel Garcia Marquez în Macondoul din Un veac de
singurătate sau tablourile lui Marc Chagall. Cu referire
de asemenea la cantitatea considerabilă a creației lui Adi
Cristi, autorul celor Nouă variațiuni pentru orgă
realizează „o statistică desfășurând pe verticală și
orizontală scrierile sale [ale lui Adi Cristi] pentru a face
un bilanț cantitativ privit dintr-o perspectivă ludică”.

Cu lupii urlând este structurat în patru părți: Prin
târg cu pasărea pe umăr, Lovitură de poem, Poemele

Menorei și Ana. Volumul se deschide cu o ieșire din
sfera tăcerii: „Înțeleg de ce cuvintele/ mă scot din
tăcere/ (chiar dacă rostirea lor/ mă dezbracă de sunete)/
cum la rându-mi/ îmi prădam trupul de haine/ și tu te
purtai de parcă/ mlădioasă-mi treceai/ pe sub degete...”
(Cu lupii urlând I). Ieșirea aceasta din tăcere prin
accesul la actul creator proclamă scrisul ca o stare de
libertate necesară și atestă nevoia cuvintelor de a se
materializa, nevoie resimțită cu profundă ardoare și de
creatorul lor: „Mi-ai smuls pana din mână/ și m-am
prăbușit/ în poemul încă nescris/ de parcă mi-ai fi
desprins/ aripa de zbor/ sau zborul de pasăre...// A căzut
pasărea peste lume/ ca o veste rea/ și poemul din mine/
a atins abisul neiertător/ al cântecului de jale/ rămas în
urma/ zborului de lebădă...// Priveam orizontul/
fragmentul de linie punctată/ al așteptării/ peste care
cuvintele/ își silabiseau strigătul/ din chemarea închisă
în moarte// vino peste mine/ asemenea palmei/ cu care
îmi acoperi gura/ să nu rostească/ să nu respire!”
(Pasărea trecută în moarte din visul rămas fără zbor).

Liniștea implicată de tăcere precede viața, trăitul: „E
liniște.../ Atât cât să-ți umple urechile/ (să te doară
țiuitul de/ locomotivă intrată-n tunel)/ și mai apoi/
tăcerea profundă să te bandajeze// E liniștea tăcerii de
după/ cum ar fi nașterea de după moarte/ sau ochiul de
după cortină// E liniște.../ doar atât cât să te auzi/ cum
tresari/ (întrebarea lăsând răspunsului/ dreptul de a face
legea)/ de a pune lucrurile în ordine/ de a-ți încolți sub
următorul pas/ rana sângerândă/ ca o petală de floare de
mac/ semn că exiști/ întrebător de viu.” (Restul e
tăcere).

Poezia trezește eul la viață: „prin trupul care trec/ las
urme de noroi/ și versul mă separă/ în urlet/ și-n ce scriu/
sunt mort din depărtare/ dar prin poem sunt viu” (Chip
de lumânare). Vorbim despre o viață trăită senzorial,
care se bazează pe o cunoaștere senzorială: „Vorbesc să
mă auzi/ tac să mă simți/ privesc ochii închiși/ să-ți văd
căderea/ vibrând/ după mâna întinsă/ prin corpul tău
căutând// exiști cum exist/ de parcă am fi singurii treji/
cu visele încătușate/ ca și cum ne-am mângâia/ cu
mâinile ținute la spate// sau poate/ suntem deja mai mult
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decât știm/ cum mai este revărsarea de ape/ mai mare
decât albia care-o conțin// vorbesc, tac, mă scol/ te
ridici, alergi, te cobori/ te ating, mă atingi/ umbrele
noastre se întind/ peste ele trece un câine/ și mai mulți
călători.” (Stare naturală).

Dacă într-un Poem necesar din ciclul Ana are mere
este augmentată viața ca procesualitate, se pune accentul
pe fenomenalitatea vieții, iar nu pe începutul sau sfârșitul
ei, într-un alt poem, Nașterea și moartea la taifas,
extremele temporale ale existenței umane sunt aduse în
prim-plan: „Fiecare avem/ o singură zi pentru naștere/ o
singură zi pentru moarte/ și uneori începem și sfârșim/ în
aceeași zi/ ca și cum am fi efemeride/ venim pentru a
pleca/ în aceeași zi// (uneori o singură zi/ poate fi mai
intensă/ decât una care ține o sută de ani)”. Această
joncțiune a extremelor este continuată în tonalitate
marinsoresciană: „ne naștem înainte de a muri/ sau
uneori ni se întâmplă/ să murim înaintea nașterii”.

În toată această „mecanică” existențială, poezia
devine o stare naturală de a fi, preia controlul vieții
individului: „E vremea să las din poeme/ să-mi facă
lumina mai mare/ să cresc pe un zid de cuvinte/ plantă
agățătoare// și astfel mă vând pe căldură/ pe căldura
poemelor mele/ gonite să-mi afle măsura/ ce-mi face din
trup/ poeme de piele.” (Din trup mi-am făcut poeme de
piele). Poezia face legătura între simțire și trăire, între
contingent și transcendent (Umbra mea dezbrăcată).

Individul apare drept o formă imperfectă a
existenței, aflat într-o perpetuă căutare a esenței lumii
(Țipă din noi pasărea). Căutarea se îndreaptă și asupra
sinelui, până la origini, scopul fiind de a afla destinația
existenței (La poalele Muntelui). Se impune astfel
problema identității („Numele începe din mine/ cum
mai începe tulpina/ din rădăcină/ și floarea din mugur/
sau iubirea din tine/ chiar dacă tu ai tulpina/ sub forma
ispitei mișcătoare// Numele e mai presus/ decât tăcerea/
și mai mic decât/ murmurul frunzelor/ înainte de a fi
căzătoare” (Lecția lucrurilor simple). Descoperirea
identității se resimte asemeni unei necesități, un punct
de sprijin, un reper în procesualitatea trăirii (Fără
gravitație, mărul zbura).

Nu este exclus nici scenariul în care individul ajunge
să se erijeze în ipostaza omului care pune întrebări.
Condiția interogativă și dubitativă a individului vine
instinctual: „Pe umeri mi s-a așezat/ o întrebare/ cu alură
de pasăre/ fără a ști dacă e cântătoare...// Ciocul sub forma
semnului de întrebare/ m-a dus cu gândul că ar putea fi/ o
pasăre cântătoare// [...]// Să trecem mai departe:/ Pe umeri
mi s-a așezat... ceva/ Mi s-a părut că este o întrebare/ Sub
formă de.../ nu mai contează cu cine să o asemănăm/ atât
timp cât/ despre răspunsul la întrebare nimeni/ nu a spus
nimic” (Prin târg cu pasărea pe umăr).

Marile întrebări, cele esențiale privind existența și
sensul ei, vin, până la urmă, din lucrurile mărunte, se
ivesc din elementele cotidianului banal (Cămașa de
noapte). Acest cotidian, care a fost adus în prim-plan de
poezia optzeciștilor, își arogă în versurile lui Adi Cristi
dreptul de ajunge la o conjugare de forțe cu marea
istorie a omenirii în evenimentele ei majore: „Orașul
trepidează/ asemenea unui picamer./ Se lucrează intens/
la groapa comună/ necesară/ arborelui genealogic al
lumii/ (acest inventar viu de destine/ de la nașterea
lumii/ înspre moartea acesteia/ și dincolo de ea).”
(Eliberare).

Una dintre părțile volumului de față atinge o temă cu
implicații profund personale pentru autor, pentru
originile sale. Este vorba despre a treia parte, Poemele
Menorei, care abordează poetic un important capitol de
istorie culturală, și anume destinul sacrificial al evreilor.
Memoria înaintașilor („de parcă aș păstra în mine/
zbaterea morții” – Aburul ultimei răsuflări), problema
destinului „poporului ales” (Blestem fără refren), jertfa
(Deasupra vieții și a morții), uitarea (Dincolo de
lumină) sunt parte a conștiinței eului. Jertfa pe care el, la
rândul său, o aduce în numele acestui popor căruia îi
aparține este un poem, semn al libertății obținute, al unei
noi lumi: „Poemul acesta/ ar fi vrut să moară pentru
tine/ așa cum tu ai murit pentru mine/ așa cum toți eroii
lumii au murit/ cu sufletul bandajat de iertare/ pentru ca
lumea să nu moară” (Nu am avut Dumnezeu).

Un „personaj” se impune în ultima parte: Ana.
Reprezentată ca o „ființă-poezie”, căreia poezia îi este
intrinsecă („Poemul din tine/ se lovește/ de malurile
trupului” – Ana), ea este și o sursă a versurilor eului
creator, muza (Provocările Anei la final de carte). Aici
se propune un alt fel de sacrificiu, unul creator, în
numele iubirii: „Desprinsă de trup se risipește umbra/
iluzia trezită în șoaptă dispare/ sub ochii clipind/ simt
treceri de palmă/ și totul în mine e însingurare// Vorbesc
despre umbre trecute în storuri/ în vorbe desprinse din
șoapte căzute/ și cântecul arde cuvintele crude/ lăsând să
mă crească/ povești ne-ncepute.// Sunt cel care vine din
cel care pleacă/ sunt aerul viu/ ce-ți înalță plămânii/
când trupul tău arde mișcările pline/ rămân mângâierea
ce-ți freamătă sânii// Ajunge să-ți fiu/ doar adiere pe
trup/ o-ncercare de-a da umbrei rostogolire/ și astfel să
crească în urmă un zid/ pe care să fiu/ răstignit pe
iubire” (Răstignit pe trupul tău).

Volumul de versuri Cu lupii urlând (Editura 24:ore,
Iași, 2018) se adaugă pe lista numeroaselor titluri
semnate de Adi Cristi, listă care este departe de a se
apropia de punct, iar volumul acesta fiind încă o dovadă
a freneziei creatoare a poetului.
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Matila Ghyka e un nume mai degrabă citat
decât citit. Asta se datorează, pe de-o parte,
caracterului relativ elitist al operei sale de
estetician și filosof al artei (bazată în cea mai mare
parte pe speculații matematice și geometrice), iar
pe de alta, pe destinul său cu adevărat excepțional.
Născut în Moldova Belle Époque (Iași, 1881),
mort în plin secol XX (Londra, 1965), omul a trăit
destul și a avut destule „culori” în portret pentru a
deveni un veritabil personaj, unul care a coagulat
în juru-i o „lume”: descendent al unor mari familii
boierești (Ghyka, Balș), cu ceva incursiuni
austriece, albaneze, cehe și aromâne; ofițer de
marină format în Franța, diplomat în serviciul țării
natale, erou al Primului Război și formator în
tânăra marină română, comandant de canonieră,
inginer electrician (Paris) și doctor în drept
(Buxelles), atașat militar, universitar american,
scriitor francez, intelectual asimilat în varii medii
culturale occidentale și-n amintirile multor
personalități; poliglot, cult, eclactant ca prezență
publică și background familial; călător învederat
prin lume (pe mare și pe uscat) și colecționar de
obiecte rare, mai ales ceramică asiatică. Cărțile
sale au fost parțial publicate la noi și înainte de
1990, iar referințele la el s-au înmulțit mai ales în
ultimii ani, îndeosebi după traducerea în două
ediții diferite a fascinantei sale cărți de memorii
(Curcubeie, 2003, respectiv 2014). Ea a mai
împrospătat cât de cât o figură uitată, dar
remarcabilă a diasporei românești.

Ce lipsea în acest peisaj complex, polimorf și
încețoșat din jurul lui Matila Ghyka, un ins a cărui
autobiografie omite din lucruri și, pe alocuri, le
edulcorează? Lipsea un portret cvasi-complet, care
să sintetizeze datele împrăștiate în mulțime de

surse și nu totdeauna clare. Ei bine, asta a încercat
să facă Vasile Cornea în masivul studiu
Necunoscutul prinț Matila Ghyka și lumea sa
(Institutul European, Iași, 2020), deși nu are
pretenția de a fi scris chiar o monografie sui
generis și recunoaște că nici pregătirea în domeniu
nu-l recomandă pentru o asemenea întreprindere
(autorul e fost ofițer, cu activitate îndelungată în IT
și-n jurnalistica științifică). Ar fi vorba de „o
încercare de descoperire a unei individualități
pornite din aceste teritorii și care s-a făcut
cunoscută pe mapamond prin eforturile sale
intelectuale”, „un produs al arheologiei culturale”,
în care s-a încercat „circumscrierea operei în
contextul istoric, cu asocieri de activități, nume și
manifestări”, de „un punct de plecare pentru
viitoarele monografii”, de „o defrișare brută” și de
„prima bază de date dedicată acestui personaj”.
Într-adevăr, volumul de peste 450 de pagini
abordează (cu formulări patinate și strict
denotative – undeva se vorbește de „contribuțiile
eroului nostru la cultura epocii sale”, de pildă, cu
precauții acolo unde s-a simțit nevoia, cu
inevitabile șabloane de exprimare, într-un stil
reținut, mai degrabă istoric-cumulativ decât fluent-
narativ), pe ani și etape, viața și opera lui Matila
Ghyka (în cazul operei, doar cu rezumate
generale), avatarurile trecerii de la patronimul
„Costiescu” la numele aristocratic celebru,
membrii familiei, prietenii și cunoscuții, locurile
definitorii pentru traseul său biografic, cu scheme,
liste de titluri și nume, reproduceri de fotografii și
citate. Sursele tind să fie exhaustive (de la arhive
naționale din varii instituții europene și de la
linkuri internautice la referințe publicistice și
mărturii consemnate oficial), iar datele
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cronologice supuse sintetizărilor sunt într-un
număr deconcertant, la fel ca și cuprinderea
punctelor nodale care ar putea da seama de
anumite volute ale biografiei protagonistului
(mediul familial, anii de formare, școlile,
preocupările, locurile unde a călătorit sau a servit
diplomatic, distincțiile și decorațiile, principalele
scrieri, traducerile din opera sa, pasiunile, temele
de reflecție preferate etc.). Capitole de genul
Matila Ghyka și fenomenele oculte, inexplicabile;
Matila Ghyka – colecționarul; Convivii; Matila
Ghyka, cibernetica și teoria informației; Membru
la alte asociații și cluburi sau Receptarea critică și
succesul comercial nu reprezintă deloc extinderi
forțate sau gratuit spectaculoase, așa cum ar părea,
dimpotrivă, în demonstrația autorului ele au fost
impuse chiar de viața și opera subiectului.

Ceea ce e remarcabil, între altele, la cartea lui
Vasile Cornea e nota obiectivă. Ea e foarte
potrivită, de altfel, unei asemenea lucrări, dar
această notă caută nu doar să reproiecteze istoric
cu acuratețe o ilustră personalitate, ci mai ales să
rezolve eventualele ocultări din memoriile
„eroului” sau din cele ale însoțitorilor săi. Sunt
destule puncte în care autorul pune un diapazon pe
eventualele encomioane sau perspective forțat
pozitive asupra faptelor sau, la polul opus, pe
exagerările prea negative, acolo unde s-au ivit.
Matila Ghika nu a fost atât de pauper la bătrânețe,
în exil, așa cum au spus unii sau alții care l-au
întâlnit (Eliade, Cioran), de pildă, dimpotrivă, a
trăit la limită, e-adevărat, dar onorabil, din drepturi
de autor și din vânzarea sistematică a bogatei sale
colecții de obiecte prețioase. Apoi, unele aspecte
ale biografiei sale de tinerețe nu îmbracă tușe atât
de favorizante ca-n rândurile propriilor relatări.
Moralitatea tatălui său a constituit o chestiune
nebuloasă și a cauzat atât divorțul prematur de
mamă și slaba legătură cu fiul, cât și avansarea
grea într-o carieră unde comportamentul era
definitoriu (era ofițer de artilerie). Apoi, într-un alt
loc ni se sugerează (documentat) că motivul
nedezvăluit al ieșirii timpurii a lui Matila Ghyka
din serviciul marinei române n-ar fi fost numai
blazarea și plictisul din viața cazonă de lângă
Marea Neagră, nu doar lipsa acută a unei pulsații
mondene și culturale cu care ar fi fost obișnuit în

Franța, ci și anume accidente provocate atunci
când, în 1906, fusese responsabil de aducerea unor
vedete torpiloare din Anglia în România, prin
Marea Nordului, Rin și Dunăre, din ordinul
Ministerului de Război. Și încă: plasarea în
serviciul diplomatic n-ar fi fost doar consecința
meritelor sale, ci și cea a sprijinului „sus-pușilor”
din familie și din camarilă, așa cum demisia
temporară în 1923 din corpul dimplomatic s-ar fi
datorat unor incidente neplăcute de care se făcuse
vinovat în timpul vizitei familiei regale românești
în Polonia. Trebuie spus că în ambele cazuri Matila
Ghyka s-a repliat meritoriu ulterior: în Primul
Război Mondial a dovedit curaj, inițiativă și
patriotism, așa cum, revenit printre ambasadori, și-
a făcut din plin datoria, arătând calități superioare
confraților de breaslă.

Cu toate luminile și umbrele sale, Matila
Ghyka rămâne, încă, un necunoscut printre ai săi,
cu atât mai mult cu cât viața sa a fost pe măsura
timpurilor pe care le-a traversat – una demnă de
povestit. Prinț din toate punctele de vedere,
inclusiv unul „al esteticii”, el merită încă
redescoperit. E ceea ce a început să facă Vasile
Cornea în cartea sa, într-o primă reușită editorială.
Există, acum, un serios punct de pornire pentru
contribuții viitoare.
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În 1926, la nici 20 de ani, se lansa în
presa românească un june necunoscut,
care semna cu pseudonimul Mihail
Sebastian. Dacă opera beletristică și
autoreferențială va veni, firește, puțin mai
târziu, cea jurnalistică va continua, cu
unele sincope, până la sfârșitul vieții. O
viață agitată, însemnată de destule
contorsiuni, terminată prematur în chip
tragic, la nici 38 de ani, în urma unui
accident dubios survenit în împrejurări și
din cauze insuficient elucidate până azi. Pe
scurt, acesta a fost Mihail Sebastian, de
etnie evreu originar din Brăila, pe numele
adevărat Iosif Mendel Hechter. Cum este
îndeobște cunoscut, volumul de proză
Orașul cu salcâmi este inspirat din anii

trăiți în urbea natală, iar romanul Accidentul ar
fi, au pretins anumiți cunoscători și studioși ai
destinului său, o premoniție a propriei morți. 

Că jurnalistica a fost preocuparea de
căpetenie a lui Mihail Sebastian o dovedește și
seria de Opere coordonată de Mihaela
Constantinescu-Podocea: astfel de la volumul III
până la volumul VIII inclusiv ea include
publicistica. Coordonatoarea nu a lucrat singură
ci în echipă cu Oana Safta și Petruș Costea
pentru alegerea și stabilirea textelor și inserarea
notelor, a comentariilor și variantelor.
Laborioasa și exigenta Mihaela Constantinescu-
Podocea a coordonat și îngrijit, ajutată de
colaboratori, inclusiv Opere, I, Proza și Opere,
II, Teatru. Corespondență, toate publicate la
Academia Română, Fundația Națională pentru

Știință și Artă, din 2011 până în 2015. Cele șase
tomuri de publicistică includ materiale scrise și
apărute din 1926 până în 1945. Sincopele din
activitatea gazetărească au survenit mai cu
seamă după anul 1934, când Cuvântul, ziar
influențat de Nae Ionescu aflat deja în detenție,
a fost suspendat.

Personalitatea contradictorie, proteică și
fecundă a lui Mihail Sebastian a atras atenția
contemporanilor, dar mai cu seamă atenția mai
multor cercetători, istorici și critici literari, în
postumitate. În afară de seria de Opere, vol. I-
VIII, bibliografia lui Sebastian cuprinde eseuri,
monografii și studii ample pe care s-au
încumetat să le publice o duzină autori, înainte și
după 1989. Cornelia Ștefănescu a fost, cred,
prima cu monografia Mihail Sebastian, 1968.
Până atunci e sigur că scriitorul brăilean a fost
trecut la index, neuitând că regimul comunist
din prima perioadă, ca și mai mulți publiciști,
scriitori și politicieni din interbelic, l-au acuzat
de extremism de dreapta și de legionarism. În
1986, la Editura „Minerva”, Dorina Grăsoiu a
publicat Mihail Sebastian sau ironia unui destin.

În „tânăra noastră democrație”, pentru că
subiectul era ispititor și substanțial, ca aproape
orice autor ținut sub obroc de comuniști, cărțile
scrise la temă s-au înmulțit. În ordine
cronologică Maria Dinescu (Mihail Sebastian
publicist și romancier, 1998), Iordan Chimet
(Dosar Mihail Sebastian, 2001), Iulian Băicuș
(Mihail Sebastian, proiecții pe ecranul culturii
europene, 2007), Marta Petreu (Diavolul și
ucenicul său: Nae Ionescu-Mihail Sebastian,
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2009, ed. a II-a, 2010, ed. a III-a, revăzută și
adăugită, 2016), Mihai Iovănel (Evreul
improbabil. Mihail Sebastian: o monografie
ideologică, 2012), Dana Pârvan-Jenaru
(Sebastian și lumea lui, 2013), Liliana Burlacu,
Doru George Burlacu (Mihail Sebastian.
Remember 1945, 2015). Se adaugă la acestea
trei ediții cu paternitate plurală, dintre care se
desprinde Mihail Sebastian. Dilemele identității,
ediție îngrijită de Leon Volovici, 2009. Au atras
atenția îndeosebi cărțile publicate de Marta
Petreu, Mihai Iovănel și Iulian Băicuș. Aparte
trebuie menționat volumul M. et M., publicat în
anul 2000 de Michelle Hechter, nepoata lui
Sebastian, scriitoare și traducătoare care trăiește
în Franța. Cartea conține ample referințe despre
unchiul autoarei. 

Cartea cea mai recentă este însă Cum se
inventează un huligan? Mihail Sebastian, ziarist
la „Cuvântul”, scrisă de Laszlo Alexandru și
publicată la Editura „Cartier”, 2019, sub
auspiciile Institutului Național pentru Studierea
Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Este
o carte polemică, scrisă „în oglindă”, cum s-a
spus, sau în contrapartidă. Cu cine polemizează
Laszlo Alexandru? În 2009 la Editura „Polirom”
Marta Petreu a publicat Diavolul și ucenicul
său: Nae Ionescu și Mihail Sebastian. Cartea s-
a bucurat de audiență,  a fost premiată și
reeditată în 2010 și 2016. Însă miza cărții este
una mai mult decât discutabilă: demonizarea lui
Mihail Sebastian, discipol al lui Nae Ionescu,
filosof trăirist, profesor și extremist de dreapta
notoriu în epocă. Sebastian, tânăr ziarist pe
atunci, este acuzat fără menajamente de
adeziune fățișă la extremismul de dreapta și la
ideile de sorginte legionară îmbrățișate de
Maestru. Marta Petreu își extrage în principal
argumentele din articolele din Cuvântul
publicate de Sebastian până în 1934, când, în
ianuarie, gazeta a fost oprită de Carol al II-lea.
Laszlo Alexandru a scris Cum se inventează un
huligan? pentru a demonstra contrariul, bazat pe
cercetarea exhaustivă și pe interpretarea corectă
a jurnalisticii lui Mihail Sebastian. Titlul este

evident indus de volumul Cum am devenit
huligan (1935). În treacăt fie spus că în 1935 a
apărut și Huliganii lui Mircea Eliade, cunoscut
și lui Sebastian, care se apropiase de grupul de la
Criterion, unde Eliade era unul din lideri.
Considerat ca un „portret” al „tinerei generații”
din deceniul 4 al secolului XX, volumul a fost
nonconformist și provocator. Iată ce credea,
printre altele, Mircea Eliade: 

„Există un singur debut fertil în viață:
experiența huliganică. Să nu respecți nimic, să
nu crezi decât în tine, în tinerețea ta, în biologia
ta […]. Să poți uita adevărurile, să ai atâta viață
în tine încât adevărurile să nu te poată pătrunde,
nici intimida – iată vocația de huligan...” (s.m.,
I.L.). 

Independență în gândire și încredere în sine,
în puterile lui juvenile, a dovedit și Mihail
Sebastian prin întreaga experiență de ziarist la
Cuvântul. În ianuarie 1934, când apariția
publicației  fost sistată, Sebastian avea 26 de ani.
Cu persevență, pas cu pas, Laszlo Alexandru
demonstrează independența în atitudine și
gândire, încrederea și consecvența lui Mihail
Sebastian în afirmarea numeroaselor idei
benefice într-o vreme tulburată de pătrunderea
în forță a extemismului de dreapta și de stânga
pe scena politică europeană. Scriitorul clujean
și-a structurat judicios lucrarea în scurte
secțiuni, să le numesc monografice, despre
principalele aspecte ce incumbă prestației
ziaristice a lui Mihail Sebastian. Rând pe rând
sunt trecute prin filtrul analitic relațiile de
gândire ale jurnalistului cu nazismul,
comunismul, fascismul, cu evenimentele și
politica regimurilor din Franța, Spania și
Austria. Evident, articolele lui Sebastian se
încadrează în jurnalismul politic – politica
internă a guvernelor române din acel timp și în
particular, situația din învățământ sunt teme ale
capitolelor următoare. Doar capitolul 9 se ocupă
de aspectul etnic al evreității, inclusiv cea a
autorului, pentru ca în secțiunea 11 Laszlo
Alexandru să se preocupe amănunțit de
Mecanisme ale distorsiunii, imputate Martei
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Petreu pentru defăimarea tânărului Sebastian.
Precizarea autorului din deschiderea secțiunii 2
(M. Sebastian și nazismul) este lămuritoare: 

„O soluție pentru clarificarea dezbaterii este
să refacem drumul spre textele publicate de
gazetarul evreu în Cuvântul. Ele pot fi grupate
pe mari arii politico-jurnalistice, iar tematica lor
poate fi reconstituită prin explorarea întregului
puzzle. Marta Petreu ne povestea că Mihail
Sebastian a avut o accentuată predispoziție
totalitară și s-a mlădiat pe manevrele oculte ale
șefului său, Nae Ionescu. Tânărul scriitor s-a
disociat doar în mod formal de hitlerism, [pe
deasupra] mai fiind și antisemit” (Cum se
inventează un huligan?, p. 32).

Adevărul ce se desprinde, după ce examinăm
atent toate fragmentele de ziar inserate, ilustrativ
și argumentativ, în carte de Laszlo Alexandru,
este că tânărul de la Cuvântul scria coerent,
argumentat, matur și obiectiv pentru vârsta și
experiența sa. Sebastian s-a dovedit un jurnalist
perspicace, „perfect conectat la evenimentele
vremurilor sale și le percepea cu mare acuitate
gravitatea.” Încă din 1932 el a simțit pericolul
hitlerist ce se insinua în Germania chiar înainte
de acapararea puterii. Venirea lui Hitler la
putere, în ianuarie 1933, „se datorează unui
dezastru nu numai în planul politic, ci și în cel
social-economic”, ceea ce a dus la o retractilitate
și la o decădere socială fără precedent. Încă de la
mijlocul anului 1933, jurnalistul lucid realizează
că „Hitlerismul este prin structură adversarul
civilizației. Nu din obscurantism (ceea ce ar fi o
obiecție democrată) și nici din cruzime (ceea ce
ar fi o copilărie), ci din necesitate. Din necesitate
revoluționară. Orice revoluție este anti-culturală
și  nu e greu de înțeles pentru ce. O cultură
însemnează o serie de valori, o ierarhie de
valori, un sistem și un spirit. O revoluție nu
poate porni decât de la răsturnarea acestora.”
(Dușmanii civilizației, articol apărut în Cuvântul
la 5 august 1933.) Laszlo Alexandru a găsit și
„Alte articole (încă vreo 10, n. m., I.L.), în
aceeași direcție, care combat cu arme dintre cele
mai diversificate aberația nazistă.” (p. 40). El

este întru totul îndreptățit să conchidă că:
„Surpriza apare doar odată cu monografia
Martei Petreu care, bazându-se pe faptul că
cititorii secolului XXI n-au frecventat, cu mic,
cu mare, presa română interbelică, ne-a
repovestit că opțiunile politice ale lui Nae
Ionescu și ale lui Mihail Sebastian ar fi fost
«trase la indigo»” (p. 41).

Ziaristul de la Cuvântul s-a situat pe poziții
cvasi-identice și când a scris despre
totalitarismul fascist sau despre cel comunist.
Față de fascismul lui Mussolini el are o atitudine
mai nuanțată, recunoscându-i unele merite în
domeniul culturii italiene, printre care
Enciclopedia italiana în 36 de volume, dar
critică dur regimul pentru cruciada împotriva
neologismelor și acreditarea fanteziilor ridicole
ale lui F.T. Marinetti. Critică de asemenea
direcțiile politice ale regimului mussolinian:
agresivitatea în politica externă, revizionismul și
revanșismul fascist. Cât despre comunism,
Sebastian dă de gol „propaganda proletară”,
sforăitoare și lipsită de conținut, care a devenit
„un șubred paravan” al sistemului. Avertizează
și asupra trecerii în ilegalitate a comuniștilor din
România, statut ce îi victimizează și îi
legitimează implicit în loc „să li se dea cuvântul,
în mod liber – s-ar fi văzut că ei se deligitimează
singuri, prin neghiobia fără leac” (p. 45).
Analizând articolele jurnalistului evreu, Laszlo
Alexandru demonstrează contrariul a ceea ce
vrea să acrediteze Marta Petreu „în cartea sa
științifico-fantastică” unde susține că M.
Sebastian „se entuziasmează” de isprăvile
artistice ale sovieticilor, ba chiar comentează cu
naivitate, inventat, sistemul sovietelor. În
schimb, Mihail Sebastian a apreciat sistemul
democratic francez, cunoscut nemijlocit în
timpul stagiului parizian de doi ani.

Exercițiul jurnalistic al lui M. Sebastian s-a
îndreptat în repetate rânduri către politica
internă a statutului român și, de asemenea, către
situația evreilor în partea a doua a epocii
interbelice, când orizontul se întuneca treptat din
cauza politicilor belicoase ale nazismului,
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fascismului și comunismului. Sunt secțiunile
cele mai substanțiale, întinzându-se pe mai mult
de o treime din carte. Cuvântul nu era o gazetă
arondată vreunui partid politic, ceea ce i-a
conferit prestigiul de publicație independentă.
Excepție fac ultimele apariții, când, prin
orientarea de ultimă oră a lui Nae Ionescu,
aceasta se apropie de mișcarea legionară.
Contrar poncifelor acreditate în postcomunism
prin presă și învățământ, regimul democratic
românesc era lovit de precaritate, deoarece
partidele erau lipsite de doctrine ideologice clare
și se închegau în jurul unor venale interese de
grup. Migrația politică, o practică derizorie, era
la modă ca și astăzi. Mai mult, partidele sufereau
de politicianism și dădeau curs unor meschine
interese clientelare, având în vedere că în
funcțiile administrative și de conducere, de sus
până jos, erau puși indivizi incompetenți și cu o
moralitate dubioasă. Sistemul statal păcătuia
prin inconsecvență și prin bâlbâieli
administrative, nefiind în stare să elaboreze și să
aplice nicio reformă coerentă și constructivă.
Inflația de programe este o eternă gogoriță de
forme fără fond. Vai, nicio o diferență față de
politica internă de astăzi! Când citim jurnalistica
lui Mihai Eminescu de la 1880, constatăm cu
stupoare aceleași carențe majore! Gena
politicienilor români nu se schimbă, face parte
din zestrea ereditară multiseculară! Criza mult
lăudatei democrații interbelice are, printre
consecințe, descurajarea masivă a alegătorilor
care refuză să mai meargă la vot. Doar presa
aservită mai cântă pe strunele partidelor,
indiferent de culoare politică. Ce constată
ziaristul de la Cuvântul? Tocmai această stare de
lucruri: 

„Am întreprins o mică anchetă publică în
jurul meu, în lumea prietenilor și tovarășilor mei
de lucru, scriitori, profesori, medici, oameni de
carte, toți din acea mult pătimită «generație
tânără», în numele căreia atâția șefi de plutoane
ideologice își permit să enunțe adevăruri
absolute. Și am făcut o constatare, care prea este
generală, ca să nu aibă un sens precis. Nici unul

dintre ei, nici unul, vă spun, nu este înscris în
listele electorale. Nici unul nu votează” (Cei
care nu votează!, articol publicat în Cuvântul, 21
decembrie 1933).

În ce privește evreitatea sa, Sebastian nu lasă
loc nici unui echivoc:

„Nu voi înceta niciodată să fiu evreu. Asta nu
e funcție din care să poți demisiona. Ești sau nu
ești. Nu e vorba nici de orgoliu, nici de jenă. E
un fapt. […] Dar nu voi înceta niciodată să fiu
un om de la Dunăre. Și ăsta tot un fapt e. […] eu
nu voi înceta prin aceasta să fiu evreu, român și
dunărean.” Sunt aserțiuni din controversatul lui
roman (în epocă)  De două mii de ani... (1934).

Laszlo Alexandru și-a propus să demistifice
considerațiile formulate de Marta Petreu în
Diavolul și ucenicul său – Nae Ionescu și Mihail
Sebastian, o carte voluminoasă de circa 450 de
pagini. O face pas cu pas în fiecare din secțiunile
cărții, cu argumente probe sprijinindu-se pe
studierea amănunțită și exactă a publicisticii lui
M. Sebastian. O sinteză a constatărilor și
argumentelor lui se găsește în Mecanisme ale
distorsiunii. Scriitoarei clujene i se impută, între
altele, „reluarea obsedantă a falsei ipoteze de
ansamblu” (evoluția „extremistă” a lui M.S.),
„înverșunare inchizitorială”, „construcțiile
oximoronice frizând absurditatea”, „infamarea
gazetarului democrat”, „ambiguitate logică”,
„răstălmăcirea citatelor”, „falsuri patente”, „teze
preconcepute”, „o autentică teorie a
conspirației”, „automăgulire a propriei vanități”,
„o miză prea meschină”, „discreditarea
depoziției răscolitoare a martorului Mihail
Sebastian” și, în fine, „un gest descalificant
profesional și incalificabil moral”. O carte dură,
dar onestă (Laszlo Alexandru) contrapusă altei
cărți dure, dar defăimătoare (Marta Petreu).
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Într-un an de cumpănă, în care puține biografii
literare s-au mai așezat în matca firescului,
credința în destinul cărții și în virtualitățile
supraviețuirii sale face să se nască încă poezie
autentică, mărturisitoare a unei legături
indisolubile cu formele aulice ale lirismului de
odinioară și purtătoare de metamorfoză în această
boală care este, până la urmă, realitatea invazivă.
Privind printr-un Vitrarium ca un chip întors în
sine, Ianuarie-Raul Iordăchiță recompune
geografic patria aezilor pentru a recupera
autenticitatea trăirilor vitaliste, frenetice pe care
poezia le provoacă și pentru a le da o strălucire
postmodernă, în ciuda precedenței romantice pe
care textele sale o evocă. El este, în volumul de
față și cu propriile vocabule – când
condescendente, când autoironice –, un Patron al
luxului, un senzualist, un vitalist care cântă,
asemeni lui Pan, ,,doar dansul, unduirea-n untul
vieții”, „straița cu toată migala/ de la întâiul
cuvânt la plânsul isteric/ al neputinței de a le pune
pe toate/ în rând”, dar și un artist sinestezic, un
neobosit „bărbat de profesie” care omagiază
femeia, pe care o caută ardent, defrișându-i cele
mai nebănuite ascunzișuri ale minții și
pătrunzând, metaforic, în cotloanele trupești... 

Chipul poetului se desprinde, se desfașă din
toate aceste oglinzi pe care apetența pentru atât de
delicata și fragil perena tehnică a vitraliului le
împărtășește. Narcisiac, orgolios, viril, veșnic
îndrăgostit de doamna lui trubaduresc nestrunită,
își deschide confesiunea ca pe o poveste,
invitându-ne să ne copilărim înainte să înțelegem
că, de fapt, acel a fost odată din poemul de
deschidere e mai degrabă din spița Misterelor

eleusine decât a Amintirilor… lui Creangă. Într-
adevăr, iată-ne voaiori și voiajori într-o poveste
despre rod, într-o desfătătoare istorie a
fecundității, unde pe cel dintâi (niciodată și ultim)
prag se află iubirea filială: „A fost odată,/ (pe când
iarba tremura sub piatră,/ Copacii arau ploaia cu
fier și aramă/ în risipirea tristeții,/ balaurii din tul
și smarald erau,/ borzele din diamant și bort,/
păsările din tort de păianjen,/ ușoară lumină lua
gândul,/ lumina din cuibul iubirii și/ dragostea cea
de credință/ nu o vedeai/ pentru că le cuprindea pe
toate,)/ un pui născut/ printr-o cută dintre
sprâncene”. 

Al doilea rit de trecere are în centru femeia,
iubită, soție sau mamă,  dar cel mai adesea
propulsată din zona erotismului facil în cea a
intimității cvasi-casnice și ridicând problema
ființării autentice, sub „marile aripi ale
lucidității”, cele care „stau lângă umbrela de
ploaie,/ sub cuierul care atârnă,/ ca șnurul de
tanga lâng-o cravată,/ fâșiile intimității” (Revenire
la precedență romantică). Aici, câtă luciditate,
atâta dramă, câtă iubire, atâta astrologie, câtă
tandrețe, pe egal de multă moarte… În peisajul
văratic ce încântă simțurile și le trezește, în
pulsatoriu ritm, la viață, imaginea poetului-
bijutier este completată de jocul de-a intertextul
cu așa-zisul poet ieșean vasi lică toderică, un alter
ego de tinerețe către care Ianuarie-Raul Iordăchiță
privește, din senectutea blagiană de acum, cu
serenă autoironie: ,,îmi place ca o ciocolată/ să mă
prefac/ giuvaergiu/ să cred că tai și luciu dau/ la
nestemată: Să ne iubim acum,/ Cât încă suntem
vii,/ Să îți strecor sub fuste/ Șopârle aurii,/
Rubinul dintre coapse/ În chinuri să se zbată,/ De
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fericire, ploii/ Să-i strigi: – Udă-mă toată” (Like
a virgin). Natura întreagă e și ea contaminată de
matricea erotică a poemelor; asemenea deja
invocatului Pan, eul indiscret pătrunde viața
secretă a vrăbiilor și, pentru că nu se putea altfel,
a copiilor care le pândesc… În Elegii sau în Ode,
toată lumea (de la turturica plană de pe creanga de
jos a nucului tânăr până la pisica roșcată ce stă cu
spatele la soarele de februarie) pândărește lumina
albăstruie, lumina celestă, transcendența în fond.
Ea se lasă așteptată într-o nesfârșită vară toridă și
vine de-abia, de ce nu, într-o fermecată grădină pe
înserat, unde ,,În conul meu de umbră e pace./
Pace mie!/ În crengile aproape argintii se/
încâlcesc ușor norii” (Soare de februarie). Și între
timp, în toate acestea, încape atâta viață precum
,,Între coapsele iubirii/ Piramida mântuirii” (Îmi
place).

Sensul și asiduitatea descoperirii lui îl poartă
pe autorul acestor versuri din comoditatea
domestică stil Brumaru către elegiile duineze ale
lui Rilke, din dezrădăcinarea lirică specifică
modernității înapoi în brațele mustind de
imaginar ale romantismului, pentru a-l arunca,
fatalmente, pe același țărm orfic unde Sonetul de
smarald stă scris, poate, și cu gândul la
testamentul versificat de Nicolae Labiș.
Descendent din spița aezilor, în disonanță cu
„sforțările” timpului său și în remarcabile
momente luptând contra curentului, privind
înapoi sine ira et studio și cu un cuget adeseori
deșteptându-se, eminescian, înlăuntru, poetul își
recheamă la viață semințiile trecute: „Acum
suntem pe picioarele noastre,/ ne-am desprins de
cer și plutim/ pe pământ,/ ieșind din eter ne-am
răsfirat în vânt,/ noi amintiri construim despre
astre./ Cioburile unei lumini albastre/ le-adunăm,
în genunchi, din gheață și foc,/ le strângem pe
toate-ntr-un mare ghioc,/ din trupul pământului
facem castre”. 

Cele două arcane prin care ne putem alătura
acestei lumi atât de personale și asumate din
Vitrarium sunt asemănătoare mișcărilor prin care
poemele sale își recompun ondulatoria geneză: o
mișcare transversală, de penetrare a miezului (fie
el cu trimitere la eternul feminin, fie determinând

o extensie a semnificației către meditația non-
contemplativă și acedia), intersectându-se iscusit
cu o mișcare de elevație, de (uneori) sforțată
smulgere din mundan către înalt. Intersectarea
celor două tipuri de neîncremenire în locurile
comune ale lirismului este, de fapt, de-a lungul
frumoaselor pagini, o formă incantatorie de
invocare a crucii, a suferințelor hristice prin care
orice poet cu adevărat îndatorat unei axiologii
proprii își poate construi propriul mesianism.

De astă dată, ochiul care se deșteaptă asupra
vitraliului prin care sinele, caleidoscopic, se
reinventează, preia și duce mai departe, în chip
personal și asumat, moștenirea altor priviri... Ca și
Pygmalion, ne lasă moștenire probabil cea mai
frumoasă creație a sa, cea care îl face nemuritor
pentru că se hrănește din propria-i substanță
vitalistă și îl înveșnicește copilărindu-l:
„Florenino, vezi că sunt nemuritor,/ nu-mi mai
înțepa inima (…) tu, cea fecundată de sângele
meu,/ vei încolți într-o primăvară celestă,/ așa
cum îți place ție./ Ți-o spun pentru că ne știm de
copii:/ ce e iubirea asta a noastră/ dacă nu
nevinovată copilărie?”.
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Cele patru capitole ale  volumului recent
publicat de George Vulturescu la Cartea
Românească Educațional (Lucian Blaga.
Ipostazele „harfei de lumină”) concretizează, în
bună parte,o nouă și convingătoare lectură a
liricii blagiene, profundă și nelipsită de surprize.

George Vulturescu propune o abordare ușor
polemică a poeziei lui Lucian Blaga, ce vizează
în primul rând acceptarea poetului din unghiul
limitat sugerat de titlul volumului de debut,
Poemele luminii, care s-a impus destul de repede
ca o cale de acces spre imaginarul poetului din
Lancrăm. Din perspectiva „harfei de-ntuneric”
privit, Lucian Blaga nu depășește condiția unui
„imnograf religios căruia lumina i s-ar fi revelat
ca un «legământ» între om și creator”. George
Vulturescu stabilește repere ale universului
blagian, urmând să evidențieze un „echilibru
instabil” ce definește în ultimă instanță condiția
unui om care „își pierde «consubstanțialitatea»
luminii prin păcat: el e un « rod» al lutului, care
nu poate fi judecat «fără haina lui de lut» (...)
adică cu «partea de întuneric din lumină»”.
Orfeul blagian este pentru George Vulturescu
„încercat în alt chip”, câtă vreme „programul”
acestui Orfeu este să caute „crugul” originar al
lucrurilor, cu alte cuvinte „apa din care bea
curcubeul”, curcubeul devenind el însuși o
emblemă a programului poetic blagian. Din
perspectiva acestei condiții a lumii de după
cădere, privirea este înțeleasă nu atât ca
modalitate de a înregistra și celebra realul, ci,
scrie George Vulturescu, ca semnificativă
„iscodire” și ca descifrare permanentă a unei
realități pe care conștiința poetică o scrutează
necruțător: „Sensul e spre lăuntric(nu în afară

cum ne-ar face să credem titlul Poemele luminii)
(...). De aceea, nu este bucurie în actul privirii,
capul este plecat, pleoapele se lasă, căci privirea
este asociată cu durerea fizică”. Cu alte cuvinte,
dezvoltând sugestia Ioanei Em. Petrescu, Orfeul
blagian are pleoapele închise, fiindcă „ascunsul
este locul privilegiat (...) blagian”. Motivul
acoperirii ochiului la Blaga este urmat de
prezența „orbului”: „Am vorbit despre gestul
predominant al «acoperirii ochiului» la L. Blaga:
el prefigurează Orbul-unul din motivele prin care
poate fi „citită” poezia sa”. După cum însuși
mărturisește, George Vulturescu optează pentru
câteva motive, care să-i asigure accesul la
profunzimea și unitatea interioară a poeziei lui
Blaga, unghiuri ce dovedesc în egală măsură că
„lecturile ” practicate de autor sunt eficiente și
spectaculoase. 

După cum a convins de altfel prin volumele
despre Eminescu și Doinaș, George Vulturescu se
dovedește un subtil esist, la care plăcerea
comentariului pe text susține lectura ca o
seducătoare aventură pe cont propriu și pe risc
propriu, fixată însă în repere erudite, la care
apelează pentru a întări un punct de vedere
personal.Motivele se leagă convingător,
conturând un posibil portret inteior al lui Blaga,
cu mențiunea că demersul lui George Vulturescu
nu rămâne la nivelul acestora, ci vizează, dintr-un
unghi favorabil, specificul lirismului blagian,
dincolo de metafora luminii.. După ce l-a urmărit
pe Orfeu în ipostaza sa blagiană, în relație cu
„ochiul” și cu  motivul „orbului”, un capitol
precum Viziuni geologice: fântâna și peștera era
necesar viziunii integratoare a autorului. Departe
de a fi popas ori prilej de odihnă, fântâna rămâne
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în imaginarul blagian un autentic reper de
profunzime: „Oprirea la fântână nu fragmentează
drumul la L. Blaga, nu e atât un popas odihnitor,
cât o busolă lăuntrică”. George Vulturescu
subliniază ideea că fântâna este „tezaurizare a
memoriei”, amintindu-i ființei apartenența la
întreg. Acces la adâncimea ce-i scapă ochiului și
privirii în general, apa fântânii reflectă jumătatea
sferei, cupola, și stelele. De aici, acceptarea
stelelor și a fântânii ca „puteri magnetizate și
energetice din care poetul extrage potențe
germinative: a ieși din sfera lor este sinonim cu a
pierde drumul, a rătăci,  a cădea în neant”.
Asociată fântânii, peștera este în primul rând „«
scufundare» în natură”, poetul transferând
peșterii determinări ale „ascunsului” care „ar
putea păstra aura inițială a lucrurilor nealterate de
timp”; în ultimă instanță, peștera asigură
parcurgerea unui stadiu „care a pregătit o nouă
naștere”.

Un substanțial capitol al volumului este
Metafora drumului în opera lui L. Blaga. George
Vulturescu se dovedește și aici un cititor atent al
poeziei lui Blaga, conștient de faptul că
imaginarul ca univers autarhic se legitimează și
se dezvăluie prin limbaj. Demersul său este unul
speculativ însă foarte atent controlat de textul
literar. Eseistul pornește întotdeauna de la text,
construind încet și sigur, temeinic, o posibilă( și
convingătoare) perspectivă de lectură.Specific
universului blagian, drumul devine o prezență
revelatoare(„drumul ne revelează existența”): „A
fi pe drum, «în căutare»,(...) e o stare a omului
blagian, nu ca o identificare a lui în drum spre
ceva,, ci ca o pre-destinare spre moarte, care se
dobândește doar de sufletul omului însoțitor al
trupului umblător pe drum”. Trimiterea la
Heidegger este justificată (Holzwege), câtă
vreme ființa este în mod simbolic pe drum sau
sub semnul marii treceri. Implinire și purificare
(„curățire”), drumul nu mai este la Blaga o probă
mundană, ci expresia unu destin: „Singurul
principiu care-l mișcă pe omul blagian pe cale
este soarta, ursita înscrisă (ca într-un cip) în
esența finitudinii sale”. Liniar, drumul este

emblema condiției spirituale al ființei blagiene
.„Putem conchide așadar: «drumul metafizic» la
L. Blaga este un drum spre moarte, un drum fără
acea «curățire» a leproșilor din Evanghelii, fără
mântuire”. Este în fond un drum, subliniază
George Vulturescu, neasociat peisajului, dar
având o plenitudine „care apropie celestul”.
Drumul nu înseamnă așadar călătorie de inițiere
în realitatea fenomenală, ci o modalitate esențială
dată omului pentru a-și cunoaște destinul doar
trăindu-l. Din perspectiva acestei condiții a
drumului este „citită” erotica blagiană, ca act pur,
fără nicio aluzie la carnal.

Lectura atentă a poeziei blagiene îi permite lui
George Vulturescu să rețină detalii semnificative
ce fac obiectul unor comentarii notabile: „În
poetica lui Lucian Blaga nu transpar aproape
deloc indicii ale actului scrierii, echivalențe ale
recuzitei (file, carte, condei, liră slovă) unui poet.
Există o smerenie-precum cea a vechilor copiști
care nu-și treceau numele pe manuscrisele
multiplicate a autorului față de cuvânt, preferând
formele învechite, «sărace» în cotidianitate, dar
purtătoare de sensuri tainice”. Interpretarea nu
trădează spiritul întregului eseu: „Mi s-a impus în
acest demers că motivul poetului e sublimat,
ocultat în poezia lui L. Blaga, iar în proză
deschide un apetit pentru dedublări și ipostaze
care potențează, în fond, cu noi «semne» desenul
lui heraldic. «Ipostazele» la L. Blaga (...) nu
trebuie văzute într-un joc al măștilor
caracteriologice, ci, mai apropiate de sensul
transmutațiilor mineralelor la alchimiști: textul e
un athanor, pentru L. Blaga, al arhetipurilor, al
petrecerii spre alte forme”.

Abordând motive și metafore, printr-o atentă
lectură a textului și printr-un subtil comentariu al
acestuia, George Vulturescu oferă căi de acces
spre unitatea și profunzimea poeziei blagiene,
într-o carte demnă de toată atenția.
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Cioran, ultimul om liber (Polirom, 2020) este,
fără îndoială, un pariu nebunesc. Pe care și-l asumă
Andrei Crăciun, într-o biografie atipică, pe măsura
subiectului și a obiectului său. Căci a scrie Cioran
(și nu despre Cioran) nu-i, nici pe departe, o
îndeletnicire la îndemâna oricui. Fiindcă nu-s
suficiente o bună documentare și oareșce talent.

Cum poți să-l înțelegi pe Cioran, dincolo de
clișeele și idiosincraziile criticii? Cum intri în pielea
lui, când el însuși și-a disecat gândurile și obsesiile
cu bisturiul necruțător al lucidității și al
scepticismului? Cum poți să-l prinzi cu adevărat și
să descifrezi nuanțele nebănuite ale unei
personalități atât de speciale, inegală prin chiar
permanentele-i turbulențe? Și cum să-l drămăluiești
pe cel care nu s-a lăsat niciodată înregimentat, care
s-a sustras, cu frenezie, normelor și convențiilor?

Și, ca și cum lucrurile nuar fi destul de
complicate, trebuie adăugate tabloului general cel
puțin două aspecte: controversele generate de eseist
de-a lungul anilor și existența a zeci de cărți și studii
consacrate vieții și operei sale. Ceea ce subliniază
dificultățile și riscurile pe care le presupune o
(re)interpretare care se vrea, firește,
originală&semnificativă. Mai ales că e vorba de o
biografie romanțată, unde granița între ridicol și
subtil se dovedește extrem de volatilă. Iar în cazul
unui Cioran șansele derizoriului sunt, parcă, mai
mari...

Andrei Crăciun știe asta mai bine ca oricine. E
totul sau nimic. Ratezi lamentabil sau convingi. Însă
pentru asta trebuie să înțelegi nu doar opera, ci să
intuiești firea autorului. Gingașă operațiune pentru
un om plin de contraste și hachițe, mai mereu pe
culmile disperării, hăituit de propriile neliniști, pe
care le-a îmbrăcat sub forma unor „tratate de
descompunere”.

Răspunsul lui Andrei Crăciun la toate aceste

provocări este o biografie polemică. O sfidare la
adresa celor care l-au receptat pe Cioran superficial
sau tendențios, în funcție de grile prestabilite,
indiferent dacă e vorba despre elevul care copiază
un referat de pe net sau de criticul avid a căuta
„răutăți și mici scandale”, care să-l ajute să dea
lovitura: „Cronicarul își frecă mâinile de bucurie:
găsise în Caietele și în corespondența lui Cioran
dovezi irefutabile că, și sexagenar, filosoful
rămăsese îndrăgostit de Arthur de Gobineau, un
rasist impenitent, cu o viziune arhaică și
înspăimântătoare despre om ca sumă a strămoșilor
săi, pată de sânge care nu poate ieși din sine. Va
putea, în sfârșit, demonstra că rătăcirile legionare,
fasciste și naziste ale lui Cioran n-au fost simple
întâmplări! Va scrie și o carte despre toate acestea, îl
va târî la tribunal, va fi procuror și judecător și îl va
condamna o dată pentru totdeauna pe Cioran! Iar
istoria va trebui să țină seama de descoperirile, de
interpretările lui. Nu va mai putea fi ocolit:
cronicarul se simți răzbunat, iar răzbunarea era atât
de dulce, încât își propuse să-și extindă cercetările și
asupra altor nemernici din lumea interbelică”.

Din acest unghi, Cioran, ultimul om liber este un
„Nu!” spus mistificărilor interpretative și, implicit,
deturnării ideologice a unui creator sfâșiat de
propriile contradicții, pe care prea puțini au încercat
să-l înțeleagă cu adevărat. Tocmai asta face Andrei
Crăciun, optând pentru o formulă hibridă, amestec
de narațiune, pseudo-monolog, speculație filosofică,
exercițiu hermeneutic și reconstituire biografică, în
care persoana I și persoana a III-a se împletesc într-
un joc de perspective care presupune, simultan,
implicare și detașare, obiectivare și personalism.

Pretextul narativ pare simplu: întâlnirea Cioran-
Sabato, din mansarda celui dintâi, care devine sursa
unor tribulații nesfârșite despre existență și scris, dar
și a unor comentarii de factură să lămurească lumea
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interioară a ardeleanului exilat la Paris. Iar de aici,
cartea se ramifică atât prin trimiteri la personaje-
cheie precum Simone de Boué, Eugen Ionesco, Emil
Botta, Petrică Țuțea, Dinu Noica sau Relu Cioran,
cât și prin evocarea unor momente definitorii pentru
existența rășinăreanului care a uluit o lume întreagă
prin gândirea sa paradoxală și prin îndrăzneala de a
o sfida cu nerușinare.

Cu adevărat remarcabil este modul cum Andrei
Crăciun topește bibliografia în biografie, dând
textului o curgere firească. Nimic livresc, nimic
sufocant, nimic sofisticat. E un discurs lipsit de
morgă academică, fără sofisme ieftine și fără note
pedante. Să îl închei la toți nasturii ar fi însemnat o
mistificare, o denaturare a spiritului cioranian. Pe
care biograful încearcă să-l reconstituie nu doar în
datele exterioare, ci mai ales în ce are el mai intim,
mai autentic. Miza lui Crăciun nu e parada de vorbe
mari, ci simplitatea paradoxală, expresivă, adică un
Cioran credibil.

Cu necesară luciditate, biograful ia suficientă
distanță față de personaj, conștient că doar așa îl
poate salva. Din acest motiv, tonul este ceremonios-
ironic, ceea ce creează o complicitate cu cititorul,
sugestionat astfel că Emil Cioran e un om ca oricare
altul și că filosofia sa nu trebuie să ne sperie.
Cioranul lui Crăciun e, înainte de toate, viu. Are,
cum s-ar zice, carnație. Nu doar trupească, ci mai
ales spirituală. E surprins în datele existenței sale,
care pendulează între prozaism și sublim. Nu se
hrănește doar cu filosofie, cum am putea crede, ci
caută ciulama în frigider sau spală vasele, cu reflexe
de gospodină. Nu emite doar panseuri genialoide, ci
dovedește nesfârșite resurse pentru bârfă. E tabietliu
și ține să-și îndeplinească micile datorii casnice. O
sună zilnic pe Simone, cu precizie de metronom.
Rutina e rutină, iar domnul Cioran nu se abate cu
niciun chip de la acest modus vivendi, care
înseamnă, de mai bine de jumătate de secol, să nu
aibă o slujbă stabilă, să surprindă prin gesturi și
atitudini iconoclaste, dar mai ales să nu se
conformeze.

Conștient că-l poate scăpa în înalturile
speculației filosofice, biograful îl ține cu picioarele
pe pământ, ancorându-l în prozaism. Un Cioran
casnic, îngrijorat că-și va rupe gâtul din cauza unuia
dintre pragurile din locuință. Somnambul și rob al
gastritei. Aproape îngrijorat de plata chiriei. Atent la

ce se întâmplă prin vecini. Legat, până la
dependență, de Simone, care îi este nu doar amantă,
ci și menajeră, bonă, prietenă și mamă. Care nu doar
îl îngrijește, ci îi și tolerează ieșirile sau aventurile,
înțelegând că nu poate fi altfel, că Cioranul ei are
nevoie să curteze și să fie curtat, să plece și să se
întoarcă, să se iluzioneze că deține controlul. Așa că
îi lasă lanțul lung, foarte lung, conștientă că astfel îl
poate fideliza pe infidelul Emil.

Andrei Crăciun jonglează bine cu strategiile
persuadării și ale seducției, simulând disprețul față
de genul biografic, întocmai ca în bancul cu țăranul
care își duce mârțoaga la târg nu ca să o vândă, ci să
o facă de râs. Dacă ar fi să îl credem, el nu dă doi
bani pe biografii: „Domnul Cioran e deja înapoi pe
Odéon, în casă îl așteaptă o biografie romanțată a lui
Kierkegaard, o operă stupidă și necesară, cum sunt
toate biografiile romanțate...”. Ceea ce nu îl
împiedică să se ia foarte în serios și să scrie una
convingătoare. Una care te obligă să-i infirmi
spusele.

De aceea, Cioran, ultimul om liber nu este doar
o carte despre Cioran și lumea sa, ci și despre un
băiat care, în ultima clasă de liceu, citea în draci
filosofie. Fără metodă, fără sistem, fără finalitate
precisă. Dar și despre un bărbat care, după douăzeci
de ani, în plină pandemie, se întoarce către idolul
său din adolescență, refugiindu-se în filosofia sa și
scriind o carte convingătoare despre el.

Despre care el? Asta nu mi-e clar încă...
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Universitarul ieșean Mircea Platon, doctor în
istorie, redactor-șef al revistei Convorbiri literare,
autor al unor percutante volume de eseuri pe teme
sensibile (Cine ne scrie istoria – 2007, A treia forță:
România profundă – 2008, în colaborare cu Ovidiu
Hurduzeu, Conștiința națională și statul reprezentativ
– 2011, Elitele și conștiința națională – 2017, Națiune,
modernizare și elite românești – 2019), publică la
Editura Ideea Europeană un volum masiv intitulat
Deșcolarizarea României (București, 2020, 459 p.), cu
subtitlul Scopurile, cârtițele și arhitecții reformei
învățământului românesc. Pornind de la substantivul
școlarizare, care este în fond un infinitiv lung, autorul
a construit antonimul deșcolarizare, semantic
însemnând îndepărtarea școlii de la rolul ei firesc în
societate, acela de a instrui și educa. Trebuie să
recunoaștem că termenul acreditat de Mircea Platon
prin utilizarea în titlul cărții sale nu este unul de uzanță
comună, dar se legitimează lingvistic dacă îl raportăm
la exemple similare: demobilizare, destabilizare,
destructurare ș.a.

Spirit polemic fără complexe și fără inhibiții,
autorul vorbește despre o veritabilă criză
antropologică a societății românești, cu impact
inevitabil asupra școlii. Într-un excurs diacronic
semnificativ, începând din secolul al XIX-lea, Mircea
Platon reliefează forța modelatoare a tradiției:
„Tradiția reprezintă și cel mai mare izvor social de
optimism pentru că ne dă încredere în trăinicia
cuceririlor intelectuale ale umanității” (p. 26). Sunt
radiografiate atent momentele funeste ale istoriei
școlii, „crunta ideologizare a învățământului românesc
începând cu 1945”, fără a omite să introducă o nuanță
necesară: „Deși au ideologizat învățământul,
comuniștii i-au perpetuat totuși structura clasică” (p.
22). Altfel spus, s-a revenit tacit la făgașul haretian,
abandonând idealurile utopice de tip umanitarist
clamate de reformatorii bolșevici. O frază fără echivoc
ne propune un adevăr tranșant, probabil nu foarte pe
placul unor „reformiști” de dată recentă: „Școala
românească dintre 1948 și 1989 a reușit să-și păstreze

profilul interbelic – dincolo de jargonul marxist care
împăna unele manuale” (p. 28). În perioada de
referință au fost respectate principiile perene ale
învățământului: „școală serioasă, examene serioase
(teze, treapta I, treapta a II-a, bacalaureatul, admiterea
la facultate)”, exista respect față de profesori, carte și
școală și aveai „certitudinea că există ceva dincolo de
minciuna comunistă, că ești validat într-un sistem”
(loc.cit.). Puțin mai încolo autorul notează apodictic:
„certitudinile la care ajungeam noi în mod individual,
prin studiu în acel context socialist, erau mai solide
decât certitudinile induse colectiv, prin propagandă, în
actualul context capitalist” (p. 29). Subînțelegem
printre rânduri că Mircea Platon însuși a fost
beneficiarul acestui sistem solid de instrucție și
educație, în momentul fast al revoluției din decembrie
1989 fiind un adolescent de 15 ani.

Observăm lesne că autorul nu este „narcotizat” de
mirajul comunist și nici victima inocentă a unei
viziuni edulcorate asupra trecutei epoci totalitare. Ni
se dezvăluie astfel un adevăr „al lui Polichinelle”:
școala comunistă, care „era de fapt școala interbelică,
pavoazată comunist”, pregătea cadrele solid, iar
acestea – conform unor previziuni americane – urmau
să devină „cea mai severă amenințare la adresa
comunismului”. În termeni expliciți, istoricul pune în
antiteză școala de ieri și școala de azi. Aceasta din
urmă este botezată sarcastic „școala-mall”. În esență,
copiii care ies pe porțile ei nu prezintă niciun pericol,
sunt inerți, „slab pregătiți, analfabeți funcțional,
vicioși”. La masa asprei judecăți sunt convocați și
părinții: „Lumea părinților care fac presiuni pentru ca
școala să meargă în pas cu vremurile e una a lașității și
arivismului, dominată de pulsiuni atavice: de pofta de
bani, de sex și de putere” (p. 31). „Rechizitoriul” școlii
actuale capătă accente din ce în ce mai apăsate:
uniforma școlară a fost demonizată și abolită; elevii
aparțin brandurilor imprimate sau cusute pe haine;
orașele însele „sunt pline de epavele complexului
industrial-publicitar din alte țări”.

Extrapolând problema la nivel național, autorul
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constată că România cumpără avioane, elicoptere,
tramvaie, mașini, haine, încălțări la mâna a doua,
vechi, poluante, degradate; reclamele comerciale sunt
în engleză, germană, franceză, chineză. Omul-sandviș
de astăzi, cu inscripții cosmopolite pe piept, este un
superlativ negativ al prostului-gust. Oamenii cu
„rădăcinile niciunde și fălcile pretutindeni” sunt
propovăduitorii reformelor învățământului și masa de
manevră pentru experții cinici „care știu că doar prin
școala-mall se poate transforma o țară în piață” (p. 36).
Comunismul a comis la sate, prin colectivizare și
dislocarea țăranilor la oraș, o crimă antropologică.
Astăzi, exponentul degradat al societății consumiste –
observă autorul – este mârlanul, căruia natura îi
servește doar drept cadru pentru selfie, care
transformă totul în el însuși sau în... excrement. El este
amator să descindă oriunde; soția mârlanului are
„aspectul unei uriașe geamanduri supraelastice”.
Părinții de această speță se plâng adesea că la școală se
dau copiilor prea multe teme, că sunt prea grele
ghiozdanele, că sunt prea mici notele, că elevii sunt
obligați să scrie de mână deși există calculator. Aceiași
părinți care doresc transformarea școlii în mall vor ca
odraslele lor să fie pregătite pentru viață. Familia de
azi transmite copiilor extrem de puține competențe:
cum să comande pizza pe internet, cum să cumpere
adidași de marcă de la mall, cum să dea pisicii grăunțe
din pungă. Corelativ, autorul avertizează asupra
pornografiei aflate pe „maidanele internautice de
astăzi”. Este atinsă în context o temă dureroasă:
„Abandonul școlar începe de la atitudinea insolentă,
de analfabeți agresivi, a multor părinți, care își învață
copiii să disprețuiască nația din care fac parte, să
disprețuiască știința de carte, bunul-simț și munca” (p.
50). Surprinzător sau nu, autorul conchide ferm,
ținând cont de premisele de mai sus: „Școala, mai ales
în aceste vremuri, are obligația de a nu merge în pas cu
vremea” (loc.cit.). O problemă care nu se punea
odinioară este aceea că elevii nu înțeleg care este
rostul a ceea ce învață. Răspunsul devine previzibil:
școala introduce copilul în științe, îi antrenează mintea
pentru a-și putea descoperi treptat vocația și talentul, îi
educă voința și-i oferă un tur de orizont al realizărilor
spirituale naționale și universale.

O temă recurentă la Mircea Platon, aceea a elitelor
și a conștiinței naționale, îi îngăduie o evaluare din
perspectivă istorică a problemei între două borne
temporale: 1848 și 1948. În acest segment de o sută de
ani s-au realizat independența, unirea și modernizarea
instituțională a României, iar școala a deținut în toată

această perioadă un rol primordial. Din nefericire,
după 1945, extinderea rețelei de școli, spitale, instituții
de învățământ și cercetare s-a plasat în antiteză cu
decimarea elitelor intelectuale, ceea ce a dus,
inexorabil, la dezastrul de după prăbușirea
comunismului. La „asaltul voinicesc al părinților”,
nemulțumiți de școală, de programă, de profesori, de
efectivele pe clase, de subiectivismul notelor etc., se
adaugă ceea ce autorul numește „diminuarea ariilor
sociale arbitrate echidistant”, respectiv, înmulțirea
„zonelor de maidan social-instituțional”. Elitele au
avut un rol istoric extraordinar în modernizarea
României, prin elite autorul înțelegând clerul,
boierimea, răzeșii, breslele. În epoca totalitară
exprimarea liberă a elitelor socio-profesionale n-a mai
fost posibilă, vocea lor fiind acoperită de discursul
politic, oficial, dogmatic și exclusivist. După 1989
lucrurile s-au complicat, au dispărut criteriile valorice,
s-au scufundat reperele și unitățile de măsură într-o
maree verbală sentimentală, adesea golită de conținut.
Autorul vorbește cu temei de o implozie identitară
actuală din cauza „elitei”, care n-a izbutit să
transforme poporul într-o națiune. În consecință,
populația dezorientată a găsit o cale de ieșire din criză
prin emigrare. Avem azi elite „relativiste și
bagatelizante ale credinței și istoriei naționale”, încât
s-a cristalizat în mintea oamenilor simpli ideea că sunt
singuri în fața răului. Autorul întrevede și soluția fastă:
„prin cultură, cu ajutorul educației oferite de școala
clasică, putem ajuta viitoarea generație să
tămăduiască România” (p. 93). Pe mai multe pagini
este disecată disputa dintre școala instructivă și școala
educativă, fiecare cu susținătorii ei, care au marcat
învățământul românesc al secolului al XX-lea. Cu
nuanțele de rigoare, controversa continuă și acum:
„Experții reformatori de azi acuză la actualul sistem de
învățământ românesc prea marea cantitate de
informații din manuale, rolul prea mare pus pe
memorizare, lipsa de pregătire pentru viață, adică
practică, și accentul pus pe istoria literară sau pe
istorie în dauna cunoștințelor practice de tipul scrierii
unei cereri de angajare sau a unui C.V.” (p. 99). Școala
trebuie să formeze personalități și pentru a atinge acest
obiectiv important este necesar „să răsădească în
sufletul elevilor acele instrumente, sisteme de valori,
moduri de judecată, aptitudini de muncă și sisteme de
orientare – constelații – care să-i ajute să navigheze o
realitate din ce în ce mai fragmentată” (p. 105-106).
Școala este datoare să rămână un factor de stabilitate
într-o societate fluidă, subminată de eroziunea solului
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economic și axiologic sufletesc, într-o lume în care
adultul este obigat continuu să se adapteze la marile
schimbări operate de „actori politico-economici
globali”.

Suntem atenționați că o țintă importantă –
simplificarea programelor – s-a auzit și în 1910, și sub
Mareșalul Ion Antonescu, și sub experții actuali.
Așadar, nimic nou sub soare! Unele idei care stau la
baza reformei românești actuale sunt vechi de o sută
de ani și s-au folosit în spațiul anglo-american în anii
‘20 cu rezultate discutabile. Autorul este încă mai
categoric, afirmând că „au pus pe butuci” sistemul
public de educație din S.U.A., Canada și Marea
Britanie. Spațiul public românesc nu este dominat de
voci bine pregătite, ci de „oenegeuri-dronă” și de
„experți cu pedigree corporat deghizați în pedagogi de
școală nouă” (p. 113-114). Dezavuând perspectiva
practic-utilitaristă în educație, Mircea Platon conchide
sintetic: „Datorii școlii e de a pune copiii în contact
vital cu ideile, cu un orizont de cultură generală, nu de
a recrea în condiții de laborator o așa-zisă experiență
de viață” (p. 119). În context, este elogiată viziunea lui
Ștefan Zeletin (v. volumul Naționalizarea școalei,
1926), cu privire la modernizarea învățământului
românesc. Acesta „nu gândea și nu milita pe banii
unor oengeuri teleghidate din afara României. […]
Dar o punea (modernizarea, n.n. T.P.) pentru România,
având în vedere interesele românești” (p. 133). Un alt
reper moral-intelectual la care face apel autorul este
Gr.T. Popa, ale cărui observații critice vizau
învățământul universitar ieșean interbelic, în care unii
dascăli se mulțumeau cu „declamația științifică”, fiind
niște „simpli vânturători de știință”, „pitrocitori ai
cunoștințelor create de alții”. Unii dintre ei,
înregimentați politic, făceau naveta Iași – București,
devenind niște „cocoare științifice”, „retori învechiți”.
În consecință, Gr.T. Popa „cere reforme în sensul
legării profesorilor de glia academică prin interzicerea
activității politice”. Avem prea mulți – constata
exigentul analist – „ignoranți cu titluri universitare”.
Istoricul literar Giorge Pascu „descoperea că nume
mari ale lumii politice și culturale interbelice trăgeau
un chiul pe cinste de la îndatoririle lor universitare” (p.
138). Sistemul de educație interbelic a avut de suferit
prin politizare excesivă sau, cum se întâmplă astăzi,
prin ideologizare agresivă.

Mircea Platon menționează în chip fatalist: „Din
decembrie 1989 și până astăzi România a avut 28 de
miniștri ai Educației. Legea educației a fost schimbată
de peste 60 de ori” (p. 134). Nu știu dacă autorul a

inclus între cei 28 și pe doamna Monica Anisie, ultima
în ordine cronologică. În optica universitarului ieșean
reforma actuală se face „pe șest”, exemplificând cu
inițiative legislative falimentare, cum a fost aceea
privind desființarea inspectoratelor școlare județene
(în 2016), considerate „instituții toxice comuniste și
corupte”. Mircea Platon vituperează o specie care a
proliferat spectaculos în ultimii ani: „oengiști
bugetofagi și specialiști de azi pe mâine” (p. 149),
„agenți electorali deghizați în experți în educație” (p.
150), „telepredicatori fără Dumnezeu” (p. 151).
Aceștia „se chinuie să ne demonstreze ce prost e
sistemul de educație din România”, dar au văzut în el
„o oportunitate de afaceri” (p. 152). În registru apăsat
polemic, autorul notează cu sarcasm: „După ce unii
„experți” au tăiat coada câinelui industrial,
condamnând părinții la căpșunariat, alți „experți” își
ascut bisturiele pentru a tăia și coada câinelui școlar,
condamnând și copiii la căpșunariat pe viață” (p. 155).
Este limpede că lui Mircea Platon nu-i plac defel
experții în educație și pe toată întinderea cărții sale ne
sensibilizează sistematic cu privire la rolul malefic al
acestora. Multe exemplificări din spațiul autohton
nuanțează și întăresc aserțiunea. Autorul a predat
Istoria la mai multe universități americane, peste un
deceniu, și a cunoscut o mulțime de studenți semi-
analfabeți, formați în „retortele”, reformiste ale
experților ce populează mapamondul. Nu trebuie să
acceptăm, în spațiul românesc, „statutul de căpșunari
perpetui”. Opțiunea axiologică a autorului vizează
școala românească tradițională, opusă experimentelor
riscante, periculoase de-a dreptul, ale legiunilor de
„experți”.

Nu știm dacă dintr-un impuls iconoclast ori din
unghiul unor convingeri ferme, Mircea Platon
„demitizează” modelul finlandez de educație. Punctul
de pornire și de atac îl reprezintă... Tudor Chirilă, care
a stat în Finlanda 5 zile pentru a înțelege filosofia
școlii de aici. Cum era deja previzibil, autorul adoptă
imediat stilul ironico-sarcastic: „Chirilă, obișnuit să
legifereze în chiloți la „Vocea României”, ar vrea să
devină megafonul „schimbării”, dar nu reușește să
ajungă decât mascota salvaționismului incult și
incoerent care definește hipsterimea din România” (p.
230-231). Pentru „salvaționiști” esențial este
„brandul”, iar „sistemul finlandez este un brand”. În
realitate, „sistemul finlandez” este o „ficțiune
educațională” – consideră autorul și ne trimite
neîntârziat la un articol al jurnalistei Sally Weale din
„The Guardian”. Argumentele analiștilor serioși cu
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privire la sistemul finlandez (precum Remo Moreira
Brito Bastos, de la Institutul Brazilian de Geografie și
Statistică) vizează succesele elevilor finlandezi la
testele PISA, explicabile prin omogenizarea educației
finlandeze: „un singur sistem, de stat, o singură
programă, fără școli private, fără filiere vocaționale
sau specializări uman/real până în clasa a zecea” (p.
235). Încă nu se poate spune cert dacă sistemul
finlandez încurajează „creativitatea” sau „etica
muncii”. În învățământul finlandez lipsesc testele;
profesorii nu sunt monitorizați, ei se monitorizează
reciproc, „respectuos și tandru”. Societatea finlandeză
este omogenă etnic și cultural (5 milioane de
locuitori), izolată geografic și lingvistic. România se
deosebește de Finlanda geopolitic și nu numai și nu
poate conta doar pe școli de ucenici sau pe licee
teoretice slabe. Avem nevoie de școli „care să deschidă
orizonturi, să cultive competența și rigoarea și să
dezvolte conștiința națională” (p. 238). În spiritul
veridicității, suntem informați că „sistemul de
învățământ finlandez este o extensie a statului
bunăstării finlandez” (p. 242); or, în România avem un
stat minimal și dorim, utopic, un sistem de educație
finlandez”. Concluzia vine firesc: noi trebuie să
rămânem pe făgașul haretian. „Aceasta e tradiția
noastră” (p. 246). Și mai departe: „Avem nevoie de
elite. Și avem nevoie ca elitele să rămână în țară”
(loc.cit).

Un spațiu generos acordă Mircea Platon analizei
manualelor românești actuale folosite în gimnaziu și
în liceu. Evident, acestea nu-l satisfac, fiind născute
din „descompunerea și recompunerea programelor,
aglomerând detalii inutile, sfărâmând structurile
logice și secvențele organice ale învățării...” (p. 181-
182). Un imperativ este la ordinea zilei: „Învățământul
românesc trebuie scos de sub domnia rațiunii
publicitare care a pus stăpânire pe el” (loc.cit.).
Analiza s-a focalizat pe manualele de limba și
literatura română, în structura cărora sunt
identificabile mai ușor elementele recurente ale
identității noastre. Sunt semnalate cu meticulozitate
erorile de concepție, informațiile cu un grad înalt de
dificultate, sarcinile ce exced posibilitățile elevilor
(ex. „Crezi că există o relație între trac și talent?” –
clasa a VII-a; sunt elevi de gimnaziu care nu cunosc
sensul substantivului trac), terminologia sofisticată la
gramatică și chiar calitatea ilustrației. Concluzia cade
ca o sentință: „Manualele par a fi scrise mai mult
pentru profesori decât pentru elevi” (p. 205).
Inadecvări flagrante sunt detectate în manualele de

liceu: elevi puși să facă un exercițiu de comunicare
pentru a convinge un șef/patron să-i angajeze. Or, în
liceu nu au ce căuta „practicile manipulatorii de agent
de vânzări” (p. 218).

În opinia autorului, Institutul de Științe ale
Educației (I.S.E.) și Banca Mondială au
responsabilitatea rateurilor în reformarea
învățământului românesc din epoca post-decembristă:
„După 1989, I.S.E. a pus în practică directive venite de
la Banca Mondială sau Fundația Soros fără a contesta
public, de pe poziții obiectiv-științifice, liniile
reformei învățământului trasate de sus” (p. 364).
Ideologia schimbării este socotită simplistă și impusă
de sus în jos de către experți „care au grijă să citeze
directivele de sus până și când strănută” (p. 371).
Echipa I.S.E. a acționat „fără a lua în calcul istoria
culturală a României, palmaresul și tradițiile
sistemului românesc de învățământ, specificul nostru
național și nevoile noastre reale” (p. 375). Date fiind
aceste premise, Mircea Platon conchide asertoric: „O
reformă educațională care o ia mult înaintea reformei
economice și care se face cu finanțare și după program
din străinătate nu e decât o inginerie socială” (p. 382).

Cartea lui Mircea Platon este greu de rezumat, dată
fiind bogăția de informații, analize și judecăți critice.
Autorul rămâne fidel vocației de istoric și face mereu
apel la trecut, la bornele esențiale ale tradiției
românești pentru a le opune unui prezent fluid,
nesatisfăcător, complex, contradictoriu și
convulsionat. Nu este partizanul reformelor fără
început și fără sfârșit, care copiază modele străine,
pledând pentru un sistem de educație adecvat
spiritului național, în respectul tradiției și întemeiat pe
o dezvoltare organică. Multe formulări memorabile au
forța unor enunțuri aforistice, sentențioase, categorice
și cu o certă combustie polemică. Evident, autorul nu-
și face iluzii privind modul cum va fi receptat volumul
său. O mențiune finală nu lasă loc niciunui echivoc:
„Experți în științe ale educației, muți de treizeci de ani,
își vor recăpăta brusc glasul pentru a critica această
carte. Vom asista la un miracol. Muții vor vorbi și orbii
vor vedea dintr-odată. Dar vor fi vorbe și gesticulații
nesusținute de conștiință. Vor fi vorbele și gesturile
unor mărunți practicanți de alba-neagra la colțul străzii
satului global” (p. 442). Câteva exemple de „maxime”
pe tema educației marca Mircea Platon: „Școala este
dedicată înfloririii individului în cadrele civilizației”
(p. 16); „Articularea unei națiuni se face prin
învățământ” (p. 18); „Revoluția continuă a
învățământului nu e decât un alt nume pentru
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transformarea lui în vacă de muls pentru diverse
corporații” (p. 21); „tradiția (...) constituie un rezervor
sigur și verificat de cunoaștere” (p. 25); „fără instruire
nu se poate face nicio educație” (p. 32); „fără idei este
imposibil să formezi sentimente în școală” (p. 33);
„Orașele României sunt pline de epavele complexului
industrial-publicitar din alte țări” (p. 35); „Cultura te
scutește de ridicolul de a reinventa roata” (p. 43);
„Roata pătrată nu răspunde niciunei dileme
existențiale” (p. 44); „pornografia aflată pe maidanele
internautice de astăzi...” (p. 49); „Școala, mai ales în
aceste vremuri, nu are obligația de a merge în pas cu
vremea” (p. 50); „nu există valoare în noutate decât ca
afirmare a ceea ce e veșnic” (p. 62); „Disciplina este
garant al existenței” (p. 64); „românii au fost lăsați să
reinventeze roata la noate nivelurile” (p. 65);
„oengeurile sunt un fel de paradisuri fiscale
ideologice” (p. 66); „timpul copiilor fără tabletă sau
smartphone era mai plin” (p. 81); „unitatea națională a
fost rezultatul unității pe verticala virtuților” (p. 89);
„nu putem pleca grumazul în fața experților” (p. 92);
„Nu geniile sunt problema României, ci experții în
genii” (p. 250); „Fără mitul geniului am rămâne doar
cu filosofii din televizor” (p. 251); „Un sistem de
educație care nu-și cultivă continuitățile nu-și merită
numele” (p. 317); „Urcușul își generează propria lui
dinamică, băltirea zămislește maladii specifice” (p.
319); „am desființat învățământul tradițional, predarea
clasică, pentru a ne avânta la vânătoare de cai digitali
pe pereții școlii” (p. 323); „Nu este foarte clar a cui e
responsabilitatea pentru niciunul din eșecurile
sistemului de educație” (p. 369); „Capitalismul
căpșunier multilateral dezvoltat are un sistem de
învățământ pe măsură” (p. 384); „școala nu e blog.
Școala nu e nici măcar ziar. Nu are de ce să țină pasul
cu evenimentele” (loc. cit.); „Nu poți reforma
învățământul într-o societate în descompunere” (p.
424); „Rolul școlii nu e de a antrena nici pirați și nici
sclavi la galere” (p. 448).

În capitolul final (Plan de bătălie) Mircea Platon
schițează o agendă de acțiune în 17 puncte, pe care le
sintetizăm telegrafic: eliminarea oricărei influențe
negative asupra școlii; înlăturarea oricărei posibilități
de a profita material de pe urma învățământului; un
racord solid cu tradiția școlară națională; revenirea la
manualele unice, produse de Editura Didactică și
Pedagogică; eliminarea pseudo-materiilor inutile
pentru elevi; aplicarea strictă a regulamentelor
școlare; eliminarea din școli a telefoanelor mobile și
folosirea exclusivă a telefoanelor „școlare” pentru

comunicarea cu părinții; eliminarea imixtiunii
negative a părinților în viața școlii; eliminarea
conexiunii dintre mediile anuale și evaluarea
națională/ bacalaureat; eliminarea asaltului
antreprenorilor educaționali asupra școlii; stoparea
tentativelor de digitalizare a școlilor; dezvoltarea
învățământului în sens național ș.a. Aceste puncte de
agendă educațională personalizată derivă natural din
fibra și din substanța cărții și exprimă o filosofie
sceptică asupra reformelor, o viziune demistificatoare
și adesea polemică. Virulența unor judecăți critice se
conjugă aici cu un punct de vedere istorist asupra
evoluției învățământului românesc din secolul al XIX-
lea până astăzi, tradiția fiind aceea care satisface
integral exigențele autorului, în laturile ei cele mai
solide, ca expresie a unei dezvoltări organice, ancorate
în solul și în spiritul național. Este foarte posibil ca
Deșcolarizarea României să nu întrunească toate
adeziunile cunoscătorilor. Mircea Platon însuși – după
propria-i mărturisire – se așteaptă la reacții critice
dintre cele mai vehemente. În ce ne privește, ne-am
străduit să citim cartea în litera și în spiritul ei, fără
partizanate factice, cu seninătatea și detașarea
perspectivei obiective, atât cât a fost omenește
posibilă.
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Raluca Faraon face parte din generaţia
poetică mai nouă, dar la care predomină
însemnele maturităţii. Surprinde la ea o estetică
a individualităţii, combinaţia de inefabil,
candoare, firesc şi spirit critic. Prima sa carte e
de critică literară, veritabilă, cultivată la şcoala
marilor critici şi, în special, a lui Mircea Martin,
conducătorul tezei sale de doctorat, Neliniştea în
literatura modernă. Potrivit atracţiei
contrariilor, distanţa estetică nu ascunde bătăile
inimii ale poetei autentice sau metaforica
dicţiune. Primul volum de poezie al Ralucăi
Faraon indică tocmai această investigare a
profunzimii eului în raport cu alteritatea: Să
locuieşti într-un cerc şi să nu-ţi atingi centrul.

Alchimia memoriei (Editura Neuma, 2020)
are ca temă tot cunoaşterea sinelui şi a lumii
transgresată în ştiinţa creaţiei şi a
transmutaţiilor. Nu-i alchimia cu conotaţie
medievală, ci alchimia modernă, simbolul poetic
pentru spiritul pur şi tensionat al memoriei. Noul
alchimist al textului e conştient de dificultatea
demersului, de insuficienţa mijloacelor de a
atinge nemarginile de gândire şi de trăire. Poezia
nu mai mântuie, ci poate cel mult să mângâie.
Conştient de aceasta, poetul alchimist se
mulţumeşte să noteze experimentele de unde se
vede că rezultă „nodurile şi semnele” unei
insurgenţe împotriva limitelor lirismului. Astfel
se edifică o alchimie a limbajului ducând spre
metafora suprarealistă sau, dimpotrivă, către
plasticitatea ingenuă a denotaţiei într-un context
barochist, pe un fundal bogat de referinţe
culturale. 

Alchimia spirituală semnifică transformarea
fiinţelor umane în iubire şi împlinire, prin

memorie senzorială/semantică, memorie
episodică/declarativă şi prin dezambiguizare,
echivalentul aurului de altădată: „de dragul tău/
mi-aş face cuib într-o tăcere./ în tăcerea ta ce-mi
mângâie sânii/ ca pe două mări în care
naufragiază/ cuvinte oarbe de dragoste./ de
dragul tău m-aş transforma în stânca
naufragiului/ prin care se odihnesc/ pasărea lui
prometeu/ şi chemarea penelopei/ într-o odisee a
despărţirii/ care se întoarce mereu/ la locul
faptei./ de dragul tău/ aş uita cum mă cheamă:/
să fiu femeia care îţi dă viaţă/ sau femeia care ar
putea să ţi-o ia/ dar te iartă”.

Cartea Alchimia memoriei are două părţi,
Sonată pentru micuţa japoneză şi La răscrucea
cuvintelor, fiecare cu preambulul în două
variante, una sceptică, alta idealistă, şi cu
epiloguri tot în aceste variante. S-ar spune că
poeta e foarte riguroasă, şi este, dar într-un
context în care domină ambiguitatea şi
multiplicitatea. Două teme domină, dragoste şi
creaţia, care se intersectează, se despart şi se
întâlnesc într-o mulţime de ipostaze. Altfel spus,
planurile se echilibrează potrivit identităţii în
diversitate sau invers, a varietăţii în identitate. În
prima parte, iubirea ocupă discursul, în a doua
cuvintele se află doar la răscruce. Pentru
Empson, ambiguitatea ca fenomen specific
literar, se preocupă de mecanismul unei
funcţionalităţi aflate dincolo de text, dar şi
dincoace de text, fiind mai mult un discurs
stilistico-poetic. Şi la Raluca Faraon e o mişcare
empsoniană de „refracţie multiplă” prin care se
post stabili deosebiri şi corelaţii legitime.
Tensiunea contrariilor este un resort al unităţii.
Cu un vers al unui congener, „Puterea supremă
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este cea care însumează toate variantele”. 
Diversitatea perspectivelor se instituie,

firesc, într-un tot coerent. La un moment dat,
jocul este mobilul memoriei: „uneori/ jocul
rămâne cu anii descompletat/ aşa că nu ştii
niciodată cine eşti/ până când memoria nu se
hotărăşte/ să adune (ca să nu dispari în neant)/
piese-chip/ piese-trup/ piese-membre/ piese care
ţin respiraţia mea/ şi inima ta/ împreună”
[preambul (varianta idealistă)]. Şi „sepia cu
braţe impare”, cum se defineşte autoarea, e o
„voce convertită în gând,/ cu bătaia inimii”,
invocă mitul adamic şi pe raskolnikov în
căutarea soniei. Cu retorsiunea: „Ţi s-a spus că
Dumnezeu a murit/ totuşi/ încă/ nu e noapte/ şi
nu sunt sigură/ dacă raskolnikov/ ştia să cânte la
chitară”. Alteori „poemul-sărut printre gratii”
distribuie rolurile: uitarea, speranţa, temnicer şi
deţinut, raţiune şi nebunie, doruri şi tăceri,
anamneza îmbrăţişării, memoria durerii etc.

În general, versul e liber, rareori ritmul îşi
găseşte rima: „îmbrăţişează-mi fiecare nume în
parte/ cât timp mă rătăcesc din moarte în
moarte”. Sau monorima (o singură dată)
dezavantajoasă: „cuvintele se amuză cu tăceri/
de-a v-aţi ascunselea în joc stupid/ care pe care
să ajungă în vitrini/ în februarie înecat în ploi/
privim cu faţa tâmpă după noi/ copii săraci ce
vor bomboane moi” (de valentine’s day). În
litania uitării din prima parte găsim formularea
„la răscrucea cuvintelor” („unul care crede/ altul
care reneagă”), care va fi titlul părţii a doua. Şi
încă „mon amour” ascultă „ţipătul unui cuvânt/
strivit între şoapte”, remember evocă uitarea
cuvântului, în altă parte „grimasele cuvintelor”,
„harta cuvintelor”, cuvintele care îşi caută
stăpânii…

În La răscrucea cuvintelor primează tot
dragostea: „în fiecare zi încerc să scriu/ cel mai
frumos poem de dragoste”; sub „ferestrele
cuvântului” se aud şi paşii iubitului; „sunt un
păianjen în pas cu moda/ ţes fire de dimineaţă
până seara/ prin care ţin prizoniere cuvinte/ şi le
fac aleatoriu emoţii literare// sunt o păienjeniţă
inocentă/ te-am prins fără să vreau în inima mea/

ea alunecă bizar în plasa pe care o ţeşi şi tu/ ca
să te aperi – iată-ne încolăciţi în poveste”. El
scrie un poem epic, ea „un poem sentimental
ritmat/ şi concluzii cinice revelatoare”. La
răscrucea cuvintelor vocea iubirii pune
stăpânire: „avem aceeaşi tristeţe caldă/
neagresivă/ o tristeţe de toamnă/ mi-ai spus// ţi-
am răspuns:/ toamna e un clişeu poetic/ în
memoria fericirii/ dă haotic din braţe/ în logodna
cuvântului/ mereu şi mereu/ cu lehamite/
amânată” (***).

O artă poetică stă bine lângă o ars erotica.
Iubitul e tot un poet, prozaic: „eu suprarealist/ tu
postmodernist/ se poate scrie la confluenţa unor
curente literare/ tocmai pentru că tendinţele
acestea miros în lume/ a orgoliu şi a impostură
culturală/ în final se scrie pe tastatura interioară/
acolo unde vibrează/ în afara timpului în afara
spaţiului/ un amestec bizar de inimă raţională”.
Criticul se află aici la dispoziţia poetei care lasă
să se înţeleagă că preferă „amestecul bizar de
inimă raţională”. Nominal şi sinecdotic, admiră
poemele lui Pavese şi Vişniec, filmele lui
Bergman (e comentatoare selectă de film),
„literatura” lui Freud.

Raluca Faraon merită o lectură atentă pentru
a-i distinge mişcarea subtilă de la intelect la
intuiţie. Scriitura ei are, cum spunem,
numeroase registre, dar ceea ce pare eclectic la
suprafaţă e unitar în adâncime. De precizat că în
varietatea de formule poetice se întrevede
permanenta strădanie a poetei de a media cele
două lumi estetice, căutând un echilibru, uneori
cu prioritatea acordată motivului erotic.
Vizionarismul care transpare se sprijină pe
proliferarea de semnificaţii concentrate, precum
şi în cele două motouri: „poemul ne respiră
aiurând” şi „fi-mi noapte tu/ după cum vezi/
memoria zeilor veghează”.
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„Pe de altă parte nu văd de ce graba
asta exagerată, toamna va ajunge
pentru toți, fără multe măsurători, 

iar interesele nu vor suferi...”
Gelu Ungureanu, Urc cât pot de repede

Poate că lucrul cel mai fascinant în literatură
este totala impredictibilitate a autorilor noi – cu
temele, motivele, stilurile, preferințele lexicale
sau ticurile lingvistice, gustul valoric, chiar cu
clișeele, naivitățile și stângăciile lor – pe baza
cărților scrise deja, adică a patrimoniului gata
constituit la un moment dat. Pe de o parte, o
literatură se compune din pasta limbii în care
sunt scrise toate cărțile ei, și prin asta avem
aluatul comun, substanța în care toate operele
coexistă, bune și rele laolaltă. Pe de altă parte
însă, chiar dacă am cunoaște toate cărțile și toți
autorii dintr-o literatură, nu vom ști cum va fi
următorul scriitor sau cei ce urmează să intre în
acea literatură. Deși vine după întreaga pleiadă a
celor care au creat înaintea lui, adevărul este că
un poet nou are ceva din ingenuitatea adamică a
unui făcător de lume, a unui începător de drum.
Deocadată nu știm unde va duce, dacă va fi unul
neted sau o fundătură, dar e în chip cert unul
nou. Talentul, suflul poetului și un pic de noroc
vor concura la felul în care se va prezenta noua
cale scriitoricească, ce va însemna ea în
literatură. 

O să preiau pentru a fi mai lămuritor,
expresia poetului la care mă refer în cronica de
față, Gelu Ungureanu. În poezia numită Punctul
zero, începe astfel: „Punctul zero din mijlocul
orașului/ este inima mea./ Câteodată bate între
turle și clopotnițe/ făcând spațiul dintre noi/

când larg, când îngust – îngăduindu-ne/ un
cuprins patriarhal”. Aș transfera ideea punctului
zero-inimă în alt registru, cel al scriiturii, și aș
spune că apariția unui nou poet/scriitor în
literatură creează un punct zero, un nou început
și un nou centru de generare poetică, în principiu
diferit de toate celelalte, de toți ceilalți scriitori.
Oricât de mulți și de buni ar fi scriitorii unei
literaturi, aceștia nu-l anticipează și nu-l conțin
pe cel care va veni după ei, care prin noutatea lui
în primul rând deschide o nouă pagină, una care
îi va aparține în exclusivitate. Asta înțeleg eu ca
fiind un punct zero literar, faptul că niciun
scriitor nou nu este conținut în literatura în care
intră și o obligă să țină seama de el după măsura
puterii cu care se afirmă noutatea sa. 

Ca atare, folosind chiar versurile lui Gelu
Ungureanu, aș scrie „punctul zero din mijlocul
orașului (literaturii)/ este inima mea (rostirea
mea)...”, indicând prin aceste substituiri – orașul
cu literatura și inima cu rostirea poetică – faptul
că ideea de centralitate literară trebuie gândită ca
o mulțime, mai precis, că această mulțime este
coextensivă numărului celor care compun o
literatură. Deci, just ar fi să vorbim de punctele
zero ale literaturii, tocmai pentru că avem
mulțime. Asta nu înseamnă că scriitorii sunt de
valoare egală, că toți trebuie citiți cu sfințenie și
toți contribuie în egală măsură la dezvoltarea
literaturii. Departe de mine această erezie
sfruntată – există și scriitori banali, mediocri,
penibili, lipsiți de orice valoare, după cum alții
sunt extraordinari sau chiar geniali, unici,
întemeietori de stiluri și limbaje noi care cu
adevărat schimbă fața literaturii –, însă din
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punctul de vedere al fiziologiei literare fiecare
scriitor, indiferent de valoarea sa, este o celulă
sau un organ viu în corpul acesteia. Deci, un
nucleu, un centru de radiere, parte din substanța
vitală a acesteia. Câtă vreme limba e vie,
literatura este un organism în care trăiesc toți cei
ce scriu, fiecare avându-și rostul și funcția lui.

Aflat la al treilea volum de poezie, Clipe
recompuse, ed. Eikon, 2020, Gelu Ungureanu
dovedește că meșteșugul scrisului se învață lent,
cu răbdare, și că nu e nevoie de teme speciale, de
situații inedite, nici măcar de insinuarea
grațioaselor voci ale muzelor, pentru că în esență
poezia este compoziție din elemente de limbaj.
Găsim în volum atât poezii care se desprind din
circumstanțe cotidiene, pe care le așază în
formulă poetică simplă, cu estetizare minimă, ca
într-un flux de notații conjuncturale unde numai
principiul de selecție rămâne misterios – de ce
anumite imagini, situații și nu altele? –, dar și
poezii de înalt rafinament estetic în care se vede
pusă la lucru o tehnică scriitoricească matură,
perfect controlată.

Chiar din primul poem cuprins în carte, Stau
pe prispă bolnav de închipuiri, autorul își
dezvăluie crezul și, odată cu asta, mecanismul
poetizării: „Stau pe prispă bolnav de-nchipuiri/
și urmăresc absorbit paginile/ unui
caleidoscop”. Poetul este un fantast, mintea lui
năzare o lume proprie de diversitate
caleidoscopică, care-l învăluie pas cu pas, îi
răpește dispoziția, îl confiscă. Pe scurt,
fantazarea devine boală al cărei secret stă în
plăcerea ascunsă pe care o generează. Pare
stranie comparația plăcerii de a poetiza cu
cerșitul, dacă înțeleg eu corect aici gândul
poetului, dar este foarte sugestivă: „în sfârșit se
pare că boala de-nchipuiri/ m-a părăsit, când
descopăr că totuși/ răbdarea unui cerșetor/ vine
întotdeauna din pasiunea pentru cerșit/ ce
capătă zilnic înfățișări noi.” Poetul este un
cerșetor de himere, răbdarea scrisului vine din
plăcerea contactului cu lumea himerei, care e
drog și nutritiv mental în varii procente. Aș

spune că aceasta ar fi o artă poetică a lui Gelu
Ungureanu, dacă finalul poeziei nu ar deturna
ironic stabilitatea acestei convingeri. 

Într-adevăr, este o artă poetică, dar una între
altele, un simplu „punct de vedere” în orizontul
vast al înțelegerii poeziei: „E prea mult îmi zic:
acesta este tot un/ punct de vedere, dar care
trebuie totuși/ explicat odată și-odată. Noroc că-
mi/ vine în minte cugetarea: «punctul de vedere
este o/ viziune care în timp ni se îngustează/
devenind un punct, sfidând astfel/ orizontul larg
primit cadou la naștere»”. Deși la rigoare poate
etala o astfel de artă poetică, cred totuși că Gelu
Ungureanu scrie indiferent la regulile acesteia,
așa cum procedează majoritatea poeților. Scrie
cum îi vine, după cum dictează dispoziția de
moment, după fler și stare. Întotdeauna scrierea
unei poezii este prevestită de o tensiune în aer,
de o neliniște fără sursă clară, iar când se
dezleagă în minte, aceasta dictează și tema și
vibrația lingvistică a creației. Diversitarea
stilistică și de atmosferă din cadrul volumului
asta indică, anume o scriitură spontană, liberă de
reguli, dar totuși coerentă și expresivă.      
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În unele poeme, o situație de viață este redată
frust, descriptiv, pentru a evidenția vreun
personaj, precum fierarul Paipală făcătorul de
seceri și topoare, sau devine tablou narativ cu
miză morală, precum acesta, care evocă datina
de Ziua Numelui: „De ziua numelui era un
obicei:/ femeile bătrâne mergeau la cimitir/ să
ude mormintele și crucile. Înfofolită/ ca o
mumie, Lina ieșea pe poartă murmurând:/
„Ștefane, Ștefane, bărbatul meu!”// În
dimineața întunecată, la cimitir, dădea/ viață
flăcării ce plutea tremurând într-o ceașcă/ Se
apuca apoi de udat mormântul,/ ocolindu-l în
pas de rugăciune.//  Când udătura era primită
îndeajuns/ iar flacara candelei căpăta reflexe
roșietice/și galben albăstrui, mereu/ îi venea să
intoneze ceva; odată, s-a oprit/ subit văzându-l
pe al lui Păsăroiu, vecinul,/care tot mărunțea cu
muchia sapei/ la mormântul soacră-sii, de când
venise,/rămas cu ochii căscați și cu barba-n
coada sapei.// Rușinată, Lina s-a întors,
apucându-se/ să ude crucea. Dar nu prea mult;/
să se înalțe numai atât cât să se bucure/ în
liniște, de odihnă, la umbra ei” (De ziua
numelui).

Stilistic se observă diferențe uimitoare între
aceste poeme cu fond epic, și cele de dragoste,
de pildă, unde rafinarea simbolică și accentuarea
imaginii sunt mult mai evidente. Unul dintre
acestea în care dominantă este simțirea grav-
melancolică, foarte frumos, trebuie redat în
totalitate, pentru a-i observa articularea
măiestrită: „De ce, iubito, nu lași fluturii să
zboare?// Pentru că pinul meu preferat a rămas/
singur, nu mai are alte începuturi;/ păsările trec
îngrijorate spre Egipt –/ fără să oprească la el;//
nu mai pot să pun semnul egal/ între noapte și
pian, acum îmi șterg/ de pe frunte veștile lumii
alb-albăstrui –/ frânturi de zbor.// Degeaba
chinuiesc oglinda/ să-mi umple golul dintre
mâini; ea nu are coordonatele/ îmbrățișării și
nici model de-ntruchipare.// Știu că n-o să-mi ții
parte/ la certurile diurne și nici să-ți dai cu
părerea/ când mi se-ncâlcesc judecățile, nu vei
putea./ Ai dreptate, de-atâta lașitate am ajuns

să/ improvizez dorințe, iar recompensele/ au
îmbătrânit așteptându-te.// În noaptea asta am
văzut cumplite vârtejuri/ deasupra pinului și
stoluri de privighetori gata să/ moară în
clocotul de negură – vârful vaierului/ venit din
război se-afunda în cimitir;// îmi reproșezi că
chipul mi-a rămas întipărit/ pe ceașca de cafea
ce-mi tremură ca un ecou./ Am o presimțire
întunecată de teama urcușului,/ neîntoarsă,
aspră, ce mă îndeamnă la pierdere/ și rătăcire.//
De asta nu las fluturii să zboare” (De ce,
iubito).

În fond, oricât ne-am învârti după definiții,
poezia rămâne rostire frumoasă sau, să-i zic,
măiestrită, însă felul în care se prezintă această
rostire variază, într-adevăr, după gustul
cititorului. După gustul meu, există astfel de
rostiri în volumul lui Gelu Ungureanu, între care
poemul mai sus citat, dar și fragmente precum:
„Nebunia se scurgea de la etaje nestingherită,/
picurând pe străzile deja pătate,/ când se făcuse
de micul dejun”, „Vântul intra în oraș, dar
murea/ încet, izbit din bloc în bloc”, „târziul ne-
a îmbrățișat pe toți,/ iar trecutul și adevărul
sunt/ plecate fără de întoarcere”, „S-a pornit să-
mi vorbească/ despre pierzania-n iubire și
cântecele/ surpate peste cruci/ o ploaie de
suspine îi facea inima/ să bată grav, săltându-i
amenințător pieptul”, „Așteptam să se producă
această breșă/ între mine și adâncuri; să văd pe
îndelete/ ce se află acolo și dincoace”, „Aveai
părul-vânt, despletit în ascuțișuri/ și poale lungi,
vrăjite, iar/ caii sălbatici veneau până aproape/
de sufletul tău, apoi plecau galopând/ în ritmul
inimii mele”. Astfel de rostiri arată măiestrie
poetică, maturitate stilistică și originalitate, ceea
ce mă face să cad de acord cu profesorul Mircea
Bârsilă, autorul elaboratei prefețe la volum,
după care poezia lui Gelu Ungureanu merită
urmărită cu atenție. 



„O dată, în somn, liniştea îi apăruse ca umărul
imens, strălucitor al lunii, înălţându-se la fereastra lui ca

distrugător iceberg polar, cu o clipă înainte de a se izbi
de pământ...” (Graham Greene, Miezul lucrurilor)

Galateu: fantasmă (plăsmuire) – sau „zburător”
popular (Înger Păzitor?)

Blindată în interfaţa unei prefeţe (O poveste despre
o dragoste absolută, Ovidiu Dunăreanu) şi a postfeţei
lui Ion Roşioru – În căutarea eului pe cărări fantastice –
cartea Dianei Dobriţa Bâlea este un fermecător roman
de dragoste, în cheie fantastică şi apăsat feminină. Se
remarcă de la început mixtura real-fantastic – o
îmbinare naturală – cu dese derapaje în oniric. Insolitul
personaj oniric este „îngerul” Galateu: ceva mai mult
decât un duh sau fantomă: mai curând o fantasmă,
creatură mirifică. Botezat, desigur, după Galateea lui
Pymalion, eroul oniric este un adevărat zburător în
registrul fantasticului popular românesc (aproape un
„luceafăr”). Nici nu ştim dacă el – sau Aurora – este
personajul principal al romanului: mai înţelept ar fi să
spunem că acesta este de faptul cuplul în sine, deci
personaj „colectiv” – având-se în vedere şi numeroasele
avataruri ale amândurora.

„Visătoare incurabilă prin natura ei romantică”
(O.D.), Aurora Creangă este o fată simplă (adică
obişnuită), modestă din toate punctele de vedere; ea
lucrează la un cămin de bătrâni, unde are de furcă, de
înfruntat avansurile amoroase ale directorului, noul ei
şef de la azil, crai bătrân şi libidinos. Dar „încălzirea”
în domeniu şi-o făsuse, şi-o face zilnic îngrijind acasă
trei femei în vârstă, mama şi două mătuşi. La un
moment dat, în destinul fetei se produce fractura
fantastico-onirică: fata modestă (chiar urâţică, după
standardul comun) se metamorfozează ca personalitate
în fiinţa unei modiste, viitor designer de firmă. 

Noua Auroră e o fâşneaţă (proiecţia onirică a
personajului în sine, asupra căreia se repercutează toate
dorinţele neîmplinite: prototip ideal): „Observă siderată
pantofii roşii de lac şi gleznele fine, apoi genunchii

subţiri”... „Nu, nu sunt eu, îşi zise tot mai speriată...”
„Totuşi, privind mai cu luare-aminte în lăuntrul său
simţi că nu-i venea să se apropie prea mult de noua
Aurora. Tot cealaltă îi era mai aproape de suflet.”
Vizavi la această nouă Auroră, adevărata Aurora are
introspecţii filosofice, emite ipoteze: „Nu cumva
femeia aia frumoasă e în mine (s.n.) şi eu trebuie doar
s-o descopăr, să vin în întâmpinarea ei?”

Două motive-cheie am reţinut din romanul autoarei
DDB: cel al focului – cu care şi începe cartea
(continuându-se apoi cu incendiul – real?... imaginar? –
de acasă; la vederea fumului provocat de incendiu în
direcţia casei sale, Aurora pleacă de la azil, intrând
automat în pielea celeilalte, cea ideală). Cel de-al doilea
motiv, este cel al lunii-fecioare (zeiţă). Dar să vedem
care – de ce fel – este focul cu care începe cartea: „Un
foc viu o străpunse ca o săgeată în spate şi o făcu să se
întorcă brusc, Îl văzu. Era exact aşa cum ea însăşi îl
sculptase de-a lungul multor vise: zvelt, longilin, cu
părul blond... Cum să nu recunoască fruntea aceea
înaltă şi limpede..., ochii uşor migdalaţi, nasul drept... şi
bărbia pătrată, fermă?” Avem aici, în varianta
masculină, nu „copia imperfectă”, ci chiar acel
„prototip irealizabil” eminescian. 

Ridicată „dintre pietrele sufletului”. Strada
Răsăritului

Dacă Aurora are doar două avataruri – Galateu
beneficiază de o multitudine: în primul rând – şi în
genere – Galateu din visurile ei, cel din holul
cinematografului, cel care o salvase, ducând-o pe braţe
inconştientă la spital; Galateu dansatorul de flamenco
într-un bistrou din inima Andaluziei. Galateu-Ilie,
Galateu-Ilian... Galateu cel care o plimbă pe cu barca pe
lac – apoi o abandonează subit (în mijlocul unei taine),
fără ca ea să cunoască „taina” vâslitului; cel de pe
munte, când cu „jocul ielelor”. (La un moment dat ţi se
pare că aceste ipostasuri ale fiinţei din vis sunt prea
multe, iar poveştile lor parcticulare greu de urmărit.
Vorba unuia dintre exegeţi, avem mai multe romane
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într-unul singur, de genul visul-din-vis.) Aurora caută
mereu, de-a lungul cărţii, cheia pentru „amnezia” sa,
starea onirică. Iar la un moment dat i se pare că a găsit-
o în persoana lui Ilian, dar bărbatul o respinge
categoric: „Îmi pare rău, Aurora, nu sunt din filmul
tău... Acum lasă-mă te rog să lucrez! Ea avu o clipă
privirea unei ciute rănite, ceea ce îl făcu să regrete...”

„I se păru că aude o voce cunoscută şi ridică
privirea dintre pietrele sufletului (s.n.), unde căzuse de-
o bună bucată de vreme.” Aici, între „pietrele
sufletului” zace taina eternului feminin, care l-a inspirat
şi pe autorul celebrei Doamne Bovary. Un episod
emblematic pentru titlul romanului (titlu care sună ca
Nuntă în cer) este cel care evocă un obicei ancestral:
Tinerii satului urcă pe vârful unui deal unde fac un foc
mare, în jurul căruia încing o horă fantastică; e a treia
oară când apare elementul focului-zeu, iar impresia pe
care o lasă cititorului este a perpetuării în timp a
misterelor dionisiace, sugerată şi de frunzele de viţă-de-
vie şi iederă pe care le poartă imprimate fetele: „...
obiceiul de a-i lăsa pe veri să aprindă focul purificator
pentru găsirea ursitei”. „Flăcări violente irupseră din ea
şi trecură prin bărbat(ul)...” 

În plimbarea pe lac, fata îl întreabă direct: „– Eşti
real? se miră ea. – De ce n-aş fi? păru să se mire şi el.
Ca şi cealaltă. Hai, vino!” În... traducere liberă: Dacă
dublura ta este – sau în măsura în care ea este – şi eu
sunt real! Deşteptată „dintr-un somn” adânc, fata se
trezeşte singură pe lac. Tot la fel, însoţindu-se cu un
băiat la serbarea aceea câmpenească, se trezeşte alături
de Galateu, scenă care echivalează cu ieşirea din
labirint. „Atunci, însemna că bărbatul era o ispită, la fel
ca şi cealaltă femeie şi ca bunul Galateu”.

Sub aceste auspicii, cartea în discuţie este rodul
unei aprige căutări a sinelui şi la fel de aprigă aspiraţie
spre absolut. Motivul romantic al dublului (dedublatrea
personalităţii) este... dublat de cel al lunii-fecioare –
zeiţa Astarte, care priveşte din cer evoluţiile sublunare:
„Pădurea le oferi prietenoasă o poiană, luminată de luna
care părea să-i fi urmărit neîncetat.”

Iubirea cosmică este cea ilustrată şi de Mircea
Eliade în amintitul roman enigmatic Nuntă în cer (dar
parcă romanul D.D. Bâlea se apropie mai abitir de
Noaptea de Sânziene). În rest, fantasticul autoarei
noastre este – cum remarcă mai toţi exegeţii – cel din
postumele şi proza lui Eminescu, Gala Galaction, cât şi
Vasile Voiculescu. Uşoarele ezitări, stângăcii ale altora
se repercutează la DDB printr-un exces de perfecţiune:
uneori, când vrei să spui totul, te trezeşti complicând
situaţia. Cel puţin asta e impresia citiorului negrăbit.
Dar în cazul Ferestrei în cer, autoarea se salvează

printr-un final de neuitat – tot la fel este şi începutul:
contează foarte tare cum începi şi cum sfârşeşti un
lucru. Deşi Eclesiastul pretinde că: „mai de preţ e
sfârşitul unui lucru decât începutul lui”! 

Încărcată de „năluciri fabuloase”, tributară unei
imaginaţii „halucinante” (cum remarcă doct şi competent
exegeţii), acumularea de detalii fastuoase, decorativ-
exotice încarcă uneori conţinutul cărţii în discuţie; se
remară astfel propesiunea autoarei către baroc şi noul
roman francez. Este foarte greu să păstrez un motiv între
limite acceptabile şi să nu-l transformi în clişeu. Aproape
tot imaginarul fantastic se află ilustrat între coperţile
cărţii de care vorbim: dedublare şi dublu, pactul cu
diavolul, lumea spiritelor, care uneori ajută, alteori îi
bântuie pe cei vii. Noi dorim să reţinem însă o tendinţă
luminoasă a Fântânii în cer: încercarea de purificare şi
izbăvire a sufletului trece dincolo de practicile magice –
care încarcă credinţele noastre populare, paleocreştine –
înspre purificarea prin credinţă. Eterna căutare a eroinei
trece dincolo de reîncarnare şi mitul eternei întoarceri,
înspre găsirea – dincolo de pâlpâiri demonice, ispite
satanice – a adevăratului Dumnezeu. 

Avatarurile iubitului ideal Galateu, care vine din
lumile Înalte şi luminoase, au rol de revelaţie în viaţa
eroinei noastre (şi poate că pun chiar o pietricică la
clădirea biografiei fantastice a autoarei). Ne place să
credem că în sufletul ei se produce o iluminare, care s-
o treacă dincolo conjuncturi şi conjuncţii astrale spre
adevărata credinţă în Dumnezeu: „Conjuncturile,
astrele, Dumnezeu te ajută, dar nu se duc în locul tău...”
Cu alte cuvinte: Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă în
traistă!, aserţiunea populară valabilă nu doar în plan
material.

Dar iată şi cheia cărţii: cea menită „să deschidă
poarta neştiută dintre lumea lui şi a femeii destinate să
fie a sa”. Similar cu faimoasa, miraculoasa stradă
Mântuleasa, cartea se sfârşeşte într-un areal fix: „Te voi
aştepta toată ziua, mâine, în strada Răsăritului, la
numărul opt. Intră în casă şi răspunde la telefonul fix.
Dacă mă vei auzi, înseamnă că suntem suflete pereche
şi că ne-am găsit în sfârşit. Galateu”. Dar iată şi
concluzia concluziilor, fraza finală a cărţii: „Mâna cu
semnul binecunoscut o strânse uşor pe a ei şi plămânii
i se implură brusc cu parfumul lui. Apoi îi văzu privirea
neasemuit de tandră. Ochii lui o priveau chiar acolo, în
lumea lui. În lumea lui şi a ei. O bucurie nemaitrăită o
împresură dulce” (sublinierile noastre).

Diana Dobriţa Bîlea, Fântână în cer, Ex Ponto, 2019.

127127CONVORBIRI  LITERARE



Nora Iuga spune în prefaţa cărţii de debut
semnată de Mihai Ivaşcu – Pe cer jetoane,
Casa de pariuri literare, 2019 – că aceasta,
cartea debutantului, „va produce la intrarea în
scenă ori o tăcere mormântală, ori un concert
de fluierături!” Atent de vreo treizeci de ani la
intrarea şi ieşirea din scenă a debutanţilor
editorial în poezia din România, nu am auzit
de data aceasta fluierături, cum probabil i-ar fi
priit insolitei poete, ci aş putea spune că în mai
bine de un an de la apariţie „tăcerea
mormântală” a fost cea care m-a îndemnat să
scot cartea din raftul Bibliotecii Naţional de

Poezie de la Ipoteşti şi să o citesc, în afara
îndemnurilor sublimei scriitoare, care mai spune:
„Nu încercaţi să înţelegeţi ceva când şi dacă citiţi
poezia lui Mihai Ivaşcu. Fiecare aveţi libertatea să vă
înţelegeţi pe voi în el, acel voi pe care voi înşivă nu-
l înţelegeţi în voi.” Clar! Dacă e să luăm în calcul
„familia” pe care şi-o adună, din rîndul tinerilor
poeţi/poete Nora Iuga, atunci nici nu trebuie să
facem efortul de a înţelege mai mult decît ne
îndeamnă poeta sau cartea, ci să luăm ca atare totul,
inclusiv ţipetele de entuziasm ale şefei de trib. Poate
justificate şi terapeutice pentru toţi membrii familiei,
care, pînă la urmă, pot fi şi singurii cititori ai cărţii,
ai unei astfel de carte de poezie. Am avut impresia,
din cuvîntul de frondă al poetei, că voi asista la o
nouă paradigmă poetică, formulă care nu se poate
găsi în deja îmbătrînitele tipare ale Onirismului,
Postmodernismului, Structuralismului, Lettrismului,
Fracturismului, Mizerabilismului, Minimalismului,
curente personalizate în Domni expiraţi, gata să fie
daţi la o parte pentru a face loc „unicului” nou
născut, care va rupe gura tîrgului. Gata, mi-am zis,
pînă aici ne-a fost. Şi am purces cu entuziasm de
încredere la lectură. Am rătăcit mult şi bine prin
elucubraţii cu iz poetic, coşmareşti, de un neo-neo-

avangardism de periferie a Sankt Petersburgului de
început de secol XX. 

O carte de poezie se citeşte fie fluierînd de
încîntare, fie fluierînd a pagubă. Însă de data aceasta,
cartea lui Mihai Ivaşcu era însoţită şi de ţipetele de
entuziasm ale Norei Iuga şi asta îmi garanta o lectură
plină de satisfacţii, chiar dacă de înţeles ceva sau
altceva nu prea se ivea din nicio pagină. Dar suna
oarecum bine. Şi asta conta. Ilogicul şi
contorsionarea sintagmelor în propoziţii, uneori
chiar şi fraze poetice par a fi caracteristicile textelor
poetice ale lui Mihai Ivaşcu. Am aflat din cuvîntul
Norei Iuga că Mihai Ivaşcu este un timid. Poate şi de
aici nodurile în gît pe care le aşază cititorului care ia
cartea lui în mînă. Cert este că Mihai Ivaşcu nu
seamănă cu nici unul dintre congenerii lui. Poate şi
din faptul că mai toţi ceilalţi scriu la fel sau au o
anumită coerenţă în logica textuală – adică nu
elucubrează ca Mihai Ivaşcu. De aici poate şi
„originalitatea” semnalată de prezentatoare, care de
fapt nu-l prezintă pe Mihai Ivaşcu drept poet, cu atît
mai puţin nu prezintă nici cartea acestuia, ci trage,
fără expozeu justificativ, concluzii că poezia noastră
e leşinată sau că, în contextul marii poezii de aiurea,
ar fi fără vlagă, fără importanţă, nu atît de vitalistă ca
poezia ce se scrie în lume. Eu ştiam că poezia
română stă mult mai bine decît alte poezii naţionale,
unde sterilitatea, ilogicul sau prozaismul fad,
cotidian sunt luate drept modele de urmat sau de
atins. Poate asta face şi Mihai Ivaşcu, deşi poezia lui
nu se încadrează nici în prozaism, nici în naraţiune
cu tentă poetică, ci mai curînd, aşa cum am spus, în
elucubraţii cu iz paradigmatic, iz de mare
originalitate. Din păcate nu am găsit sîmburele acela
de originalitate, căutat şi de mine în cărţile tinerilor.
Ceea ce este însă meritoriu în cartea lui Mihai Ivaşcu
este faptul că fuge, se fereşte de locul comun, de
noul loc comun atît de prezent în cele mai multe cărţi
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ale tinerilor. 
Iată cum se deschide cartea lui Mihai Ivaşcuț,

într-un text de trei rînduri şi jumătate, în care încap
absurdităţi leneşe de acest tip: „la cinci dimineaţa te
ia cu lehamite ca târgu jiu sau cerul epiteliu
neobişnuit cu monogamia face bubiţe mă termină
psihic chinta regală o mână moartă la poker în
portbagaj o mână vie şi asta e deosebit curajul
lupului mâncat de oi.” (trăiesc din scandaluri, p. 9).
Haosul s-ar dori un soi de absurd ideatic de o crasă
plictiseală, care-i conferă autorului calitatea de a
reda, într-un flesch instantanee dintr-un prezent
matinal după o noapte în care mîna moartă şi mîna
vie sunt extremele unui trup amorf. Iată o
interpretare a textului în maniera autorului. Totuşi
Mihai Ivaşcu joacă bine rolul autorului care se vrea
original, insolit, provocator, care stîrneşte
curiozităţile de data aceasta ale unei nonagenare de o
tinereţe exuberantă. Sau aşa: „podul de sus – aici
greşeşte marx/ aici crapă scoica/ deşir un triunghi/
băgaţi-mi paiul/ aduceţi-mi vodca/ la nota de plată/
ca niciodată/ un şanţ/ şi/ tinerii cu/ plete dalbe/ suflă-
n baloane/ se fac crăci/ leapşa cu pistrui/ au sidef sub
unghii/ vezi omul simplu/ cu zâna bună/ aiurea-n
tramvai” (încă, p. 18). Pare a fi totul spus la
întîmplare, la limita dicteului automat sau al unei
revărsări de asociaţii de cuvinte ce se vor text, poate
chiar poezie. Iată încă o mostră: „să lucrezi măcelar
pesemne e groaznic totuşi vitrina permite hoblou/
marele blond care se zbate linge obrazul stă în furou
miorlăite pielea de pe picioare zaharicale domnule
doctor fără ovaţii fără carmol nucile tari omul păpuşă
nu deranjaţi pelvisul bont nu tu compot prin cimitire
grisai dezmăţ ba râcâire face lizuca foliculină
inestimabil piercing-ul tău” (tot ce am pe mine, p.
19). Un dadaism tîrziu cu iz de avangardă
dîmboviţeană neîncadrabilă în ceva. 

Uneori poetul mai evadează în texte ce au o miză
sau aduc atingere la elemente recognoscibile, ca în
acest poem „verdele” lorchian: „verde mişună prin
casă/ verde pute la cenaclu/ verde lacrimă cu patos/
verde-mi este secretara/ verde stroboscopul nară/
verde vine bănuială/ verde are meci rapidul/ verde
trage din ţigară/ verde s-a purtat caşmirul// verde-
verde nu se poate/ verde e tautologic” (asta şi
rămânem prieteni, p 61). Iată şi o încercare de lirism
forţat, cu iz barbilian-sorescian: „păi dacă untul
miroase/ urât a migdale/ urât mi-e de tine/ la rut/ că
suferi de râs/ de filatelie/ chiar timbrul de ras/ unde

l-ai pus/ vinde-mi-l mie/ sau lui fellini// ne-am
reîntâlnit după nişte ani/ la amanet la ţigani/ purtai
un colier de la mine/ că brecht scrie pe bune/ şi lia
deloc nu ştie/ să scrie//o ziceai leneş şi fix/ în capul
oaselor/ ca aşteptând nino nino/ care tot sună/ a
nume de prăjitură/ abandon brule/ tu nu meriţi asta/
eu merit ailaltă/ chiria fireşte şi tanţa de pe
ambulanţă” (cofetăria nino nino, p. 41.) Uneori
titlurile nu au nici o legătură cu textele, sunt puse la
întîmplare, la dicteu. Iar livrescul se constituie din
dese aluzii la nume de mari personalităţi, personaje
etc., la idei ce par a se topi în bilionul pe care Mihai
Ivaşcu şi-l prepară într-o manieră proprie, negreşit.
Se apropie uneori şi de efecte stilistice ca în acest
text, în care aliteraţia, în înşiruirea fiecărui vers, pare
a avea ceva de a face cu unele efecte literare, chiar
dacă poezia are titlu algebră: „farsă frică foame
fripte femme fatale firesc fetiţe/ doldora dudui
dumbravă/ cinecitta cip cireadă/ aferim alopecie/
buturugi baloane bis/ minus miză muma mumii/
paravane paradis/ separeu sărac secară/ jignitor jegos
jeleu/ era evident evreu” (p.23). Însă nici algebra,
nici poezia nu transpar decît în intenţia unui
experimentalism sec, sterp. În fond întreaga carte
este un experiment, care nu poate anunţa nimic, nicio
finalitate, ci doar împlinirea unei mize fade.

Peste toate aceste experimente există în cartea lui
Mihai Ivaşcu şi poeme întregi, care se lasă cu greu
strecurate prin noianele de dicteuri ce frizează
absurdul, dar nu cel literar, cu deja recoltele sale , ci
acel absurd ilogic, de gargară, facil, ce nu poate duce
la o împlinire literară. Jetoanele înfipte de Mihai
Ivaşcu pe cer par a fi din jocul unui copil autist care
descoperă literă cu literă, cuvînt cu cuvînt şi, uneori,
chiar face cu ele şi propoziţii ce nu ţin doar de
vocabularul descoperit ci de logica şi înţelesul banal
al comunicării. Dacă acest lucru este unul programat,
atunci s-ar putea ca această carte a lui Mihai Ivaşcu
să intre în logica Norei Iuga, care, aşa cum a lăsat a
se înţelege, poezia română are nevoie de o
resuscitare prin astfel de şocuri experimentale, de
parcă nu ar fi trecut prin astfel de etape de-a lungul
istoriei ei. Nu, Mihai Ivaşcu nu poate oferi prin
prima sa carte de poezie şi paradigma dorită, ci doar
încă un experiment ce poate că a stîrnit niscaiva
fluierături şi a detunat „tăcerea mormântală” din
jurul acestui minim efort literar.
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Pentru Ştefan Viziru, eroul lui Mircea Eliade, din
Noaptea de Sânziene, libertatea se pune în termenii
capacităţii de a ieşi din istorie, ceea ce mi se pare a fi
totuşi altceva decât boicotul istoriei, la Blaga. Ieşirea din
istorie înseamnă ieşirea din labirint. Omul este cel care
trece proba labirintului. Omul, incapabil să „evadeze”
din istorie, descoperă labirintul interior al unei sfere
închise care te condamnă la prizonierat. În „noaptea de
Sânziene” însă, se deschid cerurile şi poţi descoperi
atunci că labirintul-sferă are nenumărate ferestre, dar pe
care omul „orb” nu le poate vedea. Şi nu le poate vedea,
fiindcă simte că nu are ce face cu libertatea. 

*
20-21 aprilie 2007, la Zilele revistei „Convorbiri

literare”. Cei mai mulţi comentatori ai lui Eliade nu au ce
face cu libertatea şi de aceea rămân în labirint, simţindu-
se bine acolo, ca superiori istoricului religiilor. Subţire,
de aceea, simpozionul despre Mircea Eliade. Ion Papuc
îl învinuieşte că a adoptat organicismul eminescian, care
organicism l-ar fi îndrituit pe Ion Negoiţescu să-l
eticheteze pe poet de protolegionarism!

Se repetă până la insaţiabilă imoralitate minciuna că
Mircea Eliade a intrat într-un „derapaj imoral” sau în
„eclipsă morală” sau că opera îi este „radical şi integral
viciată de «fascismul» său niciodată retractat”. Orbeţie
de „aviatori”!

*
Adriana Berger, ajutată de Eliade să se stabilească în

SUA, a reuşit, prin fals şi fraudă, să ajungă în biroul şi
biblioteca lui, apoi, pe aceleaşi căi, într-un post de
asistent la University of Wisconsin. Biblioteca lui Eliade
a fost incendiată în timpul şederii Adrianei Berger acolo.
Va deveni, în cele din urmă, avocat şi psiholog în New
York, dar şi detractoare de prim rang a Maestrului.

*
Aflat în SUA cu o bursă, Adrian Păunescu s-a

apropiat de Mircea Eliade, câtigând inima acestuia,
acordându-i, la plecare un bogat interviu, cenzurat
binişor în Ţară, înjumătăţindu-l, practic, ceea ce a trezit
indignarea istoricului religiilor1.

*
Ambasada României în SUA a încercat zadarnic să

dreagă busuiocul, curtându-l pe Eliade să accepte
venirea în Ţară, dar savantul a refuzat categoric toate
demersurile. În schimb, a lăudat şi sprijinit
protocronismul lui Edgar Papu, ceea ce înseamnă că nu
l-a confundat niciodată cu ideologia culturală a
regimului ceauşist, aşa cum se străduiesc să „certifice”
ideologi ca Vladimir Tismăneanu.

*
Eliade a avut parte nu numai de „adepţi” ca Adriana

Berger sau Ioan Petru Culianu, ci şi de admiratori ca
japonezul Kitagawa, considerat unul dintre cei mai
serioşi şi mai profunzi intelectuali din jurul lui Eliade.
Acesta l-a tradus şi l-a promovat de român în Japonia.

*
Misterul incinerării lui Eliade. Stelian Pleşoianu

crede că se datorează respingerii gândului de a fi
îngropat în pământ străin. Slujba de înmormântare a fost
un soi de sincretism al tuturor marilor religii, inclusiv cea
ortodoxă. Cenuşa lui se află în incinta cimitirului
Universităţii din Chicago sub cruce creştină, fără
mormânt somptuos, doar cu o placă funerară. Stelian
Pleşoianu, care l-a cunoscut, subliniază faptul că Eliade
a fost un creştin ortodox convins. Era nelipsit de la
Biserica Ortodoxă de acolo, l-a ajutat, la ananghie, pe
părintele Calciu Dumitreasa, între multe altele.

*
Claudio Mutti vorbeşte de „noua inchiziţie”,

inchiziţia democraţiei, într-o carte despre Mircea Eliade,
Legiunea şi Noua Inchiziţie. În numărul din ianuarie al
revistei „Argeş”, acordă un interviu lui Gabriel
Stănescu2, revine asupra ideii subliniind că „noua
inchiziţie” e îndreptată împotriva unor mari personalităţi
ca Eliade, Noica, Cioran, Heidegger, Dumézil sau Julius
Evola: „toate aceste manevre, care nu s-au abţinut de la
a recurge la falsificare şi la defăimare, s-au întors
împotriva inchizitorilor, arătând existenţa unei mafii
politico-intelectuale legate de centrele internaţionale de
putere”.

*
În Italia, Eliade e tradus cu aproape 40 de cărţi. În

cultura acestei ţări există numeroase cărţi, teze de
doctorat şi studii despre opera eliadescă. În 1997, Cesare
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Segre a început o campanie împotriva lui, intentându-i
un proces, lui şi lui Georges Dumézil, acuzându-i de
rasism şi de fascism. În plus, Eliade ar fi „justificat”
genocidul nazist. Julien Ries, directorul Centrului de
Istoria Religiilor din Louvain, l-a somat public să facă
dovada acuzaţiilor sale. Segre, în loc de dovezi, îl acuză
pe Ries că „recurge la argumente de tip revizionist”.
Tipică lipsă de inteligenţă, în care cel fără argumente
încurcă punctele de vedere, precum studenta de la fizică
a lui Mihai Ralea, cea care nemaiavând argumente într-o
dispută, răspunde cu năduf, izbucnind în plâns: „Aşa-mi
trebuie mie dacă stau de vorbă cu o tuberculoasă!” 

*
Reuşita lui Mircea Eliade se datorează îndrăznelii

hiperlucide de a se compara, încă de la 12 ani, cu coloşii
Europei, cu Goethe, de pildă (vezi Încercarea
labirintului), fără umilinţa epigonismului care invită la
sincronism. Începe însă şi cu un mare păcat: „lupta
împotriva somnului”, ceea ce i-a asigurat vastitatea
informaţiei, cu preţul anihilării laserului minţii,
profunzimea cugetării fiind menţinută doar de soliditatea
hermeneuticii.

*
Eliade e conştient, urmându-l pe Eminescu, de faptul

că generaţia lui e menită să curme obsesia sincronismul.
El descoperă şi Orientul pe care-l găseşte mai compatibil
cu „moştenirea noastră spirituală proprie: traco-slavă-
romană, şi, totodată, protoistorică şi orientală. Aveam
deci conştiinţa că ne situăm între Orient şi Occident”3. Şi
mai zice Eliade: „Îmi spuneam că omul, chiar şi cel
european, nu este numai omul lui Kant, Hegel sau
Nietzsche. Că în tradiţia europeană şi în tradiţia
românească erau şi alte surse, mai profunde”4. Între ele,
„tradiţiile populare româneşti”, „moştenirea străveche a
dacilor, şi, chiar înaintea lor, a populaţiilor neolitice care
locuiseră pe teritoriul nostru actual”.

*
Pe Eliade, savantul, nu l-a mulţumit simpla

cunoaştere a riturile şi tainelor liturghiei ortodoxe şi a
vrut mai mult în pătrunderea creştinismului oriental. De
aceea, s-a confruntat cu gnozele, cu juana yoga etc. Încă
nu înţelegea „valoarea religioasă a cultului duminical”5.
Abia după experienţa indiană o va înţelege. Dacă ar fi
cunoscut manuscrisele eminesciene, ar fi dat de un
paradox, notat de poet, care se confrunta cu adâncimile
ortodoxiei: „Eu sunt budist. Nefiind creştin simplu, ci
creştin ridicat la puterea a 10-a” (Mss. 2275 bis, fila 8).

*
Pentru Eliade, labirintul se confundă cu încercarea

iniţiatică: „eu cred că labirintul este imaginea prin
excelenţă a iniţierii. Pe de altă parte, consider că orice
existenţă omenească este alcătuită dintr-o serie de

încercări iniţiatice; omul se face printr-un şir de iniţieri
inconştiente sau conştiente”6. Labirintul devine însăşi
„expresia condiţiei umane”. Nu altceva, repet, înţelegea
Eminescu prin încercare.

*
Se pare că adevăratul impuls al apropierii lui Eliade

de spiritualitatea Mişcării Legionare s-a născut în India.
El mărturiseşte că, în ţară, n-a fost ispitit niciodată de
politică, pe când, în India, a descoperit nedreptatea şi
represiunile imperiale englezeşti şi a avut conştiinţa că
România însăşi era tratată astfel de imperiile vecine.
Eliade a înţeles că indienii erau oprimaţi de o minoritate
intrusă, ca şi românii în propria lor ţară. Gandhi a ales
calea rezistenţei similare cu a lui Iisus: „am descoperit
posibilităţile spirituale ale activităţii politice a lui
Gandhi, acea disciplină spirituală care-ţi permitea să
rezişti în faţa loviturilor şi să nu răspunzi. Aşa era şi
Cristos, aşa visa şi Tolstoi…”7. Aşa se explică de ce
Eliade s-a apropiat de Corneliu Zelea Codreanu,
receptând Mişcarea ca pe o revelaţie spirituală,
nonviolentă. Despre revoluţia lui Gandhi: „Şi apoi nu era
numai o extraordinară tactică, era o admirabilă educaţie
a maselor, o admirabilă pedagogie populară, care avea în
vedere stăpânirea de sine. Era într-adevăr, mai mult decât
politică”. Iată cheia naţionalismului spiritual eliadesc.
Iată stratul ontologic al românităţii sale, neînţeles de
ideologii actuali. Sau poate, dimpotrivă…

*
Eliade insistă asupra faptului că India i-a dezvăluit

Europa şi, mai ales, România. El descoperă, de exemplu,
că Brâncuşi n-a fost un imitator al folclorului românesc,
ci a mers la rădăcinile acestuia, la arheu, în sens
eminescian: „Brâncuşi nu a copiat creaţiile populare
româneşti. dimpotrivă, el s-a dus la izvorul însuşi al
inspiraţiei acestor ţărani români sau greci şi a
redescoperit această viziune extraordinară a unui om
pentru care piatra există, stânca există, cum am spune,
într-un fel «hieratic». El a regăsit, dinăuntru, universul
valorilor omului arhaic”8. Şi: „Dacă te întorci cu
adevărat la izvoare, la rădăcinile care coboară până în
neolitic, atunci eşti foarte român sau foarte francez, şi
totodată universal”. 

*
Tentativa lui Eliade seamănă cu a marilor fizicieni

contemporani: a găsi ecuaţia integrală a tuturor forţelor
din univers. Gând care l-a bântuit şi pe Eminescu:
„Dintotdeauna m-a fascinat această întrebare: cum s-ar
putea regăsi unitatea fundamentală, dacă nu a genului
uman, cel puţin a unei anumite civilizaţii indivizibile din
trecutul Europei? Brâncuşi a reuşit să o regăsească…”9.
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*
De la yoga la Freud, la inconştient, sesizează Eliade.

Dar, „spre deosebire de psihanaliză, yoga consideră că
pulsiunile inconştientului pot fi controlate”10.

*
Retrezirea omului modern, în lipsa învăţăturii orale

şi a creativităţii folclorice, nu se mai poate face decât pe
calea culturii, zice Eliade: „Suntem «condamnaţi» să
învăţăm şi să ne trezim la viaţă spirituală prin cărţi”. Căci
până la grotele din Himalaia (şi de ce nu până la grota lui
Daniil Sihastrul!) calea e prea lungă: „O grotă în
Himalaia e libertatea şi singurătatea”11.

Aprecia în filosofia indiană asceza, echivalată cu
izvor de libertate, considerând că ar fi superioară
sfinţeniei creştine: „Mai mult chiar decât creştinismul,
spiritualitatea indiană are meritul de a introduce
Libertatea în Cosmos. Modul de a fi al unui jivanmukta,
nu este dat în Cosmos, dimpotrivă, într-un Univers
dominat de legi, libertatea absolută este de neconceput.
India are meritul de a fi adăugat o nouă dimensiune în
Univers: aceea de a exista liber” (Jurnal, 26
ianuarie1961). Eliade ignoră teologia libertăţii creştine,
cumpănind-o eronat cu o filosofie, fie aceasta şi budistă.
Nu mă miră că şi-a compromis accesul la creştinismul
ortodox, având noimă opţiunea pentru incinerare, la
moarte, deşi există păreri că i-a fost încălcat adevăratul
testament spiritual.

*
Eliade credea în revelaţia viselor, ca dezvăluire a

propriului destin: „E vorba de un destin profund, deci şi
de obstacolele pe care trebuie să le întâmpini; e vorba de
hotărâri grave, ireversibile, pe care trebuie să le iei…”12.

*
Fără Dumnezeu, zice Eliade, „existenţa nu are sens”,

„totul e cenuşă”. Adevărat, dar nu avem nicio dovadă a
existenţei unui Dumnezeu generic, singurul Dumnezeu
istoric/experiat este cel Întrupat, Iisus.

*
Iar despre moartea Europei, cea care se leapădă de

Dumnezeu, Eliade nu poate spune mai mult decât
filosoful-poet Eminescu: „Această moştenire poate să
dispară. Ar fi o pierdere nu numai pentru ceea ce numim
Europa, ci pentru lumea întreagă. De aceea am fost
îngrozit de deznădejdea celor doi bătrâni (unul din visele
sale, n.n.) care mureau singuri fără să transmită ceva”13.
Europenii înşişi au nimicit alte culturi şi e posibil ca alţii
să ne distrugă cultura şi s-o uite. Norocul europenilor a
fost că anumiţi cercetători, feriţi de agresivitatea
distrugerii, au studiat şi au salvat câte ceva din alte
culturi pe care europenii le-au nimicit: „Dar pot să-mi
închipui o posibilitate îngrozitoare: indiferenţa, dispreţul

absolut faţă de această clasă de valori. Pot să-mi închipui
o societate în care nimeni nu se va mai interesa de o
Europă distrusă, uitată, dispărută. E un coşmar, dar
totodată şi o posibilitate”14.

Aceasta este o profeţie sumbră pe care numai
creştinismul o va putea preveni.

*
Eliade şi-a permis luxul, de adevărat înţelept, de a nu

accepta invitaţii la simpozioane, congrese, serate,
interviuri de televiziune, cocktailuri. Pierdere enormă de
timp.

*
Eliade descoperă de timpuriu că logica budistă

renunţase la conceptul de cauzalitate, în epoca
medievală. Marea revoluţie în logica aristotelică a adus-
o, în realitate, dogma Sfintei Treimi. Din păcate, chiar şi
teologii şi filosofii creştini au descoperit-o târziu.

*
Marele merit al generaţiei Criterion: „Noi nu mai

aveam complexul de inferioritate pe care îl avea
generaţia profesorilor noştri: de a nu publica articole într-
un cotidian, ci numai într-o revistă academică”15.

*
Motivaţia lui Eliade pentru scrisul în limba română,

departe de Ţară: „În exil, pământul natal e limba, e visul.
Şi atunci, scriam nuvele”16. Privea exilul ca pe o
continuare a transhumanţei româneşti, ca „parte din
destinul poporului român”. Şi din nou încercarea
labirintului, dar la Paris: „o serie de încercări iniţiatice,
vreau să spun de morţi şi de învieri…”.

Note:
1. Stelian Pleşoianu, interviu luat de Gabriel Stănescu,

în „Argeş”, decembrie 2007.
2. Gabriel Stănescu s-a stins din viaţă pe 22 noiembrie

2010.
3. Mircea Eliade, Încercarea labirintului, Bucureşti,

Editura Humanitas, 2007, p. 25.
4. Ibidem, p. 27.
5. Ibidem, p. 29.
6. Ibidem, p. 35.
7. Ibidem, p. 58.
8. Ibidem, p. 64.
9. Ibidem.
10. Ibidem, p. 65.
11. Ibidem, p. 66, 67.
12. Ibidem, p. 69.
13. Ibidem, p. 70.
14. Ibidem, p. 71.
15. Ibidem, p. 78.
16. Ibidem, p. 91.
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Într-un sfârșit de toamnă friguroasă de înce-
put de secol XX, acum 110 ani, Lev Nikolaevici
Tolstoi fugea din paradisul de la Iasnaia Poliana.
Fuga sa a surprins și a zguduit nu doar Rusia, ci
întreaga lume. Ziarul „Ştiri din Odesa” se adre-
sa astfel familiei şi prietenilor marelui scriitor:
„Nu-l căutaţi! El nu-i al dumneavoastră, e al
tuturor!”. Apelul jurnaliştilor de la  cotidianul
amintit, considerat de Pavel Basinski, autorul
unei  monumentale biografii a titanului de la
Iasnaia Poliana intitulată: „Fuga din rai” (titlu de
epopee), editată la Humanitas, în traducerea
Adrianei Liciu, pe care am comentat-o la
momentul apariţiei în revista „Cultura”, exprima
de fapt un sentiment  general. Ziaristul Vlad
Doroşevici de la „Russkoe Slovo”, altminteri
împărtăşind, fireşte, durerea celor din „cercul
strâmt” al marelui om, scria şi el, dar mai inspi-
rat și mai sugestiv, cu bucuroasă resemnare:
„Vulturul a zburat sus de tot, cum să-i mai urmă-
rim zborul?!”. Din acel moment lumea toată, nu
numai ruşii, a început să şi-l revendice in inte-
grum pe Tolstoi. Să-l revendice nu ca pe o pro-
prietate, nu doar ca pe un patriarh – Patriarhul de
la Iasnaia Poliana –, ci ca pe un sfânt. Nicolae
Steinhardt avea să definească mult mai memora-
bil „canonizarea” cea mai legitimă dintre toate
câte ar fi putut fi a celui excomunicat de o
Biserică inflexibilă, care nici până astăzi nu l-a
iertat, în pofida atâtor memorii ce i s-au adresat:
„Tolstoi n-a fugit de la Iasnaia Poliana spre alte
locuri. A fugit de pe acest pământ către cer”. Mi-
ar plăcea să cred că în asta ar consta şi unul din
motivele refuzului Bisericii ruse de a-l reabilita

pe Tolstoi: sfinţii nu pot fi reabilitaţi de
nimeni și de nicio instituție pământeană,
de vreme ce ei sunt deasupra tuturor ana-
temelor, excomunicărilor şi demonizărilor.
Şi cine să ştie mai bine aceasta decât înal-
tele, sfinţitele și prea fericitele feţe ale
Bisericii Ortodoxe?!

De o literatură – mai ales de o mare
literatură, iar, cu o inspirată propoziţie a
unui important poet român contemporan,
când spui literatura rusă, parcă ai spune
marea iarnă rusă – se leagă şi o fabuloasă
mitologie care, la rândul ei, conferă vigo-
are şi nobleţe unei culturi. Îmi vine în minte o
observaţie, pe care am evocat-o și cu alte prile-
juri, a lui Nicolae Manolescu din „Istoria critică
a literaturii române” privind boala lui Eminescu,
temă abordată, între alții, și  de un medic, pe
nume Ovidiu Vuia – „foarte supărat pe
Călinescu, pe care-l tratează pe un ton inadmisi-
bil”, fiindcă, vezi Doamne, acesta ar fi acreditat
un diagnostic eronat (sifilis) pus lui Eminescu.
„La drept vorbind, încheie discuția Manolescu,
Călinescu merită elogii pentru geniul cu care a
transformat un diagnostic greşit într-un invinci-
bil mit cultural”. 

Potrivit unui clasic al genului, biograful este
un reîntemeietor de mituri. Pavel Basinski, scri-
itor polivalent, născut în 1961, repovestind mitul
tolstoian, îl potenţează. Are în spate biblioteci
întregi consacrate vieţii şi operei lui Tolstoi, care
pot copleşi până la inhibiţie, dar pot și cataliza.
Dificultatea de a scrie o asemenea biografie se
amplifică şi pentru că faptele, deşi sunt cât se
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poate de reale, au căpătat chiar din momentul
producerii lor o aură mitică Cum se ştie, Lev
Nikolaevici părăseşte pe furiş sau, cu o formulă
la modă, sub acoperire, Iasnaia Poliana într-o
noapte umedă de sfârşit de octombrie. Pleacă,
pentru a nu se mai întoarce niciodată viu, dintr-
un univers ce pentru el însemnase totul şi poate
chiar mai mult decât atât. Toate fugile lui, căci
dacă ar fi să o credem pe sora sa, Maria
Nikolaevna, suferea de „sindromul fugarului”,
dar avuseseră până atunci o singură ţintă: Iasnaia
Poliana. „De fiecare dată, rememorează
Basinski, va fugi precipitat la Iasnaia Poliana,
nerăbdător ca un copil, lăsând baltă totul: uni-
versitate, armată, viaţă mondenă, cercuri literare
(inclusiv cel de la revista Sovremennik, condusă
de prietenul său, criticul N.N. Strahov – nota
mea) şi chiar propria familie cu mulţi copii,
atunci când aceasta se va muta la Moscova”.
Numai ultima fugă va fi în sens contrar. Dar ea
va fi un alt fel de fugă întrucât şi ţinta era alta. E
şi nu e de mirare că creatorul de lumi mult mai
vii decât cele reale, cum zicea Ibrăileanu, „nu
putea să-şi imagineze câţi oameni aveau să devi-
nă, cu sau fără voia lor, părtaşi la fuga lui, mer-
gând până la miniştri, la cele mai înalte feţe bise-
riceşti, la Stolâpin şi țarul Nicolae al II-lea”. Se
confirmă astfel repede judecata fiului său
Andrei: „… e o naivitate să credem că Lev
Tolstoi se poate ascunde undeva”. Şi, într-ade-
văr, s-a dovedit a fi o naivitate, în primul rând a
lui Tolstoi însuși. Pentru că „fiecare cuvânt, dar
şi fiecare gest al său făceau înconjurul Rusiei şi
al întregii lumi”. Tolstoi era peste tot și pentru
totdeauna. Pare un nonsens să cauţi pe cineva
care este peste tot. Călătoria într-un vagon de
clasa a treia, în timpul căreia contractează pneu-
monia fatală, se încheie în gara Astapovo, o
localitate al cărei nume fusese până atunci unul
dintre multele toponime fără o semnificaţie deo-
sebită de pe întinsul nesfârşit al Rusiei, chiar
dacă era ditamai nodul de cale ferată. A devenit
însă celebru peste noapte, la propriu vorbind,
căci aici ajunge pentru a muri puţin, cum ar fi

spus Marin Sorescu, după 10 zile de la „fuga din
rai”, Lev Nicolaevici Tolstoi. Paparazzii vremii
îi luaseră urma. Un gazetar de la amintitul ziar
„Russkoe slovo” reușise chiar să se urce în tre-
nul în care se aflau Tolstoi şi doctorul său care i-
a fost alături tot timpul. Gândul lui Lev
Nikolaevici era că dispariţia sa va rămâne neob-
servată, căci, scrie Pavel Basinski: „Legenda lui
există de sine stătătoare, iar el este de sine stătă-
tor. Şi nu are importanţă cine a fost înainte: ţar al
Rusiei, vestit făcător de minuni sau mare scrii-
tor”. Numai că legenda lui Tolstoi, fiind nu doar
„de sine stătătoare”, ci mai ales, atunci, ca şi
acum, vie, fascinantă, era și este totodată izvor
nesecat de alte legende. O atestă o dată în plus
cartea lui Pavel Basinski, o carte grea, la propriu
şi la figurat, şi devenită best-seller. Scrisă cu o
pană de prozator şi bazată pe o vastă documen-
taţie, „Fuga din rai” (titlu de epopee) nu este şi
nici nu putea să fie, având în vedere şi calităţile
de critic literar şi comparatist ale autorului,
numai o biografie a omului, ci şi una a operei.
Deşi o pasionantă naraţiune non-fiction, din ea
nu lipseşte totuşi ficţiunea bine temperată, dar
stimulată irepresibil de misterul unei personali-
tăţi dintre cele rarisime care legitimează la cel
mai înalt nivel specia umană în fața infinitudinii
Universului. Apoi, ficţiunea este motivată de
existenţa unor spaţii neacoperite de mărturii.
Fatalmente, de oricât de multe documente şi
mărturii ar dispune – iar în cazul lui Tolstoi şi al
familiei sale ele sunt prodigioase şi dintr-o mul-
titudine de surse: numeroase jurnale şi bogate
fonduri epistolare, scrieri ale lui Tolstoi însuşi,
precum „Spovedania” sau cele privind religia şi
Biserica, ce i-au adus excomunicarea asupra
căreia nu s-a mai revenit niciodată, nici măcar la
centenarul morţii, când unul dintre urmaşii dire-
cţi, custode al muzeului de la Iasnaia Poliana, a
depus un emoţionant memoriu la Patriarhia
Rusiei, „Însemnările despre trecut” ale fiului cel
mare al scriitorului, Serghei Lvovici, relatările
primului biograf al marelui romancier P.I.
Biriukov, care l-a cunoscut bine şi l-a chestionat
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direct pe eroul cărţii sale publicată în 1906,
monografia lui N.N. Gusev etc. – tot rămân
spaţii goale de mărturii și documente care tre-
buie umplute. Ceea ce şi face Pavel Basinski, cu
spirit critic, cu imaginaţie şi cu fină intuiţie psi-
hologică, într-un mod remarcabil de incitant şi
convingător. În astfel de cazuri, mai mult decât
criticul comparatist şi eseistul, intră în joc scrii-
torul epic. Un suflu de epopee ridică temperatu-
ra acestei cărţi care se citeşte ca un roman cu
mai multe planuri narative şi cu mai mulţi nara-
tori. Sunt evocate, reanimate lumea mică de la
Iasnaia Poliana, lumea mare a Rusiei din epoca
lui Tolstoi şi, desigur, cea nemuritoare, creată de
artistul-demiurg. Figuri, scene, idei, evenimente
din viaţa reală au trecut în opera lui Lev
Nicolaevici şi s-au întors apoi din operă în viaţa
reală într-un sistem al vaselor comunicante „fără
o delimitare strictă a sferelor”. Tostoi a contopit
arta şi viaţa. Nataşa Rostova este zburdalnica
Taniecika, sora mai mică a Soniei. Serghei
Nikolaevici, fratele mai mare al scriitorului, este
modelul lui Andrei, fiul prinţului Bolkonski.
Prinţesa Maria Bolkonskaia o întruchipează pe
mama lui Tolstoi, idealizată de fiul care a cunos-
cut-o aproape numai din amintiri. Definitoriu
din acest punct de vedere este şi faptul că însăşi
povestea de dragoste a romancierului şi a soţiei
sale care, constată criticul – „a trecut în romanul
Anna Karenina «fără eforturi de redactare»”,
căsătoria lui Levin cu Kity „semănând în cele
mai mici detalii cu ce s-a întâmplat între Tolstoi
şi Soniecika în viaţa reală”. Şi exemplele, nume-
roase, ar putea continua.

Voi încheia însemnările de față, cum am mai
făcut și altădată la această rubrică, cu o scurtă
evocare. Cu mulți ani în urmă, călătorind în
Rusia, am fost și la Iasnaia Poliana. Îmi este
foarte greu, de fapt imposibil, să redau emoția cu
care am intrat în universul lui Tolstoi și am vizi-
tat muzeul de aici, conacul natal de care se leagă
tot ce ține de biografia, opera și sufletul scriito-
rului literalmente asaltat, în ultimele trei decenii
ale vieții de oameni de pretutindeni. Veneau la
Iasnaia Poliana oameni de toate vârstele, de

naționalități diferite și de cele mai diverse con-
diții: sociale, morale, intelectuale, profesionale.
Tolstoi devenise – constată biografii săi – „o
colosală autoritate spirituală, a cărei influență în
Rusia este comparabilă numai cu autoritatea
țarului și a Bisericii Ortodoxe”. Dar și dincolo
de hotarele Rusiei: „Autoritatea sa, nu numai în
Europa și America, ci și în Orient, în toate țările
budiste, hinduiste și musulmane, crește ca o ava-
lanșă de zăpadă. El se transformă într-un filozof
de talia lui Lao Ți și Confucius, Schopenhauer și
Nietzsche”, încât „valuri de pretutindeni vin la
Iasnaia Poliana, vin la învățătorul lor, la marele
înțelept”, scrie Pavel Basinski.

În nici un alt muzeu sau casă memorială ale
unui scriitor român sau străin - și am avut prile-
jul să văd destule - nu am trăit însă și un profund
sentiment de dureroasă revoltă ca la Iasnaia
Poliana. De revoltă față de o barbarie ce mi se
pare că nu mai lasă loc niciunui comentariu, ori-
cât de indignat și de acuzator ar fi el. Pentru că
ar fi și insuficient, și superfluu. De aceea, acum,
la 110 ani de la moartea celui ce a scris „Război
și pace”, considerat aproape unanim ca fiind cel
mai mare roman al tuturor timpurilor, voi reme-
mora sec și cu imensă tristețe un fapt dintre cele
ce mi s-au relatat acolo în universul lui Tolstoi.
În cel de-al Doilea Război Mondial, nemții lui
Hitler au devastat conacul de la Iasnaia Poliana,
au profanat celebrul mormânt străjuit de meste-
ceni al scriitorului și au pângărit camera în care
Lev Nicolaevici a scris romanul „Anna
Karenina”, operă despre care Dostoievski, care,
să nu uităm, tradusese „Madame Bovary” al lui
Flaubert în rusește și care, se știe, nu era în cele
mai cordiale relații cu Tolstoi, afirma că este
incomparabilă, unică în literatura lumii. Puține
alte fapte și mărturii, oricât de cutremurătoare,
mi-au revelat cu atâta putere ca la Iasnaia
Poliana că războiul este un cumplit viol la scară
universală.
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Este astăzi Alexandru Philippide (1.04.1900 –
8.02.1979) un scriitor citat mai degrabă decât citit şi
citit mai mult decât studiat – cum el însuşi prezuma
a fi cazul altui poet care şi-a asumat condiţia
inactualităţii, mizând totul pe cartea perenităţii ideii,
pe spiritualitate, pe încărcătura poetică a sensului
sugerat numai ori incomplet revelat, pe o poetică a
inexprimabilului în planul comunicării curente, a
drumului ascuns, a enigmei, a misterului infinit
productiv liric? 

Scriind, rescriind în 1967 un studiu despre
Mallarmé, Philippide făcea, explicit ori implicit, o
profesiune de credinţă. Medita asupra drumului
ascuns pe care poezia sa şi a unei întregi generaţii
lirice l-a parcurs, vreme de o jumătate de secol, în
căutarea originalităţii, a unor adevăruri doar ale ei.
„Arta lui Mallarmé – scrie poetul în Scurtă
introducere la Stéphane Mallarmé – nu deschide
porţi largi. Întredeschide. Drumul pe care ţi-l arată
nu-l vei cunoaşte niciodată până la capăt. Dar îl vei
presupune mereu. Din două sensuri pe care ţi le
oferă, poţi alege unul. Dar le poţi primi pe
amândouă; şi, din alăturarea lor, un al treilea, poate,
se va desprinde”.

Sunt disocieri pe marginea poeticii mallarméene
tot atât cât un mod de a trasa graniţele propriilor
explorări lirice. Decupajele pe care Alexandru
Philippide le propune într-un mai amplu studiu
precum Introducere în poezia lui Edgar Allan Poe nu
au, în ultimă instanță, alt sens. Impresia de
autocomentariu, de proiect transpus, cu neînsemnate
adaptări, în propria operă lirică de maturitate e, mai
mult decât în oricare alt text critic al lui Philippide,
presantă. De recitit, în acest sens, câteva din poemele
de referinţă din Visuri în vuietul vremii (1939) – O
întâlnire ciudată, Balada vechii spelunci, În marile
singurătăţi, M-atârn de tine, poezie, Cântec din anii
blestemaţi – ori, şi mai revelator, poate, o parte

substanţială din textele volumului Monolog în
Babilon (1967), în faţă cu alegaţiile relative la
poetica poescă: „Un fapt de viaţă, un peisaj văzut, o
întâmplare posibilă formează de obicei punctul de
plecare. Totul după cum am observat, este descris cu
limpezime. Puterea de analiză a scriitorului nu
slăbeşte niciodată. El însă nu se mulţumeşte cu atâta,
oricât ar fi de interesantă sau de ciudată în sine
realitatea. Poe deformează poetic priveliştea,
întâmplările, faptele reale şi pe urmă le
reconstruieşte după nevoile visului. Ciudăţenia şi
surpriza (s.n. – L.A.) sunt principiile lui
conducătoare. Imaginaţia lui procură material din
belşug pentru realizarea celei dintâi. În ce priveşte
surpriza, el ştie la perfecţie cum să gradeze efectele,
întârziind cu meşteşug deznodământul prin cotituri şi
ocoluri…”. 

Insolitarea, peisajul sălbatic, visarea, percepţia
zonelor de penumbră sunt lucruri ce favorizează
emoţia estetică, tot aşa cum misterul, stranietatea şi
neprevăzutul : „O groază care nu este spaimă –
glosează poetul pe marginea liricii lui Poe –, ci o
plăcere care înfioară. E tocmai spaima filtrată prin
poezie, spaima poetică... (s.n. – L.A.)” 

Nici o îndoială, aci. În anii ’60-’70 din veacul
trecut, luxul de a trăi în cultură este plătit de scriitor,
în cazurile fericite, cu fastidioase delimitări
conceptuale ori puneri în context pe cât posibil mai
puţin păgubitoare în plan estetic. Expozeul didactic
şi limbajul, în critică, precum în poezie, esopic, ţin
de o limită a permisivităţii libertăţii de opinie – cele
evocate de Philippide în contul lirismului poesc sunt,
nu doar plauzibile din punctul de vedere al unui
exeget al poeziei veacului al XX-lea, dar mai ales
posibil de menţionat, cu precauţii, într-un timp de
reînnoită, mereu, alertă ideologică-doctrinară. În
paranteză fie spus: nu numai Mallarmé și Poe sunt
nume la care Philippide se raportează cu infinite
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precauții – a vorbi despre Arghezi, Blaga, Barbu,
Maniu, Voronca incumbă exegetului obligaţia de a-i
absolvi de posibile derapaje de la normativele
ideologiei oficiale (Despre poezia română dintre
1920 şi 1940).

Fapt este că dacă poetica philippidiană adânceşte,
în timp, o sumă de sugestii trase din estetica
romantismului, supunându-se unui alt principiu
ordonator – mai mult decât orice altceva, spiritul
raţiocinant, lucid-interogativ este cel care dă sens
demonstraţiei poetice. Conştiinţa artefactului şi,
paralel, a elaboratului teoretic – caracterul
autoreferenţial al poeziei, în esenţă, constituind, în
cazul lui Philippide, un orgoliu asumat şi, deseori, o
condiționare estetică.

Nu acesta a fost însă liricul Philippide – cel
exprimat în volumele de început. În orice caz nu
întocmai acesta. Îndatorat sensibilităţii lirice a
momentului mai mult decât el însuşi ar fi acceptat şi
mai mult decât, oricum, unele târzii situări ale criticii
ne-ar îngădui să bănuim în stanţele volumelor Aur
sterp (1922) şi Stânci fulgerate (1930), Alexandru
Philippide şi-a retranşat, în timp, demersul liric sub
însemnele clar semnificative ale culturii. Între
academismele de varii nuanţe care se intersectau în
peisajul literar al deceniilor trei şi patru şi turbulenta
juvenilitate a nu mai puţin feluritelor orientări
avangardiste ale aceleiaşi perioade, poetul şi-a
delimitat, progresiv, cu orgolioasă conştiinţă de sine
şi cu voinţă de a construi peren, un teritoriu liric
căruia avea să-i sporească, fără grabă, cuprinderea
ideatică prin înnoite întoarceri la repere istoricizate
ale poeziei.

Lucruri ce vorbesc de la sine, preocuparea de a
închega reflecţia în sistem, plăcerea construcţiei,
obişnuinţa cărturarului de a poposi exegetic asupra
temelor şi ideilor se răsfrâng, frecvent, dincolo de
paginile studiilor şi eseisticii sale, în cicluri ori
poeme ample ce prospectează (în volumele de
maturitate) mituri şi simboluri ale civilizaţiei –
Visuri în vuietul vremii (1939), Monolog în Babilon
(1967), Vis şi căutare (1979) –, cel care se vroia
constructor „în absolut” încercând câteva căi şi
soluţii lirice care îşi găsesc puncte de convergenţă în
poezia veacului anterior. Lucida visare novalisiană a
absolutului şi haloul de puritate al Greciei unui
Hölderlin se întâlnesc, astfel, cu conceptualismul
marilor poeme eminesciene şi exaltarea imagistică

din lirica lui Macedonski, spre a cantona,
finalmente, în ineditele din volumul postum, Vis şi
căutare, într-un neoclasicism ce amestecă referinţa
biografică şi fantazarea erudită. Nu înainte, toate
acestea, ca poetul să parcurgă câteva stagii de
acomodare prin literatura celei mai stricte
contemporaneităţi. Dacă un text cum este «Cântecul
câtorva» vorbeşte, cu suficientă claritate, despre
adoptarea unui imagism de speţă expresionistă, „O,
Soare, cu aripa ta alungă/ Cât mai departe noaptea
noastră lungă ;/ Şi sprijină de stâlpi de flăcări largi
tot golul,/ Să nu se surpe, copleşind pământul,/
Atunci când vântul/ Prin golul mut se dă de-a
rostogolul.// Desfăşurându-ţi aripile largi,/ Tu
vechiul cer îngust şi scund să-l spargi/ Şi să-i
împrăştii ţăndările-albastre/ În vid, deasupra
capetelor noastre,/ Pentru-a privi pe vasta lui ruină/
Îndemnul tău de aur şi lumină.”, alte poeme, nu
neapărat mai modeste în „concepţie”, trimit la
decorativul parnasian şi simbolist, la poezia
interioarelor, a târgului de provincie, a tristeţilor
crepusculare şi a decorurilor vetuste (Seninătate,
Muzică, Decor, Berceuse, Preludiu de toamnă). Cu
observaţia, însă, că solida cultură poetică îl
împiedică pe liric să rămână la datele comune ale
ambianţei literare, mai întotdeauna în culegerile Aur
sterp şi Stânci fulgerate, o ironie altieră, după cum,
deopotrivă, ştiinţa de a ridica la concept ori de a
transpune într-un plan general reflexiv o recuzită
imagistică prea des uzitată îndepărtând poezia de
banalitate: „Pe poarta cu stâlpi rumeni în parc când
ai intrat,/ Castelul e istoric şi lacul e pătrat./ Cerul cu
mâini crăpate de vânt deapănă noapte,/ Şi aerul e
proaspăt, pe lac, cu gust de lapte./...// Nepregătite
vorbe s-adună-n colţul gurii./ Îţi dau înapoi gândul
din marginea pădurii/ Şi sufletul pe care, zălog, ţi l-
am păstrat.// Castelul e istoric şi lacul e pătrat.”
(Stil). 

S-au adăugat, în volumele următoare, tentativele
de revenire la formule trasate de lirismul eminescian,
la poemul filosofic ce pune în relaţie concepte
existenţiale antinomice, ca şi plăcerea de a visa în
marginea unui simbol mitic ori de a imagina
spectaculoase procesualităţi cosmice. Cum şi
trimiterile erudite, apologurile şi glosele de clasică
turnură: „În Grecia cea veche chiar şi ceaţa/ Părea
prietenoasă, cum este dimineaţa…” (Omagiu unei
umbre).
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Din ce în ce mai evident, lumea în care poetul îşi
proiectează viziunile se situează sub semnul culturii
eline, fabula pe care poezia o rememorează
neabătându-se de la ştiute drumuri pe pământurile
sigure ale clasicităţilor. „Grecia cea veche”,
Agamemnon, „vestitul Pelion”, „fermecătoriile
shakespeareene”, Titania, Oberon şi Puck – în Vis şi
căutare – unele refrene eminesciene, ecourile
legendare ori de basm liric reconfirmă câteva opțiuni
de lectură. Chiar dacă – în volumul postum, din 1979
– mai puţin conforme cu datele obișnuite ale liricii
autorului devin unele inflexiuni ale vocii lirice, altfel
strunite, mai predispusă, parcă, spre comunicarea
unei sensibilităţi altădată transmisă mediat, reticent :
„– Şi ne-nşelăm cu strania credinţă/ Că ispăşim cu
mari păreri de rău/ Greşelile de-odinioară,/ Care pe
alţii i-au făcut să-i doară,/ Când nu gândeam ce-i
bine şi ce-i rău/ Şi când cu nepăsare şi-n neştire/
Trăiam în nemiloasă devenire./ Dar nimeni n-ar
putea să mai învie/ Ce-a fost stricat, jignit pe
veşnicie./ Şi doar numai părerea de rău mereu e vie”
(În nemiloasa devenire).

Nimic, probabil, din cele ce au concurat la
constituirea personalităţii poeziei lui Alexandru
Philippide, începând cu Aur sterp şi încheind cu
Monolog în Babilon, nu lipseşte din poemele
antologate în întâia dintre cărţile făcute, prin jocul
hazardului, să ilustreze în postumitate efigia poetului
– Vis şi căutare (1979). Nici posturile romantice,
proiecțiile cosmice şi gustul pentru tărâmurile
misterioase, nici temele şi motivele consacrate de
literatura expresionistă, prezente în o sumă de poeme
ce reprezintă perioada cristalizărilor lirice imediat
următoare publicării culegerii Visuri în vuietul
vremii, nici captațiile mitice, culturale,
shakespeareene, gnomismul, sentenţiozitatea, epica
împânzită de reflecţii şi mari simboluri ale
existenţei, intelectualismul, fantezia livrescă, –
solemnitatea stanţelor, ironia rece, detaşarea şi
spiritul dubitativ, acomodarea cu o filozofie a vieţii
marcată de cultul umanităţilor, o înţeleaptă, în ultimă
instanţă, considerare a rosturilor existenţei şi ale
scrisului: „– Ce-i marea poezie? Vorbă-n vânt/ Cu
care ne-amăgim; comod cuvânt/ Cu care lesne-
acoperi ce nu ştii./ Mai bine să ne-ntoarcem pe
pământ/ Şi părăsind călătoria-n vid./ Să cultivăm
grădina lui Candid./ Lăsând închipuirea să măsoare/
Iluzia-n continuă mişcare/ A ţelurilor drumurilor
lungi./ La care să visezi, să nu ajungi…/ Şi poate-aici

s-ar întâmpla să fie/ Şi mult râvnita mare poezie/
Ispititoare –/ Căci totul este vis şi căutare” (Vis şi
căutare).

Cu o alcătuire, prin forţa împrejurărilor, destul de
eteroclită, Vis și căutare rămâne un volum revelator,
nu mai puţin, pentru opţiunile ce tutelează întreaga
creaţie lirică a scriitorului. Consemnând concordanţa
generală cu toposurile de sursă erudită – cele care au
configurat, în timp, echilibrul, structura de rezistenţă
a poeziei lui Alexandru Philippide – lectorul trebuie
să ia act, dacă nu de un nou ceremonial liric, de o
poetică substanţial revizuită, în orice caz de
inflexiunile unei „voci” lirice altfel strunite, mai
predispusă, parcă, spre comunicarea unei
sentimentalităţi altădată transmisă reticent. 

Evident, lumea în care poetul îşi proiectează
viziunile nu este, încă o dată, străină de cerul elin,
fabula pe care poezia sa o rememorează nu se abate
prea mult de la cele statuate prin tradiție. Mai puţin
conforme cu imaginea impusă în conștiința publică a
poeziei philippidiene sunt, în ultimele poeme, lângă
predispoziţia marcată spre epigramatic, lângă o
sensibilitate în care se amestecă, în mod perceptibil,
o notă de umor şi, nu cu o mai scăzută pregnanţă, un
sentiment de resemnare în faţa timpului care trece, o
lucid nostalgică (auto)contemplare – referinţa
autobiografică, coborârea din fabula mitică şi
culturală în epica istoriei. Panegirist pios, cărturarul
îl evocă („În versuri ce cultivă trecutul şi-l învie”) pe
ascendentul statornicit pe „paşnicele plaiuri
moldoveneşti, atras/ De oameni şi de locuri”
(Omagiu unei umbre), meditează asupra sensului
cunoaşterii umane (Secrete şi mistere), visează, în
stanţe clasice, Pe marginea unei poveşti a
povestitorului humuleştean.

De reținut, o dată în plus, viziunile romantice,
proiecţiile expresioniste precum cele din poemele
scrise într-o perioadă mai îndepărtată, spectacolele
misterioase şi călătoriile la confiniile unui cosmos
enigmatic, toate câte ţin de datele unei poetici
receptate, în perspectiva istoriei literare, ca una
dintre primele afirmări ale „resurecţiei lirice”
datorate generaţiilor interbelice.
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În Mysterele căsătoriei, romanul a cărui ultimă
parte, publicată chiar în anul morții scriitorului
(1886), e o mărturie îndurerată a deziluziilor
suferite în căsnicie, C.D. Aricescu încearcă să
contrazică afirmația se sorginte balzaciană că orice
femeie este, până la urmă, creația bărbatului său.
La vremea când se însura, Aricescu nu mai era
totuși, de mult, la vârsta iluziilor. Însă aspirația
către puritate, fără de care nu putea concepe
iubirea, l-a făcut să creadă că rafinata Iulia, soția
lui preaiubită, nu e decât o altă ipostază a primului
său amor, după cum notează el la un moment dat
în memorii: „Dacă trăia, ea ar fi fost consoarta
vieții mele; căci sufletele noastre erau surori! Iulia
mea, mama copiilor mei, are sufletul Alexandrinei,
d-aceea ea este azi soția mea”. 

De soția sa îl va fi apropiat, pe de o parte,
același tip de dragoste celebrat în „preludiul părții
a treia din Misterele căsătoriei”, ce descrie
„amorul a doi juni neesperimentați, un amor à la
Dante pentru Beatricea lui”, dar și, pe de altă parte,
sentimentul că femeia iubită e întruchiparea
vremelnică a „eternului feminin” („în Sofia voi
descrie amorul meu conjugal cu Iulia, consoarta
mea, care este imaginea fidelă a Florichii, idealul
frumosului amor”). În Mysterele căsătoriei (partea
a III-a, Bărbatul desillusionat), Sofia notează în
memoriile sale aceste gânduri: „[...] este cu putinţă
ca douĕ fiinţe, una de 36 de anĭ, cealaltă de 26,
bărbatŭ şi femee, amînduoĭ vĕduvĭ şi cu copiĭ,
amînduoĭ trecuţĭ prin purgatoriulŭ căsătorieĭ,
amînduoĭ gustêndŭ deja din cupa cu nectarŭ (celŭ
puçinŭ Costinŭ; căcĭ pentru Sofia, cupa eĭ a fostŭ
plină cu veninŭ), avîndŭ adică amînduoi o bună
dosă de esperiinţă-despre ale căsătorieĭ, este
possibilŭ, ḑicŭ, să se iubéscă cu atîta candóre, cu

atîta pudóre, ca duoĭ junĭ de 18 ani, neiniţiaţĭ încă
în misterele Venereĭ?”

Răutăciosul Călinescu nu pierde prilejul de a
constata că Sofia/ Iulia („o divorțată”) nu s-a
ridicat la înălțimea iluziilor amoroase ale
bărbatului (Costin Șoimulescu, în roman), care se
căsătorește totuși cu ea, „pentru ca peste ani de zile
să afle că îi pusese o inscripție ipotecară asupra
proprietății pentru o înstrăinare de zestre”.
Concluzia criticului e că cel de al treilea și ultim
volum din romanul Mysterele căsătoriei („fără
valoare literară”) nu e decât „o dezvăluire de
necazuri familiale”, ce-l determină pe scriitor (în
ipostaza nefericită de „bărbat deziluzionat”) să
constate „primatul naturii în femeie”. Ca atare,
deși plănuise să facă apologia amorului
matrimonial, Șoimulescu se vede nevoit să
constate, cu amară luciditate: „[...] defecte ascunse
s’aŭ datŭ pe faţă în timpulŭ căsătorieĭ: iuțéla
(l’émportement) şi gelosia. Devinassem acésta din
Memoriile sale. Mărturisesc c’am fostŭ fericitŭ, cu
tóte supărările şi grijele casnice; disputele, care
uneorĭ degeneratŭ în certe, fiind între patru ochi,
se uĭtaŭ îndată; căcĭ amorulŭ şi stima le ştergea
iute din memorie; dar alaltăerĭ, la 21 Maiŭ, ḑiua
mea onomastică, priimescŭ unŭ Jurnalŭ alŭ
tribunaluluĭ G... cu data de 11 Mai, în care se ḑicea
că, după cererea Sofieĭ, avêndŭ lipsă de zestre,
tribunalulŭ i da autorisație a lua inscripţie
hypothecară asupra proprietăţiĭ mele din
districtulŭ R..., cumpĕrată cu banĭ din averea
părintéscă. Acésta fu unŭ trăsnetŭ pentru mine”.
Memorialistul și romancierul se identifică astfel
până la suprapunere, izvorul autobiografic al
ficțiunii fiind confirmat de paginile confesive ale
scriitorului.
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AL CULTURII NAȚIONALE:AL CULTURII NAȚIONALE:

C.D. ARICESCU (I)C.D. ARICESCU (I)
Antonio PATRAŞ



Până în 1859, când numirea lui Cuza pe tronul
Moldovei și al Țării Românești îi va deschide
calea unei cariere politice, răsplătindu-i-se astfel
fidelitatea față de ideile Revoluției, Aricescu
refuză să se lase cumpărat cu posturi de
domnitorul Știrbei, deplângând soarta fostului său
prieten Ion Catina, poet a cărui biografie inspirase
și pe Călinescu într-o nuvelă târzie. Trimite
primele sale volume de poezii lui Ioan Maiorescu,
tatăl viitorului critic, în semn de „stimă și
admirațiune”, izbutind să publice totuși și după
episodul exilului la Snagov o culegere de versuri
(Arpa română, 1852) și un studiu istoriografic,
Istoria Câmpulungului (1855-1856), mutilate însă
de cenzură – după cum se va plânge mai târziu
autorul, care în 1859 publică o Explicare a
alegoriilor din „Arpa română”, pentru a evidenția
natura subversivă a propriilor texte. 

Membru al comitetului unionist din
Câmpulung, poetul ajunge deputat în divanul ad
hoc din 1857, pentru ca după Unire să se angajeze
ca administrator și redactor la „Românul” lui C. A.
Rosetti. Ecouri ale activității sale politice
păstrează și literatura sa, în cea de a doua parte a
romanului Mysterele căsătoriei întâlnindu-se
numeroase pasaje ce compun o foarte pitorească
frescă socială, cu prinți, ofițeri duelgii și miniștri,
cu „ciocoi” și negustori bădărani, dar și cu oameni
de extracție joasă, escroci, codoașe, femei ușoare,
cuțitari și alții, ejusdem farinae. Tot aici, în
romanul menționat, se dezbate și chestiunea
proprietății, căreia Aricescu i-a arătat interes și ca
editor, tipărind în 1862 o broșură cu dezbaterile
din Parlament. În același an publică oda La
Grecia, în care celebrează detronarea regelui
Othon – fapt pentru care va fi judecat și întemnițat
la Văcărești pentru aproape jumătate de an, pe
motiv că ar fi instigat ofițerimea la anarhie.
Versurile incriminate ar fi fost acestea: „S-a
luminat soldatul, el e azi cetățean,/ Iar nu mașina
oarbă a crudului tiran”. Provocat la duel de doi
ofițeri, poetul nu acceptă confruntarea, fiind în
cele din urmă judecat și condamnat la 5 luni de
detenție și la o amendă. După eliberare, se retrage
de la „Românul”, supărat că nu fusese apărat de
C.A. Rosetti și de comilitonii liberali, apropiindu-
se de Cezar Bolliac și publicând în gazetele

acestuia, „Buciumul” și „Trompeta Carpaților”.
Începe să prețuiască mai mult pe Dimitrie
Brătianu, liberal sincer, decât pe „vizirul
omnipotinte” Ion C. Brătianu, care a trădat
idealurile Revoluției. 

Deși alegătorii săi i-ar fi criticat activitatea
politică, acuzându-l că „se ocupă cu nimicuri”
(informația discreditantă tot Călinescu a pus-o în
circulație), revoluționarul poet se implică în
numeroase campanii de presă, luând partea
„popolului” năpăstuit și criticând pe ciocoi. În
culegerea cu titlul Satire politice care au circulat
în public, manuscrise și anonime, între anii 1840-
1866, Bucuresci, Editura Tipografiei Moderne
Grigore Luis, 1884 (citez dintr-un exemplar ce a
făcut parte din biblioteca donată Academiei de
generalul Tell), Aricescu atrăgea atenția asupra
importanței pe care trebuie să o aibă presa într-o
societate civilizată („libertatea presei este supapa
conștiinței publice într-o societate bine
organisată”), justificându-și astfel demersul
editorial: „În lipsă de libertate a presei, conștiința
publică se vedea silită a-și manifesta opiniunea în
mod clandestin, contra actelor arbitrare,
scandaloase sau perfide ale oamenilor publici;
critica atunci, sub formă de satiră, se respândea
repede în public prin manuscrise”. 

Excesul de alegorie din poezia lui Aricescu
(antologabile în acest gen sunt bucăți ca Ariciul și
viespile, Pasărea în libertate sau Taurul și șoimul,
incluse în ediția de Scrieri alese, apărută în 1982,
sub îngrijirea lui Dan Simonescu și Petre
Costinescu) își găsește ca atare o explicație
sociologică ignorată de exegeții estetizanți, care au
sancționat maniera, curentă în epocă, fără a-i
depista cauzele. Poetul profită de ocazie și
reproduce în cuvântul său de escortă pasajele ce i-
au fost cenzurate și care vădesc sinceritatea
atitudinii sale democratice, de critică la adresa
abuzurilor și a tiraniei: „Trăi-voi eu, o Doamne, ca
să mai văd aicea/ Vr-un Mihai, vr-un Radu, vr-un
Țepeș sau vr-un Mircea,/ Sacrificând viața pentru
patria lor ?/ A! Iată curcubeul peste Carpați se-
nalță:/ E semnul libertății, e semnul de viață/ Ce-
anunță României un splendid viitor” (din
Costumul național); „Amară e pâinea oricărui
spion/ Și spinos e sceptrul unui tiran Domn” (din
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Ruga poetului) sau „Lasă, bunicuțo, că mă fac eu
mare;/ Vei vedea atuncea, la cincizeci de ani,/ Cum
o să dau dreptul celui ce îl are,/ Și cum o să apăr
pe bietul țăran;/ Iar pe ăi Ciocoi,/ Scorpii și
strigoi,/ Cum o să-i jupoi,/ Ca pe nisce oi” (din
Fallanga). 

Edificatoare pentru starea de spirit ce l-a făcut
să se declare „independinte” și să scrie în gazetele
lui Bolliac, despărțindu-se de liberalii oportuniști,
sunt satirele anonime Plăcinta bugetară sau Roșii
și albii, din care merită să dăm câteva mostre:
„După ce-mpreună mi s-au tărbăcit,/ Roșii și cu
Albii s-au încumetrit;/ Însă nu se scie, Roșii au
albit,/ Sau mai bine Albii au mai rumenit./ Roșii
zic că Albii legea au călcat,/ Albii zic că Roșii ling
unde-au scuipat;/ Dar poporul zice: toți sunteți
Ciocoi,/ Unii vechi, și alții Cioclovine noi./ Lupii,
toată vara pe cât sunt sătui,/ Umblă fiecare rasna
prin păduri ;/ Dar când vine gerul și înflămânzesc,/
Foamea i apropie, lupii se-nfrățesc,/ Hoitul, sau
Domnia, pe lupi i uni./ Vai! de biata turmă ce s-ar
rătăci” (1866). Nu lipsită de expresivitate e, mai
apoi, „satira Revoluțiunii Române de la 1848”,
atribuită ciocoilor, „adică lingăilor de prin curțile
boeresci cari, prin mișcarea de la 48’, perdeau
avantagele ce le asigurau Regulamentul organic”,
din care posteritatea a reținut astfel de stihuiri pe
ritm de baladă: „Frunză verde ș-o lalea,/ Dar Eliad
ce-mi făcea ?/ Se-nfășura în manta,/ În mantaua
cea Domnească./ Țara să ocârmuiască”. 

Plasticul portret călinescian, prezentând pe
Aricescu în ipostaza caraghioasă de „poet exaltat
și trivial” – „le poète martyr”, ce „și-a narat în
versuri și proză viața lui agitată”, închipuită „ca a
unui erou publicist în luptă cu tirania” –, s-a impus
în conștiința posterității, cu toate că opera
scriitorului e mai mult decât imaginea expresivă a
unui „om interesant”. Merită salutată în acest sens
recenta inițiativă editorială a lui Mircea Platon și
Ionuț Butoi, de a include în volumul Percepții
privind satul românesc. Antologie din clasici ai
culturii naționale (Editura „Cuvântul Vieții”,
București, 2019), un fragment din sus menționata
culegere de documente editată de Aricescu,
Chestiunea proprietății desbătută de proprietari și
plugari la 1848 (Typographia lui Stephan

Rassidescu, 1862). Cu tot ridicolul poeziei sale, de
un prozaism vădit, și care nu e decât „o
autobiografie-itinerariu” (Ștefan Cazimir), o
narațiune autobiografică „prefăcută în cronică
rimată” (ca în exemple de genul: „La șaizeci și
nouă, fiind ministru Crețescu,/ La Arhive ca
director el numește p-Aricescu”), mă bucur să
constat că Aricescu este recunoscut astăzi, iată,
drept un „clasic al culturii naționale”, autor al unei
opere inegale din punct de vedere estetic, dar de
indiscutabilă valoare culturală și documentară.
Este însă nedrept a-l prețui pe inimosul scriitor
doar după meritele lui literare, evidente de altfel,
dar minimalizate retrospectiv, pe motiv că nu mai
rezonează cu sensibilitatea modernă. Observația
merită, cred, o explicație mai amplă.

Departe de a se fi crezut „un Béranger al
românilor” (cum insinuează Călinescu, spunând că
așa l-ar fi botezat într-o epistolă „poetul G. Tăut de
la T. Frumos”), Aricescu se considera, mai modest,
„un discipol al lui Bălcescu în istoriografie, al lui
C.A . Rosetti și Bolliac în publicistică, al lui
Heliade și Bolintineanu în poezie” (afirmă Ștefan
Cazimir, în studiul introductiv al ediției de Scrieri
alese sus menționate). În prefața romanului
Octavu, din 1856, scriitorul însuși elogia meritele
înaintașilor, celebrați ca modele demne de imitat,
făcând următoarea profesie de credință: „Frații
mei, imitați în poesie pe Bolintineni, în proză pe
Rădulești, pe Tătărești în pictură și pe Bălcești în
istorie”, și „numele vostru va fi încununat de sacra
Posteritate”. Aricescu își dorea să continue așadar,
cu propriile puteri, linia națională în cultură,
trasată curajos de liderii generației pașoptiste.
Remarcabil e că, perfect conștient de valoarea sa,
vrednicul scriitor își asuma numai un rol modest,
de epigon – la fel ca Vlahuță mai târziu, cu care
seamănă de fapt în mai multe privințe.

Referindu-se doar la versurile lui, ca și
majoritatea criticilor de mai târziu, Maiorescu îl
plasa în articolele sale polemice alături de
Macedonski, Sion sau Aron Densușianu,
sancționând ironic carențele estetice și de gust ale
unor astfel de compoziții. Punând însă pe seama
„naivității” și a emotivității înclinația comună a
pașoptiștilor către patos, către exces, Călinescu va
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încerca o tardivă reabilitare, răsturnând
perspectiva maioresciană și găsind merite poeziei
lui Aricescu, inclusiv părții aparent celei mai puțin
rezistente  – și anume, textelor de tipul „epistolei
familiale”, ce descriu „impresii de călătorie”,
considerate „total nereușite” (cf. Dicționarul
General al Literaturii Române).  Din dorința de a
ieși din clișeu și de a-și surprinde cititorii, marele
critic conchide că „prozaismul lui corespunde unui
gen clasic, turistic”, fiind ca atare legitim din
punct de vedere estetic. În consecință, pe lângă
alegoriile, fabulele, satirele și pamfletele care l-au
făcut cunoscut în epocă, aducându-i faima de poet-
revoluționar, poemele din volume ca Flori de la
Tușnad (1872) sau O escursiune pe munți (1878),
cu caracter voit meditativ, nu sunt nici ele cu totul
lipsite de valoare, descriptivismul pitoresc fiind
străbătut uneori de „simțul grandiosului natural”
(spune Ștefan Cazimir), ca în următorul fragment
de debut al unui poem redactat în cel mai prozaic
mod cu putință: „Iată-mă sosit, în fine, în orașul
Câmpulung!/ Câmpulungul este, frate, așezat pe
un câmp lung/ Între două lungi muscele, de munți
înalți mărginit,/ Printre care șerpuiește Râul
Târgului numit” – pentru a dobândi treptat o
tonalitate mai gravă, anticipând saltul spectaculos
de la trivial la sublim: „O ploaie torențială și
repede mă sili/ A pleca, cu hotărâre a doua zi a
veni;/ Ploaia ținu toată noaptea cu trăsnete și cu
vânt,/ Încât părea că s-afundă muntele tot sub
pământ” (Escursiune pe munți). 

Aricescu a scris și poezie pe tipare folclorice
(în balade ca Lina Cătălina sau Fântâna fetei), dar
fără sensibilitate, și o mulțime de texte ocazionale,
din care se reține acest imn închinat Unirii: „O tu,
sântă Unire, simbol de propășire,/ Prin care și tot
omul și oricare popor/ Recapătă putere, recapătă
mărire,/ Când cere cu ardoare al tău sânt ajutor,//
Salut a ta ivire, o, stea multașteptată,/ Pe orizontul
dacic de groși nori copleșit! [...] Trăiască, frați,
Unirea! Unirea e puterea; Puterea e mărirea;
mărirea, propășirea./ Unirea e viața, lumina și
averea; Unirea-i libertatea, unirea-i fericirea”
(Unirea). 

Cele mai reușite rămân însă, în opinia mea, tot
versurile de factură satirică, care anticipează pe
Macedonski și pe Arghezi, dar și pe Eminescu cel

din Scrisori, ca în acest fragment din Țepeș și
trântorii societății: „A! Ce mai trântori și ce
lipitori/ Trăiesc din sudoarea altor muncitori!/ Și
toți acești  trântori au saci cu rubiele!/ Ce folos ei
însă aduc țării mele?/ Piară dar în flăcări șerpi și
lipitori!/ Iar pe vagabonzii cei din închisori,/ Pe
toți în oștire: carne pentru tun./ De ce pentru
trântor să piară cel bun?/ Voi să curăț ghimpii din
patria mea”.  

Dacă în prima parte a vieții a scris mai mult
literatură și publicistică, după abdicarea lui Cuza,
numele lui Aricescu apare tot mai rar în gazetele
vremii (în 1872 încetează să mai colaboreze și la
„Trompeta Carpaților”), scriitorul dedicându-se de
acum încolo activității administrative, ajungând
Director al Arhivelor Statului, apoi al
Imprimeriilor și al Domeniilor Statului (între 1869
și 1876) – semn că noul monarh a fost dispus să-i
recunoască meritele de cărturar patriot. În această
perioadă, autorul Arpei române își consolidează
formația de istoric, redactând și cea mai
importantă lucrare a sa, Istoria revoluțiunii
române de la 1821 (1874), precum și trei culegeri
de documente: Capii revoluțiunii române de la
1848 judecați prin propriile lor acte (1866),
Corespondința secretă și acte inedite ale capilor
revoluțiunii române de la 1848 (1873-1874),  Acte
justificative la „Istoria revoluțiunii române de la
1821” (1874). Ca „om al începutului de drum”
(după inspirata formulare a lui Paul Cornea) se
impune așadar Aricescu și în istoriografia
românească, Istoria Câmpulungului fiind „prima
monografie a unui oraș” (Ștefan Cazimir) în care
informațiile sunt prinse pe canavaua unei narațiuni
captivante, centrate în jurul biografiei lui Matei
Basarab – tipul despotului luminat, a cărui domnie
e comparată cu cea a lui Ludovic al XIV-lea.
Rămânând însă și ca istoric un „căuzaș cu sufletul
vibrant” (Gabriela Drăgoi), Aricescu se vede
nevoit să constate că „sorgentea avuțiilor lui Matei
cată să fie răpirea, amăgirea și omorul”, câtă
vreme „enormele avuții, private sau domnești, au
mai totdeauna niște sorgente comprometabile
reputației posesorilor lor, căci, cum vedem și azi,
cei onești sunt obscuri și poveri”. Nici Tudor
Vladimirescu nu-i văzut doar într-o lumină,
istoriograful evidențiind și slăbiciunile omenești

142142 CONVORBIRI  LITERARE



ale eroului Revoluției de la 1821, cu remarcabile
calități de lider, dar și cu incontrolabila lui
înclinație spre exces și cruzime, care l-a pierdut, ca
pe un erou de tragedie.  

Pe lângă bogata sa activitate publicistică,
apreciată de exegeții avizați, se pare că partea cea
mai durabilă a operei lui Aricescu ar fi tocmai cea
de istoric și de editor de documente („onorabilă”,
cum spunea Călinescu, conținând „știri încă
utilizabile”), alături de care par menite a
supraviețui doar paginile sale memorialistice (ce
compun, afirmă Ștefan Cazimir, „prima
autobiografie integrală a unui autor român”).
Creația lui literară propriu-zisă ar fi rămas ca atare
circumscrisă epocii pașoptiste, nesupraviețuind
lovinescianului proces de mutație a valorilor
estetice. Ajungând prin urmare să fie complet
ignorat ca scriitor în ultimii ani ai vieții (în prefața
la cel de al treilea volum al nenorocosului său
roman, Mysterele căsătoriei, se plânge de
ingratitudinea editorului Samitca), fostul elev al
lui Heliade își câștigă pâinea o vreme (din 1877)
ca revizor școlar, pentru a-și încheia cariera
publică în funcția de director al Internatului
Liceului Matei Basarab din București. În acești
ultimi ani, de tihnită marginalizare, va găsi
scriitorul răgazul necesar definitivării celei de a
treia părți a romanului sus menționat, după cum
am mai spus, precum și a memoriilor al căror
manuscris a zăcut în biblioteca Academiei aproape
un secol, pentru a fi tipărit mai întâi în 1982, în
volumul Scrieri alese, fiind reeditate într-un
volum de sine stătător abia în 2002 la Editura
Profile Publishing, București (prefață, referințe
critice, bibliografie de Liviu Petreanu).  

Moare în 1886 din cauza unei boli de inimă,
fiind înmormântat în orașul natal. Pe piatra
mormântului său de pe dealul Flămânda s-au scris
câteva versuri din finalul poemului Suvenirea
locului natal, ce merită reproduse și aici pentru
expresivitatea lor sentențioasă, de epitaf: „Până
când mai bate încă inima în pieptul meu,/ Aș dori
încă o dată, loc natal, să te văd eu;/ Și pe creasta
ta, Flămândă, încă un imn să înton;/ Și apoi să mor
ferice ca bătrânul Simeon;/ Iar murind, a mea
țărână să repaoze doresc/ Pe această moviliță, ăst

triped al muzei mele;/ Și drept monument funebru
un buchet de floricele/ Și o cruce ca să spuie că aci
eu odihnesc”.

Aricescu n-a fost numai un „poligraf
perseverent”, cum s-a spus, cu vădită malițiozitate,
ci un întemeietor entuziast și cultivat, un „om al
începutului de drum” în diverse domenii, inclusiv
în literatură – câștigându-și astfel dreptul de a fi
numărat în rândul „clasicilor culturii naționale”.
Criticii literari nu l-au prețuit, am văzut, decât ca
istoric, publicist și memorialist (Eugen Simion l-a
onorat cu o afectuoasă atenție), contestându-i însă
capacitatea de a compune opere de imaginație care
să convingă și din punct de vedere estetic. Ca
oglindă a vieții, e drept, literatura lui Aricescu
păstrează încă o relevanță documentară greu de
ignorat, fiind o cronică destul de fidelă a epocii
străbătute de revoluționarul scriitor. Ca ficțiune
literară în schimb, lasă mult de dorit, trădând
atașamentul scriitorului pentru o literatură de tip
gazetăresc, în care miza pedagogică e mai
importantă decât cea estetică în sens strict. 

Aricescu era însă omul epocii lui, care
consacrase, prin Heliade, efigia scriitorului
militant, ce-și asumă un rol major în societate, de
„luminător și conducător de oameni”, fără a avea
nici cea mai vagă idee despre existența unei
literaturi autonome estetic, autoreflexive, care
pornește din romantism pentru a se cristaliza pe
deplin în modernitate. Nici Gherea, mai târziu, nu
vedea lucrurile altfel, ironizând fără să priceapă
estetica metafizică a lui Maiorescu, împrumutată
de la Schopenhauer și de la filosofii idealiști.
Pentru Aricescu, la fel ca și pentru susținătorul
„artei cu tendință”, literatura nu putea fi altceva
decât o fidelă oglindă a vieții și nimic mai mult. Ca
atare, în loc să-i reproșăm scriitorului că nu se
îndepărtează suficient de mult de biografia sa, că
nu dă dovadă de prea multă fantezie, ar trebui să-i
judecăm literatura după criteriile potrivite, id est
acelea reclamate de estetica pașoptismului. 
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Bunul obicei al celebrării la Convorbiri literare
se presimţea din freamăt, din rezonanţa numelor şi
a titrărilor, acea surdinizată notă de anticipaţie,
când vorba, uzurpatorul nostru sacru de toată ziua,
prinde să se gătească dinadins. Astfel, frumuseţea
rămânea legată de unicitatea întâmplării, dorit
repetabile.

Nenorocos, anul acesta generalizează nelinişti
dizolvante ale obiectului estetic, chiar în
decembrie, cu senzaţia depărtării magilor de
miracol… Ne-am mulţumi cu vaccinul, ideea
englezului Jenner care la 1796 constatase că văcarii
în contact cu vitele variolate nu fac variolă!, dar să
lăsăm, ne regăsim noi gustul individual din calea
întoarcerii! O broderie din cingătoarea mamei, sau
cârlionţul scăpat din năframa bunicii ne mai pot
inspira, ne-au rămas riscul şi aventura cuvântului,
rezervele de absurd şi măreţie ale fiecărui anotimp,
dar, mai cu seamă, minunea că în faţa atâtor
primejdii, decembrie resimte în ordinea necesară a
sufletului adoraţia mumelor. Când apele coboară,
Convorbiri îşi conservă izvorul, părând că-şi
cheamă umbrele-înapoi; de-astfel de toane vecinic
nu te saturi…

Actul cercetării este în sine o zăbavnică
înţelegere a zidirii strămoşilor, cum piatra admite şi
necurăţenia molozului şi liantul compromisului.
Obsedaţi de rădăcini, scotocim astupătorile,
pogorâm în oase, vrem mărturiile mumelor
învrednicite de duhuri cu progenituri din răspântia
morţii cu viitorul. Iertarea păcatului din prea multă
frumuseţe şi iubire este de când lumea.

De ascetismul anahoreţilor Indiei se temeau şi
zeii, însuşi regele Visvamitra al castei luminoşilor
Devas din povestea „Ramayanei” ţine să devină
ascet, fără să treacă proba ispitei. Indra îi trimite o
irezistibilă nimfă, gratificându-l cu eroul creator al
religiei naţionale. Este nucleul care dezvoltă

legenda Fecioarei Maria din „Atharva-Veda”,
preluată de creştinism în aceiaşi parametri
alegorici, dar cu atenuarea confortului material,
vizând necesitatea ascezei.

Frumoasa visătoare blondă Devaki, sora regelui
din Madura, duşmănită de cumnata sa pigmentată,
era menită să nască din sânul său pe Krishna ce va
să fie stăpânul lumii, sintagma simbol al
prelungirii, legiferare a dreptului de a vrea tot şi să
iei tot. Neîndoielnică inspiratoare a lui Eminescu,
de la „Geniu pustiu” la „Luceafărul”, Devaki
trăieşte în ţinutul anahoreţilor erosul oniric, extazul
hipnotic, pătrunsă de Spiritul luminilor, Soarele
sorilor apărut în formă umană, ca să conceapă
copilul divin zis Fiul lui Dumnezeu.

Potrivit doctrinei secrete a Indiei, comună
iniţiaţilor din Egipt şi Grecia, sufletul este copilul
cerului, preexistenţă care odată admisă, transferă
precizarea tatălui în plan secundar. Contează lumea
divină din care vine profetul. Unii dintre cei apăruţi
ca trimişi divini, completează Eduard Schuré, au
fost fii de iniţiaţi şi mamele lor frecventaseră
templele, cu scopul de a concepe aleşi…1

Aureolată, Fecioară şi Mumă, Devaki
zămisleşte în curăţenie şi dragoste divină pe
Mântuitorul lumii. Imaginea lui Isis cu pruncul i se
va suprapune. În exactitate, Wittgenstein
punctează: Despre ce nu ştim nu trebuie vorbit…
Dar, completează C. Noica, e adevărat că se
vorbeşte în noi, constatându-ne mefienţa. Este în
joc un arhetip din care am decăzut, cum spune
Mircea Eliade, poate şi din aroganţa cu care cei
îndrituiţi asimilează sau excomunică în numele
sfinţeniei.

* * *

Prototipului i se ajustează din mers modelul, la
voia normelor, deloc simplu, căci ar trebui să
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conţină, virtual, tot ce a însemnat realul. Cu mulţi
ani în urmă, aflam în revista Convorbiri literare2 un
studiu despre „Anastasia Şaguna Mama
Mitropolitului Şaguna” (1785-1836), fragment din
monografia lui Ion Lupaş, esenţiale preocupărilor
mele de istorie veroniană. Constatam atunci,
paradoxal, cum mama se transfigura în fiica fiului
său, căci acesta, asemenea lui Dumnezeu, devenea
tatăl a toată făptura ortodoxiei româneşti,
mântuitorul bisericii noastre dispreţuite, cum îl
numeşte I. Lupaş. Asistam la repudierea tatălui
natural Naum Şaguna, negustor scăpătat din
Mişcolţ care, strâmtorat, trece la catolicism odată
cu garanţia primilor doi copii, oferiţi în 1814 spre
gratuită creştere şi educaţie arhiepiscopului catolic
din Eger. Mama şi bunicul matern fură copiii,
arhiepiscopul se adresează palatinului, dar nici
hotărârea vornicului de a-l lua şi pe cel mic, viitorul
Andrei, atunci de cinci ani, nu clatină voinţa
mamei. 

Mezinul Anastasiu se născuse la Mişkolţ cu
cinci zile înaintea Crăciunului românesc din 1808,
fiul lui Antonie-Naum Şaguna şi al Anastasiei,
aceasta din tată Mihail Mutsu şi mamă Grabowsky,
nume polonizat din Graboveanu, cum precizează
Ioan Cavaler de Puşcariu3, familii de
macedoromâni din Grabova, pe care schimbările
politice, negustoria şi, nu în ultimul rând, opţiunile
confesionale aveau să le poarte din Galiţia, după
prima împărţire a Poloniei din 1772, când Galiţia a
fost anexată Austriei, fie spre nordul Poloniei
(ramura Grabowsky de mari negustori şi cărturari),
fie spre Bucovina şi Pesta, detalii evitate de
monografia lui I. Lupaş. 

Tânăra Anastasia Mutsu îşi urmează la 1 Mai
1802 soţul, pe Naum Şaguna la Mişcolţ, orăşel din
comitatul Borşod din marginea nord-vestică a
teritoriului românesc. De interes pentru formarea
viitorului Mitropolit, Andrei la călugărie, este
ramura pestană Grabovsky, fraţii Atanasie şi
Constantin, mari negustori  de postav şi vinuri,
exportate din Ungaria şi Polonia, lideri ai
ortodoxiei şi învăţământului românesc, deveniţi
cetăţeni ai oraşului Pesta din 1806 şi 1809, generoşi
filantropi ai tipăriturilor româneşti şi îndrumători ai
tinerimii şcolite.

În vara lui 1815, copiii Anastasiei erau

adăpostiţi în casa lui Atanasie Grabovsky de la
Pesta, cu vâlvă a consiliului orăşenesc şi raport
Împăratului. Nici intervenţia rudelor vieneze de
Sina nu ajută, încât, la 12 sept. 1816, mama
Anastasia Şaguna se supune şi declară că îşi va
creşte cei trei copii în rit romano-catolic.

Atestatul şcolar al tânărului Anastasiu Şaguna
din 26 Decemvrie 1826 îi confirmă religia romano-
catolică şi naţiunea Hungarus. La vârsta legală de
18 ani, pe când era ascultător în anul I la cursul de
filosofie şi drept al Universităţii de la Pesta, tânărul
cere întoarcerea la ritul bisericii strămoşeşti.
Meritul, punctează I. Lupaş, aparţine în totalitate
mamei, o icoană propusă alături ori chiar mai
presus de a vestitei Doamne Despina, nevasta lui
Neagoe Basarab…4 În 17 ianuarie 1836, mama
sfântă se mută în cripta familiei Grabovsky de
Apadia de la cimitirul Kerepesi din Pesta.

În 1908, după 72 de ani, I. Lupaş propunea
aşadar, canonizarea mamei Şaguna, deşi încă din
1874, tot în Convorbiri literare, Iosif Puşcariu5

oferea cercetării suficiente noi piste. Intervenţia lui
I. Slavici, tot în Convorbiri, din 1880, privind
cartea arhimandritului Nicolae Popea din 1879
dedicată lui Andrei Şaguna şi premiată de Sinodul
arhidiecezan din Ardeal, exprima regretul prea
puţinelor desluşiri asupra vieţii private şi mai ales
asupra tinereţilor Mitropolitului Andrei,…câtă
vreme vor mai fi trăind unii dintre aceia care la
Mişcolţ, la Pesta şi la Carloveţ au petrecut
împreună cu dânsul…6

* * * 

Recunoscut membru al familiei, în calitate de
nepot şi văr, crescut în casa Grabovsky de care
niciodată nu se va delimita, Anastasiu Şaguna îşi
începe cariera ecleziastică la Verşeţ, căutând
cărările harului din Sermium, o şcoală a promovării
în ierarhia bisericii. Profesorul de teologie, notar
consistorial şi secretarul particular al mitropolitului
sârbesc Stratimirovics din Carlovitz care îi oferea şi
postul de bibliotecar al Bibliotecii Mitropolitane,
Anastasiu Şaguna accede la locul râvnit din
mănăstirea Hopova în Sermium. Aici primeşte la 1
noiembrie 1833 cinul de monah Andreiu şi, tot aici,
din treaptă în treaptă, în 1842, devine arhimandrit
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titular al mănăstirii Hopova.
Mai mult, cel murit deschide lăturiş uşa celui

ales, probant în cazul arhimandritului Vasile Moga
care lasă, în 1845, lui Andrei Şaguna şi scaunul
Covilului şi calea Ardealului.7

Se zice că fiecare păstor ar trebui să dea
socoteală de timpul său istoric, să asculte duhurile
locului strigându-i ca în Cartea lui Iov: Acesta eşti,
aici să se oprească mândria valurilor tale! În
calitate de martor al epocii, o repetă Slavici la nici
un an după premierea celei dintâi lucrări
monografice cu intenţia unei consacrări biografice,
în vederea sanctificării, la cinci ani de la
înveşnicirea călugărului, baron şi arhiepiscop
Andrei Şaguna (1809-1873).

Ardeleanul naţionalist trecut în regat,
cunoscător de neamuri, clanuri şi poveştile lor, un
apropiat al lui Eminescu şi al Veronicăi, suficient de
abil, încercând senzaţia de fericire a carierei,
Slavici deprinsese compromisul şi micile trădări,
dar, se vede că socotea sfinte pe cele ale
neamului…

* * *

Fraţii Atanasie şi Constantin Grabowsky au ştiut
să atingă inima românilor cărturari, au găsit calea
spre buzunarul compatrioţilor celor grei şi
mijloacele înmuierii binevoitoare a oficialilor, până
la Împărat. Macedoromânii din Buda şi Pesta pun
mâna pe mai întreg comerţul ungar, înavuţindu-se
construiesc palate şi cumpără moşii drept care
câştigară şi nobilitate, scrie Ioan Cavaler de
Puşcariu,8 cum Grabowsky de Apadia sau
Mocsonyi de Foeni… La voia Împărăţiei, punându-
se sub scutul ierarhiei sârbeşti întreţineau biserici
comune cu Sârbii. După publicarea edictului de
toleranţă al lui Iosif II, din 1781, începură şi ei a
ridica propriile lor biserici separate de Sârbi…,
spre zgomotosul năduf al sârbilor şi grecilor
deopotrivă.

Pe atunci, la Pesta, vlahii macedoneni (ţinţarii)
erau denumiţi cu etnonimul de greci, deoarece
greaca era limba de afaceri, pe când în familie,
foloseau limba lor maternă aromâna, prin care se
delimitau de greci. Era un timp al redeşteptării
naţionale, susţinut de curentul latinist şi influenţat

de corifeii Şcolii Ardelene, încât afacerile
bisericeşti şi culturale aveau nevoie de banii
negustorilor. Întreaga familie Grabovsky devenea
din 1823 nobilă de Apadia, în casa lor funcţiona un
salon ospitalier studenţilor bănăţeni, la pupitru cu
Atanasie Grabovsky (1779-1840), administrator-
condeputat  al Fondului şcolar, preşedintele
Companiei greceşti, căruia i se dedicau ode şi a
cărui soţie era animatoarea şi preşedinta Societăţii
femeilor. În aceeaşi clădire locuia şi familia fratelui
Constantin, înnobilată în totalitate: soţia Caterina
(Mutovszky), fiul cel mare George Grabovsky –
antrenat în afacerile tatălui, un apropiat al lui
Andrei Şaguna pentru toată viaţa, şi fiicele
Elisaveta şi Ana. Cum Atanasie Grabovsky nu a
avut urmaşi, nepoţii de la frate îl vor moşteni în
totalitate.9

În salonul lui A. Grabovsky s-au întâlnit şi au
conferenţiat prestigioase nume ale gândirii şi
condeielor româneşti, prezente şi în revista de
literatură Biblioteca românească. Se traduce, se
tipăreşte, se cataloghează manuscrise aromâneşti.
Din acelaşi salon lumina transfigura speranţă,
credinţă şi bucurie de mai multe gusturi, dar
românismul li-l dădea pe cel mai bun. Numelor
rezonante ardelene şi bănăţene – Petru Maior,
Samuil Micu Clain, Dimitrie Ţichindeal, Moise
Nicoară, Ioan Teodorovici, Emanuil Gojdu, Andrei
Mocioni, Constantin Lecca, Zaharia Carcalechi – li
se alătură munteni şi bucovineni, Goleştii, baronii
Crâste de Costâna şi, de interes pentru noi, grupul
tinerilor studioşi bănăţeni trecut în Moldova, cu
expresă recomandare a casei Grabovsky, căreia se
include Andrei Şaguna, în relaţii de excelenţă cu
Mitropolia Moldovei, cu Sturdzeştii de Dulceşti şi
Miclăuşeni-Neamţ, implicit cu bucovinenii
Hurmuzachi.

Eftimie Murgu, Petru Moaler Câmpeanu şi
Damaschin Bojincă ne aduc acasă, în pragul
Academiei Mihăilene. Dovedit documentar, P.M.
Câmpeanu coleg şi prieten al lui Andrei Şaguna,
angajat din 1832 la Deputăţia fondurilor şcolare din
Pesta unde director era Atanasie Grabovsky, timp în
care (1831-1834) se ocupă şi de pregătirea juridică
şi filosofică a tânărului Georgius Grabovsky,10 fiul
lui Constantin şi nepotul lui Atanasie, de sprijinul
căruia va beneficia în tipărirea lucrării de doctorat
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din 1834 pe care i-o şi dedică. Exemplarul cu
dedicaţia s-a păstrat, întors la Miclăuşeni, poate
netrimis generosului său amic Georgius G.
Istoriografia descoperă în caracterul profesorului
ambiguitate, neonorarea promisiunii, jumătăţi de
măsură…11

Reversul acestuia îl constituie Damaschin
Bojincă al cărui gând românesc şi destin cărturăresc
îi aştern la Iaşi o carieră fără abatere. Ca o noutate,
bucovinean prin căsătorie, Damaschin Bojincă avea
să se instaleze în noua sa gospodărie de pe moşia
Cireşi, fostă Jadova, zestrea Casandrei Goian-
Bojincă, îndrumat şi ocrotit de baronul Ioan Crâste
de Costâna, protectorul lui Gh. Eminovici în
transferul moldav. Tot negustorul costânean îl
susţine material pe tânărul jurist avocat pestan în
vederea apariţiei prelucrării „Anticile Romanilor
acum întâia oară româneşte scrise” (1832-1833),
exemplar tipărit la Buda, păstrat în Biblioteca
Universităţii din Iaşi, cu dedicaţia de publică
mulţumire Mecenatului.12

* * *

Oricât ne-am strădui, destinele istoriografice
oferă frânturi în care urmaşii se regăsesc, ispitiţi să
le umple din restaurări convenabile. Lumea veche
revine vălurită, în restituiri reparatorii, de sub
fragilitatea unui smalţ, ca în cazul Anastasiei
Şaguna, sau, în revers, supusă desfigurării până la
pierderea identităţii, cum îndură Ana Câmpeanu.
Nu s-a dorit ştiut nici de unde vine, nici când şi
unde pleacă almăjanca, pentru care depune
mărturie de netăgăduit preotul istoriei bănăţene
Coriolan I. Buracu (15 mai 1888, com. Prigor jud.
Caraş-Severin – 11 februarie 1964, Bucureşti,
reînhumat în curtea bisericii din Prigor). Ana este
descendentă a dinastiei preoţilor Câmpi(e)anu care
începe, potrivit arhivei de familie, la 1727, cu
Dumitraşcu Câmpianu însoţit de fratele său
Călugărul, trimişi în Banat de către episcopul
Damaschin Dascălul. În arhiva familiei episcopului
Iosif Traian Bădescu, există însemnări potrivit
cărora episcopul Damaschin şi-ar fi trimis la Almăj
pe propriii săi feciori. În grădina lui Socrate ne
întâlnim toţi, iubim iubirea şi gândim asupra
gândirii…

Preot al Mehadiei (1912-1924), de care
depindeau şi bisericile din Almăj, Coriolan I.
Buracu cercetează la stăruinţa generalului N. Cena
însemnările din vechile cărţi bisericeşti, arhive ale
Mehadiei, publică sau transmite manuscrise arhivei
Palatului Cultural Teodor Costescu din Turnu
Severin, al cărui director este numit. Tot acolo,
după 1916, Ministerul  Instrucţiunii repartiza şi
Arhiva Micle-Câmpeanu (38 de acte, fotografii,
scrisori), semnalată de Aug.Z.N. Pop în 1981,
comoară absorbită de o ireversibilă absconsitate.
Slavici colaborează cu Teodor Câmpianu II (1864-
1931), publicistul cu editură proprie în Bucureşti, la
crearea Biroului de Informaţiuni pentru România
în cele mai importante capitale din Europa.

Regretatul cercetător Valeriu Leu (1952-2009),
un meticulos al istoriei celor mici, întăreşte şi
dezvoltă rodirile înaintaşului Coriolan I. Buracu,
dar moaşa Ana Câmpeanu, greşită şi prea veselă
pentru neamul ei preoţesc, prin căsătoria cu
cizmarul năsăudean Ilie Câmpan era deja ruptă din
trunchiul familial, ca să i se atribuie condiţia
mărginaşă a unei imoralităţi întreţinute de
neastâmpărul erotic al fiicei sale. Se face că tocmai
acela obligat să trăiască în marginea vieţii merită să
spună ceva despre noi, aceia pe mâinile cărora a
încăput. Creaţia Anei s-a dovedit durabilă, căci se
adresează peste timp, în ciuda mistificării, aceleiaşi
unică în nefericirea ei Veronică. În cerdacul ei
coboară Nedesluşitul, înaripat ca Indra…

* * *

Numai odată cu transferul Anei în Moldova apar
semne de încredere, cercetarea devine mai
transparentă, posibilă întoarcerii la cuib. De la
înălţimea cărui comandament se putea transmite
separarea Anei Câmpeanu de trunchiul dinastiei
preoţilor bănăţeni pentru mai bine de un secol?
Neînţelegerea vine din tendinţa sporită a înălţării
Cuiva, strivind-o pe Ea, trecând-o munţii cu doi
copii mici şi promisiunea unui alt început de poveste.

O roşcată exuberantă, dansatoare cu trupul de
fildeş, potrivit transfigurării dramatice a
expresionismului blagian, o prigorie călătoare Ana
Câmpeanu, târându-şi laţul legendei scăpat din
creanga malului…Şalul capului aromind culoarea
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prafului de scorţişoară îi cade în falduri de
curcubeu, fără grija hranei şi fără cuib. Îşi sapă o
galerie lutoasă şi lungă, acolo mănâncă insecte la
îndemână, viespi, multe viespi şi albine, cloceşte pe
tighina lor, imagine involutivă a unor fixaţii
istoriografice…

În fapt, demonstrabile au devenit de la
recomandarea către maica şi moaşă Fevronia
Sârboaica de la Văratic până la cumpărarea casei-
metoc de la Târgu Neamţ şi obţinerea atestatului de
liberă practică în chiar ajunul Crăciunului din 1852,
toate la intervenţia episcopului de Ardeal Andrei
Şaguna, tocmai baronit, după ce în 1850 era decorat
cu Ordinul Leopoldin de Comandor. Serviciile de la
faţa locului erau executate de amicul profesor
doctor şi căminar Petru M. Câmpeanu, acum în
slujba Sturdzeştilor-Miclăuşeni.

Şirul de noduri al unei bogate vieţi pare să
dezlege noi înţelesuri carierei fulminante a
viitorului Mitropolit şi centrului iniţiatic de la
Miclăuşeni,13 unde instalarea lui Petru Câmpeanu
capătă mai motivată limpezime. Izolatul întru
credinţă P.M. Câmpeanu, recomandat de Ioan
Maiorescu lui G. Bariţiu, era un apropiat al
doctorului Al. Teodori de la Roman, făcea vizite la
Dulceşti-Roman logofătului Grigore I. Sturdza,
amicul lui Şaguna şi cumnat al Hurmuzăcheştilor, în
mod expres lui C. Hurmuzachi retras la Dulceşti…
Ar fi de menţionat că se păstrează şi corespondenţa
de gingaşă tatonare între Petru M. Câmpeanu şi sora
doctorului Al. Teodori – amândoi copiii parohului
cărturar din Pesta Ion Teodorovici, un apropiat al
casei Grabovsky şi care lasă mărturii referitoare la
ceremonia înhumării Anastasiei Şaguna din 1836, la
care oficiase. Din 1868, Al. Teodori devine medicul
particular şi permanent al Curţii Regale…

Şi dacă adăugăm că istoriografic decesul Anei
este declarat în 1876, după intrarea în Moldova a
testamentului de la Pesta al lui Georgius
Grabovsky, vărul Mitropolitului Şaguna şi apropiat
al lui Petru M. Câmpeanu, cercul Grabovsky se
strânge şi închide triunghiul de taină al nobilei
reşedinţe, camuflând-o pe Ana. Altfel cum să fi
apărut via de 4,20 ha de la Bucium şi moşioara cu
baltă şi arabil de la Prut, semnalate de
corespondenţa Veronicăi! Nici documentele
însuşirii lor nu s-au devoalat.

Umbra Anei reapare în 4 august 1879, la decesul
lui Ştefan Micle; în scrisoarea Eminului încă
deranjat de pezevenchiul cel de grec din 7 fevruarie
1882,  cum şi în 26 octombrie 1885, când citaţia
adresată Veronicăi privind procesul de succesiune a
casei Butu nr. 14 este lăsată în mâna mamei sub
numita Câmpeanu Ana.14 Va fi plecat în 1886, după
un deceniu dat de suflet, şi numai până în dealul
Socolei. Şi Blaga număra pietre şi a dat în poezia
păcatului…

Din 30 noiembrie 2011, Sfântului Ier. Andrei
Şaguna, mitropolitul Transilvaniei (cu cruce
neagră), primindu-şi cinul suprem al beatificării, i
se asigură vecia lângă Sf. Ap. Andrei, cel I Chemat
Ocrotitorul României (cu cruce roşie), zi sfântă din
Postul Crăciunului, cu Dezlegare la peşte…

Mume gratulate de soartă prin clasa
progeniturilor, Anastasia şi Ana, la distanţă de
aproape un secol una de cealaltă, se întâlnesc, iată!
fără riscul vreunei confruntări, dar în pledoaria de
peste alt secol, pentru un destin încetinit, dar
nestins… 
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1. Eduard Schuré, „Marii iniţiaţi”, Buc., 1994, p. 62;
2. Nr. 12, 1908, p. 595-603;
3. „Notiţe despre Întâmplările Contemporane”, Sibiu,

1913, p. 150;
4. Op. cit., p. 601; 
5. „Mitropolitul Andrei Şaguna Viaţa şi faptele sale”,

CL, VIII, 1874, p. 7; 
6. I. Slavici, „Mitropolitul Andrei baron de Şaguna”,
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Arhiepiscopului şi Mitropolitului Andrei Baron de
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Ca mai toți foștii combatanți în primul război mondial,
G.M. Vlădescu a rămas toată viața cu gândul „acolo”,
rememorând fapte și trăiri intime, care și-au găsit locul în
scrierile sale. Scriitor conștient de menirea sa civică,
prozatorul se include în cohorta numeroșilor confrați care
au dus „campanie”, după încheierea războiului, pe frontul
realei unificări, culturale și spirituale, a provinciilor
române. Așa se explică și rândurile de incipit ale scrisorii
din 28 decembrie 1924, pe care am dat-o la iveală în
numărul anterior al revistei: „am fost foarte bine primit și
la C.-Lung, și la Dorna, precum și la Siret”. Călătoriile sale
în Bucovina (dar și în Basarabia) nu proveneau doar din
atracția plăcerii de a descoperi locuri și oameni noi, cu
mentalități specifice, ci și datoria resimțită de a împărtăși
idei și opinii general umane. Din fericire, dispunem și de
mărturii în această direcție.

Dintr-o relatare a profesorului Victor Morariu aflăm
resorturile ascunse ale periplului bucovinean al lui G.M.
Vlădescu (înainte de Suceava, vorbise la Siret și Rădăuți,
urmând apoi să plece la Câmpulung și Vatra Dornei): „și-
a pus în gând să cutreiere România nouă ca să cunoască
sufletele și să facă și propagandă culturală”, „pentru
închegarea sufletului românesc unitar”. După o succintă
prezentare a oaspetelui („unul din conferențiarii cei mai
simpatici, un scriitor prea puțin cunoscut la noi, un fin
nuvelist și autor dramatic”, „membru al Societății
Scriitorilor Români, colaborator al revistelor Convorbiri
literare, Gândul nostru – Iași și Miorița – Galați”, „om
ales, care te cucerește de la primele vorbe prin tot felul său
de a fi, prin seninul ochilor săi albaștri și prin duioșia
moldovenească a vorbei. Căci, deși e de loc din Focșanii
muntenești – totuși după mamă e moldovean și ține mult
la calitatea aceasta”), „cronicarul cultural al Sucevei” ne
anunță susținerea unei conferințe, duminică 14 decembrie,
cu titlul Criza morală și lecuirea ei, „subiect de dureroasă
actualitate, care preocupă mult pe autor”, pentru a intra
apoi în detalii: 

„A început prin a defini viața ca o neîntreruptă goană
după fericire. Dacă mulți nu cred în existența fericirii, e
fiindcă își fac o idee falsă de ea, închipuindu-și că
fericirea ar fi ceva mare ce vine dintr-odată și cu
îmbelșugare peste noi, pe când în realitate ea se reduce la

picături, la clipe, pe lângă care prea ades trecem fără să le
băgăm de seamă. Ne credem nefericiți și din cauza răutății
oamenilor, dar, cercetând mai de aproape, ne încredințăm
că sunt mai mult rău crescuți decât răi.

Conferențiatul ilustrează apoi fazele și aspectele
acestei creșteri rele în familie, în școală și în viața publică,
tustrele cultivând minciuna, egoismul, răutatea. Leacul,
soluția o vede în reîntoarcerea la o instituție care la noi e
cam uitată, reîntoarcerea la căsătorie, la familie, care la
noi aproape nu există” (Din Suceava. Conferința
scriitorului G.M. Vlădescu, în „Glasul Bucovinei”, An.
VII, nr. 1722, 25 dec. 1924, p. 2-3).

După expunerea „plină de farmec”, autorul a mai citit
„două admirabile schițe umoristice”.

Cu câteva luni mai devreme, Vlădescu face un popas
la Bălți, consemnat cu atașament de G. Paranici, din care
spicuim: 

„Pornit din proprie inițiativă să cutreiere orașele
Basarabiei pentru a le cunoaște, pentru a se apropia de
sufletele locuitorilor dintre Prut și Nistru, pentru a le
descrie apoi suferințele sau bucuriile, nădejdile sau
nevoile, acest risipitor de vorbe bune a poposit și-n orașul
nostru, unde a ținut, la scurte intervale, trei conferințe, cu
un succes deosebit.

A vorbit la prima conferință despre Graiul nostru, iar
la ultimele două despre Religia iubirii, stârnind nu numai
aplauze, care sunt trecătoare, ci răscolind în așa fel
sufletele asistenței, încât pretutindeni ideile expuse de el
circulă din gură în gură ca niște precepte evanghelice.
Cald și clar, însuflețit și convins, nuvelistul G.M.
Vlădescu aruncă cu amândouă mâinile semințele
dragostei și ale înfrățirii.

Fără pompă și fără reclamă, omul acesta sărac își
risipește energia c-un fanatism religios și glăsuiește
necontenit și pretutindeni despre adevăr și iubire. Venirea
lui la Bălți, unde a fost sărbătorit, a fost un adevărat
eveniment pentru toți cetățenii, indiferent de clasa lor
socială, de gradul lor de cultură sau de naționalitate, căci
Vlădescu are acel dar unic de a se face înțeles de toată
lumea, și mai ales acela de a stârni cea mai caldă
simpatie” (Din Bălți. Conferințele scriitorului G.M.
Vlădescu, în idem, nr. 1611, 8 aug. 1924, p. 3).
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Presa și memorialistica se numără printre
izvoarele cele mai utilizate de cercetarea istorică.
Ele au, desigur, dezavantajul subiectivismului,
fiind, adesea, texte justificative, iar interesul
autorilor în redarea ori explicarea corectă a faptelor
rămânând cel mult marginal. Pe de altă parte, aceste
evocări oferă o perspectivă coerentă asupra
trecutului, dificil (chiar imposibil, uneori) de
obținut din documentul „clasic”, de arhivă, precum
și informații sau evaluări pe care cel din urmă nu le
conține decât în mod excepțional. Fără a se putea
substitui cercetării altor tipuri de izvoare,
amintirile, jurnalele și articolele de presă pot ajuta
la completarea, înțelegerea sau „trierea” lor, dar și
la descifrarea relației dintre autorii „documentelor”
și subiectul preocupărilor lor.

Considerațiile de mai sus sunt cu atât mai
valabile în cazul biografiilor politice. Părtinirea
evocărilor crește în proporție directă cu importanța
celui avut în vedere; în schimb, considerațiile
privind caracterul, relațiile personale sau viața sa de
zi cu zi devin cu atât mai prețioase. Afirmația este
valabilă mai ales în contextul istoriografic
românesc, în care corespondența personală a
politicienilor este relativ rară și încă în mare parte
nepublicată, și în privința unui personaj ca acela
care constituie subiectul articolului de față.

Născut la Iași, în 1822 sau 1823, într-una din
cele mai importante familii boierești ale Moldovei,
Lascăr Catargiu a intrat de tânăr în administrație, ca
ispravnic (prefect) de Neamț, pârcălab de Galați și
șef al poliției Iașilor. A fost candidat la tron în 1858-
1859 și, pentru scurt timp, ministru de Interne al
Moldovei (aprilie-septembrie 1859). A participat la
detronarea lui Alexandru Ioan Cuza, devenind apoi
membru al locotenenței domnești care i-a luat,
provizoriu, locul și, după instalarea pe tron a lui

Carol I – primul său șef de guvern (1866). În martie
1871, Lascăr Catargiu a format primul cabinet
stabil din istoria României, rezistând vreme de
cinci ani la putere (nici unul dintre predecesorii săi
nu reușise să rămână în funcție nici măcar doi ani).
Catargiu a mai fost prim-ministru în 1889 și între
1891 și 1895. De guvernările sale se leagă
înființarea creditului funciar (1873), prima
convenție comercială semnată de statul român (cu
Austro-Ungaria, în 1875) sau prima lege a minelor
(1895). Longevivul politician a ajuns la conducerea
Partidului Conservator în 1880, a „supraviețuit”
unei lungi rupturi de aripa sa junimistă (de sub
conducerea lui Petre P. Carp) și a rămas lider al
„dreptei” până la moarte (1899). Această
impresionantă carieră a fost însă, din anumite
puncte de vedere, surprinzător de discretă. Lascăr
Catargiu a scris și a vorbit puțin. În plus,
discursurile și scrisorile sale nu au fost publicate în
volume: ele sunt, astfel, răspândite în cuprinsul
arhivelor și a numeroase tomuri de dezbateri
parlamentare. Dacă informațiile cu privire la
cariera publică a lui Catargiu rămân foarte
consistente, istoricul preocupat de reconstituirea
laturilor „personale” ale politicianului trebuie să
utilizeze în primul rând evocări ale
contemporanilor săi.

Cel dintâi autor care mi-a atras atenția este
Gheorghe Panu – un junimist „renegat”, autor, în
tinerețe, al unor promițătoare lucrări istoriografice,
devenit, mai târziu, liderul unui mic (dar zgomotos)
partid radical de stânga și un important ziarist și
autor de memorii. În anii 1888-1889, Panu a
publicat o serie de articole privitoare la deputații
români, reunite apoi în volumul Portrete și tipuri
parlamentare. Articolul dedicat lui Lascăr
Catargiu, în acel moment prim-ministru, este unul
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dintre cele mai acide, într-o colecție a cărei calitate
principală nu este, nici pe departe, blândețea.
Politicianul era descris, în primul rând, ca lipsit de
calități intelectuale: „Orator nu e, vorbitor nu este;
inteligență vie și pătrunzătoare nu posedă; cultură
este departe de a avea”. Chiar și „bunul simț” al lui
Catargiu era recunoscut doar pentru a fi folosit ca
prilej al unor diatribe încă și mai devastatoare:

„Cu bunul simț nu se mai guvernează astăzi
țările. În Turcia pot să existe încă judecători cari să
judece cu bunul simț. Prin părțile barbare ale
Africei sau în centrul Asiei este posibil ca șefii de
triburi să distribuie dreptatea după bunul simț.
Astăzi, în societățile moderne, cu nevoile ei (sic!)
variate, cu miile de chestii deșteptate și foarte
complicate, cu problemele grele care se pun, un om
cu bunul simț este incapabil de a guverna, de a
înțelege măcar acele chestii și probleme. Bunul
simț dacă nu e întovărășit de cultură, inteligență și
cunoștinți, este ceea ce e instinctul la animalele
inferioare, un mijloc de conservațiune a individului
și a speciei, dar nimic mai mult”.

Dacă pentru un pozitivist obsedat de „știință” ca
Panu lipsa unei instruiri temeinice era un defect cu
neputință de trecut cu vederea, radicalismul său
politic îl predispunea într-o prea mică măsură la
clemență față de „anacronismul” lui Catargiu:

„D. Catargiu este poate singurul om care mai
reprezintă generațiile vechi în politică, singurul om
care e un adevărat anacronism. Toți bătrânii și
oamenii din generația lui s-au schimbat în mod
adânc, atinși de acțiunea timpului și de acea a
împrejurărilor (...). Singurul, cum am zis, care a
rămas omul-fosilă este d. L. Catargiu”.

Nici profilul moral al politicianului nu era
descris în culori mai favorabile. Panu îi atribuia,
astfel, o mare ipocrizie, dublată de o egală
predispoziție spre brutalitate:

„A-l privi cum vorbește și zâmbește, ai zice că e
omul cel mai blajin și mai maleabil din lume. Cu
toate astea, sub această mască de bonomie, el
ascunde pasiuni adânci (...). Din când în când,
natura sa simțește nevoie de a se da la iveală (...) și
atunci, numai atunci, poate vedea cineva pe d. L.
Catargiu, așa cum este el în realitate, violent, brutal,
plin de patimă și ură. În momentele acelea d.
Catargiu este fioros de văzut”.

Doar două calități ale prim-ministrului
„supraviețuiau” acestui veritabil bombardament
jurnalistic: perseverența de „vânător pasionat” și
deosebita hărnicie. Ultima era însă amintită doar în
treacăt și folosită pentru a introduce în cuprinsul
articolului, prin antiteză, o „răfuială” a jurnalistului
cu un politician pe care îl detesta încă și mai mult
decât pe Catargiu – liderul liberal I. C. Brătianu:

„Primul-ministru este laborios, își dă cea mai
mare osteneală. În aceasta se deosebește de d. I.
Brătianu, care pe lângă că avea o inteligență
superficială, apoi nici măcar lucrător nu era”1.

Mai echilibrată decât această evocare
contemporană este cea a lui Nicolae Iorga – scrisă
aproape 20 de ani mai târziu, cu prilejul dezvelirii
statuii lui Lascăr Catargiu. La fel ca Panu, Iorga îi
nega liderului conservator nu doar cultura și
talentul oratoric, dar și calitățile de om de stat,
recunoscându-i doar același celebru bun simț.
Numai că, din perspectiva istoricului, el nu mai era
o însușire neglijabilă, potrivită pentru „șefii de trib”
mai degrabă decât pentru veritabilii oameni politici,
ci un avantaj rar într-o lume a speculației
intelectuale iresponsabile și a optimismului utopic:

„Mare bărbat de stat? Apreciator al talentelor?
Spunător de cuvinte mari? Ironist, mă rog? Ce
glume proaste!

I se zicea și Lascăr Catargiu, dar el era «cuconu
Lascăr». Învățase și el, dar nu prea. Nu cetia. N-a
scris niciodată. N-avea nici un talent de vorbă. Dar
avea, într-o lume care umbla cu pălăria ca să prindă
stelele din cer și găsea adesea supt pălărie ce se află
pe pământ în marginea drumului, avea, prin urmare,
un talent mai puțin: o facultate, am nemeri mai bine
zicând: un simț, un instinct, acela de a ști ce se
poate. Căuta și nemerea „dacă se poate bre omule”.
[C. A.] Rosetti, pentru care trebue să fi avut cea mai
mare lipsă de prețuire, zicea: «Voiește și vei putea».
Frumoasă maximă franceză! Acestălalt însă,
moldoveanul, de moda cea mai veche, și astăzi, mai
rară zicea: «Se poate? Voiește». Dar numai dacă se
poate. 

Căci era gospodar înainte de toate, om al
pământului și al casei sale, cu cerdacul său, cu
ogorul său, cu bătrâna sa, care uite a plecat și ea
tocmai în această zi a gloriei lui ca să-i ducă, parcă,
vești de pe lumea aceasta, a oamenilor zăpăciți”2.

151151CONVORBIRI  LITERARE



Mai târziu, în anii de după Marele Război (și de
după dispariția Partidului Conservator), Iorga a
nuanțat într-un sens și mai favorabil frumosul
portret mai sus citat. Istoricul își amintea acum de o
„căpetenie iubită și ascultată”, care se dovedise, în
cele din urmă, de neînlocuit în fruntea partidului
său, cu „toate amintirile imperiale, toată imensa
avere, toată amabilitatea zâmbitoare ale lui
Gheorghe [Grigore] Cantacuzino” sau calitățile de
om politic ale lui Petre P. Carp3.

Cel mai detaliat portret al lui Lascăr Catargiu,
publicat, de asemenea, după Primul Război
Mondial, îi aparține istoricului și memorialistului
Radu Rosetti, un prieten și colaborator al omului
politic. În Amintirile sale, Rosetti reconstituie, într-
o manieră generală (dar destul de exactă,
comparativ cu alți autori) biografia liderului
conservator, adăugând la expunerea evenimențială
numeroase considerații privind personalitatea sa.
Portretul rezultat este aproape cu totul favorabil;
Catargiu este descris ca „exemplar de cinstit”,
frugal în viața personală („disprețuitor al luxului,
sobru în mâncare, simplu în îmbrăcămintea lui încă
din tinerețe”), bun familist (în pofida „caracterului
nesuferit” al soției sale). „Tipul cel mai frumos de
boier moldovan de țară” știa, în același timp, să
devină popular, ascultându-i „pe oamenii cei mai
umili cu aceeași atenție cu care asculta pe cei mari”
și aflându-se „în termenii cei mai buni” cu sătenii
de pe moșia sa. Spre deosebire de Panu, Rosetti îl
prezintă pe Catargiu ca pe un model de calm și
blândețe și, mai mult, ca pe o fire oricând gata „să
deie uitării orice ofensă privindu-l personal”.

Toate aceste calități personale erau dublate, ne
asigură Rosetti, de însușiri foarte prețioase pentru
orice om de stat. Puterea de muncă ieșită din
comun, „marea cunoștință de țară și de oameni”,
„marea inteligență” și intuiție erau dublate de un
patriotism ferm, care l-ar fi făcut să refuze, în 1858,
candidatura la domnia Moldovei. Însușirile lui
Catargiu s-au manifestat prin „salvarea dinastiei” în
fața curentului contestatar din anii 1870-1871 și
prin guvernări competente și corecte. Anecdotele
privind calmul arătat de politician în momente
dificile ca lovitura de stat din 2 mai 1864 sau
revoltele provocate de modificarea legii maximului
(1893) completează o imagine aproape ideală.

Lipsa unei instruiri temeinice (amintită în mai
multe rânduri) era, practic, singurul defect major pe
care Radu Rosetti i-l recunoștea lui Lascăr
Catargiu4.

Portretele de mai sus confirmă ideea, exprimată
în primele paragrafe ale textului de față, privind
prudența cu care trebuie tratate opiniile exprimate
în memorialistică și presă. Nici măcar experiența de
istorici, comună autorilor citați, nu a făcut ca
opiniile lor să fie, măcar în linii mari, concordante.
În ceea ce îl privește pe Panu, comportamentul său
din anii imediat următori publicării „portretelor”
sale poate face chiar să apară legitime semne de
întrebare cu privire la seriozitatea atacurilor la
adresa lui Catargiu. În 1896, volatilul ziarist a intrat
în Partidul Conservator (devenind, astfel, un aliat al
politicianului față de care afișa până nu demult, cel
mai adânc dispreț) și doar opoziția regelui Carol I l-
a împiedicat, trei ani mai târziu, să devină ministru.

Subiectivismul celor trei portrete nu le lipsește,
desigur, de orice valoare. Bunul simț și puterea de
muncă, dar și cultura precară a liderului
conservator sunt trăsături veridice, observate atât
de „prietenosul” Rosetti, cât și de ostilul Panu. În
plus, legenda personală, mereu asociată liderilor
politici de talia lui Lascăr Catargiu, se poate
dovedi, aparent paradoxal, utilă reconstituirii
istorice. Percepțiile dezbinate alcătuite de
contemporani contribuie nu puțin la
contextualizarea devenirii sale politice și la
înțelegerea felului în care imaginea sa publică a
influențat, pe termen lung, destinul
conservatorismului românesc.

Note:
1. G. Panu, Portrete și tipuri parlamentare, București,

1892, p. 29-32.
2. N. Iorga, Oameni cari au fost, vol. I-II, ediție critică,

note și comentarii de Valeriu Râpeanu și Sanda Râpeanu,
studiu introductiv de Valeriu Râpeanu, f. l. 2009, p. 197-
198.

3. Idem, Supt trei regi. Istorie a unei lupte pentru un
ideal moral și național, ediția a II-a, București, 1932, p. 40-
41.

4. Radu Rosetti, Amintiri, prefață de Neagu Djuvara,
București, 2013, p. 407; 527-531; 587-599.
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Criza Covid-19 a surprins România în stare de
interimat guvernamental, cu guvern de avarie, și
cu un sistem de educație dat peste cap de aproape
trei decenii de „reformă continuă”, faza pe școli a
revoluției permanente. La începutul crizei Covid-
19, se vorbea la vârf de o nouă reformă a școlii,
adică a treia mare reformă din ultimii 30 de ani,
reformă a cărei singură justificare e că a trecut un
deceniu de la precedenta reformă. Se vorbea de
„școli-pilot” și de digitalizarea sistemului de
educație: de tutori virtuali, manuale digitale,
accent pus pe lucrul online în echipe în defavoarea
predatului clasic, „școala activă” cu mai puține
teme șamd. Apoi, primăvara pandemică, s-a vorbit
despre ore online, digitalizarea școlii,
abandonarea examenelor de evaluare națională și
bacalaureat, platforme virtuale șamd. Apoi chiar s-
a trecut la sistemul școlii online.

În plină carantină, s-a introdus pe undeva, prin
măruntaiele sistemului digestiv al Parlamentului,
un proiect de modificare a Legii educației din
2011, proiect care prevede digitalizarea școlii,
școală online pentru copiii românilor plecați la
muncă în străinătate și înlocuirea notelor cu un
sistem de credite care să permită elevilor, din
„diaspora” sau din țară, să treacă mai ușor clasa
chiar dacă nu au promovat la toate materiile.

Cu alte cuvinte, criza Covid-19 nu a schimbat
cu nimic planurile elitelor decizionale în privința
învățământului. Deși ni se tot repetă că „nimic nu
va mai fi ca până acum”, planurile de „reformă
continuă” a învățământului românesc continuă în
aceeași cheie. Nu pare a fi făcut nimeni o analiză
serioasă a modului în criza Covid-19 afectează
sistemul de educație. Această analiză, totuși, se

impune, mai ales că vorbim de 30 de ani de
„educație activă” care accentuează „legătura
dintre școală și viață” sau dintre procesul de
educație și nevoile societății. Nu putem, tocmai
acum, să tratăm școala ca și cum ar avea mai
multă legătură cu ideologia unora, ca și cum ar fi
legată organic doar de interesele diferitelor
nebuloase de antreprenori educaționali. Legătura
școlii cu viața, și mai ales tipul de legătură a școlii
cu viața a ieșit la iveală acum, cu ocazia crizei
Covid-19, mai bine decît oricând în ultimii 30 de
ani, când, în genere, s-a vorbit despre legătura
unei școli concrete cu o viață generică, ipotetică
(„economie de piață”, „democrație”, „drepturile
omului” șamd), astfel încât am dat școala din
mână pe idealul de pe gard. Dar ceea ce a ieșit la
iveală acum nu a fost „legătura școlii cu viața” pe
care o cer avocații școlii active, adică legătura
procesului de învățare cu mediul familiar elevilor
(tablete, malluri, atitudine pasiv-consumeristă în
fața vieții), ci legătura școlii cu viața pe care o
confirmă istoria, adică impactul pe care îl are un
anumit sistem de educație asupra vieții tuturor.

Pentru că, din toate colțurile societății, s-au
auzit doar voci care cereau expertiză, luciditate și
onestitate în domeniile: medical, politic și
mediatic. Criza Covid-19 nu e o simplă molimă
medievală, ci are caracteristicile unui război
hibrid. Virusul biologic a fost parazitat de viruși
informaționali și ideologici care au proliferat
poate chiar mai mult decât pretextul lor biologic.
Spre deosebire de gripa spaniolă, care a apărut
spre sfârșitul unui război mondial în cursul căruia
protagoniștii se epuizaseră militar și economic, și
din acest motiv a și luat sfârșit acel conflict,
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această criză a apărut într-o lume în care marile
puteri sunt într-o stare de pace tensionată.
Contextul seamănă mai mult cu cel al Războiului
Rece decât cu cel al sfârșitului Primului Război
Mondial. Cu alte cuvinte, potențialul pentru un
conflict major există și riscă să fie actualizat de
această criză. Criza, așadar, nu e doar una
medicală. De aceea, ea cere și un răspuns politic
lucid, în care expertiza medicală să fie
administrată de elite politice apte să cântărească
diferitele opțiuni, să pună în balanță costurile și
beneficiile diferitelor scenarii. Pentru a face acest
lucru și a ține contactul substanțial cu ceea ce a
ajuns să se numească „populația”, e nevoie de
onestitate și din partea elitelor politice, și din
partea presei, care nu poate specula iresponsabil.

Ceea ce s-a observat cu ocazia Crizei Covid-19
a fost, în schimb, focul încrucișat al diverselor
facțiuni politice, economice și informaționale din
interiorul României, care a acompaniat focul
încrucișat al marilor puteri. Departe de a fi un
moment de cotitură, criza Covid-19, ca toate
celelalte crize din ultimele decenii, este nu un
moment de schimbare la față, de transfigurare, ci
un moment în care s-a forțat avansarea sau
impunerea anumitor agende pe fundalul
instabilității generalizate.

Întrebarea care se pune deci este dacă educația
experimentală propovăduită de avocații școlii
active ne poate oferi tipul de om de care avem
nevoie în vremuri pandemice. Din toate colțurile
societății românești s-au auzit chemări la
„ordine”, „competență” și „eroism”: de la medici,
care au fost chemați să arate competență și spirit
de sacrificiu, la armată, care a fost chemată în
unele cazuri să suplinească ceea ce s-a considerat
a fi lipsa de ordine a medicilor, la profesori și
elevi, care au fost siliți să stabilească noi relații de
predare-învățare-examinare în condiții puțin
propice ordinii, competenței și concentrării cerute
de școală, la națiune în general, căreia i s-a cerut
să stea închisă în casă și să respecte cu strictețe
anumite ordine, chiar cu prețul unor mari sacrificii
umane și economice.

Cu alte cuvinte, la vremuri de pandemie s-a
dovedit că nu e loc pentru improvizații. Că

traversarea cu bine a unei asemenea crize cere
luciditate, pricepere, perseverență și spirit de
sacrificiu. Pentru a nu fi impuse din afară,
mecanic, doar la vremuri de criză, aceste
comportamente trebuie internalizate, organic, în
vremuri normale. 

Educația pentru criză nu se poate realiza
făcând elevul dependent de cât mai multe sisteme
și instrumente – care se defectează sau prăbușesc
în vreme de criză –, ci mai degrabă cât mai inde-
pendent, ceea ce presupune articularea și antrena-
rea structurii lui interioare și exterioare, culturale,
psihice și fizice după modelul școlii clasice.

Cultura e ceea ce îți rămâne după ce ai uitat tot
ce ai învățat, spunea behavioristul american B.F.
Skinner. Educația e ceea ce îți dă școala atunci
când te învață să te comporți ca și cum nu ar exis-
ta tot angrenajul din jurul nostru. Școala nu trebuie
să recicleze cât mai mult din prezent, ci cât mai
puțin, pentru a ajuta elevii să asimileze doar valo-
ri sigure, permenanțe, repere valabile și atunci
când se sting toate luminile. Un om de caracter,
adică bine educat, este unul care acționează
conform anumitor principii chiar dacă lumea din
jurul lui s-a degradat sau corupt. Nevoia unui ase-
menea tip de școală s-a văzut și în alte contexte
apocaliptice din istoria modernă.

Pentru a confirma acest lucru, putem face apel
la concluziile care s-au tras despre rolul școlii în
timpul și după Primul Război Mondial, război
care a fost, din multe puncte de vedere, cel mai
zguduitor conflict din istoria europeană și care a
fost însoțit și urmat de molime.

În conferința „Din influențele războiului asu-
pra școalei”, ținută în 1919 la Casa Școalelor de
G.G. Antonescu (1882-1953), Profesor de pedago-
gie la Universitatea din Bucureşti şi director al
Institutului Pedagogic Român, acesta observa că
războiul a avut consecințe atât asupra educației
intelectuale, cât și asupra educației morale din
școli.

În primul rând, observa Antonescu, războiul a
pus la grea încercare programul școlii, cerând de
la elevi și profesori eforturi sporite: „În domeniul
instrucţiunii s’a pus chestiunea dacă în atmosfera
încărcată a răsboiului pot fi respectate toate
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indicaţiile programului oficial. Orcare ar fi fost
atitudinea administraţiei şcolare, nu se putea evita
– la elevi ca şi la profesori – producerea unei stări
sufletești, pe cât de caracteristică timpului, pe atât
de dăunătoare mersului regulat al instrucţiunii: e
starea generală de enervare şi agitaţie, lipsa de
interes pentru tot ce nu se referea la evenimentele
zilei. Câtă energie îi trebuia profesorului pentru a-
şi concentra atenţia asupra lecţiei ce are de tratat
în clasă, după ce acasă sau în cancelarie
interpretase cu multă căldură ultimele ştiri de pe
câmpul de luptă. Și ce putere de voinţă trebuia să
aibă elevul pentru a în frâna în conştiinţa lui ideile
care, sprijinite fiind de sen timente intense, tindeau
continuu – în timpul lecţiei – să se ridice şi să se
menţie deasupra grupului de idei lipsite de o bază
afectivă, dar impuse de şcoală. Stăpânire de sine
s’a cerut dela elev, ca şi dela profesor. Iată cum
atenția voluntară, puţin apreciată de pedagogi în
timpurile normale, a obţinut un loc de cinste în
timp de răsboiu. Pentru a o provoca şi susţine
profesorul a putut face apel, faţă de sine însuşi şi
față de elevii săi, la conștiința datoriei, punând în
cumpănă spiritul de abnegaţie şi sacrificiu de care
fac do vadă combatanţii pe front.

Totuşi nu se putea renunţă cu desăvârşire – mai
ales pentru elevi, a căror putere de concentrare e
considerabil mai mică decât a profesorilor, la
intervenţia interesului, deci a atenţiei involuntare.
Profesorii, pentru a stimula interesul, au profitat
de toate ocaziunile în care lecţiile lor aveau vreo
legătură cât de slabă cu evenimentele
răsboinice”1.

Așadar, după cum a confirmat și criza Covid-
19, învățământul bazat pe „joacă”, „atenție
involuntară”, „senzație de bine” și alte E-uri ale
pedagogiei experimentale trebuie înlocuit, în
vremuri de criză, de învățământul bazat pe atenția
voluntară, pe concentrarea de modă veche, atât de
disprețuită astăzi. Lecțiile online desfășurate pe
durata carantinei au demonstrat fie că
învățământul online este aproape imposibil din
pricina neatenției elevilor, care odată scăpați în
fața unui ecran sunt obișnuiți să înceapă a naviga
pâna la uitarea de sine și abandon mintal, fie că,
dacă este posibil, în măsura în care este posbil, el

este posibil datorită atenției voluntare de tip vechi,
adunării minții, concentrării la lecție, simțului
datoriei. Aceste concluzii, impuse de realitate, nu
pare a le fi tras nimeni din moment ce ni se
propune în continuare schimbarea sistemului de
învățământ conform unei paradigme combinând
învățarea prin joc cu digitalizarea care face
imposibilă orice învățare.

Apoi, dacă în Primul Război Mondial elevii au
devenit interesați de hărți, pentru a urmări linia
frontului și mersul războiului, istorie, pentru a
înțelege revendicările teritoriale (Transilvania,
Basarabia, Bucovina, Alsacia, Lorena, Polonia,
Nordul Italiei, regiunea Balcanilor, coloniile
africane și asiatice șamd), criza Covid-19 a arătat
importanța geografiei și noțiunilor de chimie,
biologie, sociologie și economie, care ajută la
înțelegerea naturii și impactului unei pandemii.
Sau a logicii și istoriei, care ajută la interpretarea
diferitelor scenarii, de la teoria conspirației care
neagă existența virusului, la proiecțiile fantaste ale
experților ale căror modele matematice au
prevăzut total eronat moartea a milioane de
oameni.

Din punctul de vedere al educației morale,
Antonescu observa creșterea sentimentului
național și a sensibilității față de monumentele,
peisajele și oamenii distruși de război2. Criza
Covid-19 a demonstrat potențialul de cinism al
celor care spuneau că nu e nimic dacă mor bătrânii
sau cei care au deja alte boli, boli cronice cu care
se poate trăi decenii, devenite însă brusc, din
pricina virusului, „co-morbidități”, dar și
potențialul dictatorial al elitelor politice, grăbite să
profite de stări de urgență și mai dornice să
închidă oamenii în case sau în spitale decât să ia și
măsurile necesare bunului-mers al spitalelor, al
societății sau al economiei. Solidaritatea
națională, empatia, abordarea nu din perspectivă
utilitaristă, strict pragmatică, a acestor crize, ci din
perspectivă larg umanistă, este imposibilă pe
fondul unui sistem de învățământ care nu
obișnuiește națiunea să gândească în termeni
umaniști. Școala ca atelier unde te pregătești
pentru a ocupa apoi un loc de muncă nu poate ține,
din acest punct de vedere, locul școlii umaniste,
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generaliste, care formează cultura generală.
Acest lucru s-a observat și după Primul Război

Mondial, când Antonescu nota că învățământul
axat pe științe nu poate exercita un monopol
asupra școlii, pentru că știința se ocupă cu
mijloacele, și un învățământ axat pe mijloace lasă
scopurile la mâna unor lideri lipsiți de scrupule și
a unor națiuni ușor de păcălit. Tocmai în vremuri
științifice, de uriașă adaptabilitate oferită de
știință, care, iată, are potențialul de a stârni sau
pune capăt unei pandemii ca și unui război,
pregătirea clasic-umanistă este absolut necesară,
de neocolit:

„Curentul umanitarist care consideră cultura
sufletească a omului, ca om (nu ca profesionist),
mai presus de pregătirea lui la viaţa practică, ceri-
nţele moralei mai presus de acelea ale intereselor
egoiste, cultura clasică mai presus de ştiinţele apli-
cate. Alte elemente (decât cele citate mai sus) ale
experienţii răsboiului şi alte probleme impuse de
pace sunt invocate în sprijinul curentului umanitar
şi în contra celui utilitar:

1. Faptul că rezultatele cercetărilor de ştiinţă
aplicată au fost puse în serviciul crimei: torpilarea
vapoarelor, asasinarea copiilor şi femeilor în
biserici şi spitale, incendiarea imobilelor cu
bombe speciale, etc.

2. Faptul că adaptabilitatea ştiinţei pozitive la
necesităţile momentului a permis prelungirea şi
intensificarea răsboiului, prin transformarea
industriei de pace în industrii de răsboiu (fabricare
de muniţii şi armament).

Atari constatări şi altele de felul acesta au dus
la concluzia că ştiinţa positivă e un puternic mijloc
de adaptare, care însă poate servi tot atât de mult
la dezastrul social, ca şi la progresul societăţii.
Totul depinde de scopul care dă directiva; iar
scopul e determinat de cugetul şi inima omului.
Iată de ce alături de cultura ştiinţifică practică se
impune cultura umanitară. Numai astfel idealul
înfrățirei popoarelor va putea deveni realitate.
Când se cere cultură umanitară se adaogă de
obiceiu calificativul de clasică. De ce? Pentrucă în
literatura clasică, veche şi modernă, găsim
studiate tipurile etern omeneşti. Şi nu putem
esclude cu totul clasicismul antic: a) pentrucă el

condiţionează priceperea clară a celui modern
(arg. istoric) b) pentrucă, prin simplitatea lui, e
mai accesibil spiritului în desvoltare al elevului.
Natural că, în cazul acesta, avem în vedere în
primul rând cuprinsul culturii clasice, nu studiul
formalist al limbei. Vedem cum cele două curente
opuse şi cari continuă încă a lupta unul în contra
celuilalt ar putea sfârşi prin a se complecta
reciproc, prin a se echilibra unul pe altul:
elementul positivist-utilitar ar impune umanistului
respectul realităţii şi al activităţii, alături de ideal
şi contemplaţia pasivă; iar elementul umanist ar
pune dinnaintea positivistului idealul binelui
social menit să-l călăuzească în activitatea sa
practică. În organizarea învăţământului secundar
aceasta ne-ar duce, poate, la vechiul tip de liceu
unitar care acordă o egală importanţă culturii
clasice şi celei reale”3.

Epocile de criză majoră – marile conflicte sau
marile pandemii – ne arată cât de fragilă este
civilizația și cât de necesară ne este ea: ne arată, cu
alte cuvinte, că nu putem niciodată să tratăm un
fapt cultural ca pe unul natural. Civilizația se cere
cultivată, edificată, menținută cu pricepere și
îndârjire. Civilizația nu e fruct pădureț, nu crește
oricum și oricând. Continuitățile care o fac
posibilă se pot întrerupe oricând, chiar și în timp
de pace, dacă nu suntem atenți. Școala nu poate fi
incubator de muncitori calificați în mijloace și
indiferenți la scopuri. Vremurile de cumpănă au
demonstrat acest lucru. Nu ne rămâne decât să
facem și noi actul civilizator de a cugeta la acest
lucru.

Note:
1. G.G. Antonescu, Din problemele pedagogiei

moderne (București: Cartea Românească, 1925), 107-108.
2. Antonescu, Din problemele pedagogiei moderne,

109.
3. Antonescu, Din problemele pedagogiei moderne,

116.
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Pregătirea pe care şcoala o realizează nu poate
fi completă. Măsurile în care diverşi oameni pot fi
adaptaţi mediului tehnicizat, cu mijloacele ei, sunt
diferite. Din această cauză, uneori începând chiar
de pe băncile şcolii, tinerii fac obiectul tehnicilor
de consiliere vocaţională. Dar, deşi pretind că
descoperă vocaţia celor în cauză şi că se
interesează de călăuzirea fiecăruia spre locul
potrivit, prin chiar faptul că descoperă în om
tocmai vocaţiile care corespund economiei
capitaliste, aceste tehnici de consiliere îşi
demonstrează caracterul interesat. Potenţialul
uman nu a fost şi nu este determinat de modul în
care poate fi el folosit de sistemul tehnicizării
universale, însă el este suficient de flexibil pentru
a fi înclinat spre scopurile dorite de educatorii
omului. Aşadar, consilierea vocaţională nu caută
să descopere aptitudinile reale ale persoanei, ci
mai degrabă potenţialităţile ei adaptative, educaţia
profesională consolidând apoi această adaptare.
Ceea ce se caută de fapt prin tehnicile respective
sunt persoanele mai uşor adaptabile la o profesie
sau alta, nu cele cu adevărat dăruite pentru
profesia respectivă, educaţia profesională fiind
organizată în funcţie de nevoile viitoare ale pieţei
forţei de muncă, nevoi care nu au nimic de-a face
cu spectrul talentelor înnăscute. În condiţiile
adaptării sale, individul va considera totuşi că
locul în care a ajuns ţine de drumul său în viaţă,
deşi direcţionarea lui nu s-a făcut pe baza
aspiraţiilor şi înclinaţiilor sale reale. Pe scurt, omul
e dirijat către locul în care poate fi cât mai util
sistemului, iar pentru că frustrarea intervine şi
pentru că el nu poate fi eficient dacă simte că
sistemul nu ţine seama de interesele lui, educaţia
se îngrijeşte ca interesele omului să fie cele ale
sistemului.

De asemenea, pentru a catifela şi mai mult
situaţia la locul de muncă şi a combate frustrarea,
se folosesc tehnicile de integrare. Ele caută să
producă muncitorului impresia că face parte dintr-
un colectiv autentic, care depune eforturi pentru
realizarea unui viitor luminos al societăţii. Pentru
a întări această impresie de coeziune socială a
grupului profesional, a fost conceput aşa-numitul
team-building. De asemenea, trebuie să i se dea
omului şi impresia că opinia lui contează, motiv
pentru care, din când în când, se organizează în
acest scop consfătuiri sau sondaje de opinie. Dacă
frustrările persistă totuşi, muncitorul se poate
adresa psihologului sau, mai recent, chiar unor
teologi, refulându-şi astfel, în mod gratuit,
nemulţumirile. În felul acesta, se previne
posibilitatea, mult mai periculoasă, ca muncitorul
să discute despre frustrările lui cu colegii săi. Este
evident, aşadar, că punctul de interes este
modificarea psihologiei omului, mai degrabă decât
a situaţiei în care se găseşte el. Soluţia oferită ţine
de vindecarea sufletelor şi mai puţin de
schimbarea realităţilor. 

În sfârşit, eforturile de adaptare a individului
uman la sistemul tehnicităţii sunt înconjurate şi
susţinute de diverse forme de propagandă, al căror
scop este producerea condiţiilor psihologice,
culturale şi sociale necesare adaptării cu succes a
omului. Propaganda este încercarea sistemului de
a canaliza opinia publică, folosind tehnicile de
comunicare în masă, dar şi o serie de acţiuni
destinate să confere credibilitate mesajelor
propagate. Propaganda face presiuni intelectuale şi
afective asupra oamenilor, cu scopul de a le
modifica atitudinile şi a-i determina să acţioneze
în maniere prestabilite, având la bază o bună
cunoaştere a psihologiei de masă. Se ştie foarte
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bine, de exemplu, că facultatea critică a
individului e suprimată de emoţiile colective şi că
mulţimea nu dispune de o funcţie a raţionalităţii.
Se contează pe faptul că nu există o facultate
critică la nivel colectiv şi pe faptul că inteligenţa
nu rezistă forţei manipulării inconştientului. La
toate acestea se adaugă apoi, prin inocularea de
mituri, o conştiinţă socială justificativă în virtutea
căreia manipulaţii se consideră îndreptăţiţi moral,
în privinţa atitudinilor şi a acţiunilor lor.
Intensitatea sentimentului îndreptăţirii creşte odată
cu nivelul împărtăşirii lui colective, fapt care
contribuie la menţinerea moralului general şi chiar
la crearea unui sentiment al scopului în viaţă. În
felul acesta, s-a creat o dependenţă socială de
propagandă, în absenţa ei oamenii pierzându-şi
orientarea. Propaganda îndeplineşte astăzi funcţia
unei psihoterapii colective, ajungând un element
de stabilitate psihică.

Dobândind funcţionalităţi pseudo-spirituale,
propaganda produce o nouă sferă a intangibilului;
idei, evenimente şi fiinţe care se află dincolo de
orice critică. În virtutea acestor atitudini, masele
câştigă o coeziune interioară colectivă şi dezvoltă
un psihism unitar. Există tehnici de asanare a
individului, care-l împig către o destinaţie anume,
dar există şi tehnici pregătitoare, generale, menite
să producă în el o anumită vacuitate, o
dezrădăcinare şi o golire a sa de conţiunul său
natural, în vederea asimilării complete la grup.
Sunt tehnici de uniformizare psihologică, prin
uniformizare axiologică; tehnici de gregarizare,
care produc indivizi infantili, lipsiţi de interioritate
şi uşor manipulabili. Oamenii pot fi şi sunt
manevraţi prin vrăjirea şi fascinarea lor constantă,
în urma dezrădăcinării lor spirituale. Pentru a
atinge scopul acesta, propaganda caută să producă
în mintea oamenilor un univers cognitiv abstract, o
reconstrucţie discursivă a lucrurilor, prin care
imaginaţia poate lua locul realităţii. Dispersarea
realităţii într-o lume de halucinaţii e specifică
timpului nostru, în care omul este manipulat să se
sacrifice în realitate, în vederea unui univers
artificial construit pentru el. Această tehnică este
cu deosebire eficientă în cazul intelectualilor, dar
funcţionează şi în cazul celorlalţi oameni amăgiţi
de mitul fericii personale prin mijloacele

sistemului. 
Mijlocul preferat al vrăjirii este divertismentul.

În timp ce propaganda caută să orienteze,
divertismentul caută să distragă. Divertismentul
face ca, pentru omul tehnicizat, viaţa să decurgă
suportabil, deşi, între adolescenţă şi moarte, nu se
întâmplă nimic deosebit, iar el nu este autorul
destinului său. Propaganda nu a reuşit încă să
ascundă în întregime omului goliciunea vieţii sale
de truditor, dar înaintează rapid în această direcţie,
predându-l pe om hipnozei paradisului artificial al
filmelor. Televiziunea, mai ales, s-a specializat pe
realizarea miracolului dizolvării conştiinţei
realităţii şi al înlocuirii ei cu o realitate visată.
Despărţit de esenţa lui spirituală, omul se lasă
moale în mâna creatorilor de filme. Pe vremuri,
când era greu, omul visa la un viitor mai bun;
acum însă, visarea nu mai are nimic de-a face cu
viitorul şi nici cu interioritatea, pentru că este o
visare a exteriorităţii. Filmul ţine loc de viaţă
interioară. Pe de o parte, omul trebuie să adere
spiritual la activitatea lui, pentru a nu scomba
lipsei de sens; pe de altă parte, evadarea este şi ea
inevitabilă. Aşadar, avem de-a face cu un sistem
care oferă antidotul, în timp ce distilează otrava.
Omul cu lăuntrul gol, nu mai are un discurs al său
şi se întoarce, ca un papagal fericit, spre naraţiunea
televizată, scăpând astfel de apăsarea faptului că
nu mai ai nimic esenţial de spus familiei sale. 

Televizorul îl izolează pe om într-o solitudine
nesănătoasă, imaginea proiectată producând
întotdeauna rezultatul scontat. Cele mai eficiente
sunt comediile, pentru că restrâng cel mai mult
sfera atenţiei şi pentru că sunt considerate
inofensive, deşi nicio informaţie nu poate fi
complet obiectivă. În televiziune, omul caută şi
găseşte o totală uitare de sine, distracţia adevărată
fiind astăzi posibilitatea de a scăpa de propria
companie. Pentru a-şi uşura condiţia lui de om
tehnicizat, el trebuie făcut să-şi piardă sistematic
conştiinţa de sine. Astfel, omul nu doar că devine
incapabil să mai cugete la marile probleme ale
vieţii, un scop care a fost deja atins, ci este privat
şi de capacitatea şi chiar de dispoziţia de a mai
gândi pe cont propriu chiar la problemele vieţii
sale cotidiene. Totul trebuie lăsat în seama
sistemului. Divertismentul devine, aşadar, un
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slujitor de neînlocuit al civilizaţiei tehnice, capabil
să-l golească pe om de sine însuşi. Filmele de
gândire nu corespund nevoii celor care fac apel la
filme. În general, aceeaşi funcţie o îndeplineşte şi
pasiunea pentru sport, care a apărut odată cu
industrializarea şi s-a răspândit odată cu ea.
Sportul este un instrument al masificării omului,
un mijloc al evadării din realitate şi şansa fiinţei
umane de a-şi descărca frustrările dobândite în altă
parte. 

Umanismul tehnic are în centrul său încercarea
de a-l analiza şi reconstrui pe om cu ajutorul
mijloacelor şi al modalităţilor tehnice de gândire.
Omul a devenit mitul tehnicianului. Din acest
punct de vedere, fiinţa umană este o abstracţiune
imaginată, mai degrabă decât o existenţă reală; şi
acelaşi lucru se poate spune şi despre binele său.
Ceea ce tehnica poate realiza devine implicit un
bine, motiv pentru care tehnica îşi permite să
afirme că lucrează pentru binele omului, deşi
acțiunea ei este, în principiu, amorală. Binele
omului este o simplă justificare, deoarece tehnica
nu se interesează de omul care trece dincolo de
putinţele ei reconstructive. Tehnicianul este prin
excelenţă omul lipsit de organul profunzimii, un
reducţionist de prima clasă. Pentru el, dezvoltarea
spirituală nu există şi nu contează, omul şi lumea
lui fiind fizicalizate explicativ şi axiologic. 

În sensul acesta, tehnica reprezintă un atac
împotriva fiinţei umane, dar pentru că nicio
tehnică nu-l acoperă integral pe om, fiecare fiind
specializată pe un anumit domeniu, omul nu
protestează împotriva invaziei, considerând-o
marginală. El trăieşte cu impresia că nu este atacat
de nimeni şi de nimic, deşi asupra lui converg o
serie întreagă de tehnici totalitare, atacul nefiind
constatabil decât la nivelul convergenţei acţiunilor
tehnicii. Mai mult, pentru că nu ştim exact ce este
omul şi pentru că umanismul tehnic nu ne poate
lumina în această privinţă, cu greu putem preciza
ce este atacat şi care este modalitatea atacului.
Pentru a înţelege aceste lucruri, trebuie să folosim
modalităţi filosofice şi chiar teologice, nu
ştiinţifice, de abordare a omului, însă metalitatea
tehnică nu este deschisă către astfel de orizonturi.
Dimpotrivă, după cum am văzut, se studiază
detaliat, în prezent, toate aspectele vieţii omeneşti,

cu intenţia de a-l reconstrui teoretic pe om cu
mijloacele clare ale tehnicii. Această reconstrucţie
va deveni singura umanitate recunoscută ca
normală, abstracţiunea om impunându-se omului
real. În felul acesta, omul este redus la lumea
maşinii, în vederea cuplării sale psihologice şi
spirituale cu maşina. 

Simbioza omului cu maşina presupune
depersonalizarea lui. Prin relaţia cu ea, fiinţa
umană e privată de spiritul ei de iniţiativă şi de
simţul responsabilităţii. Devine inertă, incapabilă
să-şi asume riscuri şi recalcitrantă, datorită
exacerbării şi frustrării simultane a expectanţelor
ei. Faptul acesta explică explozia activităţii
juridice, aşa cum o întâlnim, de exemplu, în
societatea americană. Omul ajunge să se teamă de
schimbare şi să se înveţe cu rutina. Condiţionarea
lui devine, în final, ireversibilă, pentru că pierde
întregi domenii ale conştiinţei, ajungând astfel
incapabil să se mai elibereze de sub epitropia
maşinii. Nu omul este sufletul maşinii, cum se
afirmă uneori, ci maşina a devenit sufletul omului.
Prin ea însăşi, dependenţa de maşină nu ne va
ucide, dar nici nu ne va ajuta să prosperăm ca
oameni, din aceleaşi motive pentru care omul nu
poate înflori într-un lagăr de concentrare, chiar în
absenţa torturilor. În trecut, robia era impusă din
exterior, prin mijloace militare, politice şi
poliţieneşti. În prezent, ea este impusă de adicţia
noastră faţă de drogul tehnologiei, rezultatele fiind
totuşi similare. 

Depersonalizarea omului e un proces care se
mişcă în paralel cu gregarizarea lui. După cum am
văzut, omul contemporan tinde să-şi piardă
interioritatea. El se dizovă în lucrurile exterioare,
asemenea copiilor, blocându-şi posibilitatea de a
se întoarce la adevărata lui conştiinţă de sine. Se
poate constata deja că tot mai mulţi oameni nu-şi
mai pot afla pacea interioară, decât în compania
gregară a mulţimii. E un aspect al masificării
omului. Gregarizarea se întemeiază pe sentimentul
puterii celor mulţi şi pe uitarea de sine, în
activitatea de căutare şi implementare a
remediilor. Este adevărat că topirea individualităţii
în mulţime conferă o mai mare putere de rezistenţă
la efort. Individul pierde din responsabilitatea
personală, dar câştigă sub raportul cooperării şi al
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respectului de sine. Virtutea lui devine însă
colectivistă, iar colectivizarea contemporană a
omului nu are în vedere binele lui, ci exploatarea
lui. Prin tehnicile de gregarizare se ridică moralul
trupelor, dar şi al muncitorilor. Creşte nivelul de
subordonare şi de eroism. Tot prin intermediul lor
i se poate obţine omului şi aprobarea, convins
fiind că hotărârea îi aparţine. Construite astfel,
masele sunt uşor sugestionabile, mai ales dacă nu
există idei concurente, care să le producă
oamenilor nevoia şi putinţa de a gândi. Dizidenţii
trebuie neutralizaţi prin înnecarea lor într-un ocean
de propagandă adversă şi prin sublinierea virtuţilor
colectivismului şi ale unităţii. În absenţa ideilor
concurente, lucrurile nu se văd decât în alb şi
negru. 

Astfel, deşi robotul fericit al societăţii
tehnicizate nu s-a născut încă, el este pe cale de a
fi realizat. Psihotehnicienii actuali depun mari
eforturi pentru convertirea integrală a omenirii la
extrovertism şi superficialitate, persistenţa vieţii
interioare reprezentând o stavilă în calea refacerii
unităţii omului tehnicizat, a omul complet
aplatizat. Una dintre metodele de bază ale
aplatizării lui este reclama comercială, care
impune cu violenţă persuasivă un mod de viaţă în
care produsele tehnicii ocupă locul valorilor
supreme. Febra cumpărăturilor este un indicator
precis al reuşitei acestor demersuri transformative.
Nu poţi crea nevoi false, fără a crea un ideal de
viaţă fals, un univers al suprafeţei materialiste uşor
de asimilat de către minţile subţiri şi fără orizont
spiritual. Când omul răspunde reclamei, el aderă la
acest mod superficial de a fi, sau, mai degrabă, de
a nu fi. Dacă vrei să vinzi produse de curăţenie,
trebuie să produci în mintea oamenilor idealul unei
curăţenii absolute, prin adoptarea căruia omul să
se simtă superior. E o superioritate care nu
presupune niciun fel de eroism. Orice om doreşte
să fie sănătos, dar dacă i-l prezinţi pe Superman, el
va dori să fie Superman şi va cumpăra mijloacele
care-l promit pe Superman. Şi pentru că tuturor ni
se oferă aceleaşi produse, devenim cu toţii la fel,
reclama devenind astfel un instrument de bază al
masificării şi al gregarizării umane. 

Pentru omul înconjurat de tehnică, tentativele

la cultură, libertate şi creativitate sunt rubrici în
dosarul tehnicii. Toate acestea sunt simple
verbalisme culturale. Forţele supreme ale naturii
umane sunt puse în mişcare de dragul
amuzamentului. Publicarea unei cărţi care merge
împotriva curentului nu mai este posibilă, pentru
că nu face profit. În felul acesta, tehnica
economică cenzurează ideile. Când scrii, trebuie
să linguşeşti poftele publicului. Legea profitului îl
lipseşte astfel pe intelectual de posibilitatea de a-şi
face datoria. La lucrul acesta se adaugă apoi şi
pretenţia absurdă, dacă nu chiar răuvoitoare, a
evaluării inter pares. Are loc, în prezent, o
sterilizare intelectuală a lumii.

Împotriva acestui atac îndreptat împotriva
umanităţii omului nu poate sta decât filosofia şi
religia, pentru că singura posibilitate netehnică de
integrare psihologică a omului este credinţa în
Dumnezeu. Nu mă refer aici la religia care a
inventat propaganda, şi nici la cea care foloseşte
propaganda pentru a-şi împinge adepţii să comită
crime, ci mă refer la religia şi filosofia care pot
restitui omului cea de-a treia dimensiune,
dimensiunea profunzimii şi a misterului. Acesta
este motivul pentru care psihotehnicieni
contemporani caută să le adauge pe amândouă
metalităţii tehnicizate. Din principiu, tehnicienii se
împotrivesc oricărei soluţii netehnice, filosofice,
afirmând că singurele rezolvări reale aparţin
tehnicii. Mântuirea devine astfel o problemă cu
soluţie biologică sau biocratică. 

În concluzie, trebuie să înţelegem că
umanismul tehnic caută integrarea tehnică a
instinctelor şi a spiritualităţii. El doreşte
îngenunchierea Duhului înaintea cărnii, răpindu-i
astfel omului misterul fiinţei proprii. Oricărei
pasiuni i se oferă posibilitatea refulărilor gratuite,
dar nu se mai oferă lor joncţiunii spiritualităţii cu
realitatea. Din teamă, orice încercare de felul
acesta este tratată cu dispreţ şi este marginalizată,
ca anacronică. 
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Intelectul contemplativ și mistica
Reducționismul nominalist, referitor la filozofie,

este clar observabil când spune că aceasta este „o
construcție a individului uman” și e doar o știința
livrească.1 Speculația filozofică este considerată un
construct contingent, o părere iluzorie a minții umane.
Acesta nu ar avea acces la esența lucrurilor, ci doar la
suprafața lor. E deci, o „știință profană” care e doar
verbală, nu și reală, iar metafizica europenilor e doar o
pseudometafizică.2 Astfel, lipsa de valoare a filozofiei
moderne ar fi totală.3

Doctrina Vedantei nu este numită nici religie, nici
filozofie, ci este „altceva”.4 Religia ar fi un fenomen
pur occidental. Prin distincția artificială dintre religie
și metafizică Guénon restrânge forțat sfera semantică
a conceptului de religie doar la anumite forme ale sale.

Intră în scenă problema intelectului contemplativ
(noetic și supralogic), diferit de cel logico-discursiv
(dianoetic). Aceasta este una dintre cele mai greu de
înțeles probleme din istoria filozofiei. Guénon a
interpretat-o vag și aproximativ, fără să-și lămurească
cum trebuie sfera ei ideatică. Survine aici una dintre
stângăciile fundamentale ale gândirii guenoniste care
arată lipsa sa generală de rigoare. Neînțelegerea
adecvată a ceea ce este facultatea intelectului noetic
afectează toată opera ezoteristului francez și e una
dintre cauzele distincției artificiale între religie și
mistică (tradiția exoterică) și metafizică (tradiția
ezoterică). Metafizica ar fi revelată și inspirată
intelectului contemplativ, iar mistica ar ține de
structurile exoterice, pe același plan cu experiențele
emoționale devoționale teiste. Ar trebui să te plasezi la
nivelul intelectului pur pentru a înțelege Tradiția
Perenă.5

Bineînțeles, această distincție forțată între religia
exoterică și metafizica ezoterică își are originea și în
încercarea de a pune laolaltă tradiția orientală cu cea
europeană și mediteraneeană. Viziunea hindusocen-
trică cerea asumarea tradiției indiene ca fiind

superioară religiilor abrahamice. Asta implica
postularea unei cunoașteri superioare celei mistice
numinoase și astfel valorizarea tradițiilor cu
componentă ezoterică ce implică practici elaborate de
gimnastică fiziologică, inițieri și cunoaștere de tip
gnoză care presupun identificarea cu sau dizolvarea
ontologică în Absolut6. De fapt, în locul acestei
distincții guenoniste ar trebui așezată distincția dintre
experiența religioasă teistă personalistă, care ar fi
exoterică („știința inferioară”) și cea mistică a elitelor
religioase (mistici, sfinți, teologi, vizionari), care ar fi
planul ezoteric („știința superioară”) care implică
contemplație intelectuală și deasupra ei contemplație
mistică numinoasă. Amândouă planuri aparțin religiei.
Avem în India planul teist al raportului cu Dumnezeul
personal (Isvara) în teologia personalistă a lui
Ramanuja sau în cultul emoțional Bhakti (acestea
implică încă determinații antropomorfice și
cosmomorfice), dar și planul mistic numinos al vederii
nedeterminate a lui Brahma.7 Întreaga teologie
hindusă își are originea în intuiția mistică.8

Lipsa lecturilor din Platon și Aristotel, dar și din
teologia medievală își spune cuvântul în cazul
gânditorului francez. Platon face distincția dintre
intelectul contemplativ sau pur (nous/noesis) și cel
analitic sau logico-discursiv (dianoia) în Republica.9

Primul dintre ele contemplă Paradigmele eterne
(Ideile). Al doilea dezvoltă discursul logic și
cunoașterea naturii, însă este și un ajutor pentru
înălțarea spiritului uman spre înălțimile uraniene ale
Ideilor eterne prin procesul logico-discursiv al
dialecticii. La Aristotel problema contemplației
intelectuale (intelect activ/nous teoretikos/nous
poietikos/intelectus agens) este pusă mai ales în
Metafizica, cartea a XII-a, capitolul 710, însă și în alte
locuri. De exemplu, cele trei principii fundamentale
ale logicii: identitatea, noncontradicția, terțul exclus
sunt evidente prin sine, nu sunt obținute printr-un
proces deductiv, cum e cazul teoremelor sau
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demonstrațiilor, ci prin intuiție11 intelectuală.12 Ceea
ce este contemplat noetic este evident nemijlocit și nu
are nevoie de demonstrație prin judecăți și
raționamente. Aceste trei principii supradetermină
toată activitatea gândirii logice (dianoetice). Problema
contemplației noetice apare și în teologia medievală,
în problema iubirii intelectuale de Dumnezeu, dar și în
problema transcendentalilor (supraconcepte).
Supraconceptele nu sunt concepte, ci principii care
schematizează realități transcendente și infinite care
nu pot fi circumscrise în discursul conceptual (Infinitul
absolut, atributele infinite ale lui Dumnezeu etc.).
Adică, ele gândesc despre Absolut, dar fără a gândi
Absolutul.13 Aceste supraconcepte presupun un plan
supralogic, supradeterminat planului logico-discursiv.
Teoria lui Rudolf Otto despre conceptele care
schematizează numinosul se referă la aceste
supraconcepte. Otto abordează problema nefăcând
distincția riguroasă între concepte și supraconcepte.14

Această schematizare nu implică accesul intelectului
noetic la transcendent, ci doar articularea principiilor
lui „în jurul” și „dedesubtul” nedeterminării absolute
și supraraționale a numinosului (mistic). În teologia
medievală, Meister Eckhart face distincția între
intelllectus care e contemplativ și ratio care e logic.
Câteva exemple relevante din modernitate ar fi
Spinoza cu iubirea intelectuală de Dumnezeu15 și
Hegel unde contemplația intelectuală e centrală în
gândirea speculativă din Știința logicii.

Dogmatica creștină16 afirmă neputința intelectului
(atât noetic, cât și dianoetic) de a avea acces direct la
transcendent. Ceea ce se cunoaște despre Dumnezeu a
fost dat în Revelație. „Experiența” mistică implică
contemplarea Absolutului cu ochii infiniți ai
transcendenței, facultățile finite umane fiind depășite.
Astfel, intelectul noetic nu are acces direct la Vederea
Absolutului, el se articulează doar dedesubtul
numinosului, ca plan metafizic și teologic care
schematizează ceea ce nu poate fi circumscris și
cuprins în gândire. Intelectul contemplativ este o
facultate umană limitată, astfel că ceea ce e contemplat
cu el implică limita unor determinații funciare
insurmontabile.

În gândirea greacă antică nu exista o distincție între
inteligibil și transcendent. Astfel, se considera că
intelectul contemplativ are acces la esența tuturor
lucrurilor. În realitate, acesta poate contempla doar
esențele lucrurilor finite din imanența naturii (vezi
formele eidetice la Aristotel), dar nu și transcendentul.

Creștinismul va aduce distincția riguroasă dintre
inteligibil (transcendental în modernitate) și
suprainteligibil (transcendent). În tradițiile hinduse
activitatea contemplativă a intelectului noetic este
amestecată și înfășurată în gândirea simbolică.
Gândirea teoretică metafizică nu și-a dezvoltat
autonomia în fața ei, cum s-a întâmplat în gândirea
greacă. Contemplația noetică este o etapă intermediară
spre Iluminare. În acest context, este greu de făcut
distincții în ceea ce privește sferele contemplației
noetice, simbolice și celei mistice. Fiind o facultate a
spiritului individual, intelectul noetic este dizolvat,
împreună cu conștiința umană individuală în
momentul retragerii din cosmos când Atman scapă de
orice fel de iluzie (în tradiția Vedanta). Atman e
corespondentul oriental al Sinelui transcendental la
Hegel, care e supradeterminat conștiinței (apercepției)
transcendentale kantiene. Conștiința transcendentală
este dizolvată, împreună cu conștiința empirică și
psihologică. Această „experiență” se află dincolo de
orice determinare personală sau individuală și deci e
dincolo de contemplația noetică specifică conștiinței.
Vorbim, în acest context, de contemplație numinoasă
suprarațională și impersonală a Absolutului. Anularea
distincției dintre subiectul și obiectul contemplației
face ca această condiție ontologică să fie de neînțeles
pentru cei „rămași” în interiorul naturii. Este vorba de
o „experiență” suprarațională/ supraintelectuală, astfel
că ideea guenonistă a unei contemplații a intelectului
pur la acest nivel e discutabilă. În același timp,
folosirea conceptului de personalitate pentru Sine
(Atman)17 e greșită și induce confuzii. Atman e
nedeterminat și impersonal.

Guénon inversează ierarhia cunoașterilor supreme,
așezând mistica cu contemplația numinoasă
suprarațională dedesubtul contemplației intelectuale,
crezând că mistica poate fi redusă la o experiență
individuală emoțională specifică facultăților finite ale
conștiinței și a planului spiritual exoteric. Astfel
ajunge să vorbească despre o „elită intelectuală”
(păstrătoare a Tradiției Perene) în loc de una mistică.

În opera sa, Rudolf Otto a dezvoltat teoria
numinosului referitoare la tradițiile mistice și în
general elitiste ale vieții religioase. În Mistica
orientului și mistica occidentului (1926) face o
paralelă între teologia misticului renan Meister
Eckhart și gândirea teologului hindus Șankara,
reprezentant de bază al doctrinei Vedanta și cel mai
important gânditor al Indiei. Această paralelă relevă
atât asemănări între tradiția europeană, dar și diferențe
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care sunt insurmontabile18, în ciuda forțării sincretice
a hermeneuticii guenoniste. În ciuda negării valorii
discursului logic de către Guénon, avem și în India un
discurs analog celui scolastic din Europa medievală,
însă înfășurat în gândirea simbolică. Acesta încearcă
să redea în limitele posibilității sale conținutul
misticii.19 Acest discurs, evident, nu se mișcă autonom
ca gândirea modernă, ci e supradeterminat de
principiile intelectului contemplativ și de contemplația
mistică numinoasă suprarațională și presupune o
desfășurare în plan logic a unei gândiri teologice
supralogice. Gândirea teologică trebuie expusă
doctrinar în limbaj scolastic folosind demonstrația și
rigoarea logică20, pe care Guénon o desconsideră. „În
jurul” intuiției mistice numinoase sunt atrase și
articulate idei și concepte ontologice sau de teoria
cunoașterii21 pentru a explicita și media ceea ce în sine
e inexprimabil.

Referitor la ipoteza guenonistă a unității
transcendente a religiilor și a identități de perspectivă
dintre marii inițiați și mistici ai marilor tradiții,
lucrurile nu stau chiar așa. Există diferențe
insurmontabile pe toate planurile și chiar conflicte
polemice între teologi și mistici, care pot duce la
ostracizare și ostilitate reciprocă.22 De exemplu,
polemica dintre reprezentanții doctrinei Vedanta și cei
ai doctrinei Samkhya referitor la unitatea sau
pluralitatea principiului (Atman/Purușa). Vedantinii îi
acuzau pe yoghini de automântuire datorită faptului că
izolau spiritual un Atman autonom (Purușa) față de
Brahman. Altă polemică este între teologia teistă
personalistă a lui Ramanuja și teologia suprapersonală
a lui Șankara (care include și un nivel teist,
subdeterminat).23 Este de menționat aici și polemica
teologilor hinduși cu cei budiști.

Neînțelegerea universalului și negarea
nominalistă a inteligibilului

Altă problemă în gândirea lui Guénon este cea a
neînțelegerii universalului, pe care îl confundă cu
generalul. Gândirea cu valențe universale a metafizicii
sau a filozofiei în general este considerată de
ezoteristul francez ca fiind doar o formă particulară de
gândire, fiind un construct contingent al minții
umane.24 În același timp, afirmă naiv că nu a simțit
nevoia să folosească terminologia filozofiei
occidentale. Curioasă afirmație, dacă luăm în
considerare că se exprimă în acești termeni, chiar dacă
poate nu întotdeauna e conștient de asta.

Gândirea sistematică o percepe ca fiind relativă și
închisă în perspective particulare: „pentru metafizica
pură orice sistematizare este în mod absolut
imposibilă.”25 Această afirmație a fost făcută neștiind
că Dogmatica lui Ioan Damaschin e o lucrare
sistematică, la fel ca toate tratatele fundamentale de
teologie medievală, cum e de exemplu Summa
Theologica a lui Toma d’Aquino. Deci gândirea
sistematică nu e un apanaj doar modern, iar în
modernitate reprezentantul cel mai semnificativ al
abordării sistematice e idealismul german, pe care
Guénon nu îl înțelege deloc. Acesta este fundamentat
pe principii transcendentale și nu pe „constructe
iluzorii ale minții umane individuale.” Spune mai
departe: „Metafizica este în mod esențial cunoașterea
Universalului, iar o asemenea cunoaștere nu se va lăsa
închisă în formule.”26 Gândirea sistematică ar
presupune formule care închid realitatea în particular
și contingent. O sumară inițiere în ideile Criticii
rațiunii pure (Kant) sau ale Fenomenologiei spiritului
(Hegel) ar fi destul pentru a înțelege naivitatea acestei
afirmații. Prejudecățile nominaliste ale lui Guénon și
lipsa de cultură filozofică serioasă îl fac să creadă că
judecățile universale fundamentate apodictic și
transcendental ar fi niște construcții contingente
bazate pe formule efemere. Ulterior mai vorbește
despre: „inaptitudinea limbilor europene de a exprima
ideile pur metafizice.”27 Deci 2000 de ani de gândire
metafizică și teologică în greacă, latină și germană
sunt derizorii pentru acest simpatizant al ocultismului.

Neînțelegerea universalului gândirii filozofice
europene duce la confuzii logice. În locul
universalului pune generalul, pe care îl reduce la
individual. În realitate, generalul este universalul slab,
diferit de cel tare, care este apodictic. Generalul
implică și el judecăți deductive, doar după ce procesul
inductiv a ajuns să circumscrie totalitatea
reprezentanților unei specii sau unui grup. Astfel,
cunoscând empiric toți reprezentanții unui grup, poți
face judecăți generale despre totalitatea lor. Generalul,
în accepțiunea comună se referă la ceea ce e comun
tuturor și e relativ sinonim cu universalul, e fratele lui
mai slab. Subsumarea generalului individualului este
greșit logic, ar fi corect doar dacă nu ar exista un
inteligibil logico-matematic universal al întregii
umanități (care ne ajută să comunicăm între noi și să
avem o matematică și o logică obiective, independente
de subiectivitatea noastră, pe care se fundează științele
exacte moderne) și am trăi fiecare în solipsismul
afirmării efemere a propriei subiectivități.
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Altă confuzie logică este și subsumarea
colectivului individualului. Colectivul presupune un
multiplu integrat de unitate, deci o totalitate.
Totalitatea este unitatea multiplicității.28 Colectivul
ține de general, nu de individual. Colectivul poate
aparține particularului și contingenței, dar nu și
individualului. Iar particularul nu presupune neapărat
individualul. Conceptele de logică necesitate/
continență și universalitate/ particularitate nu se află
într-un raport de congruență cu conceptele de colectiv
și individual. Așa se întâmplă când preiei concepte
logice neanalizate riguros și le aplici unui domeniu
metafizic de gândire greu traductibil în limbajul
conceptual european. Folosirea perechii de concepte
universal/individual mai mult produce confuzie,
datorită modificării forțate a sferei lor semantice, care
nu sunt neapărat potrivite în contextul dat. Perechea
determinat/nedeterminat ar fi fost mai potrivită.

Neînțelegerea apodicticului și a gândirii deductive
îl face pe ezoteristul francez să aibă o perspectivă
trunchiată asupra sistemului facultăților de gândire.
Din punctul lui de vedere avem doar sensibilitate,
imaginație și intelect dianoetic logico-discursiv
(mentalul) care se ocupă cu judecăți inductive.
Intelectul contemplativ ar fi o facultate
supraindividuală, destul de nebuloasă, care primește
inspirație și percepe direct transcendentul.29 Conceptul
de intelect contemplativ, așa cum a fost dezvoltat de
greci și apoi de teologia creștină, presupune o
contemplare nemijlocită (de judecăți și raționamente)
a principiilor inteligibile logico-matematice, dar și
schematizarea „experienței” mistice a numinosului
prin teologie speculativă, folosind supraconcepte
(transcendentali în teologia medievală). El este o
facultate a spiritului uman ce nu are acces direct la
transcendent (suprainteligibil). Acesta îi este rezervat
contemplației mistice numinoase care este
suprarațională și suprain-telectuală, fiind dincolo de
orice contemplație intelectuală și de orice determinare
a vreunei facultăți finite.

Perspectiva guenonistă este influențată și de
nominalismul indian,30 pentru care gândirea umană e
un construct iluzoriu și ține de planul activităților
mentale. Logica doctrinei Nyāya este legată de planul
nominalist al atribuirii concrete, iar noțiunile sunt
fabricate de mental (manas).31 Calapodul schematic
oriental a fost folosit pentru a înțelege trunchiat
întreaga gândire occidentală redusă la ceea ce numește
„știința profană.”

Despre știință
Se observă la gânditorul francez transformarea

raporturilor ierarhice în raporturi de excluziune. Ceea
ce nu e foarte valoros spiritual e considerat inutil și
iluzoriu. Doar vârful ierarhiei contează. Pe urmele
gândirii indiene a ajuns să desconsidere tot ce e cultură
și cunoaștere profană, inclusiv toată știința europeană,
în special cea modernă. Evoluția cunoașterii științifice
este negată, văzând în locul ei doar forme degradate
ale unor „științe sacre”. Știința nu ar fi doar iluzorie, ci
și negativă și antispirituală. Negația ar fi punctul de
plecare al științei moderne.32 Totuși, autonomia
științelor moderne nu implică cu necesitate negarea a
ceea ce le depășește. Această negare (specifică
pozitivismului și agnosticismului) este doar un efect
ulterior, cauzat de modificarea gândirii moderne în
ansamblu.

Discursul excesiv împotriva științei implică și
închiderea ei în șabloane care împiedică înțelegerea
obiectivă și complexă a fenomenului științific în
genere și a istoriei sale. Sunt negate interesul și
fascinația teoretică a omului de știință33, care în sine
sunt independente de aplicațiile practice ulterioare.
Știința este chiar redusă la aceste aplicații practice,
Guénon fiind vinovat de ceea ce el acuză la alții, de
confuzia științei cu industria. În cazul lui, exagerarea
este invers simetrică, adică reduce știința la industrie;
ceilalți sunt acuzați că ar ridica industria la demnitatea
științei. Însă, obiectiv vorbind, industria și tehnologia
sunt aplicațiile practice ale științelor teoretice
moderne. Iar spiritul de cercetare al naturii era ceva
străin omului tradițional, acesta apărând pentru prima
dată abia în Grecia antică, astfel că ideea studiului
lumii sensibile cu ajutorul datelor științelor
tradiționale, care ar fi îngăduit o cercetare mai ușor de
realizat34, e de neconceput.

Știința modernă nu a pierdut din profunzime,
pentru că e ceva nou, nu e o degradare a unor
paradigme vechi. Se poate vorbi de inferioritatea ei
cantitativă față de gândirea metafizică, însă nu este
vorba de efectul unui proces de degradare, ci de
dezvoltarea intelectului logico-discursiv (dianoia) în
interiorul naturii. E adevărat, cunoașterea naturii se
desfășoară pe un nivel inferior celui al metafizicii care
interoga asupra substanțelor și esențelor, însă este
vorba de un proces nou, care a instaurat o nouă
paradigmă, cea a determinării și măsurării aparenței
sensibile a naturii cu instrumentele matematicii. Fizica
antică a fost o paradigmă calitativă, cu o dimensiune
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metafizică și se ocupa cu înțelegerea naturii, esenței și
scopului corpurilor din natură. În schimb, știința
modernă se ocupă cu determinarea empirică și
matematică a formei și comportamentului aparenței
sensibile a acestor corpuri, ignorând scopul și esența
lor. Astfel, nu putem spune că știința ar fi lipsită cu
totul de stabilitate și incapabilă să-și găsească un punct
fix de sprijin35, pentru că aceasta nu este izolată total
în lumea imanenței. Instrumentarul logico-matematic
folosit pentru determinarea naturii fizice are o origine
inteligibilă și deci implică o fixitate absolută a
principiilor. Deci nu este vorba de vreo știință
degradată sau de „reziduri” ale unor vechi științe.
Astronomia și chimia nu au apărut prin degenerarea
astrologiei și alchimiei36, ci degenerarea acestora a
încurajat dezvoltarea altor paradigme de înțelegere și
raportare la realitate care sunt distincte de primele, și
nu o continuare degradată a lor37. Aceste noi
paradigme își au principiile de cauzalitate și de
funcționare în altă parte, astrologia și alchimia doar au
impulsionat procesual și material dezvoltarea acestora,
prin experimentele eșuate ale neinițiaților (numiți
suflători și arzători de cărbune). Iar în ceea ce privește
distincția tardivă dintre conceptele de astronomie și
astrologie, nu putem vorbi de o coabitare antică între
astrologia simbolică și știința astronomiei, din simplul
motiv că paradigma științifică a astronomiei apare în
modernitate, după criza cosmologică. Astronomia
ptolemeică era o știință calitativă, la fel ca fizica lui
Aristotel, se ocupa cu cunoașterea substanțelor și
esențelor (sfere cerești, substanțe eonice supralunare,
motoare eonice angelice sau forme eidetice) și nu cu
determinarea și măsurarea fizionomiei sensibile a
naturii prin instrumente matematice ca în lumea
modernă. Evident, se poate vorbi despre o degradare
cantitativă a modului cum omul percepe și cunoaște
natura, însă cu toate acestea, nu e vorba de științe
profane care ar fi versiunile degradate ale unor științe
sacre.

Guénon explică în același fel și degradarea
matematicii sacre (calitative) prin matematica
profană.38 Matematica profană ar fi partea inferioară a
unei științe sacre, și deci un vestigiu al „unor tradiții
uitate”. Această matematică sacră este tematizată
pornind de la matematica pitagoreică și cea platonică,
dar și de la tradiții magico-religioase cum e gematria
(mistica cabalistică a numerelor). Vorbește de „teoriile
celor din vechime privind poligoanele și poliedrele,
puse în raport direct cu simbolismul numerelor.”39

Aici ezoteristul francez face o confuzie între geografia
sacră specifică gândirii simbolice, care implică și
elemente de geometrie simbolică40, și elaborările
rafinate ale antichității în care gândirea simbolică s-a
întâlnit cu matematica empirică a egiptenilor și
babilonienilor, iar apoi cu inteligibilul matematicii
teoretice descoperite de greci. Afirmă, în ciuda
evidenței tuturor istoriilor matematicii, că opinia
conform căreia originea matematicii ar fi empirică este
falsă, iar această matematică sacră ar fi cu atât mai
depărtată de empirism cu cât privim mai în trecut. O
cercetare sumară a unor istorii serioase ale matematicii
infirmă fără putință de tăgadă asemenea speculații.41

Matematica antică s-a dezvoltat inițial pe teren practic
și empiric, nu este efectul unei degradări a principiilor
geografiei sacre specifice gândirii simbolice. Este
vorba aici de două planuri diferite. Iar matematica
simbolică din antichitate este efectul sintezei dintre
gândirea mitico-simbolică, practicile magice și
matematica empirică descoperită de către babilonieni
și egipteni, iar apoi matematica teoretică a grecilor.
Astfel că nu putem vorbi de poligoane și poliedre în
vechimea îndepărtată a culturilor preistorice
primordiale. Omul preistoric percepea doar spațiul
sensibil, pe care îl organiza în funcție de principiile
arhetipale ale gândirii simbolice. Spațiul abstract
matematic este descoperit abia de greci.

Stabilitatea științei este dată de principiile logice și
matematice, care sunt inteligibile și deci nonempirice.
Este adevărat, nu putem vorbi chiar de științe exacte,
în contextul în care o paradigmă nouă o va înlocui pe
cea veche în procesul de determinare și mai exactă a
naturii fizice, deci există un proces care implică lipsa
de fixitate a concluziilor experimentale și teoretice ale
unei paradigme date, însă logica și matematica au
principii imuabile. Acest lucru fiind greu de înțeles
pentru Guénon care le reduce la simple constructe
nominaliste ale minții umane.

Interesul pentru aplicația practică, pentru
„superstiția faptului”42 nu este o atitudine specific
modernă, ci precedă modernitatea și o întemeiază.
Guénon nu înțelege ierarhia cauzală a dezvoltării
gândirii și civilizației în istoria europeană. Știința
modernă este efectul unei revoluții sistematice și
fundamentale în gândire, ce a survenit la sfârșitul
evului mediu și în Renaștere, și nu efectul degradării
unor științe sacre antice. Revoluția în domeniul
matematicii la începutul modernității a dat un imbold
dezvoltării științelor matematizate43, care la rândul lor,
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prin aplicații tehnice44 au dezvoltat revoluția
industrială, care a dus apoi la creșterea producției
economice.

Antagonismul dintre știința sacră și științele
profane ține și de neînțelegerea gândirii simbolice și a
realității ei funcționale autonome în raport atât cu
intelectul contemplativ (nous) al metafizicii, cât și cu
cel logico-discursiv (dianoia) care aparține științei.
Înainte ca Eliade și Jung să-și dezvolte opera, au mai
scris despre gândirea simbolică Schelling (Filozofia
mitologiei și Filozofia revelației) și Hegel (Prelegeri
de filozofia religiei), filozofi pe care Guénon nu i-a
citit.

Se observă la ezoteristul francez o confuzie care
este întâlnită și la bigoții trăiriști antiintelectuali de
astăzi, conform căreia gândirea filozofică este doar o
formă de sofistică, pentru că orice opinie ar putea fi
argumentată prin ea.45 Poziția aceasta neagă
obiectivitatea logicii și implicit existența gândirii
propriu-zise. Pentru trăiriști, conceptele sunt doar un
construct al „minții umane” (concept vag în care sunt
pseudoînțelese la grămadă intelectul, imaginația și
impresiile psiho-sensibile). Știința modernă este
considerată ca fiind „lipsită de orice valoare
explicativă.”46 Reducționismul guenonist înlocuiește
ierarhia valorică a cunoașterilor și a activităților
culturale și intelectuale umane cu excluderea a tot ceea
ce e inferior „științei sacre” ca total lipsit de valoare.
Noțiunile științei moderne ar fi goale și cu caracter de
„convenții fără valoare efectivă.47 Neînțelegerea
inteligibilului logico-matematic și a fundamentului
său apodictic (universal și necesar), dar și asumarea
perspectivei nominaliste hinduse asupra logicii (ca
iluzie a minții umane), îl fac pe ezoteristul francez să
nu înțeleagă sensul „științelor exacte”.

În loc de concluzie
În prima parte a secolului al XX-lea perspectiva

asupra religiilor a început să se schimbe, prejudecățile
pozitiviste, psihologiste, istoriciste încep să apună în
urma cercetărilor noi și a schimbării de atitudine față
de religie, cauzată și de reacția față de excesele
reducționismului pozitivist. Dinspre teritoriul
filozofiei vin, mai întâi Rudolf Otto (1869-1937), iar
ulterior Mircea Eliade (1907-1986). Dinspre
psihologie vine Carl Gustav Jung (1875-1961), iar
dinspre tărâmul ocultismului vine René Guénon
(1886-1951). Datorită mediului ocultist în care s-a
format, Guénon a căpătat o atitudine de mare inițiat

condescendent (care deține adevărul primordial) față
de cărturarii universitari care erau văzuți ca niște
profani în fața sa. Discipolii lui au aceeași
condescendență inițiatică. El nu a reușit să se elibereze
de tot de acest orizont pseudospiritual, păstrând ca
balast atât unele idei îndoielnice în opera sa de
maturitate (fantezii moștenite de la Saint-Yves sau
Papus), cât și anumite reflexe specifice acestui mediu,
cum ar fi fascinația față de secrete și practici inițiatice,
dar și voluntarismul nevoii tehnice de „a se realiza
spiritual” și de „a se iniția”, procesul de dezvoltare
spirituală fiind înțeles mai ales din punct de vedere
tehnic-sportiv. Acest voluntarism trădează o atitudine
specific modernă.

A fi mistic sau sfânt e ceva ce ține de o chemare
lăuntrică și de o vocație care transcende simplul
voluntarism al nevoii de „a se realiza spiritual” și de „a
se iniția” cu orice preț. Există în spiritul lui Guénon un
voluntarism al nevoii de a fi inițiat, de a se ilumina.
Acest voluntarism este specific modern și poate fi
legat și de un orgoliu spiritual greu de controlat. Este
de observat la discipolii lui o atitudine sectară de
superioritate închipuită față de cultura laică și față de
religiile instituționalizate, originea acestei atitudini
este de găsit în hybrisul inițiatic de care aceștia sunt
cuprinși, fiind fascinați într-un mod nebulos de
condiția lor de „elite intelectuale inițiatice”.

Pentru anii 20-30 ai secolului al XX-lea poziția lui
Guénon atrăgea un anumit interes datorită faptului că
el a fost printre primii care au abordat un discurs
metafizic despre domeniul religiilor, în contradicție cu
prejudecățile pozitiviste și psihologiste ale vremii, însă
odată cu trecerea timpului și dezvoltarea studiilor
despre religie și reformarea domeniului de către Eliade
și alții, opera lui Guénon este din ce în ce mai puțin
relevantă. Ea rămâne o încercare diletantă și inedită,
viciată de derapaje ocultiste și fantastice, de a depăși
prejudecățile reducționiste ale unei epoci obtuze din
punct de vedere religios și filozofic.
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textul lui Otto și Omul și devenirea... lui Guénon este
enormă, în favoarea primului.

15 Substanța din Etica lui fiind tot un supraconcept.
16. Ioan Damaschin, Dogmatica, Ed. Scripta, București,

1993, p. 15.
17. Idem, Omul și devenirea sa după Vedanta, p. 28-29.
18. Idem, Mistica orientului și mistica occidentului, pp.

3, 4, 171, 175.
19. Ibidem, p. 5.
20. Ibidem, p. 35.
21. Ibidem, p. 41.
22. Ibidem, p. 44.
23. Ibidem, p. 149, 159.
24. Idem, Omul și devenirea sa după Vedanta, p. 12.
25. Ibidem, pp. 12-13.
26. Ibidem, p. 13.
27. Ibidem, p. 24.
28. Vezi raportul dintre categoriile de cantitate din

tabelul categorial în Immanuel Kant, Critica rațiunii pure,
Ed. Științifică, București, 1969, p. 110.

29. Idem, Omul și devenirea sa după Vedanta, p. 19.
30. Dignāga (Diṅnāga) (480-540) este unul dintre cei

care au pus bazele logicii indiene și este fondatorul logicii
budiste. Perspectiva sa implica faptul că doar realul
particular este real în mod necondiționat, cunoscut în
percepție, iar universalul este ireal, e un simplu nume,

inferența e o aprehensiune falsă, e adevărată doar empiric,
pentru că „intelectul este o elaborare secundară și falsă a
percepțiilor”, Idem, Istoria logicii, vol. I, p. 88. Pāṇini (sec.
V î.H.) este fondatorul lingvisticii indiene. „Încă de la
Pāṇini, analiza riguroasă a limbii, prezidată de un criteriu
relațional – și nu de unul substanțialist ca în Europa – a
reușit să deducă structuri logice din cele lingvistice.”,
Sergiu Al-George, Sign (lakṣaṇa) and propositional logic in
Pāṇini, în East and West, XIX (1969), nr. 1-2, pp. 167–193.

31. „Legăturile logice nu sunt independente de ordinea
reală a lucrurilor”, idem, Istoria logicii, p. 92; nu există o
conștiință a independenței ideale (inteligibile) a principiilor
logice în fața realității empirice, ca în logica greacă.

32. Idem, Criza lumii moderne, p. 77.
33. Ibidem, p. 78.
34. Ibidem, p. 80.
35. Ibidem, pp. 77-78.
36. Ibidem, p. 81.
37. La fel cum cinematografia nu este o formă degradată

a teatrului și nici o continuare a lui. În schimb, acesta s-a
dezvoltat sub influența teatrului.

38. Ibidem, Les principes du calcul infinitésimal, vezi
cuvântul înainte în română: https://elkorg-projects.blog-
spot.com/2007/12/ren-gunon-cuvnt-nainte-principiile.html

39. Idem.
40. Pentru o înțelegere corectă a geografiei sacre și

implicit a elementelor de geometrie sacră implicată, ca
organizare calitativă a spațiului sensibil pornind de la
principii arhetipale universale, a priori și supraspațiale, vezi
cap. X – Spațiul sacru: templu, palat, „centrul lumii”, în
Idem, Tratat de istorie a religiilor.

41. Matematica babiloniană și egipteană a fost
„orientată numai spre problemele practice-economice ale
funcționarilor administrației”, „toată geometria preelenă nu
este o știință «pură» sau «independentă», ci o știință
«aplicată», anume «arta» calculării și măsurării
dimensiunilor spațiale, ariilor și volumelor”, Oskar Becker,
Fundamentele matematicii, Ed. Științifică, București, 1968,
pp. 19, 37; „din problemele concrete de măsurătoare au
apărut treptat germenii geometriei teoretice.”, Ernst
Kolman, Istoria matematicii în antichitate, Ed. Științifică,
București, 1963, p. 83.

42. Ibidem, p. 80.
43. Logaritmii descoperiți după 1600 de către trei

matematicieni, independent unul de celălalt, Jost Bürgi,
John Napier și Henry Briggs, au fost folosiți de Johannes
Kepler în calculele legilor mișcării eliptice ale planetelor,
vezi Max von Laue, Istoria fizicii, Ed. Științifică, București,
1965, p. 14.

44. Pentru că tehnologia este aplicația practică a științei
fizicii, vezi ibidem, p. 15.

45. Idem, Criza lumii moderne, p. 105.
46. Idem, Domnia cantității și semnele vremurilor, p.

21.
47. Ibidem, p. 26.
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Sub raport filosofic, Nae Ionescu
mărturisește: „... chiar dintru început, din
Prologul în cer, eu găsesc un concept dualist în
concepția despre univers a lui Goethe”1. Într-
adevăr, în acest prolog Dumnezeu și Diavolul
stau față în față și își asumă Lumea ca în Iov.
Filosoful reiterează această concluzie și mai
departe: „În Faust, Goethe nu este monist”2.
Prin urmare, încă din premise, unitatea viziunii
goetheene din opera literară discutată este de pus
sub semnul întrebării, cel puțin din perspectiva
unei explorări filosofice. Universitarul consideră
că răul este o precondiție a vieții umane terestre,
atât ca impuls vital, cât și ca factor al aspirației
etice spre opusul lui. El este necesar „... pentru
însăși existența unei tendințe în om de a lupta
pentru a-și câștiga binele, trebuie să existe și
polul celălalt, trebuie să existe negațiunea
binelui, tocmai pentru ca omul să fie incitat să
meargă înspre bine”3. Un semn cosmic al acestei
dualități, Bine – Rău, Întuneric – Lumină este
duccesiunea cotidiană a diurnului și nocturnului
(cărora peste decenii urmau să li se dedice pagi
ni inspirate și importante de către antropologul
literar francez XXX.) Nae Ionescu este limpede
în direcția aceasta: „Tragedia [faustică – n. O.P.]
se petrece pe Pământ și Pământul este locul unde
întunericul succede luminii”4. În acest mod,
arată hermeneutul, marea scenografie în care
este plasată aventura lui Faust este însuși spațiul
vieții omului, Pământul cu toate determinările
sale cosmice, fizice, metafizice și etice. 

De amintit că și în Paradisul pierdut al lui
John Milton omul – omul ca încununare a
Creației divine – făcea obiectul poemului
epopeic, dar acolo aventura lui se petrecea în

dimensiune transcendentă. La Goethe, există un
prolog în cer și unul pe pământ, dar povestea lui
Faust este plasată în ambianța germană de la
sfârșitul medievalității, această situare istorică
rămânând referențială, în ciuda tribulațiilor din
partea a doua. 

Nae Ionescu găsește oportun să precizeze și
ceea ce era oarecum de la sine înțeles: cxă eroul
tragediei goetheene are un statut special. Faust
nu este un ins oarecare, ales la întâmplare, ci o
personalitate, un om ales. „Problema care se
pune aci, prin urmare, nu este problema omului
în genere și a omenirii în general, ci problema
oamenilor aleși din omenire”5. Identitatea lui
Faust este cea a unui cărturar de excepție al
epocii sale. În schimb, ucenicul său apropiat,
„Wagner este construit de Goethe ca un fel de
pol opus lui Faust”6. Pentru a demonstra acest
lucru, Nae Ionescu ține să distingă între două
tipuri de vocații știițifice împlinitoare: cea vădită
printr-o abordare tehnică, prin atenția
preponderentă față de proceduri științifice
omologabile și față de metode și instrumente
specifice științei, și cea observabilă la spiritele
atrase de idealul cunoașterii atotcuprinzătoare,
de viziune, nu de detaliu. După Nae, „Faust nu
este omul de știință tehnician, ci Faust este un
cercetător. El este altceva decât un om de știință.
Un cercetător este un filosof, un cercetător simte
în el dezechilibrul dintre ceea ce trăiește și ceea
ce ar vrea să trăiască. Un om de știință nu este
nevoie să trăiască conflictul acestei tragedii. Un
om de știință poate fi liniștit, poate să meargă în
direcția lui foarte bine, fără să aibă nici un fel de
frământare sufletească”7. Cu alte cuvinte, Faust
depășește orizontul bine parcelat și blindat
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metodologic al omului de știință, tinzând către
filosofie și chiar dincolo de aceasta, căci Faust se
plasează, deopotrivă, în orizonturile teologiei și
al magiei. Prin urmare, conchide filosoful
român, „Față în față, aci, sunt puși nu omul
deștept și omul prost, ci omul metafizic și omul
științific”8.

Ducându-și mai departe analiza pe text, Nae
Ionescu ajunge, la un moment dat, să rezume
începutul capodoperei literare goetheene: „Iată
caracterul lui Faust, înfățișat în primele trei
scene: întâi, o preocupare fundamentală, cea
metafizică, preocupare care merge de la început
până la sfârșit, preocupare care, metafizică fiind,
este în legătură directă cu mântuirea individuală.
[A doua este] preocuparea pusă în evidență
tocmai prin introducerea lui Wagner în scenă și
prin construirea lui Wagner ca un contrast față de
Faust”9. Important aici este că Nae Ionescu
stabilește o legătură directă între setea
metafizică și aspirația la mântuire, la salvarea
sufletului. Această relație explică atât
transformarea chestiunii mântuirii lui Faust într-
o problemă demnă de a fi examinată la un curs
universitar de filosofie, cât și modul propriu
comentatorului român de a-și înțelege propria
vocație filosofică. 

După gânditorul bucureștean, în această
primă parte a lui Faust, Goethe contrastează
două vocații intelectuale, numai în parte afine.
Metafizicianul va reflecta, în timp ce savantul se
va defini ca om de acțiune. „Înăutrul [primei]
atitudini, înăuntrul acestei preocupări
metafizice, stabilim doi poli în[tre] cari
pendulează necontenit acțiunea și gândirea lui
Faust: polul propriu-zis metafizic și anexa sa,
contrapunctul lumesc; iar înăuntrul polului
metafizic propriu-zis, iarăși doi poli. Vedeți,
[avem] mereu o împărțire de pozițiuni, adică o
diferențiere de poli, între cari pendulează mereu
Faust.// [La rândul lor], acești poli [metafizici
propriu-ziși] sunt cei pe cari i-am expus:
posibilitatea de mântuire prin cunoaștere și
posibilitatea de mântuire prin acțiune”10. În
consecință, cele două atitudini diferite, dar

complementare, ale exponenților dorinței de
aprofundare a științei despre lume și viață sunt
principalele moduri de raportare a omului la
traiul pe pământ, la existența terestră. Dar, după
Nae Ionescu, ținta lor se cuvine situată mult mai
deparete, dincolo de finitudinea acestei existențe
reduse la posibilitățile viului. „Ei bine,
posibilitatea de mântuire prin cunoaștere și [cea]
prin acțiune sunt... cele două soluțiuni
fundamentale cari s-au dat – în toată istoria
filosofiei sau în toată istoria speculațiunii
omenești – problemei mântuirei”11. Altfel spus,
cunoaștere reflexivă și cea prin intermediul
acțiunii țintesc, deopotrivă, dincolo de orizontul
vieții terestre. Ele aspiră la salvare, la
supraviețuire, la tot ceea ce ar presupune
aceasta, inclusiv împăcarea cu sine și armonia cu
toate nivelurile universului vizibil și invizibil. 

Dar personajul central al tragediei lui Goethe
este, crede Nae Ionescu, protagonistul unei
dinamici interioare neobosite. „Faust avea o
caracteristică dominantă a personalității lui:
continua schimbare. [...] ... o trăsătură
caracteristică și fundamentală a lui Faust”12.
Neliniștea specifică marilor căutări îl duce
departe, până în pragul disperării. Odată depășită
aceasta, Faust devine – după același exeget –
protagonistul unei cunoașteri deasupra
posibilităților hărăzite omului: cea angelică.
„Această posibilitate de cunoaștere pentru îngeri
... este cunoașterea direct intuitivă. Cunosc în
același timp în care trăiesc. Aceasta ar fi
cunoașterea îngerilor – la connaissance
angélique – [și pe] aceasta o au heruvimii”13. 

Cu această observație, Nae Ionescu intră
definitiv pe tărâmul descifrărilor teologice. El
precizează acum: „În ierarhia cetelor acestea
îngerești, a stihiilor, cum se zice, mai mult decât
heruvimul este serafimul. Dar aceasta este
altceva decât cunoaștere; aceasta este trăire
directă a lui Dumnezeu, face parte integrantă
oarecum din dumnezeire, creează în același
moment în care cunoaște și cunoaște în același
moment în care creează”14. Cunoaștere și creație
se împletesc, la acest nivel, unul de proximitate



cu substanța divină sau, mai bine zis, de
resorbire în Ea. Gânditorul lămurește: „Ei bine,
în serafimi există această dublă calitate:
cunoaștere și creațiune. Mehr als Cherub
însemnează, pur și simplu, «de-a dreptul
serafim». Iar «serafim» însemnează o treaptă în
care nu mai ești mulțumit, propriu-zis, cu
cunoașterea, ci treci dincolo, în domeniul
creării”15. Faust aspiră deci, nici mai mult, nici
mai puțin, decât la condiția cvasi-divină, ceea ce
este, se cuvine spus, mai mult decât „simpla”
mântuire. Or, dacă este într-adevăr astfel,
demonstrația lui Nae Ionescu intră în impas, căci
sare peste cal, ratându-și scopul. Prin aspirații
mult mai înalte, Faust tentează prea de tot și
altceva decât salvarea sufletului. 

Nae Ionescu pare să nu ignore acest fapt. El
constată că „... și în al doilea monolog Faust
rămâne tot cu cele două, hai să zicem, «vicii
congenitale», adică preocuparea pentru
problema cunoașterii și preocuparea pentru
problema creațiunii, [și] acțiunii propriu-zise”16.
Cunoaștere și creație (sau Creația, Geneza) îi
apar comentatorului drept țelurile care îl mână
pe erou în aventura sa. Filosoful are dreptate: „...
Acest al doilea monolog nu este încheierea
logică a primului monolog și a scenelor care
urmează, și în cari el fusese înfrânt, ci, din
contră, este o nouă ridicare, un nou avânt, o nouă
potențare a efortului lui spiritual”17. El „...
dovedește această continuă pendulare a lui Faust
între ideal și material, între rai și iad, între
întuneric și lumină”18. Ezitare, balans, înfrângeri
și reveniri – destinul de excepție al lui Faust
este, hotărât lucru, cel al unui intelectual
măcinat de căutări. 

Atent la unitatea de timp – exigență a
tragediei antice pe care Goethe o respectă numai
pentru un segment al lui Faust – Nae Ionescu
constată că „Într-o zi întreagă se petrec o
mulțime de lucruri; adică: primul monolog,
evocarea Spiritului, convorbirea cu Wagner, cel
de-al doilea monolog, încercarea de sinucidere.
Toate acestea până dimineața”19. 

Profesorul își exprimă cu claritate scopul

cercetării: „Vreau să analizăm pe Faust și să
vedem dacă, în adevăr, supoziția pe care am
făcut-o eu – și care până acum, după părerea
mea, s-a verificat – se verifică și de aici înainte,
și anume, supoziția că Faust este unitar constituit
în această încercare de pendulare între două
pozițiuni”20. Unitatea personajului dincolo de
pendularea între contrarii – cu un sens dialectic,
pesemne – îl interesează pe profesor în primul
rând. Abia după aceea, pornind însă de aici, ar
urma să formuleze care este problema lui Faust21. 

Din păcate, problema lui Faust – formulată,
totuși, de la bun început: posibilitatea mântuirii
omului de excepție, a filosofului – a rămas
neelucidată de Nae Ionescu în cursul aplicat la
tragedia lui Goethe. El a lăsat moștenire numai
demonstrarea – și aceea, doar în parte (nu pentru
întreaga zi) – a construirii de către Goethe, în
mod unitar, a personajului Faust. 

Note:
1. Nae Ionescu, „Curs de metafizică. Problema salvării

în Faust. 1925-1926”, în Opere. I: Cursuri universitare (I),
ed. de Marin Diaconu şi Doru Mezdrea, Bucureşti,
Academia Română & Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi
Artă, 2020, p. 647. 

2. Ibidem, p. 647. 
3. Ibidem, p. 648. 
4. Ibidem, p. 648. 
5. Ibidem, p. 656. 
6. Ibidem, p. 669.
7. Ibidem, p. 669. 
8. Ibidem, p. 669. 
9. Ibidem, p. 670. 
10. Ibidem, p. 671. 
11. Ibidem, p. 670-671. 
12. Ibidem, p. 675. 
13. Ibidem, p. 677. 
14. Ibidem, p. 678. 
15. Ibidem, p. 679. 
16. Ibidem, p. 680. 
17. Ibidem, p. 685. 
18. Ibidem, p. 685. 
19. Ibidem, p. 686. 
20. Ibidem, p. 686.
21. Ibidem, p. 686: „Odată studiată întreagă această zi,

cred că vom putea păși mai departe, să construim datele pe
cari le putem întrebuința mai departe în cercetarea nu a
unității persoanei, ci a problemei lui Faust”. 
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Maghiarii se amăgesc cu ideea regăsirii
măreţiei pierdute şi graniţelor ante-trianonice.
Românii se amăgesc cu ideea că acest proiect
maghiar nu poate fi realizat, acum când teritoriul
Ardealului este în curs de retrocedare in integrum
descendenţilor foştilor nobili maghiari. Şi unii şi
alţii se amăgesc cu ideea că îţi pot păstra
independenţa, fără un efort extraordinar de
reconstruire identitară, în raport cu proiectul
Uniunii Europene ca supra-stat unional după model
nord-american. 

Aşa cum scrie academicianul Ioan Aurel Pop în
prefaţa sa, cartea autorului slovac Jergus Ferko,
Maghiarii sub semnul (auto)amăgirilor1 dezvoltă
„un punct de vedere privind viziunea maghiarilor
despre ei înşişi şi privind viziunea slovacilor despre
maghiari, ceea ce prezintă un interes special pentru
cititorul român. În fine, cartea – polemică – are o
valoare în sine pentru cei care cred că dialogul
dintre naţiuni şi cunoaşterea reciprocă a popoarelor
şi statelor care fac parte din Uniunea Europeană pot
fi cheia mai bunei funcţionări a acestei entităţi.”

Jerguš Ferko s-a născut la 21 septembrie 1956,
Bratislava, Cehoslovacia, şi a decedat în 25 mai
2001 (la doar 44 de ani), la Bratislava, Slovacia. A
fost un publicist militant pentru independenţa
Slovaciei. În 1980, a absolvit Universitatea de
Economie, Departamentul de Economie şi
Management Industrial. În 1986, a finalizat un
ciclu postuniversitar de doi ani de jurnalism şi a
lucrat ca redactor la departamentul politic intern al
cotidianului Práca. După noiembrie 1989, s-a
implicat de partea forţelor care au determinat
Slovacia să-şi declare independenţa. A părăsit
redacţia cotidianului Práca la sfârşitul anului 1991
şi ulterior a fondat şi a condus cotidianul Koridor,
care a fost publicat din martie 1992 până în

ianuarie 1993. A ţinut prelegeri despre jurnalismul
de investigaţie la Universitatea Comenius din
Bratislava. Lucrări: Afaceri publice (1996);
Momentul astral al Slovaciei (Mercury Bratislava
1998) Marşul Democraţilor căzuţi (2001);
(Auto)amăgirile maghiare [titlul poate fi tradus şi
aşa] (Matica slovenská, 2003), lucrare de
psihologie colectivă etnică şi de istoria
mentalităţilor şi relaţiilor interetnice,
neterminată)2.

Specializat în istoria Ardealului, deci
cunoscător al relaţiilor româno-maghiare, acad.
Ioan Aurel Pop enunţă succint în prefaţa sa toate
temele şi tezele cărţii: „Demontarea pe rând a
clişeelor amăgitoare se face apoi fără prea mare
efort. Mai întâi, autorul arată că „patria” a fost
preluată (cucerită), în jurul anilor 900, de la
populaţiile preexistente, între care slavii erau
numeroşi şi importanţi şi că regiunea („Podişul
Carpatic”) nu a fost niciodată, din epoca de piatră
încoace, nelocuită. Apoi se susţine că stadiul
[civlizaţional] al ungurilor ajunşi la Dunărea
Mijlocie sub Arpad era unul gentilic-tribal, specific
populaţiilor stepei care trăiau din jaf şi că nu se
poate vorbi de scopul asumat al întăririi statului
prin acele razii de pradă, din simplul motiv că statul
nu exista atunci, în faza uniunilor de triburi. Se
insistă apoi pe augmentarea personalităţii regelui
Ştefan I şi pe falsificarea datelor privind coroana
sa, care, de fapt, nu a fost cunoscută şi purtată
niciodată de acest întemeietor. Este demontată şi
ideea „imperiului” ungar de o mie de ani, se insistă
asupra zestrei slave din etnicul maghiar, asupra
componentelor alogene (slave, româneşti, germane
etc.) din alcătuirea elitei ungare, asupra vieţii
economice de vârf concentrate în alte părţi decât
Ungaria propriu-zisă, asupra imposibilităţii
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ungurilor genuini de a stăpâni imensul teritoriu pe
care voiau să-l domine, asupra străinilor care au
ocupat posturi înalte în statul ungar, asupra
„îngâmfării domneşti” a ungurilor, asupra limbii
maghiare normate şi structurate gramatical foarte
târziu, asupra [falsei] conştiinţe a ungurilor de
apărători ai Occidentului şi de stavilă în faţa
otomanilor, asupra caracterului reacţionar al
Revoluţiei ungare de la 1848-1849, ridicate contra
popoarelor şi populaţiilor care trăiau în regiune etc.
În continuare, autorul susţine că „tragedia” sau
„catastrofa” Trianon-ului, care se constituie drept
lamentaţia principală a maghiarilor din ultimul
secol, a fost, în fapt, dreptatea istorică făcută
deopotrivă popoarelor asuprite şi ungurilor.
Autorul explică mai departe cum „fuga din faţa
propriului trecut” le-a înlesnit ungurilor cultivarea
ideii de „misiune milenară”, de „civilizatori ai
Bazinului Carpatic”, predestinaţi şi astăzi (după
credinţa unora dintre ei) să fie garantul stabilităţii,
al democraţiei şi al liberalismului în această parte a
Europei. De aici nu a fost decât un pas până la
convingerea – criticată, natural, de autor – că
Ungaria merită o atitudine specială a Occidentului
faţă de ea, în ciuda oricărei conduite pe care ar
avea-o. Iar din acest din urmă pas derivă ultima
autoamăgire numărată de autor (toate aceste
autoamăgiri fiind încadrate în fatidica cifră şapte,
prezentă copios în întreaga mitologie maghiară):
convingerea că maghiarii, suferind mai mult pe
lumea asta decât oricare alt popor şi fiind, totuşi,
făuritori majori de cultură şi civilizaţie, merită un
loc între marile puteri, merită libertăţi şi
recunoaşteri la nivel de privilegii, statuate prin
documente cu valoare juridică internaţională.”

Acest excepţionalism, cultivat la maghiari, prin
educaţie şcolară, din 1867 încoace, nu doar în
pătura cultă, la iniţiativa clasei superioare
burghezo-nobiliare, ea însăşi convinsă de
caracterul său excepţional, are asemănări bizare cu
teoriile poporului ales, prezente în anumite aspecte
violente ale ideologiilor naziste şi sioniste.

Evident, au existat şi există curente critice faţă
de acest excepţionalism şi faţă de lamentaţiile
oficiale post-trianonice, care au constituit un ritual
de organizare şi aglutinare etnică la maghiari. Dar
nici măcar Teroarea roşie, regimul „revoluţionar”

instituit de comunistul Béla Kuhn, nu a depus în
lada de gunoi a istoriei ci, dimpotrivă, a valorificat
în momentele de criză dinaintea înfrângerii, la fel
cum mai târziu o va face Stalin după înfrângerile
din iunie-octombrie 1941, efectele profunde ale
educaţiei «naţionale», la maghiarii de după 1867,
adică după constituirea dualismului austro-
maghiar. Dar excepţionalismul a reînviat în
Ungaria, ca o reacţie identitară, în perioada de după
1990, când toate ţările Europei de Est au fost
supune presiunii tăvălugului colonial globalist
transetnic, cu ideologia violentă a liberalizării fără
control, a comerţului fără frontiere şi fără vămi, cu
ridicarea în slăvi a individualismului (înlocuitor,
erzatz de libertate faţă de colectivismul strivitor al
comunismului komiternist şi al naţional-
comunismului). Rezultatul: o împletire
inextricabilă între firele vechiului iredentism, ale
hungarismului reacţionar, cu eforturile de a
recuceri un statut de naţiune privilegiată, ca pe
vremea dualismului kaiserliche und konigliche
(KuK), de reconstituire a nobilităţii maghiare pline
de ţâfnă, care recuperează teritorii imense din
Ungaria, România (Ardeal), sub pretextul restituirii
in integrum a moşiilor pierdute ca efect al aplicării
în România (1921) a reformei agrare, optanţilor.3

„Optanţii” erau acei cetăţeni ai fostei Austro-
Ungarii, aflaţi pe teritoriul României după Unire,
care, în baza Tratatului de la Trianon, au putut
optat, de pildă, pentru cetăţenia ungară sau
austriacă. Iar legea reformei agrare se aplica
indiferent de etnie, celor care erau absenţi de pe
teritoriul României la un moment stabilit prin
lege.(http://www.redescoperaistoria.ro/2014/06/14
/procesul-optantilor-unguri/)

Psihologie etnică sau ethnopsihiatrie?
La începutul secolului al XX-lea a existat un

curent cultural care propunea un demers interesant
dar riscant din punctul de vedere al verificabilităţii
şi veracităţii, construit pe tradiţia unor sociologii şi
psihologii aparent ştiinţifice dar bazate mai
degrabă pe intuiţie, de sorginte franceză, practicate
de René Worms sau Gabriel Tarde. Domina o
imagine organicistă dar nu conservatoare a
societăţii (la finele secolului al XIX-lea), din care
s-au alimentat la noi critica şi istoria mentalităţilor,
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a civilizaţiei, prin E. Lovinescu. Se mai poate
aminti desigur lucrarea lui Dimitrie Drăghicescu,
Din psihologia poporului român (introducere),
Bucureşti, 1907, o primă încercare (eseu) de a
stabili dominantele «mintalităţii» (forma folosită
de Drăghicescu) colective.

Dar încercarea lui Jergus Ferko, dacă ar conţine
şi un tratament pentru malus hungaricus, s-ar putea
pune în relaţie cu o tendinţă a psihiatriei şi
antropologiei postbelice din Franţa, anume linia
etnopsihiatriei, al cărui fondator, în anii de după
1945, a fost psihiatrul evreu maghiarofon Georges
Devereux, originar din Lugoj, numele său la
naştere fiind Győrgy Dobó, alias Weissmaier sau
Deutsch.

Potrivit lui Devereux, observatorul trebuie să se
repună în centrul procesului şi să considere că
observă doar reacţii la propriile sale observaţii, că
nu există date independente de munca sa de
observaţie. E o aplicare a teoriilor din fizică privind
efectul observatorul implicat. Din păcate Jergus
Ferko nu a mai avut putinţa de a observa reacţii la
propriile sale observaţii, nici să-şi incite astfel
partenerii de bună credinţă (dacă mai există!) la un
dialog bazat pe confruntare dintre «divergenţele
legitime», cu expresia fostului ministru de externe
al Franţei, echilibratul şi inteligentul Hubert
Védrine.

Nu se află în această carte prea multă simpatie
faţă de mentalitatea maghiarilor, aşa cum este
descrisă, cu exemple concludente, de Jergus Ferko.
Dar lipsa de simpatie nu implică neapărat şi
netemeinicia observaţiilor critice din această carte,
bazată pe exemple precise de deformare a realităţii
istorice, pe care istoriografia românească dintre
1920 şi 1944 le-a tratat şi ea, la vremea respectivă,
în toate lucrările care răspundeau temeinic, mai
puţin violent, ofensivei iredentiste a statului
Ungaria. E vorba de studiile semnate de Silviu
Dragomir, Ioan Lupaş etc., şi adunate la momentul
necesar, deşi cu oarecare întârziere în paginile
periodicului Revue de Transylvanie, din care au
apăruseră între 1934 şi 1944 mai multe volume.

„Relaţiile româno-ungare [ca şi cele slovaco-
maghiare] nu pot fi aduse la nivelul unei colaborări
reciproce avantajoase decât în momentul când
partea ungară va renunţa la hungarism. Adică la

imperialism. Este o crimă împotriva naţiunii
române, a prezentului şi a viitorului ei să i se ceară
trecerea trecutului de suferinţă la arhiva, în vreme
ce naţiunea maghiară fanatizează trecutul
imperialist, îl sacralizează, proiectându-l în prezent
şi mai ales în viitor” — scrie Radu Theodoru.
Tratată cu superficialitate şi dispreţ de unii
publicişti năimiţi sau naivi, cartea lui Radu
Theodoru, Urmaşii lui Atilla, conţine informaţii
exacte şi utile despre una din perioadele cele mai
tensionate din relaţiile dintre România şi Ungaria,
de la începutul secolului al XX-lea până la finele
acestuia. (Editura Miracol, Bucureşti, 1999, ISBN
973-9315-38-0)

Raporturile dintre Ungaria şi Slovacia ca ţări
„postcomuniste” au multe asemănări cu cele dintre
Ungaria şi România actuală. Discursuri uneori
prietenoase, alteori agresive subîntinse de politică
intervenţionistă insidioasă, bazată pe un
imperialism rezidual, sub forma 

Se poate admite că naţiunii maghiare i s-a
instilat de multe secole sentimentul tragic al
pericolului dispariţiei, toată politica de
maghiarizare a «vecinătăţilor interioare» de pe
vremea dualismului fiind un răspuns inadecvat la
această spaimă demografico-metafizică, cu efecte
de criză identitară, cu răspunsuri violente de
repurificare a «rasei» maghiare, după ce aceasta
absorbise de-a-lungul secolelor evrei, slovaci,
sârbi, croaţi, armeni ba chiar şi români, pe calea
acordării de privilegii indivizilor dornici de
ascensiune socială în cadrul unui sistem închis.
Tentativa de «eliminare» a evreilor din corpul
naţiunii maghiare, din anii 30-40, în timpul unui
regim de dictatură militară, este explicabilă ca un
răspuns violent la fenomenul oportunist de masă al
integrării prin maghiarizare a acestora. În România,
situaţia a fost diferită, românizarea, integrarea
evreilor nu s-a produs decât superficial. Iar
sionismul activ din România, ţara unde a avut loc
primul congres sionist mondial, a permis emigrarea
majorităţii acestei populaţii. Se pare că evreii
originari din România constituie una din cele mai
mari comunităţi specifice din Israel, după cea a
evreilor imigraţi din Rusia sau Uniunea Sovietică.
De aceea, poate, nici tentativa de purificare
naţională nu a avut aspecte atât de violente, în
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ciuda teoriilor cu privire la holocaustul din
România. Comunismul a împlinit dorinţa de
„repatriere” a evreilor români, care au plecat
nesiliţi de nimeni şi nu au fost „vânduţi”, cum
afirmă tot felul de propagandişti. Răscumpăraţi, da,
ca şi în cazul saşilor sau şvabilor colonizaţi cândva
în Ardeal sau Banat, în măsura în care educaţia de
care au avut parte gratuit în vremea deceniilor
comuniste se acorda pe baza impozitului direct pe
salarii plătit de toţi cetăţenii României înainte de
1989. Aceste teorii „holocaustice” reprezintă la noi,
mai degrabă, un ultim efort al unor asociaţii de
„supravieţuitori”, susţinute de aşa-zisele «claims
conferences», de ridicare a caimacului financiar
derivat, care este folosit nu doar pentru ajutorarea
bătrânilor ci pentru miile de burse de studiu
dedicate iudaismului şi în general studiului istoriei
diverselor comunităţi diasporite, un efort cât se
poate de lăudabil, din unghiul intereselor strict
etnice evreieşti, care nu mai are de ce să fie susţinut
de statul român.

În altă ordine de idei, legea pentru autonomia
Ţinutului Secuiesc, deşi pînă la urmă respinsă de
Senatul României, ar trebui analizată în detaliu de
jurişti specializaţi şi liberi. Nu am găsit în lege nici
o definiţie a ceea ce se numeşte «secui». Sunt
articole formulate atât de ambiguu încât ar fi putut
avea consecinţe imprevizibile. De pildă,
generalizările cu privire la dreptul comunităţilor la
şcoli în limba lor, ar permite introducerea
învăţământului în limba romani, adică ţigănească.
Limbă la a cărei uniformizare şi impunere se
lucrează în cercurile de intelectuali ţigani de peste
30 de ani (Mă refer la declaraţiile lui Marcel
Courthiade din interviul pe care mi l-a acordat,
publicat într-un supliment al ziarului „Cotidianul”,
19904. Arborarea steagului ţiganilor pe clădiri
comunitare în România e doar o chestiune de timp.
El există ca şi acela al secuilor. Etc. Faptul că legea
nu a trecut de Senat e bine, dar că a fost votată
anterior în pofida avizelor negative ale instanţelor
de avizare nu poate fi uitat. Chiar dacă s-a profitat
de nu ştiu ce chichiţe şi complicităţi.

Există propuneri ale unor organizaţii ethniste
iniţiate de militanţi catalani5, de care nu se ocupă
nimeni, vechi, pentru crearea unui stat al ţiganilor
în centrul Europei, cu segmente din Maramureş,

Slovacia, Ungaria, Ucraina. Nu ideea în sine a unui
teritoriu specific poate fi respinsă ci modul de
rezolvare propus, unul fără consultarea celor
implicaţi, sursă posibilă, ba chiar certă, în caz de
aplicare, a unor conflicte etnice în centrul Europei,
de amploarea celor dintre israelieni şi palestinieni,
în teritoriile din Orientul Apropiat. În aceleaşi surse
se descria exact, acum multe decenii,
dezmembrarea Iugoslaviei, aşa cum s-a realizat
ulterior. Am scris despre toate acestea în presă on-
line şi în cea tipărită. Aparent, fără ecou. 

Unii lideri politici maghiari din România
(pentru UDMR, Marko Béla) zugrăvesc în termeni
idilici manevrele politice de subminare a statalităţii
României, prezentate la diversele reuniuni
ideologice şi strategice al acestui club politic,
executate apoi cu complicitatea liderilor unor
partide române de guvernământ şi prezentate în
Parlamentul României (stat naţional unitar şi
indivizibil după Constituţie). Există şi alte
formaţiuni politice maghiare, vizibil radicale,
Erdely Magyar Néppárt (Partidul Popular
Ardelean) din conducerea căruia face parte şi Tokes
Laszlo, preotul despre care se spunea, în 1990, că
ar fi la originea Revoluţiei Române. Mulţi români
repetă senini: nimeni nu ne poate lua Ardealul. Dar
nu ştiu sau uită că Ardealul a fost deja recucerit
economic şi teritorial prin restituirile ilegale in
integrum de după 1990, care au ignorat deciziile
internaţionale în Procesul optanţilor, ca şi alte acte
juridice valabile privind fostele proprietăţi
bisericeşti sau nobiliare aşa-zis maghiare. Confuzie
tipică întreţinută între interesele comunitare şi cele
de castă ale preoţimii şi descendenţilor foştilor
nobili6.

În fine, cred că o atenţie sporită merită activitate
de subminarea a statalităţii, sub acoperirea
studiului şi luptei pentru apărarea minorităţilor, a
instituţiei cu sediul la Cluj-Napoca, numită
Institutul pentru Studierea Problemelor
Minorităţilor Naţionale. Se poate porni de la
analiza organigramei, dominată de maghiari şi de
români căsătoriţi cu maghiare. Au editat cărţi foarte
interesante, documente etc. Dar perspectiva este
destabilizarea, nu rezolvarea problemelor relaţiilor
cu minoritarii în mod armonios. Nu e o ipoteză ci o
concluzie a mea după un deceniu de observarea a
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activităţii lor. Pericolul major pentru statul
românilor, deci pentru români, constă în
consolidarea unei uniuni dintre liderii principalelor
minorităţi active actualmente, maghiari, ţigani şi
evrei, o nouă Unio Trium Nationum7, de un
militantism eficient şi tenace, faţă de care
autorităţile României au reacţii de blegi sau
paralitici. Au dispărut secuii într-un interval foarte
scurt (1920-1990) prin maghiarizare, una din
entităţile participante la alianţa antiromânească.
Acest militantism este, paradoxal, bazat pe o
ideologie globalistă, finanţat parţial de instituţii
globaliste, al căror scop este folosirea etnismului
pentru dezmembrarea statelor constituite în Europa
sau în alte continente, pentru a facilita
imperialismului financiar transnaţional cale liberă
spre controlul colonial al tuturor pieţelor de
desfacere şi al surselor de materii prime de pe
mapamond. Este un proces sistematic de slăbire a
unităţii populare, naţionale (prin inseminarea unor
teze dezintegratoare, regionaliste, localiste, bazate
pe raţionamente economice false, pe tezele unei
psihologii de birt, de tipul discursului lui Sabin
Gherman despre superioritatea ardelenilor (români
şi maghiari deopotrivă) faţă de regăţenii balcanici,
bizantini etc.

În încheierea acestui periplu tematic pe
marginea relaţiilor cu comunitatea maghiară,
prilejuit de lectura unei cărţi cu valoare polemică,
sper să nu mă fi lăsat îmbibat de spiritul ei. Deşi,
până la urmă, de ce nu?

Nu mă refer niciodată la o naţiune sau la o parte
a acesteia (o minoritate) ca la un bloc de densitate
uniformă. O naţiune, o minoritate sunt compuse din
grupuri sociale diferenţiate chiar dacă aparent
coerente etnic, prin avere, prin putere, prin cultură,
prin meserii etc. O naţiune devine un bloc doar în
caz de mare primejdie, de război cu inamici
exteriori, deşi adesea nici atunci. Este cazul
naţiunii române de a se simţi agresată şi deci de a
face efortul de concentrare activă?8 Pandemia este
o agresiune. Dar ea ascunde un fenomen mult mai
grav, ceea ce eseistul Ioan Roşca numeşte o
geovirusare, o pierdere a controlului social de jos
în sus asupra acţiunii politice, care se declară
responsabilă cu sănătate colectivă, derespon-
sablizând individul şi transformându-l într-o fiinţă

terorizată şi iresponsabilă.
Fără puseuri de paranoia, arunc o privire mai de

sus, fiindcă am dispus de timp, de cunoaşterea bună
a limbii maghiare şi de curiozitatea pentru relaţiile
românilor cu mediul în care trăim. Şi de o motivaţie
personală. Bunicul patern a fost delegat la Alba
Iulia, familia mea a fost expulzată din Dej în 1940
şi aşa au ajuns la Sulina, unde m-am născut.
Diagnosticul meu este că ne aflăm în pragul unui
conflict major intraeuropean, nu un conflict armat
ci unul psihologic pe temeiul unor crize identitare
paralele şi comcomitente, din care se poate ieşi
doar prin rejudecarea la rece a pricinilor crizelor şi
reconstruirea unui alt echilibru care să se bazeze pe
o alianţă a ţărilor mijlocii şi mici din partea
centrală, est europeană şi din zona caspică. Între
Uniunea occidentală şi Imperiul rus, singura soluţie
este colaborarea acestor ţări europene, de la
Ungaria la Armenia sau Georgia Prezenţa în
Uniunea Europeană a unor diferenţe majore de
nivel de trai şi de resurse dintre marile ţări
capitaliste occidentale, toate foste ţări coloniale, şi
fostele ţări ale Pactului de la Varşovia, ieşite
aparent de sub controlul imperial ruso-sovietic,
este sursa unui dezechilibru care nu poate fi
corectat decât prin separarea de tutoratul colonial
occidental.

Ceea ce nu înţeleg tinerii români de azi, educaţi
în spiritul egoismului suprem, este că statul
românilor este casa românilor, singurul loc unde
suntem acasă. În alte locuri românii vor fi doar
oaspeţi, servitori sau imigranţi. Pentru multă
vreme. Iar dacă statul românilor piere este ca şi
cum ne-ar fi ars casa părintească, dimpreună cu
părinţii noştri într-însa.

„Nu voi înceta desigur niciodată să fiu evreu.
Asta nu e o funcţie din care să poţi demisiona. Eşti
sau nu eşti. Nu e vorba nici de orgoliu, nici de
jenă./ E un fapt. Dacă aş încerca să-l uit, ar fi de
prisos. Dacă ar încerca cineva să mi-l conteste, tot
de prisos ar fi. Dar nu voi înceta, de asemeni,
niciodată să fiu un om de la Dunăre. Şi ăsta tot un
fapt e. (…) Eu ştiu ceea ce sînt, şi dificultăţile, dacă
există, nu pot fi decât în ceea ce sunt eu, nu în ceea
ce scrie în registrele statului. Liber statul să mă
decreteze vapor, urs polar sau aparat fotografic, eu
nu voi înceta prin aceasta să fiu evreu, român şi
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dunărean.» (Mihail Sebastian, De două mii de
ani…, cu o prefaţă de Nae Ionescu; Cum am
devenit huligan, Bucureşti, Editura Humanitas,
1990, p. 222.) Foarte demnă şi frumoasă frază. Aş
putea şi eu scrie: „Nu voi înceta să fiu român,
ardelean şi om din Deltă, devreme ce m-am născut
la Sulina.” O altă posibilă combinaţie de identităţi.
Mă întreb adesea de ce, dacă a fost sau este scrisă,
în sensul asumării identităţii, o frază de acest gen,
semnată de un român, un maghiar, un polonez, un
rus, un sârb, este considerată adesea, de autorii care
îl preţuiesc excesiv pe Sebastian, o declaraţie
sforăitoare, o probă de naţionalism exacerbat,
ruşinos. Uneori, dispreţul poate fi încrucişat. Adică
un maghiar îl va dispreţui pe Eminescu, ca
naţionalist român, un român îl va dispreţui pe
Petöfi ca naţionalist maghiar, un sârb nu va admite
că şi românii din ţara lui au dreptul să fie mândri de
românitatea lor, adică de specificitatea, de diferenţa
lor pozitivă. Oare singurii care mai au dreptul să nu
se ruşineze sunt cei din urmă sosiţi la masa
naţionalismelor? Oare nu vom putea sta niciodată
în jurul mesei ca o familie în care toţi au dreptul să
fie mândri de ceea ce sunt, fără să fie obligaţi să se
ruşineze de ceea ce nu sunt şi nu vor să fie, să fie
forţaţi să năpârlească la comandă, pentru a fi
acceptaţi convivi, de ceilalţi?

Apartenenţa simultană la mai multe etnii?
Poveşti. Cum ar fi ea posibilă în momente de criză,
unde alegerea sau nealegerea poate duce, în ambele
cazuri, la catastrofă. Nu a fost tocmai situaţia lui
Sebastian şi substanţa Jurnalului său?

Nu spun că această tensiune a obligaţiei de a
alege ar fi pozitivă. Intoleranţa nu mi-e prietenă. Şi
dezbaterile pe care le-am organizat sau la care am
participat, pe tema relaţiilor dintre români şi
maghiari în Ardeal, pot sta probă. Dar nu accept să
mă postez mereu în defensivă, în temeiul faptului
că naţionalismul meu de român ar fi ruşinos, în
vreme ce naţionalismul unui maghiar sau evreu ar
fi o probă de nobleţe minoritară, de autoapărare
legitimă şi de superioritate a gândului. Asta am
spus. E clar? Pot trăi şi am trăit fără să-mi proclam
românitatea: sunt bilingv, cunosc cultura ambelor
tabere. Dar am ales, nu pot fi cu curul în două
luntri. Cum ştim, cei care încearcă, se vor îneca. 

Un provocator maghiar, Csibi Barna, se

proclamă adeptul unui stat al secuilor în trei judeţe,
demografic şi etnic majoritar secuieşti, adică acum
ungureşti (fiindcă nimeni nu mai ştie exact ce au
fost secuii). Cele trei judeţe aparţin României
politice, naţiunii politice româneşti, indiferentă la
etnie, adică cetăţenilor României, fără osebire (aşa
cum definea statul bicefal la care se referă ungurii,
cetăţenia politică). Şi nimeni nu are dreptul la
secesiune.

Şi atunci, pe ce temei aş accepta să tratez o
separare etnică? Am scris-o şi o repet, interesele
cetăţenilor României nu sunt diferite în funcţie de
etnie ci de starea socială, de accesul la resurse, de
vârstă. Un secui bătrân va avea nevoie de o pensie
bună după o viaţă de muncă, tot atât de bună pensie
cât cea la care va avea dreptul un român sau un
şvab bătrân. Speră cineva că pe teritoriul statului
imaginat de Csibi Barna, pensiile pentru secui vor
fi superioare celor pentru lipoveni sau
maramureşeni? Sau lipovenii şi maramureşenii nu
vor avea dreptul să se stabilească în acest ipotetic
ţinut autonom cât o coajă de nucă?

Note:
1. Jerguš Ferko, Maghiarii sub semnul

(auto)amăgirilor, ediţie îngrijită de Gheorghe Ciutrilă,
Cuvânt înainte de acad. Ioan-Aurel Pop, prefaţă la ediţia
română de prof. Nicolae Edroiu, traducere în limba română
de Pavel Rozkoš-Timişoreanul, Cluj-Napoca, Editura
Argonaut, 2019, 257 p.

2. Nefiind o lucrare ştiinţifică, ci un eseu polemic,
cartea lui Jerguš Ferko nu funcţionează după rigorile
ştiinţei istoriografice, citatele nu sunt susţinute de trimiteri
bibliografice complete şi precise. Şi nu este o carte
terminată, finalizată pentru editare de către tânărul şi
viforosul ei autor. Ceea ce nu-i scuză, fireşte, lacunele ci
doar le explică. Din păcate revizuirea traducerii în română
nu s-a făcut suficient de exigent, unele fragmente suferă de
o sintaxă chinuită şi terminologie aproximativă, probabil
prin calc lingvistic. Reapare mereu chestiunea formării şi
utilizării specialiştilor români ai culturilor vecine. Puţini
sau neutilizaţi, necunoscuţi de edituri, de instituţiile
naţionale, rolul lor de intermediari culturali şi politici este,
în anumite cazuri, nesemnificativ.Dar substanţa eseului
merită să fie discutată din perspectiva propusă de autor.
Este neamul maghiarilor victima unor amăgiri? Şi alte
neamuri cum stau? Ar fi interesant de urmărit probabilul
ecou al cărţii (dacă nu a fost ignorată din principiu) în presa
maghiară din Slovacia şi Ungaria.

3. Diferendul dintre Ungaria şi România a fost analizat
de către Nicolae Titulescu în expunerea acestuia ţinută în
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faţa Consiliului Societăţii Naţiunilor din 5 iulie 1923 ,
apărută în: “La Reforme Agraire en Roumanie et les
Optants Hongrois de Transylvanie devant la Societe des
Nations” (Reforma Agrară din România şi problema
optanţilor în faţa Societăţii Naţiunilor, în 5 iulie 1923 ).
Recomandăm şi : „Nicolae Titulescu, Discursuri, Editura
Casa Scânteii, Bucureşti, 1967) Vezi: https://www.
dacoromania-alba.ro/nr43/procesul_optantilor.htm

4. Marcel Courthiade est docteur en linguistique,
titulaire depuis 1997 de la chaire de langue et civilisation
rromani à l’Institut National des Langues et Civilisations
Orientales (INALCO) à Paris. Il est commissaire à la
langue et aux droits linguistiques de l’Union Rromani
Internationale, membre du Conseil scientifique de la
Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme,
l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH) et
consultant de plusieurs gouvernements pour l’éducation
des Rroms (Hongrie, Serbie, Cossovie [Kosovo], Albanie).
Il est notamment l’auteur de Sagesse et humour du peuple
rrom. Proverbes bilingues rromani-français (l’Harmattan).

5. Mouvement ethniste. Este un proiect de
redesemnare a hotarelor Europei sau altor continente, prin
aplicarea strictă a principiilor derivate din definiţia
stalinistă a naţiunii. Situl creat de această mişcare şi
întreţinul de plasticianul Ben, poate fi consultat aici :
http://ethnisme.ben-vautier.com/

6. „Tratatul de pace cu Tuhutum, precum şi întinderea
lentă a frontierelor regatului unguresc spre răsărit, exclud
gândul unei cuceriri, deci al aservirei poporului românesc,
cu armele în mână. Aservirea fiind în secolul al XVI-lea un
fapt incontestabil, trebuie să fie explicabil. Explicaţia
trebuie căutată în donaţiile regilor. Statele şi districtele
româneşti, cari au recunoscut suzeranitatea regelui
unguresc – conform concepţiei juridice medievale – erau
considerate ca proprietatea regelui, care putea dispune
asupra lor după bunul său plac, deci putea să le doneze.
Obiectul donaţiei nu erau locuitorii, teritoriile şi animalele
depe un anumit teritor ci venitul, pe care îl avea regele,
după bunurile acestea. Locuitorii teritoriului sau a moşiei
donate nu au protestat în contra donaţiei, deşi constituţia
regelui Ştefan interzicea alienarea moşiilor regeşti,
pentrucă prin donaţie – în aparenţă – situaţia lor juridică
rămînea nealterată: birurile, pe cari până la donaţie le
plăteau regelui, aveau să le plătească donatarului şi în plus
se eliberau de serviciul militar, cea mai apăsătoare sarcină.
Donaţiile încep în secolul al XIII-lea şi la finea secolului
XV întreg teritoriul statului este donat, locuitorii ţărei aduşi
la starea de iobăgie, apărarea naţională compromisă şi
regele adus la sapă de lemn. În situaţia aceasta donatarii nu
se mai mulţumesc cu venitele de până acum şi ei revendică
drepturi de proprietate absolută asupra oamenilor şi
bunurilor, precum şi asupra voevozilor şi cnezilor de pe
teritoriul donat, căutând să mărească venitele moşiilor prin
noi impuneri şi sarcini” (Vechile Instituţii Juridice din
Transilvania, Ion Baltariu, Tipografia Bob, Aiud 1934, p.

55-56). Aceste precizări nu se referă doar la Transilvania.
Atunci când neg dreptul la restitution in integrum mă refer
şi la alţi beneficiari, români sau saşi, capitalişti
naţionalizaţi, foşti boieri sau «patroni» ai unor bisericii
«naţionale». „În ce constau daniile? Când un Domn dăruia
un sat unui boier sau unei mânăstiri, nu-i ceda prin acesta
plina proprietate a moşiei, ci dreptul de a încasa diferitele
impozite, dijme şi venituri domneşti, adică cea ce Domnul
însuşi avea drept să ia dela locuitorii satului dăruit sau
închinat. Proprietatea boierilor asupra satelor şi moşiilor, ce
li se dăruiseră de Domni, se reducea numai la acea că
veniturile în formă de dări, dijme ori slujbe, pe care le lua
de drept Domnul, şi erau cedate boierilor drept răsplată
pentru servicii aduse. Această proprietate din această
obârşie, nu era decât un fel de beneficium, un uzufruct.
„Boierul reprezenta în sat pe Domn şi se folosia de toate
veniturile şi foloasele ce nu-şi oprise Domnul anume”, căci
în multe documente Domnul spunea „că dă tot afară de
cutare şi cutare dare, de cutare şi cutare venit” Nădejde, p.
108” (apud Din psihologia poporului român, Dimitrie
Drăghicescu, Ed Vicovia, prima ed 1907, p. 413-414)
„Aceste mari foloase ale proprietăţii uzufructuare se
deosibeau, la început, prin acea că ele nu erau păstrate de
boieri, nici chiar în tot cursul vieţii lor, cu atît mai puţin
fuseseră ele ereditare. Cu timpul însă, boierii ajunseră,
reuşiră să le aibe chiar ereditare, „împlinind nişte
formalităţi şi cheltuind ceva bani pentru înoirea daniilor şi
confirmare… însă cu cît ne apropiem de vremurile noastre
cu atît proprietatea devine mai sigură”.”(Din psihologia
poporului român, Dimitrie Drăghicescu, Ed Vicovia, prima
ed 1907, p. 414) Cele trei citate sunt extrase din
comentariile la un articol al meu reprodus pe situl
Justiţiarul (https://www.justitiarul.ro/povestea-lui-kemeny-
janos-si-a-restituirilor-in-integrum/)

7. Uniunea celor trei naţiuni (latină: Unio Trium
Nationum; maghiară: Három nemzet szövetség; română:
Uniunea celor trei neamuri) sau Uniunea frăţească (latină:
Fraterna Unio) a fost un pact de ajutor reciproc proclamat
în Kápolna (actualul Căpâlna) pe 16 septembrie 1437 şi
reafirmat la tabăra din Turda la 2 februarie 1438 de către
cele trei clase/naţiuni privilegiate ale Ardealului: nobilimea
(majoritatea maghiară), burghezia saxonă şi secuii,
comunitate de coloni grăniceri armaţi care beneficiau de un
statut special în regatul Ungariei. Uniunea s-a format ca
reacţie împotriva rebeliunii de la Bobâlna din 1437,
condusă de un baronet maghiarizat, Anton Budai Nagy.

8. Studierea conflictualităţilor este esenţială pentru
gestionarea lor responsabilă. Cercetători maghiari au
înfinţat un institut care se dedică acestui domeniu de
cercetare. Nu ştiu dacă în România, în afară cadrului
militar, există o insituţie similară. De consultat
http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content
&view=article&id=7&Itemid=11
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25 mai, Paris
Am reînceput să fac rugăciuni-meditaţii lungi,

dimineaţa. Ieri, adunându-mi cu greu minţile, m-am
rugat cu cuvinte cam pompoase şi brusc m-am blocat.
Mi-am dat seama că fac o prostie. Că trebuie să mă rog
cu cuvinte simple, ca de obicei. Mi-a trecut atunci prin
minte următorul gând: dacă lui Dumnezeu trebuie să
mă rog în cuvinte simple şi clare, cum aş putea să
vorbesc altfel oamenilor, care simt mult mai puţin
decât Dumnezeu? Altfel spus, am realizat iar şi iar că
sofisticarea, intelectualismul de dragul
intelectualismului, discursul căutat, aşa cum îl aud şi
citesc aici la Paris, e o eroare, e un orgoliu al
intelectului, e un „păcat” faţă de Dumnezeu. Pentru
că, de fapt, în ciuda aparentei subtilităţi în adâncirea
celor divine, discursul despre Dumnezeu îndepărtează
de Dumnezeu. Nu intelectul în sine e un păcat, ci felul
în care e folosit. Cursa „diavolească” e necesitatea
„stringentă” de a te apropia, din ce în ce mai complicat
în formulări, de aproximarea Divinului. De fapt, e
vorba despre o cantonare în intelectul strict în sine,
folosit în exces, şi dezvoltat inutil, în loc să trăieşti
apropierea de Dumnezeu, să aplici intelectul la
întreaga ta persoană în relaţie cu Divinul, şi astfel să
te transcenzi cu adevărat, nu doar fictiv, iluzoriu,
intelectual.

Mă obsedează gândul acesta, şi problema aceasta,
de când sunt la Paris. Mă frapează din ce în ce mai
tare, şi mai rău, „parizianismul” exacerbat al
intelectualilor de aici, din care foarte puţini pot scăpa.
E de fapt o teribilă luptă pentru putere cu ajutorul
mizei intelectuale. Iar această luptă cantonează totul în
jurul indivizilor prinși în ea, mai ales în jurul
individului victorios, al „personalității” care face
școală, creează o modă culturală etc. Ce e mai rău e că
aici vechimea tradiției intelectuale fixează totul în
scheme preexistente. Regulile jocului sunt date
demult, numai actorii şi conținutul tiradelor se
schimbă. Închistaţi în citadela lor moștenită, speriaţi
de atacul „nou veniţilor” din restul lumii, dezolați de

pierderea supremației culturale mondiale, intelectualii
francezi sunt prizonierii propriei lor caste, în care
joacă „jocul cu mărgelele de sticlă”, desigur. Tragic e
că mulţi îşi dau seama şi depun mărturie publică sau
privată despre asta, există chiar un fel de conștiință
difuză a stării critice, a decadenței culturale, dar foarte
puţini reuşesc să se smulgă din hipnoza mediului lor.
Totul merge mai departe în virtutea inerţiei, maşina
culturală e atât de bine pusă la punct încât transformă
şi aceste semnale de alarmă într-o marfă intelectuală
ca orice alta. Totul continuă, continuă nu se ştie de ce,
dar sentimentul difuz al decăderii e foarte răspândit.
Toată lumea vorbeşte de „criză, criză, criză”, e o stare
de nelinişte şi de nesiguranţă generalizată, toată lumea
se plânge, dar nu se poate face nimic împotriva
„mega-maşinii” sociale.

Realizez că nu poţi rezista acestui curent. Cred că
dacă aş rămâne la Paris tot timpul, aş fi pierdută.
Acum înţeleg viziunea mea catastrofică avută la prima
descindere în „capitala lumină” în februarie 1990:
Parisul surpându-se, splendoarea minându-se brusc și
căzând la pământ înainte ochilor mei, uluiți de
viziune. Poate era o punere în gardă a conștiinței mele
profunde împotriva „atracțiilor” irezistibile ale
metropolei culturale a lumii. Şi într-adevăr, e greu să
reziști: de fiecare dată când ajung la Paris, primul meu
impuls e să nu mai plec niciodată din el, cu orice preţ,
necondiţionat. Apoi îmi revin, instinctele mele
funcționează. Cred că am ales finalmente bine când, în
1992, m-am întors acasă şi am ales să vin periodic
aici, dar să nu rămân permanent.

M-am gândit să-i scriu despre asta lui Andrei
Pleşu. Tot plănuiam o scrisoare mai lungă. Aş dori să
vorbesc despre asta şi cu Anca, deşi nu ştiu dacă e
bine. Anca s-a lăsat prinsă de mediul intelectual de
aici, de „clericalitatea filozofică” locală, a reuşit bine
în acest joc, e destul de mulțumită de condiția ei de
„specialist în filosofie medievală”, recunoscută în
mediul ei academic. Când i-am spus că eu nu vreau şi
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nu voi deveni niciodată specialistă în ceva, a râs,
oarecum încântată de sine, prin comparaţie, probabil
n-a înţeles. Oricum, eu m-am simplificat mult în
ultima vreme, subtilitățile intelectuale excesive mi se
par vane, şi nici nu ştiu dacă aş putea să fac faţă unui
eventual dialog în contradictoriu pe această temă.

Repet, ideea care mi se pare esenţială e
următoarea: Divinului nu te poţi ruga cu cuvinte
sofisticate, în discursuri pretenţioase; Divinului i te
rogi cu toată fiinţa ta, cu toată durerea, mizeria,
adevărul şi setea ta, deci i te rogi în cuvinte simple,
directe. Dacă aşa te rogi Divinului, cum ai putea să
vorbeşti altfel cu oamenii, care sunt cu mult mai puţini
decât El? Înseamnă că la mijloc e o înşelătorie de sine
şi de alţii, mai bine zis o hipnoză, o îndepărtare de
esenţa simplă şi limpidă a lucrurilor.

26 mai
Citesc de câteva zile Mourir à l’ombre des

Carpathes de Ioanna Andreesco şi Mihaela Bacou
(Payot, 1986). E o relatare antropologică a riturilor şi
credinţelor legate de moarte ale românilor. Am găsit-o
la Rose Marie, într-un vraf de cărţi de sociologie
politică, rurală etc. Cartea mă fascinează, mă regăsesc
perfect în ea, îmi reaminteşte de scene şi întâmplări
trăite de mult. Aflu multe lucruri pe care nu le ştiam şi
pe care mă bucur să le aflu – în primul rând, coerenţa
şi vitalitatea acestor rituri care le conferă o valoare
apropiată de Cartea morţilor tibetană, de pildă. Dar,
mai important, cartea m-a pus cumva în gardă. Mi-a
atras atenţia şi mai mult asupra faptului că trebuie să
mă pregătesc pentru moarte încă de pe acum. E o idee
care a început să mă preocupe de câtăva vreme. Mi se
pare ocupația cea mai importantă a vieţii – şi prin asta
nu fac, probabil, decât să demonstrez încă o dată cât
de româncă sunt.

Aici la Paris, de pildă, merg pe stradă şi sunt
fascinată în rău de numeroasele persoane în vârstă,
bine îmbrăcate, duse de mână de oameni tineri special
angajați pentru asta. Persoanele în vârstă sunt în mod
evident foşti oameni activi şi bogaţi, ajunşi o ruină de
carne ridată şi tremurătoare. Ce e teribil e însă privirea
lor pierdută şi speriată. Ca şi cum nu le-ar veni să
creadă că au ajuns în asemenea hal. Dar mai e ceva în
ochii lor: e un fel de conştiinţă disperată a finalului
total, un fel de resemnare oarbă, aproape animalică, cu
inevitabilul resimţit ca o barieră absolută, după care
nu mai există nimic.

Nu pot să-i privesc pe bătrânii aceştia fără să am
un sentiment de dezolare, fără să mă gândesc cu

oroare că cândva, în tinereţea lor, au ales conștient-
inconştient acest mod de viaţă fără urmare. Sau au fost
târâţi de mediul lor social către acest fel de viaţă care
consumă toate energiile fiinţei numai pentru „aici şi
acum”, pentru utilitatea imediată a lumii materiale. Ca
şi cum cândva, ,prin secolul XVII-XVIII, această
lume occidentală a făcut o alegere capitală şi fără
întoarcere. Între o realitate a fiinţei umane „căzute în
lume” dar care se străduiește să se salveze din ea
pentru a se întoarce într-o patrie eternă mai bună, pe
de o parte, şi, pe de altă parte, o realitate a fiinţei care
a uitat de unde a venit şi unde se poate întoarce, şi a
decis cu disperare dar şi cu orgoliu să-şi amenajeze
existenţa limitată din această lume căzută într-un mod
cât mai confortabil – lumea occidentală pare să fi ales
decis cea de-a doua cale. Ce e mai ciudat e că a ales-o
în masă, fiindcă altfel, această alegere există de când
lumea şi probabil ne-credincioşi există în toate
civilizațiile. Dar în cea occidentală, ea a luat un
caracter generalizat, aproape unanim, fie pentru că
occidentalii sunt populaţii cu un spirit colectiv mai
dezvoltat, fie pentru că au avut la un moment dat o
clasă de şefi de o natură umană concurenţială şi
materialistă, care au reuşit să-şi impună vederile
asupra tuturor; fie pentru că spiritul uman în timp şi
spaţiu evoluează astfel ineluctabil odată cu
îmbătrânirea culturii din care face parte.

Oricum, lumea occidentală e o închisoare luxoasă
din care din ce în ce mai mulţi oameni vor să fugă, să
se salveze, să se trezească. De câte ori mă uit la
ruinele umane de pe străzi, bine îmbrăcate, pline de
bijuterii, prinse în aceleaşi lanţuri sociale ca şi în
tinereţe, în loc să se fi retras la vreo mănăstire şi să se
pregătească de moarte, nu pot să nu mă gândesc: „Prea
târziu!”.

27 mai
Mi se pare că viaţa începe să ia aspectul unei curse

de „orientare turistic-spirituală” într-o junglă umană şi
socială teribilă. E ca şi cum ar trebui să trec prin nişte
probe, nişte încercări, pe care nu le cunosc, nu ştiu la
ce să mă aştept, şi totuşi trebuie să le fac faţă în fiecare
moment, dacă vreau să evoluez, adică dacă vreau să
mă salvez. Pe calea asta „operativă”, singurul meu
ghid şi singurul meu instrument de orientare este chiar
fiinţa mea, pe care trebuie s-o observ cu mare atenţie.
Făptura mea îmi e unealtă şi în acelaşi timp obiectul
însuşi al probei, cu ea trebuie să mă descurc şi cu ea
trebuie să plătesc pentru această înaintare. Iar
înaintarea e lentă, întortocheată şi dificilă, căci plină
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de capcane şi căderi înapoi, pentru că încercările sunt
de o natură subtilă, puţin evidentă, aparent
insignifiantă. Adeseori, abia după aceea realizez că am
trecut o probă, şi că, de obicei, instinctul meu a trecut-
o, nu raţiunea – „instinctul spiritual”, desigur. În
această înaintare în necunoscut, ca printr-o stranie
lume de simboluri care-mi trimit din când în când
mesaje din chiar lumea înconjurătoare, această
transformare de sine continuă, dificilă şi conştientă,
mai ales conştientă, nu poate fi evitată, nu poate fi
„economisită”: nu o poți transfera altcuiva sau în
altceva, nu o poţi trăi numai cu mintea, de pildă, sau
prin procura lecturilor. Ea presupune un răbdător şi
extrem de atent proces de „lucru cu tine”, sau asupra
ta; pe care de fapt nu tu îl faci cu tine, ci altcineva din
tine ţi-l propune, te cheamă să-l faci, iar tu eşti liber
să-l accepţi sau nu. Realitatea devine atunci cumva
fantomatică, uneori chiar fictivă, e un fel de teatru de
umbre al încercărilor, al probelor spirituale, un fel de
țintă a metamorfozei de sine şi a luminării treptate a
conexiunilor simbolice universale.

Prin această lume stranie care chiar e lumea reală,
trebuie să înaintezi cu prudenţă şi maximă
concentrare, care nu sunt decât forme ale atenţiei
existenţiale trezite către spiritual. De fapt, lumea
aceasta spirituală e la îndemâna tuturor, nu trebuie
decât să crezi în realitatea ei, să vrei s-o descoperi, să
fii atent şi să ai curajul să primeşti cu umilinţă tot ce ţi
se trimite în ajutor. 

1 iunie
Citind o frază despre lumea ca creaţie a lui

Dumnezeu, am căzut într-o scurtă reverie. Mi-am
imaginat concret această idee şi am văzut mental, ca
de alte dăţi, am văzut lăuntric munţii şi văile, oraşele
şi civilizaţiile ca pe nişte forme obiectuale, modelate
de Divin, într-un mod foarte similar cu ceea ce face un
artist, un sculptor de pildă. M-am gândit iar la faptul
că creaturile pot să fie idei, închipuiri ale unei vaste
inteligenţe divine (holografii, proiecţii virtuale, s-ar
spune azi), care, odată închipuite, capătă consistenţă
vie şi devin independente (sau aproape) – aşa cum
gândurile noastre au o independenţă a lor, de la un
punct încolo, dincolo de voinţa noastră. Am văzut
mental bogăţia de specii vegetale, animale, culturale a
lumii ca pe o creaţie artistică, ca pe lucrul imaginației
bogate a unui mare artist. Şi brusc, o bucurie adâncă şi
complice s-a răspândit în ființa mea, ca şi cum aş fi
recunoscut în Divin ceva ce şi eu trăisem și făcusem
deja: bucuria creaţiei, bucuria facerii, bucuria

imaginaţiei vii, adevărate, fecunde. Căldura interioară
m-a şi amuzat, gândindu-mă la disproporția dintre
mine şi Dumnezeu – ca şi cum o furnică s-ar compara
cu un munte. Şi totuşi am simţit că aveam dreptul la
acest sentiment, şi că Divinul nu ar avea de ce să
sufere de această apropiere, ci dimpotrivă, se bucură,
se confirmă în micile oglinjoare care-i suntem noi,
umanii. Şi că, de fapt, aceasta e şi misiunea noastră,
„treaba” noastră terestră esențială, să facem ca El, să
creăm, să ne bucurăm.

3 iunie
Cină cu Basarab la un excelent restaurant grecesc.

Mă pune să-i povestesc despre Marian Zidaru şi „Noul
Ierusalim”. Îi spun tot ce ştiu. Îi povestesc şi unele
întâmplări stranii. E impresionat de persistenţa şi
vitalitatea religiosului creştin şi precreştin din
România.

Vorbim apoi despre transcendent, transformat în
secolul nostru, în opinia lui Basarab, în
transdisciplinaritate. Îi spun că observ că misiunea
spirituală a românilor în Occident e continuată de
direcţia transdisciplinarităţii, de care el se ocupă cu
pasiune și forță. Aşa cum Eliade recuperează trans-
istoricitatea, deci conştiinţa trecutului ca loc al
epifaniei multiple, universale și repetate a Divinului în
istorie – transdisciplinaritatea îndeplineşte o misiune
complementară, orientată însă către viitor, pentru
depăşirea existenței contingente, strict pragmatice şi a
viziunii tehnicist-specializate de azi, prin mijloace
moderne şi cu limbajul ştiinţei, domeniul predilect și
dominator al umanității occidentale. Basarab e de
acord cu acest rol al românității, îmi spune că ştie asta,
şi că – culmea – şi alţii au simţit-o, chiar şi Edgar
Reichmann, altfel un denigrator al lui Cioran şi
Eliade, ca legionari.

Vorbim apoi despre transdisciplinaritate, ca trăire a
lui şi-şi, dar mai ales a lui nici-nici, nici realitate
materială – nici realitate spirituală, nici contingent –
nici transcendent, ci irumperea unei alte percepții
sintetizatoare, libere, cuprinzătoare, dar fără să fie
simplist unificatoare. Basarab îmi spune că pentru el,
într-un fel, realitatea e falsă, căci e „nici-nici”, şi
lucrul acesta mă pune pe gânduri. Nu pot să nu-i repet
că pentru mine realitatea e divină. Basarab îmi
răspunde că a spune că realitatea percepută e falsă nu
contrazice ideea de divin, dar depășește formularea
spirituală tradiţională înspre altceva, un viitor al
umanului, greu definibil în prezent. Cred că are
dreptate.
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În textele Părinților și scriitorilor din primele
secole ale creștinismului nu întâlnim frecvent
distincții precum cele dintre „alegere” și
„chemare”, „dreapta” și „stânga”, cum nu regăsim
nici noțiunile de Preprincipiu, Prepărinte, Arhonte,
Abis, Tăcere, Pleromă, Locul de Mijloc, Ogdoadă,
Mama-Achamoth, Eoni, Logoi, Rădăcini, Semințe,
Roade, Vidul, Umbra, Iluzia etc. Sunt totuși și
excepții, notabile, precum acelea reprezentate de
scrierile ereziologilor și apologeților creștini, care
s-au confruntat cu un curent destul de viguros la
începutul epocii creștine: gnosticismul. Pentru a
putea combate învățătura eretică era necesar un
efort de cunoaștere al acesteia. Unul dintre cei mai
importanți scriitori creștini ai perioadei preniceene,
Clement Alexandrinul († cca 215), s-a străduit, la
rândul său, să înțeleagă această sectă pentru a o
putea combate cu argumente bine întemeiate.
Teologul alexandrin ar trebui să fie deja bine
cunoscut publicului autohton mai ales prin
traducerile scrierilor sale reprezentative, precum
Protrepticul, Pedagogul și Stromatele, care nu
reprezintă altceva decât o trilogie gândită în
vederea familiarizării cititorului cu învățăturile
creștine. Dimensiunea pedagogică a acestor texte
este una evidentă, ele trebuind să însoțească tot
parcursul unei persoane de la stadiul incipient, de
catehumen, până la etapa desăvârșirii, de inițiat în
tainele creștinismului, adică acela care dobândește
cunoașterea lui Dumnezeu (ἐποπτεία sau γνῶσις).
Poate părea straniu unora dintre noi, însă Clement,
chiar dacă luptă cu toate armele împotriva sectei
gnosticilor, a utilizat, în scrierile sale, termenul
„gnoză/ gnostic” într-un sens cât se poate de
pozitiv. Pentru el, spre exemplu, „cunoașterea,
gnoza, nu este înnăscută în om, ci se dobândește
mai târziu, iar învățarea ei are nevoie la început de

luare-aminte, de educație și de creștere; apoi, prin
studiu neîntrerupt, ajunge stare sufletească și,
astfel, desăvârșită fiind în această stare sufletească
mistică, rămâne neschimbată din pricina dragostei”
(Stromate, VI, 78.4; trad. D. Fecioru, PSB 5, p.
431). 

În textele sale, alexandrinul a încercat să
valorifice pe deplin elementele culturii clasice –
care pot indica drumul spre Hristos ‒ reușind în
cele din urmă să realizeze un dialog între vechea
cultură antică și mesajul noilor scrieri ale
creștinilor. Fără nicio îndoială, scrierile păstrate de
la Clement trebuie înțelese în contextul epocii, iar
vremurile în care el trăiește sunt extrem de
frământate, fiind dificil de obținut unitatea
credinței, de vreme ce nici canonul Scripturii nu era
încă definitivat. Nimic nou sub soare – ar spune
unii istorici imparțiali ‒, este vorba doar despre o
perioadă de tranziție, cu tot ce presupune o astfel de
paradigmă. 

Atenția cercetătorilor a fost atrasă în ultima
vreme de o serie de fragmente rămase de la
Clement, dintre care se remarcă Extrasele din
Theodot. Pentru a putea fi combătută orice
învățătură trebuie bine înțeleasă, iar acest efort al
alexandrinului reiese din aceste note de lectură care
s-au păstrat, dar și dintr-o serie de fragmentele
despre Valentin și valentinieni extrase din
Stromate. Aceste fragmente sunt traduse din greacă
și competent comentate într-un volum recent
apărut: Clement Alexandrinul, Extrase din
Theodot. Valentin și valentinienii: Fragmente și
comentarii (traducere din limba greacă veche,
introduceri și note de Petru Molodeț, București,
Basilica [col. Părinți și Scriitori Bisericești, serie
nouă, 19], 2020). 

Pe lângă traducerea fragmentelor menționate și
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comentariile ample propuse de domnul Molodeț,
lucrarea publicată la editura bucureșteană conține o
bibliografie adusă la zi și o serie de indici (tematic,
scripturistic, onomastic, toponimic) care sunt
extrem de utili cititorului. Pe scurt, suntem în fața
unui volum foarte muncit, solid argumentat, scris
îngrijit, respectând toate normele academice. 

Unii exegeți, așa cum este, spre exemplu, Paul
Ruben, susțin că aceste Extrase din Theodot ar fi
doar niște note de lectură ale lui Clement pentru a
le folosi la realizarea unei lucrări viitoare, pe care
nu ar mai fi realizat-o. Este posibil să fie așa, în
pofida altor ipoteze discutate pe toate fețele de
către Petru Molodeț în Introducere. De asemenea,
este analizat cu foarte mare atenție titlul care
însoțește aceste fragmente, cât și împărțirea lor în
secțiuni. Nu în ultimul rând, se încearcă și
identificarea acestui Theodot, însă puținele
informații nu configurează în momentul de față o
ipoteză acceptabilă. 

Aceste fragmente gnostice prezentate și
comentate de Clement au creat confuzie printre
cititorii săi din toate epocile. Spre exemplu, în
Biblioteca sa, patriarhul Fotie îi reproșa
alexandrinului faptul că în unele din textele sale a
utilizat anumite idei eretice și avea în vedere mai
ales extrasul 20, unde se vorbește despre Logos ca
despre o creatură, or acest fapt nu putea fi acceptat.
Chiar dacă teologul alexandrin utilizează uneori o
terminologie care îl apropie de scrierile gnostice,
discuția este mai amplă și mai nuanțată decât o
găsim schițată de Fotie. 

La un moment dat, Extrasele sunt analizate de
către traducătorul lor în limba română prin
comparație cu lucrarea fundamentală a Sfântului
Irineu al Lyonului, Împotriva ereziilor. De fapt,
„referatele celor doi autori creștini (Clement și
Irineu, n.m.) sunt extrem de similare și în redarea
hristologiei valentiniene de orientare italică” (p.
48). Uneori aceste corespondențe dintre textul lui
Clement și cel al lui Irineu merg până la folosirea
unei terminologii similare (p. 102, n. 22). 

Pentru o mai bună înțelegere a Extraselor, în
partea a doua a volumului pe care-l avem în vedere
sunt adăugate fragmentele atribuite lui Valentin și
observațiile pe care Clement le-a făcut, mai ales în
Stromate, cu privire la acesta și la ucenicii săi,

valentinienii (între care s-au remarcat Ptolemeu și
Heracleon). „Clement îl citează pozitiv pe Valentin
în două locuri, iar pe valentinieni în general în alte
trei contexte […] spre deosebire de Sfântul Irineu
de Lyon, Clement nu-i acuză niciodată pe
valentinieni de licențiozitate pentru a-i discredita,
ci se păstrează în critica lui strict la un nivel
teoretic” (p. 158). Menționarea acestor fragmente
este importantă, de vreme ce nu se cunoaște care a
fost cu adevărat doctrina lui Valentin (pe care unii
cercetători, precum germanul C. Markschies, nu-l
consideră gnostic). Exegeții contemporani au
încercat să o recompună, asemenea unui puzzle,
din fragmentele propriu-zise ale lui Valentin,
împrăștiate în scrierile unor autori precum Clement
(Stromate) și Pseudo-Hipolit (Respingerea tuturor
ereziilor). În scrierile lui Irineu și Tertulian s-au
păstrat doar relatări despre acest personaj și
doctrina lui. Mai mult decât atât, interpretările
propuse de Petru Molodeț vin să completeze
cercetările internaționale dedicate acestor chestiuni
(vezi mai ales pp. 196-197 et passim.).

Istoria este făcută întotdeauna de învingători;
învinșii fiind marginalizați și, odată cu trecerea
timpului, uitați. Totuși, sunt cazuri, și nu foarte
puține, când ies la suprafață astfel de curente
subterane, recesive, care au avut o mare importanță
la un moment dat, fie și din simplul motiv că prin
disputele între aceste tabere s-au pus baze
paradigmei creștine pe care o știm astăzi. Fără nicio
îndoială, scrierile canonice s-au lămurit sub
acțiunea focului iscat de sectele eretice. 

În rândurile de mai sus nu mi-am propus în
niciun fel să dezvălui toate fațetele unui edificiu
ridicat cu migală și erudiție. Împreună cu invitația
la lectură vreau să asigur cititorul că va descoperi
pe fiecare pagină competența, rigoarea științifică și
acribia domnului Petru Molodeț. 

Clement Alexandrinul, Extrase din Theodot. Valentin și
valentinienii: Fragmente și comentarii, traducere din limba
greacă veche, introduceri și note de Petru Molodeț,
București, Basilica (col. Părinți și Scriitori Bisericești,
serie nouă, 19), 2020, 316 p.
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Ibn Arabi (1165-1240) a fost un cunoscut
filosof, mistic, un deschizător de drumuri în ale
esotersimului, născut la Murcia, în Andaluzia,
provenind dintr-o ilustră familie arabă, originară
din Yemen. A studiat la Sevilla disciplinele clasice
ale islamului, a continuat studiile în diferite orașe
iberice și din Maghreb. În anul 1201 a părăsit
definitiv Peninsula Iberică alegând alte teritorii
unde spera ca esoterismul său să nu stârnească atâta
neîncredere cum o făcuse în orașele prin care
trecuse până atunci. A călătorit în Egipt, Siria, Irak,
Anatolia, în anul1 225 instalându-se definitiv la
Damasc, unde va muri în anul 1240. Tatăl său a fost
militar de carieră, în serviciul califului Yusuf, și a
insuflat fiului său câte ceva din ceea ce definește
cariera militară; la un moment dat, tânărul Ibn Arabi
a avut o viziune în care îi apărea Isus, primul său
maestru, după cum repeta el frecvent, iar aceasta l-
a determinat să renunțe la o posibilă carieră
militară. Treptat s-a retras din tumultul vieții optând
pentru asceză și rugăciune. „Viziunea de la
Cordoba”, în cursul căreia a întâlnit profeți care i-au
arătat că este chemat să exercite o magistratură
spirituală mahomedană, i-a dezvăluit nebănuite,
neștiute chemări mistice. A învățat de la maeștrii
sufi andaluzi, oameni de condiție socială modestă,
foarte săraci, practicarea virtuții, umilința în sensul
nobil al termenului, abnegația, simplitatea, toate
acestea conferindu-i lui Ibn Arabi statutul de
„teodidact”. Ibn Arabi a învățat multe de la acești
maeștri modești social, dar pioși și austeri, care i-au
insuflat dorința de a duce mai departe doctrina
mistică monistă care a integrat numeroase elemente
gnostice, totul închegându-se într-unul dintre
elementele fundamentale ale sufismului târziu.
Omagiul său către maeștri este exprimat în Ruh al-
quds și al-Drrat al-fâkhira. Cele mai cunoscute

lucrări ale sale sunt al-Futuhât al-Makkiya și Fusus
al-hikam. Aceasta din urmă a cunoscut două ediții
în limba română, sub numele de Cartea
înțelepciunii, în traducerea lui Ilie Iliescu, apărute la
Editura Herald.

De puțin timp, o nouă apariție editorială aduce
în atenția cititorilor texte remarcabile ale lui Muhy-
d-Din ibn Arabi: Doctrină și practică spirituală,
traducere din limba arabă de Mihail Vâlsan,
traducere din limba franceză de Teodoru Ghiondea,
îngrijirea ediției, prefață și postfață Teodoru
Ghiondea, Editura Herald, București, colecția
„Înțelepciunea inimii”, 2020, 320 p. Ibn Arabi nu a
scris niciodată o carte cu acest titlu, este vorba de o
culegere de texte care dau măsura doctrinei
religioase, filosofice și mistice a gânditorului arab.
Editorul a ales texte din: Cartea extincției în
contemplație, Cununa supușilor, Sălașul inimii
celui care invocă și tainele care îi sunt proprii,
Epistolă despre fețele inimii, Despre Unitatea
Divină, Futuhât. Doctrina lui Ibn Arabi este greu de
definit într-o manieră precisă. Ea se întemeiază pe o
teorie a Logosului care este Realitatea supremă,
deopotrivă Dumnezeu și Univers, căci Universul își
are obârșia în Dumnezeu, așa cum particularul se
trage din universal. Doctrina religioasă a lui Ibn
Arabi este cea a superiorității islamului, religie
universală, o manifestare a Logosului, principiu
cosmic etern prin mijlocirea căruia omul devine
Omul perfect: „Astfel că omul este trecător și, în
același timp, etern, ființă creată veșnic și
nemuritoare, Verb discriminativ [prin cunoașterea
distinctivă] și unitiv [prin esența sa divină]. Prin
existenta lui, lumea a fost împlinită. El este pentru
lume ceea ce este montura pentru inel: montura
poartă sigiliul pe care regele îl aplică pe sipetele
comorii sale; de aceea omul (universal) este numit
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reprezentantul lui Dumnezeu, a cărui creație o
apără, așa cum sunt apărate comorile prin sigiliu.”
În opera lui Ibn Arabi gândirea metafizică,
experiența mistică și expresia poetică sunt
inseparabile. În scrierea operei sale a avut un stil
particular, revenind adesea la scrierile din tinerețe,
adnotându-le, ceea ce a făcut dificilă sau chiar
imposibilă determinarea cu exactitate a ordinii
cronologice în care au fost redactate.

Ochii mei pătrundeau mai departe de lumea
vizibilă, obișnuia să spună Ibn Arabi, deși știa că
astfel își atrăgea ostilitatea celor care îl acuzau de
erezie. El însuși a fost subiectul unor fenomene
psihice neobișnuite, în viziunile sale gândurile
mistice luând forma unor figuri de o excepțională
frumusețe, rod al întâlnirii lumii „imaginale” cu
conștiința trează. Cum am amintit mai sus, de multe
ori Ibn Arabi revenea asupra unor lucrări anterioare
aducând completări, noi puncte de vedere,
dezvoltări ale unei teme. Un astfel de exemplu este
Cartea extincției în contemplație, care are referințe
explicite la Futuhât, după cum menționează Mihail
Vâlsan în prezentarea acestui text. Este vorba
despre un tratat care poate fi privit ca o introducere
în studiul căii esoterice și al domeniului cunoașterii
metafizice în Islam, dar și o operă de apărare a
acestei căi, susține Mihail Vâlsan, de atacurile
exoteriștilor și adepților raționalismului filosofic.
Este un tratat despre mijloacele de a urma calea lui
Dumnezeu: tăcerea, solitudinea, foamea și veghea.
Tăcerea este de două feluri, ne spune Ibn Arabi, este
tăcerea limbii, abținerea de a vorbi altfel decât prin
Dumnezeu și tăcerea inimii, îndepărtarea de orice
gând care apare în suflet, amintind și posibile
combinații între cele două tipuri de tăceri, tăcerea
limbii fiind cu preponderență a tuturor spiritualilor,
în vreme ce tăcerea inimii este a oamenilor
contemplației: „Cel care practică tăcerea în toate
stările și în toate modurile nu se află decât cu
Domnul său, căci este evident că o tăcere absolută
este imposibilă pentru un om în sufletul său; dar
separându-se de conversația cu ceilalți în
întreținerea cu Domnul său, el devine un confident
«apropiat», bine inspirat în cuvântul său; iar, dacă
apoi el vorbește, o face după dreptate”. Pentru Ibn
Arabi, singurătatea este un mijloc de a asigura
tăcerea limbii, de a te feri de răul care vine de la
oameni, de a nu face rău semenilor, de a fi

totdeauna împreună cu Maestrul. Cel care practică
singurătatea descoperă taina Unicității divine,
apropiindu-l pe practicant de „cunoașterea Lumii”.
A treia regulă a acestei căi divine este foamea, din
liberă inițiativă sau forțată. Foamea are stare
(caracterizată prin smerenie, supunere, modestie,
suavitate, absența vanității, absența gândurilor
deșarte) și stațiune spirituală (taine intelectuale,
dezvăluiri intelectuale, stări spirituale). Nu este
vorba nicidecum de foamea care restabilește
echilibrul organic, ci pe cel spiritual. Stările de
veghe sunt cele ale inimii și ale ochiului: „Inima
este în stare de veghe când, ieșind din somnul
nepăsării, caută contemplațiile. Veghea ochiului se
naște din dorința de a menține puterea spiritului în
inimă, în vederea «comunicării nocturne», căci,
atunci când ochiul doarme, activitatea inimii
încetează; dar, dacă inima veghează în timp ce
ochiul doarme, ea atinge în final viziunea
contemplativă în «centrul tainic»”. Aceștia sunt
stâlpii, fundamentele Cunoașterii, din mijlocul lor
înălțându-se piscul Transcendentului Pur.

Opera lui Ibn Arabi și-a pus amprenta în mod
profund asupra spiritualității islamice, învățătura lui
influențând în mod decisiv gânditorii mistici
islamici suniți și șiiți, el fiind la temelia literaturii
confreriilor, a sufismului „popular”, așa cum este
practicat încă de milioane de musulmani. Nu a fost
la originea vreunei confrerii, dar este părintele
spiritual al unei „familii” care a transmis moștenirea
din generație în generație. Doctrina sa este una a
relativității lumii materiale și a glorificării
manifestărilor spiritului, în orice ființă
manifestându-se două tendințe, una spre
materialism, cealaltă spre spiritualizare. „Abordăm
acum țărmul unei mări fără limite, baza unui munte
a cărui culme se pierde în nori: toate aceste
metafore nu sunt exagerări, într-atât de gigantică
este amploarea operei lui Ibn Arabi, unul dintre cei
mai mari teosofi ai tuturor timpurilor. Scriitor de o
fecunditate uriașă, om aflat la răscrucea unor
timpuri și curente mistice și esoterice, creator de
adevărată școală, Ibn Arabi a cultivat întâlnirea
spiritului manifest cu spiritul ascuns, în întreaga sa
viață urmărind un singur țel: să sporească în
Cunoaștere.
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Danae
Gustav Klimt, 1907
Mii
și mii
de ani de aur.
Zeu am fost
și iată-mă,
lovind
fără pumni,
fără ciocane,
străpungînd
fără ac,
fără ustensile,
doar aur,
aur,
galben de aur.

De vorbă cu o fereastră închisă
Soare e Domnul.

– J.M.W. Turner

I În poală am un armoniu ascuns privirilor. Husa
îngălbenită amintește de macii galben-verzui. Acoperit de o
procesiune funerară de cuvinte, pare să fie ultima notă a
editorului. Coleg cu mine de trei zile. Îl duc în spațiul din
Santa Cruz: copac hyperion, la Sfințire (nu-i întîmplare!); îl
iau la grădina zoologică (să se învețe),
și – la urmă – mă trezesc cu cel dintîi soare în ochi, cu el

îmbietor pe pieptul meu.

Grație unei gelozii aproape uitate, neputința iubirii în doi,
ușor îndoi colțul

unei pagini (sau două): ‘Simt mulțumire cînd
păsările trezite,
testează
înainte de zbor, prin dulci întrebări
realitatea cîmpiilor copleșite de ceață.’ Plecăciune

și o pagină sau două întîlniri rapide.

II Cartea tăcerilor, a zarvei zburătoarelor.

III Primul lucru pe care l-am făcut după ce am cuprins în

mine totul, a fost să trag un pui de somn. M-am trezit în
ambră asemenea unei lumini răpite.
Lumină : un cer întreg pe capul meu, un albastru, albastru
rotund, jos pe

părți dezgolite.

Ascult așteptînd răspunsul: privesc liliacul. Din depărta-
re pagina lui pare goală: spațiu gol. (nu-i pricină de-ngri-
jorare.)
El e tot ușă larg       deschisă, scoasă din țîțîni.

pas despicînd
și pasărea devine emanație solitară: ‘odată nevăzută

mierla,

își lasă urma pe marginea’ (pe marginea)
‘ unuia dintre multele cercuri.’

O greutate radiind.

IV Lumină. O singură
arătare a versului. În sensul cel adevărat: un du-te-vino

între două elemente
o neobosită schimbare între soare și lună.’

Clarobscur
totul adunat laolaltă, fiecare zi trepidează.

Mă arunc deschizîndu-mă cartea: lumină sub refracție.
Un alchimist:’primăvara, o frumusețe care își dă jos

hainele.’

V albastru: imaginație
castaniu-roșcat: realitate
verde: trup
galben strălucitor: soare
gri-maroniu pal: voioșie

mobilierul paginii.

VI O simplă chestiune de încredere: viață e tot ce rămîne
scris. E de neocolit.

Prezentare și traduceri: Olimpia IACOB
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Au trecut ani în care au fost schimbări de tot felul pe
planetă, sociale, politice, acces la informaţii ş.a., dar şi al
felului în care au evoluat în Japonia şi pe planetă şi
poemele tip haiku sau tanka, dar şi ceea ce se cunoaşte
îndeobşte cu numele de „Japanese linked poetry” (poezie
colaborativă, cum a fost tradusă). Cu toate aceste
schimbări (la cele mai multe dintre ele am făcut referire,
de-a lungul timpului, în revista „Poezia”, la „Biblioteca
haiku”, dar nu numai), cartea lui Earl Miner este încă
citită şi citată. 

Pentru a vedea aria de cuprindere avută în vedere de
autor, iată structura cărţii (după prefaţă, mulţumiri,
Abrevieri şi alte explicaţii): Partea I. Linked poetry, its
poetry, its history, canons, and major poets (1. Linked
poetry in Japanese literature, 2. Some principal Renga
Poets, 3. Some Canons Renga, 4. From Renga to Haikai
and Haiku, 6. Some Canons of Haikai, Distinctive
Features of Linked Poetry), Partea a II-a: Two Renga
Seqeunces (1. One hundred Stanzas by Three Poets at
Minase, Sōgi, Shōhaku and Sōchō, 2. A Hundred Stanzas
Related to „Person” by Sōgi Alone), Partea a III-a: Four
Haikai Sequnces (1. Even the Kiteʾs Feathers, Kyorai,
Bashō, Bonchō1, and Fumikuni, 2. Throughout the Town,
Bonchō, Bashō, and Kyorai, 3. At the Tub of Ashes,
Bonchō, Bashō, Yasui, and Kyorai, 4. Peony Petals Fell,
Buson and Kitō) şi, în final, Glosar şi Index.

Formele poetice japoneze au străbătut un drum lung,
cu prefaceri interesante şi intens dezbătute între adepţii
stilului „clasic” şi cei ai modalităţilor zilei de azi de a le
înţelege/ scrie, fie că vorbim de haiku ori tanka, fie ceea
ce se numeşte azi „poezie colaborativă” sau „linked
poetry” (s-ar putea traduce ad litteram „poezie legată”),
despre care Earl Miner scrie că „desemnează două forme,
renga şi haikai”, ambele cu o istorie de secole; „cam între
secolele XIII-XIX poeţii japonezi au practicat cîteva
versiuni de linked poetry”, epoca cea mai semnificativă,
mai importantă („great age”) pentru renga fiind, în
viziunea sa, perioada secolelor XV-XVI, iar pentru
„haikai” XVII-XVIII. 

Pentru a vedea şi alte faţete ale modului în care poezia
avea şi implicaţii sociale, amintim că în prima parte a

perioadei Edo (secolele XVII-XVIII, în special) au ajuns
la modă formele „comice” numite „poezia nebună“ –
kyōka (variantă de tanka) şi „versul nebun“ – kyoku
(variantă de haiku). Genul de poezie comică (senryū –
după numele celui mai celebru arbitru al genului, Karai
Senryū, 1718-1790), specie născocită, se pare, în secolul
al XVIII-lea, a apărut, aidoma poeziei renga, dintr-un joc
de-a versificaţia, dar pe cu totul pe alte reguli. Kyōka sau
„strofa şuie“ se caracteriza prin alipirea a două versuri la
al treilea, care este dat. Şi pentru că e vorba de o „strofă
şuie/ glumeaţă“, tehnica aceasta purta numele de
Kamurizuke (punerea pălăriei) sau kasasuke (alipirea
tichiei de ploaie). Erau adevărate competiţii, organizate
cu tot dichisul, arbitri, premii. Ca oriunde, pasiunea a
dezlănţuit patimi şi a generat lucruri nedorite de şogunat.
Astfel, pentru păstrarea ordinii în oraşe, în perioada de
reforme ale shogunului, Kyōhō, (1716-1735), concursu-
rile senryū sînt interzise prin decret. Dar istoria e mai
veche…

Dincolo de maniera în care sunt compuse aceste
forme de „linked poetry” (fie că e vorba de trei sau mai
mulţi oameni care scriu un număr predefinit de „strofe”)
sunt o serie de „reguli, canoane, principii”, care cer timp
şi îndemânare pentru a fi puse în aplicare. Dar... „după
douăzeci de ani, regulile devin îndeajuns de importante
pentru a fi călcate cînd scopul lor poate fi servit mai bine
în alt mod”.

Oricine se apropie de acest tip de poezie, fără
„corespondent în Occident”, va descoperi în ea aspecte
„rich and strange”. Bogăţia intrinsecă o poţi intui treptat,
prin exerciţiu, lecturi, şi, desigur, talent. Dar, scrie Miner,
pentru a face acel „strange” „de înţeles”, ideile
fundamentale ale poeziei colaborative cer o
terminologie” care trebuie pătrunsă. Sunt multe lucruri de
discutat aici. Un exemplu: pornind şi de la aceea că
terminologia e japoneză, ceea ce „noi” ştim despre ele e
adesea greşit înţeles, iar prin „noi” Miner înţelege şi mulţi
japonezi. Astfel, Bashō e, de obicei, numit „haiku poet”,
deşi el niciodată nu a folosit cuvîntul, a vorbit doar despre
haikai. De altfel, „japonezii înşişi sunt adesea duşi în
confuzie de denumirile alternative pentru acelaşi lucru,
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sau de acelaşi nume pentru lucruri diferite”. Şi dă o serie
de citate/ clasificări, cu evoluţia lor în timp, pentru a
exemplifica, punctând şi că „renga şi succesorul-avatar
haikai variază ca lungime”, „teoretic ele putând avea de
la două la zeci de mii de strofe”, fiecare secvenţă separată
poate fi o strofă lirică în sine, dar cu toate acestea „efectul
total poate fi descris ca lipsit de intrigă narativă, sau ca o
naraţiune cu multe şi constante mini-intrigi
interschimbabile/ care intervin”. 

Să spunem, înainte de a reveni la Miner, că, din ce se
ştie, cea mai veche renga a apărut în Manyoshu, prima
„strofă”/ jōku, de 5-7-5, scrisă de Otomō no Yakamochi,
a doua, geku, 7-7, fiind scrisă de o călugăriţă budistă.
Forma aceasta de 2 strofe e numită „tanrenga”, pentru a o
diferenţia de chōrenga, în care a evoluat ulterior (şi care,
la rândul ei, a ajuns la forme ca iroha renga, cu 47 de
strofe, fiecare începînd cu câte unul din caracterele
silabarului hiragana) renga de 100 de strofe – hyakuin, la
care se referă cel mai des, prin tradiţie, termenul
„renga”... 

O discuţie aparte e legată de vocabularul hyakuin,
acel uta-kotoba, cuvintele caracteristice uta considerate
absolut necesare pentru compunerea unei waka perfecte,
cum au rămas consacrate din antologia Kokinshū ş.a. S-a
spus2 e posibil ca apariţia/ dezvoltarea renga să fi fost
influenţată de o formă de poezie chineză colaborativă,
lián jù, apărută în timpul dinastiei Qin, dar majoritatea
specialiştilor cred că, prin caracteristici/ diferenţele
semnificative, renga reflectă o evoluţie diferită. Lucrurile
au evoluat până ce, cam prin vremea în care a fost
compilată Shin Kokin Wakashū (1439) renga de tip
hyakuin s-a desprins cu adevărat de waka, iar obişnuitele
întâlniri de renga (ushin mushin), la care participau şi
poeţi cunoscuţi şi „amatori” au ajuns să fie împărţite, în
două tipuri, anume „ushin”, adică ramura mai apropiată
de stilul clasic, consacrat pentru renga, cealaltă „latură”,
mushin înclinată mai ales spre comic sau o estetică mai…
altfel, cu strofe (numite…kyōka), acceptându-se
reciproc. Odată cu Războiul (sau „Tulburarea”,
„Rebeliunea”) Jōkū, din 1221 (confruntare între
împăratul retras Gō-Toba, sprijinit de samuraii din zona
Kyoto, dar nu numai, care fusese forţat să abdice, şi
şogunatul Kamakura, în urma căruia fostul împărat a fost
exilat pe insula Oki, unde a murit), acest tip de a scrie
renga a devenit caduc, şi a luat amploare scrierea de
hyakuin. La aceste „sesiuni” renga participau maeştri ai
genului, la curtea împăratului Gō-Toba. Între aceştia, de
pildă, Fujiwara no Teika (1162-1241). Creaţii ale lor au
fost cuprinse în antologia Tsukubashū. Gō-Toba a fost
exilat, dar a rămas trendul în renga şi după Revolta Jōkū.
Doar că renga a început, spre deosebire de waka, să fie
scrisă în afara curţii imperiale. Renga devenise, altfel

spus, un fel de fenomen social.
Trecem peste descrierea elementelor formale ca:

„strofa” putând fi asemuită unei tanka, cu elementul
iniţial, kami-no-ku de trei linii din cinci, renga mai scurte
sau mai lungi, kusari-renga, chōrenga, legăturile
semantice, de unde vine şi cînd trebuie ca poemul să aibă
cu necesitatea kokoro (inimă) ş.a. Sau paralelele sale cu
literatura occidentală („originată în cea greacă clasică”) şi
cea japoneză, sau excursul în trecutul poeziei japonezilor,
antologiile vechi, felul în care renga a ajuns să fie
distinctivă faţă de waka (prin ceea ce Miner consideră un
al doilea pas, crucial, dezvoltarea de lanţuri mai lungi
ş.a., şi cum vede el diferenţele dintre poezia colaborativă
şi acestea. Amintim doar că Fujiwara Kiyosuke (1104-
1177) ar fi stabilit un prim set de reguli pentru renga, în
Fukurō Sōshi (1159), între care aceea că prima „strofă”,
hokku, trebuie mereu să fie unitatea superioară dintr-o
tanka. (Se consideră că poetul3 Yoshimoto Nijō (1320-
1388), de trei ori regent/ kampaku al Dinastiei de Nord în
perioada Nanboku-chō, ar fi fost cel care s-a declarat a fi
principalul „patron” al renga şi, în timpul vieţii lui, au
fost stabilite în mare regulile). Miner explică acest fapt
prin prestigiul de care se bucura atunci waka/ tanka.
Astfel au început poeţii, în număr variabil, să compună
împreună astfel de tip de poezie, fiind foarte bine prizată
în capitală, răspândindu-se, căpătând popularitate în jur,
în haosul din timpul Ōnin no Ran/ Războiului Ōnin
(1467-1477), război civil pornit de la o dispută pentru
putere după retragerea celui de-al optulea şogun
Ashikaga, Ashikaga Yoshimasa, care a ţinut din 1467 în
1477, declanşând o lungă perioadă de conflicte (1467-
1573) numită Sengoku jidai (Era/ perioada statelor în
război)4. Kyoto a suferit mult. Conflictul s-a declanşat,
pare-se, din iulie 1467, iar în septembrie în partea de nord
a oraşului erau doar ruine. Până spre 1477 generalul
Ōuchi Masahiro a ars ce mai rămăsese din oraş… Lumea
părăsea capitala mistuită de incendii. „Kyoto a fost
aproape distrus şi flăcările războiului au ars aproape
continuu timp de peste 100 de ani”5... 

Atunci, din motive diverse, scrie Miner, renga a
devenit „o artă cu reguli extrem de complexe”, au apărut
profesorii de renga, foarte căutaţi. Mulţi maeştri de renga
erau preoţi, dar mai rar din cei care practicau ritualurile la
temple, călătorind prin ţară şi compunând poeme. Sunt
amintiţi preoţi/ călugări ca Nōin (998-1150), Saigyō (m.
1190)6. Pe de altă parte, între acei preoţi cu origine foarte
umilă, este amintit poate cel mai important, Sōgi. 

Sunt multe alte aspecte de discutat din carte, despre
felul în care Miner merge pe firul istoriei renga, cum
explică „evoluţia de la renga la haikai”. Haikai, spune el,
e mai curând o abreviere de la „haikai no renga” (uneori,
mai simplu „haikai renga”), „cel puţin în ce priveşte
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numele” până a fost necesară apariţia unui geniu ca
Bashō pentru a înţelege că era nevoie de un alt tip de
poezie”. Iar haikai-ul lui Bashō „e la fel de mult ca renga
(sau mai degrabă ceva mai mult) diferit de renga pe cât
renga seamănă şi diferă de waka”.

Sunt multe aspecte teoretice, analize şi conexiunile pe
care le face multe care ţin de devenirea literaturii
japoneze, sigur, în viziunea lui Miner. Trecem peste
capitolul regulilor/ canoanelor, nu înainte de a preciza
câteva aspecte despre tipurile de renga, pe care le vom
detalia mai mult decît o face Miner. Astfel, scrise după un
anumit tipar pe bucăţi/ foi de hârtie (kaishi), în care
fiecare faţă a foii este tratată atent, renga sunt denumite,
funcţie de numărul de strofe (secvenţe poetice)
componente, astfel (având în vedere şi clasificările
„ortodoxe” – ushin, şi cele moderniste/ neortodoxe –
mushin): 1000 de strofe (40 kaishi, 80 de feţe) – senku,
100 – hyakuin ( 4 – 8), 50 – gojūin (2 – 4), 44 – yoyshi
(2 –4);  şi cele catalogate drept renku: 36 – kasen (2 – 4),
18 – han-kasen (jumătate de kasen) (1 –2), şi recent
apărutele 12 – Shisan (2 – 4), 12 – Jūnichō (1 – 1), 20 –
Nijūin (2 – 4), 22 – Triparshva şi o formă cu grad mare
de libertate, care lasă la latitudinea participanţilor
numărul de strofe, de foi etc. – rokku7, lansată de Haku
Asanuma în anul 2000. 

La marea majoritate a formelor mai vechi nu se
cunoaşte data exactă a apariţiei ori numele inventatorului.
De pildă, dacă vorbim despre hyakuin, după S.D. Carter8

ar fi apărut în secolul al XIII-lea. Han-kasen-ul ar data din
secolul al XVII-lea, Shisan e creaţia lui Kaoru Kubota,
din anii 1970, Nijūin a lui Meiga Higashi, din anii ’80,
Jūnichō a lui Shunjin Okamoto, din 1989 ş.a. 

Despre kasen unii cred că e creaţia lui Bashō9, dar
Christopher Drake scria10 că prima menţiune despre acest
tip de renga datează din 1518. Dar, dacă până la Bashō se
scria mai ales renga de 100 de strofe, după moartea lui
kasen devenise, din câte ştiu, cea mai practicată formă de
renga.

Lucruri interesante şi, poate, mai puţin cunoscute
publicului larg şi chiar multor creatori de azi de lirică de
sorginte niponă sunt în partea a doua. De pildă episodul
din prima lună a anului 1488, când trei dintre cei mai mari
maeştri ai „linked poetry”, anume Sōgi (1421-1502),
Shōhaku (1443-1527) şi Sōchō (1448-1532) s-au întâlnit
într-un sat între Kyoto şi Osaka, numit Minase, luându-şi
un răgaz să scrie unul dintre cele mai faimoase poeme
renga, cunoscut ca Minase Sangin Hyakuin (început cu
un hokku de Sōgi, care în română ar putea fi: „cum ninge
poalele/ muntelui sunt în ceaţă/ seara asta”, primind
„răspuns” printr-un wakiku al lui Shōhaku: „departe pe
drumul unde curge apa/ un cătun mirosind a pruni în
floare”...

Sunt destul de multe aspecte teoretice, dar felul în
care e construită cartea, de la imaginea despre ceea ce a
însemnat poezia în general, renga în particular la curtea
Japoniei, maniera în care Earl Miner „conduce” cititorul
pe drumul „istoriei” poeziei japoneze poate constitui o
lectură atractivă pentru cei interesaţi nu doar de formele
lirice fixe japoneze, ci şi de felul în care se scriu azi, de
istoria literaturii japoneze.

Earl Miner, Japanese linked poetry. An Account with
Translations of Renga and Haikai Sequences, Princeton
University Press, SUA, 1979, 380 p.

Note:
1. Mukai Kyorai (1651 – 1704) poet, discipol al lui

Bashō, în 1691, împreună cu Nozawa Bonchō a compilat
antologia şcolii maestrului, cu titlul Sarumino.

2. Reckert, St., Beyond Chrysanthemums: Perspectives
on Poetry East and West, Oxford University Press, 1993, p.
43.

3. Se considera în primul rând poet, fiind recunoscut ca
autoritate în renga; a scris cărţi despre acest gen, între care,
poate cea mai influentă, Renri Hishō/ Tratat secret despre
principiile renga, prin 1349, a compilat, prin 1356, prima
antologie regală de renga, conţinând, spun specialiştii, cea
mai veche de haikai no renga cunoscută ş.a.

4. Nume preluat după o „perioadă” din istoria Chinei.
5. Schmorleitz, Morton S., Castles in Japan, Charles E.

Tuttle Co, Tokyo,, Japan, 1974.
6. Nume real: Sato Yoshikiyo; are peste patruzeci de

biografii, multe ilustrate, printre cele mai cunoscute este cea
scrisă de Goshōan Chōmu, terminată în 1792. S.Al.
Lineberger, în Collaborating with the Ancients: Issues of
Collaboration and Canonization in the „Illustrated
Biography of Master Bashō”, din „Early Modern Japan”,
toamnă, 2003, p. 32-53, scrie că multe pagini din biografia lui
Saigyō au „extensive connections” cu a lui Bashō, dar trebuie
avut în vedere cum se scriau biografiile medievale, inclusiv a
lui Saigyō. După Lineberger, mitul lui Saigyō a fost folosit ca
„paradigmă narativă”, de la biografi neaşteptând nimeni
acurateţe, ci un „master narrative” pentru un poet preot
rătăcitor.

7. Vezi Eiko Yachimoto, Renku. October Rain, the first
English-language Rokku Renku Tomegaki, în Simply Haiku,
toamnă 2008, vol. 6 nr. 3.

8. S.D. Carter, The Road to Komatsubara: A Classical
Reading of the Renga Hyakuin, Cambridge, Harvard Univ.,
1987.

9. Makoto Ueda, Bashō and his interpreters: selected
hokku with commentary, Stanford Univ Press, 1992.

10. Ch. Drake, Basho’s „Cricket Chapter” As English
Literature, în „Journal of Atomi Gakuen Women’s College”,
14, 1981, p. 217. – citează această dată după Fukui Kyūzō,
Renga no shiteki- kenkyū, Tokyo, Seibido, 1930, p. 432.



Aniversări precum aceasta, Ungaretti 50, au
meritul de a stimula noi cercetări sau recuperări
oportune și, în același timp, de a oferi bilanțuri și
sinteze. În ceea ce ne privește am ales să urmărim
prezența ,,marelui Bătrân” în cultura noastră, atât la
nivelul traducerilor cât și al studiilor, relevând când,
cât și cum a fost cunoscut poetul italian de cititorii
români interesați.

Lirica lui Ungaretti, de certă descendență
leopardiană, este o confesiune dintre cele mai umane
și dramatice din câte se cunosc. Este poezia eroică a
secolului al XX-lea trecută prin două războaie
mondiale, este poezia de luptă a omului cu trecerea
, cu viața și cu moartea, cu misterul universului.
Discursul poetic ungarettian, recunoscut astăzi ca un
exemplu radical de reânnoire a formei, a fost multă
vreme catalogat, pur și simplu, „ermetic”.
Obscuritatea pe care o notau criticii momentului nu
era, în fapt, decât o simplă rezultantă a unei absolute
concentrări/ condensări lingvistice. Poetul însuși
spune: „Poezia mea s-a născut în tranșee..., războiul
pe neașteptate mi-a revelat limbajul…, eu trebuia să
spun pe scurt, cu cuvinte care să aibă o extraordinară
forță semnificativă/ aluzivă, tot ceea ce simțeam”(1).
Întrucât creația lui Ungaretti este un exemplu extrem
de esențialitate lirică, dificultățile înfruntate de
traducătorii acesteia în alte limbi, deci și în limba
română, nu sunt puține.

În ciuda acestui fapt, lirica sa a pătruns, prin
tălmăcire, în mai toate culturile lumii (2), țara
noastră ținând îndeaproape pasul cu receptarea
europeană a poetului. Pe întreg parcursul secolului
trecut, versiunile românești din lirica lui Ungaretti
au apărut fie, sporadic și răzleț, în diferite reviste
culrurale românești, fie în culegeri și antologii
cuprinzând mai mulți autori, fie în volume de sine
stătătoare.

Conform cercetării noastre, prima tentativă de
a-l face cunoscut pe acest important poet în țara

noastră revine lui Fernando Capecchi și Mircea
Rășcanu, care traduc și publică 14 din poemele
ungarettiene, în antologia Poezia italiană
contemporană apărută în 1938 la Editura Institutului
de cultură italiană din București.Dacă aceste prime
versiuni românești au avut, la vremea lor, un rol de
seamă în receptarea poetului italian la noi, nu același
lucru se poate spune de cele 13 texte traduse și
apărute în antologia lui Marin Mincu, Poeți italieni
din secolul XX (Cartea Românească, 1988), ele fiind
rezultatul unei munci făcute în grabă. De folos
cititorilor interesați pentru înțelegerea, chiar dacă
sumară, a poeziei „marelui Bătrân” se impun cele 20
de poeme tălmăcite de Dan Ciachir și publicate în
Lirica italiană contemporană, Editura Mirton, 1997.

Dintre cei care traduc din lirica lui Ungaretti, în
volume distincte, amintim, mai întâi, pe Petru
Sfetca. El este autorul unei subțiri, dar importante
culegeri de traduceri proprii, apărute la Timișoara în
1943. Reputatul italienist Alexandru Balaci și
valorosul poet Miron Radu Paraschivescu
echivalează în „simbioză afectivă” o mare parte a
liricii ungarettiene (circa 90 de poeme) într-un
volum bilingv Poesie/ Poezii (care a cunoscut trei
ediții: prima în 1963, la Editura Tineretului, a doua
în 1968 la Editura pentru Literatură și cea de a treia
în 1998 la Editura Helicon, Timișoara, cu titlul
Fântâna dragostei). Italienistul de marcă amintit,
Al. Balaci, traduce integral în 1981 Il taccuino del
vecchio/ Carnetul bătrânului. Această contribuție,
datorită căreia traducătorul a fost răsplătit în Italia cu
premiul Circe-Sabandra în l983, constituie o etapă
net superioară a cunoașterii personalității
ungarettiene la noi. Tot Al. Balaci, acest sincer
îndrăgostit de opera lui Ungaretti, traduce și publică
în revista „Viața Românească” o parte substanțială
din vlumul de proză Ragioni d’una poesia, în 1988,
anul comemorării unui secol de la nașterea poetului.
Cu acelaș prilej, apare o nouă versiune românească a
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liricii ungarettiene datorată Alexandrinei
Ungureanu. Autoarea acestui nou volum bilingv,
intitulat Bucuria (Editura Univers) echivalează în
limba noastră 95 de poezii, dovedind o înțelegere
reală a creației poetului. În fine, poetul italienist Ilie
Constantin, după ce a tradus 30 de poeme
ungarettiene într-un volum intitulat Cântecele
altora, în 1972, publică în 2009 (la Editura Paralela
45) un volum masiv cu traduceri meșteșugite din
Giuseppe Ungaretti, sub titlul Viața unui om/ Vita
d’un uomo. 

Se cuvin, credem, câteva observații generale
asupra acestor tălmăciri românești din creația
importantului poet italian: mai întâi, traducătorii
versiunilor oferite cititorilor români (de la Petru
Sfetca…. la Ilie Constantin) au perceput adecvat
expresia lui poetică și, ca atare, au echivalat-o în
limba noastră; apoi, dintre toți traducătorii se
detașează Al. Balaci ca cel mai asiduu și mai
insistent; în fine, publicarea versiunilor în ediții
bilingve exprimă voința identică de a oferi
cunoașterea creației ungarettiene unui public
vast,capabil s-o înțeleagă și s-o aprecieze.

Alături de traduceri, un rol important în
receptarea lui Ungaretti la noi l-a avut literatura
critică ad rem. De la manuale și cursuri universitare,
la prefețe ale volumelor de poezii traduse și teze de
licență și până la studii de înaltă ținută academică,
exegeza românească a creației ungarettiene s-a
îmbogățit treptat, devenind tot mai eficientă.

Fără a avea pretenția unei tratări exhaustive a
problemei, îl vom aminti, în primul rând, pe
Alexandru Marcu, care în Introducerea la volumul
amintit, Poezia italiană contemporană (1938), îl
prezintă pe Poet ca „pe cel mai mare exponent al
ultimei tendințe a poeziei italiene…și evoluând, ar
putea da naștere unor opere tot mai interesante”.
Acest început promițător, întrerupt de vremurile
precare ale războiului, își reia cursul după 1950.
Astfel, în 1959, Ioan Guția (3) publică la Firenze o
carte despre Limbajul lui Ungaretti/ Linguaggio di
Ungaretti, care a fost bine primită de critica italiană.
În acel moment, această contribuție a fost una dintre
cele mai relevante care a înfruntat problema
originalității și evoluției cuvântului în discursul
poetic ungarettian.

Pe parcursul unei lungi perioade de timp, de la
1964 la 1998, Al. Balaci a dedicat mai multe articole

și studii „marelui Bătrân”. Într-un prim text ,aflat în
volumul său de Studii italiene III (Editura pentru
Literatură Universală, 1964), pe lângă datele
biografice prezentate sub emblema celor patru Fluvii
care au traversat viața lui Ungaretti (Îsonzo, Serchio,
Nilul și Sena), autorul, în dezacord cu acea parte a
criticii italiene care considera lirica ungarettiană o
simplă modă literară, relevă efortul Poetului de a
construi „o nouă arhitectură a versului modern… și
de a introduce în literatura italiană gustul pentru
valoarea emoțională a cuvântului”. Ca director al
prestigioasei Accademia di Romania in Roma (între
1969-1973) profesorul Balaci a cunoscut personal
mulți italieni iluștri ai vremii, pe care, apoi, i-a
amintit în al său Jurnal italian (1973). Deasupra
tuturor, domină personalitatea lui Giuseppe
Ungaretti prezentat sub titlul Încarnarea poeziei.
După ce Poetul s-a dus să „se-ntunece într-un cuib al
său”, Al. Balaci a continuat să-i mențină vie memo-
ria în cultura noastră, în ocazii speciale precum anul
centenarului, 1988, când publică un articol comemo-
rativ în „Viața Românească” și în 1998, când iscăleș-
te prefața celei de a treia ediții a liricii ungarettiene
tradusă în română de el și de Miron Radu
Paraschivescu.

Alături de italieniști, scriu articole remarcabile
despre opera lui Ungaretti și importanți oameni de
cultură ai țării , fapt ce demonstrează cunoașterea la
nivel înalt a Poetului în spațiul nostru românesc.
A.E. Baconsky, în cartea sa Meridiane.Pagini despre
literatura universală contemporană (Editura pentru
Literatură, 1968), îi dedică un studiu doct în care
reliefează, măiestrit, contribuția „marelui Bătrân” la
reînnoirea, la realizarea unei noi structuri expresive
în poezie, atât în Italia cât și în lume. Pentru îndepli-
nirea acestui deziderat, afirmă acutul critic,
Ungaretti a săvârșit o operație ,,de extirpare a acelui
strat de celule moarte ale limbajului care sufocă poe-
zia – acțiune înfăptuită la noi de către Tudor
Arghezi“, realizând în expresia verbului ,,ceea ce un
Bracque sau Picasso realizează în pictură și mai ales
în desen”. Lirismul ungarettian, continuă autorul
studiului, este de fiecare dată direct și puternic
pătruns de emoție. O singură imagine include uneo-
ri un univers. Și ca exemplu, amintește cititorilor,
printre alte versuri, celebrul distih: „M’illumino/
d’immenso”.

Dacă A.E. Baconsky și-a fixat atenția asupra lim-
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bajului lui Ungaretti, Dragoș Vrânceanu în schimb,
în culegerea Întâlniri cu scriitori italieni (Editura
Eminescu, 1972), în care inserează două studii
despre Poet, se arată preocupat de problema asimilă-
rilor, recunoscând că propria lui evoluție poetică a
suferit influențe ungarettiene. Un alt aspect foarte
important asupra căruia stăruie autorul român este
strânsa prietenie care l-a legat pe Ungaretti de
Brâncuși. Faptul este evocat cu înseși cuvintele
Poetului: ,,Am fost prieten cu Brâncuși, care a expri-
mat la nivelul cel mai înalt puritatea artei. Brâncuși
era un mare om și un mare artist. Ne-am cunoscut în
1912, în casa doamnei Picon din strada Raspail,
unde venea și Modigliani…”. Cunoscându-l perso-
nal pe Ungaretti, Dr. Vrânceanu a fost în măsură să
observe și să noteze contrastul care apărea între
„energia claustrată în cuvânt, când Poetul își scria
versurile și erupția de-a dreptul vulcanică când își
recitea poeziile”.

Rafinatul italienist și critic literar Marian
Papahagi deschide drumul unei etape superioare a
descifrării stihurilor Poetului în România .În volu-
mul său Critica de atielier (Cartea Românească,
1983), valorosul cercetător, bazându-și demersul pe
o excelentă bibliografie și pe erudiție, face o analiză
completă și complexă a poeziei Isola/ Insula. El
demonstrează doct, cu mijloacele simbologiei și gra-
maticii, că, departe de a fi o poezie obscură, ermeti-
că în absolut, cum au susținut mulți critici, printre
care Leo Spizer și Hugo Friedrich, această lirică
ungarettiană este limpede și coerentă. Este o metafo-
ră, un punct nodal al întregului volum Il sentimento
del tempo/ Sentimentul timpului, prezentând o călă-
torie în căutarea unei ,,țări inocente”, a unui ,,pământ
făgăduit”. În cultura noastră, momentul Papahagi a
ridicat interpretarea și prezentarea operei ,,marelui
Bătrân” la un adevărat nivel academic.

În 1988, anul comemorării unui secol de la naș-
tere, a apărut și la noi, în revistele culturale impor-
tante ale țării, un număr apreciabil de referiri și eseu-
ri închinate lui Ungaretti. G. Nivariu, într-un articol
publicat în revista „Ramuri” susține că „la o sută de
ani de la nașterea autorului, poezia lui Ungaretti con-
tinuă să rămână un termen important de comparație
în evoluția liricii italiene și europene”. Doina
Condrea Derer semnează o amplă Prefață la volumul
cu traduceri din lirica Poetului efectuate de
Alexandrina Ungureanu, în care relevă etapele prin-

cipale ale desfășurării şi desvoltării discursului poeti
ungarettian, de la teme și motive la stilul inconfun-
dabil.

La rândul său, ,,maestrul’’ palimsestelor, Cornel
Mihai Ionescu dă spre tipărire la „Revista de istorie
și teorie literară” (37, nr. 3-4) un eseu notabil/
academic despre Ungaretti, Palimsestul literar.
Făcând, în lumina filosofiei heideggeriene, o
minuțioasă analiză a textelor ungarettiene – care
amintesc neantul, angoasa, eternul –, autorul român
afirmă că la baza poeziei ungarettiene se află un
paradox: demonstrarea imposibilității limbajului de
a exprima inexprimabilul, adică „neantul etern”/
,,nulla eterno”.  Această cercetare a lui C.M. Ionescu
este atît de subtilă și sofisticată, încât puțini sunt
aceia care reușesc să se bucure și să profite de
conținutul ei.

Între 1980 și 2008, Eleonora Cărcăleanu a
manifestat un interes aparte pentru Ungaretti, faptul
concretizându-se în trei eseuri publicate în reviste de
prestigiu: „Sunt un poet, un strigăt unanim”,
Ungaretti-Poetul, Orizont greco-latin în poezia lui
Ungaretti și un studiu monografic inserat în cartea
Giuseppe Ungaretti și alte contribuții literare
italiene (Editura Ars Longa, 2008). Studiul în
discuție, prezentând iterul discursului său poetic:
Mirajul deșertului; Om al suferinței; Memoria sau
recuperarea mitului; Eternul și experiența
religioasă; Durerea și revenirea la obiectivitate;
Călător în căutarea „pământului făgăduinței”;
Textele senectuții: între apocalipsă și iubire,
contribuie neîndoios la o mai bună înțelegere/
cunoaștere a ,,marelui Bătrân” în România.

În cultura noastră vor fi mereu bine venite alte
noi versiuni și referiri legate de creația ungarettiană,
care, așa cum susținea cu un anumit prilej Marian
Papahagi, ,,să ilustreze atât achizițiile interpretative
consolidate cât și propria înțelegere a poetului,
întemeiată pe lectură și reflecție”.

Note:
Cf. Giuseppe Ungaretti, Ragioni d’una poesia in Vita

d’un uomo, Tutte le poesie, a cura di Leone Piccione,
Mondadori, Milano, 2001.

Menționăm că cel care l-a tradus pentru prima oară pe
Ungaretti în limba spaniolă a fost românul Horia Vintilă.
Deși a trăit și a profesat în Italia, este totuși vorba de un
autor român, și, ca atare, l-am inserat în rândul studioșilor
noștri ai operei ungarettiene.
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E un sentiment straniu, totuși, acela de a fii conștient
că trăiești o pagină de Istorie. Nu să o scrii neapărat, ci
pur și simplu să constați aproape în fiecare gest sau
eveniment cotidian că lucrurile se așază altfel, că nu mai
poți sta pe marginea râului contemplând trecerea
clipelor, fiindcă râul s-a revărsat pe negândite, iar
curentul te-a prins în menghine. Poți alege doar între a
încerca să respiri, cumva, sau a te lăsa la fund.

Așa stau lucrurile și în sfera cărții – scriitori, edituri,
librării, reviste, critici literari –, devastată de trecerea ei
în categoria celor „neesențiale”, dispensabile, inutile
chiar într-o lume care se zbate să supraviețuiască fizic și
să înțeleagă ce se întâmplă cu ea și cu structurile ce
păreau cât de cât stabile, sau măcar previzibile. Nu mai e
vreme de hobby-uri intelectuale sau spirituale, nu ne mai
pasă că se închid teatre, filarmonici, muzee, că librării și
edituri cad una după alta, sau încearcă o adaptare de
criză, mutându-se exclusiv online. Când o întreagă
paradigmă civilizațională se schimbă, când un întreg
mod de viață se fărâmă sub ochii noștri, pierdem acel
simț al echilibrului, atât de anevoie dobândit, între
nevoile pântecului și cele ale sufletului, între rațiunea
pragmatică și cea estetică. Doar că, uneori, nu mai e cale
de întors.

Unora le pasă, însă. Și mi se pare extraordinară și
exemplară rezistența venită, poate, surprinzător dintr-o
nișă cu prea puțină, spre deloc, greutate în oricare altă
țară, îndrăznesc s-o afirm. Desigur, luarea de poziție nu
e cu totul inocentă, lanțul slăbiciunilor contemporane
face ca editorii, librarii, marile institute sau academii
literare și, implicit, scriitorii să fie interdependenți, deci
afectați în egală măsură. Dar unii ar fi putut încerca să se
salveze singuri (câțiva, așa cum vom vedea, au și făcut-
o, cu jumătate de gură). Iată însă că solidaritatea de
breaslă se manifestă într-un mod neașteptat, provocând o
lovitură simbolică de imagine cum numai în Franța se
putea întâmpla.

Știm de ceva vreme – scriu de ani de zile despre acest
fenomen – că toamna are o semnificație cu totul aparte în
spațiul hexagonal al cărții, fiindcă între august și
octombrie se publică cele mai multe și mai importante

romane care se vor lupta apoi pentru cele șase mari
premii literare. Deci „la rentrée”, cum se numește, e un
moment major în calendarul cultural francez,
determinând în bună măsură vedetele, orientările,
vânzările, polemicile din următoarele douăsprezece luni.

Ordinea intrării în scenă e stabilită de multă vreme:
balul recompenselor este deschis de Academia Franceză
și al său Mare premiu pentru roman, decernat de regulă
la finele lui octombrie. Urmează Interallié, care-l
prefațează pe cel mai râvnit dintre ele, Premiul
Goncourt, alături de „delfinul” său, Renaudot, ambele
atribuite în prima zi de marți din luna noiembrie, apoi
Fémina, în prima zi de miercuri din noiembrie (a doua zi
după Goncourt, așadar, pentru a marca limpede fronda la
adresa acestui premiu, considerat misogin în momentul
nașterii sale, în 1902; între timp, s-au mai domolit
animozitățile) și, două zile mai târziu, balul se încheie cu
Médicis. De fapt, nu se încheie niciodată, Franța
decernând peste 2000 de premii literare, de notorietate,
anvergură și dimensiune financiară variabile. Dar bătălia
pentru faimă, fie ea și efemeră, se duce în jurul acestora
șase.

Or, în acest an, pe când cititorii abia așteptau să-i
sărbătorească pe fericiții laureați, a venit surpriza. O
proclamație a Academiei Goncourt, pe 29 octombrie,
care anunță amânarea decernării premiului până la
„redeschiderea librăriilor”, după cum a anunțat un
membru al Academiei, scriitorul Éric-Emmanuel
Schmitt. Un gest de solidaritate confirmată în vremuri de
restriște. Ce-i drept, fără rețelele de librării care
pregătesc și orientează în felul lor aproprierea cititorilor
de noile apariții, pentru ca, ulterior, să se concentreze pe
publicitatea în favoarea câștigătorilor, premiile ar părea
cumva derizorii.

Imediat după anunțul Academiei Goncourt, s-au
alăturat inițiativei și juriile premiilor Interallié, Renaudot
și al Academiei Franceze, în sprijin simbolic al librăriilor
constrânse încă o dată să-și închidă porțile, pe 30
octombrie, după o primăvară dezastruoasă și o vară cu
prea puține semne bune. Solidaritatea aceasta nu are doar
rațiuni abstracte, idealiste, ci și unele mai greu de rostit
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public. Juriile menționate amenințaseră deja cu
amânarea decernării premiilor în caz că librăriile nu vor
mai fi deschise la datele respective și aceasta pentru că,
imediat după anunțurile așteptate, cei care ar profita
imediat de pe urma laureaților ar fi giganții vânzărilor
online, precum Amazon cu care, de altfel, Franța și
Uniunea Europeană duc o luptă tot mai înverșunată.
Așadar, în fața concurenței care le-ar fi suflat potențialele
câștiguri de sub nas, profesioniștii din industria cărții s-
au coalizat.

Curios însă, juriile celorlalte două mari premii și-au
păstrat calendarul prestabilit, ba chiar l-au devansat, ce-i
drept, sub rezerva respectării anumitor condiții. Într-un
comunicat comun, ele și-au justificat poziția contra
curentului: „În contextul actual, instalat durabil, tăcerea
este cel mai rău lucru care poate surveni în această viață
culturală amenințată, îndeosebi pentru literatură. Prin
urmare, alegem să-i susținem prin mijloacele noastre
proprii pe librarii care se organizează și rezistă peste tot.”
Astfel, Fémina a decis să dezvăluie toate numele
lucrărilor recompensate pe 2 noiembrie, „într-un loc
accesibil reprezentanților presei, dar în număr restrâns”,
căci „premiile literare contribuie la susținerea vieții
culturale, a librarilor, a editorilor, a cititorilor și autorilor
grav afectați de măsurile de izolare”. În fine, Médicis a
acceptat să-și anunțe premianții prin videoconferință, pe
6 noiembrie, cu condiția asigurării pentru toți librarii
care o doresc a activității de „click and collect”, un
dispozitiv promovat de ministrul Economiei, Bruno Le
Maire. Acest concept s-a dezvoltat cu rapiditate, pe
principiul: consumatorul își rezervă sau își comandă
produsul online sau telefonic și se deplasează doar
pentru a-l recupera din magazin, evitând să apeleze la
rețelele mari de distribuție.

Cu toate acestea, autorii recompensați nu și-au putut
savura cu adevărat victoria. Intervievat de France Info,
Serge Joncour, câștigătorul Premiului Fémina 2020
pentru Nature humaine (Flammarion), consideră că
această consacrare e umbrită de închiderea librăriilor și
mărturisește că îl încearcă o „bucurie rănită”: „Mi se
acordă un premiu prestigios într-un moment în care nu se
mai pot vinde cărți”!

Premiul Médicis i-a revenit lui Chloé Delaume
pentru romanul Le coeur synthétique (Seuil). Președinta
juriului, Marie Darrieussecq, a anunțat rezultatul în
direct pe postul France Inter, adăugând: „Am făcut un
pariu modest, acela de a miza pe rezervare și ridicare.
Toți librarii se străduiesc să găsească modalități de a
salva cartea, acest produs de primă necesitate. Eu le
spun tuturor cititorilor noștri, mergeți și comandați-vă
cărțile la librăria dvs.!”

În câte țări din lumea asta mai poate fi declarată

cartea „produs de primă necesitate”, fără a stârni hohote
de râs, sau măcar zâmbete sarcastice?...

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Poate și mai
interesantă decât reacția juriilor marilor premii este
petiția lansată pe 30 octombrie, la postul France Inter, de
un cunoscut jurnalist și critic literar, François Busnel,
pentru ca librăriile să poată rămâne deschise pe durata
noii perioade de izolare decretată în Franța. „L-am auzit
cu toții pe președintele Republicii spunându-ne că
suntem în război. Și atunci, de ce să ne lipsim de cel mai
bun batalion pentru înfruntarea obscurantismului?”, se
întreabă retoric semnatarul petiției. Busnel cere să ajungă
până la Emmanuel Macron cu petiția lui, pentru că acesta
trebuie să devină și un „președinte al cărților”. Într-
adevăr, Franța are șansa de a avea un președinte cititor,
un politician care nu vorbește doar despre politică, ci și
despre literatură, cu pasiune și aplomb, de la care se
așteaptă să înțeleagă rostul și rolul cărților în războiul
care se duce pe atâtea planuri. Căci, adaugă jurnalistul,
„librăriile sunt, poate, singurul loc, alături de biblioteci,
unde poți face să dispară orice teorie conspiraționistă.
Pentru că ai acolo cărți care povestesc, care-ți arată că
lucrurile nu sunt doar albe sau negre și că, împotriva
cărții unice, oricare ar fi ea, există cărțile.”

În finalul acestei discuții, François Brunel dezvăluie
o scenă care îmi stăruie în minte. În seara dinaintea
închiderii librăriei din cartierul său parizian, se formase
o coadă de peste 700 de persoane, dornice să-și umple
iminenta însingurare cu vorbe pentru minte și suflet! În
paralel, vedeam la televizor imagini din diferite țări ale
lumii și de la noi unde, în seara premergătoare
restricțiilor, tineri și mai puțin tineri se înghesuiau
disperați prin baruri și restaurante, dornici să mai guste o
dată din plăcerile de acum interzise ale trupului… Ce-ar
mai fi de spus?
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ACTUALITATEA FRANCEZÃ



Despre cu totul altceva plănuisem să scriu în
Antichităţile acestei luni. Plecarea neaşteptată
din lumea noastră a nonagenarului (sic,
incredibil...) Sir Sean Connery mi-a adus însă în
faţa ochilor personajul cu care se identificase în
panteonul meu subiectiv: Guglielmo da
Baskerville. Dispariţia, acum aproape cinci ani,
a lui Umberto Eco, se îngemănează cumva cu
cea de acum.

Tot numărînd anii – şi mirîndu-ne perplecşi
de curgerea lor – descoperim împlinirea unei
jumătăţi de secol de la apariţia romanului
Numele trandafirului. Îmi amintesc şi acum
cartea pe care mi-o împrumutase o prietenă, cu
rugămintea să-i adaug, marginal şi interliniar,
traducerile numeroaselor cuvinte, expresii,
pasaje latineşti. Nu era singura. Am auzit mai
apoi poveşti similare, de la colegi latinişti.
Cititorii pătimaşi găseau o cale să pătrundă
adînc în text, la o a doua sau a treia sau a oricîta
lectură, mereu reluată. Iar latiniştii făceau cu

devoţiune muncă de glosator, pentru un public
personalizat şi foarte restrîns. Imaginea
copistului în scriptoriu se remodela la sfîrşitul
secolului al XX-lea. Tot aşa cum se refăcea
circulaţia volumelor „emendate”, de la un om la
altul, în afara librăriilor şi a bibliotecilor. 

Sînt uluită, în anii aceştia, de cîte ori întîlnesc
vreun tînăr care nu a citit încă Numele
trandafirului; şi mă bucur pentru bucuria care îl
aşteaptă, întreagă. Ultima pagină se închide cu
suferinţa scribului obosit şi înfrigurat: „Fa
freddo nello scriptorium, il pollice mi duole.
Lascio questa scrittura, non so per chi, non so
più intorno a che cosa: stat rosa pristina nomine,
nomina nuda tenemus” – versul lui Bernardus
Cluniacensis, multiplicat infinit prin rosa în loc
de Roma. Iar încheierea cere o întoarcere la
prologul deschis de „In principio era il Verbo”.
Şi tot aşa, rotund, rotunjindu-ne.
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Ioana COSTA

A N T I C H I T Ã Þ I  A C T U A L E

CALENDAR IANUARIECALENDAR IANUARIE

Dana Diaconu – 04.01.1948Dana Diaconu – 04.01.1948
Florica Dura – 06.01.1960Florica Dura – 06.01.1960

Luminiţa Mihai – 07.01.1968Luminiţa Mihai – 07.01.1968
Michael Friedrich Michael Friedrich 

(Grădinaru Fr. Mihail) – 09.01.1969(Grădinaru Fr. Mihail) – 09.01.1969
Valeriu (Valegvi) Muraru – 11.01.1952Valeriu (Valegvi) Muraru – 11.01.1952

Vasile Zetu – 17.01.1949Vasile Zetu – 17.01.1949
Constantin Pricop – 20.01.1949Constantin Pricop – 20.01.1949

Cezar Ţucu – 21.01.1951Cezar Ţucu – 21.01.1951
Andrei Aurel – 22.01.1949Andrei Aurel – 22.01.1949

Indira Spătaru – 24.01.1971Indira Spătaru – 24.01.1971
Constantin Parascan – 26.01.1944Constantin Parascan – 26.01.1944

Liviu Apetroaie – 28.01.1974Liviu Apetroaie – 28.01.1974
Ana Vrăjitoru – 29.01.1946Ana Vrăjitoru – 29.01.1946

A N T I C H I T Ã Þ I  A C T U A L E



Nici o panoramare onestă a receptării critice a
repertoriului verdian nu poate eluda lucrările semnate
de cei mai importanţi doi autori de limbă engleză care
au abordat subiectul: Charles Osborne şi Julian
Budden. Amândoi şi-au desfăşurat activitatea la
Londra, activigtatea le-a fost premiată cu felurite
distincţii, iar cărţile în care analizează operele
Maestrului de la Busseto figurează în toate
bibliografiile realizate după publicarea şi, mai ales,
după difuzarea lor la scară planetară. Aceste cărţi au
fost, fireşte, traduse şi în limba italiană, dar, în ceea
ce ne priveşte, am preferat să le citim în original şi să
cităm din ele în traducerea personală. 

„Ghidul critic” al lui Charles Osborne are în
vedere „Operele complete ale lui Verdi” şi este cea
mai apreciată carte într-un singur volum realizată pe
această temă. Autorul tratează operele verdiene în
ordinea cronologică a premierelor absolute, iar
structura fiecărui capitol al lucrării, ce corespunde
fiecărui titlu, presupune o încadrare contextualizantă
istorico-biografică, apoi o descriere detaliată a
libretului, după care urmează reluarea analitică
muzicală a partiturii prin continuă raportare la datele
de ordin dramatic (aceste prime trei secţiuni fiind
numerotate cu cifre latine) şi, în sfârşit, o seamă de
concluzii care conţin poziţionarea valorică a operei
analizate în cadrul repertoriului verdian şi în istoria
teatrului liric în general, precum şi unele remarci din
punctul de vedere propriu al autorului (această a
patra, ultimă secţine nemaifiind numerotată, ci doar
separată printr-un rând lăsat liber după secţiunea a
treia, de analiză dramatico-muzicologică). Pe
întregul parcurs, analiza este presărată cu fragmente
elocvente din corespondenţa verdiană şi din presa
vremii. De bună seamă, Osborne are un discurs cu
totul diferit de acela al cronicarilor londonezi ai
primelor reprezentaţii britanice, de care se detaşează
nu doar prin originea sa australiană, ci şi prin

seninătatea observaţiilor sale analitice. 
Din contextualizarea istorică a genezei

operei, merită semnalată sublinierea faptului
că „Rigoletto a fost un succes enorm la primul
spectacol din 11 martie 1851 şi a continuat să
fie un succes enorm fără întrerupere de atunci
încoace, triumfând asupra producţiilor
arbitrare, a cântului lipsit de eleganţă şi a
dirijatului clişeist”. Osborne exemplifică
primirea triumfală de care Rigoletto s-a
bucurat pretutindeni prin evidenţierea celor
peste o sută de reprezentaţii de care opera a
avut parte în prima sa stagiune la Paris.
Trecând mai departe, autorul subliniază
inovaţiile tehnice ale compozitorului
(înfăptuite, în viziunea sa, până la un punct
justificabilă, fără un program anume: „Verdi
este un creator, nu un teoretician”), adăugând
însă că, mai presus de progresiva şi
indubitabila sa delimitare de modelele
belcantiste în vogă (Rossini, Donizetti şi Bellini),
Verdi străluceşte, în Rigoletto, prin „nivelul susţinut
al inspiraţiei”: „o acuitate psihologică neobişnuită
este îmbinată cu un minunat de spontan şuvoi de
melodie, o calitate pe care o împărtăşeşte doar cu
Mozart şi cu Schubert”. Din bătălia purtată de Verdi
pentru Rigoletto, autorul nu omite să amintească
tribulaţiile libretului sub presiunea cenzurii, care s-au
lăsat, de la oraş la oraş, cu succesive travestiri ale
titlului precum Lionello, sau Viscardello, sau Clara di
Perth...

În cele ce urmează vom selecta, din analiza a lui
Charles Osborne, ce pare să se inspire chiar din
concizia expresivă la care au izbutit să ajungă Verdi
şi Piave, doar expresiile şi pasajele ce conţin estimări
elocvente, adesea însoţite de comparaţii, ale
momentelor dramatico-muzicale asupra cărora se
focalizează gradual, din mişcare, atenţia criticului.
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„Somos todos amantes de esta Tierra.”
Plácido DOMINGO

BĂTĂLIA PENTRU VERDI (III)BĂTĂLIA PENTRU VERDI (III)
Dragoş COJOCARU
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Astfel, deşi el nu are cuvinte de laudă pentru sumbrul
preludiu orchestral, pe care îl descrie sumar, în
termeni tehnici, aflăm imediat că balada „Questa o
quella” a Ducelui este una „încântătoare”, iar
Osborne întrezăreşte în ea – nici mai mult, nici mai
puţin – „o înaintaşă a swing-ului din anii 1920”.
Apoi, acompaniamentul orchestral al batjocoririi de
către Rigoletto a tatălui ofensat „ilustrează cu
vivacitate latura rea şi distructivă a firii cocoşatului”,
iar blestemul lui Monterone este „în context, la fel de
înfiorător ca muzica statuii Comandorului din [Don]
Giovanni”. Colaborarea „magistrală” dintre vocile
grave şi orchestră se vădeşte în duetul (de o sugestivă
atmosferă) dintre Rigoletto şi Sparafucile, unde
melodia este „deprimant de sinistră”. Această
întunecată scenă lasă, însă, loc monologului lui
Rigoletto: „un alt exemplu al iscusinţei extraordinare
a lui Verdi de a-şi aplica introspecţia psihologică la
geniul său melodic”. Deşi lipsit de melodii propriu-
zise, acest monolog, pentru Osborne, „stăruie în
memorie”, având „aceeaşi statură cu oricare din
monologurile lui Hamlet”. „Frumuseţea melodică” în
care sunt „schiţate parcimonios” toate secţiunile
duetului dintre tată şi fiică este urmată de declaraţia
de dragoste a tenorului, „încărcată melodic la fel cum
este întreaga operă”. Şi aici, instrumentaţia lui Verdi
este, deopotrivă „frapant de originală” şi „frapant de
simplă”. Aria Gildei, denaturată adesea de primadone
prin ostentarea unor virtuozităţi gratuite, se
caracterizează, în partitura originală, prin „frumuseţe
şi adecvare psihologică”, printr-o „calitate unică de
tinerească iubire feciorelnică, de încredere şi de
inocenţă, subliniate de delicateţea şi de imaginaţia
acompaniamentului”. Scena răpirii Gildei este,
pentru analist, „bună, deşi corul, «Zitti, zitti», a ajuns
între timp să sune ca prototipul banalizat al tuturor
corurilor conspirative. La prima audiţie, trebuie să fi
fost de o savuroasă eficienţă”. 

Actul al doilea se deschide prin scena mai
convenţională a Ducelui, „Ella mi fu rapita”. Aici,
Osborn consideră că „de această dată, puterea de
caracterizare a lui Verdi dă greş” (probabil din
imprecizia dramatică a libretistului Piave, căci, deşi
„plăcută în sine”, această arie ar putea fi „cântată cu
uşurintă de oricare din personajele sale tenorale de
mai înainte”. Vom vedea că alţi comentatori mai
recenţi reevaluează acest moment solistic în termeni
mai nuanţaţi, îngăduindu-i Ducelui de Mantova
această binevenită ieşire din tiparul negativ

procustian în care tot critica s-a tot trudit să îl
îngrămădească... Deocamdată, după ce, în treacăt,
apreciază intermediarul „cor vioi şi melodios” al
curtenilor, căruia îi subliniază cu dreptate „amuzanta
şi eficienta juxtapunere de fortissimo şi pianissimo”,
Osborne nu pregetă să preţuiască el însuşi cabaleta
Ducelui, „Possente amor mi chiama”, pe care
„comentatorii o iau în tărbacă şi care este, aşadar,
omisă în mod invariabil din reprezentaţiile scenice”.
Merită să adăugăm, din partea noastră că, între timp,
această cândva îndătinată omisiune a fost reparată în
montările de pretutindeni, dar şi, din partea lui
Osborne, că această piesă, „în nici un caz demnă de
dispreţ, [...] merită să fie ascultată”... Fireşte,
problema ascultării nu se mai pune pentru marea
scenă a protagonistului care începe cu „La ra, la ra”
şi care este, şi pentru Osborne, „una din cele mai
emoţionante din întregul repertoriu”. Criticul îi alocă
doar câteva fraze, dar acestea sunt adecvate:
împănate cu judecăţi şi formulări estetice de efecte
electrizante, în acord cu proporţiile şi cu gradul de
electrizare ale scenei în sine. Nu cităm integral:
„cumplita izbucnire de furie din «Cortigiani, vil razza
dannata» şi încercarea jalnică de a câştiga
compasiunea lui Marullo din a doua secţiune a ariei
[...] sunt toate, în context, cât se poate de
răscolitoare”. Iar povestirea Gildei care urmează este
„la fel de emoţionantă. Solo-ul de oboi care o
introduce stabileşte un ton de melancolie elegiacă ce
devine tot mai pasional pe măsură ce aria înaintează”.
Răspunsul lui Rigoletto, caracterizat printr-o
„patetică demnitate”, încheagă o scenă în care criticul
evidenţiază, încă o dată, „minimumul de gestică
formală” cu care compozitorul operează. Frumuseţea
acompaniamentului realizat de viori şi „fraza
înlăcrimată” a baritonului susţin duetul „Piangi,
fanciulla”: şi aici, „ca de atâtea alte dăţi, geniul lui
Verdi produce o muzică de o frumuseţe dezarmantă
prin mijloacele cele mai simple şi mai economice”.
În fine, apariţia lui Monterone în drum spre temniţă,
fulminantă şi menţionată dar neanalizată de Osborne,
aduce melodrama către duetul vindicativ „care îi
oferă actului o încheiere impresionantă pe măsură”. 

Actul al treilea al lui Rigoletto, întâmpinat, cum
am văzut, cu o uriaşă şi stupefiantă rezervă de
numeroşi critici contemporani cu Verdi (excepţia
constituind-o, mereu, inatacabilul cvartet), este,
dimpotrivă, pentru înţeleptul Charles Osborne, o
capodoperă integrală, după cum declară el fără
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ocolişuri, încă din capul locului: „Actul final este
superb de la prima notă şi până la ultima”.
Comentatorul afirmă de îndată că numerele
tradiţionale conţinute în acest tablou (cântecul
Ducelui, cvartetul, terţetul şi duetul final) „nu pot fi
extrase cu uşurinţă din context”: astfel, „íntregul act
este un arioso de geniu”, în care piesele individuale
se încheagă în momentele climatice, fără însă ca
întregul „să îşi piardă unitatea esenţială, continuitatea
de înaintare a acţiunii, sau perfecţiunea absolută a
structurii sale muzicale”. Cântecul „La donna è
mobile” – cu faima ei bună sau rea (famous or
infamous) – este, pentru Osborne, ca şi pentru mulţi
alţii, „o melodie grosolană şi cu vino-ncoace”, dar
adecvarea ei la momentul dramatic este infailibilă, în
aşa fel încât „a o contesta în termeni pur muzicali
însemnă a nu înţelege opera ca artă”. Pe scurt,
menţionând şi că si-ul natural intercalat de „mulţi
interpreţi ai rolului” nu există în partitura originală
(fără însă a opta personal pentru una din variante),
criticul caracterizează faimosul cântec în termeni
lapidari şi definitivi: „în contexul său, cântecul
Ducelui e o lovitură de geniu”. Aceeaşi expresie i se
atribuie în analiză şi cvartetului „Bella figlia
dell’amore”, paragraful alocat acestui ansamblu
conţinând, rezumativ, toate meritele pe care, în acest
caz, nimeni nu a cutezat vreodată să le pună la
îndoială. Şi pentru Osborne, acest cvartet constituie
„unul din piscurile nu numai din Rigoletto, ci din
toată opera italiană”. Mai mult, cedând, în sfârşit,
dinaintea evidenţei, comentatorul afirmă supremaţia
deplină a compozitorului în materie de teatru liric:
„acesta este genul de lucru pe care numai opera este
înzestrată pentru a-l realiza, şi nimeni nu l-a realizat
într-un fel mai magnific decât Verdi”... Ca atare,
învins, evidenţiind încă o dată „magistrala economie
de mijloace” cu care este compusă muzica pentru
furtună, Osborne nu mai face, el însuşi, economie de
superlative: murmurul corului din culise care imită
vântul este şi el „o lovitură de geniu autentic”, după
cum „o altă lovitură de maestru” este şi reluarea ariei
tenorului în clipa când Rigoletto se pregăteşte să
arunce sacul în râu, „nonşalanţa cinică a melodiei
întărind tragedia”. Criticul vede (şi aude) aici
„compoziţia de operă la nivelul ei cel mai înalt,
teatrul muzical autentic”. În mod surprinzător,
Osborne trece sub tăcere terţetul ce culminează cu
asasinarea Gildei (şi poate că îl subînţelege în analiza
iniţială a furtunii, sub al cărei imperiu se desfăşoară),

el sărind la duetul final (unul „de primă clasă”), căci
Verdi a ştiut dintotdeauna să impresioneze în scenele
de moarte, în care combină iscusit „sinceritatea pură”
şi „melodiile frumoase”. Şi în acest caz, „disperarea
la fel de patetică” a lui Rigoletto, urmând ea însăşi
„bucuriei perverse şi patetice” a aceluiaşi personaj şi
combinându-se cu „instrumentaţia eterică” a
melodiei Gildei, de o „frumuseţe pură”,
impresionează până la căderea cortinei după finala
evocare, prin strigătul sfâşietor al protagonistului şi
prin contribuţia masivă a orchestrei, a blestemului lui
Monterone. 

În pagina dedicată concluziilor, Osborne trece în
revistă principalele merite compoziţionale (de ordin
orchestral, de caracterizare a personajelor secundare,
de invenţie melodică inepuizabilă, de înaintare către
integralitatea structurală şi de instrospecţie
psihologică), calităţi prin care Rigoletto ocupă locul
pe care îl ocupă: pentru comentatorul nostru, nu
reiese că ar fi cea mai bună operă din toate timpurile,
ci, mai cu măsură, „una dintre operele cele mai
populare şi, de asemenea, una dintre cel mai bune din
punct de vedere muzical şi dramatic”. De pe această
poziţie, Rigoletto îşi continuă bătălia: trainica sa
alcătuire „supravieţuieşte triumfal [în ciuda]
producţiilor aberante şi a hachiţelor vanitoase ale
unor interpreţi analfabeţi din punct de vedere
muzical”. Pentru Osborne, descendenţa parcursului
verdian este – fapt constatbil mai cu seamă în
Rigoletto – cea mozartiană, fapt asupra căruia insistă
cu argumente. Revenind, însă, la nemuritorul cvartet,
comentatorul reproduce o anecdotă potrivit căreia
Verdi i-ar fi mărturisit baritonului titular al premierei,
Felice Varesi, că nu se mai aştepta să compună mai
bine decât atât. Într-un fel, concluzionează Osborne,
compozitorul „avea dreptate. Nimeni nu a putut să o
facă mai bine decât atât. Verdi a continuat să o facă
altfel”. 

Bibliografie: 
Osborne, Charles: The Complete Operas of Verdi. A

Critical Guide [1969], Indigo, London, 1997. 
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Două premiere la Naţionalul din Iaşi m-au făcut să
suport cu ușurință masca anticovid pentru câteva ceasuri
în această toamnă plină de temeri și restricții. Teatrul nos-
tru ne-a reamintit că și în vreme de pandemie, geniali-
tatea unor autori ca Cehov și Caragiale te scoate din casă
asumându-ți orice risc pentru a le vedea creațiile trans-
puse scenic. 

A fost Unchiul Vanea de Anton Pavlovici Cehov,
spectacol desfăcut de nevoie în două zile, într-o regie
inedită a lui Claudiu Goga, importat de multe ori de
teatrul ieșean, și a mai fost Năpasta, de Ion Luca
Caragiale într-o montare clasică de sorginte locală, a
actorului regizor Adi Carauleanu.

Dacă tot avem câțiva actori ieșeni care regizează,
îndrăznesc să spun, cu curaj, pe când oare vom vedea
regizorii ieșeni, jucând?! Glumesc, bineînțeles.

Montarea regizorului Claudiu Goga, piesa lui Cehov
ia forma unui așa numit „teatru regizoral „ care iese din
tiparele dramei clasice folosind ingrediente postmoderne,
sau postdramatice care cunosc în ultimul timp forme de
manifastare tot mai variate de exprimare.

Termenul postdramatic, destul de pretențios, îl întâl-
nim tot mai des în vocabularul critic contemporan și une-
ori pe bună dreptate, căci pe scenele noastre întâlnim
transpuneri scenice ale unor texte destul de diferite de
cele pe care le știam din lecturile dramaturgice. 

Spectacolele respective poartă de cele mai multe ori
amprenta celui care, pornind de la textul literar, își asumă
scenariul scenic, fie împreună cu restul echipei artistice,
fie, de cele mai m ulte ori și-l asumă singur și, atunci se
întâmplă ca regizorul să subjuge toată piesa propriului
concept scenic.

Nu știu cum a lucrat Claudiu Goga cu actorii și
ceilalți participanti la creația Unchiului cehovian, dar pot
afirma că versiunea scenică a textului marelui dramaturg
i-a aparținut regizorului și asta nu doar pentru că aşa scrie
pe afiș, ci pentru că s-a văzut de multe ori imixtiunea sa
în creația dramaturgului, tendințele postdramatice dându-
i târcoale de multe ori.

Claudiu Goga desenează o estetică a scenei pe care se
suprapun trăiri cehoviene dincolo de rama strictă a
autorului, în care personajele în versiunea sa se decu-

plează cu jumătăți de măsură, aș zice, de la clasica
piesă. De aceea îndrăznesc să afirm că montarea
este o tentativă de postdramatism, ținută în frâu de
regizor cu strictețe, neasumându-și riscul unei
tranformări totale a spectacolului de teatru într-o
modernitate șocantă.

Scenografia semnată de Corina Grămoșteanu
construiește un decor care se dorește simplist și
atemporal, dar vitregit de substanța unui mesaj
estetic autentic, coloana sonoră augmentează plă-
cut dar nu întotdeauna momentele cheie iar jocul
actoricesc pendulează între secvențe realiste și
decupaje ușor imaginare, cantr-o linie punctată a
epicului ce devine din când în când secundar .

Interpretarea lui Constantin Pușcașu în rolul
lui Vanea, sub bagheta regizorului, a fost una
nevrotică, vehementă, violentă chiar, cu izbituri de
ciocane în masa de lucru, scaune aruncate, urlete și
lupte scenice, o imagine îngroșată de nervii frus-
trării personajului axial al spectacolului. Nevroza
lui Vanea, în opinia mea de spectator cuminte, nu
a adus nimic nou și temeinic din profunzimea dramei per-
sonajului.

Sigur, dacă așa a vrut regizorul, nu găsim vreo vină
actorului, Doamne ferește! Vanea, cel din mintea mea,
construită din lectura lui Cehov, este un personaj chinuit
mai ales de neputința de a-și înțelege și accepta propria
bunătate atunci când recunoștința, respectul și mai ales
dragostea îl ocolesc în mod nedrept. Bunătatea îi este
sieși cu atât mai greu de suportat cu cât ceilalți i-o percep
fie ca pe-o slăbiciune, fie ca pe- un defect. De aici și
drama lui care se transformă în resemnare, într-un eșec
existential, mai mult decât într-o nevroză a răbufinirilor.

Diferit de celelalte creații cehoviene, în Unchiul
Vanea moartea nu se instalează pe scenă, ci doar ni se
creionează ca posibilitate ratată, autorul preferând să
încheie destinele personajelor principale cu o resemnare
profundă, esențială, perpetuă, în economia dramei sale și
să arate proiecția palidă a unei posibile fericiri peste ani .

Regizorul piesei face din moarte chiar mai mult decât
o ratare, printr-o constructie postdramatică, pe o scenă
rotativă cu recuzită și personal tehnic la vedere, un fel de
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simulare bagatelizată a morții, inducând privitorului
hilarul și ironia față de moartea ca răzbunare, soluție băr-
bătească și la modă în epoca autorului. Moartea devine
astfel un simulacru, un fel de teatru în teatru în care
impușcătura pistolului este devoalată spectatorilor prin
artificiul tehnic al pocniturii unul lemn in podea realizat
de un recuzitor. Ratarea răzbunării este un moment de
destindere artistică, un mod de descătușare a energiilor
negative și o trimitere la ironia sorții.

La urma urmei de ce să nu credem că Vanea chiar nu
a vrut să-l împuște pe profesorul Serebreakov, ci a ratat
voit, semn al unei lașități de moment și cluul piesei, cheia
descifrării anticipate a resemnării personajelor, al
împăcării și al acceptării unei stări de lucruri pe cât de
nedrepte pe atât de comode.

Ca mai în toate piesele cehoviene, cvasitotalitatea
personajelor trăiește propria suferință, bine marcată și în
montarea lui Claudiu Goga, cu un joc actoricesc in care
excelează Petronela Grigorescu, în rolul Soniei cea lipsită
de frumusețea exterioară dar frumoasă pe dinăuntru și lip-
sită de dragostea celui pe care ea îl iubește, doctorul
Astrov, pe care l-am putea considera un alterego al
autorului.

Petronela Grigorescu interpretează extrem de natural,
cu o sensibilitate cursivă, fără nimic forțat acest personaj
important în construcția cehoviană, autorul, mai mult
decât regizorul, considerând-o pe Sonia un fel de obser-
vator și un receptacol al trăirilor celorlalți și mai ales ale
lui Vanea, față de care se raporteză coaxial.

Astrov apare într-o interpretare destul de articulată a
lui Cosmin Maxim, doctorul rural sedus de mrejele
Elenei Andreevna cu o ușurință specific rusească, așa
cum ar bea un pahar de votcă, sau mai bine zis o sticlă
întreagă, lăsându-și pacienții de izbeliște. 

Excelează în interpretare și Doru Aftanasiu în rolul
secundar al lui Teleghin, omul de casă, truditor alături de
Vanea si Sonia pe moșia profesorului, fiind un personaj
care rezonează la suferințele celor din jur precum un dia-
pazon uriaș. Prezența fizică și vocea de pedalist în
corurile rusești îl ajută pe actor, ca și spontaneitatea sa
riguros valorificată.

Serebreakov, cel profitor și găunos, un impostor aju-
tat mereu de împrejurări, cum a fost moartea primei soții
după care i-a rămas averea, ori recăsătorirea cu femeia
mult mai tânără atrasă de imaginea lui de aristocrat int-
electual, falsă în realitate. Profesorul profită de munca
oamenilor devotați care-i administrează moșia, sau de
fiica din prima căsătorie la fel de truditoare și de înelegă-
toare. Când glonțul pistolului lui Vanea nu-l nimerește
mortal, el nu înțelege altceva decât că Vanea e un nebun,
neasumându-și propria greșeală în intenția de a vinde
moșia. În scimb își asumă eșecul de a nu mai schimba
ceva în viața sa, ca pe ceva absolut normal.

Este un personaj negativ, din când in când traversat de
pusee de suferință, din cauza geloziei, ori conștientizării
vârstei discrepante față de cea a soției, mult mai tânără, la
a cărei frumusețe jinduiesc atât doctorul cât și Vanea.
Îndoiala în privința sentimentelor femeii din viața lui nu-
l distrug, nu-i transformă sentimentele sale mai mult
decât o fac comoditatea și lașitățile.

Partitura personajului pare să-I convină de minune lui
Teodor Corban, care prin jocul său fără stridențe face din
Serebreakov un individ dezagreabil pe care nu ai vrea să-
l ai prin preajmă. Durerile sale fizice, de boli reale sau
ipohondrice sunt ingredintele care contrabalansează prea
plinul sinelui obișnuit cu laude și admirații, dintre care
iese în evidență până la enervare cea a soacrei Voinițkaia,
jucată „comme il faut” de Mihaela Arsenescu Werner .

Tangoul, dansul proaspăt venit de peste ocean chiar in
acele vremuri ale lui Cehov apare pe scenă ca un alt
ingredient în montarea lui Claudiu Goga, în contrast cu
amorțeala alcolizată panslavă, făcând din Serebreakov și
frumoasa sa soție exponenții unui modernism de fațadă,
mai mult ridicol decât autentic.

Cele două personaje pun in valoare pentru câteva
momente coregrafia lui Vlad Mărculescu, cunoscutul
balerin al Operei ieșene, și el cu o saga locală, repudiat pe
nedrept și, sperăm, doar temporar din instituția co-
locatară a frumosului nostru edificiu cultural străjuit de
statuia stăpânului nemuritor, Vasile Alecsandri.

Ada Lupu cea care întruchipează pe frumoasa
Andreevna posedă măiestria unei mișcări scenice de
invidiat care primează în fața vocii, uneori lipsită de mod-
ulație până la limita evidenței. De la dansul argentinian și
până la scena în seminud de sex fierbinte a Elenei
Andeevna cu tânărul doctor Astrov, înțeleasă până și de
soțul blazat care se preface că nu știe nimic, actrița își
pune în valoare armonia trupului ca parte a artei sale
interpretative insolite.

Luptele violente dintre Vanea si Astrov, trandafirii
uriași împărțiți de personajul central publicului, avertizat
să nu plece acasă cu ei căci fac parte din recuzită, tangoul
studiat, ori sexul îndelung explicit desfășurat ca pe o
masă chirurgicală, dar nu a disecției organice ci pe una a
inserției trupești feminine pe organul masculin într-o
imagistică cvasi-transparentă, sunt argumentele lui
Claudiu Goga menite să spargă granița dintre real și fic-
tional, dintre trecut și present, ori dintre spectator si scenă
și să dea un plus dimensiunii estetice a spectacolului său.
După părerea mea dimensiunea epică a dramatismului
fundamental cehovian a făcut ca spectacolul să placă, mai
mult decât au reușit aceste augmentări scenice. Aș spune
că regizorul Claudiu Goga a levitat intre tentația postdra-
matică și dramaticul clasic, precum imaginea lui Vanea de
pe coperta programului.

Spectacolul merită văzut de cât mai mulți spectatori,
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deși regulile contra pandemiei COVID se cronicizează,
frustrându-ne pe toți. Să așteptăm deci, cu răbdare, nu
doar sfârșitul restricțiilor ci și dospirea piesei, să o reve-
dem cu sala plină.

În ce privește a doua premieră, aș începe cu sublin-
ierea faptului că rar poate un scriitor să nimerească un
titlu mai cuprinzător pentru o creație proprie așa cum
geniul lui Caragiale a reușit cu acest cuvânt, „năpasta”,
care să definească toate cele sortite și trăite de person-
ajele principale din drama sa.

Multor cititori și chiar critici de literatură, ori
teatrologi le-a fost greu să conchidă irevocabil cine este
personajul central al dramei, iată, jucată în cea de a 180-
a stagiune neîntreruptă la teatrul din Iași!

În egală măsură poate fi Ion, căci năpasta este cel mai
ades expresia unei învinuiri nedrepte, o nedreptate uriașă,
chinuitoare, sau poate fi Ana, căci năpastă însemană și
momeală de răzbunare pentru o durere pricinuită.
Năpăstuitul poate fi numit și Dragomir, cel care a ucis din
dragoste și pentru care greutatea crimei în conștiința sa
provoacă nu doar suferință, ci mai și aduce, așa cum
spune chiar marele dramaturg, „pentru faptă răsplată și
năpastă pentru năpastă”.

Transpunerera scenică a acestui text într-un singur act
într-o manieră clasică, solidă, nefisurată, aparține actoru-
lui și regizorului Adi Carauleanu, care îl pune în centrul
dramei fără nici un echivoc pe Dragomir.

Montarea are o distribuție foarte inspirată și asta a
cântărit mult în reușita spectacolului.

Ion cel nebun care a suferit o condamnare pe nedrept,
bătut și muncit în ocnă timp de zece ani în locul crimi-
nalului adevărat are în jocul frisonant al lui Emil Coșeru
dimensiunea unui înfometat, atât de mâncare, cât și de
dreptate. Nebunia lui este blândă și juxtapusă pe sufer-
ință, aproape metaforică, făcând din erou simbolul gran-
itei dintre bine și rău, cel care simte chemarea întunericu-
lui și care vede răul mai bine ca ceilalți, presimțind
moartea.

Ana, care-și irosește viața lângă criminalul pe care-l
bănuie că i-a omorât soțul iubit și așteaptă cu o răbdare
greu de imaginat recunoașterea lui Dragomir ca pe o
izbăvire, suportă calvarul numai cu gândul la momentul
răzbunării faptei odioase. Deși inițial plănuiește să-l
ucidă pe soțul criminal, ochi pentru ochi și moarte pentru
moarte, manipulându-l pe învățătorul Gheorghe îndră-
gostit de ea, naiv ca un elev, epicul dramei are o turnură
macbethiană, căci răzbunarea este făcută prin moartea lui
Ion, cel care-și prevestește inconștient sfârșitul chinului
său. 

Cea de a doua crimă a lui Dragomir care duce și la
arestarea lui, practic o salvează pe Ana de la păcatul
uciderii. Răbdarea femeii de atâția ani pentru a-l vedea
pedepsit pe ucigașul primului ei soț, e monumentală și se

simte în tensiunea personajului care suflă mereu în focul
răzbunării.

Diana Chirilă, o actriță ținută de o vreme departe de
distribuțiile importante, pe nedrept aș zice, face în acest
rol dovada talentului ei și a posibilității de a zugrăvi dis-
imulările personajului cu suficientă dezinvoltură.

Cât despre Călin Chirilă, în rolul lui Dragomir, era
previzibilă interpretarea ca la carte, la înălțimea forței
sale de „bărbat puternic „. Dragomir este cel năpăstuit de
chinul crimei pe care a făcut-o din dragoste pentru Anca,
circumstanță specifică epopeii țăranului român, dacă ne
gândim, spre exemplu, la crima lui Ion din romanul lui
Rebreanu. El nu o mai iubește pe cea pentru care a ucis
cu ani în urmă, ci o urăște pentru bănuielile și răceala ei,
iar venirea în casă a celui care ispășea pedeapsa în locul
său, nebunul Ion, devine și mai greu de suportat,
declanșând o criză funestă care aduce din nou moartea,
dar și pedepasa. Scuza dragostei pentru omorârea lui
Dumitru se pierde în meandrele suferinței lui Iaon, cel
mai tare năpăstuit, și te face să nu-i mai acorzi nici o cir-
cumstanță atenuantă. Nebunul care în vedeniile sale își
citește propria moarte și chemarea diavolească pentru
Dragomir devine cheia răzbunării pentru Anca. O clipă
am fi crezut că Ion se va răzbuna omorându-l pe ade-
văratul vinovat, dar acest deznodământ nu putea fi mulțu-
mitor pentru geniul lui Caragiale, căci moartea lui
Dragomir ar fi fost prea simplistă, iar năpasta lui s-ar fi
curmat la fel de nedrept, de aceea găsește nimerită o
crimă mult mai complexă, una care să dea dimensiunea
demiurgică a morții și a năpastei. Suferința lui Dragomir
trebuis să continue în ocna cea tenebroasă, ca o izbăvire,
iar moartea să semnifice nu doar începutul ci și sfârșitul
năpastei lui Ion, închizând destinul ca un cerc.

Ilustrația muzicală a spectacolului cu magicului nai al
lui Gheorghe Zamfir care jelește cutremurător conturând
imaginea specific românească a dragostei și a morții,
ploaia din fereastră, in finalul spectacolului, care parcă ar
vrea să spele totul și sângele și păcatele celor întruchipați
pe scenă, subliniază ca un corolar realismul acestei
povești autohtone cu forța unei tragedii universale.

Năpasta în viziunea regizorală a lui Adi Carauleanu
ne tușează sensibil și memorabil . În opinia mea cred că
ar merita să vedem spectacolul în sala mare a teatrului,
acolo unde e locul pieselor marelui nostru Caragiale.

Și mai pot spune că pandemia e mai ușor de suportat
cu Cehov și Caragiale, chiar dacă purtăm mască și sala e
ocupată din trei în trei locuri. Pe cât e de absurd tot ce ne-
a adus acest virus în viața noastră cotidiană, cred că ar fi
nimerit să vedem și o montare după una dintre creațiile
lui Eugen Ionescu.
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Am văzut întâia oară Fahrenheit 451 pe la începutul
anilor 80, când era o prezență discordantă în repertoriul
uniform de la TVR. Pe atunci se difuzau doar trei filme pe
săptămână – duminica, miercurea (când era telecinemateca)
și vinerea. Filmul lui François Truffaut din 1966, difuzat într-
o vineri seara, mi s-a descoperit atunci cu un fel de
stupefacție ciudată. Țin minte că am făcut rost apoi și de
romanul lui Ray Bradbury. Nu citisem încă aproape niciunul
din numeroasele texte literare (de Platon, Aristotel,
Shakespeare, Cervantes, Nietzsche, Defoe, Dostoievski,
Dickens, Austen, Beckett, Wilde, Sartre, Cocteau etc.) la
care se face referință în filmul Fahrenheit 451, astfel că am
trecut pe lângă multe conotații și chiar pe lângă miza întregii
povești. Pompierii a căror datorie era să dea foc cărților
(pentru că generează sentimente de milostenie, iar mila – de
la Nietzsche încoace – este un sentiment rușinos, de care
trebuie să ne ferim) mă duceau cu gândul la militarismul
naziștilor și cam pe acolo se oprea toată înțelegerea mea. 

Revăzut 40 de ani mai târziu, 451 e uimitor nu atât prin
elementul de anticipație ori prin virtuțile cinematografice, cât
prin actualitatea sa. Și, nu mai puțin, prin felul în care
izbutește să radiografieze esența oricărui totalitarism
egalitarist de secol XX (nu doar cel nazist, care în anii 30
instituise arderea cărților „eretice” în raport cu ideologia sa),
anticipând scurtcircuitarea memoriei „omului recent” de la
începutul veacului XXI. Obsesia plasmei (ecranele de
plasmă, la modă acum, aveau să înceapă să fie fabricate în
serie la scară mondială abia 30 de ani mai târziu) și a
emisiunilor interactive, sloganul „Fii tolerant, acum!” devenit
marcă a corectitudinii politice, delațiunea, lipsa de tandrețe
interumană (și refugiul în narcisism), repulsia față de
cuvântul scris, față de civilizația pe care acesta a născut-o, și
dependența bolnăvicioasă de imaginile fără noimă (sub forma
benzilor desenate sau a programelor de televiziune destinate
exclusiv divertismentului facil, destinderii intelectuale),
șablonul arhitectural de tip utilitarist și încă altele sunt doar
câteva din semnele care deja nu mai țin de fantasy, ci de însăși
condiția „timpurilor noi”, de „minunata lume nouă” din a
cărei cetate a fost scoasă afară poezia, frumusețea,
diversitatea, gândirea neînregimentată ideologic. 

La fel ca Zapping, scurtmetrajul lui Cristian Mungiu din
anul 2000, Fahrenheit 451 nu este atât o poveste despre un
„viitor întunecat”, cât expresia unei treziri. Este (la fel ca

Solaris), o poveste de conștiință și ficțiune. O
pledoarie pentru civilizația aproape uitată a cărții,
pentru viața ascunsă în paginile unei cărți – atunci
când cel care a scris-o s-a jertfit pentru nașterea ei.
Pompierul Guy Montag (Oscar Werner) parcurge
traseul unei anume înomenirii. Nu singur, ci ajutat de
profesoara Clarisse (Julie Christie), o vecină la fel de
atipică, de rezistentă la presiunea uniformizatoare a
societății după descoperirea „luminii din cuvânt”. Din
cuvântul scris. Felul în care Guy (indirect stârnit de
ea) citește cu uimire întâia carte aduce cu imensa
bucurie, plină de candoare, a lui Gavino, fiul de păstor
din Padre padrone (filmul regizat de Paolo și Vittorio
Taviani în 1977), care – cu o fervoare aproape
religioasă – învață alfabetul, după ce trăise o viață în
semi-sălbăticie, abia când ajunge în armată. Vremea
simplei citiri (sau răsfoiri snoabe) a cărților a trecut
însă. 

În Fahrenheit 451, cărțile ele sunt învățate pe de
rost și apoi arse pentru a nu fi folosite drept „corpuri delicte”
de eventualii pompieri incendiatori care ar putea ajunge în
„zona” situată – ca în apologul lui Tarkovski – la marginea
civilizației utilitariste. Acolo, în „cel mai liniștit loc de pe
lume”, s-au refugiat oameni care, de bună voie și nesiliți de
nimeni, au ales să-și dedice viața (sau ceea ce le-a mai rămas
de trăit din ea) salvării de la pieire a cărților. La fel cum unii
au ales să-și dea viața pentru cărți și – atunci când au fost
prinși – să ardă de tot împreună cu ele, așa cum viața le
fusese o ardere de tot în numele idealului pe care îl vor fi
deslușit în lumina lor. 

La o privire mai atentă, s-ar putea spune (și nu fără
îndreptățire) că mijloacele de expresie cinematografică
folosite de Truffaut în Fahrenheit 451 nu excelează, că
decorurile, muzica lui Bernard Herrmann și însăși viziunea
regizorală par „teatrale”, vetuste. Nu atât în raport cu
producțiile SF americane de main stream (de tip Războiul
stelelor, Întâlnire de gradul trei, Blade Runner), ci mai ales
față de cele două parabole tarkovskiene (Solaris și Stalker),
în care elementul SF este însă doar un pretext pentru a vorbi,
printr-un limbaj cinematografic insolit, despre un anumit tip
de memorie culturală.
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Formula „portret mișcat”, aleasă pentru titlul
acestui serial, poate fi dublată prin alăturarea câte
unei jumătăți din două fotografii înfățișându-l pe
Șostakovici privind întristat, chiar disperat, și râzând
sarcastic (imaginile reale din a doua ipostază lasă o
impresie aproape terifiantă!). Omul și muzicianul
Șostakovici au „jucat” în continuare piesele pe care
nu le-au putut refuza, puse în scenă de autoritățile
politice. Adevăratul Șostakovici s-a dezvăluit, celor
foarte apropiați și în muzica sa, cu o sinceritate totală
ce își păstrează efectul emoționant la fiecare audiție a
lucrărilor pe care le-a compus din convingere.

Primul moment important al perioadei descrisă în
însemnările de față l-a constituit revenirea inspirației
și noua colaborare cu Mstislav Rostropovici.
Respectul reciproc, prietenia se dovediseră anterior
prin gestul curajos al studentului Rostropovici, absent
o vreme de la cursuri în semn de protest față de
eliminarea profesorului său de compoziție la
Conservatorul din Moscova (care l-a apreciat fără
rezerve pentru dubla calitate de violoncelist și autor
de muzică), prin interpretarea de către cei doi a
Sonatei lui Șostakovici pentru violoncel și pian, prin
desele întâlniri în familie, prin confesiunile
reciproce.1

Legătura dintre cei doi a devenit și mai puternică
datorită Concertului în mi bemol major opus 107
pentru violoncel și orchestră, compus de Șostakovici
în iulie 1959. Încă din primele măsuri ale părții I
(Allegretto) se impune caracterul melodic ambivalent,
atât de propriu compozitorului. Așa cum s-a
întâmplat, cum avea să se mai întâmple în cazul
binecunoscutei monograme (formula de patru note la-
si bemol-sol-fa diez), acum a găsit altă formulă de
aceeași dimensiune, motivul și dezvoltarea expuse
sprințar de violoncel sunt comentate ușor sumbru de
oboi, clarinet, fagot și contrafagot în zona gravă a
registrului fiecăruia, convingând repede ascultătorul
că tempo-ul nonșalant e doar o mască. Desenele pe

portativ ale solistului și cvartetului instrumentelor de
suflat, urmate de flautul piccolo, completate grabnic
de viori impun definitiv, dacă mai era vreo îndoială,
aspectul anxios, neliniștit al muzicii, tipic scriiturii lui
Șostakovici. Sunt înclinat să observ din nou în acest
Allegretto chipul intens machiat al clovnului din
iarmaroacele rusești, din reprezentațiile de circ
organizate în orașe, fața cu expresia încremenită
părelnic veselă (pe care le-am comentat în trecute
episoade), punând pe gânduri privitorul/ascultătorul
atent. 

Frisonul neliniștii se resimte încă din melodia
viorilor ce deschide partea a II-a (Moderato), păstrat
de chemarea melancolică a cornului, continuat de
frumoasa și întristata melopee a violoncelului
„îngânată” de archi (instrumente cu corzi), comentată
slav-nostalgic de clarinet, și încă odată de corzi. Cât
de specific șostakovskiană este pânza melodică
înnegurată, apăsătoare, țesută de viori – un cadru
imagistic de care ascultătorul familiarizat cu muzica
autorului rus/sovietic își amintește imediat că l-a
„privit” în simfonii și cvartete. Acest Andante este
una dintre cele mai semnificative, mai frumoase, mai
emoționante mărturii ale sensibilității acerbe marca
Șostakovici. O muzică postromantică ce acaparează
ascultătorul mai întâi datorită climatului emoțional
intens, înfiorat, abia după aceea grație virtuozității
neostentative menită instrumentului solist –
violoncelul. Combinația, inedită pe făgașul
postromantismului, a timbrurilor violoncelului,
viorilor și celestei definește „imaginea” sonoră cu
pete translucide și umbre ce schimbă subtil direcția
muzicii spre modernism doar cât nu se modifică stilul
compozitorului, caracterul subliniat liric al muzicii.
Finalul părții a II-a nu putea fi decât un peisaj lipsit
până și de o geană luminoasă.

Numită Cadenza pentru că lasă instrumentul solist
într-o solitudine neobișnuită actului al treilea din
concertul instrumental gândit de Șostakovici în patru
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părți, următorul episod se menține, din punctul de
vedere al caracterului discursului melodic, tot în
climat de lamento. Climat neafectat de pasajele
tehnic-instru-mentale virtuoze, la fel de favorabile
expresivității tonului violoncelului.

Partea a IV-a (Allegro con moto) plasează solistul
și orchestra în dialog virulent, fiecare aruncându-și
replica pe nerăsuflate, captând atenția prin discursul
înfierbântat al violoncelului, prin zbaterea sonoră din
expunerea intens ritmizată a ansamblului, dramatizată
suplimentar datorită semnalelor la corni, prin iureșul
viorilor și instrumentelor de suflat amintindu-l fugitiv
pe Stravinski. Cele patru note-motiv ale primei părți
reapar în final cu alúra semnalului de luptă, dar nu atât
simetria, ca element formal, reține atenția acum, ci
unitatea concepției, legătura organică între episoadele
contrastante, dinamismul, dramatismul și frumusețea
muzicii. O muzică ce se urmărește ca un dublu
spectacol: desfășurare a textului din partitură și, mai
mult, alternanță de climate emoționale deschise,
oferind ascultătorului, cu toată plasticitatea fluxului
muzical, libertatea de a găsi rezonanțe între muzica
lui Șostakovici și trăirile, experiențele proprii.

Am recitit rândurile de mai sus despre Concertul
în mi bemol major opus 107 pentru violoncel și
orchestră după ce l-am ascultat în mai multe versiuni.
Opinia lui Mistislav Rostropovici nu putea lipsi.
Dincolo de statutul superlativ al interpretului, de
tehnica instrumentală fără cusur, se simte marea
prietenie dintre Șostakovici și Rostropovici. Steven
Iserlis și Orchestra simfonică din Singapore au avut
nevoie de aproape șase minute suplimentare,
Anastasia Kobekina însoțită de Orchestra simfonică
din Berlin au conferit muzicii lui Șostakovici, în
aceleași aproximativ 28 de minute ale lui
Rostropovici, o anumită gravitate tipic germană, Sol
Gabetta împreună cu Orchestra Radioteleviziunii
spaniole nu s-au depărtat de malul redării corecte,
respectabilă tehnic-instrumental. Opinii aplicabile,
desigur, celor trei dirijori: Lan Shui, Kevin John
Edusei, Carlos Kalmar. Dorind să-mi argumentez din
nou admirația neslăbită în timp pentru Orchestra
Concertgebow din Amsterdam, am stat „la pândă” în
cele 38 de minute ale versiunii lui Yo-Yo Ma sub
conducerea lui Danielle Gatti. Animat de acest
virtuoz, sunetul violoncelului mi s-a părut mai puțin
pregnant, dar cred că, după Rostropovici, se apropie
sensibil de dramatismul muzicii Concertului nr. 1.
Audiția versiunilor menționate luminează singura
concluzie: muzica are o soliditate a construcției, o

frumusețe dramatică, o expresivitate, o forță de
atracție total opace stimulurilor externe, de la prima
până la ultima notă. Bineînțeles, Dmitri Șostakovici a
impresionat din nou mediile muzicale din țara sa și
din lume (dar nu s-a sfiit să recunoască influența lui
Prokofiev cu a lui Simfonie concertantă!), iar
Mstislav Rostropovici a adăugat pentru toată viața
altă capodoperă repertoriului său cu succes mondial.

Cvartetul nr. 7, ciclul de lucrări pentru voce și
pian Satire, Cvartetul nr. 8, Simfonia a XII-a
dezvăluie din nou portretul lui Șostakovici-Ianus.
Nici în Cvartetul nr. 7 în fa diez minor opus 108,
compozitorul, atât de legat de tradiția țării sale, nu s-
a putut lipsi chiar în drum spre final de un vals
nostalgic. Diferențele de caracter și, implicit, de ritm
contribuie la strălucirea minispectacolului cameral în
trei acte (Allegretto, Lento, Allegro – Allegretto
Adagio) ce durează numai 13 minute.

Marcând destinul nefericit al lui Șostakovici în
1960 și în anii imediat următori, acul metronomului2

a continuat să balanseze cu sunete seci de la stânga la
dreapta. Lucrarea ce a urmat rămâne deopotrivă un
document impresionant al vieții sale, un punct de
rezistență în repertoriul pentru cvartet de coarde.
Dorind să restabilească legătura cu mediul artistic,
grav afectată în timpul dictaturii lui Stalin, Nikita
Sergheevici Hrușciov, și el conștient de valoarea
excepțională a lui Șostakovici, a dorit ca muzicianul
să primească funcția de secretar general al Uniunii
Compozitorilor Sovietici. Era așteptată reacția de
simpatie a Europei Occidentale, a Americii de Nord
față de țara sa. Dar funcția de secretar general al
breslei compozitorilor nu putea fi obținută în lipsa
carnetului de membru al Partidului Comunist. Odată
cu intrarea în partid, Șostakovici a acceptat,
bineînțeles, manipularea. Criza morală și sufletească
ce l-a cuprins din acest motiv a depășit ca intensitate
efectul contrar celui așteptat de conducerea supremă:
în Lumea Liberă, unii au înțeles că muzicianul nu a
rezistat presiunilor, dar alții l-au acuzat de lașitate, de
angajare în slujba regimului comunist. Pentru omul
profund moral Șostakovici, noua intrare în jocul
calculelor politice a declanșat altă criză sufletească.
După ani, soția compozitorului, Irina, a povestit
public prin ce momente de disperare a trecut
muzicianul, care i-a mărturisindu-i plângând că a fost
șantajat. Gândul de a termina cu viața l-a obsedat cel
mai mult în zilele de 12-13-14 iulie 1960, când se afla
la Berlin în echipa de realizatori a co-producției
cinematografice sovieto-germane Cinci zile și cinci
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nopți, ca autor al muzicii. Fără îndoială, imaginea în
ruine a orașului Dresda, bombardat de armatele
anglo-americane la 13-14-15 februarie 1945, oferită
îndelung echipei sovietice prin deplasări cu
automobilul, a avut un efect devastator asupra omului
suprasensibil Șostakovici, intrând în rezonanță
violentă cu starea sa de spirit după ce a fost forțat să
intre în Partidul Comunist. E posibil ca deteriorarea
progresivă a sănătății (pareza mâinii stângi, care i-a
mai îngăduit câțiva ani doar apariții ca pianist de
recital, problemele cu inima) să-i fi mărit criza
existențială ce i-a provocat în cele trei zile din iulie o
puternică surescitare. Efectul s-a concretizat muzical
în Cvartetul nr. 8 în do minor opus 110. Planul
sinuciderii l-a determinat pe Șostakovici să-și
considere această partitură propriul epitaf, după cum
a mărturisit în scris vechiului prieten Isaac Glikman.
Pe prima pagină a compoziției a rămas dedicația sa
pentru victimele fascismului și războiului, dar autorul
nu a avut curaj să pună atunci în cuvinte ceea ce
declarase cu ani în urmă despre evenimentele vieții
publice în relație profundă cu viața sa. Doar
povestirile celor apropiați – fiul, fiica, soția, biografii
care l-au cunoscut – revelate după ani, indică
adevăratele semnificații ale muzicii lui Șostakovici. 

De-atâtea ori prezentă în diferite ipostaze
semantic-sonore pe parcursul unor lucrări precedente,
melograma compozitorului (acumpe notele re-mi
bemol-do-si becar) traversează cele cinci părți ale
Cvartetului nr. 8, impunându-se încă de la început ca
element generator caracterologic al recviemului. Un
recviem pentru numai patru instrumente (două viori,
violă, violoncel) dar cu aceeași valoare expresiv-
emoțională. Partitura comentată acum impune
repetarea unei idei expusă în trecute episoade ale
acestui serial documentar: nu contează folosirea unor
motive și teme melodice lăsate de Șostakovici în alte
creații. Datorită diversității de sens, datorită marii
virtuozități a tehnicii compoziționale pentru orice tip
de arhitectură instrumentală, Șostakovici a schimbat
de fiecare dată structura fluxului muzical și a
climatului interior, diferențiindu-le de la un opus la
altul, îmbogățindu-le sau reducându-le la esență.
Fluența dramatică, densitatea emoțională a acestui alt
recviem (întreținută și de caracterul melodic evreiesc
trist), acum pentru cvartet de coarde, sporesc prin
derularea neîntreruptă a celor cinci părți (Largo,
Allegro molto, Allegretto, Largo, Largo). Totul este
atât de intens, de dramatic, de frumos încât se ascultă
cu orizontul de așteptare la treapta cea mai înaltă,

captivând muzicianul profesionist interesat de toate
detaliile partiturii, melomanul înclinat spre o muzică
ce pretinde concentrare psihică, disponibilitate
emoțională aparte. 

Inițiativă unică prin întâietatea alegerii temei în
România, prin comentariul laborios, muzicologic,
studiul lui Sebastian Vârtosu Cvartetul de coarde în
creația lui Dmitri Șostakovici3 pune în lumină tehnica
de scriitură, echidistanța compozitorului în raport cu
tradiția și modernitatea, valoarea creației sale pentru
cvartetul de coarde.

Un fapt asemănător celui povestit de soția lui
Șostakovici despre intrarea forțată a acestuia în
Partidul Comunist, confirmă în plus criza existențială
dublată de criza nervoasă pe care evenimentele din
viața particulară, reluarea presiunilor politice asupra
sa le-au provocat, germinând Cvartetul nr. 8,
păstrându-și efectul mult timp. După doi ani, în 1962,
înainte de a înregistra pe disc acest opus, membrii
formației camerale Borodin l-au interpretat în
sufrageria lui Șostakovici pentru a-i cunoaște părerea.
Pe tot parcursul audiției, compozitorul și-a îngropat
fața în palme iar la sfârșit a izbucnit în plâns, fără a
mai observa cum cei patru și-au strâns instrumentele
și au plecat în tăcere... Viața toată i s-a derulat,
exprimată de epitaful muzical propriu!

Suferința lui Șostakovici, reactivată mai înainte, în
1960, a fost sporită de conștiința captivității sale, de
obligația repetării compromisurilor în planul
activităților obștești și în planul creației. Condus de
altă echipă, regimul comunist sovietic își păstra
caracteristicile. Șostakovici a trebuit să accepte
publicarea în presă sub numele său a unor articole ce
nu-i reprezentau concepția despre libertatea de
creație, și compunerea Simfoniei a XII-a. Partidul nu
a uitat că el promisese demult, în anii ’30, o simfonie
dedicată lui Lenin, își anunțase atunci intenția într-o
serie de interviuri și articole – acum i-a cerut noului
membru de partid să-și țină promisiunea. Astfel a
apărut încă un roman simfonic, intitulat Anul 1917,
dedicat revoluției bolșevice, memoriei lui Lenin.
Dacă muzica sa și-a găsit întotdeauna foarte repede
locul în partitură (Cvartetul nr. 8 era cel mai recent
exemplu), Simfonia a XII-a, care nu a fost a lui dar a
trebuit să o compună pentru a se menaja politic, s-a
născut greu, într-un an. Chiar dacă nu ești bine
familiarizat cu simfoniile precedente, sesizezi ușor
lipsa de originalitate a muzicii în stilul lui
Șostakovici, imobilitatea în limitele clasicismului, o
anumită grandilocvență de paradă (pleonasm voit) pe
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care știa că autoritățile o preferă. Sigur, Simfonia a
XII-a poate fi ascultată în mai multe versiuni
înregistrate, unii dirijori au realizat integrala
discografică a simfoniilor lui Șostakovici pentru a
completa în folosul muzicienilor și melomanilor
interesați tabloul celor 15 opus-uri de acest gen.
Demersul orchestrelor și dirijorilor de renume, cum
este cel al Orchestrei Radiodifuziunii din Köln sub
bagheta lui Rudolf Barșai (student, apoi prieten al lui
Șostakovici) este respectabil din punctul de vedere al
interpreților. Strict muzical, valoarea se menține în
limitele mediocrității, însă importanța sa ca document
al efectelor politicului asupra creatorului de artă este
neîndoielnică.

Ciclul de cântece pentru voce și pian Satire a
rămas încă o filă din albumul relației de prietenie a lui
Șostakovici cu soții Mstislav Rostropovici-Galina
Vișnevskaia. Ea l-a convins pe compozitor să aleagă
versurile lui Sașa Ciorni – cunoștea foarte bine filonul
sarcastic apărut de atâtea ori în lucrările muzicianului,
alteori reprimat de teama consecințelor politice, a
intuit bogăția nuanțelor ironice ajunse în zona
grotescului, oricum spectaculoase, din textele
poetului Ciorni, nu altfel decât în rezonanță cu muzica
lui Șostakovici. Talentele sale de cântăreață și de
actriță (a fost supranumită tigroaica din Rusia) îi
permiteau să le exprime. Nu trebuie uitat că
Rostropovici și Vișnevskaia și-au pus renumele
artistic în pericol de mai multe ori, contrariind
autoritățile sovietice comuniste: Rostropovici a
boicotat temporar, cum am menționat, cursurile
Conservato-rului din Moscova când profesorul său,
Șostakovici, a fost eliminat abuziv de la catedră, el și
soția sa i-au găzduit pe scriitorul Aleksandr Soljenițîn
și pe omul de știință Andrei Saharov în momente de
presiune politică asupra lor. Gesturile de protest ale
cuplului de muzicieni la adresa politicii oficiale au
continuat prin exprimarea publică a criticilor în urma
invaziei trupelor sovietice în Cehoslovacia, li s-a
retras cetățenia deși erau valori excepționale de
export.4 Încă un element fundamental care a marcat
relația specială dintre Șostakovici și Vișnevskaia a
fost performanța sopranei în rolul titular al operei
Lady McBeth din districtul Mțensk. Iar în 1961 s-a
jucat noul act de dizidență al trio-ului Șostakovici-
Vișnevskaia-Rostropovici. 

Pentru a evita cenzura, Vișnevskaia l-a sfătuit pe
Șostakovici să înlocuiască titlul ciclului de poeme,
Satire, cu Amintiri din trecut, în speranța acceptării
oficiale a sensului critic referitor la epoca țaristă.

Timpul interzicerii și criticilor violente ale creațiilor
artistice neconvenabile politic părea să fi trecut,
compozitorul fusese angrenat din plin în viața politic-
obștească prin funcțiile acceptate benevol și din
obligație, a avut voie să călătorească în străinătate,
muzica sa era lăsată să circule liber în fosta Uniune
Sovietică, dar nu a inspirat niciodată, până la sfârșitul
vieții și chiar după aceea, încredere deplină pentru
oficialități. Sarcasmul, ironia cu care i-a surprins pe
toți cu ani în urmă, muzicieni și autorități (mai ales în
Simfonia a IX-a), nu au fost uitate. Gardieni
proletcultiști de tipul lui Tihon Hrenikov, aflat la
conducerea Uniunii Compozitorilor, și-au păstrat
vigilența, efectul exprimându-se prin aprobarea
recitalului susținut de soprana Galina Vișnevskaia și
pianistul Mstislav Rostropovici cu doar câteva minute
înaintea orei anunțată pe afiș în seara de 22 februarie
1961! 

Atunci s-a „jucat” o scenă de dizidență publică –
toți cei care au umplut până la refuz sala de concerte
a Conservatorului din Moscova au demostrat că au
înțeles potrivirea versurilor scrise în anii țarismului cu
actualitatea sovietică, versuri perfect legate de muzică
datorită lui Șostakovici. Aplauzele entuziaste i-au
obligat pe cei doi mari interpreți să reia Satirele de
două ori! Regretând, desigur, unda verde acordată
recitalului, autoritățile au interzis difuzarea la radio și
televiziune, publicarea pe disc a ciclului pentru voce
și pian Satire (oficial denumit Imagini din trecut).
Bineînțeles, după 1986, odată cu reducerea
substanțială a dogmelor ideologice, Galina
Vișnevskaia a realizat înregistrarea audio și a jucat în
montarea video a compoziției lui Șostakovici,
montare ce poate fi, din fericire, urmărită pe Youtube
într-o versiune muzical-actoricească de indiscutabilă
autenticitate și valoare artistică.5

Note:
1. ...ajunse la cunoștința publică după 1975, anul

dispariției lui Șostakovici.
2. Instrument mecanic folosit pentru marcarea pulsului

ritmic al unei lucrări muzicale
3. Editura Artes, Iași, 2013
4. Nu întâmplător, unul dintre primele documentare

ample difuzate de televiziunea de la Moscova imediat după
1986, pe care am avut norocul să-l vizionez, a fost dedicat
Galinei Vișnevskaia.

5. Galina Vishnevskaya & Dmitri Shostakovich play
Shostakovich Satires – video. Dec 10, 2015
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Întrebat cât timp a fost necesar că se înveţe să
interpreteze la vioară, într-un interviu acordat unui ziar
bucureștean (în 1939, când s-a întors din turneul său
triumfător la Paris și Statele Unite), George Enescu a
răspuns: „Cred că este prea devreme să mă întrebaţi astas.
Nu mi-am finalizat încă pregătirea, pe care am început-o la
vârsta de cinci ani. Învăț să cânt acest instrument al naibii
de dificil de 53 de ani … ”.

George Enescu a început să învețe vioara când avea 4
ani. În vârsta de 5 ani putea interpreta o piesă pentru prima
dată fără greșeală. S-a născut la 7 august 1881 la Liveni,
Moldova, în familia unui violist amator. În 1892 a fost
declarat copil minune. În acel moment studia la
Conservatorul din Viena și a avut primul său mare concert.
În presa austriacă a apărut un articol profetic: „George
Enescu – un copil genial din România care în curând va
uimi Europa și lumea”. Autorul clarifică: „Programul a
inclus piese destul de dificile pentru vioară, scrise de
interpretul însuși. Micul român și-a încercat mâna și ca
compozitor. Cred că va fi unul dintre geniile muzicale ale
timpului nostru … ”

În memoriile sale, Enescu scrie următoarele despre
primul ei concert: „Încă din acea seară memorabilă, mi s-a
părut că pe fondul zgomotului monoton al aplauzelor, am
auzit o voce ca un refren: Vei deveni un virtuoz, vei deveni
un virtuoz … un virtuos … un virtuos … Și vă puteți
imagina cum trăiește un virtuos? Acești oameni sunt atât de
iubiți și de urați. Prizonieri fără libertate, fără viață
personală. Doar muncă sclavă, călătorii și concerte
interminabile. Şi nimic altceva!”

Enescu a devenit într-adevăr un virtuoz – unul dintre
marii virtuozți ai timpului nostru. Cântă la vioară, la pian și
cântă la fel de bine. Franța l-a adoptat în curând ca propriul
său fiu și, până la sfârșitul zilelor sale, la fel ca alți mari
români: Eugène Ionesco, Mircea Eliade, Constantin
Brâncuși, Emil Cioran, va fi legat prin sânge de capitala
culturală a Europei și a lumii. Desigur, el va face multe
pentru țara sa – va ridica nivelul de invidiat al vieții
muzicale nu numai în capitală, ci și în marile centre
culturale ale țării, vor fi mulți adepți. Personalitatea sa
strălucitoare și însorită va atrage nu numai muzicieni și alte
figuri culturale, ci și întregul public. Autoritatea lui va fi
imensă. Dar după război va fi obligat să emigreze în Statele
Unite (autoritățile vor naționaliza proprietatea soției sale –
prințesa Cantacuzino și familia va rămâne fără bani chiar și

pentru mâncare!).
În memoriile sale, George Enescu a scris: „Când

vorbesc despre mine în Europa, se referă la mine ca
violonist și dirijor, iar în America – ca compozitor. Dar mă
consider mai presus de toate un compozitor. Este adevărat,
ador vioara, dar când mă ascult nu pe mine, ci pe ceilalți
interpreți, de exemplu Jacques Thibault… ”.

Enescu ne-a lăsat înregistrări de neprețuit ca violonist
și dirijor, pe care generațiile viitoare vor putea să-i judece
incredibilul talent interpretativ. Dar el va fi amintit în
istoria muzicii în primul rând ca un compozitor care a lăsat
în urmă o întreagă școală, alegând sinteza Est-Vest ca cale.
Cele 120 de opusuri lui din toate genurile artistice (operă,
simfonie, cameră, coră, muzică solo) au întruchipat această
sinteză ingenioasă între muzica națională românească (una
dintre cele mai pline de viață și frumoase din Europa) și cea
mai bună cultură profesională a simfoniei și operei
occidentale. El se află printre primii compozitori ai
timpului său – Debussy, Ravel, Bartok, Stravinsky, Britton,
Prokofiev, Shostakovich…

Muzica clasicului românesc este cunoscută și iubită de
mult la noi în Bulgaria. Este o parte integrantă a
repertoriului celor mai importante orchestre și muzicieni
bulgari. Este adesea auzită la festivalul „Zilele muzicii din
martie”, „Varna vară” și „Săptămânile muzicale din Sofia”.
Recent, Radio Sofia a înregistrat minunatele sale  „Şapte
cântece” dupa versuri de Clement Marot interpretate de
Violeta Shahanova-Stambolieva, soprană.

Din vasta literatură despre marele muzician român, am
ales această carte a unuia dintre celebrii săi biografi și
cercetători de neuitat prof. Viorel Cosma (1923-2017),
datorită conciziei și clarității expoziției, datorită imaginii
complete a lui Enescu și a aparatului său de referință
extrem de bogat (opusuri, înregistrări, publicații, concerte,
literatură etc.), care, sper, vor fi utile atât pentru
profesioniști, cât și pentru iubitorii de muzică.

Acest text este un anunţ despre editarea în limba
bulgară a cărţii monografice George Enescu, un mare
muzician, tradusă de Ognean Stamboliev şi publicată la
Sofia
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A.D. Xenopol, Istoria românilor pentru clasele
primare de ambele sexe şi pentru şcoli secundare, ediţia
anastatică, editor: redacţia „Convorbiri literare”, Editura
Timpul, Iaşi, 2020, 246 p.vb

Cu prilejul ediţiei a XXIV-a
Zilelor Revistei „Convorbiri
literare”, când suntem aproape de
finalul celui de-al 153-lea an de la
fondarea acestei instituţii naţionale
de cultură, între altele, s-a tipărit şi
această carte, pornind de la ideea că
avem încă şi încă de învăţat de la
unii dintre înaintaşii noştri, şi că
opera acestora merită re-adusă mereu şi mereu în atenţia
noilor generaţii.

Cartea de faţă cuprinde, în fapt, două manuale editate
de Xenopol, adică ediţia a VII-a „revăzută, corectată şi
adausă”, Iaşi, 1890, a Istoriei românilor pentru clasele
primare de ambe sexe, şi a III-a ediţie, „revăzută şi
adausă”, Iaşi, 1897, a Istoriei românilor pentru şcoli
secundare.

Alexandru Dimitrie Xenopol, A.D. Xenopol, cum
este îndeobşte citat (1847, Iaşi – 1920, Bucureşti),
membru al Societăţii „Junimea”, convorbirist de renume,
profesor de istorie la universitatea ieşeană, membru al
Academiei Române, membru al Academiei de Ştiinţe
Morale şi Politice din Paris ş.a., este, se ştie, dincolo de
alte contribuţii ale sale remarcate nu doar în epocă, şi
autorul primei lucrări de amploare/ „complete” de
sinteză a istoriei poporului român, fiind considerat unul
dintre cei mai mari istorici/ filosofi ai istoriei ai
neamului nostru.

Dincolo de această lucrare monumentală, Xenopol a
alcătuit şi aceste manuale pe care redacţia
„Convorbirilor”, în îngrijirea lui Mircea Platon, a
considerat şi oportun şi necesar să le re-editeze, în acest
an într-o ediţie anastatică.

Semnalăm, aşadar, această ediţie prin care, dincolo
de re-aducerea lui Xenopol în atenţia cititorilor, se vede
și modul în care acesta înţelegea cum trebuie preţuită/
studiată istoria neamului, „ca să dee o icoană vie şi
văzută a propăşirei poporului român”. În viziunea sa,
realizarea manualelor şcolare trebuie să „corespundă cu
cerinţele unei cărţi atât de importante, precum este aceea
care are de scop de a introduce în mintea tinerimei
noastre cunoştinţa trecutului mult bântuit a poporului
nostru”. Prin aceste ediţii dorim şi să reamintim felul în
care oamenii vremii, cum sunt Mihail Kogălniceanu
(căruia redacţia „Convorbirilor literare” i-a re-editat
Dorinţile partidei naţionale din Moldova (Avgust 1820),
cu texte însoţitoare de C. Hurmuzaki, A.D. Xenopol,

Dimitrie A. Sturdza, N. Gane, Sever Zotta, D. Onciul, N.
Iorga, tot în îngrijirea lui Mircea Platon), semnalată în
numărul trecut, sau, în cazul acesta, A.D. Xenopol, au
ştiut să afirme şi să lupte pentru demnitatea românilor şi
a României, şi faptul că trebuie să îi preţuim şi pe
aceştia. Cum, de altfel, trebuie să ne preţuim şi limba,
cultura, istoria, să înţelegem rostul continuităţii culturale
pe care o susține revista „Convorbiri literare”.

Mihai Eminescu, Poesii, ediția a III-a, din 1888, cu
Prefața la ediția D’Întîi, de Titu Maiorescu, Argument şi
studiu critic (Edițiile Maiorescu, sau întemeierea
eminescologiei) de Nicolae Georgescu, Editura Tipo
Moldova, Iaşi, 2019, 498 p.

La 170 de ani de la naşterea lui
Mihai Eminescu, Editura Tipo
Moldova propune un proiect amplu,
coordonat de Nicolae Georgescu,
Aurel Ştefanachi şi Doina Rizea,
care urmează a avea, în final, 200 de
volume (acesta având numărul 3),
ediţii ale operei lui Eminescu
apărute de-a lungul timpului.

În Argument (care este inserat în
această formă în toate cele 200 de volume) ni se spune
că proiectul „va fi continuat cu ediţiile de până azi - şi
completat an de an, sau la intervale de cinci ani,
devenind Corpusul Receptării Operei eminesciene”,
dorindu-se a fi „o Enciclopedie a operei”, dar şi un
„omagiu” adus editorilor de până acum, şi „un laborator
de cercetare pentru viitor în stabilirea concordanţelor şi
diferenţelor”. Obiectivele seriei sunt mai multe, dincolo
de, în primul rând, publicarea diverselor ediţii ale operei
eminesciene aşa cum au apărut, în timp, cu aferentele
„modulaţii” ale textului de la un „pas” la altul,
„schimbarea punctuaţiei, a unor termeni”, comentariile/
studiile, eventual, care le-au însoţit ş.a. În viziunea
coordonatorilor, prin semnătura lui N. Georgescu, unul
din cele mai importante învăţăminte este că „fiecare
epocă a dorit un Eminescu al ei”, „reprezentativ” atunci.

În noiembrie 2020 am prezentat a doua „ediție
Maiorescu”, apărută la Editura Librăriei Socecu &
Comp, din Bucureşti, în 1885, cu prefaţa de la prima
ediţie, 1883 (N. Georgescu notează că „această notiță
introductivă” a fost „păstrată la toate edițiile următoare”
și „va cîștiga titlul de «Prefață la ediția dintâi»”. Cartea
aceasta este reproducerea anastatică a volumului apărut
la aceeași editură, sub oblăduirea lui Titu Maiorescu, dar
în 1888. N. Georgescu notează că „sunt indicii că ar fi
trebuit să primească un premiu din partea Academiei”,
dar premiul l-a luat Iuliu Roșea, „pretendent la mâna
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Veronicăi Micle”, pentru poemul Fata din Cozia, care a
devenit libretul primei operete românești. 

Cercetătorii, dar și cititorii obișnuiți pot, astfel, prin
acest demers al editurii ieșene, să compare toate cele trei
„ediții Maiorescu” despre care N. Georgescu scrie, în
amplul și detaliatul/ documentatul studiu inserat la
finalul volumului, că au însemnat primii pași în
„întemeierea eminescologiei” și care, confruntându-le cu
textele din „Convorbiri literare”, analizând/ comparând,
„dau indicii foarte prețioase despre modul de lucru al lui
Titu Maiorescu, editorul – dar și despre modul cum este
alcătuită (construită) ediția princeps”.

O iniţiativă de remarcat, al cărei principal (dar,
evident, nu singur) merit este faptul pune la dispoziţia
cititorului interesat, specializat sau nu, aceste ediţii
(multe dintre ele dificil, dacă nu probabil imposibil de
găsit până acum de către cititorii care ar dori să aibă
posibilitatea să le consulte, să le compare ş.a.) într-o
serie compactă, înlesnind astfel posibilitatea conturării
unei imagini concrete, veridice a felului în care a fost
editat, în timp, Eminescu. Drept pentru care vom
semnala, în măsura posibilităţilor, cărţile din serie care
vor ajunge în posesia noastră, cum facem și acum cu
această a treia „ediție Maiorescu”, reeditată la Iași de
TipoMoldova.

Andrei Breabăn, La porţile destinului, Editura
Salonul Literar, Odobești, județul Vrancea, 2020, vol. I +
II, 358 p. + 366 p.

Deşi este una dintre cele mai importante figuri ale
istoriei neamului nostru, viaţa lui
Ştefan cel Mare încă mai are
necunoscute. Acum şi suceveanul
Andrei Breabăn oferă cititorilor un
roman despre viaţa acestui mare
domnitor, mai precis despre perioada
în care voievod era tatăl său, Bogdan
al II-lea, care îl asociase la domnie.
Asasinatul de la Reuseni, când cel
care a rămas în istorie cu numele de

Petru Aron și-a omorât fratele, este şi el învăluit în
ceţurile istoriei. Anume asupra evenimentelor
premergătoare acestuia şi până în seara crimei fratricide
se opreşte Andrei Breabăn. Dincolo de documentarea
evidentă, construieşte o viziune a sa asupra acestei scurte
perioade de timp, bogată însă în evenimente (încercări de
răpire a tânărului Ştefan, asasinate, intrigi războaie,
comploturi, atacuri dinlăuntrul şi din afara ţării ş.a.), care
se petrec în Moldova, Polonia, Transilvania. De
asemenea, aduce în „povestea” sa o galerie de personaje
istorice cunoscute (Bogdan al II-lea, Ştefan, Iancu de
Hunedoara, Vlad, care va deveni apoi „Ţepeş”, Craiul

Cazimir ş.a.) cărora li se adaugă şi altele, rod al
imaginației sale: dregători, un Mare Maestru Teuton,
negustori, simpli oşteni etc.

Pe scurt, în viziunea autorului lucrurile au stat cam
astfel: în timp ce Bogdan, fiul nelegitim al lui Alexandru
cel Bun, încerca să ofere stabilitate Moldovei, înăuntru şi
în relaţiile cu străinii, mai ales cu Craiul Poloniei (la care
îşi găsiseră adăpost doamna Maryna (în alte documente
Marinca), soţia unui alt muşatin, Iliaş, şi fiul acestuia,
Alexandrel, un copil căruia îi plăcea mult prea mult
alcoolul, fapt care, cum ştim, când va ajunge pe tron îi va
fi fatal, dar care aici era pretendent la tronul de la
Suceava), un grup de dregători, conduşi de un apropiat al
casei domneşti, boier Bratu, plănuiau să îl detroneze. În
locul lui îl voiau pe tron pe cel cunoscut ca Petru Aron
(fiu legitim al lui Alexandru cel Bun), pe care Bogdan,
ca mai toată lumea, îl credea mort. Acesta fusese de copil
ascuns la o mănăstire pentru a nu fi asasinat. Partida
complotiştilor îi voia morţi şi pe Bogdan şi pe fiul
acestuia, Ştefan. Asasinarea lui Bogdan se petrece, cum
ştim, la Reuseni, dar Ştefan scapă în mod miraculos şi,
astfel, i s-ar deschide larg porţile viitorului său destin.

Deşi Bogdan este pe tronul ţării, având în carte un rol
consistent, tot Ştefan pare a fi în prim-plan, parcă în
ideea că, şi astfel, autorul şi-a propus să arate că despre
el va fi vorba şi dincolo de acele „porţi ale destinului”,
cum spune şi titlul romanului. Sunt mai multe aspecte
interesante în carte. Amintim acum numai cum autorul
prezintă relaţia incipientă a celor doi viitori domnitori a
două ţări române, Ştefan cel Mare şi Vlad Ţepeş, cum
discutau aceştia despre viaţa lor, despre viitor, despre
evenimentele la care luau parte atunci etc.

Autorul a optat pentru o scriitură voit mai la
îndemâna cât mai multor categorii de cititori, un
vocabular nu simplu, dar nesofisticat, uneori pigmentat
cu termeni de epocă din regiune/ regionalisme, cu
scopul, ca şi fragmentele din documente, să apropie
cititorul de atmosfera vremii. În afara de aceasta, după
felul în care scrie, arată că şi-a propus să fie cât mai
aproape posibil de ceea ce se ştie din istorie (oferind
multe informaţii, secvenţe de documente, detaliind, după
caz, diverse aspecte de la curţile Moldovei sau/ şi
Poloniei ori legate de conducătorii acestor ţări, privitoare
la situaţia social/ economică a acelei părţi a Europei,
atunci), dar prezentându-şi şi propriile ipoteze relativ la
unele evenimente, rolul unora sau felul în care s-ar fi
putut manifesta în vreo împrejurare sau alta diverse
personaje istorice (de pildă despre viziunea lui Iancu de
Hunedoara de a apropia cât mai mult cele trei ţări
române).

O carte scrisă cursiv, despre evenimente puţin spre
deloc discutate/ cunoscute publicului larg de la noi.
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Andrei Breabăn arată că este un autor care mai are
căutări, dar cu har pentru „poveste”, pentru îmbierea
cititorului la „călătorii” prin istoria neamului, de la care,
dacă ne gândim şi cum se încheie romanul, avem
aşteptarea unei continuări, poate cu alte şi alte pagini
despre viaţa marelui nostru voievod.

Sfântul Munte Athos, antologie realizată și tradusă de
Ierom. Ștefan Nuțescu, Accent Print, Suceava, 2011

Pe scurt, una dintre cele trei
peninsule care alcătuiesc Peninsula
Calcidică din nor-estul Greciei,
Sfântul Munte Athos, cu o lungime
de 57 (după alții spre 60) de km și o
lățime între 7 și 10 (după alte date
între 8 și 12) km, unde se află 20 de
mănăstiri (de două tipuri: cenobite și
idioritmice), 12 schituri și multe
chilii (fie ele kalive – în care trăiesc
mai mulți călugări, ori ermitaje/ isihasterionuri – în care
trăiește un singur pustnic) în care, citim aici, viețuiesc
peste 1500 de monahi ortodocși (după un recensământ
din 2011 – 1830 de călugări), are, cum știm, un loc
aparte pentru ortodoxie, și în inimile românilor. Sunt
știute istoria acestui loc sfânt, dar și rolul/ sprijinul
Țărilor Române, fără de care poate și soarta Athosului ar
fi fost alta.

Volumul (realizat de părintele Ștefan Nuțescu, stareț
la Chilia (idioritmică) „Buna Vestire, care se găsește nu
departe de kiriakonul Schitului Sfântul Dimitrie – Lacu,
care aparține de Mănăstirea Sfântul Pavel, este probabil
cea mai cunoscută dintre chiliile românești de pe Sfântul
Munte) la care facem referire este o antologie și totodată
un album (pentru realizarea lui sunt aduse mulțumiri
fotografului Matei Buță) într-o realizare (tipo)grafică
deosebită în care sunt descrise (cu istoric, fotografii ș.a.)
cele douăzeci de mănăstiri de pe Sfântul Munte cu
schiturile care țin de acestea, începând cu Marea Lavră,
întemeiată în anul 963 de către Sfântul Atanasie
Athonitul, an care „coincide cu consfințirea
monahismului chinovial” la Athos. Conform celui de-al
doilea Tipic al Sfântului Munte (1045), Marea Lavră
(care are mai multe nume) are o „poziție privilegiată”,
„prima în ordine ierarhică”, pe lângă care se află și
schitul românesc Prodromu.

Citim și despre așezăminte românești de pe Athos,
schiturile Prodromu și Lacu (aparținător de Mănăstirea
Sfântul Pavel), chiliile în care se nevoiesc părinți/
călugări români sau/ și din Moldova de peste Prut.

Este o carte atent alcătuită, cu un bagaj de informații
cântărit pentru scopul dorit, binevenită pentru cititorul
român și pentru că bună parte dintre cărțile despre Athos

care pot fi găsite la noi, poate și pentru că sunt, cele mai
multe, traduceri, nu dau atât de multe detalii despre
așezămintele românești. 

O carte frumoasă, pentru cei care au fost acolo spre
aducere aminte și întregire a celor pe care le-au aflat/
văzut, iar pentru cei care nu au văzut cu ochii lor Sfântul
Munte o invitație la călătorie în acest loc cu totul aparte.

Ciurea – comunitate metropolitană, Editura
Performantica, Iaşi, 2018, 392 p.

Semnalăm, cum am făcut de
câte ori am avut posibilitatea cu
astfel de demersuri, această lucrare
cu caracter monografic (coordonată
de Aurel Brumă, colaboratori fiind
Maria Arnăutu, Ciumaşu Ioan-
Octavian, Huţanu Monica, Cătălin
Lupu, Luminiţa Lupu, Mihai
Pătlăgică, Victor Sava, Maria
Zamfirache), o „carte a vieţii

comunitare”, cum îi spune primarul Cătălin Lupu.
Pentru a înţelege în ce fel a fost gândită această carte,

iată, pe scurt, cum a fost structurată (după cuvântul de
deschidere al primarului): Ciurea – un loc pe harta lumii,
Ziua a treia (Geologia comunei Ciurea, resurse
geologice, râuri, ape subterane, acumulări acvatice,
clima, vegetaţia), Ciurea în teritorialitatea ieşeană,
Antecesorii, Oameni, neamuri, sate ciurene până la
1932, (satele Ciurea, Hlincea – cu Mănăstirea Hlincea,
Picioru Lupului, Lunca Cetăţuii, Zanea, Juvăţ,
Dumbrava, Slobozia, Curături), Incursiuni toponimice,
Gările, Fabrica de cărămizi Ciurea, Între două ocupaţii,
Sistemul de sănătate, Agricultura din Ciurea (înainte şi
după revoluţie, cu „perioada Vişoianu), Însemne
identitare, Sistemul instructiv-educativ, Viaţa creştină,
Biblioteca publică, Administraţia publică locală, Corul
bărbătesc ad-hoc, Țărani, manageri, fermieri agricoli,
Ciurea – comună patrimonială (cu cetăţeni de onoare sau
oameni care s-au născut/ au trăit/ vieţuiesc în Ciurea,
fiind amintite mai multe nume de la Petru Ciubotaru,
Mihai Ursachi la Cella Neamţu sau familia Cortez).

Nu ne-am propus să analizăm astfel de demersuri din
punct de vedere al modului de realizare, sub diversele
aspecte, ci doar să le semnalăm succint, pentru a le aduce
la cunoştinţa cititorilor noştri, convinşi fiind că este de
dorit ca tot mai multe localităţi din ţara noastră să
beneficieze de monografii, lucrări cu caracter
monografic ş.a. Aşa facem, aşadar, şi cu această carte
despre o comună despre care citim în aceste pagini multe
lucruri interesante, dar şi că „este poarta de intrare spre
municipiul Iaşi”.

Marius CHELARU
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O acroşantă poezie de notaţie scrie Gabriel Burlacu în
După doisprezece ani (Editura Paideia, 2020); cele trei
segmente ale cărţii – Fiinţa iubită, Natura şi Gîn duri despre
societate – fixează reperele fluxului de conştiinţă, al gîndului,
sentimentului, stării dominante, senzaţiei imediate şi,
deopotrivă, dau contur figurilor lirice tutelare ale poemelor.
Poezia e, în fond, un fel de a transcrie viaţa cu suma intactă a
virtulalităţilor sale şi un mod de a amîna sfîrşitul, „noaptea
răcoroasă”, rugina copacilor, în sunetul clopotelor, simbol al
revelaţiei divine şi glasului transcendental, dar şi al meditaţiei
şi al comunicării între cer şi pămînt, între cosmic şi teluric:
„Te rog să mă mai ţii de mînă/ Și în această vară/ Și nu mă-
nvinui că vreau să fiu cu tine/ În uvertura nopţii răcoroase./ Și
cine ştie cum o fi la toamnă/ Și cum s-or dezgoli şi-or rugini
copacii?/ Și ce vecie aspră ne va potopi?/ Văzduhul astăzi
lăcrimează/ Și clopotele toate prind a dăngăni,/ Apusul prea
din timp s-a înstăpînit asupră-ne/ Iar chipul mor ţii se-arată
negreşit” (Poezie).

Altfel, textele din Fiinţa iubită sînt ale mamei care, în
poeme precum Mîna mamei ori Mama, veghează, învelită
într-o „broboadă de doruri”, la creşterea fiinţei, purtîndu-i
grija („Mereu în broboadă de doruri/ Care se-ntreabă de-s
singur/ Ori dacă-s bine și sănătos/ Mama mea, desigur” –
Mama), ale tatălui, despre care, dintr-un biografem, aflăm că
a fost „profesor de pedago gie”, luîndu-şi în sarcină formarea
fiinţei („Tatăl, profesor de pe dagogie,/ M-a învăţat cu grijă în
pruncie,/ M-a educat şi m-a format ca om,/ Și mic fiind, şi
suferind,/ Urca cu mine în braţe/ La munte, în fiecare
dimineaţă,/ Ca să respir un aer tare şi curat./ Și orice mare
reuşită a mea în viaţă/ El o trăia c-o lacrimă curgînd pe față”
– Tata), ale vîrstei de aur, cu eterna reîntoarcere în copilărie
(„Fermecătoarea copilărie/ Cu basme şi povestiri frumoase,/
Cu zîne, cu zmei şi împăraţi,/ Cu Ilene Cosînzene şi Feţi-
Frumoşi,/ Cu cîn tece şi jocuri de copii” – Copilărie), ale unui
dialog cu fiul des pre jocurile celeilalte copilării, din spaţiul
fiinţial al satului („Nu te-ai născut la ţară, ci în Bucureşti,/ Nu
ai băut apă adusă în doniţă cu cobiliţa,/ Nu ai mîncat smîntînă,
lapte şi urdă direct de la stînă,/ Păscuţe şi pîini mici coapte în
ţest,/ Friptură pecie ori trandafiri gustoşi de sărbători/ Și n-ai
mîncat direct din natură…/ Cireşe, prune şi roşii din vrej,/
Porumb copt pe jar, pe ogor,/...sau nuci verzi scobite de
bătrîni,/ Și n-ai jucat ţurcă, glinţă sau nouă cărămizi,/ Nu ai
jucat miuţă sau te-ai plimbat cu cercul” – Fiule), parcă pentru
a întîrzia momentul (pe)trecerii, tragica despărţire de vîrsta
copilăriei şi de figurile sale tutela re: „Eşti ziua care începe să
crească,/ Sunt ziua care începe să scadă,/ Soarele tău începe
să strălucească,/ Soarele meu începe să asfinţească./ Seara şi
noaptea ta sunt departe.../ Noaptea mea începe să se ivească”

(Copilul); „Unde sunt mama, tata?/ Unde s-a dus
copilăria?/...şi rîsul mamei?/...şi privirea tatei?/...şi vorbele lor
bune?/...şi grija lor de mine?” (Întrebări). În sfîrşit, texte le din
primul segment al cărții sînt (şi) ale erosului, în Iubita,
Femeie, Pieptul, Iubire, Magie, în imagini surprinzătoare, de
o frapantă originalitate: „Atunci, cînd el i-a cuprins strîns
talia/ Și a tras-o aproape, atît de aproape,/ Ea s-a făcut pe loc
apă,/ Apă ce unduie între cer şi pămînt” (Magie).

Natura, a doua secţiune a căr ţii lui Gabriel Burlacu,
„notează” un pelerinaj la Muntele Athos (Athos), o relaţie
specială cu marea, cu marginea lumii (Margini, Marea,
Marea care cîntă, O nouă zi, Întîmplări), lumina care
hrăneşte pustia (Planeta Pămînt) şi o pînză de păianjen care
se asociază, ca în mitologie, destinului (Pînza de păianjen); e
aici şi un poem „ciudat” care deschide, însă, o poartă spre
magia lumii de dincolo: fîntîna, axis mundi, cerul de jos e, în
poezia lui Gabriel Burlacu, otrăvită de „diavolul de cîmpie”,
cel alungat de Moliftele Sfântului Vasile cel Mare: „Vai!... s-
a-necat/ Fîntîna!/ Apa-i neagră, vineţie,/ Parcă un diavol de
cîmpie/ Și-a uitat ochii în ea!” (Fîntîna).

Gînduri despre societate, a treia secţiune a cărţii, aduce
un insolit inventar al poeţilor noştri „de Pre miul Nobel”
(“Nichita şi Blaga şi Arghezi,/ Bacovia, desigur/ Și încă ar
mai fi/ Poeţi de Nobel/ Mari, monumentali,/ Ori Labiş,/
Barbu, Sorescu, Ivănescu/ Şi alţi cîţiva” – Nobel), tipologii,
caractere, inculţi „globali”, elite de carton, o clasă politică
derizorie care se agită pe scena publică: „Hoţi de toate şi din
toate,/ Mincinoşi şi profitori,/ Lacomi şi necumpătaţi,/ Leneşi
şi înşelători,/ Calomniatori şi proşti,/ Certăreţi şi ranchiunoşi,/
Pizmaşi şi fricoşi,/ Palavragii şi negustori de vorbe/ N-au
teamă, nu au frică,/ Păcălesc şi sunt descurcăreţi”
(Caractere); „Foşti activişti şi securişti,/ Mai cumsecade sau
mai bădărani,/ Au lăsat din mînă ciocanul şi lopata/ Și ţin la
piept dosare cu origini liberale./ Le ard pe acelea cu cîte au
turnat,/ Cu titluri academice se-mpovărară/ Și-au devenit
bogaţi din cale-afară/ Și s-au stilat şi-au devenit distinşi”
(Postcomunism); „Incultura globală/ Persuasivă şi sclifosită/
Vine prin cablul TV/ Ne inundă, ne sufocă, ne arde/ Și
ridicăm osanale/ Globalizării, prostului gust” (Azi); „Fără
ocupație clară, cu studii incerte,/ Au intrat în politică lipind
afişe pentru partide/ Dactilografe, secretare,/ Fierari betonişti
ori vopsitori auto/ Au ajuns generali ori profesori
universitari,/ Cu mai multe masterate, dar şi doctorate./ Peltici
în limbă şi gîndire,/ Ţîfnoşi, obraznici, tupeişti” (Siluitorii
limbii). O lume pe care Momos, zeul ironiei şi al zeflemelei,
o supune unui discurs critic aspru, sarcastic, demolator.
Numai că ironia este ininteligibilă prostiei.
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Constantin Cubleșan, Poezia de zi și de noapte
(2019), 212 , și  Poezia în lumini și umbre (2020), 184 p.
editura Limex, Florești.

Tot mai rari sunt criticii literari care
să se ocupe, temeinic, de  evoluția liter-
aturii române contemporane, asemem-
nea lui Constantin Cubleșan, cel care în
2019 și 2020, a publicat la remarcabila
editură Limex , a lui Mircea Petean,
două opuri: Poezia de zi și de noapte și
Poezia în lumini și umbre. Critica lite-
rară semnată de Constantin Cubleșan

are darul de a pune în valoare, cu mult discernământ, dar și
multă sinceritate, calitatea estetică a cărților comentate,
fără a ține cont de unele criterii care funcționează, din
păcate, tot mai mult în aceste vremuri în  literatura noastră.
Autori, poeți din varii zone ale țării, dar și din generații
diferite sunt radiografiați metodic. Fiecare titlu pe care îl
alege Constantin Cubleșan, pentru unul sau altul dintre
poeți are darul de a fi unul sintetic, de a evidenția ceea ce
este cu totul special în acea carte.  Pentru autorul acestor
cărți, Bartolomeu Valeriu Anania reprezintă Axul spiritual:
tradiție și religie, A.E. Baconsky parcurge, liric vorbind,
Drumul de la proletcultism la existențialism, pentru ca Etta
Boeriu să fie decriptată drept Tandră și nostalgică. Despre
o mitologie a satului decodează Constantin Cubleșan în
poezia Doinei Cetea iar la Gabriel Chifu derscoperă
Seninătatea elegiacului. Horia Gârbea este în viziunea
criticului Îngerul vieții și al morții iar Nicolae Dabija, prin
poemele sale, face  o Închinare limbii materne. La Nichita
Stănescu descoperă O cosmogonie iar la Lucian Vasiliu
Actualitatea trăită liric. Acestea ar fi doar câteva exemple
din cartea  Poezia de zi și de noapte. Din cartea Poezia în
lumini și umbre, la fel se pot sorta asemenea astfel de
definiții. Prin Romanticul livresc este definit Al. Andrițoiu,
Poezia ca atitudine ludică, Grigore Arbore sau Poezia int-
electuală la Cezar Baltag. Gherghe Grigurcu este definit
prin Poezia trăirilor absconse, iar George Meniuc drept
Blândul cugetător liric. Poezia materiei de cuvinte
definește starea poetică a lui Ion Mircea iar la Modest
Morariu Neliniștita candoare pentru ca atunci când este
vorba de Florin Mugur să descopere o Conștiință tragică.
Robert Șerban vorbește în poezia sa despre Poezia univer-
sului mic, ca Grete Tartler să descopere, Realitatea din leg-
endă. Iubirile și moartea îl definesc cel mai fidel pe
Valentin Tașcu și Grigore Vieru să fie descoperit drept
Poetul orfic. Poezia orașului metafizic și lumea sa îl
definește pe Matei Vișniec, iar în cartea lui George
Vulturescu să descopere O lampă (poetică) în suflet. Sunt
tot atâte sinteze despre cărțile comentate pentru că lectura
făcută de Constantin Cubleșan la cărțile confraților este una
temeinică și severă.  Modalitatea aceasta de critică sintetică
presupune o mare putere de înțelegere a cărților citite și
poasibilitatea de a concluziona într-o singură propoziție

întreaga structură a unui poet. Cele spuse de Constantin
Cubleșan despre unul sau altul dintre poeți devine o ade-
vărată pecete, definind, în fond, un univers liric. Se poate
observa lesne faptul că la criticul literar Constantin
Cubleșan lipsește spiritul de coterie literară, el abordând,
cu maximă seriozitate poeți din  generații diferite, de
exprimări lirice diferite și mai ales nu ține cont de partea
cărei grupări literare este atașat poetul respectiv. Această
modalitate de abordare face și mai credibil demersul său
critic. În cea de a doua carte a sa: Poezia în lumini și umbre,
metoda critică propusă în primul volum își urmează aceeași
traiectorie. De la Romanticul livresc văzut în  lirica lui
Alexandu Andrițoiu și până  O lampă (poetică) în suflet în
care îl surprinde pe George Vulturescu sunt așezate, în
ordinea alfabetică a numelor, comentariile extrem de
provocatoare și de sugestive propuse cititorilor ca bază de
cunoaștere a fenomenului literar contemporan. Se cuvine a
fi salutat un asemenea critic literar cum este Constantin
Cubleșan și de a fi drept un bun exemplu pentru critica
tânără, ee întâmpinare, gen de care duce mare lipsă literatu-
ra romnî de astăzi.

Mihai Sultana Vicol, Penitența cavalerului cruciat,
editura Opera Magna, Iași, 2020, 100 p.

Etalându-și  în orice împrejurare
aura de războinic,  demonstrând că este
un adevărat cavaler al dreptății, Mihai
Sultana Vicol publică un nou volum de
poeme, de această dată pregătit să înge-
nuncheze în fața mărului dreptății, dar
tot cu vârful sabiei înfipt în mărul
provocării, volum intitulat Penitența
cavalerului cruciat. Eram temător de
moarte. În rugăciuni am găsit izbânda. Dumnezeu era
apărătorul. Într-o noapte am văzut chipul morții. Am simțit
pentru întâia dată durerile veșniciei. Spaima mă cuprins-
ese. Trebuie să mărturisesc că am făgăduit tuturor înger-
ilor credința mea. Am stropit cu lacrimi Mormântul Sfînt –
spune poetul în acest jurământ de supunere, castitate și
credință pe care îl publică în deschiderea acestei cărți , un
jurământ prin care își confesează întreaga sa iubire față de
o anume persoană. El se întreabă, retoric desigur, Ce s-a
ales din noi cavalerii cruciați? Moartea ne-a împrăștiat pe
toți în pământuri străine. Ierusalimul este învins. Și totuși
Ierusalimul nu a fost învins ci a reînviat din propria-i
cenușă și redat creștinătății. Cartea este un adevărat proces
de intenție făcut pentru trădători: Cine sunt făptuitorii
vânzării! La această întrebare încearcă să afle răspuns poe-
tul Mihai Sultana Vicol. Scurta radiografie asupra devenirii
sale drept cavaler cruciat este redată prin versurile: Gloria
lui Richard Inimă de Leu/ Era pentru mine un trandafir
înflorit? Vroiam să-l urmez până acolo unde/ Cei trei magi
s-au arătat pentru a vesti/ Nașterea lui Iisus Hristos.
Dominat de o inocență devastatoare poetul, liber ca o fur-
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tună dezlănțuită, simte că spovedania este mărturia
vinovăției. Adept al acestui Ordin al cavalerilor cruciați el
îndrăznește să sfideze moartea  prin poezie, semn al unei
desăvârșite dorințe de sacrificare. Cu această carte de for-
mulă ezoterică Mihai Sultana Vicol reușește să se impună
ca o voce lirică deosebită. El însuși se consideră un cavaler
cruciat și pentru aceasta scrie poemul Numai nouă, cruci-
aților: Nouă, Cavalerilor Cruciați în Ierusalim/ Ni s-a ară-
tat chipul necredincioasei Irodia/ Cu toții am simțit nelin-
iștea care era un rug în flăcări/ Irod hohotea înecându-se
în sughițuri/ Îmbrățișând-o cu nerușinare pe Irodia…
Poetul simte cum peste cetate izvora bezna sălbatecă/.../
Ne-a blestemat să fim lipsiți der vlagă/Și să murim de sabie
păgână. Ceea ce chiar s-a realizat  în urma acestui blestem.
Pe coperta a patra poetul Mihai Sultana Vicol publică un
poem care într-un anume mod este un corolar al întregii
sale cărți: Eram tânăr de crd și nebun/ Nu văzusem  nicio-
dată marea și o corabie/ Nu știam cum se ține în mână un
scut și o sabie/ Pline îmi erau gândurile de mândria de a fi
cavaler cruciat. Se poate remarca din acest poem, roman-
tismul, naivitatea și mai ales entuziasmul care cuprinsese
acea generație, întru apărarea locurilor sacre sub sceptrul
sfintei cruci. Extrem de inspirată și coperta semnată de poe-
tul și pictorul Vasilian Doboș, cel care a reușit să pună în
circuitul editorial o carte meritorie.

George Constantin, Poeme repetate, editura SemnE,
București, 2018, 72 p. Coperta și grafica interioară semna-
te de Alex. Ivanov.

Formația intelectuală a lui George
Constantin, absolvent al facultății de
filosofie și sociologie culturală, doctor
în filosofie și sociologie, își spune pe
deplin cuvântul în poemele sale din
această carte Poeme repetate, dându-le o
ținută intelectuală deosebită. Fibra de
filosof și sociolog al culturii îl determi-
nă să scrie poeme emoționante, fie în

vers liber, fie în vers clasic, versuri dominate de o muzică
interioară ca o adevărată lovire misterioasă de astre, cu o
aură specială. Asumânduși, mai mereu, forma de exprima-
re baladescă, a poemelor gata să fie cântate el scrie : haide
prietene să spunem basme triste despre/ moartea regilor/ să
sfințim gândurile care pentru că nu pot răzbate/ mor în
mândria lor// … //  mai triști ca niciodată/ să curățăm apele/
de sângele frunzelor/ clamează poetul având credința puri-
ficării prin poezie, ca prin trecerea peste un rug de metafo-
re. În Înștiințare II el se întreabă: o cât timp a trecut/ s-au
întors cărările cu fața către noi/ nisipul înghețat s-a descom-
pus/ păstrează forma iluziei noastre. El mai constată în
acest poem că: s-au răsucit anotimpurile cu/ zăpezile spre
noi… consemnând astfel trecerea noastră prin furcile cau-
dine ale timpului chiar dacă pasărea cenușie uitată este de
amândoi, constatând că mai există pentru a da șansă viito-
rului să fie amintire ca astfel păcatul să devină iubire.

Poemele lui George Constantin scrise, așa cum spuneam,
fie în vrs alb, fie în formă clasică dau astfel o ținură și dem-
nitate rostirii lirice în conținutul cărora se află o adevărată
logică a sentimentelor, aparent ilogice. Cele trei capitole
ale cărții Poeme repetate sunt: Înștiințare și voi cita din cel
de al XX-lea poem, deși mirat a mai trecut un secol/ un
tânăr cu palton s-a exilat/ citesc din presă un stupid articol/
chiar universul tot e mutilat// într-un metrou bătrân și fără
glas/ se tânguia sinistru o vioară/ iar oamenii tăcuți au mai
rămas/ de parcă-ar fi cântat întâia oară// în noapte-am
cunoscut o lună plină/ prin parc deja fanfara amuțise/ la
plopii fără soț o orfelină/ cânta amar iar raza asfințise// de
azi alt secol s-a pornit la drum și-alaiul trist al celui ce-a
murit/ renaște-n cărți ca pasărea din scrum/ un phoenix și-
un poet din răsărit , un minunat poem baladesc dedicat lui
George Bacocia; Nocturne, tot 20 de poeme (voi cuta din
Nocturnă XIV: artiștii mari nu suferă niciodată/ de friguri/
și nici de indulgență/ ei se mistuie voluntar/ la temperaturi-
le sacre ale kosmosului// și nu acceptă nicio deviere/ de la
gramatica lui lobacevscki sau riemann/ între ei și lume
există o ierarhie cerească/ nobilă și matematică/ sinceră și
damnată/ într-o dreaptă măsură , poem dedicat lui Lucian
Blaga, și cel de al treilea capitol compus din zece poeme
care se intitulează Cântic vechi și voi cita cin cel de-al
optălea cântic: Cântic vechi VIII nu mai aștept noaptea ca
acum un secol când desenam în aer fi ecare silabă a trupu-
lui tău nu mai aștept dimineața ca acum o mie de ani când
îmi înfășuram sufletul în părul tău răsfi rat peste perne nu
mai aștept ziua ca la începutul lumii când îți propovăduiam
ființa ca și când va fi fost primul cuvânt. nu mai aștept
nimic ca atunci când nu eram ceea ce urma să fi tu.
George Constantin este un poet cu o bună știință a scrisu-
lui, un poet care nu riscă, cel puțin în acest volum, să devi-
nă monoton pentru că știe să se rostească într-o linie
modernă, chiasr dacă aparent poate fi suspectat că alune-
că spre un baladesc ușor retro. În poemele sale, George
Constantin sugerează că fructul necopt este mâncat doar în
doi, chiar dacă: privirea este crescută prea des și prea
goală/uitată în descântecul crailor magi/ prin semne oculte.
Se presimte cu multă claritate cum, cristalele reci sunt într-
o glorie fluidă și zăpada albise de atâta așteptare. O poezie
a indeciziilor, a semnelor de oprire în a se destăinui până la
capăt, se poate descoperi în poemele din această carte. 

Arhimandrit Veniamin V. Boțoroga, Calea iubirii,
editura Detectiv literar, București, 2020, 188 p.

Cum mi se pare și firesc din partea
unei fețe bisericești, Arhimandritul
Veniamin V. Boțoroga, scrie poezie de
mare simțire duhovnicească, poezie în
care, așa cum spune, caută Calea iubirii:
Iubirea-n viață-mi poartă/ Speranța tot
mereu,/ Dar fără ea e moartă/ Credința-
n Dumnezeu. Și mai spune: Eu las să
curgă-n poezie/ O undă de melanco-
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lie.../ ceea ce ne duce cu gândul la rugile adresate lui
Dumnezeu de către cei care se află în slujba Lui dar și de
noi cei care trăim cu El în inimă și în gând, știind că  pen-
tru fiecare din noi lumea este închisă-n poezie , iar în rugi-
le noastre solicităm: Arată-mi, Doamne, calea-n
lume,/Arată-mi, Doamne, calea în cer/ Să pot s-adun noi
fapte bune,/ Să pot mai mult la Rai să sper. Îndemnul la
meditație, la rugi sincere și pioase, la puritate de comporta-
ment se simte în fiecare dintre poeziile sale, cu o anumită
liniște sufletească dar și spirituală. Meritul editurii Detectiv
literar este cu atât mai mare pentru că reușește să pună în
circulație poemele Arhimandritului Veniamin V. Boțoroga,
cu multă generozitate și profesionalism și să îndrepte aces-
te rugi poetice spre inima citiorilor de poezie adevărată,
lipsită de făcături și de  tot felul de conotații, care mai de
care mai trăsnite. Poemele lui Veniamin V. Boțoroga ne
aduce în fața ochilor un adevărat film al trecerii noastre
prin viață și pentru viață, și ne face să spunem odată cu el :
Privesc timpul ce pleacă în urmă călător,/ Și simt cum mă
încearcă iar nostalgii de dor,/ Aștept timpul ce vine, spera-
nță-n viitor/ Și tot rămân întruna prezentului dator.//...// Un
zbor pe lume-i viața purtat întru credință,/ În lumea asta
mai trăim, având speranță,/ Zburăm întru nădejde că până
la sfârșit,/ E-un zbor spre veșnicie, e-un zbor spre infinit.
Spre această liniște a zborului spre infinit ne îndeamnă să
călătorim, cu inima și gândurile curate, cu speranța că
Această alergare mereu spre înainte ne conturează existe-
nța și ne înnobilează. Iată cum vede autorul  acestor poeme
Calea spre iubire. Nu ca pe o trecere prin cercuri de foc ci
prin cercuri de iubire, de înțelegere și de recunoaștere a
Judecătoerului Suprem, cel care ne poate ajuta să ajungem,
în Rai, prin faptele noastre. Cel mai adesea autorul ne anu-
nță că există un Ceas al tainei, un ceas în care: Bate clopo-
tul la mănăstire,/ Bate-n dungă, sunetu-i prelung,/ Este vre-
mea de liturghisire,/ În biserici îngerii ajung.// E ora tainei
sfinte în altar,/ E timpul readfucerii aminte,/ E vremea invo-
cărilor de har,/ Un ceas al tainei de prefaceri sfinte.//Un
duh de rugăciune ne unește,/ Speranța-n inimă s-aprinde,/
Noi știm că Mielul se jertfește,/ Pe cruce mâinile
întinde.//Vrea să cuprindă lumea-ntreagă,/Vrea să ne facă
mai uniți,/ De-i înțelegem taina, să ne atragă,/ Să fim și noi
alăturea de sfinți. În aceste vremuri, atât de tulburi și de
dezbinare, versurile lui Veniamin V. Boțoroga îndeamnă la
o revenire la cele sfinte sub aura sacră a Mielului care se
jertfește pentru noi, pe cruce, cu mâinile întinse, fără să țină
cont de durerea Sa. Autorul știe că: Prin poezie,/ Prin dor
și cânt,/ Las bucurie/ Pe-acest pământ. Chiar despre bucu-
ria înaintării pe Calea iubirii vorbesc poeziile sale și asta nu
este deloc puțin lucru.

Tudor Amza, Joc grav, și Cosmin-Petronel Amza,
Recurs (Sunt iubit de Dumnezeu), editura Lumina Tipo,
București 2017, 360 p. Cuvânt înainte de Larisa Amza și
Robert-Vasilian Amza.

Fiind o carte cu o anumită cheie de a fi decodată, aceas-

tă carte compusă din două cărți, cuprin-
de poemele a doi poeți, tată și fiu,
poeme comentate de copiii lui Cosmin
Amza și nepoții lui Tudor Amza. Dar
asta nu este nici pe departe o carte de
familie ci mai degrabă o carte a unei
drame de familie, carte scrisă la patru
mâini și trăită la cel puțin șase inimi. Nu
cred că este cazul să dezvolt mai mult
acest subiect pentru că vreau să vorbesc
strict despre poemele din această carte,
dar de fapt despre două cărți în una sin-
gură. Cu un profund sentiment de înțe-
legere a jertfei, Cosmin-Petronel Amza
înțelege spiritul de jertfelnicire, încă din
adolescență, spunând chiar în poemul
de început, Recurs, poem care dă și tit-
lul cărții sale: De ce atunci nu ai punc-

tat spre mine/ Arătătorul mâinii ridicat/ Să mă transformi
în cruce, iar pe Tine/ Nu cred că greutatea crucii-ar mai fi
stat. Sunt semne ale înțelegerii profunde și depline al sen-
timentului de sacrificiu. Tatăl meu, spune Robert-Vasilian
Amza, a salvat din copilul de altă dată cel puțin semnul
întrebării, pe care l-a așternut în vers, convins fiind că nu
semnătura pe o carte contează ci amprentele. El a dus pe
tălpi în lumea cerului aroma pământului românesc… Sunt
gânduri de profunde trăiri și de mare înțelegere față de
moștenirea lăsată de tatăl lui. Recursul lui Cosmin-Petronel
Amza devine de-a dreptul o tragedie, o tragedie pe care el
o intuiește și o poartă cu sine. Dar dorește să fie cunoscut
faptul că el își înțelege pe deplin menirea și rostul pe acest
pământ: Ce sunt versurile acestea pe fața ta plopule?/ De
ce-mi zâmbești atât de roz?/ Frunzele tale s-au albăstrit de
lirism? Iar tu? Zâmbești! Zâmbești și reciți! Este o adevă-
rată comuniune cu natura, o trăire profundă și o înțelegere
a lumii din care venim și în care ne retragem. Timpul este
un înger,/ Anii sunt bătăile aripelor lui sau, un alt poem, la
fel de sintetic precum cel menționat: Cine s-a fript de buza
mea,/ Să nu mai fie om, ci pas. Pentru a câta oară-n ceru-
ri/ Stele pentru noi răsar? se întreba poetul știind că florile
de soc numai pentru noi răsar. Sentimentul jertfei este unul
profund și nedisimulat, așa cum se poate lesne decoda din
versurile acestui Recurs. Recurs la meditație,  Recurs la
înțelegere sau Recurs pentru apărarea unei lumi mai bune ?
Sunt multe întrebări pe care încercăm să le dezlegăm din
cartea lui Cosmin-Petronel Amza și asta face și fiul său,
Robert-Vasilian Amza știind că tatăl lui a salvat din copilul
de altă dată  cel puțin semnul întrebării.  Recurs este o carte
încărcată de învățăminte. Despre bunicul ei, poetul Tudor
Amza, Larisa Amza spune, parcă în armonie cu cele spuse
de fratele ei despre tatăl lor, că autorul Jocului grav, a stat
cu visele la masă și a așternut pe hârtie serile de basm,
când colindătorii din sat, cu frații săi, poposeau la fiecare
casă Și cum cântau cum nici în paradis/ Nu sunt colinde ca
la noi acasă. Cu multă acuratețe, Larisa Amza descoperă în
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poeziile lui Tudor Amza jocul grav care descrie stările trăi-
te, ba vara în plină secetă, ba toamna cu dorul de ducă al
păsărilor într-un anotimp în care gutuile se coc, ori iarna
cu grădina înghețată parcă prăbușită din cer, sau, primă-
vara când țipătul caișilor în floare îl lua în brațe. Un poem
încărcat de dramatism publică Tudor Amza în acest Joc
grav, un poem intitulat : Mi-a venit băiatu acasă : Mi-a
venit băiatu acasă,/ Dar, era ca musafir,/ L-am simțit
umblând prin ccasă/ Luminat și ăplin de mir.// Candela era
aprinsă,/ Flacăra lumina rece,/ mama, în genunchi, învin-
să,/ Îl ruga să nu mai plece.// Și a stat cu noi la masă,/
Scaunul îl aștepta,/Ziua-a fost cea mai frumoasă,/
Dumnezeu ne va ierta. // Sigur, a-ntrebat de totți,/Care,
cum și-a luat zborul,/ De copii și de nepoți/ Cărora le duce
dorul. Cred că acest poem este sinteza cărții și a suferinței
pe care o poate simți un părinte dar și dorința de a-și regă-
si fiul. Poetul Tudor Amza intră în acest dialog al speranței
și al încerederii a unei regăsiri dincolo de plecarea fizică,
regăsire cu mult mai profundă decât cea obișnuită. El
spune: Eu sunt părintele ascuns/ În vârfuri reci și foșnete
de ram,/ În taina ta de nepătruns? La care sisngur mă
înham.// Eu sunt un vârf ușor de seară/ Cu inima marcată
de durere/ Ducând în suflet marea mea povară/ De-a te iubi
cât îmi stă în putere.// Și acest poem este o adevărată pro-
fesiune de credință, mai mult  decât toată suferința: Că eu,
așa cum sunt nebun/ De frumusețea frunții reci/ Mă-nchin
adânc și vreau să-îi spun/ Că te-oi iubi mereu, pe veci. Și
faptul că se dedică trup și suflet, prin tot ce face, memoriei
fiului său demonstrează că dincolo de suferință există
convingerea cu nimic nu este în zadar. Acest duplex  literar
dovedește că poetul Tudor Amza își duce cu demnitate și
prețuire  sprituală suferința, transformând-o, cu mult talent,
în creație autentică.

Ștefan Cotoros, Cantemireștii la curtea țarilor ruși,
editura Cetatea Doamnei, Piatra Neamț, 2020, 388 p.

Prefață semnată de criticul literar, poet
și prozator, Lucian Strochi.

Nu știu prea multe despre studiile
(cele în domeniul istoriei) pe care le-ar
fi absolvit Ștefan Cotoros, dar știu , din
cărțile anterioare publicate că ne aflăm
în fața unui adevărat scormonitor de
decumente în arhivele din țară și din
străinătate, pentru a aduce în prim plan

unele personalități ale lumii românești, din varii domenii.
În 2014 publică : România sub asaltul iredentismului și
revizionismului, apoi publică, tot în 2014 Biografii reale
ale revoluției bolșevice. În 2015 publică, Așteptându-i pe
americani. Grupuri de rezistență armată anticomunistă,
Un catalog al demnității românești, Vol. I și II, Gânduri și
caviar în micul Paris. Comisarul Alimănescu între lumini și
umbre, Asasinate care au scufundat Rusia, Masacrul casei
imperiale a Romanovilor și în sfârșit acest op masiv,
Cantemireștii la curtea țarilor  ruși. Pe lângă viața și opera

lui Dimitrie Cantemir, Ștefan Cotoros face o adevărată
radiografie a celorlalți cantemiriești (Maria, fiica lui
Dimitrie, Antioh, dar și a celorlalți trei frați, și chiar asupra
fratelui lui Dimitrie Cantemir, tot Antioh, care a fost zălog
la Constantinopol și cu care domnitorul moldovean nu a
avut cele mai strânse relații). Sunt surprinse în aceată carte
reformele pe care Petru cel Mare le inițiază în acea perioa-
dă, modernizând statul Rus și apropiindul de civilizația
europeană, mai ales cea franceză. În fond ce este acest
volum intitulat aproape provocator, Cantemireștii la curtea
țarilor ruși? Este un roman istoric, un roman biografic, un
roman de dragoste, un roman  document, așadar un roman
cu de toate, dar tot ce se află în această carte, sunt mărturii
și extrase din documentele vremii publicate de diverse per-
sonalități și păstrate în diverse arhive, pe care autorul le-a
cercetat și le redă aici. Dimitrie Cantemir este cercetat sub
toate aspectele : domnitor, scriitor, filosof, părinte, mason
și, de ce nu, vasal, ceea ce completează, fericit întreaga
existență a unuia dintre marile personalități europene și cu
siguranță cel mai mare enciclopedist român. Sunt detalii
delicioase, ne avertizează Lucian Strochi, cum ar fi fuga lui
Dimitrie de la Stălinești pe sub rochia împărătesei și alte
amănunte picante pe care cititorul acestei cărți trebuie să le
descopere spre plăcerea lecturii dar și pentru o bună și
corectă informare a sa. Cartea lui Ștefan Cotoros este un
roman total : epistolar, social, istoric, de dragoste, picaresc,
cu capă și spadă (spada fiind mereu în mâna țarului), sen-
zațional, de mistere, ezoteric, gotic, de groază. Este o lume
totală prin care imaginația autorului se plimbă, bazându-se
pe extrem de multe documente, plimbându-ne și pe noi în
tainele acelui secol al XVII-lea, asemănător ca un glob de
foc în care ardea în permanență.  Cartea este însoțită și de
o Schiță a neamului cantemireștilor din care se pot distin-
ge cei patru fii ai lui Constantin Cantemir, tatăl lui Dimitrie
și cei a celor nouă fii ai lui.  Este o schiță extrem de inter-
esantă, din care putem descoperi că mulți dintre acești
urmași au avut funcții importante în stat sau în armată, fie
în Țările Române fie în Imperiul Țarist. Antioh Cantemir,
fiul lui Dimitrie Cantemir este considerat drept deschizător
de drumuri în literatura rusă, ceea ce nu este deloc puțin
lucru. Această carte document pusă la dispoziția cititorului
de către Ștefan Cotoros încearcă și chiar reușește să facă
lumină în ceea ce privește această familie a Cantemirilor, o
familie tragică, în fond, o familie care pare predestinată
marilor tragedii antice. Apariția unei astfel de cărți precum
aceasta scrisă de Ștefan Cotoros este o nouă lămurire a unor
mistere pe care altfel nu prea avem cum să le cunoaștem.

Emilian MARCU
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Mai rar om cu atâtea disponibilități –
în același timp și realizări – ca cel care a
fost (pentru destui încă mai este) Emil
Iordache. Aproape că poți spune ca
anticul nostru strămoș: nimic din ce era
omenesc (la nivel cultural) nu-i era
străin. Traducător de înaltă ținută, țintind
la „vârfurile” unei literaturi care nu duce
lipsă de valori recunoscute, cu o fină
cunoaștere a nuanțelor celor două limbi,
ne-a adus pe românește pagini din
Pușkin, Dostoievski, Esenin, Gogol,
Blok ș.a.

Sutele de studii, articole, comunicări, luări de
atitudine, le-a aglutinat în 10 cărți de puternic impact
(vezi lista de la sfârșit), rod al unei inteligențe
scăpărătoare și al unei pătrunderi uimitoare în partea
ascunsă a operei literare, ceea ce l-a propulsat în
primele rânduri ale confreriei de critici, istorici
literari, eseiști.

Profesor universitar de elită, bun profesionist și
organizator, a lăsat în urmă generații de tineri cărora
„le-a deschis ochii”, i-a promovat și i-a propulsat, ale
căror amintiri nu pot fi șterse cu ușurință.

Un pasionat (și dedicat) partizan (și „arhitect”) al
fenomenului revuistic, în care vedea o pârghie
eficientă pentru îmbogățirea spirituală și eradicarea
racilelor societății, Emil Iordache a fost un „truditor”
permanent pe acest tărâm, schimbând doar, odată cu
evoluția evenimentelor, „eticheta” sub care își punea
numele, nefăcând nicicând rabat de la calitate. Astfel
că îl găsim, succesiv, secretar de redacție la „Caiete
botoșănene”, „Convorbiri literare”, „Însemnări
ieșene”, pentru ca să fie și inițiatorul și factotumul
revistei „Kitej-grad”, de frumoasă ținută intelectuală.

Creația literară în sine nu i-a fost străină, chiar
dacă poeziile și prozele sale nu au „ieșit din rânduri”,
aceasta poate și din cauză că nu au constituit
prioritatea sa absolută. Dovadă, în afara indubi-
tabilelor calități artistice ale „scriiturii” din orice
segment de text, stau volumele de sertar, recuperate
postum.

Recompensele, din partea confraților sau a
societății civile, nu au lipsit (chiar dacă – aproape

firesc pentru societatea noastră – cu
zgârcenie), el fiind „depozitarul” unor
premii din partea Uniunii Scriitorilor (la
nivel central și de filială) și onorat cu
Ordinul „Meritul cultural” în grad de
Cavaler, categoria A.

*
Adevărata măsură a artistului-creator

o dă, însă, posteritatea, care nu
întotdeauna – și, mai ales, nu în mod
constant – este la înălțimea „obiectului
muncii”. Emil Iordache nu a fost dintre
cei favorizați, din acest punct de vedere,

dar nici dintre cei ignorați, numele său fiind repus în
circulație, când și când, chiar dacă nu de oameni cu
adevărat dedicați actului recuperator (din neputință
sau din interese meschine), astfel încât putem
inventaria acum, la 15 ani de la dispariția fizică a
autorului, mai multe reeditări de traduceri din Tolstoi,
Dostoievski, Nabokov, Harms, Merejkovski,
Pasternak, Gogol sau Erofeev.

Mai important (și pentru conturarea mai deplină a
omului de cultură enciclopedică), au fost date la
iveală (prin diligența plină de pioșenie a văduvei
Olga Iordache, care a pus la dispoziție manuscrisele),
texte de sertar precum romanul Pârtia și placheta
Poeme fără mască, apoi Prelegeri de iconologie și
Nobelul slav, nefinalizate, pe care Emil încă le mai
pregătea pentru tipar.

Se adaugă la acestea câteva reeditări ale
volumelor Pașii Poetului și Semiotica traducerii
poetice, o parțială broșură comemorativă („îngrijitor”
Liviu Apetroaie), o amplă ediție completă a scrierilor,
cvasi-inexistentă „pe piață”, odată ce „îngrijitorul”
(alt „îngrijitor”) a scos la iveală doar suficiente
exemplare pentru a încasa niște bani de la vreun
minister generos.

O iminentă reeditare a volumul Evadări din
Zoorlanda, însoțită de câteva sensibile și pătrun-
zătoare luări de atitudine, datorate celor ce i-au fost în
preajmă și s-au bucurat de compania sa, încheie, pe
moment, această succesiune, în speranța unor zile
mai bune pentru rememorarea unui scriitor și om de
excepție al cetății.
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1)  Caragiale în Berlin
Acuzat în 1901 de antitradiționalistul francofil

C. Al. Ionescu că ar fi plagiat „Năpasta” după o
piesă a scriitorului ungur István Kemény, Caragiale
acționează în justiție calomniatorul, însă Ionescu
este achitat. Dezamăgit și nedorit (i se reproșa
deseori „inaderenţă la spiritul românesc”*),
Caragiale pleacă în 1903 din țara celor două
principate unite, cârmuite de primul lor rege neamț
de Hohenzollern. Împreună cu familia, se stabilește
la Berlin, unde se mută încoace și-ncolo, rămânând
însă mereu în apropierea bulevardului tocmai
botezat „Hohenzollerndamm” (nume păstrat și azi).
Foiala aceasta consonează pe de-o parte cu desele
sale vizite în România, (dar) și prin Banat și prin
Ardeal, regiuni din care – apropo Zeitgeistul de ieri
și de azi – un bun procentaj al românilor plecau în
acel timp „la lucru” în America, de unde majoritatea
lor nu s-a mai întors*. Nestatornicia aceasta
consonează însă și cu desele vizite ale prietenilor pe
care și-i cheamă în Berlin, prieteni ca și Constantin
Dobrogeanu-Gherea, Paul Zarifopol, Barbu
Delavrancea, Alexandru Vlahuță, ș.a.

Îmbâcsitul Berlin îl primește pe Caragiale așa
cum l-a primit și pe Xenopol înaintea sa, la studiile
de drept, economie și istorie ale acestuia, așa cum i-
a oferit apoi lui Eminescu stingherul său semestru
de filosofie (sporindu-i însă activitatea jurnalistică
și înlesnindu-i-o pe cea diplomatică) și, nu în
ultimul rând, așa cum l-a primit și pe Maiorescu
pentru a-și petrece în el nefericita sa idilă alături de
Clara Kremnitz. Dacă nucleul Junimii își câștiga
seva în Germania secolului XIX, la început de secol
nou în Berlin erau prezenți sociologii ce vor
continua germano-moldoveneasca modernizare:
Între concetățenii lui Caragiale se numărau Dimitrie
Gusti, care își încheie doctoratul în 1904 și
studentul Ștefan Motas („Zeletin”), care cerceta
idealismul și burghezia.

O plăcuță memorială dedicată lui Eminescu pe
un fost domiciliu al său (din cele multe dar fără
excepție nu foarte îndepărtate de imobilul ce
amintește de Caragiale) nu lipsește în Berlin doar
datorită unei optici „obiective” asupra poetului
„național” (horribile dictu!): Față de acesta,
Caragiale a fost și incomparabil mai bine receptat –
pe de o parte poate pentru că satira, plecând de la
tipic, e mai ușor de generalizat și de (re)adaptat.
(Un exemplu readaptării e amintit de F. Manolescu,
care descrie cum după moartea dramaturgului,
Hermann Kienzle a reușit cu deosebit succes să
transforme „O scrisoare pierdută” într-un text
propagandistic antiromânesc*. În aceeași serie s-ar
încadra în mod rezonabil și „De ce trag clopotele,
Mitică?” (1981), adaptarea cinematografică după
„D-ale carnavalului” semnată de maestrul Pintilie,
îndată ce s-ar revizui tradiția etichetării ei
„anticomuniste”.

Pe de altă parte, buna receptare a lui Caragiale
se datorează poate și „politicii” sale berlineze.
Constând în critica evenimentelor de la 1907,
aceasta reprezintă o luare de poziție imposibil de
dezaprobat, observație făcută bineînțeles și de
comuniștii care, la rândul lor, au „redescoperit”
dramaturgul într-un stil propriu. Implicarea
berlineză nu avea să rămână una episodică: Odată
plecat la civilizație, „grecul” „Iancu”, „sămînţă de
idriot”, a continuat să observe atent „nenorocita
politică” a țării, îndemnându-și primul fiu la
dragoste pentru patrie iar locuitorii ei la multă
încredere că „or avea din belșug să pască” și că și-
or purta mai lesne greul jugului atunci când vor fi
de-acord cu toți cei din seferele politicești, lăsându-
se pur și simplu în grija celor mai mari decât ei*.
Caragiale a murit pe 21 iunie 1912, la șaizeci de ani
– ori într-un acces de tuse tabagică, în domiciliul
său de pe Innsbruckerstraße, nr. 1 (unde a rămas
după a șasea mutare), ori pe stradă, pierind poate de
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mâna agenţilor cesaro-crăieşti*.

2)  Un Berlin „d-al” lui Caragiale
În metropola nemților, Caragiale a așternut pe

hârtie următoarele creații:

„1907. Din primăvară pînă-n toamnă” – eseu
politic;

„Kir Ianulea” – nuvelă, scrisă tot în 1907;
„Boul și vițelul” – fabulă, scrisă în 1908;
„Calul dracului” – nuvelă, scrisă în 1909.

Mateiu, fiul dramaturgului și autorul „Crailor de
curte veche”, care a pribegit și el prin Berlin, a
publicat în 1921 unica noastră nuvelă dedicată
acestui oraș: „Remember”. Scrierile lui Caragiale
soseau în spațiul german deja înaintea autorului lor
și urmau să se publice și după plecarea acestuia din
Berlin (și din lumea celor vii, totodată):

„O făclie de Paște” („Osterkerze”) a fost
publicată într-o colecție de „nuvele europene”, în
1892, la Stuttgart.

„Păcat” apărea în revista „Din limbi străine”, în
1896, tot la Stuttgart, capitala nemțească a diasporei
române de azi.

Într-o a doua colecție, „din diverse popoare” se
publicau în Stuttgart un an mai târziu „Păcat” și alte
nuvele, ed. „Reclam”.

(Au loc o serie de alte traduceri și puneri în
scenă și în germanofonul imperiului austro-ungar.)

„Năpasta”, tradusă de Adolf Flachs (originar din
Galați) este publicată și pusă în scenă (și) în Berlin,
în 1902.

Următorul pas în publicare, singurul din timpul
sejurului său în această țară, a urmat abia în 1910,
când se lansa la Berlin colecția din 1897 reeditată
de aceeași editură („Reclam”, din Lipsca).

După plecarea lui Caragiale, metropola sa
adoptivă s-a mutat din imperialul Deutsches
Kaiserreich în comunista Deutsche Demokratische
Republik, care redescoperea dramaturgul nu în
ultimul rând în virtutea tovărășiei roșii:

Ost-Berlin, 1953: Teatrul M. Gorki pune în
scenă piesa „O scrisoare pierdută”, în germană.

Ost-Berlin, 1954: G. Maurer traduce și publică

primul volum cu opere de Caragiale, „Dramen”.
Ost-Deutschland, 1956: Se publică schițe, trad.

J.P. Molin, la editura „Reclam” din Lipsca, ca în
‘10.

Ost-Deutschland, 1956: „O noapte furtunoasă”,
la varianta estică a editurii „Insel”, tot din Lipsca.

Ost-Deutschland, 1956: Se publică încă o dată
schițe, trad. K. Bochmanns, la editura „Insel”.

Ost-Berlin, 1972: Turneu al teatrului Bulandra
cu „D-ale Carnavalului” în română, tradus (D.T.).

Ost-Berlin, 1973: Turneu al teatrului de comedie
din București, „O noapte…”, ibd., (Hebbel T.).

Ost-Berlin, 1979: Turneu al teatrului Bulandra
cu „O scrisoare…”, R: L. Ciulei, (Freie
Volksbühne)

Înafara acestor ediții, în „DDR” au apărut și
schițe adaptate pentru copii. Scriitorul Georg
Maurer („sas” din Ardeal) reușea să editeze singurul
volum din Germania de vest în care apare
Caragiale, intitulat „Sfatul săracilor” (antologie de
proză românească a ultimilor 100 de ani, West-
Berlin, 1953). Astăzi, dintre clasicii României,
Caragiale nu mai e publicat de nemți. (Singura
apariție de acest gen de după ’89 a fost făcută la ed.
Dionysos, mulțumită scriitorului bilingv Christian
W. Schenk, în anul 2000 – un volum dedicat
exclusiv poeziilor lui Eminescu). În albastra U.E.,
Germania pare a înțelege altfel fraternitatea
internațională. Este păcat mai ales de romancierii
noștri consacrați și rămași în cea mai mare parte
necunoscuți înafara granițelor țării. Dar poate că,
oricum, mâine-poimâine cei din „seferele”
autorizate vor decide „scoaterea” lor din canon, iar
colegii lor din „seferele politicești” vor începe să
invoce desuetudinea conceptului de naționalitate.

Notă:
* Florin Manolescu, „Caragiale în exil”, Viaţa

Românească, Nr. 5-6/ 2012 URL=http://www.romania
culturala.ro/articol.php?cod=18762  Informații au mai fost
strânse și dintr-o documentare a senatului din Berlin
responsabil cu „migrarea și integrarea”, din 2004.
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Premiul „Scriitorul Anului” a revenit în
acest an scriitorului Mihai Zamfir, Gabriela
Adameșteanu. Premiul i-a fost acordat în
cadrul „Galei Scriitorii Anului”, eveniment
care a avut loc vineri, 6 noiembrie 2020, în
format online, Aflată în acest an la cea de-a
cincea ediţie, „Gala Scriitorii Anului”,
manifestare organizată de Primăria
Municipiului Iaşi, prin Casa de Cultură
„Mihai Ursachi” şi Uniunea Scriitorilor din
România, i-a premiat pe cei mai buni scriitori
din perioada noiembrie 2019– octombrie
2020. Juriul celei de-a patra ediții a
Premiilor Scriitorul lunii/ Scriitorul anului,
format din acad. Nicolae Manolescu – Președinte, Daniel
Cristea-Enache, Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban,
Mircea Mihăieș, Vasile Spiridon și Răzvan Voncu –
membri, au ales prin vot: Livius Ciocârlie – Scriitorul
Lunii Noiembrie 2019, Nora Iuga – Scriitorul Lunii
Decembrie 2019, Ileana Mălăncioiu – Scriitorul Lunii
Ianuarie 2020, Liviu Ioan Stoiciu – Scriitorul Lunii
Februarie 2020, Linda Maria Baros – Scriitorul Lunii
Martie 2020, Cristian Pătrășconiu – Scriitorul Lunii
Aprilie 2020, Alexandru Călinescu – Scriitorul Lunii Mai
2020, Vasile Igna – Scriitorul Lunii Iunie 2020, Ioan T.
Morar – Scriitorul Lunii Iulie 2020, Sorin Lavric –
Scriitorul Lunii August 2020, Viorel Padina – Scriitorul
Lunii Septembrie, Mihai Zamfir – Scriitorul Lunii
Octombrie 2020.

Vineri, 13noiembrie 2020, a avut loc festivitatea de
acordare a premiilor Filialei Iași a USR pentru cărțile
apărute în anul 2019. Juriul pentru acordarea Premiilor
USR – Filiala Iaşi pentru cărțile apărute în anul 2019,
format din: Constantin Parascan, președinte, Dragoș
Cojocaru și Liviu Papuc – membri, a stabilit acordarea
următoarelor premii: DEBUT (Premiul „Traian
Olteanu”): Vlad Sibechi – Meditațiile bătrânului despre
libertate, Ed. Timpul; TRADUCERE: Petruța Spânu –
Catherine Safonoff, Distanța de fugă, Ed Fides;
CRITICĂ: Theodor Codreanu – Scriitori basarabeni, Ed.
Academiei Române și Antonio Patraș – Critica și
biografie, Ed. Timpul; TEATRU: Aurel Andrei – Teatru
2019, ED. PIM; PROZĂ: Valeriu Mardare, Limanul
Tăcerii, Ed. Princeps Multimedia; POEZIE: Ioana
Diaconescu –  Dezaripare, Ed. Timpul.

La propunerea juriului, Comitetul de Conducere al
Filialei Iași a USR a acordat următoarele premii:

PREMIUL „IOANID ROMANESCU”: Valentin
Talpalaru, 35 de poeme în căutarea unui titlu, Ed.
Junimea; PREMIUL „MIHAI URSACHI”: Radu
Andriescu, Animalul diafan, Ed. Paralela 45; PREMIUL
„CEZAR IVĂNESCU”: Nicolae Panaite, Ziua verde,
Ed. Junimea; PREMIUL „NICOLAE LABIȘ”: Al.
Ovidiu Vintilă, Transparența unui popor de foci, Ed.
CHARMIDES; PREMIUL „MIRON KIROPOL”:
Carmen Veronica Steiciuc, Iahtul cu prieteni imaginari,
Ed. Tracus Arte.

La propunerea șefilor de Reprezentanțe, Comitetul
aprobă acordarea premiilor: 

CARTEA REPREZENTANȚEI GALAȚI-TECUCI:
Constantin Oancă, Mihai Eminescu și Nichita Stănescu,
Ed. infoRapArt; 

CARTEA REPREZENTANȚEI VASLUI: Iorgu
Gălățeanu, Copacul suferinței, Ed. Cronedit;

CARTEA REPREZENTANȚEI BOTOȘANI:
Stelorian Moroșanu, Extrase din arhiva comitetului
înaltelor nenorociri, Ed. Timpul; 

CARTEA REPREZENTANȚEI NEAMȚ: Gheorghe
Simon, Calea Numelui, Ed. Eikon.

Totodată, au fost acordate două premii de excelență
scriitorilor: Liviu Papuc și Valeriu Stancu. Premiul Opera
Omnia i-a revenit criticului literar Cristian Livescu. 

Din viața filialei – anii ’90

Pe data de 21 februarie 1995, cu prilejul primei
ședințe pe anul 1995 a Comitetului Asociației ales în
ziua de 27 ianuarie, Grigore Ilisei propune ca ajutoarele
de documentare acordate scriitorilor să fie vizate de
Comitet. Horia Zilieru prezintă situația clădirii Casa cu
Absidă. „La data respectivă s-a decis de către autorități
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ca imobilul să fie dat spre folosire Asociației și revistei
Convorbiri literare. „La 15 ianuarie 1989 clădirea a ost
inaugurată, dar autoritățile au comis o eroare, în loc de
Convorbiri literare s-a scris în documente Cronica.
Există planurile casei și trei acte din care rezultă că
imobilul este al Asociației”, precizează Horia Zilieru.

Liviu Antonesei susține că sala de conferințe a fost
și este a revistei Convorbiri literare și nu a Asociației.
Liviu Antonesei aduce argumentul că Asociația nu a dat
niciun ban pentru revistă.

În ședința din 23.XI.1995 se discută situația revistei
Convorbiri literare.

Ioan Holban cere respectarea statutului: „Revista
este a Uniunii Scriitorilor, în patrimoniul ei”. Se fac
propuneri pentru un redactor șef.

Iată și propunerile membrilor Comitetului:
Horia Zilieru îi propune pe Cezar Ivănescu și Liviu

Leonte.
Ion Beldeanu îl propune pe C-tin Pricop.
Aurel Ștefanachi îi propune pe Daniel Dimitriu și

Cassian Maria Spiridon.
Lucian Vasiliu îi propune pe Cezar Ivănescu,

Cassian Maria Spiridon, Alexandru Andriescu.
Ioan Holban îl propune pe Nichita Danilov.
Au fost propuși și au obținut voturile:
Cezar Ivănescu 2 voturi
Daniel Dimitriu 4 voturi
Cassian Maria Spiridon – 4 voturi
Al. Andriescu – 4 voturi
Nichita Danilov – 2 voturi
Constantin Pricop – 1 vot
La data de 1 decembrie 1995 în ședința de Comitet

s-a informat că propunerile Comitetului Iași privind
noul redactor șef al revistei Convorbiri literare au fost

trimise la București. Astfel, Cassian Maria Spiridon a
obținut 3 voturi, Nichita Danilov 2 voturi și Alexandru
Dobrescu 2 voturi.

„Dl. Cassian are ordinul de numire”, precizează Ioan
Holban. Are loc o ședință „cu scântei”. Liviu Antonesei
consideră că Uniunea a decis genial în legătură cu noul
redactor șef. „Salut întoarcerea proletarului industrial în
domeniul literaturii!”. Cassian Maria Spiridon
precizează: „Nu-mi este rușine că am lucrat în fabrică”.
Discuțiile aprinse continuă, Liviu Antonesei
amenințând: „Vă dau în judecată”.

Cassian Maria Spiridon: „Ca ales eu cer locul unde
să-mi desfășor activitatea. Unde e spațiul? Unde-s
celelalte?... Eu vreau să scot revista”.

În ședința din 19 ianuarie 1996 se acordă ajutoare
sociale din fonduri proprii ale asociației, în sumă totală
de 250.000 lei.

La data de 26 ianuarie 1996 a murit scriitorul
Nicolae Țațomir.

În sprijinul desfășurării redacționale a revistei
Convorbiri literare, Cassian Maria Spiridon, în calitate
de redactor șef, solicită de la Asociația Scriitorilor Iași
un împrumut de 500.000 lei, pentru o perioadă de trei
luni. I se aprobă cu împrumut, la data de 29.01.1996,
suma de 300.000. Cum alocarea banilor se amână,
Cassian Maria Spiridon renunță la cererea de împrumut. 

În februarie 1996, se solicită din parte Uniunii
Scriitorilor ajutoare sociale pentru șapte dintre scriitorii
pensionari ai asociației: Dumitru Ignea, Draxin
Constantin, Iliescu Constantin, Dumbravă Lucian,
Costea Dimitrie, Damian George, Dan Giosu.

În ziua de 21 martie 1996 a murit poetul Ioanid
Romanescu.
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Premiile Revistei Ateneu, ediția 2020
Premiile Revistei Ateneu au o îndelungată și frumoasă tradiție, fiind acordate încă din anul 1971, de la prima ediție a

Festivalului Literar-Artistic „George Bacovia”. Au fost câteva întreruperi, fiindcă revista a fost și ea sub vremuri, neavând
un drum lin, pentru ca, din anul 1984, admirabila inițiativă a redacției să fie reluată, premiile „Ateneu” devenind o veri-
tabilă instituție care recunoaște valoarea, o confirmă și o omagiază. 

În noiembrie 2020, am continuat această manifestare tradițională în condiții speciale, generate de pandemie. Actuala
ediție a fost una online, pe care am făcut-o cunoscută cititorilor noștri printr-un video realizat la Studioul „Chromatique”
Bacău. 

Juriul care a acordat premiile este format din redactorii revistei: Ioan Dănilă, Adrian Jicu, Marius Manta, Dan Perșa,
Violeta Savu și Carmen Mihalache (președinte). Laureații pentru 2020 sunt:

Premiul de Excelență – Cassian Maria Spiridon 
Premiul pentru Studii Critice Interdisciplinare – Emanuela Ilie 
Premiul pentru Proză – Lavinia Braniște
Premiul pentru Poezie – Alexandru Ovidiu Vintilă
Premiul pentru Publicistică – Liviu Franga  
Colocviul Revistei din acest an are ca temă „Lectura în vremuri de pandemie”, intervențiile invitaților urmând a fi pu-

blicate în numărul dublu, noiembrie-decembrie, al publicației noastre. (Red. Ateneu)



Vreme belalie: nici pe jos nici în teleguță, Moșul își
trîntește cu năduf sacii cu daruri pe internet, își potrivește
mai bine masca pe nas, trage un „ho, ho, ho” pe skype,
copiii deschid în extaz tabletele cu daruri, iar noi clopoțim
cu entuziasm la fiecare revistă care dă cu tifla pandemiei și
care ne ajunge pe masă. Ne îndreptăm spre Argeș, unde
meșterul Manole a primit aviz favorabil și ne invită la
tăierea cordelei aniversare în sus sau jos, nu are importanță.
Glumim, glumim, dar acolo, la curțile lui Dumitru Augustin
Doman, e sindrofie – cu distanțare – în redacția care
sărbătorește ajungerea în al XX-lea an (LV) și la numărul
460! Grăitor este și colajul de pe prima pagină. Iată, față în
față, Î.P.S. Calinic Argeșeanul și mireanul mîntuit Gheorghe
Grigurcu, dimpreună cu cugetările lor: „Părerea de sine, cea
mai mare îmbrâncire spre prăpastie, se poate vindeca greu și
cu mari eforturi, în timp îndelungat” (Calinic Argeșeanul);
„Senectute. Viața aidoma unui pahar gol din fața ta, pe care
nu l-ai umplut cu apă nici atunci cînd   ți-a fost sete”
(Gheorghe Grigurcu). Și, dacă ne-am dedulcit la patima
citării, poftim, domniile voastre și niscai mostre din
versurile lui Mircea Bârsilă: „Unde-i – mă întreb – lumea de
altădată:/ o lume în care femeile/ aveau o mai mare
predispoziție, în comparație cu bărbații,/ pentru cele divine./
Unde-s bărbații ce se credeau niște zei/și, în consecință, nu-
i mai interesa nici o dorință-pământească:/ Orfeu,/
Eumolpizii de la Eleusis și nemuritorul Pitagora,/ filosoful
identificat cu Apollo/ prin intermediul coapsei sale de aur”
(Saeculum), dar și din grupajul liric al lui Vasile Dan
Marchiș: „iar se prefigurează o secetă cumplită/ și Proorocul
Ilie nu-i de găsit/ S-a întrebat de el și pe la/ institutul
național de Meteorologie și Hidrologie/ însă nimic…”
(Singura amintire nearsă a soarelui). În Orizont numeroase
îndemnuri la lectură cu sugestiile: Prin România. Carnete
de drum semnată de Mirel Bănică și Călători români
privind pe fereastra trenului a lui Radu Mârza, radiografiate
de Alexandru Oravițan sau îndemnul lui Vasile Popovici de
a deschide Necunoscutul prinț Matila Ghyka și lumea sa pe
care ne-o propune Vasile Cornea. „Să recunoaștem că
despre vlahii balcanici, răspândiți în mai toate țările acestui
spațiu geografic, nu mai știm,  de fapt, decât câteva
generalități destul de superficiale. Acești „nefericiți ai
Balcanilor”, sau „sângele latin al Balcanilor”, răspândiți în
toată aria geografică  s-au șters din istorie”. Scrie Christian
Crăciun în prezentarea romanului Ultimul cuvânt al lui

Socrat Buba, semnat de Thanas Medi și tradus de  Oana
Glasu. La care adăugăm pledoaria lui Cristian Pătrășconiu
de a (re) citi Omul recent  al lui Horia-Roman Patapievici.
Ajungem și la trimestriala Însemnări ieșene din care
„decupăm” cîteva  sugestii de popas lectorial. Cum ar fi
acest editorial, semnat de Grigore T. Popa în 1936, recuperat
și valorificat în prezentul număr. Editorialul vizează o
problemă gravă, la fel de actuală în 1936 ca și în 2020: „Azi,
noi am schimbat caracterul școlii; am făcut-o tot mai ușoară,
lăsând-o să devină superficială. Școala bună, însă, niciodată
n-a fost ușoară, întotdeauna ea a obosit pe elevi și i-a
constrâns. Se înțelege, în timp, ea a trecut de la
constrângerea pur exterioară (prin forța brută) la
constrângerea prin regula-mente, acceptate de cei care intră
în ea. De la constrângerea detestată a trecut la constrângerea
consimțită, dar a rămas constrângere, adică: silire la sforțări.
Această constrângere noi am înțeles-o prost și apoi aproape
am eliminat-o; o aplicăm nepotrivit elevilor și o eliminăm
de la studenți și de la profesori. Așa se face că, prin
neseriozitate inteligentă, am ajuns la profesori
ambulanți, la profesori amestecați în alte rosturi decât
acelea ale cărții, la studenți în politică și acțiuni
zgomotoase, la greve stranii, la închideri de școli sub
toate pretextele, la nenumărate sărbători școlare.” À bon
entendeur… Ne oprim și la concitadina Expres cultural din
care aflăm ce și cum cu Vacanțele scriitoricești în
autoizolare despre care scrie Liviu Ioan Stoiciu. Greu, mai
ales vara, cînd  Casa Scriitorilor de la Neptun pare o fata
morgana, bașca plajele exotice de prin cele Asii ori Evropa!
Așa că, scrie autorul „Personal, sper în continuare să fi avut
un folos spiritual la masa de scris frustrarea din această vară
la toți cei ce au stat cu frica în sân și nu s-au deplasat nicăieri
din localitate, să nu fie infectați de noul coronavirus: neduși
la mare și la munte. Frustrarea și resemnarea în aceste
vremuri de cumpănă pot face minuni în lumea emotivă
scriitoricească”. Aferim! Generos și aplicat desantul lui
Gheorghe Simon în proaspătul op liric al lui Victor
Munteanu, Prizonierul tăcerii, apărut la Junimea. Mai puțin
agreată de  Laurențiu Istrate este cartea Florinei Iliș
Pandemia veselă și tristă, despre care autorul notează sec
cum că: „Pandemia veselă și tristă poate fi citită de oricine,
în pauza de toaletă a unui meci de fotbal sau pe ascuns într-
o librărie, și poți să o termini înainte să te prindă librara că 
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Așa cum am procedat de la început, dăm prioritate la
răspunsuri scrisorilor trimise prin poștă către redacția
„Convorbiri literare”. Primesc prin corespondență, prin
bunăvoința redacției, un manuscris semnat de Oana-Nicoleta
Simionescu. Este un volum de versuri cu titlul „Materia vor-
bește cu ea însăși. (Cartea ascunsă a Adevărului)” – Oana, nu
știu ce lecturi vei fi avînd pînă acum, dar, se pare că ori nu ai
asimilat ce trebuie din ele ori ți-ai ales modele care nu te
prind. Ce să înțelegem din acest text cu care deschizi „cartea”
ta, de exemplu: „În mintea mea, mă uit într-o oglindă/
Prăfuită, dar/ Încă îmi văd cilii de pe cap ce alții-i denumesc
Coroană/ Geluiți frumos într-o creastă de Punker./ Ca șerpii
Medusei dînd din cap pe Muzica din Winamp./ Ș-apoi, nor-
mal, vine un ochi la fel de galben-roșu/ Poate și albastru une-
ori, ca cerul,/ În vale fiind două porți./ Tu pe care vrei să intri,
pe cea drepată sau pe stînga?/ Să stai pînă te dau afară,
lăcrimînd./ Oricum e Ochi pentru Ochi, căci dinții sunt mai
jos,/ Mult, mult mai jos,/ Dar încă n-ai ajuns acolo, trebuie să
te comporți frumos./ Și-oricum n-ai să ajungi, stai chill/ Și-un
nas pe care stau 3 heruvimi micuți și inocenți,/ Semnalizînd
spre o întreagă echipă de îngeri păzitori,/ Ca să nu cadă în el./
Cuvîntul e ascuns după al 4-lea ochi pe limbă...” ș.a.m.d.
Oana, nu merge așa. Păcat că ai cheltuit bani ca să-ți dactilo-

grafiezi manuscrisul, să-l aduni sub formă de carte. Înapoi la
bibliotecă, altă cale nu ai! Deocamdată.

„Bună ziua. Vă mulțumesc pentru amabilitate! Atașat
găsiți versurile. Astept semn de la dvs. orice ar fi. Toate gîn-
durile frumoase! Ionela Chircu” – Ionela, ca să nu te supăr
prea tare nici pe tine, îți spun că se cunoaște că ești la început
de drum. Ca să nu te dezamăgesc de tot, voi publica mai jos
unul din textele trimise. Citește mai multă poezie contempo-
rană de prin biblioteci, exersează mai mult pe text și peste
cîteva luni mai revino cu un grupaj. Ceea ce mi-ai trimis
acum e naiv de tot: „Soarele mă răsfață cu clădura lui,/ Respir
adânc și simt sărutarea Cerului./ O boare de vânt înmiresmat
mă înconjoară,/ Pământul reînvie, ca odinioară./ Valurile
unduitoare,/ Mi se împletesc, la picioare,/ Mă îmbrățișează,
mă emoționez.../ Păsările ciripind mă întreabă: iubesc, trăiesc
sau visez?/ Oriunde aș privi,/ Văd fluturi argintii,/ Admir
izvoare călătoare,/ Totul în jurul meu, e o splendoare./ Mă
afund într-un gând,/ Mă transform profund,/ Pentru o clipă
mă întristez.../ Mi-apari ca un zeu ce mă întreabă: iubesc, trăi-
esc sau visez?”

„Bună ziua! Mulțumesc mult pentru posibilitatea pe care
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îi sabotezi vînzările. E genul de carte care nu trebuie
terminată pentru a fi lăsată din mînă, pentru că nu prea are
sens să o termini, decît pentru cineva ca mine, care scrie
recenzia cărții.” Și un final cu poezia Mihaelei Grădinaru:
„Să ne prefacem din nou, să ne mințim/ Una pe alta, mereu,
soră mai mare./ De-a v-ați ascunselea prin țintirim,/ Cu
ochii-ntinați într-un semn de mirare,/ Eu după o cruce, tu
după altă./ Mielul mă-mpunge cu botul, dă să mă/ pască./
Biserica nu-și găsește drumul pe hartă,/ În locul ei e  cuhnia
cerească…” (xxx). Din noul număr al revistei Discobolul
alegem cîteva provocări pentru domniile voastre în speranța
urnirii papilelor lectoriale. Mai întîi, un poem din grupajul de
versuri semnate de Gheorghe Grigurcu: „Odihna, ei da,
odihna e o chestiune/ majoră încă nerezolvată în trupul
nostru/ în casele noastre în inimi pe străzi/ încuiată-n dulap
cusută în pernă/ închisă cu cheia în portbagaj/ strălucind în
fructele care se coc în grădina vecinului/ zburînd într-un
avion peste norii subțiri/ păstrîndu-și forțele pentru o altă
mai deplină Odihnă/ văzută la cinematograf” (Problemă).
Un interesant și documentat eseu, Note despre poezia mistică
creștină semnează Aurel Pantea. Plecînd de la distincția
dintre mai multe discursuri (teologal, rațional și mistic
derivate din elanul căutării lui Dumnezeu, conchide că ar  fi
vorba despre un Dumnezeu al teodiceelor, unul al
raționaliștilor și unul al misticilor. Numeroase popasuri
argumen-tative ni-i readuc în memorie pe Berdiaev, Meister
Eckhart, dar și Sfântul Francisc  din Assisi, Plotin, Sfântul

Augustin și lista curge voluptuos alimentată de o bibliografie
generoasă. Iată și un fragment de roman, Vedenia (care ne
duce cu gîndul la povestirea cu același titlu a lui Gib
Mihăescu, dar cu care nu are nici o legătură tematică) absolut
promițător. Și, bineînțeles, pagini de poezie, proză,
propuneri de lectură, traduceri, invitații în lumea Thaliei.
Bucovina literară ne primește cu un poem autograf al lui
Lucian Vasilescu: „cântec de rămas bun pentru ciprian
chirvasiu,/ cu un acord dintr-un menuet de rodian drăgoi//
mai uită-te, trecutul meu prieten/ de peste vămi, de printr-un
alt tărâm/ mai uită-te pe-aici cum stele/ de dorul tău răsar din
caldarâm// aruncă-ne de-acolo unde ești/ aruncă-ne o sfoară
de cuvinte/ să nu ne rătăcim când va fi vremea/ să îți aducem,
unul câte unul, vești// până atunci să știi că e la fel/ aici unde-
am rămas să așteptăm/la fel de frig cum și pe-atunci era/
când opinteam cu toții să visăm”. Iată-l și pe Mircea A.
Diaconu în „flagrant senti mintal” scriind, nu așa  cum ar fi
dorit despre Bucovina ci, despre Ciprian Porumbescu, sau
mai bine spus, despre Bucovina privită prin „experiențele de
viață” ale compozitorului!  Interesantă și bine construită
călătorie biografică pe care vă invităm să nu o ratați. Așa
cum nu trebuie ocolite cele trei traduceri din Tristan Tzara,
marca Isabel Vintilă sau omagiul lui Adrian Dinu Rachieru
pentru Mircea Martin la 80 de ani!  Îngăduiți-mi și mie, la
final de an, un La mulți ani, fără mască, fie-i existența cît mai
scurtă…



mi-ați oferit-o. Sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor dum-
neavoastră. Vă trimit, în atașament, materialele. Cu deosebită
considerație, Daniel Kițu” – Daniel, deocamdată, nu. Ceea ce
compui acum nu are nici o legătură cu vreo stare poetică. Iată
cum sună începuturile a două dintre textele trimise. Primul,
intitulat „Șoapta din pantof”, începe astfel: „Ascultă/ prin
asfaltul umed/ se-nvoaltă rochii/ și picioare netede cu stea,/
ascunse roze, buze,/ și rariște-n surâs de nea.../ Vorbește/ din
cuvinte mute,/ pe borul veșted de femeie/ rupe o secundă-n
zimți de lună beată/ și alunecă pe-o mândră șoaptă dreaptă!/
Stai/ și strivește roua din privirea ei!/ Să nu te pierzi!/
Fântâna-n care adapi/ cai de iluzii, șei,/ și crupe de-ama-
zoane/ vocale și consoane,/ bâlbe de moarte, zei/ ce-n șoaptă-
și tot poartă cochilia cuminte,/peste dunga ei de nenuntit sărut
.../ un zâmbet și o șăgalnică/ uimire-n trup...”. În al doilea
text, „Dacă visa-m-aș”, aceeași logoree fără fir: „Am să mă
nebunesc, zgomot de toamnă pe iarnă/ și-am să mă topesc,
proaste cuvinte,/ pe tocurile tale,/ nedeie de vară,/ cu antim-
puri în plete,/ lacrimi zănatece peste călcâie.../ Îmi voi crește
deochiul/ pe coperiș blând,/cu amintiri scârțâinde/ și-mi voi
culcuși/ zăcerea să nu te ofilesc, tată!”

Vasile Dan Marchiș ne trimite două epistole, „foc cu
foc”. Prima: „Vă mai trimit aceste 3 poezii din creația mea pe
care considerați că le-ați găsit undeva întâmplător. În rest
cum aș cuteza eu să spun altceva față de diverse materiale pe
care le-ați primit de la iluștrii dumneavoastră colaboratori!
Dacă veți avea timp cândva să le citiți aș fi deosebit de ono-
rat și încântat. În fața prestigioasei dumneavoastră reviste ce
aș putea eu spera mai mult decât înotătorul începător care
încearcă acest sport alături cu campioni în acest domeniu.Mă
refer că prin felul cum scriu am avut doar curajul să vă arăt
aceste poezii în rest dumneavoastră veți decide ce și cum...”.
A doua epistolă: „În grupajul de poezii pe care vi l-am trimis
am inclus prima parte a unei poezii, nu și partea a doua a
acesteia (deoarece am crezut că este între ele), o trimit acum
integral toată poezia. Sigur că prin faptul că este destul de
lungă, indiferent de calitatea ei literară nu-și va găsi un spațiu
adecvat într-o revistă... Dar totuși vă rog să o citiți când doriți,
când aveți timp și doar atâta vă rog să-mi răspundeți „am
primit” sau ce considerați altceva după dispoziția dumneav-
oastră,să fiu convins că ați primit mailul meu. Cu stimă și
considerație, Vasile Dan Marchiș”. – Domnule Marchiș, tex-
tul „Seism”, care e într-adevăr cam lung, cum afirmați și
dumneavoastră, dar și puțin cam dezlînat, pare a avea el o
logică, deși afirmați din primul vers „fără concordanță cu log-
ica”, nu e lipsit total de poeticitate, de nițel lirism, dar, în linii
generale, nu pare deloc un succes. În scrierea lui parcă ați

bate niște șipci diferite într-un gard și v-ați dori ca acesta să
iasă șnur. Iaca, nu are cum ieși. În schimb cele două poezii
din atașul primei epistole ne-au plăcut și vor vedea lumina
tiparului într- viitoare antologie a Curierului. Ești poet, se
vede de la o poștă!

„O tânără care pregătește un volum de debut, propune
niște texte. Te rog să te exprimi. Mulțumesc!”. E o scrisorică
de recomandare semnată de un cunoscut poet și prieten
ieșean. Tînăra în cauză, afăm din e-mail-ul ajuns la noi, este
Oana Arhip. Nu era nevoie de intermediari, chiar dacă ei sînt
nume sonore, chiar prieteni dragi de-ai noștri. Citind grupajul
de texte atașat scrisorii de recomandare am stabilit: Oana
Arhip este, deocamdată, o poetă în devenire. Voi cita doar un
text din ceea ce a ajuns la noi ca un semn de încurajare și o
mai așteptăm pe Oana și cu alte grupaje de versuri: „Mă
cheamă ploaia/ Lacrimelor neplânse/ Candela pâlpâie tre-
cerea/ Fiecare clipă ilogic și trist// Timpul se pierde-n
secunde/ Uitate mereu printre rânduri/ Imaginea-i mereu o
ceață/ Sunetul… depărtat se trece// Tristețea boemă surâde
strident/ La tot ce a fost neînțeles/ Un rost făr´ din rost.../ La
marginea liniei fine// Înaintea ultimului hotar/ Risipesc fără
urmă/ Urma din urma ce-am fost...// Tânguirea celor ce-au
văzut/ Se-aude-n târziu fără lacrimi/ Și vede tot ce n-a fost...”.

„Bună ziua! Îndrăznesc să vă deranjez și vă rog, dacă
puteți să rupeți cîteva minute din timpul dumneavoastră pen-
tru a citi această poezie și să îmi răspundeți dacă ar putea fi
publicată în revista Convorbiri Literare. Indiferent de
răspuns, vă mulțumesc anticipat și accept criticile sau sug-
estiile dumneavoastră. Gheorghiță Vîrvarii” – Gheorghiță,
ceea ce ne-ai trimis, poezia „Frumoasă Bucovină”, pare ar fi
o urătură de Anul Nou, în vers popular. Dar cum ne aflăm în
luna decembrie, ar merge să cităm un fragment și să urăm
cititorilor Curierului de ambe sexe „La mulți ani!”: „Păduri
de fagi,/ Ce ți-au dat ție nume,/ Fînețe largi,/ Ce urcă pînă pe
culme,/ Cu oameni dragi,/ Ce ți-au dus faima în lume,/ Cu
munții tăi,/ Cu dealuri si cu văi, / Izvor cu apă lină,/ Frumoasă
Bucovină./ Pămînt de istorie încărcat,/ ‘Țara de sus’ numit,/
Sute de ani înstrăinat,/ Dar tu ai revenit,/ Copii tăi neîncetat/
Pe tine te-au iubit./ Ei te iubesc, tu îi iubești/ Chiar dacă ruptă
în două ești,/ Amarnic inima-ți suspină,/ Frumoasă
Bucovină./ La mănăstiri, clopote bat/ În zi de sărbătoare,/
Vestind tezaurul bogat,/ Ce Bucovina îl are,/ Tradiția ce am
păstrat/ În suflet fiecare/ Cîntată ești în melodii/ Și scrisă ești
în poezii,/ Ești fascinantă și divină,/ Frumoasă Bucovină”.
Hăi, hăi!
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Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă că
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DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!)  şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi cîteva date des-
pre 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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ZILELE REVISTEI, EDIŢIA A XVI-A, 
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Domnului Aurel Ştefanachi – Premiu special pentru
editarea elegantei colecţii „Opera omnia”
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Gheorghe GRIGURCU – „Cele mai recente amintiri” / 27
Basarab NICOLESCU – Un mare editor francez: Jean-Paul

Bertrand / 29
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Din vitrina cu cărți a

emisiunii „Lumea creștină” de la Europa Liberă (III) / 32
Alexandru ZUB – „Bun european” și „bun român”: antinomie

sau complementaritate / 41
Ioan HOLBAN – Creierul și umbra sa, trupul / 38
OMAGIAL GEORGE POPA: Valeriu D. COTEA, Gavril

ISTRATE, Liviu LEONTE, Leonida MANIU, Mandache LEUCOV,
Vasile DIACON / 45

Irina Lucia MIHALCA / 54
Olimpia IACOB / 56
Andrei NOVAC / 57
Vlad A. GHEORGHIU / 58
Dionisie VITCU / 59
Mihaela MOCANU GÂLCĂ / 59
Violeta LĂCĂTUȘU – În Gara de Nord / 60
Mircea FILIP, Cezara MUCENIC – Prezicerea / 63
Leonte IVANOV – Ilie Danilov (1946-2012) / 70
Ilie DANILOV – Atitudine și simbol / 71
Emil IORDACHE – Eminescu și Dostoievski – jurnaliști la 1877

(I) / 73
Darie MAGHERU – Poezii / 78
Cristian LIVESCU – La despărțirea de o mare poetă: Constanța

Buzea /  79
Constantin DRAM – Cuvintele zidirii din suflet / 85
Dan MĂNUCĂ – De ce avem roman / 87
Adrian Dinu RACHIERU – Noimele după Hadârcă / 89
Vasile SPIRIDON – Sincretismul deloc temperat / 92
Antonio PATRAȘ – Amor și literatură. Preliminarii  la o posibilă

„teorie” a lecturii îndrăgostite / 94
Emanuela ILIE – Fragmente dintr-un viu / 98
Șerban AXINTE – Argumentele criticului / 100
Adrian G. ROMILA – Despre „morții mamei” și alte chestiuni de

generație / 102
Adrian TUDURACHI – Ideile noastre comune / 104
Livia COTORCEA – „Ciopliți din coapsa unei blîndeți uriașe” /

106

Cornel MUNTEANU – Fețele deconstruite ale timpului / 111
Andrei ȚURCANU – Basarabenii și destinul refugiului  continuu

spre România / 113
Gellu DORIAN – Ania Vilal – Eu, mama tare și tu / 116
Ada POPOVICI – Mitică, Rică, Fănică / 118
Mircea TOMUȘ – Ion Barbu despre poezie / 125
Constantin COROIU – Proust și romanul românesc modern (I)

/ 129
Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române

Iași sau o viață de muzeograf așa cum a fost (XXIX) / 133
Liviu PAPUC – Creangă forever / 137
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1926, în orizontul diaristic  al

Reginei Maria (III) / 139
Mihai Alexandru POPOVICI – O scrisoare controversată a

Generalului Averescu către D.A. Sturdza / 145
Derek MAHON / 148 (Prezentare și traducere de Olimpia

IACOB)
Daniel JÄCKEL / 149 (Prezentare și traducere de Christian W.

SCHENK)
Massimo BACIGALUPO – Itinerarii tiguliene (V) / 150

(Traducere de Roxana BÎRSILĂ)
Mircea PLATON – Miles Davis, „The Man” și anticomunismul

karaoke / 153
Dan CIACHIR – De ce te-ai întors, Coane Costică? / 155
Carmelia LEONTE – Animale, oameni și zei / 158
Caius Traian DRAGOMIR – Libertate sau democrație în derivă / 160
Petru URSACHE – Teroarea prezentului (II) / 162
Marius VASILEANU – Despre pareneza bizantină / 165
Florin CRÎȘMĂREANU – Origen și limitele interpretării:  literal

și anagogic (I) / 167
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Marius CHELARU – Un timp în care am uitat lucrurile simple / 170
Simona MODREANU – Dialoguri pariziene / 173
Ioana COSTA – Un discret rămas-bun / 176
Bogdan ULMU – Cauzalitate și efecte ale formelor

spectacologice atipice / 177
Ștefan OPREA – Centenar teatral / 179
Călin CIOBOTARI – Teatru muzeu, cu folclor inclus... / 181
Dragoș COJOCARU – Seducție iremediabilă la Los Angeles / 183
Adrian PALCU – RadiRo – Festivalul Orchestrelor Radio: o

primă ediție de succes / 185
Ion TRUICĂ – Artă, stil, costum. Cartea cărților pentru

vestimentație / 188
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 189
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 191
Vasile IANCU – Iluzii asumate/ 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 199
Biblioteca revistei: Nr. 10 (202), octombrie 2012, Simion

Bogdănescu – Poeme

NOIEMBRIE 2012
Cassian Maria SPIRIDON – Tratat de îmblînzit postmodernitatea

(I) / 1
„Orgoliul nu merită să fie luat în seamă, nici în viață, nici în

actorie” – dialog cu Getta ANGHELUȚĂ, profesor de artă
dramatică / 10

Bogdan ULMU – Laudatio. Domini Andrei Șerban / 16
Andrei ȘERBAN – În artă, e momentul să facem lucruri  care să

aducă bucurie / 19
Virgil NEMOIANU – Victime și vinovați: spre o abordare

pluridimensională / 23
Maria CARPOV – Pentru interpretare / 31
Elvira SOROHAN – Un Caragiale pe o idee de elecție / 34
Gheorghe GRIGURCU – „Platitudinea unui destin” / 37
Basarab NICOLESCU – Un cărturar de altădată / 38
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Din vitrina cu cărți a

emisiunii „Lumea creștină” de la Europa Liberă (IV). Viziunea
istorică a lui Leon Bloy / 40

Alexandru ZUB – Discurs diaristic și istorie: Thierry de
Montbrial / 43

Ioan HOLBAN – Stau aici, lîngă aragaz, cu fericirea în suflet. O
descindere în Halucinaria / 45

Adrian ALUI GHEORGHE / 53
Adrian MUNTEANU / 55
Dan PETRUȘCĂ / 56
Vasile TUDOR / 57
Lucreția ANDRONIC / 59
Ștefan AMARIȚEI / 59
Vasile ANDRU – Zmeul cel neted / 60
Gheorghe SCHWARTZ – 1848 la Viena / 66
Emil IORDACHE – Eminescu și Dostoievski – jurnaliști la 1877

(II) / 72
Cristian LIVESCU – Optzeciști întîrziați: Constantin Iftime,

Vasile Cojocaru Filipciuc /  77
Constantin DRAM – Omar, împăratul tăcerilor  (Despre un fior

al neopririi. Spre moarte) / 83
Dan MĂNUCĂ – Memoria sud-estului european (I) / 85
Adrian Dinu RACHIERU – Moare poezia? (II) / 87
Vasile SPIRIDON – O interioritate dinamică / 91
Antonio PATRAȘ – Lumea lui Caragiale, sub semnul fatalității

ironice / 93
Emanuela ILIE – 3. Fotograme scrîșnite din „Negrul, orașul,

Valea Plîngerii” / 96
Șerban AXINTE – Nihilismul zen / 98
Adrian G. ROMILA – Cazul Tanacu: un roman „adevărat” / 100
Adrian TUDURACHI – În căutarea formei (I) / 103
Ion BELDEANU – Tragedia lui Eminescu văzută de Th.

Codreanu / 105
Maria ȘLEAHTIȚCHI – O carte umedă / 107
Cornel MUNTEANU – Aluviunile lirismului bruionar / 108
Dana Nicoleta POPESCU – Sacralitatea apocrifelor / 110
Gellu DORIAN – Marius Surleac – Zeppelin Jack / 112
Constantin CUBLEȘAN – Mircea Eliade în dosarele Siguranței

și Securității / 114
Elena VULCĂNESCU – Brăul lui Pristanda / 121
Constantin COROIU – Proust și romanul românesc modern (II) /

127
Nicolae CREȚU – Sadoveanu esențial / 130
Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române

Iași sau o viață de muzeograf așa cum a fost (XXX) / 132
Liviu PAPUC – Buletinul de identitate al Coanei Chirița / 137
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1926, în orizontul diaristic  al

Reginei Maria (IV) / 139
Ketaki KUSHARI DYSON / 145 (Traduceri de Olimpia IACOB)
Massimo BACIGALUPO – Itinerarii tiguliene (VI) / 147

(Traducere de Roxana BÎRSILĂ)
Dan CIACHIR – Amintirile unui matematician / 150
Andrei ȚURCANU – Marginea și Centrul: raporturi de

resuscitare  și adversitate / 152
Carmelia LEONTE – Adevărul despre Don Quijote / 156
Caius Traian DRAGOMIR – Conceptul de mare putere  sau

paradoxurile unui vis ori, poate, coșmar / 159
Petru URSACHE – Teroarea prezentului (III) / 162
Marius VASILEANU – Pr. Paisie Olaru și testamentul dragostei

/ 165
Florin CRÎȘMĂREANU – Origen și limitele interpretării:  literal

și anagogic (II) / 167
Marius CHELARU – Peripețiile lui Juha Năzdrăvanul / 170
Simona MODREANU – Cruzimea noastră cea de toate zilele /

173
Ioana COSTA – Litere călătoare / 175
Anca MEIROȘU – Cupidon al filosofiei / 176
Ștefan OPREA – Dealuri și culmi / 177
Călin CIOBOTARI – @versiunile de la Teatrul Fix / 179
Ion TRUICĂ – Miracolul animației / 180
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 181
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 184
Premiile Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași, 2012 /

188
Nicolae TURTUREANU – Aura poeziei / 189
Adrian ALUI GHEORGHE – Laudatio. Poet pînă în vîrful

unghiilor / 190
Lucian VASILIU – Ștefan Oprea – o prea frumoasă vîrstă și

operă / 191
Vasile IANCU – Urcușul unui jefuitor de trenuri / 192
Proiectul „SUSȚINEREA  LITERATURII  ROMÂNE  VII”

realizat de Uniunea Scriitorilor din România, cu sprijinul financiar
al Guvernului României / 196

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 200
Biblioteca revistei: Nr. 11 (203), noiembrie 2012, Lucian

VASILESCU – Țara mea, viața mea, dragostea mea
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DECEMBRIE 2012
Cassian Maria SPIRIDON – Tratat de îmblînzit postmodernitatea

(II) / 1
„Teatrul nu se poate face decît acum, în prezent” – întîlnirea lui

Andrei ȘERBAN cu studenții de la Facultatea de Teatru din Iași /
11

Virgil NEMOIANU – Ioanichie Olteanu / 19
Maria CARPOV – Despre democratizarea culturală / 21
Elvira SOROHAN – Ultimul Italo Calvino, o paradigmă. De ce?

/ 25
Gheorghe GRIGURCU – „Poate fi prostia invidiabilă?” / 29
Basarab NICOLESCU – Horia Stamatu și Imperiul liniștii / 30
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Din vitrina cu cărți a

emisiunii „Lumea creștină” de la Europa Liberă (V). Un zvon de
îngeri –  societatea modernă și redescoperirea supranaturalului / 32

Ioan HOLBAN – Ce este un fulb? / 35
Valeriu CÎMPEANU / 39
Eduard Filip PALAGHIA / 40
Constantin GUZGĂ / 41
Luminița COJOACĂ / 42
Boris MARIAN / 43
Gellu DORIAN – Cartea de la Uppsala / 44
Bianca MARCOVICI – Avortul / 49
Emil IORDACHE – Eminescu și Dostoievski – jurnaliști la 1877

(III) / 51
Pan M. VIZIRESCU – Transilvania atotcuprinzătoare / 57
Cristian LIVESCU – Ion Mureșan sau Poemul ca imagine a eului

(I) /  59
Constantin DRAM – Homo pixus în audiență la Dumnezeu / 64
Dan MĂNUCĂ – Memoria sud-estului european (II) / 66
Adrian Dinu RACHIERU – De trei ori Nicolae / 69
Vasile SPIRIDON – Aspirată de mediu / 74
Antonio PATRAȘ – Marius Chivu, poet și călător / 77
Emanuela ILIE – Lumini din „candelabrele cerului” / 81
Șerban AXINTE – Dicționarul Literaturii Române / 83
Adrian G. ROMILA – Robert Stan: odiseea continuă / 85
Adrian TUDURACHI – În căutarea formei (II) / 87
Constantin TRANDAFIR – Ion Pop, recuperarea elegiei / 90
Nicolae CREȚU – „Din mers”. Constantin Stere editat de Victor

Durnea / 92
Doris MIRONESCU – Satira universitară, între pamflet și roman

/ 95
Maria ȘLEAHTIȚCHI – Poetica the Best(iarului) / 97
Emil NICOLAE – Cîtă poezie, atîta jurnalism / 99
Aurora ȘTEF – „Urmașilor mei...” / 101
Gellu DORIAN – Marius Iulian Stancu – Întoarcerea în pivniță /

103
Lucian VASILIU – Conachiada / 105
Elena VULCĂNESCU – Poveștile de la urmă / 106
Constantin COROIU – Mihai Beniuc – „Jurnalul unei deziluzii”

/ 110
Constanța NIȚĂ – Reconstituirea unui portret caleidoscopic.

Radu Stanca / 113
Leonida MANIU – Apoteoza unui apostol al neamului / 118
Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române

Iași sau o viață de muzeograf așa cum a fost (XXXI) / 122
Liviu PAPUC – Pornind de la o cartă postală (I) / 126
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1926, în orizontul diaristic al

Reginei Maria (V) / 128
Vasyl MAKHNO / 134 (Traduceri de Olimpia IACOB)
Antonio GAMONEDA / 136 (Prezentare și traducere de Andrei

IONESCU)
Massimo BACIGALUPO – Itinerarii tiguliene (V) / 137

(Traducere de Roxana BÎRSILĂ)
Mircea PLATON – Legionarii lipsei de logică / 143
Dan CIACHIR – De ce te-ai întors, Coane Costică? / 150
Carmelia LEONTE – Literatura și călcîiul vulnerabil / 153
Caius Traian DRAGOMIR – Un cuvînt neobservat  („Ce ne mai

deosebește pe noi...?”) / 155
Petru URSACHE – Ceata lui Creangă / 156
Marius VASILEANU – Învățăturile lui Neagoe și canonizarea

acestuia / 159
Marius CHELARU – Istoria kurzilor în Peninsula Balcanică /

161
Simona MODREANU – Predica corsicană / 164
Ioana COSTA – De la alfa la omega: acum beta-gamma / 166
Bogdan ULMU – Eroul caragialean – de la text, la spectacol /

167
Călin CIOBOTARI – Bogdan Ulmu și femeile sale / 169
Ștefan OPREA – De zece ori TIFF / 171
Roxana Maria DRUGESCU – După dealuri / 173
Dragoș COJOCARU – ThaÏS la Maestranza / 175
„Pictură și destin” – interviu cu pictorul Manuell

MĂNĂSTIREANU / 178
Ion TRUICĂ – Vittoria Holtier / 180
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 181
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 184
Vasile IANCU – Guvernatorul arbitrar / 187
Stephen GILL – Premiul Nobel pentru Pace pe 2012 este de

necontestat / 192
Petru ZUGUN – Amintiri despre profesorul Theofil Simenschy /

193
Mirela MUREȘAN – Declarația participanților la primul

Colocviu dedicate educației transdisciplinare în învățămîntul
preuniversitar din România, Arad, 15 noiembrie 2012 / 194

Constantin PETRILĂ – Tabăra de creație plastică „Acasă la
Suhuleț” / 195

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 196
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 198
Biblioteca revistei: Nr. 12 (204), decembrie 2012, Claudiu

IORDACHE – Nervurile transparenței (fragment)
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ZILELE REVISTEI, EDIŢIA A XVII-A, 
25-27 APRILIE 2013 – PREMII:

Revistei Literatura și Arta, Redactor şef Nicolae Dabija –
pentru merite deosebite în activitatea publicistică. 

Revistei Antiteze, Redactor şef Cristian Livescu – pentru
merite deosebite în activitatea publicistică

Premiul pentru Debut în critica literară: Mircea Păduraru
Premiul pentru Poezie: Horia Bădescu, Ion Mureşan, Sterian

Vicol
Premiul pentru Proză: Iulian Filip
Premiul pentru Critică şi istorie literară: Constantin Coroiu
Premiul pentru Eseu: Angela Furtună
Premiul de Excelenţă: Grigore Leşe, Bujor Prelipcean
Opera omnia: Augustin Buzura

IANUARIE 2013
Cassian Maria SPIRIDON – Eminescu și opiniile sale

economice (I) / 1
„Am urmat filologia clasică din pasiune” / 9

– dialog cu Florica BECHET, profesor la Universitatea București
Solomon MARCUS – Eminescu sau poezia ca încîntare / 13
Virgil NEMOIANU – Preotul Ioan Pintea / 15
Maria CARPOV – Istoria zbuciumată a unei „aventuri

spirituale” / 17
Elvira SOROHAN – Nichita Danilov – portretistul sentimental

/ 22
Basarab NICOLESCU – Raporturile lui Eugène Ionesco cu

Dumnezeu / 27
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Jertfit stalinismului și

uitării noastre: Iuliu Maniu / 31
Alexandru ZUB – Memorie și timp expiator / 37
Mircea A. DIACONU – Ce e un critic? / 40
Ioan HOLBAN – Poezia ca spectacol dramatic / 50
Gheorghe GRIGURCU / 56
Dionisie DUMA / 57
Radu CANGE / 58
Mihai Sultana VICOL / 59
Florin CARAGIU / 60
Florin FAIFER – Wien, Wien, nur du allein... (I) / 61
Alex MARINESCU – Elevație / 64
Arthur PORUMBOIU / 69
Cristian LIVESCU – Ion Mureșan sau Poemul ca imagine a

eului (II) / 70
Constantin DRAM – Jocurile ficțiunii: neliniștile de o zi în fața

mării / 75
Dan MĂNUCĂ – Tempi passati / 77
Adrian Dinu RACHIERU – Brandul LIS / 80
Vasile SPIRIDON – Fără milă marină / 83
Antonio PATRAȘ – Romanul criticului – o autobiografie

mascată / 85
Emanuela ILIE – O trilogie oraculară / 90
Șerban AXINTE – Două lumi care se despart cînd se apropie /

92
Adrian G. ROMILA – Vîntureasa lui Marius Chivu sau iarăși

despre moarte și iubire / 94
Adrian TUDURACHI – Spre o literatură... etnografică? (I) / 97
Doris MIRONESCU – Retorica apartenenței în Amintiri din

copilărie / 100
Maria ȘLEAHTIȚCHI – Recviem: Aureliu Busuioc, Și a fost

noapte... / 104

Constantin COROIU – Arta de a supraviețui, arta de a scrie (I)
/ 107

Livia CIUPERCĂ – Neliniștile eului sau despre Infinitul
dinăuntru / 111

Grigore CODRESCU – Mircea Dinutz: valori și repere critice /
114

Magda CIOPRAGA – Eugen Dimitriu – urmărind luminile unui
loc / 116

Gellu DORIAN – Silvia T. – L’enfant terrible / 119
Leonida MANIU – ... Nu credeam să-nvăț a muri vrodată...

Studiu comparativ / 121
Patru ZUGUN – M. Eminescu. Semantică morfosintactică

aplicată la versurile 188-190 din Împărat și proletar / 125
Lucian Vasile SZABO – Eminescu: intrarea în bătăliile

jurnalistice / 127
Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române

Iași sau o viață de muzeograf așa cum a fost (XXXII) / 132
Liviu PAPUC – Pornind de la o cartă postală (II) / 137
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1926 în orizontul diaristic al

Reginei Maria (VI) / 139
Stephen GILL / 145 (Traduceri de Olimpia IACOB)
Leopoldo PANERO / 147 (Prezentare și traducere de Andrei

IONESCU)
Massimo BACIGALUPO – Itinerarii tiguliene (VIII)

(Traducere de Roxana BÎRSILĂ) / 137
Mircea PLATON – Managerii de posterități / 151
Anton ADĂMUȚ – Apostolul și filosofia / 154
Dan PURIC – Muntele mărturisitor / 157
Carmelia LEONTE – Jan van Ruusbroec: exerciții de apropiere

/ 159
Mihaela ROTARU – Ceremonialul nașterii și al integrării.

Vînzarea copilului. Schimbarea numelui, a moașei și a nașilor /
161

Petru URSACHE – Vocea lui Zarathustra / 165
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Marius CHELARU – Un cer al lacrimilor întunecate, peste
galbena stepă mongolă / 169

Simona MODREANU – Scolastică rwandeză / 172
Ioana COSTA – Un măr în dar / 174
Anca MEIROȘU – Buturuga mică din carul literaturii latine /

175
Bogdan ULMU – Dialog neconvențional cu Andrei Șerban (I) /

176
Călin CIOBOTARI – Cu tandrețe, despre ridicolul românesc...

/ 177
Ștefan OPREA – Tranziția în cinema / 179
Dragoș COJOCARU – De trei ori Verdi la Wiener Staatsoper /

181
Ion TRUICĂ – Antonio Gaudí / 185
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 186
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 189
Vasile IANCU – Amicii lui Hipocrate / 192
Comunicat USR / 196
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 1 (205), ianuarie 2013, George L.

NIMIGEANU – Ferestre la drum de seară

FEBRUARIE 2013
Cassian Maria SPIRIDON – Eminescu și opiniile sale

economice (II) / 1
„Revizuirea periodică a unei literaturi rămîne ineluctabilă” –

dialog cu scriitorul și istoricul literar Mihai ZAMFIR / 9
Virgil NEMOIANU – 1937: Un aristocrat englez în România /

16
Maria CARPOV – Istoria zbuciumată a unei „aventuri

spirituale”(II) / 18
Elvira SOROHAN – Piscul montan loc al valorii absolute în

Istoria ieroglifică / 23
Gheorghe GRIGURCU – „Pragmatismul oricărei lașități” / 27
Basarab NICOLESCU – 1900-1930 – Noua Renaștere / 28
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Iuliu Maniu văzut de un

tînăr de atunci / 31
Cornel UNGUREANU – Zilele și nopțile săptămînii / 33
Alexandru ZUB – Recluziune silnică în orizont deschis: Paul

Păltănea/ 35
Ioan HOLBAN – Trăind în niciunde, așteptînd nimicul / 37
Horia BĂDESCU / 41
Traian ȘTEF / 42
Nicolae MAREȘ / 43
Dan MOISII / 44
Adrian FRĂȚILĂ / 45
Nina VOICULESCU / 46
Florin FAIFER – Wien, Wien, nur du allein... (II) / 47
Dumitru VACARIU – Ultima spovedanie / 52
Emil MANU – Poemele poetului Ștefan Baciu / 58
Cristian LIVESCU – Ion Mureșan sau Poemul ca imagine a

eului (III) / 61
Constantin DRAM – Obsesia balzaciană a lui Lorian

Carșochie, între un narator omniscient și tentațiile modernității /
65

Dan MĂNUCĂ – Biografia: pro și contra / 67
Adrian Dinu RACHIERU – Doi bănățeni / 70
Vasile SPIRIDON – Diferențe nutriționale / 73
Antonio PATRAȘ – Romanul criticului – o autobiografie

mascată (II) / 76

Emanuela ILIE – Lemuria / 81
Șerban AXINTE – Nicolae Manolescu și teoria ficțiunii realiste

(I) / 83
Adrian G. ROMILA – Biografeme poetice / 86
Adrian TUDURACHI – Teoria literară și simțul comun / 88
Constantin COROIU – Arta de a supraviețui, arta de a scrie (II)

/ 90
Nicolae CREȚU – „Vacanța” unui istoric: Adrian Cioroianu –

debut în roman / 94
Gheorghe MOCUȚA – Gheorghe Schwartz: paranoia, între

mărturisire și disperare / 96
Constantin TRANDAFIR – Ioan Moldovan. Sezoanele elegiace

/ 98
Mircea DINUTZ – Călătorie în Țara lui LIS / 101
I. HOLBAN – Despre viață pur și simplu / 105
Mircea Radu IACOBAN – Leandri străvechi / 107
Gellu DORIAN – Anatol Grosu – Epistola din Fălticeni / 108
Doris MIRONESCU – Retorica apartenenței în Amintiri din

copilărie (II) / 110
Mircea V. CIOBANU – Metamorfozele poeziei: caruselul

basarabean / 114
Lucian Vasile SZABO – Eminescu – o geografie publicistică

și... judiciară. De la Viena la București, via Budapesta și Iași / 121
Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române

Iași sau o viață de muzeograf așa cum a fost (XXXIII) / 125
Liviu PAPUC – Fără titlu... dar cu Eminescu / 132
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1926 în orizontul diaristic al

Reginei Maria (VII) / 133
Anne BREWSTER  (Traduceri de Olimpia IACOB) / 138
Massimo BACIGALUPO – Itinerarii tiguliene (IX) (Traducere

de Roxana BÎRSILĂ) / 140
Mircea PLATON – Argumente pentru o nouă direcție culturală

/ 143
Anton ADĂMUȚ – Căte ceva despre rațiune și credință (I) /

146
Dan PURIC – Insula uitării / 150
Carmelia LEONTE – Amprenta lui Iov / 152
Caius Traian DRAGOMIR – România 2013 / 155
Petru URSACHE – Mulți chemați, puțini aleși (II) / 160
Marius VASILEANU – Papa Benedict al XVI-lea și potențialul

creștin de surpize / 165
Marius CHELARU – Acolo unde apusul vine devreme, la fel și

ziua de mîine / 167
Simona MODREANU – Epopeea unui bacil / 170
Ioana COSTA – Desăvîrșită, dar nedesăvîrșită / 172
Bogdan ULMU – Dialog neconvențional cu Andrei Șerban (II)

/ 173
Ștefan OPREA – Certitudini și supoziții / 175
GHEORGHE MACARIE – Gabriela Lazăr-Moga. In

memoriam / 176
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 178
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 181
Vasile IANCU – Un mit, încă unul... / 185
Theodor DAMIAN – La plecarea lui George Alexe / 190
Vasile I. PAȘCANU – Spiritul critic față cu notorietatea / 193
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 2 (206), februarie 2013, Rodian

DRĂGOI – Cineva măsoară lumina din mine
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MARTIE 2013
Cassian Maria SPIRIDON – Ideile gingașe și actualitatea lor

contondentă / 1
„Înțeleg vocația ca pe un jug” –  dialog cu regiszorul David

ESRIG, rector al Universității de teatru și Film Athanor-
Burghausen, Germania / 11

Virgil NEMOIANU – Ignoranții și Revoluția / 16
Maria CARPOV – De ce istoria cinema(tograf)ului / 19
Elvira SOROHAN – Jurnalul epistolar al Ecaterinei Bălăcioiu-

Lovinescu / 21
Gheorghe GRIGURCU – „A alege” / 25
Basarab NICOLESCU – Victor Roman (1937-1995) și codul

secret al zborului / 26
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – În amintirea reactivării

Mitropoliei Basarabiei / 28
Cornel UNGUREANU – Geografii literare, pe scurt / 31
Alexandru ZUB – Un 6 Martie după atîția ani / 35
Ioan HOLBAN – Poezia provinciei sau provincia poeziei? / 37
Francisca RICINSKI – Prozo-poeme / 45
Corina MATEI GHERMAN/ 47
Indira SPĂTARU / 48
Olga Alexandra DIACONU / 49
Carmen HUZUM / 50
Dumitru VACARIU – Ultima spovedanie (II) / 52
A.C. PAHOMI – Filosof de ocazie / 57
Cornelia PETRESCU – Gîndurile unui preadolescent în drum

spre libertate / 59
Andrei VARTIC – Artă și cultură românească în Basarabia

ocupată de comuniștii sovietici (I) / 61
Paul NISTOR – De ce ne place să fim mai mult „altfel” decît

„asemănători”? / 66
Alexandru D. AIOANEI, Marian HARIUC – Lucian Boia și

istoria unei Românii altfel / 69
Ovidiu BURUIANĂ – De ce este România altfel? Marginalii la

lectura unei lucrări disputate / 73
Daniel LAZĂR – Impresii despre Lucian Boia și De ce este

România altfel? / 75
Cristian LIVESCU – Picătura de nemurire a poeziei: Cezar

Țucu, Ion Gheorghe Pricop / 76
Constantin DRAM – (Im)posibilul pact cu diavolul și

închisoarea din suflet / 80
Dan MĂNUCĂ – Poezie și timp / 83
Adrian Dinu RACHIERU – Magda Isanos, poeta „care iubea

primăvara” / 85
Vasile SPIRIDON – „Dragosteură” în țara părinților / 88
Antonio PATRAȘ – Romanul criticului – o autobiografie

mascată (III) / 90
Emanuela ILIE – Un jurnal de existență între proximități și

mărturisiri / 94
Șerban AXINTE – Nicolae Manolescu și teoria ficțiunii realiste

(II) / 96
Adrian G. ROMILA – Scriitorul și umbra operei sale / 99
Adrian TUDURACHI – Emoțiile democratice / 101
Florin FAIFER – Constantin Dram – un degustător de

ambiguități fecunde / 104
Vlad ZBÂRCIOG – „Ambasadorul poeziei din Nord”, George

Vulturescu / 107Horia DULVAC – Lumea pe care „o tăcem” / 111
Gellu DORIAN – Teodora Coman –Cârtița de mansardă / 114
Theodor CODREANU – Eminescu și cartea (pornind de la

ediția N. Georgescu) (I) / 116
Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române

Iași sau o viață de muzeograf așa cum a fost (XXXIV) / 119
Liviu PAPUC – O insolită istorie a literaturii române (I) / 126
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1926 în orizontul diaristic al

Reginei Maria (VIII) / 127
Rafael-José DÍAZ (Traduceri de Andrei IONESCU) / 131 
S.Y. AGNON – O povestire (Traducere de Yossef Abraham) /

132
Mircea PLATON – Elita aeropurtată / 135
Anton ADĂMUȚ – Cîte ceva despre rațiune și credință (II) /

141
Dan CIACHIR – Restaurantul cu o singură masă (Amintiri

răzlețe) / 145
Dan PURIC – 2010 – Vara (Seceta) / 152
Carmelia LEONTE – Textul care ne salvează (I) / 153
Caius Traian DRAGOMIR – Un scriitor minor? (Arte și

literaturi minore. Geniu și semnificație) / 156
Petru URSACHE – O știință venerabilă / 160
Marius VASILEANU – Papa Francisc, un lider harismatic /

165
Marius CHELARU – Cînd noi sîntem noaptea / 167
Constantin COROIU – O voce a singurătății unui continent

„acoperit” / 170
Simona MODREANU – Historie d’or / 172
Ioana COSTA – Primii cinci ani / 174
Bogdan ULMU – Dialog neconvențional cu Andrei Șerban (III)

/ 175
Călin CIOBOTARI – Purcărete, regizorul care rupe blestemul

de la TNI... / 177
Ștefan OPREA – Nici surprize, nici nemulțumiri / 179
Adrian PALCU – Victor Rebengiuc – 80 / 181
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 183
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 16
Vasile IANCU – Personajul scornit / 190
Comunicat USR / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 3 (207), martie 2013, Emilian MIREA –

Resemnare metafizică

APRILIE 2013
Cassian Maria SPIRIDON – I.E. Torouțiu, istoric literar / 1
„Întotdeauna, în toate cercetările mele, am căutat mereu noul,

necunoscutul absolut” – dialog cu istoricul literar N.A. URSU / 9
„Relația cu poezia e la fel de intimă ca accea cu misterul său sau

cu Dumnezeu” – dialog cu poetul Daniel CORBU / 15
Solomon MARCUS – Slogane înșelătoare, priviri proaspete /

19
Virgil NEMOIANU – Din nou despre victime și vinovați / 25
Eugen COȘERIU – Despre esența limbajului poetic / 28
Maria CARPOV – Războiul de O Mie de Ani / 33
Elvira SOROHAN – Poezia ca împlinire în cuvînt a neîmplinirii

/ 36
Gheorghe GRIGURCU – „A amăna ceea ce-ți place” / 40
Basarab NICOLESCU – Adonis. Un mare poet transcultural și

transreligios / 41
Alexandru ZUB – O instituție pentru România: Memorialul

Sighet / 47
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Marea putere politico-

militară și o altă putere / 50
Ioan HOLBAN – Utopia omului perfectibil și antiutopia omului

finit / 55
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Christian W. SCHENK / 63
Dan PURIC / 64
Adrian ALUI GHEORGHE / 66
Florentin PALAGHIA / 68
Augustin BUZURA – Raport asupra singurătății. Caietul al

doilea, fragment (I) / 70
Virgil TĂNASE – O istorie de Paști / 78
Dumitru VACARIU – Ultima spovedanie (III) / 82
Andrei VARTIC – Artă și cultură românească în Basarabia

ocupată de comuniștii sovietici (II) / 86
Cristian LIVESCU – Nichita Stănescu și practica subversiunii /

90
Constantin DRAM –Monștri și zombi, „poate la figurat”.

Scrisul ca singură salvare / 94
Dan MĂNUCĂ – Critica meditativă / 97
Adrian Dinu RACHIERU – Daniel Corbu, la raport! / 100
Vasile SPIRIDON – Complexul broaștei țestoase / 102
Antonio PATRAȘ – Romanul lovinescian, dincolo de realism (I)

/ 104
Emanuela ILIE – Nora Iuga. Din nou, în „piața cerului” / 110
Șerban AXINTE – Dumitru Țepeneag și poetica romanului

oniric / 112
Adrian G. ROMILA – Familiarități poetice / 115
Adrian TUDURACHI – Avem nevoie de o critică a ideilor? /

117
Ion HADÂRCĂ – Iulian Filip sau poetica teatralității și a

ludicului etnosofic / 120
Nicolae CREȚU – Pasiunea Vișniec a lui Octavian Jighirgiu /

126
Mircea COLOȘENCO – Elegiile lui Nichita Stănescu – în limbi

slave / 129
Maria ȘLEAHTIȚCHI – Viața labirintului din labirintul

labirintului sau despre literarizarea Basarabiei / 131
Constantin COROIU – Scriitorul în „satul fără memorie” / 137
Adrian JICU – Dincolo de ludic. Dan Petrușcă și persistența

memoriei / 139
Gellu DORIAN – Marius Chivu – Vîntureasa de plastic / 141
Theodor CODREANU – Eminescu și cartea (pornind de la

ediția N. Georgescu) (II) / 143
Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române

Iași sau o viață de muzeograf așa cum a fost (XXXV) / 146
Liviu PAPUC – Tînărul Torouțiu / 151
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1926 în orizontul diaristic al

Reginei Maria (IX) / 152
Rodolfo ALONSO (Prezentare și traduceri de Andrei

IONESCU) / 156
John DIGBY – O povestire (Prezentare și traduceri de Olimpia

IACOB) / 157
Gisèle VANHESE – O lectură nocturnă (Traducere de Roxana

PATRAȘ) / 159
Vasile ANDRU – N. Steinhardt și convertirea ca iluminare / 161
Carmelia LEONTE – Textul care ne salvează (II) / 164
Caius Traian DRAGOMIR – Emil Cioran (Capcanele geniului)

/ 166
Petru URSACHE – Urmașii lui Hasdeu / 172
Marius CHELARU – Nectarul florilor din livada poeziei turce

/ 176
Ioana COSTA – Cărți mari, cărți mici / 179
Bogdan ULMU – Dialog cu celebrul Andrei Șerban (IV) / 180
Dragoș COJOCARU – Cei doi Foscari la Valencia / 183
Ștefan OPREA – Reabilitarea unui gen? / 185

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 187
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 190
Vasile IANCU – La o răspîntie / 193
Comunicat USR / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 4 (208), aprilie 2013, Ioan Moldovan –

O traistă tristă

MAI 2013
Cassian Maria SPIRIDON – Eugen Simion și dimineața poeziei

/ 1
„Iași, un loc geometric în spațiul orfic” – dialog cu poetul Horia

ZILIERU / 11
„Și în cel mai adînc întuneric, să rîdem” – scriitori în dialog:

Francisca RICINSKI și Gerald UHLIG  / 16
Mihai CIMPOI – Eugen Simion par lui même / 26
Mircea DIACONU – Eugen Simion. Modernitatea clasicului (O

recitire a Jurnalului parizian) / 36
Virgil DIACONU – O poetică teatrală și încifrată / 41
Antonio PATRAȘ – Sensul tradiției și farmecul discret al

istoriei literare / 44
Mircea PĂDURARU – Dan Mănucă și unitatea indestructibilă

/ 49
Emanuela ILIE – Din nou despre „dramatismul cumpenei

critice” / 50
Virgil NEMOIANU – Marele M. Ivănescu / 52
Maria CARPOV – Despre România în proză poetică / 54
Elvira SOROHAN – Cum a ajuns justițiarul vampir? / 57
Basarab NICOLESCU – Fragmente din corespondența mea cu

Horia Stamatu (1981) (I) / 61
Gheorghe GRIGURCU – Fățărnicia constructivă / 64
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Însemnări în timp / 65
Alexandru ZUB – Modelele ca sursă parenetică. Secvențe

memoriale / 67
Ioan HOLBAN – Morbul lui Lampers / 70
Horia ZILIERU / 74
Sterian VICOL / 76
Augustin BUZURA – Raport asupra singurătății. Caietul al

doilea, fragment (II) / 77
Carmelia LEONTE – Molusca / 85
Cristian LIVESCU – Un douămiist atipic: Andrei Novac / 87
Constantin DRAM –Din nou, povestire / 92
Dan MĂNUCĂ – Demonism autohton / 94
Adrian Dinu RACHIERU – Un erotikon liric / 97
Vasile SPIRIDON – Logica spațiului recluzionar / 99
Șerban AXINTE – Golul și plinul / 102
Adrian G. ROMILA – Un autor discret / 104
Adrian TUDURACHI – Democratizarea avangardei / 106
Adrian JICU – Apofthegma. Bogdan Crețu și melancolia

erudiției / 109
Rodica LĂZĂRESCU – Un roman monden / 112
Gellu DORIAN – Bogdan Federeac – Dragoste cu acordul

părinților / 116
Theodor CODREANU – Eminescu și cartea (pornind de la

ediția N. Georgescu) (III) / 118
Pavel FLOREA – Reluarea lecturii. Năpasta de I.L. Caragiale /

123
Nicolae CREȚU – Spiritul „Junimii” în posteritate / 127
Doru SCĂRLĂTESCU – Recitind Culianu: Hesperus, miezul și

coaja (I) / 130
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Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române
Iași sau o viață de muzeograf așa cum a fost (XXXVI) / 134

Liviu PAPUC – O insolită istorie a literaturii române (II) / 139
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1926 în orizontul diaristic al

Reginei Maria (X) / 140
Gustavo García SARAVÍ (Prezentare și traduceri de Andrei

IONESCU) / 154
Adrian ALUI GHEORGHE – Modelul creștin în societatea de

astăzi / 146
Caius Traian DRAGOMIR – Geodiscriminarea / 150
Petru URSACHE – Sacralitatea cotidianului / 152
Dosoftei ȘCHEUL – Papa și ziarista / 155
Marius CHELARU – Poemele călătoriilor / 159
Constantin COROIU – Timpul despărțirilor și vremea adunării

/ 162
Simona MODREANU – „Friedrich Nietzsche o fi halal?” / 164
Anca MEIROȘU – Pe urmele Fericitului Augustin, reînviat la

Erfurt / 166
Bogdan ULMU – Dialog cu celebrul Andrei Șerban (V) / 167
Ștefan OPREA – 80 de spectacole și încă ceva... / 169
Călin CIOBOTARI – Musical... pe bune! / 171
Dragoș COJOCARU – Cei doi Foscari la Los Angeles / 173
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 176
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 179
Valeriu D. COTEA – Vasile Diacon și excesul de modestie / 182
Vasile IANCU – Utopiile unui prieten d’antan / 184
Zilele revistei „Convorbiri literare”, ediția 2013: Premii,

participanți, organizatori, parteneri și sponsori / 189
Mirela MUREȘAN – Educația a murit, trăiască educația! / 191
Cristina PREUTU – Gala UNITER la Iași – impresii și expresii

/ 194
Nominalizări premii USR 2012 / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 5 (209), mai 2013, Pacu Nelu Balaci –

Sonetele Mării Negre

IUNIE 2013
Cassian Maria SPIRIDON – Eminescu și opiniile sale

economice (III) / 1
Virgil NEMOIANU – Stilul marilor profeți biblici / 9
Maria CARPOV – O temă de necuprins / 12
Elvira SOROHAN – Cum și ce comunică literatura? / 16
Gheorghe GRIGURCU – „Libertatea criticului”/ 21
Basarab NICOLESCU – După 25 de ani de exil – acasă la

Ambasada Franței în România / 21
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Din vitrina cu cărți a

emisiunii Lumea creștină de la Radio Europa Liberă André
Dumas: „Comme une autre espérance”/ 26

Alexandru ZUB – Eugen Simion: memento cordial / 28
Svetlana PALEOLOGU MATTA – Esența unei vieți / 32
Ioan HOLBAN – Casa din lemn de cireș amar / 38
Stela CHEPTEA – Lecție de istorie / 43
Corneliu CIUCANU – Evocarea Profesorului Gheorghe Buzatu

la Iași / 48
Corneliu-Mihail LUNGU – Gheorghe Buzatu / 51
Sorin DAMEAN – Ilustrul istoric Gheorghe Buzatu ne-a

părăsit / 52
Ioan SCURTU – Gheorghe Buzatu – așa cum l-am cunoscut / 53
Adrian ALUI GHEORGHE – La plecarea Părintelui Iustin / 55
Dan PETRUȘCĂ / 56

Șerban CHELARIU / 58
Augustin BUZURA – Raport asupra singurătății. Caietul al

doilea, fragment (III) / 60
Cristian LIVESCU – Suprarealismul rezidual: Gheorghe

Vidican / 66
Dan MĂNUCĂ – Nuvelistica rebreniană / 71
Adrian Dinu RACHIERU – Sub pecetea melancoliei / 74
Vasile SPIRIDON – Aiudul fără ieșire / 78
Antonio PATRAȘ – Romanul lovinescian, dincolo de realism

(III) / 81
Emanuela ILIE – Vederi largi în infranegru / 89
Șerban AXINTE – O versiune extinsă a realității românești

postdecembriste. Romanele lui Liviu Bârsan / 91
Adrian G. ROMILA – Agora cuvintelor esențiale / 93
Adrian TUDURACHI – Trei argumente pentru statistică în

literatura română / 95
Octavian SOVIANY – O cronică de război / 97
Nicolae CREȚU – Mircea Popovici – „contrabandist de vise”

dat în... „urmărire” / 99
Gellu DORIAN – Livia Ștefan – Re.volver / 106
Theodor CODREANU – Eminescu și cartea (pornind de la

ediția N. Georgescu) (IV) / 108
Leonida MANIU – Caracterul universal al poemului Epigonii /

111
Lilica VOICU-BREY – Alexandru Busuioceanu – 65 de ani de

la revelarea sa ca poet în limba spaniolă / 115
Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române

Iași sau o viață de muzeograf așa cum a fost (XXXVII) / 122
Liviu PAPUC – Eminescu (oarecum) comemorativ / 129
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1926 în orizontul diaristic al

Reginei Maria (XI) / 130
Humberto CONSTANTINI (Prezentare și traduceri de Andrei

IONESCU) / 135
Jenny SADRE-ORAFAI (Prezentare și traduceri de Olimpia

IACOB) / 136
Marian PALLA – Cum a mîngîiat-o un orb pe Nessie (Traduceri

de Eva UHLÍROVA) / 138
Mircea PLATON – O enigmă și un miracol istoric: „hărnicia

germană” / 140
Allan C. CARLSON – Revolta verde: promisiunile și tragedia

conducerii țărăniste în Estul Europei (I) / 144
Caius Traian DRAGOMIR – Consumismul – exploatarea în

mileniul trei? / 150
Petru URSACHE – „Galaxia Grama” / 152
Marius VASILEANU – Dosarele nu știu tot! / 156
Marius CHELARU – Vorbind despre Dharma/ Adharma / 158
Ioana COSTA – Întîlnirile filologilor / 161
Bogdan ULMU – Dialog neconvențional cu Andrei Șerban (VI)

/ 162
– Regizorul Alexa Visarion / 163
Călin CIOBOTARI – Mai ionescian decît... Ionesco / 166
Ștefan OPREA – Un regizor uitat: Aurel Ion Macian / 167
Dragoș COJOCARU – Traviata în anul Verdi la Metropolitan /

169
Adrian PALCU – Primăvara pianiștilor/ 172
Sergiu ANGHEL – Dansînd cu... lupoaicele sau critica criticii /

175
Marcian DAVID – Voces la cota 40 / 178
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 179
Constantin DRAM – Tu ne iubești pe toți! / 182
Florica BUD – Răsunet de baladă / 182
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Emilian MARCU – Vitrina cărților / 184
Constantin COROIU – Note dintr-un jurnal antinostalgic / 188
Vasile IANCU – Destine de sanatoriu / 190
Ion BELDEANU – Ce se întîmplă la „Bucovina literară”? /

195
Premiile USR pe anul 2012 / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 6 (210), iunie 2013, Constantin

ABĂLUȚĂ – Chiar așa...

IULIE 2013
Cassian Maria SPIRIDON – Un occidental la gurile Dunării /

1
„Transdisciplinaritatea – unitatea cunoașterii, condiție a

demnității umane” (I) – Basarab NICOLESCU în dialog cu
Adrian CIOROIANU, la Ateneul Român / 7

„Orice poet trebuie să rămînă la entuziasmul vîrstei de 33 de
ani, atunci sinapsele pocnesc ca dopurile de șampanie” – dialog
cu scriitorul Adrian ALUI GHEORGHE  / 17

Maria CARPOV – Scriitor și diplomat (I) / 23
Elvira SOROHAN – O altfel de carte despre Dimitrie

Cantemir al Istoriei ieroglifice / 27
Gheorghe GRIGURCU – „Ce înseamnă a experimenta?”/ 32
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Ideologia totalitară și
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Bogdan ULMU – Dialog neconvențional cu Andrei Șerban
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Elena-Brândușa STEICIUC – Un document tulburător revelator

și tulburător / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 7 (211), iulie 2013, Marian RUSCU –

Rădăcini

AUGUST 2013
Cassian Maria SPIRIDON – Vocația și proza democrației (I) / 1
„Transdisciplinaritatea – unitatea cunoașterii, condiție a

demnității umane” (II)  – Basarab NICOLESCU în dialog cu
Adrian CIOROIANU, la Ateneul Român  / 8

Maria CARPOV – Scriitor și diplomat (II) / 20
Elvira SOROHAN – O anouă carte „conversațională” cu
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Eugen MUNTEANU – Florin Faifer. Încercare de portret / 24

234234 CONVORBIRI  LITERARE

2 0 1 3   2 0 1 3   2 0 1 3   2 0 1 3   2 0 1 3



Constantin DRAM – Portret în sepia / 26
Antonio PATRAȘ – Magistrul din umbră / 27
Bogdan CREȚU – Faifer. Florin Faifer / 29
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Gheorghe GRIGURCU – „Jubilațiile tale reale” / 32
Basarab NICOLESCU – Un poet vizionar: René Daumal (1908-
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Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Reflecții asupra
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Valentina BECART / 57
Nicolae SÂRBU / 57
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Constantin DRAM – Amorțire și dezmorțire / 82
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/ 88
Vasile SPIRIDON – Călătorie în vederea afirmației / 92
Antonio PATRAȘ – Ce mai rămîne din literatură în istorie

literară? (I) / 94
Emanuela ILIE – Carte cu poeți / 97
Șerban AXINTE – Viața istoriei / 99
Adrian G. ROMILA – Un curs de „scriere creativă” / 101
Adrian TUDURACHI – De la clișeu la avangardă (II) / 103
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Livia IACOB – Cîteva note nouă despre vechiul Eminescu / 120
Constantin TRANDAFIR – Un remarcabil poet al iubirii / 124
Traian D. LAZĂR, Raluca ANDRONESCU – Readucerea în

literatura română / 127
Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române

Iași sau o viață de muzeograf așa cum a fost (LI) / 129
Liviu PAPUC – Un om al „Convorbirilor”: Teodor Al.

Munteanu / 137
Gheorghe I. FLORESCU – România și primul război mondial

(I), dialog cu profesorul Glenn E. TORREY / 140
Punți peste ape (Traduceri de Olimpia IACOB) / 143
Anton ADĂMUȚ – Nomen est omen (sau despre măștile lui

Socrate) (III)/ 145
Leonida MANIU – Faust sau dilema puterii creatoare / 149
Ion VARLAM – Drepturile homosexualilor. O falsă problemă /

153
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Mircea Eliade (III) / 156
Caius Traian DRAGOMIR – Despărțirea de sine / 159
Petru URSACHE – Din nou Labiș? / 161
Marius VASILEANU – Accidentul de avion al lui Sandu Tudor

/ 164
Marius CHELARU – Despre o pauză de respirat / 166
Ioana COSTA – Triunghiul românesc / 169
Bogdan ULMU – Despre pedagogia teatrală / 170
Ștefan OPREA – „I am Anna Magnani!” / 172
Adrian PALCU – „Festivalul Enescu, în veci!” / 173
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 180
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Adrian TUDURACHI – Un alt fel de naționalism / 40
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Doru George BURLACU – Oameni providențiali / 43
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noștri / 45
Liviu LEONTE – La aniversară... / 48
Magda CIOPRAGA – Fălticeni – un locus amoenus / 54
Miron KIROPOL / 57
Aurel M. BURICEA / 58
Ilie VODĂIAN / 59
Marius GRAMA / 60
Anatolie PANIȘ – Lagărul e viața noastră. Un bucătar

formidabil / 61
Cristian LIVESCU – Un poet din beat pop generation: George

Stanca / 65
Constantin DRAM – Proze! Nu doar pentru primăvara poetului

/ 70
Dan MĂNUCĂ – Vămile istoriei literare / 72
Adrian Dinu RACHIERU – Poeți danubieni / 75
Vasile SPIRIDON – Măicuța pe stil vechi / 78
Antonio PATRAȘ – Ce mai rămîne din literatură în istoria

literară? (II) / 80
Emanuela ILIE – Locuri pustii. Priveliști de după / 83
Șerban AXINTE – Postmodernismul și politicile culturale / 85
Adrian G. ROMILA – Din punctul de vedere al mortului / 87
Ovidiu PECICAN – Noica și structura operei lui / 89
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Amalia LUMEI – Apologia virilității, un poem filosofic de
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Emilian MARCU – Vitrina cărților / 183
Valeriu D. COTEA – Cristian Hera, un spirit fecund / 186
Vasile IANCU – De la bolșevismul primitiv, criminal, la

socialismul totalitar / 191
Clara MĂRGINEANU – 40 de ani de poezie, celebrată la

Sighetul Marmației / 195
Gheorghe BOANCĂ – Amintiri de neuitat / 197
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 11 (215), noiembrie 2013, Constantin

MĂNUȚĂ – Poezii

DECEMBRIE 2013
Cassian Maria SPIRIDON – Gîndurile cu vedere ale lui Nichita

Stănescu / 1
„Procesul comunismului între justiție și moralitate publică” –

dialog cu universitarul Valerius M. CIUCĂ, doctor în drept  / 11
Virgil NEMOIANU – Scriitori româno-germani / 18
Maria CARPOV – O controversă (multi)seculară (I) / 20
Elvira SOROHAN – Un alt Varujan Vosganian / 23
Gheorghe GRIGURCU – Artificiile cele mai supărătoare / 28
Basarab NICOLESCU – O memorabilă emisiune „Teze și

antiteze la Paris” în 1982 / 29
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Dostoievski și filozofia / 34
Mircea A. DIACONU – Cum e cu putință cunoașterea în

postmodernism?! (O plimbare pe banda Möbius) / 38
Alexandru ZUB – Un istoric al modernității: Mihai D. Sturdza

/ 45
Ioan HOLBAN – Poezia lui Valeriu Matei / 49
Angela FURTUNĂ – Adevărul – niciodată singur / 55
Cristian LIVESCU – Monica Lovinescu – est-etica, memoria și

acțiunea critică / 59
Livia IACOB – Gînduri la zi despre Monica Lovinescu / 62
Loredana OPĂRIUC – Scrisorile unei mame către fiica sa de

departe / 66
Emanuela ILIE – Despre cuvîntul din cuvinte, moarte și alte

alterități / 69
Liviu GEORGESCU / 72
Spiridon POPESCU / 74
Corneliu BICHINEȚ – Misiune nocturnă / 75
Traian D. LAZĂR, Raluca ANDREESCU – „Evoluția D-tale

ascendentă mă bucură la superlativ” – Scrisori de la Al. Rosetti /
79

Cristian LIVESCU – Florentin Palaghia, poetul cavalcadelor
agreste / 86

Constantin DRAM – Întrezăririle lui Nicolae Stroescu
Stînișoară / 90

Dan MĂNUCĂ – Între mistificare și carceră / 92
Adrian Dinu RACHIERU – Grigore Hagiu – 80. Poetica visării

și „lirismul pulsatoriu” / 95
Vasile SPIRIDON – Fericirile mari de scurtă durată / 97
Antonio PATRAȘ – Vieți paralele: Maria și Antioh Cantemir /

99
Adrian G. ROMILA – Un veritabil martor al istoriei: G.T.

Kirileanu / 103
Adrian TUDURACHI – De la clișeu la avangardă (III) / 106
Theodor CODREANU – Mize majore ale unei noi istorii

literare / 109
Gellu DORIAN – Florin Buzdugan – Mai mult de trei cuvinte /

114
Ognian STAMBOLIEV – Nichita Stănescu – un inovator / 116
Constantin COROIU – Reabilitarea unui „cretin” / 118
Elena VULCĂNESCU – Din cupa crinului roșu (II) / 120
Carmen MECU – O complexitate: Ioan Petru Culianu (II) / 129
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale și literare și a

muzeelor ieșene în ultimele trei decenii comuniste (LIII) / 133
Liviu PAPUC – Fundația Culturală „Leca Morariu” la

aniversară / 139
Gheorghe I. FLORESCU – România și primul război mondial

(III), dialog cu profesorul Glenn E. TORREY / 140
Poeți coreeni Traduceri de Olimpia IACOB  / 143
Ștefan BORBÈLY – Spre o civilizație a plăcerii: Charles

Fourier (II)/ 144
Mircea PLATON – Chevron, Mandela și hoitarii libertății / 151
Dan PURIC – Doamna Popescu / 154
Andreea MIRONESCU – Eseul și teoria lui (I) / 155
Caius Traian DRAGOMIR – Adversitate și alianță – un joc

istoric / 158
Petru URSACHE – Fenomenologia invenției (I) / 160
Marius VASILEANU – Publicistica lui Sandu Tudor / 162
Marius CHELARU – Dincolo de voalul care acoperă metafora

în poezia persană / 164
Ilinca ILIAN – Rayuela de Julio Cortázar după cincizeci de ani

/ 168
Simona MODREANU – Născut? Ba nu, făcut... / 172
Ioana COSTA – Drept, de la München la București / 174
Bogdan ULMU – Portretul unui regizor incomod / 175
Călin CIOBOTARI – Ce-i datorează Caragiale lui Afrim... /

176
Ștefan OPREA – Alecu Keystone / 178
Dragoș COJOCARU – Serbările Arenei / 180
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 183
I. HOLBAN – Paharul cu apă vie / 186
Maria OCTAVIAN – Luciditatea proliferantă a lui Ironim

Muntean / 187
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 189
Vasile IANCU – Revelionul ratat / 193
Daniel CORBU – Val Condurache / 197
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 200
Biblioteca revistei: Nr. 12 (216), decembrie 2013, Vlad

ZBÂRCIOG – Cercul de cretă
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ZILELE REVISTEI, EDIŢIA A XVIII-A, 
24-26 APRILIE 2014 – PREMII:

Premiul pentru reviste: Revistei Ateneu, Redactor şef Carmen
Mihalache – pentru continuitate în afirmarea literaturii de calitate 

Premiul pentru traducere: Livia Iacob, Roxana Patraş
Premiul pentru Poezie: Gheorghe Vidican, Nicolae Tzone
Premiul pentru Proză: Gabriel Chifu, Mircea Tomuş
Premiul pentru Istorie literară: Nicolae Scurtu
Premiul pentru Eseu: Mircea Mihăieş, Sorina Bălănescu
Premiul de Excelenţă: Constantin Chiriac
Opera omnia: Ana Blandiana

IANUARIE 2014
Cassian Maria SPIRIDON – Transilvania lui Eminescu / 1
Cultura română nu este sinucigașă” / 9 – dialog cu eseistul și

criticul Theodor CODREANU
„Trăim într-un imprevizibil indescriptibil” / 12 – dialog cu

poetul Lucian VASILIU
„Aș prefera ca sportul să fie o religie” / 16 – dialog cu scriitorul

Marius CHIVU
Virgil NEMOIANU – De la Edgar Papu la Charles Mann / 18
Maria CARPOV – O controversă (multi)seculară (II) / 20
Elvira SOROHAN – Călinescu și teatrul european din

perspectivă comparatistă / 24
Gheorghe GRIGURCU – Ascuns în aproapele său / 29
Basarab NICOLESCU – Curriculum școlar pentru Homo

europeanus / 30
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Corupție – Politică –

Justiție / 32
Alexandru ZUB – Charles Olivier Carbonell – in memoriam /

36
Ioan HOLBAN – Poezia ca stare sacrală / 38
Daniel CORBU – Traian T. Coșovei. Noul limbaj poetic și noua

recuzită existențialistă / 42
„Îmi saltă inima de dorul de a mă întoarce la sufletul nostru

dintîi” – interviu cu scriitorul Constantin PARASCAN / 45
Constantin COROIU – Măștile inocenței / 47
Constantin DRAM – Constantin Parascan și Constantin

Parascan / 49
Constantin PARASCAN / 51
Gheorghe MOCUȚA / 52
Cornelia PETRESCU – Întîlnirea fluviului cu marea / 53
Nicolae SCURTU – Cella Delavrancea și tinerii săi confrați /

55
Traian D. LAZĂR, Raluca ANDREESCU – „Evoluția D-tale

ascendentă mă bucură la superlativ” – Scrisori de la Al. Rosetti /
59

Cristian LIVESCU – Poezia cotidianului, ca „imagine
moartă”: Alexandru Mușina / 69

Constantin DRAM – Berlinul ficțional și o altă simfonie a
anotimpurilor de Mircea Tomuș / 73

Dan MĂNUCĂ – Sumare eminesciene / 76
Adrian Dinu RACHIERU – Constantin Abăluță și poezia

obiectuală / 79
Vasile SPIRIDON – Lagăr de bunăvoie / 82
Antonio PATRAȘ – Scriitorul și umbra lui. Două siluete

contemporane / 84
Emanuela ILIE – Poezia cu metode horror / 87
Șerban AXINTE – Eugen Simion și medierea contrariilor (I) /

88
Adrian G. ROMILA – O antologie de proză / 91

Adrian TUDURACHI – De la clișeu la avangardă (IV) / 93
Mircea A. DIACONU – Ioan Fărmuș. O altă istorie a literaturii

române/ 95
Ștefan BORBÉLY – Poeme sociale / 98
Doris MIRONESCU – Jurnalul parizian al lui Eugen Simion sau

nașterea conștiinței critice / 101
Adrian JICU – Contradicțiile lui Lovinescu / 104
Vasile IANCU – Bălcescu, eroul unui captivant roman / 107
Gellu DORIAN – Vlad A. Gheorghiu – Fratele mut. La nord

apa e curată / 111
Horst FASSEL – Eminescu tradus în 1917 de un militar german

/ 113
Pavel FLOREA – Eminescu: nemargini de gîndire / 119
Leonida MANIU – Eminescu văzut de Mihail Dragomirescu (I)

/ 122
Nicolae CREȚU – Spiritul Junimii și longevitatea sa fecundă /

127
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale și literare și a

muzeelor ieșene în ultimele trei decenii comuniste (LIV) / 132
Liviu PAPUC – Rezistența prin Eminescu / 138
Gheorghe I. FLORESCU – România și primul război mondial

(IV), dialog cu profesorul Glenn E. TORREY / 140
Poeți internaționali  Traduceri de Olimpia IACOB / 144
Mircea PLATON – Adrian Năstase, Vladimir Tismăneanu și

prădarea României / 145
Ion PAPUC – Cu spatele la zid / 149
Ovidiu PECICAN – Noica și romanul hegelian / 154
Alexandru RACU – Exploatare, revoluție, manipulare și

discernămînt – Biserica Ortodoxă Română și provocarea gazelor
de șist / 157

Caius Traian DRAGOMIR – Cultura și tehnica inserțiilor în
istoria ei / 164
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Petru URSACHE – Fenomenologia invenției (II) / 167
Florin CRĂȘMĂREANU – Despre metafizica lui R.G.

Collingwood / 169
Marius VASILEANU – Despre ecumenismul mărturisitor întru

Hristos / 171
Marius CHELARU – Cînd distanța care ne desparte este

aceeași cu aceea față de moarte sau la malul timpului pecetluit /
173

Simona MODREANU – Tăcerea umbrei / 176
Hervé BEL – „Cei acoperiți” / 178
Ioana COSTA – Copilul pădurii / 181
Bogdan ULMU – Călin Ciobotari – regizoul, acest... / 182
Ștefan OPREA – „Ce-aș fi fost eu fără teatru?” / 183
Călin CIOBOTARI – „Muzicanții din Bremen”, o bijuterie de

spectacol... / 185
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 187
I. HOLBAN – Fibra românismului / 190
C. DRAM – Altfel de imagini, din cuvinte / 191
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 192
Valeriu D. COTEA – Nicolae A. Boți / 194
Daniel CORBU – Val Condurache / 197
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Imagini din arhiva reviste „Convorbiri literare” / 200
Biblioteca revistei: Nr. 1 (217), ianuarie 2014, Valeriu

VALEGVI – Mantaua înstelată

FEBRUARIE 2014
Cassian Maria SPIRIDON – Curajul monahului de la Rohia (I) / 1
„Zilele în care nu scriu sînt niște hiatusuri” – dialog cu scriitorul

Arcadie SUCEVEANU / 11
Virgil NEMOIANU – Pilat din Pont / 15
Solomon MARCUS – Transcendența ca paradigmă universală

/ 17
Maria CARPOV – Redefiniri necesare / 29
Elvira SOROHAN – Cînd călătorul e scriitor instruit... / 33
Gheorghe GRIGURCU – „Un naiv corupt” / 38
Basarab NICOLESCU – Annus mirabilis 1968 / 39
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Însemnări în timp / 45
Alexandru ZUB – Secolul XX: abordări istoriografice / 46
Ioan HOLBAN – Semnale morse printre cuburi de gheață.

Nicolae Spătaru / 49
Stelian DUMISTRĂCEL – Omagiu, la despărțire / 53
Vasile DIACON – Patriarhul filologilor români s-a supus legii

firii / 56
Petru ZUIGUN – Gavril Istrate, reprezentant de seamă al

lingvisticii românești / 61
Ion BUZAȘI – O carte despre decanul filologilor români / 63
Constantin DRAM – Timpul trece... Nicolae Breban rămîne! /

65
Carmelia LEONTE / 69
Maria MĂNUCĂ / 70
Vasile BURLUI / 71
Gheorghe SCHWARTZ – Enigmele infinite / 72
Nicolae SCURTU – Noi contribuții la biografia lui Nichifor

Crainic / 74
Cristian LIVESCU – Poezia cotidianului, ca „imagine

moartă”: Alexandru Mușina (II) / 79
Dan MĂNUCĂ – Literatură și societate / 84
Adrian Dinu RACHIERU – Un „om cultural”: Radu Cârneci /

86

Vasile SPIRIDON – A mulțumi că exiști / 89
Antonio PATRAȘ – Manualul bunului jurnalist / 91
Emanuela ILIE – Negru pe negru, despre Nimicitorul / 94
Adrian G. ROMILA – Eminescu, uman / 96
Adrian TUDURACHI – Critica gesturilor / 98
Constantin COROIU – Scriitori vrînceni în dialog / 101
Ștefan BORBÉLY – „Wendeliteratur” (1989 ca temă literară) /

104
Ala SAINENCO – Punct de vedere: Casa Gorgias de Gellu

Dorian / 107
Mioara BAHNA – Din simetria unei vieți obișnuite – Liviu Ioan

Stoiciu: Substanțe interzise / 110
Iulian POPESCU – Vasile Burlui – Interogațiile lui Așur / 112
Livia IACOB – În căutarea poeziei cu majusculă / 114
Dan Mircea CIPARIU – „Animalul de doctor m-a omorît!” /

116
Gellu DORIAN – Ștefan Baghiu – Spre sud, la Lăceni / 118
Leonida MANIU – Eminescu văzut de Mihail Dragomirescu

(II) / 120
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale și literareși a

muzeelor ieșene în ultimele trei decenii comuniste (LV) / 125
Liviu PAPUC – Pledoarie pentru Eminescu (I) / 130
Gheorghe I. FLORESCU – România și primul război mondial

(V), dialog cu profesorul Glenn E. TORREY / 131
Leopold de LUIS. Traduceri de Andrei IONESCU / 136
James MEREDITH. Traduceri de Olimpia IACOB  / 137
Mircea PLATON – Ceață peste Gallagher. Europa izolată / 138
Alexandru RACU – Naționalismul antipopor / 141
Ion PAPUC – Paradoxalul Emil Cira / 147
Alexa VISARION – Caragiale – laborator de înțelesuri / 153
Ovidiu PECICAN – Lectura subversivă la Noica / 158
Andreea MIRONESCU – Eseul și teoria lui (II) / 160
Caius Traian DRAGOMIR – Universitate și Academie / 163
Petru URSACHE – Fenomenologia invenției (III) / 165
Florin CRĂȘMĂREANU – Søren Kierkegaard: diferență

calitativă și analogia entis / 167
Marius CHELARU – Briza versului dinspre inima Anatoliei /

171
Simona MODREANU – Războiul celor două nevroze / 174
Ioana COSTA – Despre cărți, la persoana întîi / 176
Bogdan ULMU – O teză despre teatrele minorităților etnice /

177
Ștefan OPREA – Între Glob și Oscar / 179
Adrian PALCU – Viena, noiembrie 2013 – integrala Brahms la

Musikverein. Între tradiție și modernitate / 180
I. HOLBAN – Impozit pe alb și candoare / 184
C. DRAM – Un fel de a vedea viața / 195
Valeriu D. COTEA – Ernest Ungureanu – ambasador al științei

biologice românești / 186
Vasile IANCU – Dezonoarea preamăritei Revoluții Franceze

din 1789: genocidul din Vadeea / 189
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 195
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 197
Imagini din arhiva reviste „Convorbiri literare” / 200
Biblioteca revistei: Nr. 2 (218), februarie 2014, Friedrich

MICHAEL – Exercițiu de adorație

MARTIE 2014
Cassian Maria SPIRIDON – Curajul monahului de la Rohia (II) / 1
„Tot ce am trăit am transformat în materie primă pentru scris”

– dialog cu poeta Ana BLANDIANA / 11
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„Refacerea României prin noi înșine – concilierea națională” –
dialog cu dr. Călin GEORGESCU, președintele Clubului de la
Roma pe Europa, centrul European de Cercetare / 14

Virgil NEMOIANU – Botho Strauss / 26
Maria CARPOV – Un instrument de democratizare a culturii /

28
Elvira SOROHAN – Cum o citim în interviuri pe Zoe

Dumitrescu-Bușulenga / 31
Gheorghe GRIGURCU – „Ipotezele seduc realitatea” / 36
Basarab NICOLESCU – Un cuplu mitic: Petre Sergescu și

Marya Kasterska / 37
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Rațiunea și divinul / 43
Alexandru ZUB – Brâncoveanu la tricentenar / 44
Ioan HOLBAN – Prieten la cataramă cu Ecleziastul / 47
Ana COJAN / 52
Corina MATEI GHERMAN / 53
George VULTURESCU / 54
Ștefan MITROI – Siamezele / 55
Ion Gheorghe PRICOP – Porecla / 59
Nicolae SCURTU – O epistolă necunoscută a lui Dimitrie

Cuclin / 62
Traian D. LAZĂR – Scrisori din exil: Horia Stamatu – Basarab

Nicolescu (I) / 66
Cristian LIVESCU – Ritualuri selenare învăluie cotidianul:

Luminița Dascălu Maria Mănucă / 69
Constantin DRAM – Mai mult decît aduceri aminte! / 74
Dan MĂNUCĂ – Critică și creație / 77
Adrian Dinu RACHIERU – Florin Mugur și „Abecedarul

fricii” / 80
Vasile SPIRIDON – Zadarnică e arta trans-fugii / 82

Antonio PATRAȘ – Un chip nobil și pur, de icoană / 85
Emanuela ILIE – Fragmente despre „autarhul nimicului”.

Recitind poezia lui Mihai Ursachi / 88
Șerban AXINTE – Eugen Simion și medierea contrariilor (II) /

92
Adrian G. ROMILA – Din nou, despre război, lagăre, comunism

și neuitare / 95
Adrian TUDURACHI – Politica filologiei / 97
Theodor CODREANU – Între Dostoievski și Nietzsche (I) / 100
Ștefan BORBÉLY – Geografii literare / 103
Lucian VASILIU – Monumentală, Ana Blandiana / 105
Iulian BOLDEA – Fracturi postmoderne / 106
Constantin COROIU – Literatura și ideologia de dreapta / 108
Ioan C. TEȘU – Despre țăranul filosof / 111
Gellu DORIAN – Krista Szöcs – Cu genunchii la gură / 114
Leonida MANIU – Esența artei în gîndirea lui Maiorescu / 116
Lucian Vasile SZABO – În căutarea lui Slavici jurnalistul (I) /

120
Mircea CIUBOTARU – Note de mitologie culturală:la

Tipografia lui Gheorghe Asachi / 124
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale și literare și a

muzeelor ieșene în ultimele trei decenii comuniste (LVI) / 127
Liviu PAPUC – Pledoarie pentru Eminescu (II) / 131
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1927 văzut de Regina Maria I)

/ 132
Luis GUARNER. Traduceri de Andrei IONESCU  / 137
Maria BENNETT. Traduceri de Olimpia IACOB / 138
Aleksander NAWROCZI. Traduceri de Nicolae MAREȘ / 139
Ion PAPUC – Ultima frontieră / 141
Dan PURIC – Alexandra / 147
Caius Traian DRAGOMIR – Logică și credință / 149
Dialoguri prospective: Smaranda DOBRESCU, specialistă în

teoria sistemelor și Flavius CHIRCU, specialist în strategii de
dezvoltare antreprenorială / 151

Petru URSACHE – Prototipuri folclorice în romanul Șarpele /
156

Marius VASILEANU – Va fi un Sinod Panortodox în 2016? /
160

Marius CHELARU – Gorin No Sho, Cartea celor cinci cercuri /
162

Simona MODREANU – Lumea și doi bani jumate / 165
Hervé BEL – Albert Vidalie / 167
Ioana COSTA – Metamorfozele din casă / 169
Bogdan ULMU – Jurnal teatral / 170
Călin CIOBOTARI – „Am zărit lumină-n teatru”. Era Petru

Ciubotaru... / 171
Nicolae CREȚU – Un spectacol cu totul deosebit:

Hamletmachine / 172
Ștefan OPREA – Cinefil în furtuna evenimentelor / 175
Dragoș COJOCARU – Două mizanscene la Metropolitan / 177
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 180
I. HOLBAN – Stau pe timpul incert ca un amurg singuratic /

183; Reporterul și ficționarul / 184
Ioan DERȘIDAN – Stileme baroce în creația lui Radu Stanca /

185
Val MĂNESCU – Petru Frăsilă. Tratat de șah cu destinul / 186
Ovidiu GHIDIRMIC – Sentențiozitatea aforistică / 187
Aureliu GOCI – Constantin Kapitza – între biografie reală și

proiecție imaginară / 188
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 190
Vasile IANCU – Despărțiri cordiale / 192
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Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 3 (219), martie 2014, Viorica RĂDUȚĂ

– Cînd se duc în uitare

APRILIE 2014
Cassian Maria SPIRIDON – Junimea – un vis al inteligenței

libere (III) / 1
„Tot restul din viața mea avea să slujească armoniei și binelui”

– dialog cu scriitorul Dan C. MIHĂILESCU / 8
„Cînd nu scriu, respir și eu ca toți oamenii” – dialog cu

scriitorul Ion POP / 12
Virgil NEMOIANU – Europa: anii de junglă / 16
Sorin DUMITRESCU – Mucenicia europeană a ultimului

Constantin / 18
Maria CARPOV – Excepția culturală (I) / 26
Elvira SOROHAN – Mircea Diaconu și scriitura lui insolită /

28
Gheorghe GRIGURCU – „Ideea e staționară” / 33
Basarab NICOLESCU – Umbra absenței / 34
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Cîteva reflecții asupra

anumitor tendințe de legitimizare a împărțirii în sfere de influență
/ 36

Alexandru ZUB – Alecu Russo, nu doar ocazional / 41
Ioan HOLBAN – Literatura Anei Blandiana / 43
Ștefan BORBÉLY – „The China Connection” / 54
Emanuela ILIE – Mircea Popovici (1923-2014). Poeze cu

variațiuni rococo / 56
Grigore ILISEI – Bucuria cuvîntului / 61
Florentin PALAGHIA / 63
Adi CRISTI / 64
Sterian VICOL / 65
Ofelia PRODAN / 66
Eduard Filip PALAGHIA / 67
Raul BRIBETE / 68
Gheorghe MACI / 68
Vasile IANCU – Ziua fatidică / 69
Ion ȚĂRANU – Prezicerea fericită din Papirus (I) / 73
Nicolae SCURTU – Noi completări la biografia Otiliei Cazimir

/ 78
Mihai URSACHI – Aici / 84
Traian D. LAZĂR – Scrisori din exil: Horia Stamatu – Basarab

Nicolescu (II) / 85
Cristian LIVESCU – Liviu Georgescu, panorama

deșertăciunilor / 89
Constantin DRAM – Punct și de la capăt! / 94
Dan MĂNUCĂ – Fundoianu / 97
Adrian Dinu RACHIERU – Un pedagog literar: A.E. Baconsky

/ 100
Vasile SPIRIDON – Istoria, de-a îndoaselea / 104
Antonio PATRAȘ – Viața, patimile și cărțile lui William

Faulkner (by Mircea Mihăieș) / 107
Șerban AXINTE – Poezia, o facultate de judecată / 111
Adrian G. ROMILA – Despre neomodernism și Generația’ 60 /

113
Adrian TUDURACHI – Literatura mondială și partea noastră

de umanitate / 115
Theodor CODREANU – Între Dostoievski și Nietzsche (II) / 119

Cristina BINDIU – O ecuație a feminității: sensibilitate, luciditate
și cinism / 122

Zoltan TERNER – Ana Blandiana și arma liricii anti-totalitare

/ 126
Ionel NECULA – Petru Ursache și Etnoestetica – știință a

creației populare / 129
Livia IACOB – Gînduri despre catedrala interioară și poveștile

ei în Clujul lui Pecican / 132
Gellu DORIAN – Marius Lăzărescu – Nu mă doare nimic doar

lipsesc / 134
Elena VULCĂNESCU – Veronica și dinastia preoților

Cîmpi(e)anu (I) / 136
Lucian Vasile SZABO – În căutarea lui Slavici jurnalistul (II) /

141
Constantin COROIU – Jurnalul fericirii, o nouă ediție, o nouă

lectură / 145
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale și literare și a

muzeelor ieșene în ultimele trei decenii comuniste (LVII) / 148
Liviu PAPUC – O „inedită” veche de un secol / 153
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1927 văzut de Regina Maria

(II) / 154
Ketaki KUSHARI DYSON. Traduceri de Olimpia IACOB /

159
César Gonzáles RUANO. Traduceri de Andrei IONESCU / 161
Mihail LERMONTOV. Traduceri de Alexandru G. ȘERBAN /

162
Ion PAPUC – În cușca limbajului/ 163
Caius Traian DRAGOMIR – Ură și lamentare (despre fețele

modernității) / 169
Petru URSACHE – Les merveilleux în tradiția orală / 172
Marius VASILEANU – Codin Mironescu stîlpnicul / 175
Marius CHELARU – La marginea lumii / 177
Simona MODREANU – De ce trebuie iubiți bărbații? / 180
Ioana COSTA – Eșecuri alfabetice / 182
Bogdan ULMU – Jurnal teatral / 184
Ștefan OPREA – Scenariile Hausvater / 185
Călin CIOBOTARI – Cînd teatrul emite feromoni / 187
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 188
Aureliu GOCI– Între experiența profesională și reprezentarea

narativă / 191
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 192
Valeriu CÎMPEANU – Nevoia de morală / 195
Zilele revistei Convorbiri literare – Programul manifestărilor și

Regulamentul de acordare a premiilor revistei / 196
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 4 (220), aprilie 2014, Ilie VODĂIAN –

Stare de necesitate

MAI 2014
Cassian Maria SPIRIDON – Junimea – un vis al inteligenței

libere (IV) / 1
„Poezia e un gest de protest contra dezordinii lumii” – dialog cu

scriitorul Nicolae DABIJA  / 10
„Visez la o casă de vacanță” – dialog cu scriitorul și regizorul

Bogdan ULMU / 16
Virgil NEMOIANU – Informație despre informație / 18
Constantin CHIRIAC – Diplomație culturală / 20
Maria CARPOV – Despre excepția culturală (II) / 26
Elvira SOROHAN – Corespondența lui Joyce ca odisee a

operei sale / 29
Basarab NICOLESCU – Caiete de vise / 35
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Cîteva reflecții asupra

anumitor tendințe de legitimizare a împărțirii în sfere de influență
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(II) / 40
Alexandru ZUB – Ana Blandiana în spațiul memorial: note

ego-istorice / 46
Ioan HOLBAN – Poezia lui Liviu Damian / 50
Ionel SAVITESCU – George Astaloș (1933-2014) / 54
Constantin KAPITZA – Soldatul neeuclidian / 55
Dan PETRUȘCA / 56
George POPA / 57
Cristina Emanuela DASCĂLU / 58
Dumitru ICHIM / 59
Alex Amalia CĂLIN / 59
Gabriela CHIRAN / 60
Gabriela ADAMEȘTEANU – Anii liberalizării / 61
Constantin SIMIRAD – Meditații de primăvară și o... fetiță / 67
Alexandra Carmen NEACȘU – Împăcarea / 69
Nicolae SCURTU – Însemnări despre tînărul Constantin Noica

/ 72
Traian D. LAZĂR – Scrisori din exil: Horia Stamatu – Basarab

Nicolescu (III) / 76
Cristian LIVESCU – Poezia care generează existență: Ion

Tudor Iovian / 80
Constantin DRAM – O insulă a cărților și o lume pierdută! / 85
Dan MĂNUCĂ – Între generații / 88
Adrian Dinu RACHIERU – Ștefan Augustin Doinaș, în

„pelerinaj la verb” / 91
Vasile SPIRIDON – Privilegiind viața / 98
Antonio PATRAȘ – Ideea de biografie la Titu Maiorescu / 101
Emanuela ILIE – In L. Catilinam orationes quatuor. Pe scurt,

despre utilitatea re-citirii clasicilor / 104
Șerban AXINTE – Alchimia suferinței. Rînduri despre poezia

lui Radu Vancu / 107
Adrian G. ROMILA – Autoreferențial, varianta medievală / 109
Adrian TUDURACHI – Pentru o istorie a memoriei literare /

111
Theodor CODREANU – Ion Barbu „peste mode și timp” / 115
Ștefan BORBÉLY – Poezie postmodernă / 119
Ion BUZAȘI – Scriitorii români și închisoarea / 122
Livia IACOB – Tînăra poemă virilă / 124
Liviu PAPUC – La început a fost cuvîntul... / 127
Gellu DORIAN – Raluca Blezniuc – imnul cioZvîrtei / 129
Elena VULCĂNESCU – Veronica și dinastia preoților

Cîmpi(e)anu (II) / 131
Angela FURTUNĂ – 150 de ani de la fondarea Societății

Junimea / 138
Constantin COROIU – Singurătatea „scriitorului global” / 141
Lucian Vasile SZABO – În căutarea lui Slavici jurnalistul (III)

/ 144
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1927 văzut de Regina Maria

(III) / 148
Tino VILLANUEVA. Traduceri de Olimpia IACOB / 153
Fernando GUTIÉRREZ – Elegie în absența ta. Traduceri de

Andrei IONESCU / 154
Ion PAPUC – Atei și agnostici / 156
Caius Traian DRAGOMIR – Antifilozofie în marea creație

românească / 162
Marius CHELARU – Despre o stea pentru rămășițele de

conștiință și despre... / 165
Simona MODREANU – Ceasul bate ora... Omul roșu a plecat?

/ 168
Hervé BEL – Albert Vidalie / 170
Ioana COSTA – Memoria lui Cantemir / 173

Bogdan ULMU – Jurnal teatral / 174
Florin FAIFER – Petrică, meșterul fără vîrstă / 175
Ștefan OPREA – O pledoarie pentru trecutul cinematografic /

177
„Mă consider un norocos” – interviu cu dirijorul Sir Neville

Marriner realizat de Adrian PALCU / 179
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 183
Valentin CIUCĂ – Adrian Aldea – un prozator inspirat / 187
Nicolae BUSUIOC – Între vis și realitate / 187
I. Holban – Omul rămas fără cer / 189
Vasile IANCU – Despărțiri cordiale / 192
Zilele revistei Convorbiri literare – Participanți și parteneri / 196
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 5 (221), mai 2014, Traian VASILCĂU –

Harfe-n răsărit

IUNIE 2014
Cassian Maria SPIRIDON – Poetul nopții și mitul Luceafărului

/ 1
„Menirea omului este să revină la calea naturii” – dialog cu

scriitorul, traducătorul și sinologul Constantin LUPEANU  / 10
„Despre a rămîne român și cu România (și) în pribegie” –

dialog cu scriitorul Mircea PLATON / 16
„Sînt înnebunit după muzee” – dialog cu scriitorul Adrian G.

ROMILA / 24
Alexa VISARION – Plurifocalitatea shakespeariană și

imaginile ei scenice / 26
Maria CARPOV – Despre excepția culturală (III) / 33
Elvira SOROHAN – O originală monografie a unui sat

bucovinean / 36
Gheorghe GRIGURCU – „Conservatorismul e sentimental” /

39
Basarab NICOLESCU – Un dascăl de altădată: Ion Grigore

(1907-1990) / 40
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Europa Liberă rediviva /

44
Alexandru ZUB – Etatism modern și descentralizare / 48
Ioan HOLBAN – Poezia lui Nicolae Dabija / 53
Radu FLORESCU / 57
Liviu CAPȘA / 58
Viorel DINESCU / 59
Diana TRANDAFIR / 60
Sabina FÎNARU / 61
Mircea FILIP – Jurnal de provincie – zece seri pe Calle Major

(I) / 62
Florentin PALAGHIA – În fuga timpului (I) / 66
Nicolae SCURTU – Întregiri noi la bibliografia Luciei Mantu /

68
Traian D. LAZĂR – Scrisori din exil: Horia Stamatu – Basarab

Nicolescu – 1985 (IV) / 74
Cristian LIVESCU – Poezia care generează existență: Ion

Tudor Iovian (II) / 78
Constantin DRAM – Paul Munteanu: Ceasornicul cu ochi de

păianjen / 83
Dan MĂNUCĂ – Critica localistă (II) / 85
Adrian Dinu RACHIERU – Poezie și dăscălie / 87
Vasile SPIRIDON – Pe ultrascurte / 90
Antonio PATRAȘ – Criticul și provinciile sale imaginare / 93
Emanuela ILIE – Dictatorul hispano-american. Realități

sociale și problematizări literare / 96
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Șerban AXINTE – Unghiul de fugă al vieții, spre ficțiune / 98
Adrian G. ROMILA – Antisupereroul / 99
Adrian TUDURACHI – Jean Paulhan. Criticul și elefantul /

101
Theodor CODREANU – Un sorescian moldav / 105
Ștefan BORBÉLY – Arta conversației / 109
Cezarina ADAMESCU – Săpînd la rădăcina frumosului / 112
Teodora-Alina ROȘCA – Facebook-ul sau jocul de-a prietenia

/ 117
Gellu DORIAN – Ana Ionesei – Maldororiana / 119
Leonida MANIU – Natura demiurgică a Luceafărului / 121
Radu VOINESCU – Probleme de eminescologie / 124
Monica PILLAT – Jocul cu moartea în romanele lui Dinu Pillat

/ 128
Nicolae CREȚU – Recitindu-l pe Fundoianu/ Fondane / 132
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale și literare și a

muzeelor ieșene în ultimele trei decenii comuniste (LVIII) / 138
Liviu PAPUC – Veronica Micle și biblioteca soțului său / 143
Gheorghe I. FLORESCU – Primul Război Mondial, după un

secol de la declanșare (I) / 145
Smajil DURMISEVIC. Traduceri de Olimpia IACOB  / 155
José Suárez CARREÑO. Traduceri de Andrei IONESCU / 152
Jidi MAJIA. Traduceri de Adrian Daniel LUPEANU și

Constantin LUPEANU / 153
Ion PAPUC – Preliminarii newyorkeze (fragmente) / 154
Ion VARLAM – Securitatea și actualul regim politic de la

București / 158
Caius Traian DRAGOMIR – Cel mai subtil mijloc de impunere

a dictaturilor / 165
Bogdan-Mihai MANDACHE – Întîlnirea cu Jung / 167
Marius VASILEANU – Mircea Eliade, evreii și antisemitismul

/ 169
Marius CHELARU – Mov de Kyoto și parfum de orhidee / 171
Simona MODREANU – Nepoveștile Lilianei / 173
Ioana COSTA – K 2111 / 175
Bogdan ULMU – File dintr-un jurnal teatral / 176
Florin FAIFER – Tema vinovăției / 177
Călin CIOBOTARI – Am fost sau nu la „Femeia mării”? / 178
Ștefan OPREA – Nenea Iancu la cinema / 180
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 182
I. Holban – Licența de zbor / 185
Valeriu COTEA – Prof.univ.dr. Constantin Vasilică – omagiu

aniversar / 186
Constantin COROIU – Sportul ca literatură realist-magică /

191
Vasile IANCU – Pledantul de odinioară / 193
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 6 (222), iunie 2014, Carmen-Maria

MECU – Îndrumar pentru vindecători

IULIE 2014
Cassian Maria SPIRIDON – Arta și știința lui Solomon Marcus

(I) / 1
„În familia mea restrînsă s-a vorbit românește” – dialog cu

scriitorul Norman MANEA  / 11
„Clopotul a fost magistrul meu” – dialog cu scriitorul George

VULTURESCU  / 13
Maria CARPOV – Despre excepția culturală (IV) / 17
Elvira SOROHAN – Eminescu. Povara geniului / 20
Gheorghe GRIGURCU – „Trecutul e totdeauna naiv” / 25

Basarab NICOLESCU – De la „cosmologia jocului secund” la
transdisciplinaritate / 26

Alexandru ZUB – Despre criza în vremuri critice / 30
Beatrice RUSCU – Doamna de cărbune sau portretul

cuvintelor. Herta Müller / 33
Ioan HOLBAN – Poezia lui Grigore Vieru / 40
Costion NICOLESCU – Neamul românesc și-a mai trimis un

sol vrednic la Domnul / 45
Mircea PLATON – Un om cumsecade / 51
Radu CANGE / 52
Indira SPĂTARU / 53
Victor STEROM / 54
Radu ALDULESCU – Iubirea-i o chestiune foarte importantă /

55
Tamara ANDRUCOVICI – Mătănii la capătul lumii / 59

Nicolae SCURTU – Constantin Ciopraga și contemporanii săi (I)
/ 62

Traian D. LAZĂR – Scrisori din exil: Horia Stamatu – Basarab
Nicolescu – 1985 (V) / 64

Cristian LIVESCU – Galaxia diletanților (Andrei Maftei,
Mihai Niculiță) / 67

Constantin DRAM – Adrian Aldea și arta fixării amintirii / 71
Dan MĂNUCĂ – Recuperări filologice / 73
Adrian Dinu RACHIERU – După 33 de ani... / 76
Vasile SPIRIDON – Cazanul anonimatului / 78
Antonio PATRAȘ – Viața lui Eminescu povestită de cei ce l-au

cunoscut / 80
Emanuela ILIE – Un roman despre văzători și viziuni / 85
Șerban AXINTE – Univesrul distopic și efectele realității.

Despre proza lui Cătălin Mihuleac / 86
Adrian G. ROMILA – Inocența și alte teme poetice / 88
Ștefan BORBÉLY – O carte superbă / 90
Adrian TUDURACHI – Despre fragilitatea literaturii / 92
Livia IACOB – O lirică anarhică la porțile Occidentului / 94
Monica PILLAT – Călătoria ca formă de comunicare / 97
Iordan DATCU – Emilia Pavel, „Memoriile unui muzeograf” /

100
Ilie LUCEAC – „Iluzia cu chip de Monalisă” sau starea de

grație a poeziei suceveniene / 102
Gellu DORIAN – Ion Buzu – 3 ml de konfidor / 105
Pavel FLOREA – Junimea 150 sub semnul adevărului / 107
Octavian ONEA – Cînd și unde s-au întîlnit întîii Caragiale și

Eminescu? / 111
Constantin COROIU – Cehov sau lumea din care nu putem ieși

/ 119
Ionel NECULA – Petru Ursache și etnoestetica – știință a

creației populare / 121
Dan ANGHELESCU – Dimensiuni identitare în publicistica

literară a exilului românesc: eseistica lui Horia Stamatu / 124
Mihaela ALBU – George Astaloș: epistolar parizian / 128
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale și literare și a

muzeelor ieșene în ultimele trei decenii comuniste (LIX) / 130
Liviu PAPUC – Junimiști minori? Pavel Paicu (I). Scrisoare a

lui Titu Maiorescu / 134
Gheorghe I. FLORESCU – Primul Război Mondial, după un

secol de la declanșare (II) / 136
Carolyn Mary KLEEFELD Traduceri de Olimpia IACOB / 140
José Antonio Muñoz ROJAS Traduceri de Andrei IONESCU  /

142
Tadeusz RÓSEWICZ Traduceri de Al.G. ȘERBAN  / 143
Ion PAPUC – Preliminarii newyorkeze, fragmente (2) / 144
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Mircea PLATON – Despre cum onegeurile-dronă înăbușă
gîndirea democratică și creează națiuni de unică folosință / 151

Caius Traian DRAGOMIR – Filozoful – existența sa și aceea a
poporului său / 158

Bogdan-Mihai MANDACHE – Suflet românesc / 160
Marius VASILEANU – Alexandru Mironescu și „Admirabila

tăcere” / 162
Marius CHELARU – Masaoka Shiki – omul care a dat numele

de „haiku” / 164
Simona MODREANU – Golful francezului / 167
Hérve BEL – O întreagă zonă uitată a literaturii franceze / 169
Ioana COSTA – Farmecul vegetal al lumii mediteraneene / 172
Bogdan ULMU – Teatralitatea scrierilor epice beckettiene /

173
Ștefan OPREA – Confesiunea ca mărturie necesară / 175
Vasilica ONCIOAIA BĂLĂIȚĂ – Viața ca școală sau Ghid de

supraviețuire pentru teatrologi / 177
Călin CIOBOTARI – Oidip, eseu despre om... / 178
Adrian PALCU – Sărbătoarea vieneză a muzicii / 180
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 183
I. Holban – Memoria vînătorilor de munte / 186
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 188
Vasile IANCU – Talmudistul ateu / 191
Güner AKMOLLA – Tătarii crimeeni și renașterea modernă: la

comemorarea a 70 de ani de la cumplitul surghiun al anului 1944
/ 195

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 7 (223), iulie 2014, Vasile IFTIME – Te

lepezi de singurătate?

AUGUST 2014
Cassian Maria SPIRIDON – Arta și știința lui Solomon Marcus

(II) / 1
„Literatura a dovedit întotdeauna o mare capacitate internă de

a renaște din propria cenușă!” – dialog cu istoricul și criticul
literar Elvira SOROHAN  / 9

„Pentru Marin Preda era extrem de relaxant să afle că prostia
poate fi ceva foarte serios” – dialog cu scriitorul Sorin PREDA  /
20

Virgil NEMOIANU – Suetoniu / 24
Maria CARPOV – Mutația formelor culturale (I) / 26
Gheorghe GRIGURCU – „Există dureri familiare” / 28
Basarab NICOLESCU – Un număr istoric al revistei „Limite”

din exil: omagierea lui Mircea Eliade / 29
Nicolae STROESCU-STÎNIȘOARĂ  – Pagini despre Corneliu

Coposu / 32
Alexandru ZUB – „Basarabia în dezbatere istorico-memorială

(Sighet, 2014) / 37
Corneliu UNGUREANU – Eugen Uricaru, la încheierea unui

roman-fluviu / 39
Traian DIACONESCU – Mazilirea voievodului Constantin

Brâncoveanu reflectată în documente latine / 42
Ioan HOLBAN – Poezia lui Ion Hadârcă / 46
Elena-Brîndușa STEICIUC – Oana Orlea, ultima prințesă

cantacuzină / 51
Antonio PATRAȘ – Povestea fără sfîrșit / 53
Constantin DRAM – Tentația singurătății scriitorului / 56
Dan Gabriel ONȚELUȘ – Excelența caracterului (elogiu

Doamnei Elvira Sorohan) / 59
Aurel ȘTEFANACHI / 60

Ioan NISTOR / 61
Gheorghe VIDICAN / 62
Emil ARITON / 63
Dumitru ICHIM / 64
Vasile ANDRU – Întîlnire cu Evantia în cimitirul maritim / 65
Nicolae SCURTU – Noi contribuții la bibliografia lui

Constantin Ciopraga / 69
Traian D. LAZĂR – Scrisori din exil: Vintilă Horia – Basarab

Nicolescu (I) / 72
Cristian LIVESCU – La despărțirea de un mare boem: George

Astaloș / 74
Constantin DRAM – Audiatur et altera pars! / 80
Dan MĂNUCĂ – Ediții critice și... necritice (I) / 83
Adrian Dinu RACHIERU – Un trio băcăuan / 85
Vasile SPIRIDON – Mărturia lui G.T. Kirileanu (I) / 89
Antonio PATRAȘ – Călătoriile imaginare alui lui Adrian G.

Romila / 92
Emanuela ILIE – „Bizantine, sofianice lumini...”, note despre

poezia lui Dorin Ploscaru / 95
Adrian G. ROMILA – Oglinda lui Caragiale / 97
Adrian TUDURACHI – După șapte ani de criză / 99
Ștefan BORBÉLY – Răzbunarea / 101
Theodor CODREANU – De la teologia icoanei la poezie (I) /

103
Mircea POPA – Constantin Zărnescu, țara lui Urmuz / 109
Mirela MARIN – Falca lui Cain, de D.R. Popescu / 111
Daniel CORBU – Matei Vișniec. Mitologia măștii și

dimensiunea tragică a ființei / 114
Viorel COMAN – Victoria Milescu: Scriu, deci exist! / 116
Simona-Grazia DIMA – Poezia care apără de concepte / 119
Ioan TODERIȚĂ – O literatură cinică / 122
Vasile IANCU – Făptura monahului-eseist în interviuri / 126
Gellu DORIAN – Marisu Grama – Dresorul de duminici / 128
Constantin CUBLEȘAN – Așteptînd ceasul de apoi (Dinu

Pillat) / 130
Constantin BOSTAN – G.T. Kirileanu (13 martie 1872-13

noiembrie 1960). Un țărănist la „Curtea lui Vodă” / 135
Lucian-Vasile SZABO – În căutarea lui Slavici jurnalistul (V) /

139
Constantin COROIU – Confesiunile marelui singuratic / 143
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale și a muzeelor

literare ieșene în ultimele trei decenii comuniste (LIX) / 146
Liviu PAPUC – Junimiști minori? Pavel Paicu (II) / 151
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1927, văzut de Regina Maria

(IV) / 152
Yuko OTOMO. Traduceri de Olimpia IACOB  / 157
Ion PAPUC – Preliminarii newyorkeze, fragmente (3) / 159
Mircea PLATON – Despre cum onegeurile-dronă înăbușă

gîndirea democratică și creeează națiuni de unică folosință (II) /
163

Caius Traian DRAGOMIR – Complicitatea / 170
Bogdan-Mihai MANDACHE – ..., deci exist / 172
Marius VASILEANU – Ochiul apostolic / 174
Marius CHELARU – O experiență personală / 176
Ioana COSTA – Mediterana antică / 179
Bogdan ULMU – File dintr-un jurnal teatral / 180
Ștefan OPREA – Foile de parcurs ale criticului / 181
Călin CIOBOTARI – Un spectacol frumos... / 182
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 184
I. Holban – Izvorul fermecat din pădurea vieneză / 187
Iulian GRIGORIU – Un poet cu Rădăcini / 188
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Emilian MARCU – Vitrina cărților / 190
Emilia PAVEL – Un erudit: etnologul Petru Ursache / 192
Lucian VASILIU – E.A. Poe rimează cu/ în... Copou / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 8 (224), august 2014, Monica PILLAT –

Vezi, sufletul e un cristal

SEPTEMBRIE 2014
Cassian Maria SPIRIDON – Pregătirea sufletească a

Brâncovenilor întru împlinirea jertfei martirice / 1
„De ce scriem?” – dialog cu scriitorul Mihai ZAMFIR / 13

Virgil NEMOIANU – Mircea Malița / 17
Maria CARPOV – Mutația formelor culturale (II) / 19
Elvira SOROHAN – Monica Lovinescu, o ultimă „schimbare în

cuvinte” / 22
Gheorghe GRIGURCU – „Recursul la detalii” / 27
Basarab NICOLESCU – Mirabila mea întîlnire cu Maytreyi la

Veneția / 28
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Pagini despre Corneliu

Coposu (II)/ 31
Alexandru ZUB – Spiru Haret: lecția reformatorului / 36
Corneliu UNGUREANU – Banatul, între Ana Calina Garaș și

Iosif Caraiman / 39
Ioan HOLBAN – Ocnița poemului nescris / 42
Andrei IONESCU – Criticul marilor sinteze / 44
Emanuela ILIE – Abisul luminat al lui Nicolae Balotă / 46
Miruna MUREȘANU / 48
Doina DRĂGUȚ / 50
Valeriu CÎMPEANU / 50
Codruța Ioana TUDORIU / 51
Marian DRUMUR – Nero Cuc Laurențiu / 52
Anica FACINA – Crocodila / 54
Nicolae SCURTU – Noi mențiuni despre epistolograful lui

Const. Ciopraga / 56
Traian D. LAZĂR – Scrisori din exil: Vintilă Horia – Basarab

Nicolescu (II) / 59
Cristian LIVESCU – Galaxia diletanților II (Dorin N. Uritescu,

Dorina Stoica) / 63
Constantin DRAM – Laika. Pur și simplu o aventură epică de

înaltă calitate/ 68
Dan MĂNUCĂ – Ediții critice și... necritice (II) / 72
Adrian Dinu RACHIERU – Traianus – poezia ca rugăciune / 75
Vasile SPIRIDON – Mărturia lui G.T. Kirileanu (II) / 77
Antonio PATRAȘ – Ideea de biografie la Constantin Gherea /

80
Șerban AXINTE – Cobaii ideologiei comuniste / 84
Adrian G. ROMILA – „Zăpada” / 86
Theodor CODREANU – De la teologia icoanei la poezie (II) /

88
Pompiliu CRĂCIUNESCU – Tablou cu destin / 95
Marian Victor BUCIU – Aura Christi în poezie. Fețele ființei /

99
Nicolae CREȚU – Gabriela Chiran și poezia (ei) „felină” / 102
Marinela FLEȘERIU – Autiștii cărților / 104
Emil NICULESCU – Erou civilizator post factum / 107
Paul GORBAN – Mirarea cea de toate zilele a lui Mircea Oprea

/ 109
Gellu DORIAN – Gabriel Nicolae Mihăilă – în mine e alb,

negru și tu la mijloc / 111
Mihaela ALBU – O viață dedicată cunoașterii. In memoriam

Ion Biberi / 113
Constantin COROIU – Un roman scris la două mîini – 70 de ani

de la moartea lui Liviu Rebreanu / 115
Zanfir ILIE – Liviu Rebreanu, după 70 de ani – considerații

finale / 118
Victor DURNEA – N.N. Durnovo, „un rus cu minte” sau un

ipocrit „ademenitor”? (I) / 122
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale și a muzeelor

literare ieșene în ultimele trei decenii comuniste (LXI) / 130
Liviu PAPUC – Junimiști minori? Pavel Paicu (III) / 134
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1927, văzut de Regina Maria

(V) / 135
Rita MALHORTA. Traduceri de Olimpia IACOB / 139
Ion PAPUC – Preliminarii newyorkeze, fragmente (4) / 141
Mircea PLATON – Despre cum onegeurile-dronă înăbușă

gîndirea democratică și creează națiuni de unică folosință (III) /
145

Ion VARLAM – Copii în închisorile comuniste. Maria-Ioana
Cantacuzino / 152

Caius Traian DRAGOMIR – Criteriul european / 154
Bogdan-Mihai MANDACHE – Despre cele absurde / 158
Marius VASILEANU – Pr. Hrisostom Dănilă, duhovnicul

matematician / 160
Marius CHELARU – Cînd poți să simți oamenii cu suflet de

februarie... / 162
Simona MODREANU– Toamna literară 2014 / 165
Hérve BEL – Lucien Descaves: o istorie a literaturii franceze /

167
Ioana COSTA – Latina noastră cea de toate zilele / 171
Bogdan ULMU – Un eseist cvasi-uitat / 172
Călin CIOBOTARI – „Avarul” de la Botoșani... / 173
Ștefan OPREA – Două plecări... (Lauren Bacall și Robin

Williams) / 175
Cristina Anca CIUBOTARU – Oscar Kokoschka, umanist și

rebel / 177
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 178
I. HOLBAN – Populația flămîndă, ziaristul și actrița / 182
C. DRAM – Un cogito cu reverberații celeste / 184
V. TALPALARU – O retorică a existenței / 187
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 188
Nicolae DABIJA – Mihai Vicol, un înfiat al Basarabiei / 192
Vasile IANCU – Nobilul exercițiu al memoriei / 193
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 200
Biblioteca revistei: Nr. 9 (225), septembrie 2014, Lia FAUR –

de-amor și de dor

OCTOMBRIE 2014
Cassian Maria SPIRIDON – Jurnalul lui I.D. Sîrbu, o mărturie

amînată (I) / 1
„Inspirația mea a fost întotdeauna imprevizibilă?” – dialog cu

scriitorul Constantin ABĂLUȚĂ / 11
Virgil NEMOIANU – Slovenia / 16
Maria CARPOV – Despre creativitate (I) / 18
Elvira SOROHAN – Romanul omului insipid / 20
Gheorghe GRIGURCU – „Există experți ai sufletului” / 24
Basarab NICOLESCU – Rolul terțului ascuns în conversiunea

tehnoștiinței către valori umane / 25
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Amintiri despre

Patriarhul Teoctist / 29
Alexandru ZUB – Mitropolitul Nicolae Corneanu – în amintire
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/ 35
Ioan HOLBAN – Ființa vie a Nistrului / 37
Vasile TUDOR / 40
Costel STANCU / 41
Alexandra NEGRU / 42
Ioan GROȘAN – Lumea ca literatură / 43
Ioan Florin STANCIU – Trenul fantomă / 46
Nicolae SCURTU – Note despre epistolograful Const.

Ciopraga (II) / 49
Traian D. LAZĂR – Scrisori din exil: Vintilă Horia – Basarab

Nicolescu (III) / 51
Cristian LIVESCU – Daniel Turcea, între Entropia
și Epifania) / 55
Constantin DRAM – Un roman și mai multe provocări / 60
Dan MĂNUCĂ – Jurnalul maiorescian / 63
Adrian Dinu RACHIERU – „Reîntoarcerea” lui Laurențiu

Cîrstean / 66
Vasile SPIRIDON – Piatra de încercare / 68
Antonio PATRAȘ – Pe urmele inorogului. Animale, oameni și

zei în Istoria ieroglifică / 71
Emanuela ILIE – Restitutio. „Istoria din cutia de pantofi” / 75
Șerban AXINTE – O perspectivă sociologică asupra romanului

(I) / 77
Adrian G. ROMILA – Ficțiuni și autoficțiuni / 79
Ștefan BORBÉLY – În așteptarea unei cărți bune:

Reprezentările sîngelui în spațiul cultural contemporan, de Florina
Codreanu / 81

Livia IACOB – Basarabia de ipsos. Rînduri despre proza lui
Paul Tumanian / 83

Constantin COROIU – Mărturie despre „ochii mari” ai limbii
române / 86

Victor TEIȘANU – Poezia lui Gellu Dorian / 89
Constantin ARDELEANU – Poezia lui Nicolae Sava / 93
Florin CARAGIU – Cea mai frumoasă zi / 94
Marinică POPESCU – Vasile Popovici și lirismul

transdisciplinar / 95
Gellu DORIAN – Dominic Stănescu – Zeii platanelor mixează

pentru tine / 98
Elena VULCĂNESCU – „Ca un stîlp eu stam în lună”.

Eminescu la Tismana / 100
Horst FASSEL – Iacob Negruzzi și doctoratele din secolul al

19-lea / 107
Victor DURNEA – N.N. Durnovo, „un rus cu minte” sau un

ipocrit „ademenitor”? (II) / 114
Lucian-Vasile SZABO – În căutarea lui Slavici jurnalistul (IV)

/ 121
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale și a muzeelor

literare ieșene în ultimele trei decenii comuniste (LXII) / 125
Liviu PAPUC – Biblioteca publică moldavă la 175 de ani (I) /

130
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1928, văzut de Regina Maria

(I) / 132
Kristine DOLL. Traduceri de Olimpia IACOB / 136
Ion PAPUC – Preliminarii newyorkeze, fragmente (5) / 137
Ilie CATRINOIU – Fundamentele teologice ale dezvoltării

durabile – introducere în eclesiologia constructivă – (I) / 142
Leonida Maniu – Teoria capodoperei în estetica și filozofia

integrală / 145
Caius Traian DRAGOMIR – Succesul – o problemă a

simplității proiectelor / 149
Capitalismul românesc – sectorul antreprenorial. Dialoguri

prospective. Flavius CHIRCU și Smaranda DOBRESCU / 152
Bogdan-Mihai MANDACHE – Diavolul și întrupările sale /

156
Marius VASILEANU – Sandu Tudor și jurnalismul mărturisitor

/ 158
Marius CHELARU – Despre un rîu de sînge și lacrimi și un

curcubeu de speranță / 160
Alina ȚIȚEI – Julio Cortázar și Robert Musil. Un caz

neobișnuit de influență literară / 163
Simona MODREANU– Înfloricuvinte / 166
Ioana COSTA – Shopping catonian / 168
Bogdan ULMU – O nouă lucrare despre personajul feminin în

teatru / 169
Călin CIOBOTARI – De la Obama la Putin via Teatru-

spălătorie / 170
Radu CANGE – Un întăritor pentru starea noastră / 171
Ștefan OPREA – O istorie teoretică și estetică... / 172
Dragoș COJOCARU – Traviata Martei Domingo la Los Angeles

/ 174
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 177
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 180
Valeriu COTEA – Dr. Vlad Bejan, un balneolog de renume / 183
Emilia PAVEL – Profesorul Gică Grădinariu, „decanul

decanilor”, model pentru învățămîntul universitar / 186
Vasile IANCU – Fata căruțașului / 189
Mihai BĂLĂȘEL – Tabăra de pictură „Acasă la Suhuleț” / 193
Premiile Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România / 194

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 200
Biblioteca revistei: Nr. 10 (226), octombrie 2014, Olimpiu

NUȘFELEAN – Închipuire de lume

NOIEMBRIE 2014
Cassian Maria SPIRIDON – Nicolae Manolescu, o biografie

intelectuală / 1
„Numai cu trudă, cu dăruire și chiar cu îndîrjire se poate ajunge

la performanță artistică” – dialog cu Bogdan COSTEA, directorul
Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad / 15

Virgil NEMOIANU – Premiile Nobel / 20
Maria CARPOV – Despre creativitate (II) / 22
Elvira SOROHAN – Cum a cucerit Makine Occidentul cu

„homo sovieticus” / 24
Gheorghe GRIGURCU – „Hazardul, factor de natură

plebeiană” / 29
Basarab NICOLESCU – Poezie, revoluție și revelație / 30
Alexandru ZUB – Tăria cuvîntului, elocința tăcerii / 33
Mihai Neagu BASARAB – Nicolae Stroescu Stînișoară între

modelul hristic și modelul Eminescu / 35
Ioan HOLBAN – Poemul ca proiecție a unei intenții risipite / 39
Antonio PATRAȘ – Literatură și politică. Peștele în apă,

peștele pe uscat / 42
Constantin DRAM – Vocea lui Manolescu / 45
Șerban AXINTE – Nicolae Manolescu și rolul criticii literare /

48
Cristian LIVESCU – Octogenarul Ovidiu Genaru, inventatorul

bacovianismului / 50
Emanuela ILIE – Ovidiu Genaru. Graffiti. Afișe. Insomnii / 55

Marcel MUREȘANU / 57
Iulian FILIP / 58
Constantin POPA / 59
Adrian BUZDUGAN / 59
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Vasile ANDRU – În preajma revelației (I) / 60
Ion Gheorghe PRICOP – Revelație / 65
Nicolae SCURTU – Noi contribuții la biografia lui Const.

Ciopraga / 70
Traian D. LAZĂR – Scrisori din exil: Vintilă Horia – Basarab

Nicolescu (V) / 72
Nicolae SAVA – Aurel Dumitrașcu ar fi împlinit 59 de ani: „Nu

putem plînge la infinit nici o moarte” / 75
Cristian LIVESCU – Daniel Turcea, între Entropia și Epifania

(II) / 78
Constantin DRAM – Întîmplări din locul unde nu s-a întîmplat

nimic / 83
Dan MĂNUCĂ – Ocupația țaristo-sovietică / 85
Adrian Dinu RACHIERU – Voci din Bucovina (II). Vasile

Tărâțeanu sau eroismul cultural / 87
Vasile SPIRIDON – Jurnalul de la Casa Scînteii / 90
Antonio PATRAȘ – La masa umbrelor / 93
Șerban AXINTE – Paul Cornea. O perspectivă sociologică

asupra romanului (II) / 96
Adrian G. ROMILA – Benzzile desenate/ 98
Ștefan BORBÉLY – Ionuț Caragea – Cer fără scări / 100
Livia IACOB – O creangă de aur, în afară de timp / 102
Mircea MUTHU – Despre ekphrasis în lirică / 104
Theodor CODREANU – Călător spre hristosferă / 110
Adrian ALUI GHEORGHE – Poezia fără frontiere (nici măcar

interioare). Vasile Gogea – Propoiezițiile din salonul 9 (6 fiind
ocupat) / 112

Constantin COROIU – O enciclopedie care nu are sfîrșit / 115
Gellu DORIAN – Teodora Gheorghe – Moartea era un iepure

șchiop / 117
Horst FASSEL – Mite Kremnitz: literatura și istoria literară

românească prin prisma unui martor ocular din secolul al 19-lea
/ 119

Daniel CORBU – Aurel Dumitrașcu între epifanie și
iconoclastie. Livrescul ca stil de existență / 126

Lucian-Vasile SZABO – În căutarea lui Slavici jurnalistul (VI)
/ 128

Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale și a muzeelor
literare ieșene în ultimele trei decenii comuniste (LXIII) / 132

Liviu PAPUC – Octavian Goga și limbajul său poetic / 138
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1928, văzut de Regina Maria

(II) / 139
Zeljko FUNDA. Traduceri de Olimpia IACOB / 143
Ion PAPUC – Preliminarii newyorkeze, fragmente (6) / 144
Ilie CATRINOIU – Fundamentele teologice ale dezvoltării

durabile – introducere în eclesiologia constructivă – (II) / 148
Dan CIACHIR – Drumul cel mai scurt spre tine însuți / 154
Maria AMBĂRUȘ – A. Camus – o conștiință dialogică / 158
Andrei IONESCU – Perit-au Dacii? / 161
Caius Traian DRAGOMIR – Europa – o evoluție identitară /

163
Bogdan-Mihai MANDACHE – Începuturile Renașterii / 167
Marius CHELARU – Chemările necuprinsului / 169
Simona MODREANU – Jocul de-a hazardul / 171
Herve BÉL – Raymond Guérin / 173
Ioana COSTA – Egiptologie și filologie clasică / 176
Bogdan ULMU – Portret de grup. Dramaturgi români din

Basarabia ultimelor două decenii – texte și spectacole / 177
Călin CIOBOTARI – „Trilogia Aureliu Manea”, un spectacol

necesar... / 179
Ștefan OPREA – FNT, un brand de țară / 172
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 182
I. HOLBAN – Dialoguri cu prezența din absență / 185
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 189
Vasile IANCU – Familia sfîrșită (I) / 193
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 11 (227), noiembrie 2014, Marian

IFRIM – Cu mîinile învîrtind roți

DECEMBRIE 2014
Cassian Maria SPIRIDON – Jurnalul lui I.D. Sîrbu, o mărturie

amînată (II) / 1
„Singura mea viclenie în viață a fost sinceritatea” – dialog cu

scriitorul și actorul Constantin POPA / 11
Virgil NEMOIANU – Platon și Aristotel / 20
Maria CARPOV – Performativitate discursivă / 22
Elvira SOROHAN – Ce ne spune poezia Ioanei Diaconescu /
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25
Gheorghe GRIGURCU – „Un polemist pătimaș” / 29
Basarab NICOLESCU – Sînii zeiței Artemis / 30
Alexandru ZUB – Haretism și discurs modernizant / 34
Ioan Aurel POP – „Maramureșul... intrînd pe furiș la

moldoveni” – reflecții pe marginea unei idei de unire românească
din secolul al XVI-lea / 36

Ioan HOLBAN – O lume pe dos / 44
Zilele „Monica Lovinescu”, ediția a VIII-a, 2014, Iași-Suceava-

Fălticeni / 48
Angela FURTUNĂ – Cu Monica Lovinescu, de la teoria

întoarcerii autorului la revizuiri, reevaluări, recuperări; de la
discursul urii la purgatoriul și infernul operelor literare / 50

Cristian LIVESCU – Monica Lovinescu și consecvența etică a
scriitorului / 53

Livia IACOB – Exilul în treizeci și nouă de poeme / 55
Maricica MUNTEANU – Scriitorul și Puterea. Monica

Lovinescu despre „intelighenția” românească în comunism / 58
Ioana LIONTE – Cuvîntul din carte. Monica Lovinescu și lecția

demnității / 60
Anca-Raluca SANDU – Jurnalul Monicăi Lovinescu – o vedere

din culise asupra activității sale culturale / 62
Constantin BOBOC – Dreptul la mormînt... / 65
Leo BUTNARU / 66
George L. NIMIGEANU / 67
Constantin GUZGĂ / 68
Nina VICIRIUC / 69
Vasile ANDRU – În preajma revelației (II) / 70
Constantin BOSTAN – Unica femeie din Sfatul Țării, în

mărturii întregite: Elena Alistar la Văratic / 74
Traian D. LAZĂR – Scrisori din exil: Vintilă Horia – Basarab

Nicolescu / 82
Cristian LIVESCU – Coman Șova, poetul care bea din

„paharul cu îngeri” / 85
Constantin DRAM – Adrian G. Romila și asumatele virtuți ale

prozei scurte / 90
Dan MĂNUCĂ – Rebreniene / 93
Adrian Dinu RACHIERU – Voci din Bucovina (II). Ilie Zegrea

sau fiorul elegiac / 96
Vasile SPIRIDON – Poștalionul cu vorbe / 98
Antonio PATRAȘ – Pasiunea la rampă sau gînduri despre

călătorul liric planetar ce și l-a ales drept astro-ghid pe Plácido
Domingo” / 101

Emanuela ILIE – Mircea Ivănescu. Despre „splendoarea dens-
fulgurantă” a poeziei... / 104

Șerban AXINTE – Civilizația romanului și teoria epicului
superior arhitecturat (I) / 107

Adrian G. ROMILA – O „operă de meloman”/ 109
Ștefan BORBÉLY – Romanele Lianei Mânzat / 111
Livia IACOB – Deșertul cuvintelor din podul palmei. Rînduri

cu și despre Eugen Suciu / 114
Adrian ALUI GHEORGHE – Baladele singurătății din Paradis

/ 116
Constantin COROIU – Jurnalul unui nostalgic cu mască

mateină / 120
Gellu DORIAN – Teodora Gheorghe – Un shot de Ted, două de

Sylvia / 124
Mitte KREMNITZ – Scrisori despre literatura și istoria literară

română actuală (Briefe über die neuere rumänische Literatur) /
124

Mihai VORNICU – Doi histrioni de geniu: Moș Ion Creangă

Coțcariul și „Nenea Iancu” / 132
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale și a muzeelor

literare ieșene în ultimele trei decenii comuniste (LXIV) / 138
Liviu PAPUC – De Sărbători... răvașe / 142
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1928, văzut de Regina Maria

(III) / 144
Vicente GAOS. Traduceri de Andrei IONESCU / 148
Ion PAPUC – Preliminarii newyorkeze, fragmente (7) / 149
Ion VARLAM – Cauzele reale ale victoriei lui Johannis și

șansele lui de reușită / 153
Andrei IONESCU – Iar, sfadă, sfetnic, mănos, gînganie, tiz,

pîrgar, afurisenie, Vodița / 156
Mihaela ROTARU – „Blăstăm o fost pă ea, că n-o putut naște

și-o perit”. Practici de ușurare a nașterii / 159
Dan DOBOȘ – Rușinea, element umanizant în distopiile

secolului XX / 161
Caius Traian DRAGOMIR – Imunități neinspirate / 166
Bogdan-Mihai MANDACHE – Avatarurile psihicului / 168
Marius VASILEANU – Papa Francisc și unitatea

necondiționată cu ortodocșii / 170
Marius CHELARU – Poezia e aripa unui înger / 172
Ioana COSTA – Vergilius noster / 175
Florin FAIFER – Un condei ferm și devotat – Ludmila

Patlanjoglu / 176
Ștefan OPREA – Biografia unui cineast. Nikita Mihalkov / 178

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 180
I. HOLBAN – În surghiunul poemului / 183
Lianiile unui copil pierdut în munți / 184

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 186
Vasile IANCU – Familia sfîrșită (I) / 189
Valeriu COTEA –Dr. Vlad Bejan, un balneolog de renume (II) /

194
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 196
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 198
Biblioteca revistei: Nr. 12 (228), decembrie 2014, Ion COZMEI

– Între durere și iluminare
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ZILELE REVISTEI
EDIŢIA A XIX-A, 23-25 APRILIE 2015

PREMII:
Premiul Special pentru volumul Uniunea Scriitorilor din

România – Filiala Iaşi la 65 de ani: Ana Parteni
Premiul Special pentru volumul Contribuţii la istoria revistei

„Convorbiri literare” (1939-1944): Nicolae Scurtu
Premiul Special pentru calitatea interpretării muzicale: Filip

Papa (Filarmonica „Moldova” din Iaşi)
Premiul Special pentru interferenţe cu limba şi literatura

română: Silvia Diana Solkotovic, Metin Cengiz, Naim Araidi
Premiul de Debut: Doru Mihai Mateiciuc
Premiul pentru Poezie: Daniel Corbu, Mircea Bârsilă
Premiul pentru Istorie literară: Traian D. Lazăr
Premiul pentru Eseu: Ştefan Afloroaei
Premiul de Excelenţă: Arcadie Suceveanu
Opera Omnia: Dumitru Radu Popescu

IANUARIE 2015
Cassian Maria SPIRIDON – Eminescu și politica Parlamentului / 1
„Un englez în istoria României” – dialog între Ana

BLANDIANA și Dennis DELETANT / 11
Virgil NEMOIANU – Goethe și politica / 22
Maria CARPOV – Puncte de vedere (I) / 24
Elvira SOROHAN – „Alecart”, o revistă mai mult decît școlară / 27
Gheorghe GRIGURCU – „Căldura umană” / 31
Basarab NICOLESCU – Despre Dumnezeu / 32
Mihai Neagu BASARAB – Nicolae Stroescu Stînișoară între

modelul hristic și modelul Eminescu (II) / 34
Alexandru ZUB – Un istoric englez despre comunismul

românesc: Dennis Deletant / 39
Ioan HOLBAN – Copilul fără copilărie / 41
Leonida MANIU – De la „dorul nemărginit” la dorul de

absolut / 45
Constantin COROIU – Eminescu, gazetarul nepereche / 49
Cornel MUNTEANU – Eminescu și Schopenhauer / 51
Paul-Doru BÂRSĂNESCU – Știință, artă și credință / 54
Irina HĂILĂ – Umbre ahasverice în proza eminesciană / 56
Monica PILLAT / 61
Mihaela GRĂDINARIU / 62
Alexandru SFÂRLEA / 63
Nicolae SILADE / 64
Cristina PALAS / 65
Ana Mihaela NUȚĂ / 65
Dumitru ICHIM / 66
Petru SOLONARU / 66
Cosmin PARGHIE / 67
Ion PENA / 68
Nicolae BACALBAȘA – Bomboane de pe coliva comunismului

/ 69
Irina KORNBAUM – Serbarea de sfîrșit de an / 73
Ion V. MAFTEI – Rugul credinței (fragment) / 75
Nicolae SCURTU – O mărturie tulburătoare despre Iașul de

odinioară / 78
Traian D. LAZĂR – Scrisori din exil: Vintilă Horia – Basarab

Nicolescu / 80
Cristian LIVESCU – Noua poezie religioasă: Cornel Paiu,

Traian Vasilcău / 82
Constantin DRAM – Nicanor și omul de hîrtie cu coperți de

carton sau un alt fel de a filtra lumea/ 87

Dan MĂNUCĂ – Eminescu și Brockhaus (I) / 89
Adrian Dinu RACHIERU – „Un poet din Banat” (I) / 92
Vasile SPIRIDON – Olimpiada tinereții / 95
Antonio PATRAȘ – Eminescu, poet al nopții. Lecturi în

palimpsest / 98
Emanuela ILIE – Daniela, iubita cu nume de profet / 103
Șerban AXINTE – Civilizația romanului și teoria epicului

superior arhitecturat (II) / 105
Adrian G. ROMILA – Răbdare și nerăbdare / 107
Ștefan BORBÉLY – La pas, cu Klaus Iohannis / 109
Livia IACOB – Din sălbăticia unui sentiment / 112
Adrian ALUI GHEORGHE – „Vînarea de vînt” și victimele

colaterale / 114
Daniel CORBU – Lucian Vasiliu. Monadologia lirică,

textualismul instinctual și triada ludic-ironic-parodic / 118
Nicolae CREȚU – Constantin Pădureanu și „desantul” său

oltenesc, bilingv / 120
Elena CIOBANU – Literaturbahn – un Orient Express al

literaturii / 125
Gellu DORIAN – Debutanții anului 2014 / 127
Horst FASSEL – O poveste moldovenească a lui Leopold von

Sacher-Masoch / 129
Mircea MUTHU – Liviu Rebreanu la timpul viitor / 133
Theodor CODREANU – Antropologia colonială în era

globalizării (I) / 136
Lucian-Vasile SZABO – În căutarea lui Slavici jurnalistul (VII)

/ 140
Liviu PAPUC – Junimiști minori? Budușcă (I) / 144
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Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1928, văzut de Regina Maria
(IV) / 145

Kyung-Nyun KIM RICHARDS. Traduceri de Olimpia IACOB
/ 150

Ion PAPUC – Descartes / 152
Vasile ANDRU – În preajma revelației (III) / 156
Marin IFRIM – Despre legea și fărădelegea Big Brother / 160
Caius Traian DRAGOMIR – Proprietatea privată. O istorie a

extremismului / 161
Bogdan-Mihai MANDACHE – Despre Dao / 164
Marius VASILEANU – Occidentul și Islamul, un nou început /

166
Marius CHELARU – Hoinărind cu nimfele... de la peșteri la

orașe / 168
Simona MODREANU – În numele mamei / 170
Hervé BEL – Henri Calet (1904-1956) / 172
Ioana COSTA – Survival kit / 176
Ștefan OPREA – Cu teatrul, spre Europa / 177
Călin CIOBOTARI – Țeapă artistico-financiară la teatrul

național Iași / 179; Despărțitorul de la Teatrul Urban / 180
Aurel IFRIM – Stavru Tarasov, un posibil Ingres al românilor /

182
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 184
I. HOLBAN – Ființa care se coase din singurătate / 187
Nicolae BUSUIOC – Poezia sentimentului de demnitate / 189
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 190
Vasile IANCU – Familia sfîrșită (III) / 194
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 199
Biblioteca revistei: Nr. 1 (229), ianuarie 2015, Cristina

ONOFRE – Să mergi călare. Să întinzi arcul. Să spui adevărul

FEBRUARIE 2015
Cassian Maria SPIRIDON – Solomon Marcus și limba perfectă / 1
„Leonida Lari între „îngeri și demoni” – dialog cu

academicianul Mihai CIMPOI / 8
Maria CARPOV – Puncte de vedere (II) / 10
Elvira SOROHAN – Spiritualul Julian Barnes și romanul în trei

/ 13
Gheorghe GRIGURCU – „A vorbi despre modestia

inteligenței” / 18
Mihai Neagu BASARAB – Nicolae Stroescu Stînișoară între

modelul hristic și modelul Eminescu (III) / 23
Alexandru ZUB – G.I. Brătianu: ipostază istoriografică / 28
Mircea A. DIACONU – Istoria poeziei ca proiect. O confesiune

/ 31
Ioan HOLBAN – Aproapele de departe / 34
Basarab NICOLESCU – Veșnicul tînăr Solomon Marcus / 40
Bogdan Mihai MANDACHE – Paradigme universale / 44
Daniel CORBU – Poetul Grigore Vieru în oglinzile timpului / 46
Miron KIROPOL / 48
Octavian DOCLIN / 50
Andrei ZANCA / 51
Mihail GRĂDINARIU / 52
Aurel BRUMĂ – /18/ Mesajul / 53
Cezara MUCENIC și Mircea FILIP – Commediola di Julien

Ospitalierul / 56
Traian D. LAZĂR – Scrisori din exil: Vintilă Horia – Basarab

Nicolescu (VIb)/ 65
Nicolae SCURTU – Iorgu Iordan, profesor la Universitatea din

Iași / 68
Cristian LIVESCU – Mircea Ivănescu, sau poezia ca regresiune

la rădăcinile sufletului / 70
Constantin DRAM – Mihai Agape și recursul la proză / 75
Dan MĂNUCĂ – Eminescu și Brockhaus (II) / 77
Adrian Dinu RACHIERU – „Un poet din Banat” (II) / 80
Vasile SPIRIDON – „Arătările” altui veac / 85
Antonio PATRAȘ – „Ut musica poesis”. Modelul Proust / 87
Emanuela ILIE – Copilăria, dincolo de „cortina de ceață” a

amintirii / 90
Șerban AXINTE – Provocarea actualității / 95
Adrian G. ROMILA – Amintiri, deci tot literatură / 97
Ștefan BORBÉLY – Altfel despre cinematografie / 99
Livia IACOB – Din lirica Basarabiei. Lecturi la zi (I) / 102
Adrian ALUI GHEORGHE – Himerismul, expresionismul și

apocalipsa neocomunicării. Un poet român din Gibraltar / 105
I. HOLBAN – Pipa lui Mallarmé / 110
Mioara BAHNA – Liviu Ioan Stoiciu: Vrăjmaș / 112
Constantin COROIU – La moara istoriei / 115
Nicu GAVRILUȚĂ – Mitologii telurice camuflate în romanul

Dealul. Un exercițiu de mitanaliză literară / 119
Livius Petru BERCEA – Aventura cuvîntului / 121
Gellu DORIAN – Ștefan Ivas – Mila schimbă gustul cărnii / 123
Horst FASSEL – Revoluția de la 1848 din Moldova văzută de un

martor ocular: Wilhelm von Kotzebue / 125
Theodor CODREANU – Antropologia colonială în era

globalizării (II) / 128
N. GEORGESCU – Eminescu în oglinzi medicale / 133
Liviu PAPUC – Junimiști minori? Budușcă (II) / 140
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1928, văzut de Regina Maria

(V) / 141
Alina DIACONU. Traduceri de Andrei IONESCU / 146
Ion PAPUC – Oglinzi de cenușă / 147
Ștefan AFLOROAEI – O întrebare aparent limpede / 151
Adrian PORUCIUC – Limbi și identități europene – pierderi,

perpetuări și revigorări (I) / 154
Andrei IONESCU – Găsirea, seama, jupînul, mînjitul, gîndul,

țoala, smîntîna și clefăitul / 159
Caius Traian DRAGOMIR – Ordine și revoluție / 163
Marius VASILEANU – Sandu Tudor, neconoscut / 166
Marius CHELARU – Primăvară la Edo / 169
Simona MODREANU – Teatru sau viață? / 173
Ioana COSTA – Un volum, primul / 175
Ștefan OPREA – Cezura / 176
Bogdan ULMU – Relația regizorului cu dramaturgul / 177
Grigore ILISEI – O viață de om în 24 de convorbiri în mediul

virtual, un epilog și alte cîteva adăugiri diaristice și hermeneutice
/ 178

Liviu SUHAR – O monografie necesară / 180
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 182
Livia CIUPERCĂ – Dăinuire și durată în poezia Doinei Drăguț

/ 185
Octavian MIHALCEA – Flagelări în singurătate / 186
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 187
Vasile IANCU – Clipe din timpul pierit / 191
George PETRONE – Societatea literar-umoristică Academia

Veche Păstorel – Iași la 40 de ani de activitate neîntreruptă / 195
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 196
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 2 (230), februarie 2015, Aurel M.

BURICEA – Ipostaze
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MARTIE 2015
Cassian Maria SPIRIDON – Virgil Nemoianu , un maestru al

eseului estetic / 1
„Europa nu poate fi completă decît atunci cînd respiră cu ambii

plămîni” – dialog cu scriitorul Virgil NEMOIANU / 13
Maria CARPOV – Lectura hedonistă? / 17
Elvira SOROHAN – Noul roman spaniol de astăzi / 20
Gheorghe GRIGURCU – „Violența neomologată însă teribilă a

răbdării” / 24
Basarab NICOLESCU – Rugăciune pentru sufletul lui

Heisenberg / 29
Alexandru ZUB – Pagini de cultură locală: preambul

istoriografic / 30
Ioan HOLBAN – Aripa care își caută Pasărea / 31
Nicu GAVRILUȚĂ – Virgil Nemoianu și o nouă provocare a

mișcării New-Age / 40
Mircea PLATON – Calmul valorilor și societatea ordinelor / 42
Antonio PATRAȘ – Grădinile lui Virgil Nemoianu / 43
Mircea Radu IACOBAN – Sergiu Adam / 51
Grigore ILISEI – Plecarea cocorului alb / 52
Dan PETRUȘCĂ – Ce aș putea să spun despre Sergiu Adam? /

53
Alexa VISARION – Filmele mele se rostuiesc în Ana / 54
Radu F. ALEXANDRU – Alexa Visarion – un ziditor / 55
Elena DULGHERU Ana: un mit în mișcare / 56
Iulian NEGULESCU – Visarion, „Ana” și subsemnatul / 57
Daniela C. KAMILIOTIS – Întrebări fără răspunsuri, căutări

de destine într-o lume schimbată / 59
Dan PRELIPCEAN – Premiera filmului Ana la Iași. Scenariul

și regia: Alexa Visarion / 60
Carmen EREMIA – Ana lui Alexa Visarion și Ana noastră / 62
Vasilica BĂLĂIȚĂ – Ana – povestea zidirii de sine / 63
Aurelian BĂLĂIȚĂ – Despre filmul Ana de Alexa Visarion / 64
Călin CĂLIMAN – Răzbunarea regizorului Alexa Visarion / 65
Magda MIHĂILESCU – „Ana”: trudnica zidire / 66
Paul DIACONESCU – Un film de privit / 67
Ștefan OPREA – Ana, sensuri și simboluri / 68
Melania CUC / 70
Corina MATEI-GHERMAN / 71
Traian D. LAZĂR – Scrisori din exil: Vintilă Horia – Basarab

Nicolescu (VII) / 72
Nicolae SCURTU – G.G. Ursu și revista „Convorbiri literare” /

75
Cristian LIVESCU – Mircea Ivănescu, sau poezia ca regresiune

la rădăcinile sufletului (II)/ 78
Constantin DRAM – Comisarul Corcodușă: despre ilogicul bine

articulat, despre crize și alte nimicuri globale... / 83
Dan MĂNUCĂ – Nobel contra Sorescu / 86
Adrian Dinu RACHIERU – Alte voci din Bucovina (I) / 89
Vasile SPIRIDON – Libertatea ca figură de stil / 91
Antonio PATRAȘ – Agârbiceanu într-o nouă ediție critică / 94
Emanuela ILIE – Sadoveniene... în context didactic / 99
Șerban AXINTE – Scrierile memorialistice ale lui Victor

Eftimiu (I) / 102
Adrian G. ROMILA – În trei / 104
Ștefan BORBÉLY – Viața ca o smoală / 106
Livia IACOB – In memoriam Pavel Gătăianțu / 108
Adrian ALUI GHEORGHE – Muzeul cu ghid orb sau poezia

sub tirania simbolurilor/ 111
Mioara BAHNA – George Vulturescu: Grota și literele / 115
Carmelia LEONTE – Marcel Mureșeanu sau scurt tratat despre

strategia jocului / 118
Livia CIUPERCĂ – Tonuri și tonalități nodale în eseistica lui

Nicolae Bacalbașa / 120
Gellu DORIAN – Patru poete bune / 122
Wilhelm von KOTZEBUE – Ce am văzut eu în Moldova în anul

1848 (I) / 125
Constantin COROIU – G. Călinescu, omul universal față cu

„istoria frauduloasă” / 130
Liviu PAPUC – Junimiști minori? Budușcă (III) / 133
Gheorghe I. FLORESCU – O monografie Alexandru Averescu

(I) / 134
Pravat Kumar PADHY. Traduceri de Olimpia IACOB / 138
Ion PAPUC – Mihai Olos (1940-2015) / 139
Adrian PORUCIUC – Limbi și identități europene – pierderi,

perpetuări și revigorări (II) / 144
Mihai VORNICU – „Roma floruit olim...” / 148
Andrei IONESCU – Deslușiri despre epoca străromână / 155
Caius Traian DRAGOMIR – Coduri, drepturi, condiționări

ontologice în democrația secolului XXI / 160
Marius VASILEANU – Religie și circ / 164
Bogdan MANDACHE – Filosofia lui Tolstoi / 166
Marius CHELARU – Veșnicia ne așteaptă / 168
Bogdan ULMU – O întîmplare cu o mască / 171
Gheorghe MACARIE – Dany Madlen Zărnescu in memoriam /

172
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 174
I. HOLBAN – Cu mîna sprijinită pe inimă / 177
C. DRAM – Ioan Mâcnea Vetrișanu: Hrana vie a fiecărei cărți

/ 179
Ligia TUDURACHI – Despre poezia sărăcirii la Petru M. Haș

/ 181
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 184
Vasile IANCU – Familia sfîrșită (V) / 188
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 193
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 195
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 198
Biblioteca revistei: Nr. 3 (231), martie 2015, Angela BACIU –

Alte file de jurnal

APRILIE 2015
Cassian Maria SPIRIDON – Două decenii din actuala serie

Convorbiri literare / 1
CONVORBIRI LITERARE – DOUĂ DECENII / 11
Nicolae MANOLESCU, Virgil NEMOIANU, D.R. POPESCU,

Solomon MARCUS,Sorin DUMITRESCU, Gheorghe
GRIGURCU, Basarab NICOLESCU, Gabriela
ADAMEȘTEANU, Eugen NEGRICI, Ion PAPUC, Gabriel
CHIFU, Mircea MUTHU, Christian W. SCHENK, Ștefan
BORBÉLY, Gellu DORIAN, Adrian ALUI GHEORGHE, Mircea
A. DIACONU, George VULTURESCU, George ARION, Theodor
CODREANU, Doina RUȘTI, Adrian POPESCU, Paulina POPA,
Virgil DIACONU, Ovidiu HURDUZEU, Carmen MIHALACHE,
Vasile DAN, Andrei IONESCU, Ioana COSTA, Mircea PLATON,
Nicolae SCURTU

„Am transdisciplinarizat proza, poezia și critica” – dialog cu
scriitorul Theodor CODREANU / 25

„Fără ficțiune am fi pierdut de mult accesul la realitate” –
scriitoarele Francisca RICINSKI și Dorthe NORS în dialog/ 33

Solomon MARCUS – În spectacol: ordinea și dezordinea / 39
Maria CARPOV – O prezență discursivă: alteritatea / 49
Elvira SOROHAN – Mai bine mai tîrziu decît niciodată / 52
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Basarab NICOLESCU – Adonis și magia poeziei / 56
Alexandru ZUB – Exil regal și devoțiune civică / 61
Mircea A. DIACONU – I. Agârbiceanu și enciclopedia (I) / 65
Ioan HOLBAN – Mesaje la început de mileniu / 69
Constantin DRAM – Un cărturar în fața lumii / 73
Gabriela ȘANDRU – Singularitatea canonică a lui Ion Barbu /

75
Ștefan BORBÉLY – „Telurici” și „sofisticați” / 78
Vasile SPIRIDON – Ca într-un paradox matematic oriental / 81
Gheorghe GRIGURCU / 84
Liviu GEORGESCU / 85
Gellu DORIAN / 86
Iulian BOLDEA / 88
Florentin PALAGHIA / 89
Beatrice RUSCU / 90
Vasile ANDRU – În preajma revelației/ revoluției (IV) / 91
Traian D. LAZĂR – Scrisori din exil: Vintilă Horia – Basarab

Nicolescu (VIII) / 96
Nicolae SCURTU – Al. Dima și revista „Convorbiri literare” /

99
Cristian LIVESCU – Aurel Ștefanachi sau parfumul manierist al

„industriei cuvîntului” / 101
Constantin DRAM – Proiecția inversă și noua voluptate a

lecturii / 108
Dan MĂNUCĂ – Buzduganul Labiș / 111
Adrian Dinu RACHIERU – Lazăr Magu și caruselul

anotimpurilor / 114
Antonio PATRAȘ – Povești rescrise pe gustul cititorului de azi /

116
Emanuela ILIE – Din registrul ideilor gingașe, modernitatea /

118
Șerban AXINTE – Scrierile memorialistice ale lui Victor Eftimiu

(II) / 119
Adrian G. ROMILA – Kunisch / 121
Adrian ALUI GHEORGHE – „Antipoezia” și partițiunile marca

Leo Butnaru / 123
Constantin COROIU – Dialogul criticilor / 127
Gellu DORIAN – Patru poete bune / 131
Wilhelm von KOTZEBUE – Ce am văzut eu în Moldova în anul

1848 (II) / 133
Clara MĂRGINEANU – Iubirea desfigurează și trece / 136
Liviu PAPUC – Junimiști minori? Budușcă (IV) / 139
Gheorghe I. FLORESCU – O monografie Alexandru Averescu

(II) / 140
Michael WATERS. Traduceri de Mihaela MOSCALIUC / 144
Poeți americani și galezi. Traduceri de Olimpia IACOB / 146
Ion PAPUC – Un cavaler al adevărului / 148
Mihai VORNICU – „Roma floruit olim...” / 151
Andrei IONESCU – Domeniul sacru / 157
Nicolae MAREȘ – Anul 2015 – Anul Ioan Paul al II-lea / 160
Caius Traian DRAGOMIR – „Epigonii” – istoria ca motivație /

163
Marius VASILEANU – Ucenicii Pr. Daniil Sandu Tudor / 166
Bogdan MANDACHE – Reîntoarcerea aceluiași / 168
Marius CHELARU – Despre oameni care sînt uciși și în zilele

noastre, nu departe de „Satul lui Dumnezeu” / 170
Simona MODREANU – Șamanul post-exotic / 173
Herve BÉL – Pierre de Régnier / 175
Ioana COSTA – O sută sau o mie și una de nopți / 178
Ștefan OPREA – Două plachete și cîteva precizări / 179
Bogdan ULMU – Însemnări dintr-un caiet de regie. O noapte

furtunoasă / 181
Florin FAIFER – Top și teatrul / 182
Călin CIOBOTARI – Povestea unui leneș și a mai multor proști

/ 183
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 185
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 188
Vasile IANCU – Familia sfîrșită (VI) / 191
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 4 (232), aprilie 2015, Gheorghe SIMON

– Urme ale zborului interior

MAI 2014
Cassian Maria SPIRIDON – Dușmanii societății sau cînd

pacienții pun stăpînire pe ospiciu (I) / 1
„Ce-i cu poporul ăsta?” – ultimul interviu cu Emil CIORAN /

13
„Unitatea poetică”. – interviu cu poetul american Michael

WATERS / 17
Dumitru Radu POPESCU – Despre vînt și despre cai / 19
Maria CARPOV – Despre structura(rea) și interpretarea

discursului literar / 30
Elvira SOROHAN – Vișniec – terapie prin exces / 32
Gheorghe GRIGURCU – „Cînd adevărul se plictisește de sine” /

36
Basarab NICOLESCU – De ce este nevoită cultura română să

repete la infinit cazul Popa Grama? / 41
Alexandru ZUB – Devoțiune spirituală și civism național:

Părintele Gheorghe Calciu / 43
Mircea A. DIACONU – Ion Agârbiceanu și mica narațiune a

receptării / 45
Ioan HOLBAN – Povestea poveștilor unui om din Est / 52
Livia IACOB – George Bălăiță într-o nouă ediție / 59
Spiridon POPESCU / 61
Theodor George CALCAN / 62
Cezar C. VIZINIUCK / 64
Lucreția ANDRONIC / 64
Mircea M. POP / 65
Mihai Sultana VICOL / 66
Alexandru SPĂTARU / 67
Constantin SIMIRAD – Moartea capodoperei / 68
Cristina CIUBOTARU – Un plic și un buchet de flori / 70
Nicolae SCURTU – Cîteva contribuții noi la biografia lui Ion

Sân-Giorgiu / 70
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Cristian LIVESCU – Cezar Ivănescu sau poezia ca „ocultă
prezență a morții” / 72

Constantin DRAM – Drum închis: un roman dincolo de policier
/ 78

Dan MĂNUCĂ – Vocația dialogului / 80
Adrian Dinu RACHIERU – Alte voci din Bucovina: George L.

Nimigeanu, în Tunelul vieții / 83
Vasile SPIRIDON – Norii vin de la Răsărit / 85
Antonio PATRAȘ – G. Ibrăileanu. Lecturi sadoveniene / 89
Emanuela ILIE – Remedii noi la mai vechi N.a.p.a.s.t.e. / 92
Șerban AXINTE – Scrierile memorialistice ale lui Victor Eftimiu

(III) / 94
Adrian G. ROMILA – Decor fanariot / 96
Ștefan BORBÉLY – Marius Jucan – 65 / 98
Mircea MUTHU – Ardelencele / 101
Adrian ALUI GHEORGHE – Poezia ca violență domestică / 103
Constantin COROIU – Alte file dintr-un fals jurnal antinostalgic

/ 106
Marinică POPESCU – „Numai tinereții i se iartă totul” / 108
Gellu DORIAN – Maria Pilchin – Poeme pentru Ivan Gogh /

119
Iordan DATCU – Casa memorială „S.Fl. Marian” de la Suceava

/ 121
N. GEORGESCU – Pastișa la români sau omleta lui Columb /

123
Liviu PAPUC – Junimiști minori? Budușcă (V) / 129
Gheorghe I. FLORESCU – O monografie Alexandru Averescu

(III) / 131
Joaha KUROWSKA. Traduceri de Olimpia IACOB / 135
Ion PAPUC – Detunata – detunatul / 137
Mircea PLATON – Un scriitor pentru libertatea noastră: Pavel

Chihaia / 142
Ștefan AFLOROAEI – Mai înfricoșător decăt suflul morții / 144
Nicu GAVRILUȚĂ – Magia manipulării fantasmelor – cheia

succesului lui Klaus Iohannis? / 147
Andrei IONESCU – Duhul Sfînt / 149
Radu CERNĂTESCU – Icoana, o abordare „imagologică” /

152
Caius Traian DRAGOMIR – Îndîrjirea noastră – sau laudă

pentru cei care evită să-și vadă păcatele / 156
Marius VASILEANU – La plecarea Pr. Roman Braga / 158
Bogdan MANDACHE – Omul cu vederea lăuntrică / 160
Marius CHELARU – Prizonierul absenței / 162
Simona MODREANU – Romeoși Julieta în Haiti / 165
Ioana COSTA – Revers / 167
Ștefan OPREA – Un jubileu / 168
Bogdan ULMU – Teatrul muzical în Norvegia / 169
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 171
Mircea PĂDURARU – Nevoia de miracol / 174
Al. ZUB – Basarabia în dezbatere academică / 177
Adrian Dinu RACHIERU – Francofonie și hispanitate / 178
I. HOLBAN – Anotimpuri cu stolurile trase / 180
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 182
Valeriu D. COTEA – Înalt Preasfinția Sa Ioan Robu,

Arhiepiscop Mitropolit de București – septuagenar / 186
Vasile IANCU – Familia sfîrșită (VII) / 189
Liviu FRANGA – Cum nu-s în lume mai multe limbi române... /

194
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 196
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 198
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Biblioteca revistei: Nr. 5 (233), mai 2015, Constantin
MARAFET – Zmeie de brumă

IUNIE 2015
Cassian Maria SPIRIDON – sau cînd pacienții pun stăpînire pe

ospiciu Dușmanii societății (II) / 1
„Este foarte important să avem respect pentru istoria națională”

– interviu cu prozatoarea Doina RUȘTI  / 13
Maria CARPOV – Despre structura(rea) și interpretarea

discursului literar (II) / 17
Elvira SOROHAN – Marin Preda, cel mai urmărit dintre

scriitori / 20
Gheorghe GRIGURCU – „Perfidul vampirism al formei” / 26
Basarab NICOLESCU – Itinerarii transdisciplinare în opera lui

Gilbert Durand – de la Veneția la Convento de Arrábida / 31
Alexandru ZUB – N. Iorga aniversat la Botoșani: secvență

memorabilă / 38
Mircea A. DIACONU – Lumea lui Agârbiceanu / 41
Ioan HOLBAN – Cărțile vii ale lui Gabriel Chifu / 47
Ioana DIACONESCU / 56
Sterian VICOL / 58
Gheorghe VIDICAN / 59
Nicolae CORLAT / 60
Vasile ANDRU – În preajma revelației (V) Cu ultima baronesă

Lovendal, despre legenda familiei și unele detalii sîngeroase / 61
Horia DULVAC – Ninge cu celule stem / 65
Traian D. LAZĂR – Transdisciplinaritatea in ovo / 68
Cristian LIVESCU – Horia Zilieru, ingeniosul neastîmpărat

(orfism, astralitate, hermetism) / 71
Constantin DRAM – Constantin Simirad și încheierea unei

trilogii / 76
Dan MĂNUCĂ – Critica empatetică / 79
Adrian Dinu RACHIERU – Marcel Mureșeanu – un „martor”

cordial / 82
Vasile SPIRIDON – Ciuleandra epistolară / 85
Antonio PATRAȘ – G. Ibrăileanu. Lecturi sadoveniene (II) / 89
Emanuela ILIE – Diaristul Sadoveanu / 92
Șerban AXINTE – Romanele Dimineții pierdute & sensul

istoriei (I) / 95
Adrian G. ROMILA – Ceea ce nu se mai vede / 98
Ștefan BORBÉLY – Mihail Sebastian – 9 interviuri / 100
Livia IACOB – Rîsul balcanic, un modus vivendi / 103
Radu VOINESCU – Îndreptar de literatură contemporană / 106
Cornel MUNTEANU – Poeți din Nord. Alchimiile cotidianului

inform / 110
Carmelia LEONTE – Fericiți cei învinși / 112
Livia CIUPERCĂ – Gheorghe Bacalbașa – instituția / 114
Gellu DORIAN – Victor Țvetov – În lipsa unor lucruri

importante / 119
Mihai VORNICU – Traducător – trădător... Eminescu și

problema traducerii lui în franceză / 118
Elena VULCĂNESCU – Eminescu și Novalis, profeții

nestatorniciei fluide / 123
Constantin COROIU – Cioran, expertul decăderii / 132
Liviu PAPUC – Doctorul Isac al lui Eminescu / 129
Gheorghe I. FLORESCU – O monografie Alexandru Averescu

(IV) / 138
The Korean Expatriate Literature Traduceri de Olimpia IACOB

/ 142
Ion PAPUC – Dante in love / 144
Mircea PLATON – Eugen Barbu și „holocaustul industrial” /
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149
Andrei IONESCU – Tot despre Duhul Sfînt / 153
Caius Traian DRAGOMIR – Două secole de post-iluminism /

157
Bogdan MANDACHE – Nihilismul și timpurile sale/ 160
Marius VASILEANU – Creștinismul lui Vasile Voiculescu / 162
Marius CHELARU – Ultimele zile ale bunicului/ 164
Simona Grazia DIMA – Trieste în viața și imaginarul lui James

Joyce / 167
Simona MODREANU – Castelul din Carpați / 169
Ioana COSTA – Părțile unui întreg / 171
Ștefan OPREA – Alt an teatral văzut critic / 172
Bogdan ULMU – Recitalul actoricesc în context multimedia /

174
Maria Sorin RĂDULESCU – Accesibilizarea inefabilului / 176
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 178
I. HOLBAN – Omul reconstruit în memorie / 181
Victor TEIȘANU – Margareta Chiurlea: Căpăstrul și Valea

Morii / 183
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 184
Valeriu D. COTEA – O schiță de portret: Mircea Ciubotaru /

188
Vasile IANCU – De la „Codicele de la Ieud” la istoria

comunismului românesc / 190
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 193
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 195
Ana PARTENI – „Poezia la Iași” / 196
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 6 (234)/ iunie 2015, Ștefania HĂNESCU

– Plecarea Trenului Regal

IULIE 2015
Cassian Maria SPIRIDON – Dușmanii societății sau cînd

pacienții pun stăpînire pe ospiciu (III) / 1
„Mă consider un scriitor postum” – interviu cu scriitorul Vasile

ANDRU / 10
„«Echinox» a fost mai degrabă un atelier literar, un spațiu de

formare, de exersare, de cultivare a talentului” – interviu cu
scriitorul Ion POP / 13

Maria CARPOV – Tipuri de comunicare (II) / 16
Elvira SOROHAN – Un roman despre vremea poeților Văcărești

/ 18
Gheorghe GRIGURCU – „Să fie pasiunea contrară naturii?” /

22
Basarab NICOLESCU – Silviu Oravitzan – lumină în lumină / 27
Alexandru ZUB – România în marele război. Secvență ego-

istorică / 30
Mircea A. DIACONU – Problema evreiască Agârbiceanu. Mic

manual de tortură / 33
Ioan HOLBAN – Ficțiunile poetului la maturitate / 39
Radu CANGE / 49
Diana MANOLE / 49
Iulian DĂMĂCUȘ / 50
Geo GĂLETARU / 51
Daniel LĂCĂTUȘ / 52
Justin DUMITRU / 53
Domnica POP / 53
Rafila RADU / 54
Ioana SANDU / 54
Alexandru CAZACU / 55
Miruna DELEANU / 55

Marian DRUMUR – Refugiații au abonament gratuit / 56
Ioan ȚICALO – Unde dai și unde... / 58
Bică N. CĂCIULEANU – Accidentul / 60
Traian D. LAZĂR – De la inter la transdisciplinaritate / 65
Gheorghe MACARIE – Memorie epistolară. Lucian Blaga către

Alexandru Dima / 67
Cristian LIVESCU – Prin „deșertul himerei”: Arcadie

Suceveanu / 69
Constantin DRAM – Mai mult decît confesiuni ficționale / 75
Dan MĂNUCĂ – Rigoarea eseului / 77
Adrian Dinu RACHIERU – Despre „tăcerile” poeților / 80
Vasile SPIRIDON – Drumul inegal / 83
Antonio PATRAȘ – In honorem magistri Henning Krauss (I) / 86
Emanuela ILIE – Diaristul Sadoveanu (II) / 89
Șerban AXINTE – Romanele Dimineții pierdute & sensul istoriei

(II) / 91
Adrian G. ROMILA – Balade vesele și triste / 93
Ștefan BORBÉLY – Liviu Ioan Stoiciu – romancier / 95
Livia IACOB – Doina Cornea, între muri și vremuri / 98
Mircea MUTHU – „Corabia cu povestași” / 102
Liviu GRĂSOIU – Într-o veche Cetate de Scaun / 104
Gh. MOCUȚA – Un demers comparatist de excepție. Imaginile

feminității / 107
Constantin STANCU – Matematica îngerului / 109
Gellu DORIAN – Ligia Pârvulescu – Fluvii de asfalt / 111
Leonida MANIU – Poezia ca prefigurare a absolutului: Mai am

un singur dor / 113
Elena VULCĂNESCU – Amintirea unui vis frumos. Luchian și

Ofelia / 118
Constantin COROIU – Cioran, expertul decăderii / 132
Iordan DATCU – O monografie a unui sat din Bucovina:

Grănicești / 124
Liviu PAPUC – P.P. Carp – final de partidă / 126
The Korean Expatriate Literature. Traduceri de Olimpia IACOB

/ 129
Ion PAPUC – Chipul etern al frumuseții / 131
Ștefan AFLOROAEI – Amintindu-ne de acela care a părăsit

Theba / 135
Mircea PLATON – Nicolae Breban și „holocaustul industrial” /

138
Andrei IONESCU – Amanul ca zălog, rînitul la grajd, turta de

hrean și vinul hrănit / 143
Mihaela ROTARU – Menirea copilului, influențarea profesiei –

în vechi forme de gîndire / 146
Caius Traian DRAGOMIR – Scriitorul și timpul / 148
Bogdan Mihai MANDACHE – Sistem, metodă și întrebările

ultime / 151
Marius VASILEANU – O enciclică dedicată ecologiei / 153
Marius CHELARU – Un dicționar etimologic kurd / 155
Simona Grazia DIMA – Trieste în viața și imaginarul lui James

Joyce (II) / 158
Hérve BEL – Léon Daudet / 160
Ioana COSTA – Cacti, crises, criteria / 162
Ștefan OPREA – Ceva în plus despre Sorana Țopa / 163
Bogdan ULMU – Dintr-o istorie subiectiv/ anecdotică a teatrului

românesc. În cît timp se scoate o premieră? / 165
Maria Sorin RĂDULESCU – Ulița întîrziată a neorealismului –

Baloane de curcubeu / 166
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 168
I. HOLBAN – Foșnetul mătăsos al amintirii / 172
A.D. RACHIERU – Tranziție și axiologie / 175
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Emilian MARCU – Vitrina cărților / 177
Valeriu D. COTEA – Dumitru D. Rădăuceanu / 181
Constantin COROIU – Soldatul din bronzul sufletului nostru /

184
Liviu FRANGA – Suferințele limbii române / 186
In memoriam Alexandru PASCU / 186
Sorina BĂLĂNESCU – Albert Kovács in memoriam / 187
Vasile IANCU – Familia sfîrșită (VIII) / 191
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 196
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 198
Biblioteca revistei: Nr. 7 (235)/ iulie 2015,  Victoria MILESCU –

oameni fericiți

AUGUST  2015
Cassian Maria SPIRIDON – Dușmanii societății sau cînd

pacienții pun stăpînire pe ospiciu (IV) / 1
„Mitul zalmoxian are uimitoare afinități cu creștinismul” –

interviu cu scriitorul Theodor CODREANU / 15
Virgil NEMOIANU – Turul Franței / 23
Solomon MARCUS – Cît de greu e să fii om! / 26
Maria CARPOV – O retorică a intensificării / 39
Elvira SOROHAN – Grigore T. Popa, un model intelectual încă

viu / 42
Gheorghe GRIGURCU – „Vechiul favorizează profunzimea” / 46
Basarab NICOLESCU – Salvador Dalí, Matila Ghyka și

Stéphane Lupasco / 51
Vasile ANDRU – În așteptarea revelației. Născut în Siberia / 55
Alexandru ZUB – Întîlniri fulgurante: secvențe memoriale / 58
Mircea A. DIACONU – I.L. Caragiale, personaj în opera lui

Agârbiceanu / 61
Ioan HOLBAN – Grafitti, afișe, insomnii la cafeneaua

subiectelor / 39
Mircea PLATON – Dumitru Radu Popescu, un scriitor între linii

/ 71
Șerban AXINTE – D.R. Popescu, teoretician fără voie / 76
Emanuela ILIE – Proza lui D.R. Popescu. În lumea „bizareriilor

semnificative” / 77
Ion GHEORGHE / 82
Christian W. SCHENK / 84
Aurel ȘTEFANACHI / 85
Cornel NISTEA – Proză scurtă / 87
Cristina Anca CIUBOTARU – Un înger căzut pe pămînt să ajute

oameni / 92
Traian D. LAZĂR – Exersînd transdisciplinaritatea / 97
Nicolae SCURTU – Întregiri la bibliografia lui Al. Rosetti / 100
Cristian LIVESCU – Emil Brumaru, de la „Rezervația de îngeri”

la „Infernala comedie” / 102
Constantin DRAM – A doau realitate și romanul care se scrie din

labirintul vieților provinciale / 107
Dan MĂNUCĂ – Încă necunoscutul exil / 109
Adrian Dinu RACHIERU – Caravana optzeciștilor. George

Vulturescu sau „starea de nord” / 112
Vasile SPIRIDON – Boccegiu de boarfe date la second hand /

116
Antonio PATRAȘ – In honorem magistri Henning Krauss (II) /

119
Șerban AXINTE – O „vizită” acasă (I) / 122
Adrian G. ROMILA – Harta oamenilor din cuvinte, la Sadoveanu

/ 124
Leonida MANIU – Romanul țăranilor de la oraș / 125

Nicolae RUSU – Într-o floare – alte flori / 129
Gheorghe CHIPER – Forța poeziei din proză / 131
Zanfir ILIE – În ochiul uraganului digital / 133
Gellu DORIAN – Dan Ciupureanu – Efectul calmantelor / 135
Iordan DATCU – Restituirea operei lui Ion Buzdugan / 137
Clara MĂRGINEANU – George Topîrceanu, un ardelean sedus

de farmecul vieții literare din Iași / 139
James MEREDITH. Traduceri de Olimpia IACOB / 141
John (Martin) a’BECKETT – Timp ocazional Traduceri de Ligia

Doina CONSTANTINESCU / 142
Ion PAPUC – Dumnezeu ca metaforă / 146
Ilie CATRINOIU – Neantul poporului român / 150
Andrei IONESCU – Răstignirea / 154
Caius Traian DRAGOMIR – Guvernele – inevitabile sau inutile?

/ 159
Bogdan Mihai MANDACHE – Ars brevis / 162
Marius VASILEANU – Părintele Ioan cel Străin / 164
Ioan Alexandru TOFAN – despre adevărurile ari și adevărurile

mărunte / 166
Marius CHELARU – Cîte ceva despre haibun, azi / 168
Simona Grazia DIMA – Trieste în viața și imaginarul lui James

Joyce (III) / 171
Ioana COSTA – Studentul romosan / 173
Ștefan OPREA – Prințul deșertului / 174
Marian Sorin RĂDULESCU – Radu Jude – ca o umbră de nor /

176
Bogdan ULMU – Virtuozitatea intervievării / 178
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 179
Oltița CÎNTEC – Teatrul „Luceafărul” contrazice statisticile ofi-

ciale / 181
I. HOLBAN – Poezia ca o rugăciune profană / 182
Geta MOROȘAN – Poeți romantici – o retrospectivă care între-

rupe somnul conștiinței / 184
Victor TEIȘANU – Margareta Chiurlea: Albastru / 186
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 187
Vasile IANCU – Familia sfîrșită (IX) / 191
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 196
Liviu FRANGA – Suferințele limbii române / 198
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 8 (236)/ august 2015, Monica ROHAN –

Paravis

SEPTEMBRIE 2015
Cassian Maria SPIRIDON – Societatea spectacolelor sau

dictatura aparenței (I) / 1
Despre Stéphane Lupasco și terțul inclus – o convorbire între

Basarab NICOLESCU și Edgar MORIN / 12
Virgil NEMOIANU – Anna Katerina Emmerich / 19
Eugen NEGRICI – Însemnări / 21
Maria CARPOV – Prezența traducătorului: „subiectivitatea

funciară” / 23
Elvira SOROHAN – Un poet existențialist din secolul 21 / 25
Gheorghe GRIGURCU – „Tristeți cu care nu ai ce face” / 29
Vasile ANDRU – Întîlnire cu Regina Ana care făcea un pelerinaj

la 7 mănăstiri/ 35
Alexandru ZUB – Istoria și discursul identitar în dezbatere

profesională / 39
Mircea A. DIACONU – Cîteva note asupra ediției Agârbiceanu /

41
Ioan HOLBAN – La braț cu frumoasa Apocalipsă / 44
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Marius CHELARU – „Ca pe un Hristos noi răstignim cuvîntul /
49

Livia IACOB – Simple stampe din colecția de răni a Cernăuților
/ 51

Vasile TĂRÎȚEANU / 53
Marcel MIRON / 55
Raul CONSTANTINESCU / 56
Dan MOISII / 56
Ștefan MITROI – Cocoșatul / 57
Aurel DUMITRAȘCU– Epistole inedite / 61
Traian D. LAZĂR – Principiul neseparabilității / 65
Nicolae SCURTU – Noi contribuții la bibliografia lui Mihai

Beniuc / 67
Cristian LIVESCU – Emil Brumaru, de la „Rezervația de îngeri”

la „Infernala comedie” (II) / 69
Constantin DRAM – Romanul/ istoria ca un caleidoscop / 74
Dan MĂNUCĂ – Stilistica lingvistică / 76
Adrian Dinu RACHIERU – Ion Gheorghe, un „bazileu uitat”? /

79
Vasile SPIRIDON – Dorul morilor de vînt / 84
Antonio PATRAȘ – Lecturi eminesciene / 88
Emanuela ILIE – „Singură ca o sihastră, moartă printre vii...”. A

fi sau a nu fi soția lui Nae Ionescu / 90
Șerban AXINTE – O „vizită” acasă (II) / 93
Adrian G. ROMILA – Prima autobiografie românească / 95
Livia IACOB – Un debut în forță / 97
Theodor CODREANU – Cartea „timpului mistreț” / 99
Ovidiu PECICAN – De și despre acasă / 105
Alexandru RUJA – Imprevizibilul poet / 106
Gellu DORIAN – Marcel Miron – Versuri albastre și aurii / 110
Constantin TRANDAFIR – Alexandru Paleologu, la timpul

prezent / 112
Constantin COROIU – Zece ani fără Alexandru Paleologu / 115
Florin FAIFER – V.A. Urechia – o viață de contraste / 118
Constantin BOSTAN – Pseudo-glosarul unui histrion de geniu /

122
Iorgu GĂLĂȚEANU – Scoborînd pe scări în decenii / 125
Liviu PAPUC – Lecția lui Vlahuță, peste secol... / 129
The Korean Expatriate Literature. Traduceri de Olimpia IACOB

/ 130
Adam Daniel MEZEI – Bărbatul într-o cheie minoră. Traduceri

de Ligia Doina CONSTANTINESCU / 135
Ion PAPUC – Destructurarea lumii noastre / 138
Mircea PLATON – Cazul scriitorului Corlaciu / 140
Emil Petru RAȚIU – Căderea coloanelor templului civilizației /

150
Cosmin PÂRGHIE – Oglinzi întortocheate: evreul văzut prin

lentil istoriei. Statutul de lider spiritual evreiesc în vremuri de
restriște / 153

Caius Traian DRAGOMIR – Două democrații / 156
Bogdan Mihai MANDACHE – Reconfigurări culturale / 159
Marius CHELARU – Strada care caută marea / 161
Simona Grazia DIMA – Trieste în viața și imaginarul lui James

Joyce (IV) / 163
Simona MODREANU – Povestea unui om ambițios / 165
Ioana COSTA – Munții / 167
Episcop AMBROZIE – Mărturisire / 168
Ștefan OPREA – Un amărît de garderobier / 177
Bogdan ULMU – O mare directoare! / 178
Marian Sorin RĂDULESCU – O întîlnire miraculoasă / 179
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 180

I. HOLBAN – Romanul documentar / 183
Eleonora CĂRCĂLEANU – Omagiu cărturarului Ștefan

Cuciureanu / 186
C. DRAM – O viziune dinspre capăt a trecerii / 187
Octavian MIHALCEA – În proximitatea numinosului / 188
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 189
Vasile IANCU – Familia sfîrșită (X) / 191
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 197
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 9 (237)/ septembrie 2015 – Miruna

MUREȘANU – Monolog

OCTOMBRIE 2015
Cassian Maria SPIRIDON – Societatea spectacolului sau

dictatura aparenței (I) / 1
„Dacă nu dorești din tot sufletul să fii Kant, nu merită să faci

filosofie” – dialog cu eseistul Sorin LAVRIC / 9
Virgil NEMOIANU – Straturi de români în America / 19
Bujor NEDELCOVICI – De la Jan Palach la Vàclav Havel și

implozia comunismului / 21
Maria CARPOV – Experiențe extrapolabile / 25
Elvira SOROHAN – Memorialistica unui poet „stacoman”

sezonier / 27
Gheorghe GRIGURCU – „Un roi de viespi” / 32
Basarab NICOLESCU – Romany Marie și Brâncuși – o poveste

de dragoste și creație / 37
Vasile ANDRU – Apostatul bizantin și „apostatul” indian / 40
Alexandru ZUB – Știință și conștiință europeană, o dezbatere

mereu actuală / 43
Mircia DUMITRESCU – Mitul este cea mai simplă poveste a

unui secol / 46
Ioan HOLBAN – Într-o bună zi am devenit deodată de sticlă / 48
Loredana CUZMICI – Lumea văzută din calidor / 54
Flavius PARASCHIV – Dincolo de aparențe: scriitorul Paul

Goma / 57
Ioana Anca DRĂGHICI – Modelul Paul Goma / 59
Adam PUSLOJIC / 61
Paulina POPA / 62
Dionisie DUMA / 63
Aurel M. BURICEA / 64
Paul TUMANIAN – Marocco sau Ziua deșertului / 65
Traian D. LAZĂR – Transdisciplinaritatea in ovo / 70
Nicolae SCURTU – Întregiri la biografia lui Traian Gheorghiu /

73
Cristian LIVESCU – Emil Brumaru, de la „Rezervația de îngeri”

la „Infernala comedie” (III) / 77
Constantin DRAM – Cu „bucurie speriată” despre viață, în

povestiri scurte și foarte scurte / 82
Dan MĂNUCĂ – Spre o sociologie modernă a literaturii / 84
Adrian Dinu RACHIERU – Ilie Constantin, în „viitorul

orizontului” / 87
Vasile SPIRIDON – Les années folles / 91
Antonio PATRAȘ – Incursiuni în proza actuală / 95
Emanuela ILIE – O pedagogie întunecată / 98
Șerban AXINTE – Anxietatea intrusului (I)) / 101
Adrian G. ROMILA – Regele gogoșar / 104
Livia IACOB – Pariind pe prezent: anti-nostalgia în interviurile

lui Dumitru Țepeneag / 106
Theodor CODREANU – În oglinzile altora / 110
Carmelia LEONTE – „Veacul meu, fiara mea” / 116

256256 CONVORBIRI  LITERARE

2 0 1 5   2 0 1 5   2 0 1 5   2 0 1 5   2 0 1 5



Petre RĂU – Nordul de mai la nord / 118
Gellu DORIAN – Ramona Strugariu – Lazăr nu era orb / 122
Constantin COROIU – Amintiri despre Ion Barbu / 124
Luminița și Horst FASSEL – Klaus Henning Schroeder. La

moartea unui prieten al Iașului / 126
Leonida MANIU – Un umanist impenitent / 131
Liviu PAPUC – Corespondențe românești: Suceava – Cernăuți /

134
Kristiina EHIN. Traduceri de Olimpia IACOB / 135
Ion PAPUC – Țara sub ocupație / 137
Mircea PLATON – Mesianism și haos / 142
Andrei IONESCU – Praznicul sau prăznuirea hramului / 144
Caius Traian DRAGOMIR – Personalitate și construcție identi-

tară / 147
Bogdan Mihai MANDACHE – Ego și arhetip / 150
Marius VASILEANU – Pr. Arsenie Boca și creștinismul genuin /

152
Ioan Alexandru TOFAN – Vinul ca pharmakon / 154
Marius CHELARU – Misterul rugăciunilor / 156
Simona MODREANU – Miere și frontiere / 159
Ioana COSTA – 2 + 1 texte latinești din secolul al XVI-lea / 161
Ștefan OPREA – Arta privirii / 162
Marian Sorin RĂDULESCU – Cristian Mungiu sau venirea în

fire / 164
Adrian PALCU – Repertoriu fabulos, prezențe artistice de elită /

167
Vasile VASILE – Enescu omagiindu-l pe Bach / 172
Bogdan ULMU – Gastronomie literară. Brillat-Savarin, patronul

meu / 177
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 178
I. HOLBAN – Lectura ca travaliu și hrană duhovnicească / 181
C. DRAM – O carte puternică despre un secol lung, dominat de

ideologii și ficțiuni / 182
V. TALPALARU – Valeriu Cîmpeanu – o voce în agora / 185
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 187
Vasile IANCU – Familia sfîrșită (XI) / 191
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 195
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 10 (238)/ octombrie 2015 – Gheorghe

Zincescu – De parcă lumina

NOIEMBRIE 2015
Cassian Maria SPIRIDON – Societatea spectacolului sau

dictatura aparenței (III) / 1
„Părintele Placide Deseille: lumină a spiritualității ortodoxe în

Franța” – dialog cu universitara și traducătoarea Felicia DUMAS /
11

Virgil NEMOIANU – La postmoderni, la adevărații postmoderni
/ 16

Maria CARPOV – Experiențe extrapolabile / 18
Elvira SOROHAN – Ce spun jurnalele și corespondența lui

Mircea Eliade despre el însuși? / 19
Basarab NICOLESCU – Un magician al invizibilului: Horia

Damian (1922-2012) / 25
Vasile ANDRU – Liliecii sabatului în Delta Dunării / 28
Alexandru ZUB – Nicolae Iorga, omul și opera / 31
Ioan HOLBAN – Proza lui Gheorghe Schwartz / 35
Constantin DRAM: Doi frați, două destine: Păstorel și Ionel / 47
Emanuela ILIE – Ionel Teodoreanu. Pledoarii (ne)deghizate

pentru Iași / 50

Diana BLAGA – Al.O. Teodoreanu, polemistul / 53
Maricia MUNTEANU – Imaginarul obiectelor în Medelenii lui

Ionel Teodoreanu / 55
Dana SCHIPOR – Umorul ca formă de viață / 57
Gabriela ȘANDRU – „Lămpile” amintirii. Copilăria și spațiul

intim în memorialistica lui Ionel Teodoreanu / 58
Livia IACOB – Iașul crepuscular în lirica lui Ionel Teodoreanu /

60
Adrian JICU – Păstorel Teodoreanu și poezia minoră. Împotriva

legendei / 64
Florin FAIFER – Mușata, cumnata... / 67
Gheorghe GRIGURCU / 69
Mihai MERTICARU / 70
Constantin MĂNUȚĂ / 71
Florentin DUMITRACHE / 72
Angi CRISTEA / 73
Adrian VLADOMIR / 74
Viorel DIANU – După cincizeci de ani / 75
Ștefan AMARIȚEI – Sisif în infern / 79
Traian D. LAZĂR – Spre grupul de reflecție asupra

transdisciplinarității / 83
Nicolae SCURTU – Ion Pop și cîțiva dintre contemporanii săi /

87
Cristian LIVESCU – Ștefan Augustin Doinaș, „demonul cu

caracter tragic” / 90
Constantin DRAM – Povestea procesului de la Ierusalim într-un

roman de Claudia Partole / 95
Dan MĂNUCĂ – Proza fantastică românească. Modalități

narative / 97
Adrian Dinu RACHIERU – Gheorghe Grigurcu, poetul / 99
Vasile SPIRIDON – Lexiconul de la Bălți / 103
Antonio PATRAȘ – Pe urmele Veronicăi Micle, în căutarea

eternului feminin (I) / 95
Șerban AXINTE – Anxietatea intrusului (II) / 109
Adrian G. ROMILA – Cealaltă jumătate clasică a Iașului / 112
Livia IACOB – Cartea risipirilor mundane / 114
Simona ANTOFI – Mircea A. Diaconu. Despre etica și peda-

gogia literaturii / 116
Aureliu GOCI – Poezia lui Nicolae Grigore Mărășanu de pe ter-

itorialitatea acvatică la sfera / 118
Adi George SECARĂ – Poetul pescar visînd la Regele pescar /

120
Marinică POPESCU – „Memoria lui Femios” / 122
Gellu DORIAN – Alexandra Turcu – Celelalte produse / 125
Constantin COROIU – Lucian Blaga „în vuietul vremii” / 127
Mihai VORNICU – Hatmanul Neculce și „cuvintele” sale / 129
Theodor CODREANU – Biografie și operă la Vasile Voiculescu

/ 136
Constantin TRANDAFIR – Hortensia Papadat-Bengescu,

afinitățile poemelor în proză și ale prozei poetice (I) / 141
Liviu PAPUC – M. Sadoveanu – vînătorul / 145
The Seventh Quarry. Traduceri de Olimpia IACOB / 146
Leszek ENGELKING – Tren găsit într-un manuscris. Prezentare,

note și traducere de Ligia Doina CONSTANTINESCU / 148
Ion PAPUC – Rîpa robilor / 158
Mircea PLATON – Pildele lui Cuconu Mihail / 150
Mihaela ROTARU – „Blăstăm o fost pă ea, că n-o putut naște, și-

o perit”. Practici de ușurare a nașterii / 153
Caius Traian DRAGOMIR – Revoluție și contrarevoluție / 160
Bogdan Mihai MANDACHE – Filosofia naturală – între magie

și axiomă / 161
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Marius VASILEANU – Pr. Arsenie Boca și creștinismul genuin
(II) / 163

Marius CHELARU – Despre o lume în care teama avea multe
fețe / 165

Ioana COSTA – 40 de ani / 168
Ștefan OPREA – Arta de a trăi și iubi filmul / 169
Călin CIOBOTARI – Pisica verde la „Luceafărul” / 171
Bogdan ULMU – Improvizația ca geneză în arta actorului / 173
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 175
I. HOLBAN – Poezia ca stare de visare / 178
Ladislau DARADICI – Între omul de carne și omul de gînd... /

179
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 182
Ion DUMITRU – Modest omagiu pentru omul, scriitorul, eseis-

tul, jurnalistul și editorul Hans Bergel la 90 de ani! / 185
Vasile IANCU – Familia sfîrșită (XII) / 191
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 196
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei: Nr. 11 (239)/ noiembrie 2015 – Victor Teișanu

– Ars Vivendi

DECEMBRIE 2015
Cassian Maria SPIRIDON – Drumul către desființarea omului / 1
„Am știut că a venit momentul să dezvălui profesiunea mea de

fiu” – dialog scriitorul francez Sorg CHALANDON / 13
„Suntem continuatorii primei școli de pregătire a învățătorilor

din Principatele Române”– dialog cu Mihaela UNGUREANU / 15
Maria CARPOV – Un fenomen sociocultural (II) / 19
Elvira SOROHAN – Cînd scriitorul rîde... / 20
Gheorghe GRIGURCU – „Contrariul iubirii nu e ura” / 24
Basarab NICOLESCU – Despre prostie / 29
Vasile ANDRU – „Isihastul anonim” / 31
Alexandru ZUB – Basarabia, restituții istorico-culturale, sugestii

paideice / 33
Ioan HOLBAN – Parola neagră a poeziei lui Aurel Pantea / 35
Horia BĂDESCU / 43
Leo BUTNARU / 44
Vasile TUDOR / 45
Ion Gheorghe PRICOP / 46
Mihai Sultana VICOL / 47
Marin IFRIM / 47
George TÎRZIU / 47
Nicolae PETRESCU-REDI / 48
Emil ARITON / 49
Valentin TUDOSE / 49
Emil RAȚIU – Licantropii / 50
Traian D. LAZĂR – Aș dori să am o informație mai detaliată / 54
Dan DAVID – „Eu mă prăpădesc repede” / 57
Florin FAIFER – Nostalgii și euforii / 60
Nicolae SCURTU – Cîteva note despre istoricul N.A. Bogdan / 63
Cristian LIVESCU – Ștefan Aug. Doinaș, „demonul cu caracter

tragic”(II) / 65
Constantin DRAM – Calmul aparent al vieții și devoalarea celor

nevăzute în povestirile Linei Codreanu / 70
Dan MĂNUCĂ – Don Leopardi și Don Eminescu / 72
Adrian Dinu RACHIERU – Nicolae Labiș – 80. Chipurile

poetului / 76
Vasile SPIRIDON – Dus și întors, urmă de pusoare / 80
Antonio PATRAȘ – Pe urmele Veronicăi Micle, în căutarea

eternului feminin (II) / 84

Emanuela ILIE – Un studiu lingvistic necesar / 87
Șerban AXINTE – Memoria regelui / 88
Adrian G. ROMILA – Textul-curcubeu / 92
Livia IACOB – O artă poetică în răspăr / 95
Ioan LASCU – Terapia prin cuvinte / 98
Eugen MUNTEANU – Monumenta linguae Dacoromanorum.

Un bilanț / 101
Magda CIOPRAGA – Eugen Dimitriu – urmărind luminile unui

loc / 107
Mioara BAHNA – Florin Dochia: orb pe mare / 110
Daniel CORBU – Nicolae Tzone. Un neoavangardist cu aplomb /

113
Antoaneta TURDA – Bujor Nedelcovici și literatura ca destin / 114
Gellu DORIAN – Emanuela Ignățoiu-Sora – Ingluvii/ 116
Constantin TRANDAFIR – „Prima” Hortensia Papadat-

Bengescu (II) / 118
Constantin COROIU – Fiecare casă are o ușă pe care poate ieși

Don Quijote / 121
Livia CIUPERCĂ – Amintiri cu și despre Sadoveanu / 123
Luminița MOSCALU – Mihail Sebastian și contratimpul său / 126
Mihaela ALBU – Vintilă Horia – Profesorul / 128
Genoveva LOGAN – Enigma lui Tolstoi: între catharsis și aban-

don / 130
Liviu PAPUC – Despre Panait Istrati / 132
Annelisa ADDOLORATO. Traduceri de Olimpia IACOB / 134
Anna R. KAY – Tărîmul de dedesubt. Prezentare și traducere de

Ligia Doina CONSTANTINESCU / 135
Ion PAPUC – Femeia în aur / 138
Mircea PLATON – Pildele lui Cuconu Mihail (II) / 142
Dan PURIC – Trenul / 152
Nicu GAVRILUȚĂ – Metafizica morții violente. Cazul Colectiv /

153
Andrei IONESCU – Prașila și prăsila. Apoi pravila / 155
Caius Traian DRAGOMIR – Inteligența politică / 157
Bogdan Mihai MANDACHE – Exercițiile spirituale și filosofia /

159
Marius VASILEANU – Partea nevăzută a Bisericii / 161
Ioan Alexandru TOFAN – Biserica și suferința / 164
Marius CHELARU – Antotimpul umbrei / 166
Ioana COSTA – Primordialia / 169
Ștefan OPREA – Culori și sunete autumnale / 170
Bogdan ULMU – De la vocea cîntată, la vocea vorbită... / 172
Liviu FRANGA – Suferințele limbii române / 173
Adrian PALCU – Radu Lupu – 70 / 174
Maria Sorin RĂDULESCU – Eliberarea de cursivitate și detal-

iere epică – Duminică la ora 6 / 176
Pavel FLORESCO – Brâncuși, codul lui Dumnezeu și cheia

creației / 177
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 181
Adrian LESENCIUC – Victoria în înfrîngere / 184
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 186
Vasile IANCU – Captivantele memorii ale unui erudit fanariot

din Moldova / 189
Nicolae PETRESCU-REDI – Generalul Radu R. Rosetti... / 192
Nicolae BACALBAȘA – Un fulger pe cerul literaturii / 196
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 197
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 200
Biblioteca revistei Nr. 12 (240)/ decembrie 2015,  Constantin

Mărăscu – Elegii pentru înălțarea satului la cer
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ZILELE REVISTEI
EDIŢIA A XX-A, 21-23 APRILIE 2016

PREMII:
Premiul pentru reviste literare: Revistei „Cronica veche”
Premiul pentru promovarea poeziei prin programul QPOEM, 
domnului Călin Vlasie, directorul Editurii Paralela 45
Premiul pentru Debut: Arthur Suciu
Premiul pentru Poezie: Ion Cristofor, Ianoș Țurcanu
Premiul pentru Proză: Virgil Tănase
Premiul pentru Istorie literară: Elena Vulcănescu
Premiul pentru Critică literară: Ştefan Borbély
Premiul pentru Eseu: Dan Tomuleţ
Premiul de Excelenţă: Mircea Anghelescu
Premiul Opera Omnia: Adam Puslojić

Titlul De „Ambasador Cultural Al Iaşului” acordat De
Primăria Municipiului Iaşi În Cadrul Ediţiei A Xx-A A Zilelor
Revistei, la Propunerea Revistei „Convorbiri Literare”)

Cristian Livescu, Gheorghe Grigurcu, Miron Kiropol,
Nicolae Breban, Christian W. Schenk, Mihai Cimpoi, Eugen
Simion, Mircea Martin, Adam Puslojić, George Vulturescu,
Sorin Alexandrescu, Basarab Nicolescu, Eugen Negrici, Virgil
Nemoianu, Ileana Mălăncioiu, Arcadie Suceveanu, Augustin
Buzura, Ana Blandiana, Dumitru Radu Popescu, Nicolae
Manolescu

IANUARIE 2016
Cassian Maria SPIRIDON – Muncă și socialism la Eminescu /

1
„Socialismul s-a teminat. Noi am rămas” – dialog cu laureata

Nobel Svetlana Alexievici / 7
„A iubi înseamnă a construi o catedrală mitologică în jurul a

ceea ce iubim” – dialog cu scriitoarea Amèlie NOTHOMB / 13
Virgil NEMOIANU – Distopie sau apocalips? / 15
Maria CARPOV – Prejudecăți (I) / 17
Elvira SOROHAN – Mircea Eliade în lumina comunicării

epistolare (I) / 19
Gheorghe GRIGURCU – „Odată cu sporirea experiențelor

vieții” / 24
Basarab NICOLESCU – Centenarul nașterii lui Vintilă Horia –

exercițiu de admirație / 29
Cornel UNGUREANU – Istoria literaturii, între jurnale

paralele / 35
Mihai CIMPOI – Unitatea culturii universale în reprezentarea

lui Eminescu / 40
Vasile ANDRU – Eminescu – de la Nistru pîn’ la Pacificul de

Sud / 47
Mircea A. DIACONU – Știm noi cine a fost Eminescu? / 51
Alexandru ZUB – Ioan Hudiță, istoric și om politic în restituție

fundamentală / 53
Ioan HOLBAN – Poezia lui Ion Vatamanu / 55
Livia IACOB – Monica Lovinescu: portret în sepia / 60
Gabriela ȘANDRU – Cuvîntul din cuvinte și „etica” lecturii /

62
Maricica MUNTEANU – O arhivă a mărturisirilor / 64
Aura CHRISTI / 66
Șerban CHELARIU / 68
Corina MATEI GHERMAN / 69
Mihaela GRĂDINARIU / 70
Shanti NILAYA / 71
Dan STANCA – Războiul rece / 72

Gheorghe BACALBAȘA – Republica moașelor / 78
Traian D. LAZĂR – Primul Congres Mondial al

Transdisciplinarității (I) / 81
Nicolae SCURTU – O epistolă necunoscută a lui Sandu

Teleajen / 85
Cristian LIVESCU – Gellu Naum, precursorul incendiar / 88
Constantin DRAM – Un roman în fața mai multor enigme / 94
Dan MĂNUCĂ – O carte necesară / 97
Adrian Dinu RACHIERU – Grigore Vieru: „retragerea” din

cuvînt / 99
Vasile SPIRIDON – Uitătura crucișă / 101
Antonio PATRAȘ – O nouă exegeză despre proza fantastică

românească / 104
Emanuela ILIE – Despre pirați, corăbii și (alte) ficțiuni

cuceritoare / 108
Șerban AXINTE – Calea spre fericire / 111
Adrian G. ROMILA – Călători și scriitori / 114
Livia IACOB – Grotescul în literatură / 116
Ioan LASCU – Poezia pierderii de sine / 119
Ana DOBRE – Sfîrșitul istoriei în radiografii epice / 121
Victor TEIȘANU – Lucia Olaru Nenati: Parabola vulturului /

123
Gheorghe MACARIE – Profesorul Ștefan Cuciureanu, între

realizare științifică și victimă a epocii sale / 125
Gellu DORIAN – Ionelia Cristea – Noaptea de gardă / 128
Leonida MANIU – Eminescu și „tiparele clasice” / 130
Radu CERNĂTESCU – Eminescu și doctorii diavolului / 133
Viorel COMAN – I.L. Caragiale, Titircă Sotirescu et Cia –

studiu de caz / 137
Constantin COROIU – Mircea Eliade, linii la un portret în

posteritate / 143
Liviu PAPUC – Mihai Eminescu în fața „Influenței austriace”/

145
Smajil DURMIŠEVICI. Traduceri de Olimpia IACOB / 147
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Daniela HODROVÁ – Tableaux vivantes. Prezentare și traduc-
ere de Ligia Doina CONSTANTINESCU / 148

Ion PAPUC – Moralități religioase / 150
Mircea PLATON – Țărani și tîrgoveți sau despre „globulele

albe ale societății culte” / 153
Dan TOMULEȚ – Considerații (in)utile despre destinul

filosofiei / 160
Andrei IONESCU – A umbla ca Vodă prin (sau în) lobodă / 163
Caius Traian DRAGOMIR – Inteligența politică / 157
Bogdan Mihai MANDACHE – Apologia sau despre arta ora-

torică / 166
Marius VASILEANU – Pr. Arsenie Boca și limitele antropolo-

giei creștine / 168
Marius CHELARU – Înăuntrul regatului / 170
Simona MODREANU – Cum să-ți pierzi busola / 173
Ioana COSTA – Omnia mea / 175
Ștefan OPREA – Carte despre Alexa Visarion / 176
Bogdan ULMU – Crăciun cu Bolshoi / 178
Marian Sorin RĂDULESCU – Șocul vital, regenerator –

Reconstituirea / 179
Marcel MIRON – O ucenică a lui Prometeu / 181
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 183
Ioan HOLBAN – Romanul secolului XX / 186
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 188
Vasile IANCU – Familia sfîrșită (13) / 192
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 196
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei Nr. 1 (241)/ ianuarie 2016, Cezar ȚUCU –

La Hanul Poeziei

FEBRUARIE 2016
Cassian Maria SPIRIDON – Ura în contra democrației / 1
„Datorită lui Vasile Alecsandri moldovenii s-au numit, începînd

cu 24 ianuarie 1959, definitiv români”– dialog cu scriitorul C.D.
ZELETIN / 9

Virgil NEMOIANU – Generații și Generații / 12
Maria CARPOV – Prejudecăți (II) / 17
Elvira SOROHAN – Mircea Eliade în lumina comunicării

epistolare (II) / 19
Gheorghe GRIGURCU – „Cochetăria bărbaților între două

vîrste” / 24
Basarab NICOLESCU – Elogiu Terțului / 28
Vasile ANDRU – Părintele Cleopa, între Ioan Scărarul și Ion

Creangă / 31
Alexandru ZUB – Ca un creier, Europa unui savant: Jean

Askenasy / 36
Ioan HOLBAN – Cartea ca o mîntuire a vieții lipsite de sens /

38
Marius CHELARU – O lume cu o culoare mai săracă / 50
Leo BUTNARU – Copii de mingi / 51
Gheorghe GRIGURCU / 52
Ioana DIACONESCU / 53
Petruț PÂRVESCU / 54
Vasile BURLUI / 56
Carmen Maria MECU / 57
Ionuț ALUPOAE / 58
Val BUTNARU – Negru și roșu / 59
Vasile POPA HOMICEANU – Paradisul căzuților / 61
Mircea M. POP – Proză scurtă / 65
Traian D. LAZĂR – Primul Congres Mondial al

Transdisciplinarității (II) / 66
Nicolae SCURTU – Benedictinul din Neamț – G.T. Kirileanu /

70
Cristian LIVESCU – Varujan Vosganian sau poezia luptei cu

interzisul / 72
Constantin DRAM – Un roman polifonic / 77
Dan MĂNUCĂ – Societari junimiști / 81
Adrian Dinu RACHIERU – Cecilia Moldovan sau „dorul de

cer” / 84
Vasile SPIRIDON – Suprapuneri destinale (I) / 86
Antonio PATRAȘ – Vară de noiembrie. Portret al criticului la

tinerețe / 89
Emanuela ILIE – Vrajă în ramă fanariotă / 93
Șerban AXINTE – O expediție în Africa răsăriteană / 95
Adrian G. ROMILA – Desfătări și alte mărunțișuri de demult /

98
Livia IACOB – Cîmpiile Okavango / 100
Ioan LASCU – Școala de literatură / 103
Maria CHEȚAN – Lumina organică (Silviu Oravitzan și

Basarab Nicolescu) / 105
Vasile DIACON – Eminescologia în actualitate / 108
Friedrich MICHAEL – Kocsis Francisc sau simplitatea

discursului poetic / 111
Ionel NECULA – Emilian Marcu – un roman al taigalei

siberiene / 113
Gellu DORIAN – Roxana Cotruș – Daddy issues/ disecție / 115
Cristian UNGUREANU – Despre Divina Comedie în limba

română / 117
Constantin COROIU – Cinci ani fără părintele Bartolomeu /

121
Viorel COMAN – I.L. Caragiale, Titircă Sotirescu et Cia –

studiu de caz (II) / 124
Liviu PAPUC – Protestul scriitorilor români / 127
Dan FĂRCAȘIU – Istoria apocrifă (De mortuis nihil nisi

verum) / 129
William HEYEN. Traduceri de Olimpia IACOB / 136
Helen NATHAN – O poveste pragheză. Prezentare și traducere

de Ligia Doina CONSTANTINESCU / 137
Ion PAPUC – Gardurile / 140
Mircea PLATON – Iluziile literaturii, deziluziile criticii și flerul

lui Bogdan Crețu / 142
Dan TOMULEȚ – Despre sensurile teologice ale democrației /

144
Radu CERNĂTESCU – Metafora murind. O introducere în

istoria artei graffiti / 151
Arthur SUCIU – Poziția autorului. Considerații obiective / 154
Ilinca BERNEA – Despre subordonarea artei unei forme de

militantism ideologic / 156
Andrei IONESCU – Cneaz, slugă, șleahtnic și ciomag / 158
Caius Traian DRAGOMIR – Omul inexistent / 161
Bogdan Mihai MANDACHE – Yi Jing – o carte de înțelepciune

/ 163
Marius VASILEANU – Despre parazitarea Pr. Daniil Sandu

Tudor / 165
Marius CHELARU – Despre o Istorie a literaturii creștine

siriace / 167
Simona MODREANU – Premiul Renaudot 2015 / 170
Ioana COSTA – Rezervația / 172
Ștefan OPREA – Cît de utilă poate fi o carte / 173
Bogdan ULMU – Despre temeritate în arta regizorului / 175
Marian Sorin RĂDULESCU – Exersarea spiritului critic – O
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vară de neuitat / 176
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 177
I. HOLBAN – Viața bate filmul / 180
Constantin STANCU – Între pămînt și cer, mirosul ierbii... / 182
Nicolae SAVA – „Cataractele...” lui Vasile Cojocaru / 184
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 185
Mircea Radu IACOBAN – Creangă și Caragiale asasinați! /

188
Eugen MUNTEANU – Mioara Avram, omagiu in aeternum /

190
Vasile IANCU – „Scriitorul” de după gratii și modéle morale

ignorate / 191
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei Nr. 2 (242)/ februarie 2016, – Dumitru Ion

Dincă – Epistolele din Elsinore

MARTIE 2016
Cassian Maria SPIRIDON – „Convorbiri literare” în anul o

sută cincizeci / 1
„New media, toleranță și intoleranță în lumea de azi” – dialog

cu scriitorul Nicu GAVRILUȚĂ / 13
Virgil NEMOIANU – Edgar Papu / 22
Maria CARPOV – Prejudecăți (III) / 24
Elvira SOROHAN – Mircea Platon ne amintește ce e poezia /

26
Gheorghe GRIGURCU – „Nu poți decît urca spre Celălalt” /

31
Basarab NICOLESCU – Jacques Lacarrière (1925-2005) și

știința / 35
Vasile ANDRU – Paris, un loc bun să te exilezi / 39
Alexandru ZUB – Regele și Patria / 45
Mircea A. DIACONU – Mircea Martin, un model / 47
Ioan HOLBAN – Poezia lui Lucian Alecsa / 51
Dana SCHIPOR – Minunile Sfîntului Sisoe – romanul unui

satiric indulgent / 59
Diana BLAGA – G. Topîrceanu în ochii prietenilor ieșeni / 61
Maricica MUNTEANU –Topîrceanu și Sadoveanu – o prietenie

literară / 64
Antonio PATRAȘ – Călătoresc, deci exist. Treptele lumii sau

calea către sine a literaturii române / 66
Clelia IFRIM / 71
Diana TRANDAFIR / 72
Miruna MUREȘANU / 73
Victoria MILESCU / 74
Vlad SCUTELNICU / 75
Aura CHRISTI – Trepte spre cer / 76
Irina KORNBAUM – Coafura / 82
Nicolae SAVA – „La început de drum” cu Ioanid Romanescu /

84
Nicolae SCURTU – Întregiri la biografia lui Constanrtin

Calmuschi / 86
Cristian LIVESCU – Centenar DADA. Drama unui animator:

Tristan Tzara / 88
Constantin DRAM – Celălalt este infernul / 94
Dan MĂNUCĂ – Un universitar de excepție: Alexandru Dima

/ 96
Adrian Dinu RACHIERU – Vasile Dan sau poetica vederii / 99
Vasile SPIRIDON – Suprapuneri destinale (II) / 101
Emanuela ILIE – Alte dureri înăbușite / 104

Șerban AXINTE – Complexul capodoperei: Gabriela
Adameșteanu și„vîrstele” literaturii postbelice / 107

Adrian G. ROMILA – Un puzzle de... istorii literare / 110
Livia IACOB – Cu inima plină în leagănul gol / 112
Ioan LASCU – Antipopular. Antinațional. Anticultural / 114
Mihaela ALBU – Sub „urgia” istoriei (corespondență din

„Arhiva literară Basarab Nicolescu” / 117
Diana BLAGA – Despre memorie și alte libertăți / 119
Dana SCHIPOR – Romanul oamenilor care nu contează / 122
Ion AGRIGOROAIEI – N. Iorga, „Neamul românesc” și

Bucovina în „deceniul limpezirii” / 125
Gellu DORIAN – Maria Paula Erizanu – Ai grijă de tinee / 128
Elena VULCĂNESCU – Maica Fevronia, o candelă stinsă (I) /

130
Constantin COROIU – Lumina unei nopți albe / 137
Liviu PAPUC – Unele-altele despre „ieșeanul” Topîrceanu /

139
Stephen GILL. Traduceri de Olimpia IACOB / 142
Ion PAPUC – O enigmă: țărăniștii de azi / 144
Mircea PLATON – România dincolo de trecut / 149
Dan TOMULEȚ – Luntrea lui Caron: amintiri dintr-o altă

tranziție / 153
Andrei IONESCU – Ciomag, ciuș-ciuș, ceauș, cirac, ciocoi,

cioban, ciubotă, țimir, țoapă / 156
Nicolae CREȚU – Mihai Ursachi, instauratio noctis / 159
Arthur SUCIU – Comunicare privată și discurs existențial / 163
Caius Traian DRAGOMIR – Națiune, naționalism, principiu

național (interferențe identitare) / 167
Bogdan Mihai MANDACHE – Marsilio Ficino, Florența și

neoplatonismul / 170
Marius VASILEANU – Profesorul Ștefan Todirașcu / 172
Marius CHELARU – Călător către „inima lucrurilor” / 174
Ioana COSTA – Vinuri vechi și vinuri noi / 177
Ștefan OPREA – DiCaprio, în sfîrșit!... / 179
Marian Sorin RĂDULESCU – Sacra ardere de sine – Scene

dintr-o căsnicie / 181
Bogdan ULMU – File noi dintr-un vechi jurnal teatral / 182
Gheorghe MACARIE – Ipostazele omagiului / 183
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 185
I. HOLBAN – Cărțile de poezie ale Gabrielei Chiran / 188
Marius CHELARU – În taina nopților lungi, spre azi și altădată

/ 190
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 192
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 195
Liviu FRANGA – Suferințele limbii române / 196
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei „Convorbiri literare” Nr. 3 (243)/ martie

2016, – Ilinca BERNEA – Materie întunecată

APRILIE 2016
Cassian Maria SPIRIDON – Douăzeci de întîlniri convorbiriste

/ 1
„Istoria nu se face prin ea însăși, o face Dumnezeu” – dialog cu

scriitorul Pan M. VIZIRESCU / 11
„Cine-și mai amintește de Eliade în India?” – dialog cu

scriitorul Vasile ANDRU / 15
Virgil NEMOIANU – Literatura rusă / 19
Elvira SOROHAN – Poezia confesivă a Marianei Codruț / 21
Gheorghe GRIGURCU – „Contempli ceea ce posezi” / 25
Basarab NICOLESCU – O carte-eveniment: Oana Soare, Stéphane
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Lupasco – Infinitul și experiența (I) / 29
Lidia STĂNILOAE – Să dăm foc monumentelor! / 32
Alexandru ZUB – Teologie și politică în epoca regenerării

naționale / 37
Ștefan AFLOROAEI – Adevărata învățătură a lui Hamlet / 42
Adrian PORUCIUC – Shakespeare – între anotimpuri și stihii

alcătuitoare / 46
Monica PILLAT – Imaginea petalei la Ion Pillat / 51
Șerban AXINTE – Mărturisirile lui Ion Pillat / 53
Diana BLAGA – Ion Pillat și poezia sugestiei. Poeme într-un vers /

55
Dana SCHIPOR – Ion Pillat, poetul și eseistul / 58
Ioan HOLBAN – O viață de om, așa cum a fost / 60
Constantin COROIU – Valeriu D. Cotea și cultul memoriei / 66
C.M. SPIRIDON – Valeriu D. Cotea, un patriarh peste vitis vinifera

/ 69
Constantin TRANFDAFIR – Iarăși despre poezia lui Gheorghe

Grigurcu / 70
Emanuela ILIE – Un izvor bolborosind înăuntrul termometrului...

note despre poezia lui Gheorghe Grigurcu / 72
Livia IACOB – Gheorghe Grigurcu, un poet adjudecat de critica

literară/ 75
Adrian Dinu RACHIERU – Radu Mareș, Pe cont propriu / 77
Mircea LUTIC / 81
Gheorghe SIMON / 82
Raul CONSTANTINESCU / 83
Alexandru CAZACU / 84
Lavinia Loredana NECHIFOR / 84
Virgil TĂNASE – Mersul trenurilor / 85
Nicolae ILIESCU – Amintiri dintr-o copilărie în zori sau despăre

dozajul și greutatea moleculară a acidului acetic pur și diluat –
cromatografie pe hîrtie kraft sau cum mi-am petrecut tinerețea
necesară / 91

Traian D. LAZĂR – Asociația Hyperion pentru promovarea cărții
românești în Occident / 93

Nicolae SCURTU – Întregiri la biografia lui Valentin Bude / 96
Cristian LIVESCU – Centenar DADA. Tristan Tzara și Ezra Pound/

98
Constantin DRAM – Nicanor la drum! / 103
Dan MĂNUCĂ – Duiliu Zamfirescu / 106
Adrian Dinu RACHIERU – Eugen Bunaru și „ochiul complice” /

109
Vasile SPIRIDON – La voi e putred mărul / 111
Antonio PATRAȘ – Dinu Pillat, Mîșkin și subteranele

dostoievskiene ale literaturii române / 114

Adrian G. ROMILA – A face din verosimil neverosimil / 119
Livia IACOB – H. Bonciu, convalescentul etern (I) / 121
Ioan LASCU – Deshumarea unui cadavru : controversatul „Caz

Sorescu” / 124
Anastasia DUMITRU – Elisabeta Rizea: „Vreau să știu că s-a

limpezit lumea” / 127
Nicolae CREȚU – Semantica „Negrului duios” / 130
Gellu DORIAN – Ana Donțu – Cadrul 25 / 132
Elena VULCĂNESCU – Maica Fevronia, o candelă stinsă (II) /

134
Florin FAIFER – Pîlpîiri de candelă / 141
Clara MĂRGINEANU – Sfîșiere și erotism, candoare și catastrofă

în „Cetatea Albă” / 143
Liviu PAPUC – Lecția de demnitate a junimiștilor / 145
Bill WOLAK. Traduceri de Olimpia IACOB / 147
Ion PAPUC – Viorel / 148
Mircea MUTHU – Industriile culturale și estetica / 150
Arthur SUCIU – Cel care a cunoscut o sirenă / 158
Dan TOMULEȚ – Plotin: despre esența estetică a moralei / 161
Dan CIACHIR – Regele Mihai I la Putna / 165
Caius Traian DRAGOMIR – Occident și Orient / 167
Bogdan Mihai MANDACHE – Despre psihic și materie / 169
Marius CHELARU – Însemnări de căpătîi / 171
Simona MODREANU – Cu viață pe moarte călcînd... / 174
Ioana COSTA – Seria de autor Vintilă Horia / 177
Ștefan OPREA – M.M.I., autor și personaj / 178
Bogdan ULMU – Improvizația, pedagogia organicității / 180
Marian Sorin RĂDULESCU – Terminus Paradis – intrarea în rîn-

duială / 182
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 184
I. HOLBAN – Colțul copilăriei din Maramureș / 188
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 190
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 194
ZILELE REVISTEI CONVORBIRI LITERARE 2016 / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei „Convorbiri literare” Nr. 4 (244)/ aprilie 2016, –

Adam PUSLOJIC – îngust scris negru

MAI 2016
Cassian Maria SPIRIDON – Erorile fatale (I) / 1 
„Românii trebuie să afle că sînt de dreapta” – dialog cu scriitorul și

pictorul Sorin DUMITRESCU / 12
Virgil NEMOIANU – Catedrale și Biserici / 20
Maria CARPOV – Explorări / 22
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Elvira SOROHAN – Vosganian poetul nu e altul / 24
Gheorghe GRIGURCU – „Oare e necesară de fiecare dată o

jerftă?” / 29
Basarab NICOLESCU – Frontierele disciplinelor academice,

religiilor și ideologiilor / 33
Vasile ANDRU – O victorie la turci / 35
Alexandru ZUB – Întîlniri de destin. Acad. Valeriu D. Cotea, in

memoriam / 39
Mircea A. DIACONU – Ion Agârbiceanu și I. Negoițescu.

Diagonale (I) / 41
Ioan HOLBAN – Poezia lui Liviu Ioan Stoiciu / 47
Nicolae ILIESCU – Cel care scria pe cutremure / 56
Mircea PLATON – Viziunea viziunii sau „oameni și fiare, în fiare”

/ 60
A.G. ROMILA – Cel mai ludic șaizecist / 63
Anca DRĂGHICI – Între alegorie și fabulă / 64
Loredana CUZMICI – Istoria într-o doară / 66
Leonida MANIU – Constantin Ciopraga sau virtuțile criticii

universale / 69
Nicolae CREȚU – Constantin Ciopraga: valențe în posteritate / 74
Lucia OLARU NENATI – Un model al omului-emblemă:

Constantin Ciopraga / 77
Silvia CHIȚIMIA / 80
Monica PILLAT / 81
Sterian VICOL / 82
Viorel BUCUR – Nunta / 83
Traian D. LAZĂR – „Tu-mi scrii la modul cel mai prezent” / 89
Nicolae SCURTU – Noi completări la bibliografia lui Al. Dima / 92
Cristian LIVESCU – Gheorghe Grigurcu, poetul travestit în critic

literar / 95
Constantin DRAM – Marea poveste a ostrovului, spusă, ca nimeni

altul, de Ovidiu Dunăreanu / 101
Dan MĂNUCĂ – Interferențe dramaturgice în opera lui Ion

Creangă / 105
Adrian Dinu RACHIERU – Magda Isanos, la centenar / 108
Vasile SPIRIDON – Inima șotronului / 111
Antonio PATRAȘ – Literatură și spectacol. Incursiuni în istoria

romanului grafic / 114
Emanuela ILIE – „Reverii monomaniace”. Proza lui Mihai Ursachi

/ 118
Șerban AXINTE – Lucian Blaga, memorialist (I) / 120
Adrian G. ROMILA – Van și Ivan Gogh / 123
Ioan LASCU – O carte de neuitat / 125
Paul ARETZU – Memoria lirică / 128
Codruț RADI – Înăuntrul amintirilor / 130
Ion POPESCU-BRĂDICENI – Aurel Ștefanachi și „închiderea

jocului” / 132
Gellu DORIAN – Anca Dumitru – piese răsfirate pe o placă

electrică / 135
Mihaela ALBU – Un important eveniment al anului 2015 –

Centenarul Vintilă Horia / 137
Constantin COROIU – Ibrăileanu, mai mult decît un mare critic /

140
Mihai VORNICU – Fantasticul creștin și folcloric la Gala

Galaction / 143
Liviu PAPUC – Poezia la Iași / 148
Dan FĂRCAȘIU – René de Brasey / 150
Dileep JHAVERI. Traduceri de Olimpia IACOB / 143
Daniela HODROVÁ – Sem. Traduceri de Ligia Doina CONSTAN-

TINESCU / 155
Ion PAPUC – Un poet pe stil vechi / 157

Dan TOMULEȚ – Despre moartea autorului (și a tuturor celorlalți)
/ 160

Andrei IONESCU – Despre vlahorihini / 163
Caius Traian DRAGOMIR – Ce este Statul? (reflecții pe marginea

unor capitole din memoriile lui Casanova) / 166
Bogdan Mihai MANDACHE – Despre ignoranță / 168
Marius VASILEANU – Memoria Rugului aprins – riscuri și

provocări / 170
Marius CHELARU – Înserare pe Bosfor / 172
Simona MODREANU – Femeia e o insulă... și ce cred despre

aceasta Erik Orsenna și Michel Houllebecq / 175
Ioana COSTA – Un incunabul, un editor, o prefață / 177
Ștefan OPREA – Festival de monodramă la Bacău / 178
Bogdan ULMU – Pagini dintr-un vechi jurnal teatral / 180
Marian Sorin RĂDULESCU – Lucian Pintilie, un cineast dintr-o

bucată / 181
M. CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 184
I. HOLBAN – Cetatea ideală a bibliofagilor / 187
C. DRAM – Boris Crăciun, dramaturgul / 189
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 192
Premiile Revistei „Convorbiri literare” / 195
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei „Convorbiri literare” Nr. 5 (245) / mai 2016,

Nicolae SILADE – vindecarea de iluzii și alte felurite vindecări

IUNIE 2016
Cassian Maria SPIRIDON – Erorile fatale (II) / 1
„Am trăit în școala comunistă momentele distrugerii literaturii

române adevărate” – dialog cu scriitorul Dionisie DUMA / 13
Maria CARPOV – Pornind de la amintiri / 17
Elvira SOROHAN – Goncourt pentru literatură franco-hispanică /

19
Gheorghe GRIGURCU – „Exuberanța amintirii” / 23
Basarab NICOLESCU – Veșmintul lui Hristos și tunicile de piele /

28
Vasile ANDRU – Pomenirea lui Radu Mareș / 30
Cornel UNGUREANU – Arghezi, între biografii / 31
Alexandru ZUB – Ștefan Andrei: secvențe memoriale / 36
Mircea A. DIACONU – Ion Agârbiceanu și I. Negoițescu.

Diagonale (II) / 38
Ioan HOLBAN – Cehov de Moldova / 43
Dana-Raluca SCHIPOR – False povești de adormit... părinții...

Bogdan Ulmu și imaginarul ludic / 47
Simona ZAHARIA – Nesațul povestirii și al poveștii / 49
Mădălina TVARDOCHLIB – Bogdan Ulmu și plăcerile

gastronomiei / 50
Ana PARTENI – A treia ediție a festivalului / 51
BEI TA – Contribuția poeziei străine la crearea unei tradiții

naționale: modernizare și canon. Traducere de Catinca Mara
BUCIULEAC / 54

Poeți chinezi: BEI TA / 57
LEI REN / 58
SHU DANDAN / 60
WANG MINGYUN / 61
Liviu GEORGESCU / 63
Ilie Tudor ZEGREA / 64
Ionuș-Bogdan CĂRĂUȘU / 65
Nicolae ILIESCU – Cum mi-am petrecut tinerețea necesară / 66
Traian D. LAZĂR – „Tu ai fost și ai rămas singurul meu mare
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prieten” / 72
Cristian LIVESCU – Mihai Gălățanu, de la „româna cu proști”, la

„mortul în viață” / 74
Constantin DRAM – Un pact cu literatura / 79
Dan MĂNUCĂ – Arcade septentrionale / 82
Adrian Dinu RACHIERU – Ion Horea, un „suflet vechi” / 84
Vasile SPIRIDON – „Existența construită” după repartiție / 88
Antonio PATRAȘ – Literatura ca oglindă a vieții. Ion Agîrbiceanu

(I) / 91
Emanuela ILIE – Noi „bucurii epifanice” / 96
Șerban AXINTE – Lucian Blaga, memorialist (II) / 98
Adrian G. ROMILA – Ar fi putut fi / 101
Ștefan BORBÉLY – Un teoretician de marcă / 103
Ioan LASCU – Poate fi uitat postmodernismul?... / 108
Livia IACOB – Efemerida copilă: un portret al Veronicăi Micle /

111
Ion Gheorghe PRICOP – „Meseriașul” Teodor Pracsiu / 113
Friedrich MICHAEL – Anotimpurile după Dan Damaschin / 117
Gellu DORIAN – Elena Mihalachi – Locuiește-mă / 120
Radu CERNĂTESCU – Despre gîndirea politică a lui M. Eminescu

/ 122
Cornel MUNTEANU – Hermeneutica textului eminescian / 126
Florin FAIFER – Ipostaze (din tinerețe pîn-la senectute) / 128
Constantin COROIU – Perpessicius, primul și cel mai longeviv

cronicar literar al radioului / 132
Liviu PAPUC – S-a dus prea devreme... / 135
Alex KUTSCH. Traduceri de Francisca RICINSKI / 136
Adolf P. SHVEDCHIKOV. Traduceri de Olimpia IACOB / 138
Ion PAPUC – Poetul Necunoscut / 139
Mircea PLATON – „Pentru cine bat clopotele”; evocările ÎPS

Ioachim Giosanu / 141
Dan TOMULEȚ – Despre semioticitatea lumii, între Plotin și

Heidegger / 143
Arthur SUCIU – Orașul ca loc al filosofiei / 147
Alexandru RACU – Religia domnului Gabriel Liiceanu / 150
Andrei IONESCU – Vlahii și vrăjmășiile spațiului românesc / 154
Pavel FLOREA – Cultură și identitate / 158
Caius Traian DRAGOMIR – Lumea în care România are datoria să

existe / 163
Bogdan Mihai MANDACHE – Iov, Blake, Jung / 165
Marius VASILEANU – Manipulări privitoare la fenomenul Rugul

aprins / 168
Marius CHELARU – ISIS: armata Jihadului / 170
Simona MODREANU – Limba-în-relație: imaginarul transgresiv

(I) / 173
Ioana COSTA – Oile și păstorii / 177
Ștefan OPREA – Excurs în destinul unei capodopere / 178
Bogdan ULMU – Un regiszor care a făcut un ban bun, fără să ter-

mine spectacolul / 180
Marian Sorin RĂDULESCU – Faleze de nisip – fericirea de a

rămîne om / 181
Gheorghe MACARIE – Aurel Băeșu (1896-1928): un destin tragic

/ 182
M. CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 186
I. HOLBAN – Derogare la rigoare / 189

Lumea din mierea trecutului / 190
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 192
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei „Convorbiri literare” Nr. 6 (246) / iunie 2016,

Victor MUNTEANU – lupta cu trecerea

IULIE 2016
Cassian Maria SPIRIDON – „Mizeria omului sau Omul în absenţa

demnităţii / 1
„Nu ţin să şochez prin neaderenţă” (I) – dialog cu scriitorul Ion

IANOŞI / 9
Sorin DUMITRESCU – Academia Română e pîndită de un grav

impas axiologic / 19
Maria CARPOV – Cronică la o carte în curs de apariţie / 21
Elvira SOROHAN – Pessoa îl lasă în urmă pe Conan Doyle / 23
Gheorghe GRIGURCU – „Nemulţumirea de vîrf a unor autori” / 28
Basarab NICOLESCU – Terţul ascuns – consideraţii metodologice

/ 32
Vasile ANDRU – Cele 7 erezii româneşti din anii’ 90 / 37
Alexandru ZUB – Profesorul Silviu Sanie – 80 / 43
Ioan HOLBAN – Poezia lui Leo Butnaru / 44
Ana BLANDIANA – Autobiografie între două Europe / 49
Doinița MILEA – Laudatio / 52
Mircea A. DIACONU – Persoana întîi plural în Europa de astăzi /

54
Iulian BOLDEA – Ana Blandiana – conștiința literaturii / 56
Gheorghe I. MANOLACHE – Ana Blandiana și „alternativa neo”

/ 58
Liviu CHISCOP – Un fals act de naștere: „Mărturia de mitrică” /

62
Clara MĂRGINEANU – Bardul de la Mircești, un revoluționar

optimist / 67
Constantin COROIU – Octavian Paler și melancolia „Paradiselor

pierdute” / 69
Radu CANGE / 72
Liviu VIŞAN / 73
Andrei NOVAC / 74
Nicolae ILIESCU – Decupaje şi derapaje / 75
Traian LAZĂR – Simpozionul exilului / 80
Cristian LIVESCU – Colecţionari de trăiri obişnuite: George

Echim, Tudorel Radu / 83
Constantin DRAM – O carte despre alteritate: romii şi restul lumii

/ 88
Dan MĂNUCĂ – Alexandru Ruja de la viaţă la operă / 91
Adrian Dinu RACHIERU – Marcel Mureşeanu: „Exerciţii de

noapte” / 93
Vasile SPIRIDON – Luca şi năluca / 97
Antonio PATRAŞ – Literatura ca oglindă a vieţii. Ion Agârbiceanu

(II) / 100
Emanuela ILIE – „Lumea era toată a mea. Amintirile unei

prinţese” / 104
Şerban AXINTE – Spaţii dezafectate / 107
Adrian G. ROMILA – O detabuizare bine documentată / 109
Ioan LASCU – Ion D. SÎRBU sau exemplaritatea unui destin / 111
Livia IACOB – Harul de a scrie „cu lacrimi de cerneală şi rouă de

Parîng” / 114
Diana BLAGA – Ion D. Sîrbu în actualitate / 117
Octavian MIHALCEA – Poemele sinelui oniric / 120
Gellu DORIAN – Andreea Voicu – Ce fluieră cămilele pe malul

mării / 121
Ioana DIACONESCU – Mihai Ursachi. Două documente de istorie

recentă / 123
Victor DURNEA – Nicolae Stelian Beldie, alias N.S. Govora. Mai

multe întrebări şi cîteva răspunsuri (I) / 127
Adrian TUDURACHI – O „fabulă” despre geniu la începuturile
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literaturii române / 133
Liviu PAPUC – Alecsandri la tribuna naţiei / 137
Smajil DURMISEVIC. Traduceri de Olimpia IACOB / 139
D. Harlan WILSON – Sclivisiţi şi filfizoni. Traduceri de Ligia Doina

CONSTANTINESCU / 140
Ion PAPUC – Noica în comunism / 141
Mircea PLATON – Mircea Vulcănescu și sociologia gustiană

interbelică / 147
Mircea VULCĂNESCU – Virgil N. Madgearu – Intelectualul / 152
Dan TOMULEȚ – Nesfîrșirea semiozei: între Plotin și Derrida /

155
Dan CIACHIR – Aforismul lui Nicolae Stroescu Stînișoară / 159
Arthur SUCIU – Capcana îmbătrînirii / 161
Caius Traian DRAGOMIR – Capitalismul, comunismul și Bismarck

/ 164
Bogdan Mihai MANDACHE – Despre toleranță / 167
Marius VASILEANU – Roma și noii martiri ortodocși români / 169
Marius CHELARU – Tăcere / 171
Simona MODREANU – Femeia e o insulă... şi ce cred despre

aceasta Erik Orsenna şi Michel Houellebecq (II) / 175
Ioana COSTA – Expoziţie de carte / 177
Ştefan OPREA – VedeTeatru 13 / 178
Marian Sorin RĂDULESCU – Sieranevada, scenariul şi regia

Cristi Puiu, 2016. Filmul ca instrument esenţial al dezvoltării
conştiinţei umane / 180

Dragoş COJOCARU – De la pămînt la nori la Teatro Real / 182
Adina SCUTELNICU – Iulian Moldovan, un artizan al „picturii

pentru veşnicie” / 185
M. CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 187
I. HOLBAN – Feminitatea și lumea lui „care pe care” / 190
Lucian GRUIA – Umbra de fier / 191
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 192
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei „Convorbiri literare” Nr. 7 (247)/ iulie 2016,

Ovidiu Genaru – Floare de cîmp

AUGUST 2016
Cassian Maria SPIRIDON – Omul în absenţa demnităţii (II) / 1
„Nu ţin să şochez prin neaderenţă” (II) – dialog cu scriitorul Ion

IANOŞI / 11
Elvira SOROHAN – Corespondenţa unui ziarist / 20
Gheorghe GRIGURCU – „Aşteptarea în sine” / 24
Basarab NICOLESCU – Strîmta poartă / 28
Vasile ANDRU – Ion Creangă, dresorul de diavoli / 30
Alexandru ZUB – Istorici români în căutarea Europei / 32
Mircea A. DIACONU – Ion Agârbiceanu şi I. Negoiţescu.

Diagonale (III) / 34
Ioan HOLBAN – Poezia şi proza lui Matei Vişniec / 40
Constantin SIMIRAD – O evocare amară / 51
Dan PURIC – Maestrului Radu Beligan / 54
Nicolae CREȚU – Cezar Ivănescu: orgoliul Ideii de poezie / 56
Daniel CORBU – Cu Cezar Ivănescu dincoace şi dincolo de Styx /

59
Marina CUŞA – Pe urmele arhetipurilor lui Bujor Nedelcovici / 61
Liviu BORDAŞ – Mărturii despre Mircea Vulcănescu din arhiva lui

Mircea Eliade (I) / 64
Aurel ȘTEFANACHI / 71
George VIDICAN / 73
Marius CHELARU / 75

Dumitru Augustin DOMAN – Cei șapte magnifici și Dealul Boului,
sau orice ai vota, Bourean iese / 77

Cristian LIVESCU – Contemplație și retorică afectivă: Paul Sân-
Petru, Gheorghe Bostaca / 80

Constantin DRAM – Personaje desprinse parcă din Commedia
dell’Arte, tramă de roman poliţist

şi ironia din avertismentul cărţii / 86
Dan MĂNUCĂ – Paradigmele poeziei optzeciste / 88
Adrian Dinu RACHIERU – Ieşirea din tăcere / 91
Vasile SPIRIDON – A nu avea sau a nu fi / 94
Antonio PATRAŞ – Artă și ideologie. Însemnările de călătorie ale

lui G. Călinescu (I) / 97
Emanuela ILIE – Un debut critic de excepție / 100
Şerban AXINTE – Moartea în pîntec de fată / 102
Adrian G. ROMILA – Din Paradisul de la capătul lumii / 105
Livia IACOB – Pe țărmul mării, pe prundiș... / 107
Simona-Grazia DIMA – Poezia ca joc al imaginarului / 110
Diana BLAGA – La şcoala marii poezii / 113
Gellu DORIAN – Marina Popescu – Ultimul nu va stinge lumina /

116
Constantin COROIU – Marina Ţvetaeva, portretul unei mari poete

/ 118
Victor DURNEA – Nicolae Stelian Beldie, alias N.S. Govora. Mai

multe întrebări şi cîteva răspunsuri (II) / 122
Liviu PAPUC – O pilduitoare donație a lui Artur Gorovei / 129
Jim KACIAN. Traduceri de Olimpia IACOB / 130
Ion PAPUC – Pierduta boierime / 131
Mircea PLATON – Kanonenfutter sau ce se întîmplă cînd românii

nu sunt primejdioşi / 135
Dan TOMULEȚ – Maimuţa lui Zarathustra / 140
Ovidiu PECICAN – Constantin Noica şi proiectul Tratatului de

logică pentru ştiinţele omului / 145
Arthur SUCIU – Descrierea unei situaţii perverse / 148
Andrei IONESCU – Gătirea şi săvîrşirea / 151
Caius Traian DRAGOMIR – Societatea, etica şi istoria / 153
Bogdan Mihai MANDACHE – Jan Patocka – căutarea sensului /

156
Marius CHELARU – Înainte de muze / 158
Beatrice RUSCU – Proza cathartică / 161
Simona MODREANU – Rostirea şi gravura: o dinamică magică /

168
Ioana COSTA – Urmările unui premiu / 170
Ştefan OPREA – Respiraţie normală / 171
Marian Sorin RĂDULESCU – În căutarea lui Mircea Veroiu / 173
Dragoş COJOCARU – Puritanul român / 177
Adina SCUTELNICU – Marian SIMON: „Am avut de dus crucea

de artist” / 180
Marius CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 182
I. HOLBAN – Visele din ograda amintirii / 185
C. DRAM – Poetica scrutării sau Cine l-a ucis pe Puşkin/ cine l-a

castrat pe Freud / 187
A.D. RACHIERU – „Explozia” Moreanu / 189
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 191
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 196
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei Nr. 8 (248)/ august 2016,  Adrian LESENCIUC

– Joc terţ. Încercare de axiomatică
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SEPTEMBRIE 2016
Cassian Maria SPIRIDON – Omul în absența demnității (III) / 1
„Convorbirile sunt foaia și organul Junimii, lauda și fala Societății”

Dialog imaginar cu Iacob NEGRUZZI realizat de Constantin
COROIU / 10

„Rugul Aprins este un fenomen spiritual purtător de viitor” – Dialog
cu Marius VASILEANU / 13

Elvira SOROHAN – Vasile Andru sub zodia singurătății / 23
Gheorghe GRIGURCU – „A îndrăzni pînă și-n contemplație” / 27
Basarab NICOLESCU – Dimensiunea transculturală a operei lui

Oravitzan / 32
Vasile ANDRU – Monseniorul Ghika merge să-l convertească pe

Lenin / 36
Lidia STĂNILOAE – Să ne ruşinăm că suntem români? / 38
Alexandru ZUB – Academia Română la aniversare / 40
Ioan HOLBAN – Îngerul hazardului şi mecanismele manipulării /

41
Liviu CHISCOP – Poet şi prozator, deopotrivă / 46
Eugen MUNTEANU – N.A, Ursu, un inspirat explorator… / 52
Paul ARETZU – Poezia, fîntîna din sine / 56
Liviu BORDAŞ – Mărturii despre Mircea Vulcănescu din arhiva lui

Mircea Eliade (II) / 58
Aura CHRISTI / 63
Rodica POPEL / 64
Spiridon POPESCU / 65
Dorian OBREJA / 66
Caliopia TOCALĂ / 67
Traian DOBRINESCU – Nu te opri, nu te întoarce / 68
Cristian LIVESCU – Aurel Pantea, poetul declinului „în negru” /

73
Constantin DRAM – Manual de jocuri pentru copii! / 78
Dan MĂNUCĂ – Ponciful oralităţii lui Ion Creangă sau despre re-

oralitate / 80
Adrian Dinu RACHIERU – Cezar Ivănescu – 75. Un poet-trubadur

/ 84
Vasile SPIRIDON – Necesitatea unui poet de tren / 88
Antonio PATRAŞ – Artă şi ideologie. Însemnările de călătorie ale

lui G. Călinescu (II)/ 91
Emanuela ILIE – Dimineaţă cu soare apune şi gust de neuitat / 96
Şerban AXINTE – Vasile Alecsandri, memorialist / 98
Adrian G. ROMILA – Safari românesc / 100
Livia IACOB – Kālidāsa, două scrieri inedite în versiune

românească / 102
Ioan LASCU – Tristan Tzara – scurtă poveste cu incurabilul

teribilist / 105
Octavian SOVIANY – „Toate singurătăţile noastre/ sunt copaci

retezaţi…” / 108
Zanfir ILIE – Noua înfăţişare a patriarhului / 111
Diana BLAGA – Iadul carceral şi oamenii săi / 113
Petru M. HAŞ – Alfabetul şi umbrele / 116
Gellu DORIAN – Două debuturi /118
Grigore CRIGAN – Arhipelagul Paul Celan sau dimensiunea

cernăuţeană românească a unui „trist poet de limbă teutonă” / 120
Florin FAIFER – Ecouri de lectură / 125
Liviu PAPUC – Vasile Pogor – filiera culturală basarabeană / 128
Dan FĂRCAŞIU – Economie socialistă sau economie de piaţă (file

din istoria României) / 130
Rebecca COOK. Traduceri de Olimpia IACOB / 135
Ion PAPUC – Caligrafii subtile / 136
Mircea PLATON – Acasă – în exil. Viză de şedere / 139
Dan TOMULEŢ – Despre structura perspectivală a inteligenţei: o

comparaţie între Plotin şi Umberto Eco / 142
Arthur SUCIU – Funcţia literară a filosofiei / 149
Ovidiu PECICAN – Un samizdat filosofic: Anti-Goethe / 151
Rareş ŞCHIOPU – Aleksandr Soljeniţîn – adevăr şi actualitate.

Reflecţii despre Occident / 154
Caius Traian DRAGOMIR – Civilizaţia – resurse, dezvoltare şi

pervertire. (Democraţie sau totalitarism – căi paralele) / 160
Bogdan Mihai MANDACHE – Un filosof la curtea împăraţilor

Romei / 164
Marius CHELARU – Harem. Lumea din spatele vălului / 166
Simona MODREANU – Limba-în-relaţie: imaginarul transgresiv

(II) / 169
Ioana COSTA – Seneca, la Editura Seneca / 173
Ştefan BORBÉLY – Hieronymus Bosch – 500 / 174
Ştefan OPREA – Ştefan Brabotescu ieşeanul… / 180
Marian Sorin RĂDULESCU – Recviem pentru Adrian Enescu / 182
Adina SCUTELNICU – Aurelian Busuioc: „Există un deficit

educaţional în materie de artă” / 185
M. CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 188
I. HOLBAN – La o reeditare / 191
Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 193
Ana PARTENI – Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi.

Evenimentele lunii august / 197
Valentin TALPALARU – ComPresa revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei Nr. 9 (249)/ septembrie 2016,  Nicolae TZONE –

Înmormîntările

OCTOMBRIE 2016
Cassian Maria SPIRIDON – „Convorbiri literare”, creatoare de

conştiinţă naţională /  1
„Dacă ne împrietenim cu poeţi de peste tot, avem vocea puternică”

– Dialog cu Alexandru CETĂŢEANU, directorul revistei „Destine
literare”, Canada / 11

Virgil NEMOIANU – Alternative franceze / 16
Elvira SOROHAN – Arghezi redivivus. De recitit / 18
Gheorghe GRIGURCU – „Neîmpliniri creatoare atît de înalte” / 22
Basarab NICOLESCU – Liturghia sacrului şi dimensiunea erotică

a operei lui Oravitzan / 27
Vasile ANDRU – Incrementa atque decrementa (creşterea şi

descreşterea Grupului de Practică Isihastă) / 30
Alexandru ZUB – Un memorial ingineresc de ţinută: Dorel Ianuş /

32
Mircea A. DIACONU – Gheorghe Grigurcu, locuirea în chip

po(i)etic / 34
Ioan HOLBAN – Poezia Doinei Uricariu / 38
Liviu BORDAŞ – Mărturii despre Mircea Vulcănescu din arhiva lui

Mircea Eliade (III) / 45
Dan MĂNUCĂ – Grigore Vieru – inedit / 50
Leonte IVANOV – Anii de ocnă ai lui Dostoievski (I) / 52
Nicolae SCURTU – Întregiri la biografia lui Nicolae I. Popa / 57
Al. O TEODOREANU – La Blaj / 61
Dan PETRUŞCA / 64
Octavian MIHALCEA / 65
Sorin COTLARCIUC / 66
Rafila RADU / 66
Daniela OATU / 67
Corina GUGULUŞ / 67
Nicolae ILIESCU – Urmărind orizonturi tîrzii. Amintiri scotocite

din copilărie / 68
Marian DRUMUR – Şi gîndurile se împuşcă / 71
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Ştefan AMARIŢEI – În Televiziune e o lumină splendidă / 73
Cristian LIVESCU – Aurel Pantea, poetul delinului „în negru” (II)

/ 76
Constantin DRAM – Lumea de-a rîsu’-plînsu’ în prozele scrise de

Haina Luana Fratu / 82
Dan MĂNUCĂ – Septentrionul literaturii române (I) / 84
Adrian Dinu RACHIERU – Florin Mugur şi „abecedarul fricii” /

87 
Vasile SPIRIDON – Între raţiunile şi „tainele” inimii / 89
Antonio PATRAŞ – Călinescu şi China (I) / 92
Emanuela ILIE – Paraphernalia pentru posteritate. Amintirile unei

nonagenare / 96
Adrian G. ROMILA – Soarele Africii şi lumea de sub el / 99
Livia IACOB – Cîntarea inimii fericite. Poezie egipteană de

dragoste din Regatul Nou / 101
Ioan LASCU – În lumina ultimei zile / 104
Olga DUŢU – De ce Hecuba / 107
Friedrich MICHAEL – Dubla cetăţenie a lui Adam Puslojic / 109
Vasile DIACON – De la gazeta de perete la jurnalistica autentică /

112
Gellu DORIAN – Două debuturi / 115
Constantin TRANDAFIR – Hortensia Papadat-Bengescu, filiera

germano-austriacă / 117
Nicolae CREŢU – Ioanid Romanescu: Utrenie, Pieta, Aleluia / 120
Liviu PAPUC – Iaşii perimaţi? / 123
Dan FĂRCAŞIU – Pseudo-necrolog / 125
Sadie MURPHY. Traduceri de Olimpia IACOB / 129
Dino BUZZATI – Cei şapte mesageri. Traducere de Livia

MĂRCAN / 130
Ion PAPUC – În paralel, despre francezi şi despre români / 132
Mircea PLATON – Eminescu nu era singur. Corpusul „Convorbiri

literare” 1877-1886: Decada independenţei / 135
Dan TOMULEŢ – Meditaţii la gura peşterii (I) / 139
Arthur SUCIU – Fragmente despre fragmente / 142
Ovidiu PECICAN – Fascinaţia eminesciană / 145
Andrei IONESCU – A covîrşi / 139
Patrick CĂLINESCU – Către o eidomotizare necesară filosofiei /

152 
Caius Traian DRAGOMIR – Voltaire – critica între integralitate şi

parţialitate / 156
Bogdan Mihai MANDACHE – Alchimia este filosofie / 159
Marius VASILEANU – O mănăstire de intelectuali / 161
Marius CHELARU – Ultimul cîntec al păsării / 163
Simona MODREANU – Despre roman şi morminte / 167
Ioana COSTA – Rivalităţi antice / 169
Ştefan OPREA – Respiraţie normală / 170
Constantin COROIU – Toamna Artistului / 172
Adina SCUTELNICU – Vioara Bara: „Picturile mele au luat foc o

dată. De cîte ori pot să mai ardă?” / 174
Dragoş COJOCARU – Macbeth la Los Angeles / 176
Marian Sorin RĂDULESCU – Despre acel „altceva” care face

diferenţa / 178
M. CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 180
I. HOLBAN – Coroana de spini a regelui singurătăţii / 183
A.D. RACHIERU – Ilie Turculeţ şi poezia geologiei / 185
Alex VASILIU – Dmitri Şostakovici: portret mişcat, martor al unui

secol tragic (I)/ 187
Zoltan TERNER – Un remarcabil diarist: Mircea Radu Iacoban /

190
Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 192
Ana PARTENI – Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi.

Evenimentele lunii septembrie / 195
Valentin TALPALARU – ComPresa revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
ANTOLOGIA REVISTEI nr. 10 (250), octombrie 2016, Ion

Popescu Brădiceni – Cîntece şi totuşi poeme

NOIEMBRIE 2016
Cassian Maria SPIRIDON – Convorbiri literare, creatoare de

conștiință națională / 1
Paul Miron și patriotismul tăcut... – dialog cu prof. Elsa LÜDER /

11
Elvira SOROHAN – Constantin Ciopraga – preeminență și

prestigiu / 17
Gheorghe GRIGURCU – „O profeție a lui Flaubert” / 23
Basarab NICOLESCU – Reîntregirea culturii române / 28
Mihai CIMPOI – „Persona” și personalitatea criticului / 29
Alexandru ZUB – Iulian Antonescu – secvență memorială / 32
Ioan HOLBAN – Poezia lui Ioan Petraș / 35
Mircea A. DIACONU – Traian Chelariu (21 iulie 1906 – 4

noiembrie 1966) / 44
Leonte IVANOV – Anii de ocnă ai lui Dostoievski (II) / 57
N. IORGA – Din scrisorile „epigonului cinic” către d[omnul]

Maniu / 61
Marius VASILEANU – Viața și semnele lui Vasile Andru / 62
Simion BOGDĂNESCU / 64
Iulian FILIP / 65
Ianoș ȚURCANU / 66
Vitalie RĂILEANU / 67
Corina MATEI GHERMAN / 68
Constantin GUZGĂ / 69
Șerban Mihai GEORGESCU / 69
Daniel DRAGOMIRESCU – Ciorba de pește / 70
Cristian LIVESCU – Poezia minimalistă (I) / 72
Constantin DRAM – Visul american și puterea romanului / 77
Dan MĂNUCĂ – Septentrionul literaturii române (II) / 80
Adrian Dinu RACHIERU – Bănățencele / 83
Vasile SPIRIDON – O mamă eroină: strada / 88
Antonio PATRAȘ – Călinescu și China (II) / 91
Emanuela ILIE – Ana Blandiana. „Trăim într-o rană...” / 95
Șerban AXINTE – „Fericit ca Ulise” / 98
Adrian G. ROMILA – Spre Orient: drumuri, texte și aventuri

spirituale / 101
Livia IACOB – „nausea. love. terror” Lecția poemelor în traducere

/ 103
Ioan LASCU – „Univers, filosofie, poezie...” / 105
Theodor CODREANU – Simion Bogdănescu – 65. „Nordul infinit”

al poeziei / 108
Nicolae CREȚU – Isus la München / 111
Marcel TOLCEA – În căutarea sensului sau despre noua

paradigmă transumanistă / 114
Constantin COROIU – Un nou volum din seria „Personalități

ieșene” / 116
Mariana PASINCOVSKI – Paul Goma. Arhitectonica narativului.

Fațetele Bonifaciei / 119
Gellu DORIAN – Anca Zaharia – Sertarul cu ură / 124
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale ieșene (1944-

1970) (reflectată în presa locală) (I) / 126
Liviu PAPUC – Dintr-ale senatorului Ianov (I) / 139
Gregory RABASSA. Traduceri de Olimpia IACOB / 130
Ion PAPUC – Un antiliberal / 131
Mircea PLATON – Cîntecul Mioarei, mit și descîntec anticomunist
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/ 135
Arthur SUCIU – Schifirneț și voința teoretică a Estului european /

144
Dan CIACHIR – Boierul îmbisericit / 147
Dan TOMULEȚ – Meditații la gura peșterii (II) / 149
Ovidiu PECICAN – Noica și structura operei lui / 152
Andrei IONESCU – Gîngul, gîngania, gîngavul, tărăgănarea și

îngăimarea / 160
Caius Traian DRAGOMIR – Exprimarea – libertate,

degenerescență, agresivitate / 164
Bogdan Mihai MANDACHE – Alchimia în vremea scolasticii / 167
Marius CHELARU – Briza versului dinspre inima Anatoliei / 169
Simona MODREANU – Farmecul discret al matematicii / 172
Ioana COSTA – Editarea digitală a textelor vechi / 174
Ștefan OPREA – Familia „Nottara” și Fest(in)ul ei / 175
Marian Sorin RĂDULESCU – Tini Erdmann – o subtilă comedie

umană / 177
Dragoș COJOCARU – Macbeth la Beijing sau despre șansa

orientală / 179
Adina SCUTELNICU – Oana Amaricăi: „Mi-ar plăcea ca oamenii

să abordeze arta frontal și personal, nu prin prisma diferitelor
constructe critice” / 181

M. CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 183
I. HOLBAN – Un iubitor de anticării / 186
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 188
Florin FAIFER – Înainte de plecare / 191
Gala Scriitorii Anului, ediția I / 194
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 196
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei „Convorbiri literare” Nr. 11 (251) / noiembrie

2016,  Clelia IFRIM – Autoportret

DECEMBRIE 2016
Cassian Maria SPIRIDON – Convorbiri literare, creatoare de

conștiință națională (III) / 1
Mihai CIMPOI – Magda Isanos, ființă „învălmășită” / 11
Elvira SOROHAN – Ce ne mai spune astăzi cronicarul / 13
Gheorghe GRIGURCU – „E adorabil modest în sufragerie” / 17
Basarab NICOLESCU – Nebănuitele trepte / 22
Alexandru ZUB – Reflecții despre unitatea românească / 24
Mircea A. DIACONU – I.L. Caragiale și conștiința dublei

apartenențe (I) / 26
Ioan HOLBAN – Poezia lui Nicolae Coande / 34
Gheorghe SIMON – Ioan Alexandru – logos și istorie / 40
Leonte IVANOV – Scrisoare neexpediată: Pușkin către Ceaadaev /

43
Florin DOCHIA / 46
Victoria MILESCU / 47
Cornelius DRĂGAN / 48
Nicolae POPA – Gelozia are gustul morții / 49
Cristian LIVESCU – Poezia minimalistă (II) / 56
Constantin DRAM – Fantasmele lui Mihai Agape. Imagini din

cuvinte / 62
Dan MĂNUCĂ – Între romantism și simbolism: „Noaptea de

decemvrie” (II) / 64
Adrian Dinu RACHIERU – Labiș reloaded... / 68
Vasile SPIRIDON – Morți de sete lîngă fîntînă / 72
Antonio PATRAȘ – Caragiale și revoluția la români / 75
Emanuela ILIE – „Deznădăjduită muiere n-au fost ca mine”...

Despre suferințele și păcatele femeilor din Valahia secolului al XIX-lea

/ 78
Șerban AXINTE – Rețeaua generației 2000 / 81
Adrian G. ROMILA – Pe Drumul Mătăsii: o relectură temerară / 84
Livia IACOB – Într-o traducere fără inhibiții, poemele unui

romantic incurabil: Charles Bukowsky / 86
Ioan LASCU – Mitul Rimbaud / 90
Theodor CODREANU – România sub zodia cumpenei / 93
Diana BLAGA – În Biblioteca română de poezie postbelică a lui

Mircea A. Diaconu / 100
Ovidiu MORAR – Un polemist „soft” / 103
Gheorghe MOCUȚA – Gheorghe Schwartz: refugiul ca miză

literară / 105
Mariana PASINCOVSKI – Paul Goma. Bonifacia: traseul

auctorial. Reconstrucția arhitectonică / 107
Anastasia DUMITRU – Forța malefică a (ne)cuvîntului sau despre

Îmblînzitorul de lupi / 111
Constantin TOMȘA – O poveste de dragoste / 116
Livia CIUPERCĂ – Un model poetic / 119
Gellu DORIAN – Ioan Oancea – Singurătatea spinului / 120
Ion HADÂRCĂ – Stereograme vizionare în publicistica lui

Constantin Stere / 122
Constantin COROIU – Marele singuratic și cărțile care crestează

sufletul / 128
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale ieșene (1944-

1970) (reflectată în presa locală) (II) / 131
Liviu PAPUC – Dintr-ale senatorului Ianov (II) / 135
Paul NISTOR – Prăbușirea regimurilor comuniste în 1989. Cauze

și context internațional / 137
Oxana POBEREJNAIA. Traduceri de Olimpia IACOB / 142
Ion PAPUC – Adrian Popescu, un poet al Școlii Ardelene / 143
Mircea PLATON – Mitul k.u.k.Europei / 148
Arthur SUCIU – Memoria iubirii ofensate / 154
Ovidiu PECICAN – O conștiință culturală / 156
Ștefan BORBÉLY – Biblioteca lui Don Quijote / 160
Andrei IONESCU – Hangul, guzganul și izgonirea / 165
Caius Traian DRAGOMIR – România – anul 27 / 167
Bogdan Mihai MANDACHE – „... Eternitatea în ora trecătoare” /

169
Marius VASILEANU – Gala Galaction și Mitropolitul Nicolae al

Rostovului / 171
Nicu GAVRILUȚĂ – Ocultarea sacrului și manipularea politică a

religiei / 173
Marius CHELARU – Cartea ceaiului / 175
Simona MODREANU – Suavitatea răului / 178
Ioana COSTA – Dialogul umanioarelor / 180
Ștefan OPREA – Contribuție la un profil de cineast / 181
Marian Sorin RĂDULESCU – Febrilitatea unui talent de excepție:

Alexandru Tatos / 183
Dragoș COJOCARU – Macbeth la Viena: Regietheater și

psihanaliză / 185
Alex VASILIU – Dmitri Șostakovici: portret mișcat – martor al

unui secol tragic (I) / 187
M. CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 190
I. HOLBAN – Scîntei din Rugul Aprins / 193
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 195
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 197
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 200
Biblioteca revistei „Convorbiri literare”  nr. 12 (252) / decembrie

2016
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ZILELE REVISTEI
EDIŢIA A XXI-A, 22-25 APRILIE 2017

PREMII:
Premiul pentru contribuţia la promovarea literaturii

române în spaţiul italian, Gheorghe Vidican
Premiu pentru contribuţia la promovarea literaturii româ-

ne prin Festivalul Avangarda XXI, Victor Munteanu
Premiul pentru Debut – Teodor Sinezis
Premiul pentru Poezie – Spiridon Popescu
Premiul pentru Proză – Ilinca Bernea
Premiul pentru ediţii critice – Gheorghe Chivu (G.

Coşbuc), Ion Scurtu (Centenar 1918)
Premiul pentru Eseu – Ovidiu Pecican, Alexandru

Racu
Premiul pentru Critică literară / de film – Ovidiu Vintilă,

Marian Sorin Rădulescu
Premiul pentru Istorie literară – Pavel Florea

(Monografia Convorbirilor literare)
Premiul pentru promovarea literaturii române în alte

spaţii culturale, pentru traducere – Jean Poncet
Premiul de Excelenţă –Ioan Es. Pop
Opera Omnia – Basarab Nicolescu
Premiul „Iacob Negruzzi” pentru cea mai bună revistă

literară – Revista „Familia”, Oradea
Premiul Naţional pentru Critică[ „Titu Maiorescu” –

Nicolae Manolescu

IANUARIE 2017
Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de

Convorbiri literare. Bucovina și Dobrogea în publicistica lui
Eminescu / 1

„Întîlnirea cu Vasile Andru a fost pentru mine un șoc inițiatic” –
dialog cu Silvia ANDRUCOVICI / 9

România fotografului Răzvan Voiculescu – dialog de Adina
SCUTELNICU / 12

Elvira SOROHAN – Variante psihomorale ale dedublării eului
/ 15

Gheorghe GRIGURCU – „Lucrurile care ard molcom” / 20
Basarab NICOLESCU – Ploile de aur / 23
Alexandru ZUB – Dr. Krista Zach, memento ego-istoric / 25
Mircea A. DIACONU – I.L. Caragiale și conștiința dublei

apartenențe (II) / 27
Ioan HOLBAN – Poezia lui Sterian Vicol / 36
Constantin BOSTAN – Perpessicius – Kirileanu, o prietenie

sub semnul lui Eminescu și Creangă (I) / 41
Leonte IVANOV – Cea de pe urmă înfruntare / 44
Theodor PÂSLARU – Povestiri și amintiri din trecut (I) / 50
Victor EFTIMIU – Sămănătorul / 53
Ioana DIACONESCU – O iubire ca-n povești / 55
Valentin TALPALARU / 58
Marin IFRIM /59
Ioan Florin STANCIU – Ofrandă / 60
Cristian LIVESCU – Angela Marinescu, nostalgia „poeziei fără

poezie” / 62
Constantin DRAM – Daniel Corbu: chipuri și povestiri / 67
Dan MĂNUCĂ – Exegeze eminesciene (I) / 69
Adrian Dinu RACHIERU – Gabriela Melinescu, între viață și

scris / 72
Vasile SPIRIDON – Univers geometrizat / 75
Antonio PATRAȘ – Geneza ideii de geniu în cultura română.

Istoria unei devalorizări / 78
Emanuela ILIE – Naum dramaturgul sau despre (jocul de-a)

sfîrșitul continuu / 82
Șerban AXINTE – Mircea Damian, literatură și detenție (I) / 86
Adrian G. ROMILA – În jurul Mării Negre / 88
Livia IACOB – Cătălin Cioabă, Mărturii despre Eminescu.

Povestea unei vieți spusă de contemporani / 90
Ioan LASCU – Un caleidoscop al clipelor / 92
Mircea BRAGA – Aura Christi – 50. Geniul inimii. Copiii

himerelor / 95
Theodor CODREANU – O nouă carte de „plumb” / 99
Ștefania MINCU – Nicolae Grigore Mărășanu, „Parfum de

frezie auree” / 101
Luminița BANU – Avatarurile unui personaj imprevizibil / 103
Dan DOBOȘ – Realitatea lui Bogdan Hrib / 107
Dana SCHIPOR – Pseudokinematikos, prin film către viață /

109
Gellu DORIAN – Ciprian Popescu – Mile end / 111
Gheorghe MOLDOVEANU – Naționalistul Eminescu / 113
Elena VULCĂNESCU – Eminescu și Iorga (I) / 122
Liviu CHISCOP – Eul eminescian / 126
Constantin CREȚU – Marea Istorie... călinesciană s-a scris la

Iași / 131
Constantin COROIU – Civilizația lecturii / 135
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale ieșene (1944-

1970) (reflectată în presa locală) (II) / 137
Liviu PAPUC – Vreme trece, vreme vine... / 141
Lenard D. MOORE. Traduceri de Olimpia IACOB / 142
Ion PAPUC – În-dre(a)pta-rea lumii? / 143
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Mircea PLATON – Arca poetică a lui Ioan Alexandru sau La ce
bun poetul în „vremea scorburii” / 146

Dan TOMULEȚ – Metanarațiune și intoleranță / 152
Ovidiu PECICAN – Noica și Eliade în preajma ființei

românilor / 155
Ștefan BORBÉLY – Baudolino și universurile fragmentate /

158
Arthur SUCIU – În căutarea unor amintiri / 162
Caius Traian DRAGOMIR – Planetă cerșind / 165
Bogdan Mihai MANDACHE – Numărul de aur / 167
Marius CHELARU – Despre iubirea de frumos și înțelepciune /

169
Mihaela GRĂDINARIU – Jeu sai e sai da nuot – știu și nu știu

nimic / 172
Simona MODREANU – Crima noastră cea de toate zilele / 173
Ioana COSTA – Papirusul Aretusei / 175
Ștefan OPREA – Decembrie teatral / 176
Marian Sorin RĂDULESCU – Inimi cicatrizate și „această

suferință” / 178
Dragoș COJOCARU – Leul babilonian în iarna new-yorkeză /

180
Alex VASILIU – Dmitri Șostakovici: portret mișcat – martor al

unui secol tragic (II) / 183
M. CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 186
I. HOLBAN – Mereu am scris despre viața mea / 189
Elena Brândușa STEICIUC – O anatomie a „zonei

intermediare”: Tra due de Camelia Botez / 190
Daniel DRAGOMIRESCU – Poetul Leonardo / 192
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 193
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 196
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 198
Biblioteca revistei „Convorbiri literare” r. 1 (253) / ianuarie

2017,  Aura CHRISTI – Geniul inimii

FEBRUARIE 2017
Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de

Convorbiri literare (I) / 1
„Nu am avut un maestru propriu-zis” – dialog cu Claudiu

UNGUREANU, un artist român la Vatican / 11
Virgil NEMOIANU – Alegeri americane: retrospectivă / 14
Elvira SOROHAN – Poetul Mihai Ursachi în arhivele

C.N.S.A.S. / 17
Gheorghe GRIGURCU – „Pe la ora nouă dimineața” / 22
Basarab NICOLESCU – Filosofia și transdisciplinaritatea ca

soluție a provocărilor lumii contemporane – panterorismul,
anthropocenul și transumanismul / 25

Alexandru ZUB – Spiritul Unirii, la un centenar memorabil / 30
Mircea A. DIACONU – Junimea, Maiorescu, marii clasici în

Istoria lui I. Negoițescu / 32
Ioan HOLBAN – „Ci, sfios pentera mea”. Poezia lui Mircea

Cărtărescu / 37
Constantin BOSTAN – Perpessicius – Kirileanu, o prietenie

sub semnul lui Eminescu și Creangă (II) / 45
F.M. DOSTOIEVSKI – Mănăstirile noastre / 48
Theodor PÂSLARU – Povestiri și amintiri din trecut (ed. Traian

D. Lazăr) (II) / 51
Pavel DAN – [Blajul anilor ’30] / 55
POEZIE
Vasile BURLUI / 57
Marcel MIRON / 58

Constantin GUZGĂ / 59
Octavian DOCLIN / 60
Constantin GHEORGHINOIU / 61
Constantin SPIRIDON / 62
Romulus RUSAN – Zile și nopți de școală (I) / 63
Cristian LIVESCU – Angela Marinescu, nostalgia „poeziei fără

poezie” (II) / 68
Constantin DRAM – Doar miniaturi? / 74
Dan MĂNUCĂ – Exegeze eminesciene (II) / 76
Adrian Dinu RACHIERU – Bănățencele (II) / 79
Vasile SPIRIDON – S(a)tan Pățitul în lumea lui cine pierde

cîștigă / 84
Antonio PATRAȘ – G. Călinescu și spiritul anecdotic / 87
Emanuela ILIE – Viață cu bucurie. Poezia Magdei Cârneci / 91
Șerban AXINTE – Mircea Damian, literatură și detenție (II) /

93
Adrian G. ROMILA – Proză de cuplu / 95
Livia IACOB – Creangă povestașul: debutul unui om exclus din

„infernul tandreții” / 97
Ioan LASCU – Poezia din platou / 101
Maria CHEȚAN – O carte-eveniment: Lumină în lumină de

Basarab Nicolescu și Silviu Oravitzan / 104
Vasile IANCU – Ultimul cuvînt tipărit... / 106
Constantin MARIN – Un model inspirator / 108
Lazăr POPESCU – O revenire spectaculoasă / 112
Gellu DORIAN – George State – Crux / 114
Gheorghe MOLDOVEANU – Cui îi e frică de Eminescu?... /

116
Elena VULCĂNESCU – Eminescu și Iorga (II) / 119
Constantin COROIU – Caragiale și „Cartea-de-Boierie a unui

neam” / 125
Daniel CORBU – Mihai Ursachi sau hohotul marelui logos /

127
Liviu PAPUC – Iașii în două ipostaze (de azi către ieri) / 130
Paul NISTOR – România comunistă în relațiile internaționale /

132
Poezie coreeană. Traduceri de Olimpia IACOB / 136
Ion PAPUC – Cel care amenință să fie sau poezia radicală / 138
Mircea PLATON – Carol Mihalic de Hodocin și România de o

„trăinicie veșnică” / 141
Dan TOMULEȚ – Plotin: nemurire și existență necesară / 145
Ovidiu PECICAN – Noica: generalități despre Platon / 149
Ștefan BORBÉLY – Baudolino și universurile fragmentate (II)

/ 151
Dan PURIC – De la „politica corectă” la sufletul cinstit / 155
Arthur SUCIU – Republica Mondială a Literelor sau cum să

ajungi scriitor / 157
Ilinca BERNEA – Despre putere, manipulare și catharsis în

cheie non-politică / 160
Nicolae ILIESCU – Anacronica literară / 162
Caius Traian DRAGOMIR – Tratamentul poate fi mai nociv

decît maladia / 164
Bogdan Mihai MANDACHE – Comentarii teologice și

filosofice / 166
Marius CHELARU – „Locuiesc într-un loc ciudat: într-un

cuvînt” / 168
Simona-Grazia DIMA – Romanul lui Salvador Dalí – un discret

manifest social și artistic / 170
Simona MODREANU – Sfîrșitul istoriei? Sfîrșitul civilizației

umane? Sfîrșitul romanului?... / 174
Ioana COSTA – Vlăstar de carte / 176
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Ștefan OPREA – Întîlnire cu Gib. Mihăescu / 177
Marian Sorin RĂDULESCU – O propunere de Oscar / 178
Antoaneta TURDA – Mihai Olos de dincolo de timp / 180
Alex VASILIU – Dmitri Șostakovici: portret mișcat – martor al

unui secol tragic (III) / 182
M. CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 185
I. HOLBAN – Vertebra lui Yorick / 188
N. SAVA – Pseudonimul poeziei Ștefan Ciobanu:

„pisica.început de igrasie” / 190
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 192
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 195
Liviu PAPUC – O confirmare firească / 196
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 198
Biblioteca revistei „Convorbiri literare” Nr. 2 (254) / februarie

2017, Nicolae MAREȘ – Pomul vieții

MARTIE 2017
Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de

Convorbiri literare (II) / 1
150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE (I) / 15
Ionuț VULPESCU, Virgil NEMOIANU, Gheorghe

GRIGURCU, Monica PILLAT, Liviu Ioan STOICIU, Gellu
DORIAN, Nicolae MAREȘ, Caius Traian DRAGOMIR, Doina
URICARIU, Radu VOINESCU, Ioana COSTA, Marin IFRIM

„Eminescu rămîne o identitate proteică, veghetoare” – Adrian
Dinu RACHIERU în dialog cu George MOTROC / 33

Virgil NEMOIANU – Răsfoind literatura recentă / 39
Elvira SOROHAN – Mitropolit și om politic totodată / 41
Gheorghe GRIGURCU – „Trist e cînd delicatețea devine

disperare” / 44
Basarab NICOLESCU – Francitatea ca rezistență în fața noii

barbarii / 47
Alexandru ZUB – Beizadea Grigore Mihail Sturdza într-o carte

de referință / 53
Mircea A. DIACONU – Junimea, Maiorescu, marii clasici în

Istoria lui I. Negoițescu (II) / 55
Ioan HOLBAN – Poezia Anei Blandiana / 59
Dan CIACHIR – Talent și caracter / 64
ION CREANGĂ 180
Nicolae CREȚU – Dicțiunea Creangă / 66
Traian D. LAZĂR – O mlădiță din neamul Creangă / 69
Cornel UNGUREANU – Un eseu important despre Mircea

Eliade / 71
Constantin BOSTAN – Perpessicius – Kirileanu, o prietenie

sub semnul lui Eminescu și Creangă (III) / 75
Theodor PÂSLARU – Povestiri și amintiri din trecut (III).

(prezentare și editare Traian D. Lazăr) / 78
Emanoil BUCUȚA – Amintiri universitare / 82
Ioana DIACONESCU / 85
Paulina POPA / 86
Victoria MILESCU / 87
Romulus RUSAN – Zile și nopți de școală (II) / 88
Cristian LIVESCU – Ficțiunea captivității: Ioan Es. Pop / 92
Constantin DRAM – Cinema Orient / 97
Dan MĂNUCĂ – Exilul american / 99
Adrian Dinu RACHIERU – Marta Petreu și infernul personal /

79
Vasile SPIRIDON – Despre inconvenientul de a te fi născut

„nemțălău” (I) / 106

Antonio PATRAȘ – Al. Rosetti. Maestrul din umbră / 109
Emanuela ILIE – Copiii războiului. Despre fețele răului și

puterea iertării / 113
Șerban AXINTE – Amintirile lui Ion Bălăceanu (I) / 116
Adrian G. ROMILA – Formula Chirovici / 118
Ioan LASCU – Acceptarea și supunerea / 120
Constantin COROIU – Scriitor, nu disident / 123
Nicu GAVRILUȚĂ – Junimismul și spiritul sociologic în

cultura română / 126
Gellu DORIAN – Alina Purcaru – Rezistență / 128
Theodor COFDREANU – Eminescu și rădăcinile ontologice

ale expansionismului rusesc (I) / 130
Elena VULCĂNESCU – Joldești – file de monografie (I) / 135
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale ieșene (1944-

1970) (reflectată în presa locală) (III) / 140
Liviu PAPUC – Aniversări... aniversări... / 144
KEL. Traduceri de Olimpia IACOB / 145
Ion PAPUC – Noica într-o monografie provizorie / 146
Mircea PLATON – D.C. Ollănescu-Ascanio și Convorbiri

literare / 150
Dan TOMULEȚ – Vrăjitorul din Oz / 156
Ovidiu PECICAN – Noica în orizont alpin / 161
Ștefan BORBÉLY – Baudolino și universurile fragmentate (III)

/ 164
Dan PURIC – Fericiți cei de dincolo / 168
Arthur SUCIU – Dincolo de personaj / 169
Bogdan Mihai MANDACHE – Icoana de nezugrăvit a științei

sfinte / 172
Marius CHELARU – Trei neadevăruri cu cîte patruzeci de

minciuni fiecare / 174
Simona MODREANU – La început nu a fost cuvîntul... / 177
Ștefan OPREA – Caramitru la cinema! / 179
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Marian Sorin RĂDULESCU – Despre un anume grad al
disperării și iluminării implicite / 181

Ioana SCORUȘ – Dan Grigore – 60 de ani de la debutul
concertistic / 184

Dragoș COJOCARU – Sfîrșit de an și rarități la Metropolitan /
186

M. CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 189
I. HOLBAN – Proces-verbal despre anii pierduți / 192
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 193
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 196
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei „Convorbiri literare” Nr. 3 (255) / martie

2017,  Passionaria Stoicescu – Lucrul viu

APRILIE 2017
Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de

Convorbiri literare (III) / 1
150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE (II) / 13
Nicolae MANOLESCU, Dumitru Radu POPESCU, Traian

ȘTEF, Dinu FLĂMÂND, Nicolae NEGRU, Mihaela ALBU, Paul
ARETZU

„Mesajul lucrărilor mele este simplu, de fapt, un îndemn: Nu
abandonați scrisul de mînă!” – dialog cu Gheorghe MARIN,
caligraf, realizat de Adina SCUTELNICU / 21

Elvira SOROHAN – Eșecul unui autor de succes / 26
Gheorghe GRIGURCU – „În doze mari, noaptea stinge Lumea”

/ 30
Basarab Nicolescu – Sfînta mea preferată: Vivia Perpetua (I) /

34
Alexandru ZUB – Un centru nodal și simbolic în studiu:Piața

„Mihai Eminescu” din Iași / 37
Mircea A. DIACONU – Cîteva cuvinte introductive despre

Istoria lui I. Negoițescu / 39
Ioan HOLBAN – Poezia lui Ioan Es. Pop / 42
Constantin COROIU – Linii la portretul lui Mircea

Eliade:Eliade și „creștinismul cosmic” / 48
Constantin BOSTAN – Un junimist uitat: G. Juvara (I) / 52
Theodor PÂSLARU – Povestiri și amintiri din trecut (IV)

(prezentare și editare Traian D. Lazăr) / 55
Artur GOROVEI – Cuvînt omagial „Albina Românească“ / 59
Gheorghe ASACHI – Iubirea de patrie / 61
Ioan Es. POP / 63
Andrei ZANCA / 65
Ion ȚĂRANU – Traversarea / 66
Ilinca BERNEA – Trădări și trădători / 71
Ștefan AMARIȚEI – Apocalipsa perpetuă / 76
Cristian LIVESCU – Ficțiunea captivității: Ioan Es. Pop / 79
Constantin DRAM – Jocurile auto-ficțiunii, între efigii și

mumificări / 84
Dan MĂNUCĂ – O himeră: „Lîna de Aur” / 86
Adrian Dinu RACHIERU – „Viața dublă“ a poetului o.d. / 89
Vasile SPIRIDON – Despre inconvenientul de a te fi născut

„nemțălău” (II) / 93
Antonio PATRAȘ – Un maiorescian de cursă lungă / 96
Emanuela ILIE – O nouă mărturie cu blazon / 100
Șerban AXINTE – Amintirile lui Ion Bălăceanu (II) / 102
Adrian G. ROMILA – Memoria și uitarea / 104
Ioan LASCU – Reportajul redivivus. O aventură americană /

106
Livia IACOB – Experiența sacrului în poezia Teresei de Ávila /

109
Marian Victor BUCIU – Basarab Nicolescu și lectura poeziei

lui Ion Barbu / 113
Elena-Brândușa STEICIUC – O simbioză miraculoasă:

Poemele luminii/ Les poèmes de la lumière / 121
Gellu DORIAN – Alexandra Negru – Deviant / 123
Theodor CODREANU – Eminescu și rădăcinile ontologice ale

expansionismului rusesc (II) / 125
Elena VULCĂNESCU – Joldești – file de monografie (II) / 131
Ioana DIACONESCU – Poezia ca act de insurgență: Cezar

Ivănescu în arhivele Securității / 135
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale ieșene (1944-

1970) (reflectată în presa locală) (IV) / 138
Liviu PAPUC – În umbra „Convorbirilor literare” – la 150 de

ani. Moldova europeană la sfîrșit de secol XIX / 143
John DIGBY. Traduceri de Olimpia IACOB / 144
Ion PAPUC – Adevăratul Iuga. O personalitate cu două

identități / 146
Mircea PLATON – Progres „fără decepții sguduitoare” / 149
Dan TOMULEȚ – Obiectivismul etic / 154
Dan PURIC – Nașterea poetului / 158
Arthur SUCIU – Adolescentul și mama sa / 159
Nicu GAVRILUȚĂ – Ipostaze ale „modernității multiple”:

America religioasă și Europa (post)secular? (I) / 161
Caius Traian DRAGOMIR – Aventurieri care vor sfîrși prost /

164
Bogdan Mihai MANDACHE – Despre religia naturală / 166
Marius CHELARU – Rînduiala veșniciei / 168
Simona MODREANU – De ramul unui vers... / 171
Ioana COSTA – Anii ovidieni / 173
Ștefan OPREA – Un animator al... animației / 174
Marian Sorin RĂDULESCU – Andrei Rubliov sau frumusețea

care va mîntui lumea / 176
Horia V. PĂTRAȘCU – Ar fi renegat Iisus? Chipuri ale

abjurării / 178
Dragoș COJOCARU – Cu Valentino la Valencia / 180
M. CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 183
I. HOLBAN – Efectul de (i)real / 186
N. SAVA – Poezia cu emoticoane erotice. Teodor Sinezis: Ea e

Matilda / 187
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 189
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 193
George MOTROC – File de istorie literară.
Aniversarea „Convorbiri literare” – 150 de ani / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei „Convorbiri literare” Nr. 4 (256) / aprilie

2017,  Adrian FRĂȚILĂ – Sicomor sădit în mare

MAI  2017
Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de

Convorbiri literare (IV) / 1
150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE (III) / 17
Simona-Grazia DIMA, Adrian Dinu RACHIERU, Octavian

DOCLIN
O viață între extreme – dialog cu Gabriela CULIC (realizat de

Adina SCUTELNICU) / 19
„Soluțiile morale sînt valide pentru indivizi nu pentru mase”–

dialog cu scriitorul turc Burhan SÖNMEZ / 22
Elvira SOROHAN – Documente oratorice parlamentare / 28
Gheorghe GRIGURCU – „Iubirea include speranța” / 31
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Basarab Nicolescu – Sfînta mea preferată: Vivia Perpetua (II) /
35

Alexandru ZUB – Profesorul Vladimir Iliescu – excurs ego-
istoric / 37

Mircea A. DIACONU – Marin Mincu și revanșa barbarilor / 39
Ioan HOLBAN – In memoriam George Bălăiță / 43
Antonio PATRAȘ – Non omnia moriar / 50
Emanuela ILIE – Istoricul literar Dan Mănucă (1938-2017).

Schiță de portret / 52
Livia IACOB – Profesorul univ. dr. Dan Mănucă în memoria

amfiteatrelor / 53
Mircea PĂDURARU – Dan Mănucă, temperamentalul / 55
Doris MIRONESCU – Despre materialitatea literei / 57
Șerban AXINTE – Bonus pastor, un model epic / 58
Constantin BOSTAN – Un junimist uitat: G. Juvara (II) / 60
Theodor PÂSLARU – Povestiri și amintiri din trecut (V)

(prezentare și editare Traian D. Lazăr) / 63
Alice VOINESCU – Umanismul femenin / 67
Adi CRISTI / 72
Sterian VICOL / 74
Marian DRUMUR – Bulevardul Domnița Elena / 75
Cristian LIVESCU – Reverie și reflexivitate: Gheorghe Gh.

Bostaca, Vasile Cojocaru / 77
Constantin DRAM – Jurnalul ficțional și romanul lui Vasile

Iancu / 82
Dan MĂNUCĂ – De la Radu Grămăticul la Marin Preda / 84
Adrian Dinu RACHIERU – Bănățencele (III) / 87
Vasile SPIRIDON – Strîngător de „nimicuri” / 91
Antonio PATRAȘ – Numele meu fie Artiom / 94
Adrian G. ROMILA – O plachetă singulară / 97
Ioan LASCU – Postumitate și notorietate critică / 99
Livia IACOB – Poemele vîrstelor: un debut al maturității / 102
Mircea MUTHU – „Trilogia virgulei” / 104
Gellu DORIAN – Ioana Miron – Picaj / 108
Nicolae CREȚU – Dinspre trecut spre viitor / 110
Mihai VORNICU – Poezie și geneză la Tudor Arghezi (I) / 113
Ioana DIACONESCU – Poezia ca act de insurgență: Cezar

Ivănescu în arhivele Securității (II) / 124
Constantin COROIU – Ioan Alexandru și „nemaipomenitele

vremuri” / 127
Liviu PAPUC – Ion Grămadă către Romulus Cândea / 129
Korean Expatriate Literature. Traduceri de Olimpia IACOB /

133
Ion PAPUC – Exterminatorii sau despre terorism / 134
Mircea PLATON – Un scriitor imperial: Nicolae Breban / 139
Dan TOMULEȚ – Despre lectura lăuntrică / 146
Dan PURIC – Scrisori despre Ema / 151
Arthur SUCIU – De la strategia Învierii la administrarea

Apocalipsei / 152
Ovidiu PECICAN – Dezbaterea despre ființa românilor / 155
Nicu GAVRILUȚĂ – Ipostaze ale „modernității multiple”:

America religioasă și Europa (post)secular? (II) / 159
Caius Traian DRAGOMIR – Cuvinte ce nu trebuie subestimate

/ 162
Bogdan Mihai MANDACHE – Leviatanul / 164
Marius CHELARU – De odinioară, către mîini / 166
Simona MODREANU – 50 de nuanțe de negru (I) / 168
Ioana COSTA – Centones / 171
Ștefan OPREA – Regizori regizînd, regizori cuvîntînd / 172
Marian Sorin RĂDULESCU – Sub semnul unei purități

primordiale – Țărmul n-are sfîrșit / 174

M. CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 176
I. HOLBAN – Tezaurul lui Decebal / 179
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 182
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 185
Revista Culturală Trinitas – 30 aprilie 2017 / 187
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 196
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 198
Biblioteca revistei „Convorbiri literare” Nr. 5 (257) / mai 2017,

Mircea M. POP – Poemul. Trei ipostaze posibile

IUNIE 2017
Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de

Convorbiri literare. Eminescu la Convorbiri literare (I) / 1
150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE Florentin

PALAGHIA, Mihaela ALBU (IV) / 11
„Lupta pentru Abecedarul românesc” – interviu cu Spiridon

VANGHELI la 85 de ani / 14
Elvira SOROHAN – Epifaniile poetului / 18
Gheorghe GRIGURCU – „Dulcețile, tandrețile, calineriile

verbului” / 22
Basarab NICOLESCU – Sfînta mea preferată: Vivia Perpetua

(III) / 25
Mihai CIMPOI – Lucia Olaru Nenati și marginea creatoare de

cultură / 28
Alexandru ZUB – Sistemul de la Versailles. Considerații

istoriografice / 32
Mircea A. DIACONU – I. Negoițescu. O introducere la Istoria

literaturii / 39
Ioan HOLBAN – Lumea în sminteală și eșec / 43
Constantin PARASCAN – Scrisoare lui Dumitru Vacariu / 46
Vasile DIACON – Din corespondența lui I.E. Torouțiu cu Ștefan

Cuciureanu / 49
Constantin BOSTAN – Neculai Stoleriu, apostolul jertfelnic (I)

/ 56
Theodor PÂSLARU – Povestiri și amintiri din trecut (V)

(prezentare și editare Traian D. Lazăr) / 58
Sever DAN – Scrisori prietenești / 63
Horia BĂDESCU / 67
Florentin PALAGHIA / 68
Radu CANGE / 69
Livia ONCERIU / 70
Luminița POTÎRNICHE / 71
Boris CRĂCIUN – Podul aruncat în aer sau cum am

supraviețuit noi, Crăciuneștii / 72
Cornelia PETRESCU – Soultzmatt / 74
Cristian LIVESCU – Angela Furtună, de la Ilisos la Stalingrad

/ 77
Constantin DRAM – Ceea ce poate fi spus se și poate întîmpla

/ 83
Dan MĂNUCĂ – Extreme literare / 85
Adrian Dinu RACHIERU – Bucovinenii (I) / 88
Vasile SPIRIDON – Sub consola timpului / 92
Antonio PATRAȘ – Memorie culturală și identitate națională în

secolul romantic / 95
Emanuela ILIE – Memoriile unui „martor în plus” / 99
Șerban AXINTE – O nihilistă pur sînge / 103
Adrian G. ROMILA – Fizica în șapte povești pe care oricine le

poate înțelege / 105
Livia IACOB – Repere antice în înțelegerea lui Eminescu astăzi

/ 107
Monica PILLAT – O carte specială / 112
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Sonia ELVIREANU – Despre plăcerea comentariului critic /
113

Constantin COROIU – Profiluri. Valeriu Râpeanu și fețele
timpului / 115

Gellu DORIAN – Cornelius Drăgan – Mușcătura fluturelui
japonez / 118

Elena VULCĂNESCU – Fata de la gura Voronei: Raluca
Iurașcu Eminovici / 120

Traian-Ioan GEANĂ – Hyperion – cavaler al infinitei
resemnări? Luceafărul repovestit prin ochii lui Kierkegaard (I) /
132

Ioana DIACONESCU – Poezia ca act de insurgență: Cezar
Ivănescu în arhivele Securității / 134

Liviu PAPUC – Bucovina în Parlamentul României / 137
Jorge Luis BORGES. Traduceri de Andrei IONESCU / 138
LU YOU. Traduceri de Olimpia IACOB / 139
Ion PAPUC – Titu Maiorescu și Cei învinși / 140
Mircea PLATON – Naționalitatea genetică și personalitatea

națională: Sever Dan și izvoarele naționalismului românesc / 144
Dan TOMULEȚ – Reflecții asupra relației dintre teologie și

filosofie (I) / 153
Dan PURIC – Intelectuali îmbisericiți / 156
Arthur SUCIU – Cel care nu se află nicăieri / 158
Ovidiu PECICAN – În marginea ontologiei lui Noica / 161
Nicu GAVRILUȚĂ – Ipostaze ale „modernității multiple”:

America religioasă și Europa (post)seculară (III) / 164
Caius Traian DRAGOMIR – Creația ca incultură / 167
Bogdan Mihai MANDACHE – Despre filosofia primă / 169
Marius CHELARU – Istoria literaturii tătare crimeene / 171
Simona MODREANU – 50 de nuanțe de negru (II) / 175
Ioana COSTA – Despre centones din nou / 178
Ștefan OPREA – Un portret din crîmpeie / 179
Marian Sorin RĂDULESCU – Ultima zi sau fericita întristare /

181
Gheorghe MACARIE – Cela Neamțu - miracolul resurecției

tapiseriei / 182
Marius CHELARU - Edituri moldave, autori moldavi / 184
I. Holban – „Acasele” lui Carol Feldman / 187
C. DRAM – Alergări către sine ale poetului îndrăgostit / 188
N. SAVA – Rezervația cu amintiri / 190
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 191
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași. Evenimentele

lunii mai / 195
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei „Convorbiri literare” Nr. 6 (258) / iunie 2017,

Paula ROMANESCU – Poeme

IULIE 2017
Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de

Convorbiri literare. Eminescu la Convorbiri literare (II) / 1
150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE (IV) Cristian

LIVESCU, Raluca NACLAD, Spiridon POPESCU, Mihaela
ALBU / 11 „Romanul văzut ca o sociologie subversivă“ – interviu
cu antropologul francez Claude KARNOOUH / 12

„De la prepelițe împăiate la îngeri” – interviu cu Gabriela
SZILAGI / 15

Elvira SOROHAN – Se mai scrie roman-fluviu / 19
Gheorghe GRIGURCU – „Căderea fastuoasă a ceea ce nu s-a

împlinit” / 25
Basarab NICOLESCU – Documente excepționale pentrru

cultura română: corespondența între Nichifor Crainic și Vintilă
Horia în 1972 / 28

Alexandru ZUB – V. Pârvan și „datoria vieții noastre” / 33
Ioan HOLBAN – Noul roman istoric / 36
Daniela ZECA – Marele absent / 43
Vasile SPIRIDON – Drumul invers / 45
Constantin BOSTAN – Neculai Stoleriu, apostolul jertfelnic (II)

/ 47
Theodor PÂSLARU – Povestiri și amintiri din trecut (VI)

(prezentare și editare Traian D. Lazăr) / 50
Mircea ZACIU – O arhivă a culturii românești / 54
Ion HADÂRCĂ / 61
Dan PETRUȘCĂ / 62
George L. NIMIGEANU / 63
Florin LOGREȘTEANU – Misterul comorii din turn / 64
Doris PLANTUS – Zamolxe / 68
Cristian LIVESCU – Poetica „efectului de real”: Gabriela

Chiran și Giuseppe Masavo / 70
Constantin DRAM – Trăirea povestirii ca pe un rol / 76
Dan MĂNUCĂ – Antropologia culturală / 78
Adrian Dinu RACHIERU – Șerban Foarță – 75. Ars

combinatoria / 80
Antonio PATRAȘ – O istorie politică a literaturii române / 83
Emanuela ILIE – Ioana Diaconescu. Țesuturi poetice

expresioniste / 89
Șerban AXINTE – Dictatura memoriei / 92
Adrian G. ROMILA – Nicolae S. Șucu, cioban și aventurier / 94
Ioan LASCU – Luminile enciclopedismului / 96
Theodor CODREANU – Viețuirile lui Horia Bădescu (I) / 99
Nicolae CREȚU – Joyce în lectura lui Mircea Mihăieș / 104
Gellu DORIAN – Emilia Ajule – Jurnalul unor cuvinte ingrate /

110
Ionuț BUTOI – Mircea Vulcănescu. O biografie de lucru / 112
Leonida MANIU – Maiorescu și cultura română / 121
Traian-Ioan GEANĂ – Hyperion – cavaler al infinitei

resemnări? Luceafărul repovestit prin ochii lui Kierkegaard (II) /
124

Ioana DIACONESCU – Poezia ca act de insurgență: Cezar
Ivănescu în arhivele Securității / 129

Constantin COROIU – Utopii vechi și noi / 132
Liviu PAPUC – Septentrion rădăuțean / 135
Miroslava METLEAEVA – Lumile paralele ale memoriei

istorice / 136
Yeșim AGAOGLU. Traduceri de Olimpia IACOB / 142
Ion PAPUC – Un altfel de scriitor: Șerban Codrin / 143
Mircea PLATON – ASTRA în satul meu: Elita României vechi

și satul tradițional / 148
Dan TOMULEȚ – Reflecții asupra relației dintre teologie și

filosofie (II) / 155
Ovidiu PECICAN – Moartea în Carpați / 159
Arthur SUCIU – Elemente ale strategiei discursive la Marcel

Proust / 162
Nicu GAVRILUȚĂ – Ipostaze ale „modernității multiple”:

America religioasă și Europa (post)seculară (IV) / 164
Caius Traian DRAGOMIR – Civilizația – evoluție și involuție /

168
Bogdan Mihai MANDACHE – Rumi – poet, mistic, filosof / 170
Marius CHELARU – Taiko / 172
Simona MODREANU – Un țăran la Paris / 176
Ioana COSTA – Egiptul fiecăruia / 178
Ștefan OPREA – Un an teatral privit critic / 179
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Marian Sorin RĂDULESCU – Eroismul de a-ți alege, ca printr-
o artă, destinul – Despre trup și suflet / 181

Alex VASILIU – Dmitri Șostakovici: portret mișcat – martor al
unui secol tragic (IV) / 183

Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 186
I. Holban – Cartea, teiul, pescărușul și stejarii / 189
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 191
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași. Evenimentele

lunii iunie / 194
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 196
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 198
Biblioteca revistei „Convorbiri literare” Nr. 7 (259) / iulie 2017,

Passionaria STOICESCU – atingerea

AUGUST 2017
Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de

Convorbiri literare. Titu Maiorescu la Convorbiri literare (I) / 1
150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE (IV) Ion

HADÂRCĂ / 11
„Nu tehnologia va salva omenirea, ci schimbarea radicală a

viziunii asupra realității” – interviu cu academicianul Basarab
NICOLESCU / 12

Virgil NEMOIANU – Hans Bergel / 16
Elvira SOROHAN – „Servitutea voluntară” de la eseu la

literatură... / 18
Gheorghe GRIGURCU – „Îl asumi pe Dumnezeu prin durerea

ta” / 26
Basarab NICOLESCU – Sfînta mea preferată: Vivia Perpetua /

30
Alexandru ZUB – Profesorul Ioan Mitrea, in memoriam / 32
Sorin DUMITRESCU – TRIANON 100 /versus/ RIBIȚA 800

sau Despre disputa seculară a întîietății pe plai / 34
Ștefan AFLOROAEI – Multe răspunsuri, însă arareori unul

propriu / 37
Mircea A. DIACONU – I. Nogoițescu. În cunoștință de cauză și

istoria politică a literaturii / 40
Ioan HOLBAN – Nopțile și zilele unui vechi cronicar / 46
Constantin COROIU – A fi magistru presupune a fi mai întîi

discipol – centenarul nașterii lui Alexandru Piru / 51
Gellu DORIAN – In memoriam / 53
Constantin BOSTAN – Sidonia C. Hogaș – „de veghe-n lanul

de ocară” (I) / 54
Theodor PÂSLARU – Povestiri și amintiri din trecut (VII)

(prezentare și editare Traian D. Lazăr) / 58
a.b.c. șicula – Credința șvabului / 62
Aurel ȘTEFANACHI / 63
Elena VULCĂNESCU / 65
Clara MĂRGINEANU / 66
George VIDICAN / 67
Nicolae ILIESCU – Proză istorică / 68
Cristian LIVESCU – Emil Hurezeanu, poetul și generația de

comorienți / 75
Constantin DRAM – Ficțiunea consemnărilor / 80 
Dan MĂNUCĂ – Dinastia Caragiale / 82
Adrian Dinu RACHIERU – Virgil Diaconu, un „cronicar al

sufletului” / 84
Vasile SPIRIDON – Un Robinson postmodern / 89
Antonio PATRAȘ – Bunul Dumnezeu sălășluiește în detalii / 91
Emanuela ILIE – Poerezii de outsider / 96
Adrian G. ROMILA – Femeia pescar / 98
Ioan LASCU – Banatul în memoria secolului / 100

Theodor CODREANU – Viețuirile lui Horia Bădescu (II) / 103
Carmelia LEONTE – Frumusețea carnivoră a poeziei / 108
Gellu DORIAN – Teodor Sinezis – Ea e Matilda / 110
Ioana DIACONESCU – Poezia ca act de insurgență: Cezar

Ivănescu în arhivele Securității (V) / 112
Dana SCHIPOR – Istoria văzută prin ochii unui slujbaș regal.

G.T. Kirileanu, Martor la istoria României (1872-1960) / 115
Liviu PAPUC – Scriitorii botoșăneni la zi / 118
Miroslava METLEAEVA – Trei exilați și enigma traducerii /

119
Jennifer (Jinks) HOFFMANN. Traduceri de Olimpia IACOB /

123
Ion PAPUC – La cuțit / 124
Mircea PLATON – Satul românesc și mîntuirea mecanică / 127
Dan TOMULEȚ – Între logos și dabar. Justificarea unei opțiuni

/ 131
Ștefan BORBÉLY – „Străinii” expresionismului / 135
Adrian PORUCIUC – De la Beda la Brexit – mărturii ale

mîndriei insulare britanice / 141
Ovidiu PECICAN – Păstorul și plugarul: o discuție interbelică

/ 148
Arthur SUCIU – Ceea ce este poetic în Houellebecq / 153
Andi MIHALACHE – Dileme interbelice privitoare la

comemorarea Primului Război Mondial / 155
Caius Traian DRAGOMIR – Istoria – între filosofie și joc / 159
Eugen MUNTEANU – Martin Luther, Scrisoare deschisă

despre traducere (I) / 161
Bogdan Mihai MANDACHE – Piatra filosofală / 163
Marius CHELARU – Eșref Șemi-zade și Zidul lacrimilor sale /

165
Olimpiu NUȘFELEAN – Vîrsta imaginară / 169
Simona MODREANU – Fata cu sanda albastră / 171
Ioana COSTA – Absența lui Aristotel / 173
Ștefan OPREA – Pagini de istorie, pagini de eroism / 174
Marian Sorin RĂDULESCU – Evul Mediu întîmplător / 176
Alex VASILIU – Dmitri Șostakovici: portret mișcat – martor al

unui secol tragic (V) / 178
Dragoș COJOCARU – Serbările galante / 181
Adrian PALCU – Ion Caramitru – 75 / 184
Marius CHELARU - Edituri moldave, autori moldavi / 186
I. Holban – Hărmălaia din stradă și liniștea din clopotele

Mitropoliei / 189
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 191
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași. Evenimentele

lunii iulie / 195
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 196
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 198
Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200
Biblioteca revistei, nr. 8 (260) / august 2017, Șerban CODRIN

– poeme

SEPTEMBRIE 2017
Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de

Convorbiri literare. Titu Maiorescu la Convorbiri literare (II) / 1
150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE (VI) Dan

ANGHELESCU / 13
„Augustin Buzura – un luptător care nu s-a lăsat niciodată învins

prin abandon” – interviu cu scriitoarea Angela MARTIN / 16
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Pagini despre Augustin

Buzura / 19
Virgil NEMOIANU – Metamorfoze canonice / 24
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Elvira SOROHAN – O vocație irosită pe blog / 26
Gheorghe GRIGURCU – „A iubi trecutul înseamnă a te iubi pe

tine” / 30
Basarab NICOLESCU – Neașteptatele căi ale sfințeniei:

Simone Weil / 33
Alexandru ZUB – Sărbătoarea memoriei (în viziune istorico-

culturală) / 35
Ioan HOLBAN – Poeta inimii din loc ferit / 37
Constantin BOSTAN – Sidonia C. Hogaș – „de veghe-n lanul

de ocară” (II) / 40
Theodor PÂSLARU – Amintiri și istorisiri din trecut (VII)

(prezentare și editare Traian D. Lazăr)/ 43
Sextil PUȘCARIU – 1906. Vasile Pogor, Convorbiri literare și

Viața Românească / 47
Adam PUSLOJIC / 50
Alexandru SFÂRLEA / 51
Rodica POPEL / 52
Andrei NOVAC / 53
George LUCA / 54
Dorina STOICA / 55
Steluța CRĂCIUN / 55
Mihai Sultana VICOL / 56
Ion Iancu LEFTER / 56
Doina CHERECHEȘ – Inginerul... / 57
Cristian LIVESCU – Nora Iuga și „poetica vocilor” din spațiul

claustral / 62
Constantin DRAM – Iisus umblînd cu rucsac într-o lume care a

fost a pisicilor / 68
Dan MĂNUCĂ – Virtuțile istoricului literar / 71
Adrian Dinu RACHIERU – Nicolae Dabija și „tribun-arta” /

74
Vasile SPIRIDON – Afte și oftaturi / 77
Antonio PATRAȘ – Literatura română văzută din exil / 80
Emanuela ILIE – Cu Mariana Neț, despre alegeri, timp și

mărturii / 84
Șerban AXINTE – Doi poeți / 86
Adrian G. ROMILA – Apele întunecate ale Nordului / 89
Ioan LASCU – Un suprarealism vegetal. Și nu numai... / 91
Livia IACOB – Dinamica literaturii balcanice / 94
Theodor CODREANU – Viețuirile lui Horia Bădescu (III) / 97
Ilinca BERNEA – Extraconjugal / 99
Gellu DORIAN – Cristina Costov – Odihna de stele / 101
Liviu CHISCOP – În întîmpinarea bicentenarului: Alecsandri

în cea dintîi reconstituire genealogică (I) / 103
Alexandru Valentin PETREA – Două sfere incompatibile. Liviu

Rebreanu și cuplul primordial / 109
Liviu PAPUC – Grija pentru animale la Iași / 113
Antonio Lobo ANTUNES – De-a lungul rîurilor ce se duc

(fragment) Traduceri de Dinu FLĂMÎND / 115
Ion PAPUC – Războiul ca duel / 118
Mircea PLATON – Calistrat Hogaș și potecile neumblate ale

naționalismului românesc / 121
Dan TOMULEȚ – Contribuții plotiniene la teoria relativității

(I) / 124
Nicolae ILIESCU – Un clopot vestind năpasta / 127
Ovidiu PECICAN – Platonul lui Noica / 132
Ioana DIACONESCU – O crimă cu premeditare: Deținutul K

9320. Mircea Vulcănescu / 134
Ionuț BUTOI – Cazul Vulcănescu (I) / 139
Arthur SUCIU – Dorința de a fi acceptat și adevărul vieții / 146
Martin LUTHER – Scrisoare deschisă despre traducere (II) /

149
Bogdan Mihai MANDACHE – René Guénon la Regnabit / 153
Marius CHELARU – Aripile fragile care caută Paradisul / 155
Constantin COROIU – Profiluri. Saramago și hermeneutica

memoriei / 158
Simona MODREANU – Corpul interzis / 162
Ioana COSTA – Dacă ar fi avut un microscop... / 165
Ștefan OPREA – O obsesie: Cléo de la 5 la 7 / 166
Marian Sorin RĂDULESCU – Țara moartă și lumea ideilor fără

uniformă / 168
Gheorghe MACARIE – Sala Palldy – expoziție de pictură

Daniela Isache / 170
Iurie COLESNIC – Un album – o bijuterie editorială / 172
Adrian PALCU – Recitalul de pian: personalități, stiluri,

performanțe / 173
Alex VASILIU – Dmitri Șostakovici: portret mișcat – martor al

unui secol tragic (VI) / 177
Dragoș COJOCARU – Un marchiz spaniol renascentist la

Viena / 181
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 184
I. Holban – Clipă, oprește-te, ești atît de frumoasă! / 187
Nicolae SAVA – Poezia stă la masă cu cotidianul la Majestic /

190
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 191
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași. Evenimentele

lunii august / 194
Teodor SINEZIS – Sète – un festival de poezie / 195
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 198
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
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Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200
Biblioteca revistei, nr. 9 (261) / septembrie 2017, Virgil

DIACONU – prin cartierul cuțitelor

OCTOMBRIE 2017
Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de

Convorbiri literare. Titu Maiorescu la Convorbiri literare (III) / 1
150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE (VII) / 10
Adrian LESENCIUC – Cultura română, între drumul propriu și

„imitațiune”. Reperul Maiorescu. Formulări junimiste
„Creațiile mele reprezintă expresia stărilor prin care trec” –

interviu cu artista Smaranda ISAR / 13
Virgil NEMOIANU – Roger Scruton / 16
Elvira SOROHAN – O antiutopie cu o altfel de scriitură / 18
Gheorghe GRIGURCU – „Uneori viața ne desparte de cuvinte”

/ 23
Basarab NICOLESCU – Neașteptatele căi ale sfințeniei:

Simone Weil (II) / 26
Mircea MUTHU – „...I se spunea Medio Monte” / 29
Mircea A. DIACONU – I. Negoițescu. Mozaic pașoptist / 32
Ioan HOLBAN – Numele lui Dumnezeu e în sufletul omului / 38
Constantin BOSTAN – Sidonia C. Hogaș – „De veghe-n lanul

de ocară” (III) / 42
Theodor PÂSLARU – Amintiri și istorisiri din trecut (VIII)

(prezentare și editare Traian D. Lazăr)/ 45
Demostene BOTEZ – Concurs de eleganță. Un eveniment

istoric / 48
Gheorghe SIMON / 51
Melania CUC / 52
Mircea LUTIC / 53
Mihai KANTZER / 54
Caliopia TOCALĂ / 55
Vasile MIC / 56
Nicoleta CRĂETE / 56
Mircea Radu IACOBAN – Jurnal / 57
Alecu Ivan GHILIA – Cu spatele la zid / 66
Cristian LIVESCU – Nora Iuga și „poetica vocilor” din spațiul

claustral (II) / 70
Constantin DRAM – Doina Ruști și actus fidei / 76
Dan MĂNUCĂ – Sadoveanu și thanatos / 79
Adrian Dinu RACHIERU – Zaharia Stancu, poetul / 81
Vasile SPIRIDON – Programatic despre viitorul pragmatic / 84
Antonio PATRAȘ – Literatură și angajament civic.O lectură

sociologică a genurilor literare / 86
Emanuela ILIE – Pereți subțiri, teme mari / 91
Adrian G. ROMILA – Văndrași, văndrăleli și cetitori / 93
Ioan LASCU – Norma supremă, iubirea / 95
Theodor CODREANU – Viețuirile lui Horia Bădescu (IV) / 98
Maria NIȚU – Bujor Nedelcovici și cartea rănilor deschise /

102
Maria PASINCOVSCHI – Paul Goma. Adameva: traiectul

existențial și de creație / 110
Liviu CHISCOP – Procesul comunismului literar / 115
Gellu DORIAN – Ionuț-Bogdan Cărăușu – animetria / 119
Florica Gh. CEAPOIU – Din laboratorul lui Mihai Eminescu:

Sonetul (I) / 121
Constantin CUBLEȘAN – Ivan Turbincă – un Sisif al

derizoriului / 125
Miroslava METLEAEVA – Revenirea lui Ivan Turbincă sau în

căutarea identității / 129
Constantin COROIU – Constantin Țoiu și lumea din cînd în

cînd / 135
Liviu PAPUC – Junimea lui Nicolae Gane, la Academia

Română / 139
Vasile DIACON – Avatarurile pămîntului românesc la

Conferințele de pace de la Paris și ulterior (I) / 141
Lidia CHIARELLI. Traduceri de Olimpia IACOB / 146
Ion PAPUC – Un hermeneut / 147
Mircea PLATON – Maestrul și Anișoara / 150
Dan TOMULEȚ – Contribuții plotiniene la teoria libertății (II)

/ 156
Caius Traian DRAGOMIR – Va mai exista Europa? / 160
Martin LUTHER – Scrisoare deschisă despre traducere (III) /

162
Bogdan Mihai MANDACHE – Voltaire despre Newton / 166
Marius CHELARU – O altfel de privire asupra Cărții regelui a

lui Ferdoussi / 168
Simona MODREANU – Castelul / 171
Ioana COSTA – Cariatide, atlanți, dicționare / 174
Ștefan OPREA – Mărturisirile lui Alexa Visarion / 175
Marian Sorin RĂDULESCU – Un pas în urma serafimilor sau

bate șaua să priceapă iapa / 177
Adrian PALCU – Festivalul George Enescu 2017. Într-o nouă

lumină... / 179
Dragoș COJOCARU – Întoarcerea lui Baiazid / 183
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 187
I. Holban – Strigătul de izbîndă al zilei în floarea de cireș / 190
V. TALPALARU – Treptele nostalgiei / 192
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 193
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași. Evenimentele

lunii septembrie / 196
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 198
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200
Biblioteca revistei „Convorbiri literare”, nr. 10 (262) /

noiembrie 2017,  Florin COSTINESCU – O, timp al lumii...

NOIEMBRIE 2017
Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de

Convorbiri literare. Titu Maiorescu la Convorbiri literare (IV) / 1
150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE (VII) / 10
Adrian LESENCIUC – Cultura română, între drumul propriu și

„imitațiune”. Reperul Maiorescu. Perspective junimiste
contradictorii

Elvira SOROHAN – Un Principe serenissim din Est –
orientalist pentru Occident / 182

Gheorghe GRIGURCU – „Cine îți atribuie prea insistent un
merit” / 18

Basarab NICOLESCU – Neașteptatele căi ale sfințeniei:
Simone Weil (III) / 21

Alexandru ZUB – A.D. Xenopol – 170 / 24
Ioan HOLBAN – Poezia lui Ioan Alexandru / 27
Valeriu COTEA – Contribuții la istoria medicinii: Profesorul

Dr. Adrian Aldea/ 32
Traian E. GEORGESCU – Povestiri din războiul întregirii (I)

(prezentare și editare Traian D. Lazăr)/ 37
Simion MEHEDINȚI – Jubileul „Convorbirilor literare” (O

cronică din 1966) / 41
Remus Valeriu GIORGIONI / 46
Nicolae SÎRBU / 47
Carmen Maria MECU / 48
Lucia CHERCIU / 49
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K.V. TWAIN / 50
Leo BUTNARU – Despre astfel de texte (I) / 51
Ștefan MITROI – Îngeri păzitori / 55
Paul TUMANIAN – Biciclete și trotinete / 59
Arthur SUCIU – Raport asupra artei contemporane / 63
Cristian LIVESCU – In memoriam: Gheorghe Istrate, poetul

tăcerilor originare / 66
Constantin DRAM – Romanul ca protest / 71
Dan MĂNUCĂ – Rostirile esențiale / 73
Adrian Dinu RACHIERU – Nicolae Sîrbu, pîndind „cutra de

poezie” / 75
Vasile SPIRIDON – Briza inspiratoare / 78
Antonio PATRAȘ – O operă de exil: „Istoria...” lui Negoițescu

/ 81
Emanuela ILIE – „Mă înspăimîntă ce se află în lăuntrul meu...”

Nina Cassian: Confesiuni (ne)trucate (I) / 84
Adrian G. ROMILA – Generația ’80, dincoace și dincolo de

Prut / 88
Ioan LASCU – Plăcerea de a nota gînduri și sentimente... / 90
Livia IACOB – Balcanii unor lumi apuse / 93
Ion POPESCU-BRĂDICENI – Printre poeții români

contemporani cu Gheorghe Grigurcu / 96
Horia PĂTRAȘCU – O carte a nemîngîierii / 99
Passionaria STOICESCU– Al norilor / 102
Diana BLAGA – Strategia de a moșteni nebuni cinstiți sau

ridicarea la putere. Călin Vlasie în fața schimbării / 103
Dana SCHIPOR – Libertatea niciodată pierdută a Ilenei

Mălăncioiu / 105
Ilinca BERNEA – Unde haosul preia comanda / 107
Iulia MURARIU – Prins în arc hibernal / 109
Gellu DORIAN – Carmen Ștefania Luca – Apocalipsa după un

înger mort / 110
Florica Gh. CEAPOIU – Din laboratorul lui Mihai Eminescu:

Sonetul (II) / 112
Mircea TOMUȘ – Profunzime și întindere a viziunii în romanul

Răscoala de Liviu Rebreanu / 115
Constantin COROIU – Posteritatea unui poet social / 122
Mihaela ALBU – Constantin Eretescu: jurnalul ca veghea

înstrăinării simbolic / 124
Daniel DRAGOMIRESCU – Despre memorialistul Junimii /

126
Nina CORCINSCHI – Erotologia excesului: interdict și

transgresiune / 128
Alexandru MÎȚĂ – Specii folclorice insuficient studiate:

descîntecul, vrăjitoria, farmecul. O pistă de interpretare – Simion
Florea Marian și Artur Gorovei / 134

Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale ieșene (1944-
1970) / 137

Liviu PAPUC – Edilul Nicolae Gane / 141
Vasile DIACON – Avatarurile pămîntului românesc la

Conferințele de pace de la Paris și ulterior (II) / 143
Eliane HURTADO. Traduceri de Manolita FILIMONESCU /

148
Ion PAPUC – Teribilist și dezabuzat / 149
Mircea PLATON – Petrolul, nemții și americanii / 152
Dan TOMULEȚ – Omul, între semn și rostire (I) / 155
Caius Traian DRAGOMIR – Lucius Annaeus Seneca. Ce îți

doresc eu ție, superbă Franță (sau despre fenomenul Macron) /
159

Martin LUTHER – Scrisoare deschisă despre traducere (IV) /
161

Bogdan Mihai MANDACHE – Despre erezii / 164
Marius CHELARU – Au fil de l’eau / 166
Simona MODREANU – Șoricelul trist / 169
Ioana COSTA – Via Appia / 171
Ștefan OPREA – Echipa Măniuțiu la FNT / 172
Marian Sorin RĂDULESCU – Gînduri pe marginea unui

anumit tip de film – Ouăle lui Tarzan / 174
Dragoș COJOCARU – MET – 50 de ani la Lincoln center / 186
Alex VASILIU – Dmitri Șostakovici portret mișcat – martor al

unui secol tragic (VII) / 179
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 183
I. HOLBAN – Viața și moartea ca text și spectacol / 186
A.D. RACHIERU – Liviu Chiscop, un „trecutolog” informat/

188
Octavian MIHALCEA – Peripluri labirintice / 190
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 191
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași. Evenimentele

lunii octombrie / 194
Gala Scriitorii Anului- ediția a II-a, 1-3 noiembrie 2017, Iași /

195
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200
Biblioteca revistei „Convorbiri literare”, nr. 11 (263) / noiem-

brie 2017,  Francisko KOCSIS – Ciornă recuperată, rescrisă acum
în proză

DECEMBRIE 2017
Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de

Convorbiri literare. Titu Maiorescu la Convorbiri literare (V) / 1
150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE (VII) / 12 Adrian

LESENCIUC – Cultura română, între drumul propriu și
„imitațiune”. Reperul Maiorescu. Reversul teoriei formelor fără
fond

„Autonomia Ținutului secuiesc este un deziderat al
politicienilor unguri deghizați în secui” – dialog cu romancierul și
istoricul Vasile MOIȘ / 15

Ana BLANDIANA – Și suferința este un patrimoniu. Istorie,
memorie, memorial / 27

Elvira SOROHAN – Întoarcerea la clasicii latini / 31
Gheorghe GRIGURCU – „Critici care fug de polemică aidoma

Diavolului de cruce” / 36
Basarab NICOLESCU – File de jurnal / 39
Alexandru ZUB – Unitatea românească: un proces istoric de

durată / 41
Ioan HOLBAN – Poezia lui Radu Andriescu / 45
Constantin BOSTAN – G.T. Kirileanu – Patimile unui ctitor de

Bibliotecă (I) / 49
Traian GRIGORESCU – Povestiri din războiul întregirii (II)

(prezentare și editare Traian D. Lazăr)/ 52
R. ROSETTI – Gînduri despre vitejie în trecutul românesc / 56
Victoria MILESCU / 61
Spiridon POPESCU / 62
Mihai MERTICARU / 63
Constantin BOBOC / 63
Daniel DRAGOMIRESCU – În tabără la Năvodari / 64
Carol FELDMAN – Jucării / 66
Leon-Iosif GRAPINI – Spectacol de muzică și poezie / 69
Loredana A. ȘTIRBU – Oglinda Gorgonei / 73
Cristian LIVESCU – Gheorghe Simon sau proba „Rodnicia de

suflet” a poeziei / 76
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Constantin DRAM – Îngerașul purta fustă mini / 81
Dan MĂNUCĂ – Între estetică și comparatism / 83
Adrian Dinu RACHIERU – Alexei Mateevici, după un veac / 86
Vasile SPIRIDON – Unghiuri drepte, după riglă și echer / 89
Antonio PATRAȘ – O operă de exil: „Istoria...” lui Negoițescu

(II) / 92
Emanuela ILIE – „Mă înspăimîntă ce se află în lăuntrul meu...”

Nina Cassian: Confesiuni (ne)trucate (II) / 95
Adrian G. ROMILA – Vianu, cartea și duhul / 98
Ioan LASCU – O chestiune pur franceză / 100
Pompiliu CRĂCIUNESCU – Români din Paris / 103
Genoveva OGAN – Cînd calul de dar se înfruntă cu Pegas / 105
Ion MANEA– Gheorghe Gurău, fabulistul / 107
Mihaela PARASCHIV – O incitantă „drumeție” lingvistică /

109
Gellu DORIAN – Sînziana Șipoș – Somnul din conducte / 112
Florica Gh. CEAPOIU – Din laboratorul lui Mihai Eminescu:

Veneția (III) / 114
Constantin COROIU – Asumarea talentului / 119
Liviu CHISCOP – Să punem capăt unei controverse stupide! /

121
Iulian Marcel CIUBOTARU – Un poet al Unirii: Dimitrie

Dăscălescu / 126
Nina CORCINSCHI – Erotologia excesului: interdict și

transgresiune / 128
Liviu PAPUC – Convorbiri, convorbiri... și Cesar Catanescu /

131
Vasile DIACON – Avatarurile pămîntului românesc la

Conferințele de pace de la Paris și ulterior (III) / 133
Tino VILLANUEVA. Traduceri de Olimpia IACOB / 139
Ion PAPUC – Realismul în literatură / 140
Mircea PLATON – Jean-Jacques și intelectualii de cavernă /

143

Dan TOMULEȚ – Omul, între semn și rostire (II) / 147
Ioana DIACONESCU – Martirii muntelui. Din documentele

rezistenței anticomuniste / 151
Ionuț BUTOI – File din jurnalul inedit al Mărgăritei Ioana

Vulcănescu. Viața cotidiană în comunismul de tranziție (I) / 154
Arthur SUCIU – Filosofie în ultimul timp / 160
Dumitru Horia IONESCU – Nostalgia și secunda / 165
Florin CRĂȘMĂREANU – David Bentley Hart și luptele sale /

168
Bogdan Mihai MANDACHE – Studii despre Jung / 170
Marius CHELARU – Sfîntul Ioan Damaschinul despre Islam /

172
Simona MODREANU – Eul fractal: toposul identitar (I) / 175
Anca MEIROȘU – Mitologia din viață / 177
Ștefan OPREA – Festivalul tinereții semicentenare / 178
Marian Sorin RĂDULESCU – Despre o anume stare de

imponderabilitate / 180
Dragoș COJOCARU – Vara verdiană a leului / 182
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 186
I. HOLBAN – Elitele la ora confesiunii / 189
Florin MIHĂILESCU – Despre Mișcarea culturală Rugul

aprins/ 191
Lucian GRUIA – Comentarii plastice / 192
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 193
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 198
Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200
Biblioteca revistei „Convorbiri literare”, nr. 12 (264) /

decembrie 2017,  Andrei NOVAC – despre fluturi cotidieni și
așteptare
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ZILELE REVISTEI
EDIŢIA A XXI-A, 20-23 APRILIE 2018

PREMII:
Premiul pentru Poezie: Lucian Alexiu, Ion Hadârcă 
Premiul pentru Proză: Emil Iordache
Premiul pentru Eseu: Radu Călin Cristea
Premiul pentru Traduceri: Coman Lupu
Premiul „Simion Mehedinţi” pentru ştiinţă:  Ionuţ Butoi 
Premiul „Alexandru Tzigara-Samurcaş” pentru istoria

artei: Gabriel Badea Păun 
Premiul „I.E. Torouţiu” pentrupromovarea literaturii

române în spaţiul chinez: Ding Chao 
Premiul de Excelenţă: Ion Agrigoroaiei 
Premiul Opera omnia: Andrei Ţurcanu
Premiul Naţional „Iacob Negruzzi” pentru cea mai bună

revistă literară: Literatura şi arta, Chişinău, Nicolae
Dabija

Premiul Naţional pentru Critică „Titu Maiorescu”:
Eugen Simion 

IANUARIE 2018
Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de

Convorbiri literare. Titu Maiorescu la Convorbiri literare (VI) / 1
150 DE ANI DE CONVORBIRI LITERARE (VIII) / 12
Adrian LESENCIUC – Cultura română, între drumul propriu și

„imitațiune”. Reperul Maiorescu. Reflectarea fluxurilor
schimbării în raport cu difuziunea / 11

„La Eminescu, componenta rațională a dominat per total”–
dialog cu eminescologul Dan GRĂDINARU / 14

Virgil NEMOIANU – Voci feminine / 17
Elvira SOROHAN – Frumusețea poeziei nu stă numai în formă

/ 19
Gheorghe GRIGURCU – „Imagini aidoma zăpezii care se

topește” / 25
Basarab NICOLESCU – Neașteptatele căi ale sfințeniei:

Simone Weil / 29
Alexandru ZUB – Eminescu: discursul gravității / 33
Dan PURIC – Darul Regelui / 36
Ioan HOLBAN – Funigei de suflet pe apele Bistriței și

Yarkonului / 38
Constantin BOSTAN – G.T. Kirileanu – Patimile unui ctitor de

Bibliotecă (II) / 41
Traian GRIGORESCU – Povestiri din războiul întregirii (III)

(prezentare și editare Traian D. Lazăr) / 44
Horst FASSEL – Satirele lui Roda Roda / 48
N. GANE – 24 ianuarie 1859-1909 (Cuvîntare) / 52
Vasile MUSTE / 55
Denisa CRĂCIUN / 56
Livia CIUPERCĂ / 57
Nicolae ILIESCU – Marea de ceață / 58
Cristian LIVESCU – Adi Cristi sau poetica întîmplării din

abisul cotidian / 63
Constantin DRAM – Povestiri și/sau roman de Dan Doboș / 69
Adrian Dinu RACHIERU – Eminescu și „romantismul

tipologic” / 72
Vasile SPIRIDON – Spațiul și timpul prieteniei / 75
Antonio PATRAȘ – România și Europa: literatură, societate,

națiune / 78

Emanuela ILIE – Scar songs. Poezia lui Andrei Mocuța / 82
Dana SCHIPOR – Manuscrisele nu ard! Un roman din sertarul

lui Emil Iordache / 84
Ioan LASCU – Anii tulburi care au schimbat lumea / 87
Ion ROȘIORU – Marin Ifrim și fascinanta lume a teatrului / 91
Gellu DORIAN – O retrospectivă a debuturilor din perioada

2008-2017 / 94
Theodor CODREANU – Creștinismul eminescian (I) / 96
Elena VULCĂNESCU – Herbul Eminovici / 101
Vadim BACINSCHI – Mihai Eminescu: Scrisori de la Kuialnik

și Odesa / 112
Florica Gh. CEAPOIU – Din laboratorul lui Mihai Eminescu:

Sonetul (IV) / 117
Miroslava METLEAEVA – Poemul „Luceafărul” în versiunile

ruse din secolul XX / 123
Constantin COROIU – Cel mai mare român: Eroul necunoscut

/ 128
Adrian MUREȘAN – N. Steinhardt, sub zodia lui Lovinescu /

130
Liviu PAPUC – Prelecțiunile junimiste – predominanța limbii /

135
Const. CLOȘCA-IAȘI – Iașul – stindard al Marii Uniri / 138
Basme populare bieloruse. Traduceri de Alexandru MÎȚĂ / 141
Ion PAPUC – Sfîrșitul lumii / 143
Mircea PLATON – Pumnul și palma: Regimul Traian Băsescu

și elitele sale / 146
Dan TOMULEȚ – Lucian Blaga: despre fenomenologie (I) /

152
Ovidiu PECICAN – Noica și Blaga / 156
Ioana DIACONESCU – Un „caz” al „Lotului Noica-Pillat”.

Vladimir Streinu în dosarul de penitenciar / 160
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Dan UNGUREANU – Anti-intelectualismul american și
originile sale religioase / 165

Caius Traian DRAGOMIR – În căutarea timpului pierdut de
politica României/ 169

Florin CRÎȘMĂREANU – Despre Leibniz, în grabă / 171
Bogdan Mihai MANDACHE – Alchimie, simbolism,

plenitudine / 173
Marius CHELARU – Istoria terorismului de la asirieni la

jihadiști / 175
Simona MODREANU – Eul fractal: toposul identitar (II) / 178
Ioana COSTA – În 2017, despre 1927-1997 / 180
Ștefan OPREA – Dramaturgia în Balcani / 181
Marian Sorin RĂDULESCU – Cinema-ul din tinda bisericii /

183
Dragoș COJOCARU – Recucerirea Valenciei / 185
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 188
Ioan HOLBAN – Ce se vede dintr-o cușcă / 191
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 193
U.S.R. FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii decembrie 2017 /

196
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200
Biblioteca revistei „Convorbiri literare”, nr. 1 (265) / ianuarie

2018,  Radu ANDRIESCU – câteva întrebări

FEBRUARIE 2018
Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de

Convorbiri literare. Titu Maiorescu la Convorbiri literare (VII) / 1
„Fizica m-a învățat virtuțile răbdării în căutarea adevărului” –

dialog cu fizicianul și scriitorul Basarab NICOLESCU / 13
„Un deceniu de confesiuni în Estul nărăvaș al Europei

schizofrene...” – dialog cu scriitorul Lucian VASILIU / 17
Virgil NEMOIANU – Polonia / 22
Elvira SOROHAN – Cînd poezia evoluează purificîndu-se

definitoriu / 24
Gheorghe GRIGURCU – „Tentația intelectului analitic” / 29
Basarab NICOLESCU – Un sfînt al zilelor noastre: Părintele

Galeriu / 32
Alexandru ZUB – Neagu Djuvara despre adevăr și ficțiune în

discursul istoric / 35
Ioan HOLBAN – Admirabila provincie de la centru. Alcatraz /

38
Bogdan Mihai DASCĂLU – File dintr-un (prea lung) memorial

al editării Jurnalului maiorescian / 43
Titu MAIORESCU – Jurnal No 18. 1898 / 45
Constantin BOSTAN – G.T. Kirileanu – Patimile unui ctitor de

Bibliotecă (III) / 49
Traian GRIGORESCU – Însemnări din războiul întregirii (IV)

(prezentare și editare Traian D. Lazăr) / 52
Mihail I. KOGĂLNICEANU – Despre cultură și judecata

istoriei / 56
Nicolae PANAITE / 63
Dan PETRUȘCĂ / 65
Vasile BURLUI / 66
Gheorghe SCHWARTZ – Întoarcerea în Rai a venerabilului

Julius Zimberlan / 67
Cristian LIVESCU – Nicolae Ionel, Poezia din lumea sfinților

și a praznicelor/ 74
Constantin DRAM – „Țara mea”. Compunere distopică de

Dănuț Ungureanu / 79

Dana Raluca SCHIPOR – Un autodeclarat martor al istoriei
literare. Mircea Anghelescu despre Istoria literară ca depoziție / 82

Adrian Dinu RACHIERU – „Arca” poetului / 85
Vasile SPIRIDON – Tatuaje ale actualității / 89
Antonio PATRAȘ – Singurătatea cronicarului de cursă lungă /

92
Emanuela ILIE – Un suflet prădător. Poezie și paranoimă / 95
Diana BLAGA – Dimensiunea subterană a ființei. Aura Christi

vorbește Din Infern, cu dragoste / 97
Adrian G. ROMILA – Don Quijote, într-o rulotă / 100
Ioan LASCU – Istoria chinului. Teroarea roșie / 102
Constantin COROIU – Un autoportret în oglindă / 105
Elena-Brândușa STEICIUC – Un proiect fast pentru

prosperitatea lui Blaga / 109
Carmelia LEONTE – Călătorii și nu numai / 111
Gellu DORIAN – Exerciții de neclintire – Opus primum – 1999-

2017 / 113
Theodor CODREANU – Creștinismul eminescian (II) / 115
Valentin COȘEREANU – Cronologii și simbioze poetice

eminesciene / 120
Vadim BACINSCHI – Mihai Eminescu: Scrisori de la Kuialnik

și Odesa (II)/ 125
Florica Gh. CEAPOIU – Din laboratorul lui Mihai Eminescu:

Sonetul (V) / 130
Liviu PAPUC – Nicolae Gane la 180 de ani / 136
Vasile MOIȘ – Adevăruri despre secui și urzelile din spatele lor

/ 138
Czeslaw MILOSZ. Traduceri de N. MAREȘ / 141
Michael SCHMIDT. Traduceri de Olimpia IACOB / 142
Ion PAPUC – Feminitatea ca un incendiu / 143
Mircea PLATON – Ana Blandiana și Istoria ca viitor / 147
Dan TOMULEȚ – Lucian Blaga: despre fenomenologie (II) /

151
Ioana DIACONESCU – Un alt „dosar artă-cultură”. „Sursele

existente asigură cunoașterea aspectelor din interes operativ” /
154

Ovidiu PECICAN – Noica și Blaga (II) / 159
Caius Traian DRAGOMIR – Civilizația – evoluție și involuție /

163
Florin CRÎȘMĂREANU – Pierre Hadot și filosofia / 165
Bogdan Mihai MANDACHE – Primul și ultimul. Aparentul și

ascunsul / 167
Marius CHELARU – În spatele ușilor de hîrtie / 169
Nicolae CREȚU – Mihail Bulgakov: demonicul danț / 172
Simona MODREANU – Pocnetul miturilor / 176
Ioana COSTA – Medea lui Dracontius / 178
Ștefan OPREA – Un actor cît o carte! / 179
Marian Sorin RĂDULESCU – Capra e minunat (sic!) / 182
Dragoș COJOCARU – Voci mari și culori multe la LAO / 183
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 187
I. HOLBAN – Ființa vie a străzii Aurora / 190
Octavian MIHALCEA – Plurivalente regiuni crepusculare /

192
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 193
U.S.R. FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii ianuarie 2018 / 196
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 198
Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200
Biblioteca revistei „Convorbiri literare”, nr. 2 (266) / februarie

2018, Gabriel CHIFU – Lumina care trece peste oraș
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MARTIE 2018
Cassian Maria SPIRIDON – O sută cincizeci de ani de

Convorbiri literare. Iacob Negruzzi la Convorbiri literare (I) / 1
„Politica fără istorie e ca un acoperiș zburător, fără casă”  –

dialog cu Ana BLANDIANA / 16
Elvira SOROHAN – Intelectuali români în jurnalul londonez al

lui Ion Rațiu / 19
Gheorghe GRIGURCU – „O bomboană a cerului” / 25
Basarab NICOLESCU – Evanghelia transumanistă / 29
Ioan HOLBAN – Poezia lui Lucian Alexiu / 33
Bogdan Mihai DASCĂLU – File dintr-un (prea lung) memorial

al editării Jurnalului maiorescian / 36
Titu MAIORESCU – Jurnal No 18. 1898 / 37
Constantin BOSTAN – Patimile după Maiorescu: ... și cu

Bombacilă zece! (I) / 42
Traian GRIGORESCU – Însemnări din războiul întregirii (V)

(prezentare și editare Traian D. Lazăr) / 45
I. DUSCIAN – Din Basarabia. Note și impresii / 49
Franska RICINSKI MARIENFELD / 55
Cristina PRISACARIU ȘOPTELEA / 55
Corina MATEI GHERMAN / 56
Evelyne Maria CROITORU / 57
Nina VOICULESCU / 57
Cornelia PETRESCU – Iarba de acasă / 58
Caliopia TOCALĂ – Năluca / 61
Cristian LIVESCU – Nichita Danilov sau poezia ca

reprezentare a dramei sufletului / 64
Constantin DRAM – Noir de București / 70
Dana Raluca SCHIPOR – Eseurile lui Nicolae Breban sau

istoria citită cu ochi de romancier / 73
Adrian Dinu RACHIERU – Gheorghe Tomozei, un calofil / 76
Vasile SPIRIDON – „Temele” timpului nostru / 79
Antonio PATRAȘ – O cronică uitată a lumii românești de

odinioară (I) / 82
Emanuela ILIE – „Spre lumea imposibilă a poetriei” / 85
Diana BLAGA – Anatomia unui fenomen. Marta Petreu și

Generația’27 între Holocaust și Gulag / 88
Adrian G. ROMILA – Starea de veghe / 91
Ioan LASCU – Omul cu chipul ascuns / 93
Ioana LIONTE – Virtuozitate și lirism în poezia lui Călin Vlasie

/ 97
Constantin COROIU – Ion Vianu și memoria la timpul prezent /

100
Dan CIACHIR – Un volum remarcabil / 104
Andrei ȚURCANU – „Omul aproximativ” al Tatianei

Țîbuleac: de la exercițiul psihoterapeutic la experiența aletheică /
105

Gellu DORIAN – Eliza Liță – Leoaica. După vînătoare / 110
Theodor CODREANU – Creștinismul eminescian (III) / 112
Valentin COȘEREANU – Cronologii și simbioze poetice

eminesciene (II)/ 119
Liviu PAPUC – Nicolae Gane la aniversară. 180 de ani de la

naștere / 124
Paula ROMANESCU – Ocrotitoarea Parisului este româncă /

126
Constantin CLOȘCĂ – Pacea de la Trianon (1920) – un adevăr

de necontestat / 130
Ion PAPUC – Supraviețuitorul / 134
Mircea PLATON – G.M. Vlădescu și România disperaților / 139
Dan TOMULEȚ – Euthyphron: cazul lui Socrate (I) / 147
Ioana DIACONESCU – Un alt „dosar artă-cultură”.

„Reinstruirea întregii rețele la nivelul tuturor cenaclurilor literare
din județul Iași” / 152

Ovidiu PECICAN – Noica și Blaga (III) / 156
Caius Traian DRAGOMIR – Pa calea valorilor existenței / 160
Florin CRÎȘMĂREANU – Tendenda vela... decrevimus enim

peregrinari omnibus diebus vitae nostrae / 162
Bogdan Mihai MANDACHE – Omul și simbolurile sale / 165
Marius CHELARU – Cînd dragostea este calea magică

promisă poeziei / 167
Simona MODREANU – „Omul este o creatură maleabilă...” /

169
Anca MEIROȘU – Păpușile din adîncuri / 171
Ștefan OPREA – Un act editorial reparatoriu / 172
Marian Sorin RĂDULESCU – Tarkovski, femei, feminism / 174
Dragoș COJOCARU – Cu Giorgio Germont, de la Paris la

Provența și retur / 172
Adrian PALCU – Din nou, despre mari pianiști ai vremurilor

noastre / 179
Mihai CABA – Liviu Suhar la... „Retrospectiva’75” / 182
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 184
I. HOLBAN – Ironia și prostia / 187
M. CHELARU – Mireasma unei lumi de altădată / 189
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 190
Dina CUVATA / 194
U.S.R. FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii februarie 2018 / 196
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200
Biblioteca revistei „Convorbiri literare”, nr. 3 (267) / martie

2018,  Laura CEICĂ – poemele focului

APRILIE 2018
Cassian Maria SPIRIDON – Iacob Negruzzi la Convorbiri

literare (II) / 1
„Literatura e cea care ne dă ocazia să înțelegem ce putere

dumnezeiască e în noi” – dialog cu scriitorul Virgil TĂNASE / 16
Ioan-Aurel POP – Țara Moldovei și unitatea românească / 23
Elvira SOROHAN – Educația valorilor, o problemă acută / 29
Gheorghe GRIGURCU – „Cînd iei cunoștință cu o ofensă

adusă credinței” / 25
Basarab NICOLESCU – Nichifor Crainic și Vintilă Horia:

umbre și lumini / 37
Alexandru ZUB – Istorie, mit și demitizare. Marginalia / 41 
Mircea A. DIACONU – Titu Maiorescu și E. Lovinescu. Pagini

despre voința politică și voința critică (I) / 45
Ioan HOLBAN – Poezia lui Nicolae Dabija / 51
Titu MAIORESCU – Jurnal No 18. 1898 (III) / 55
Constantin BOSTAN – Patimile după Maiorescu: ... și cu

Bombacilă zece! (II) / 64
Traian GRIGORESCU – Însemnări din războiul întregirii (VI)

(prezentare și editare Traian D. Lazăr)/ 67
Lucian VASILIU – Corespondență inedită. Epistole către

Corneliu Ștefanache (I) / 71
Geo BOGZA – Poem / 73
Barbu ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA – Cum suntem

guvernați / 74
Nicolae MAREȘ / 76
Christian W. SCHENK / 77
Adi CRISTI / 78
Daniel CORBU / 79
Val BUTNARU – Ultimul profet adevărat / 80
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Cristian LIVESCU – Poezia șoaptei dintre umbre: Elisabeta
Vartic / 83

Constantin DRAM – Geografii intimizate și caligrafii
autorizate / 88

Dana Raluca SCHIPOR – Cezar Ivănescu, trei decenii în atenția
Securității / 90

Adrian Dinu RACHIERU – Constanța Buzea, în cercul
suferinței / 93

Vasile SPIRIDON – „Temele” timpului nostru (II) / 96
Antonio PATRAȘ – O cronică uitată a lumii românești de

odinioară (II) / 99
Emanuela ILIE – Bătălia lor. Un altfel de eroism / 105
Diana BLAGA – Constantin Bostan, istoric literar / 106
Adrian G. ROMILA – Tropice literare, tropice reale / 109
Ioan LASCU – În direct despre DADA/ 112
Constantin COROIU – Eugen Simion, model de existență și

creație / 115
Gelu SABĂU – Francisco Suarez și nașterea spiritului modern

/ 118
Gellu DORIAN – Romulus Moldovan – (rupt) / 120
Valentin COȘEREANU – Cronologii și simbioze poetice

eminesciene (III)/ 122
Liviu PAPUC – Cum se numea fiul lui Maiorescu? / 128
Abdelwahed SOUAYAH. Traducere și prezentare de Francisca

RICINSKI MARIENFELD / 130

Lv YUAN / 132
Niu HAN / 134
Traduceri și prezentare de Ding CHAO
Ion PAPUC – Corecțiile Ioanei Diaconescu / 136
Mircea PLATON – Practica școlară a identității

naționale.Gînduri la centenar / 139
Dan TOMULEȚ – Euthyphron: cazul lui Socrate (II) / 142
Dan PURIC – Satul românesc / 146
Ionuț BUTOI – File din jurnalul inedit al Mărgăritei Ioana

Vulcănescu.Viață cotidiană în comunismul de tranziție (II) / 147
Ovidiu PECICAN – Un cult laic în național-

comunism:Eminescul lui Noica / 156
Ioana DIACONESCU – Un alt „dosar artă-cultură” (III). „O

supraveghere informativă generală în bune condițiuni” / 159
Caius Traian DRAGOMIR – Secretul forței magice / 162
Florin CRÎȘMĂREANU – Despre Dialogurile lui Grigorie cel

Mare / 164
Bogdan Mihai MANDACHE – Scrieri esoterice și gnostice /

167
Marius CHELARU – Primul samurai / 169
Simona MODREANU – Onoare și smerenie / 172
ANTICHITĂȚI ACTUALE
Ioana COSTA – Scrisori / 174
Ștefan OPREA – Scena marilor reprezentanții (1916-1918) /

175
Marian Sorin RĂDULESCU – Dansînd în noapte. Cei ce merg

de bună voie la moarte / 177
Dragoș COJOCARU – Antología de la Zarzuela la Arena din

Verona / 178
I. DIACONESCU – „Concursul real este în fața marelui juriu

– publicul” – despre marile concursuri internaționale și alte
reușite ale scenei: baritonul Alexandru Aghenie / 181

Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 184
Ioan HOLBAN – Ce se vede într-o oglindă neagră / 187
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 188
S. Ana – Cu ocazia anului omagial al unității de credință și

neam, al făuritorilor Marii Uniri de la 1918 / 192
U.S.R. FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii martie 2018 / 195
Zilele revistei Convorbiri literare, ediția a XXII-a, 2018 / 196
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200
Biblioteca revistei, nr. 4 (268) / aprilie 2018, Varujan

VOSGANIAN – chat

MAI 2018
Cassian Maria SPIRIDON – Iacob Negruzzi la Convorbiri

literare (III) / 1
„Noi, românii, existăm şi acesta nu este puţin lucru! Este, însă,

nevoie săexistăm cu demnitate”– dialog cu Ioan-Aurel POP,
Preşedintele Academiei Române / 15

Bojdeuca la centenar – dialog cu scriitorul Constantin
PARASCAN / 22

Elvira SOROHAN – Un scriitor îşi schimbă registrul... / 26
Gheorghe GRIGURCU – „Politician actual, semidoct şi

hulpav” / 31
Basarab NICOLESCU – Aceşti români care au făcut Franţa /

35
Alexandru ZUB – Asachi și durata istorică / 37
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Doina Cornea la Europa

liberă / 40
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Mircea A. DIACONU – Titu Maiorescu şi E. Lovinescu. Pagini
despre voinţa politică şi voinţa critică (II) / 42

Ioan HOLBAN – Cartea Facerii / 47
MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ
Titu MAIORESCU – Jurnal no 18 (IV) / 50
Constantin BOSTAN – Patimile după Maiorescu: ...şi cu

Bombacilă zece! (III) / 55
Traian D. LAZĂR – Iaşi, capitala Marii Uniri / 59
Radu ŞERBAN – Centenar – un preot la Marea Unire. Din

învăţăturile preotului Moruşcă Matei (1890-1979) către nepotul
său / 63

Sterian VICOL / 66
Florentin PALAGHIA / 68
Mircea M. POP / 69
Ion ŢURCANU / 70
Arthur SUCIU – Întîlnire cu tata / 71
Zvetlana PREOTEASA – Sînt 365 de zile de cînd te iubesc / 76
Cristian LIVESCU – Victor Munteanu, poetul furtunilor

ancestrale / 81
Constantin DRAM – Ceci n’est pas une pipe / 86
Dana Raluca SCHIPOR – O monografie necesară / 88
Adrian Dinu RACHIERU – Ana Pop Sîrbu, un temperament

liric / 91
Vasile SPIRIDON – Ploi şi intensificări ale vîntului / 93
Antonio PATRAŞ – Istoria literaturii ca album de familie / 96
Emanuela ILIE – „Scrisul a fost mereu natura mea cea mai

elevată...” Gabriela Melinescu în Jurnalul suedez (I) / 99
Diana BLAGA – Mintea care povesteşte / 103
Adrian G. ROMILA – Importanţa micilor naraţiuni / 105
Ioan LASCU – Les deux magots – cafenea literară / 106
Ioana LIONTE – Anatomia fenomenelor culturale în Eseurile

lui Ion Papuc / 109
Livia IACOB – Sinestezii pentru o altfel de primăvară / 112
Theodor CODREANU – C.D. Zeletin: arderea manuscriselor /

113
Constantin COROIU – Irina Petraş şi literatura la ora istorică

/ 117
Gellu DORIAN – Marcel Vişa – Dumnlike / 122
Valentin COŞEREANU – Cronologii şi simbioze poetice

eminesciene (IV) / 124
Ioana DIACONESCU – Un alt „dosar artă-cultură” (IV),

„Cenaclurile literare sînt conduse de persoane competente (foşti
ofiţeri de Securitate) cu o poziţie sănătoasă ataşate orînduirii
socialiste din ţara noastră” / 130

Liviu PAPUC – Eduard Gruber – Ion Creangă / 133
Elena VULCĂNESCU – Preţul visului dacic / 134
Ion PAPUC – Un poète maudit / 146
Mircea PLATON – Calistrat Hogaş şi „filosofia progresului” /

149
Dan TOMULEȚ – Albert Schweitzer: despre temeiul etic al

civilizaţiei / 153
Ovidiu PECICAN – Noica, romancierul lui Hegel / 157
Hans-Georg GADAMER – Despre incapacitatea de a dialoga /

160
Florin CRÎŞMĂREANU – Hristos şi revoluţia / 166
Bogdan Mihai MANDACHE – Gnoza, o problemă filosofică /

168
Marius CHELARU – Păpuşa / 170
Simona MODREANU – Reîntîlnirea civilizaţiilor / 174
Ioana COSTA – Epictet, în doi / 176
Ştefan OPREA – Monodrame la „Bacovia” / 177

Marian Sorin RĂDULESCU – Evanghelia transumanistă şi
evlavia populară / 179

M. CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 182
Gh. SIMON – Două poeme singulare / 185
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 187
ZILELE REVISTEI CONVORBIRI LITERARE 2018
Teodora STANCIU – Revista culturală Trinitas, 22.04.2018 (I)

/ 191
Premiile anuale ale revistei Convorbiri literare / 195
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași. Evenimentele

lunii aprilie 2018 / 196
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii: O, toamnele mele... / 200
Biblioteca revistei „Convorbiri literare” Nr. 5 (269)/ mai 2018,

Magda CÂRNECI – Foamea de bucurie

IUNIE 2018
Cassian Maria SPIRIDON – Iacob Negruzzi la Convorbiri

literare (IV) / 1
„Adevărul despre cum a murit Marin Preda se poate afla...” –

dialog cu Mariana SIPOȘ / 12
Virgil NEMOIANU – Marele Alain Corbin / 16
Elvira SOROHAN – Se vor selecta noi scriitori clasici? / 18
Gheorghe GRIGURCU – „Bunătatea nu ar avea imaginație” /

22
Basarab NICOLESCU – Adonis: anti-religios sau

transreligios? (I) / 26
Alexandru ZUB – Pe traseul unei istorii neîncheiate / 29
Ioan HOLBAN – Poeme despre moarte și (re)înviere, dragoste

și uitare / 31
Constantin BOSTAN – Emil Panaitescu și Dictatul de la Viena

(I) / 34
Traian D. LAZĂR – Iași, capitala marii uniri (II) / 38
Radu ȘERBAN – Detalii necunoscute din viața lui Nichifor

Crainic. Gînditorul de la Icland și CeRghid / 42
Radu FLORESCU / 45
Mircea PLATON / 46
Mihaela ALBU / 47
George VIDICAN / 48
Lucreția ANDRONIC / 49
Adrian VLADOMIR / 49
Dan MOISII / 50
Sorin COTLARCIUC / 50
Marian DRUMUR – Casa registrelor veșnice / 51
Ștefan AMARIȚEI – Potopul / 53
Cristian LIVESCU – Luvcian Vasiliu, templul-carte și „noua

ordine mondială a lecturii” / 57
Constantin DRAM – Odiseea spre sinele neizbăvit / 62
Dana Raluca SCHIPOR – Mircea Martin – elogiul „ultimilor

critici” / 64
Adrian Dinu RACHIERU – Adrian Popescu sau duhul eticist /

67
Vasile SPIRIDON – Iapa de dar / 70
Antonio PATRAȘ – Chris Tanasescu și poezia fără frontiere /

73
Emanuela ILIE – „Scrisul a fost mereu natura mea cea mai

elevată”. Gabriela Melinescu în Jurnal suedez (II) / 76
Diana BLAGA – Magistrul și Securitatea. Strategii de

supraviețuire în comunism / 79
Adrian G. ROMILA – Nimic nou în „Blocul cu bulină roșie” /
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82
Ioan LASCU – Tentația romanului / 83
Livia IACOB – Loialitatea față de Eminescu și apropierea de

divin. Ineditul exegezei lui Puiu Ioniță / 86
Ioana LIONTE – Armonie și contrapunct în proza Martei

Petreu / 89
Theodor CODREANU – Umbrele morții învietoare / 92
Horia Vicențiu PĂTRAȘCU – Jurnalul unui filosof / 95
Felix NICOLAU – Povești pentru cei care rezistă / 99
Geo VASILE – Carmen Secere sau misterul din căușul

claviculei / 100
Ion CRISTOFOR – Roni Căciularu – eseistul și reporterul / 102
Antoaneta TURDA – Olimpiu Nușfelean și fericirea unui destin

asumat / 104
Gellu DORIAN – Bogdan Tiutiu – Sundial / 106
Horst FASSEL – La un nou început / 108
Dusan STOJKOVIC – Umbrele ființei în poezia lui Mihai

Eminescu / 112
Lucian-Zeev HERȘCOVICI – Mihai Eminescu în limbile

ebraică și idiș / 117
Traian DIACONESCU – Vasile Alecsandri. Două secole de la

nașterea sa / 121
Ioana DIACONESCU – Un alt „Dosar Artă-Cultură” (V).

„Remedierea lipsurilor constante și penetrarea mai incisivă în
rîndul elementelor suspecte” / 124

Clara MĂRGINEANU – „Mă sîngeră rana, mă doare”. Tudor
Arghezi, un poet inegalabil / 127

Constantin COROIU – Petre Pandrea între turnul de ivoriu și
academia de sub pămînt. 50 de ani de la moarte / 130

Liviu PAPUC – „Numai vitregele împrejurări sânt vinovate...”.
Fragmente din jurnalul inedit al lui Leca Moraru / 133

Ion AGRIGOROAIEI – Regele Ferdinand alături de ostașul-
țăran în războiul de întregire / 136

Jidi MAJIA Traducere și prezentare de Adrian Daniel
LUPEANU și Constantin LUPEANU / 140

Ion PAPUC – James Minnis / 142
Dan TOMULEȚ – Albert Schweitzer: despre temeiul etic al

civilizației (II) / 145
Ionuț BUTOI – File din jurnalul inedit al Mărgăritei Ioana

Vulcănescu. Viață cotidiană în comunismul de tranziție (III) / 150
Traian-Ioan GEANĂ – A se nevoi, nevoie, nevoință – dialectica

ascezei ortodoxe reflectată în rostirea filosofică românească / 158
Florin CRÎȘMĂREANU – Reînnoirea tradiției aristotelico-

tomiste / 164
Bogdan Mihai MANDACHE – Căutarea unității primordiale /

166
Marius CHELARU – Cînd fluturii ies din crisalidă / 168
Simona MODREANU – Coroana balenei albe / 171
Ioana COSTA – Studiile clasice / 173
Ioan GROȘAN – Lucian Pintilie: in memoriam / 174
Lia FAUR – Postterapia cinema / 176
Adrian PALCU – Aniversări / 178
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 181
I. HOLBAN – Prințesa paparudelor / 184
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 186
Revista culturală Trinitas, Zilele revistei „Convorbiri literare”

(II) / 190
U.S.R. FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii mai 2018 / 195
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200

Biblioteca revistei, nr. 6 (270) / iunie 2018, Dan DAMASCHIN
– Noul ecleziast sau Fiul îndurării

IULIE 2018
Cassian Maria SPIRIDON – E. Lovinescu la Convorbiri literare

(I) / 1
„Centrul și provinciile culturale” – dialog Nicu GAVRILUȚĂ –

Ioan HOLBAN / 10
Virgil NEMOIANU – Arhimandritul Eufrosin Poteca / 16
Elvira SOROHAN – Ce literatură se mai traduce? / 18
Gheorghe GRIGURCU – „A fi citat într-un citat” / 22
Basarab NICOLESCU – Adonis: anti-religios sau

transreligios? (II) / 25
Alexandru ZUB – Discurs istoric și unitate europeană / 28
Ioan HOLBAN – Poezia lui Gheorghe Vidican / 30
Titu MAIORESCU – Jurnal no 18 (V) / 35
Constantin BOSTAN – Emil Panaitescu și Dictatul de la Viena

(II) / 39
Traian D. LAZĂR – Iași, capitala Marii Uniri (III) / 43
E. LOVINESCU – Critica și istoria literară / 47
Leo BUTNARU / 52
Sorin ROȘCA / 53
Radu CANGE / 54
Nicolae PETRESCU-REDI / 55
Constantin GUZGĂ / 56
Leonard CIUREANU / 57
Daniel DRAGOMIRESCU – O întrevedere protocolară / 58
Gheorghe MOLDOVEANU – Trenul / 60
Cristian LIVESCU – Vasile Tudor, între cultul cuvîntului și

spectacolul textual / 64
Constantin DRAM – Atunci cînd era mereu duminică. Exerciții

de mito-alean specific / 69
Ioana LIONTE – Culturi în corespondență. Dialoguri cu Virgil

Nemoianu / 71
Adrian Dinu RACHIERU – Aurel Rău, un mentor uitat?/ 74
Vasile SPIRIDON – Linia îndoită a timpului / 78
Antonio PATRAȘ – „Spiegel im Spiegel”. Polifoniile narative

ale lui Dan Miron / 81
Emanuela ILIE – Un alt loc pustiu / 85
Diana BLAGA – Angela Furtună, Elegii din infern.Un

memorial al eroului necunoscut / 88
Adrian G. ROMILA – Detenție, literatură, stil / 91
Ioan LASCU – Local și național / 93
Dana Raluca SCHIPOR – Moartea nejustificată a unui oraș.

Demolări în Bucureștiul comunist / 96
Theodor CODREANU – Iașul Marii Uniri / 99
Florin FAIFER – Singurătăți la vîrf / 106
Magda CIOPRAGA – Un roman al realizării interioare / 108
Sonia ELVIREANU – O poveste de dragoste polifonică:

Logodnica de Doina Ruști / 111
Monica GROSU – Aura Christi și religia viului într-un eseu

monografic / 113
Constantin CUBLEȘAN – Petru Movilă – povestitorul / 116
Ioana DIACONESCU – „Un sentiment de irealitate îmi ia,

grăunte cu grăunte, nisipul de sub picioare” – pagini din
corespondența interceptată de Securitate. Radu Petrescu / 120

Andrei ȚURCANU – Romanul condiției umane între echivocul
ontologic și imago dei (I) / 124

Constantin COROIU – Mircea IORGULESCU, între negație și
admirație – 75 de ani de la naștere / 130

Liviu PAPUC – Leca Morariu: cum l-a cunoscut Coșbuc pe
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Troțki / 132
Radu ȘERBAN – Cristești – o crisalidă a Unirii / 139
Czeslaw MILOSZ. Traducere și prezentare de Nicolae MAREȘ

/ 142
Ion PAPUC – Porno-liberalismul, un diagnostic / 144
Mircea PLATON – Genocidul voalat: Tidiane N’Diaye și

traficul de sclavi din lumea arabo-musulmană / 148
Dan TOMULEȚ – Un alt fel de Illich (I)( / 152
Dan UNGUREANU – Americanii nu înțeleg Europa / 154
Ovidiu PECICAN – Geneza povestirilor hegeliene în română /

164
Florin CRÎȘMĂREANU – Peregrinii de odinioară / 166
Bogdan Mihai MANDACHE – Căutarea principiului,

comuniune, metafizică / 168
Marius CHELARU – Despre o lume în care poți simți culoarea

paradisului / 170
Simona MODREANU – Binecuvîntarea talentului extravagant

(I) / 173
Ioana COSTA – Clasiciști uitați / 175
Elena DULGHERU – „Tulburarea apelor” la Sebeș, o punere

în scenă pe măsura și în spiritul lui Blaga / 176
Marian Sorin RĂDULESCU – Și va fi... acel acum și-acel apoi

al vieții / 179
Dragoș COJOCARU – Dublu popas la Deutsche Oper din

Berlin / 180
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 181
I. HOLBAN – Altcineva răsfoiește cartea vieții noastre / 184
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 186
Revista culturală Trinitas, Zilele revistei „Convorbiri literare”

(III) / 189
U.S.R. FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii iunie 2018 / 193
Lucia OLARU NENATI – La despărțirea de patriarhul

eminescologiei, Dumitru Vatamaniuc / 194
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 196
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200
Biblioteca revistei, nr. 7 (271) / iulie 2018,  Liviu VIȘAN – Mai

am cuvinte

AUGUST 2018
Cassian Maria SPIRIDON – E. Lovinescu la Convorbiri literare

(II) / 1
„Marea calitate a unei mari literaturi: e irepetabilă” – dialog cu

istoricul și criticul literar Mihai ZAMFIR / 15
Virgil NEMOIANU – Un rapsod al nostalgiei: la moartea lui

Ștefan Baciu / 19
Elvira SOROHAN – Comentarii la o „istorie politică” a

literaturii române (I) / 21
Gheorghe GRIGURCU – „Creația nu pune decît probleme

insolvabile” / 25
Basarab NICOLESCU – Adonis: anti-religios sau

transreligios? (III) / 28
Alexandru ZUB – Unitatea românilor în perspectivă istorică /

32
Mircea A. DIACONU – Despre granițe istorice, geografice și

culturale (I).Traumele ca șansă / 35
Ioan HOLBAN – Răstignit pe două hărți / 39
Titu MAIORESCU – Jurnal no 18 (VI) / 43
Constantin BOSTAN – Basarabeanul Gh. Bezviconi și

fascinația culturală a Iașilor (I) / 48
Traian D. LAZĂR – Iași, capitala Marii Uniri (IV) / 51

Adrian PORUCIUC – Marița lui Săndel din Vladomira și
însemnările ei din vremuri grele / 55

Mihai RALEA – Matei Cantacuzino / 60
Ovidiu GENARU / 62
Valentin TALPALARU / 64
Marcel MIRON / 66
Adrian FILIP / 68
Gheorghe SICOE / 69
Mihai FIRICĂ / 69
Constantin SIMIRAD – Timpul – capital prețios și uneori

povară. Nopți cenușii / 70
Cristian LIVESCU – Ioanid Romanescu, magul plebeu, profetul

rebel / 75
Constantin DRAM – Romanul de dincolo de fragmente / 80
Diana BLAGA – Mihai Zamfir, interbelicul ca stare de spirit /

82
Adrian Dinu RACHIERU – Horia Bădescu și „arta scăderii”

(o trilogie lirică) / 86
Vasile SPIRIDON – Scrijelirea scoarței cerebrale / 89
Antonio PATRAȘ – Exercițiile de versificație ale criticului sau

poezia ca „violon d’Ingres” / 92
Emanuela ILIE – Poezia, Mușcătura fluturelui japonez / 96
Ioana LIONTE – Elitele și conștiința națională: o genealogie

cultural-istorică a sentimentului național / 98
Adrian G. ROMILA – Nopți și zile în Egipt / 101
Ioan LASCU – Poezia epifanică / 103
Livia IACOB – Dacă ai noroc să aprindă în tine Dumnezeu

lumina / 106
Dana Raluca SCHIPOR – Ștefan Aug. Doinaș în lectura lui

George Vulturescu. „Tiparele eterne” și poetica orizontalității /
108

Geo VASILE – Dumitru Nicodim-Romar: Psalmi – Omariada –
Romariada sau jocul postmodern cu forme codificate / 111

Arthur SUCIU – Ultima poveste / 114
Gellu DORIAN – Denisa Crăciun – Incipit vita nova / 116
Theodor CODREANU – Basarabia și „cazul Stere” / 118
Marian Victor BUCIU – Glose despre actualitatea lui Titu

Maiorescu / 122
Ioana DIACONESCU – Un alt „Dosar artă-cultură” (VI) / 125
Constantin COROIU – Pan M. Vizirescu și puterea spiritului –

115 ani de la naștere / 128
Andrei ȚURCANU – Romanul condiției umane între echivocul

ontologic și Imago Dei (II) / 130
Livia COTORCEA – Dostoievski și moștenirea lui epistolară /

136
Liviu PAPUC – N.A. Bogdan, Ion Creangă și strămoșul CEC-

ului / 140
Ion AGRIGOROAIEI – O pagină mai puțin cunoscută a

Războiului de Întregire / 143
Vasile DIACON – Avatarurile pămîntului românesc la

conferințele de pace de la Paris și ulterior (IV) / 145
Jidi MAJIA. Traducere și prezentare de Marius CHELARU /

150
Amy SMALL-McKINNEY, Peter THABIT JONES. Traduceri

și prezentări de Olimpia IACOB / 152
Ion PAPUC – Cel care va veni sau NiNi / 153
Mircea PLATON – „Tovarăși Stalin, pînă vei trimite mila de la

Moscova, Basarabia moare” sau despre demnitatea lumii
țărănești a Basarabiei în fața urgiei bolșevice / 156

Dan TOMULEȚ – Un alt fel de Illich (II) / 160
Ovidiu PECICAN – Hegel, filosofie și literatură / 165
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Caius Traian DRAGOMIR – O știință neutră? / 170
Florin CRÎȘMĂREANU – Secolul al VII-lea bizantin: oameni

și sfinți / 172
Bogdan Mihai MANDACHE – Noaptea contemplației

purificatoare / 175
Marius CHELARU – În numele pămîntului și al vieții / 177
Ioana COSTA – Zeița care s-a născut înarmată / 180
Dragoș COJOCARU – Din Scoția spre Galaxie via Verdi / 181
Marian Sorin RĂDULESCU – Pentru cine mai bat clopotele /

184
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 186
I. HOLBAN – Dramaturgia ca literatură / 189
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 191
U.S.R. FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii iulie 2018 / 194
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 196
Mircea M. POP – Corespondență din Germania / 198
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200
Biblioteca revistei, nr. 8 (272) / august 2018,  Constantin

NOVĂCESCU – Cartea mută

SEPTEMBRIE 2018
Cassian Maria SPIRIDON – E. Lovinescu la Convorbiri literare

(III) / 1
„Eminescologia și provocările epocii post-moderne” – dialog cu

academicianul Mihai CIMPOI / 13
Virgil NEMOIANU – Originile kremlinologiei / 16
Elvira SOROHAN – Comentarii la o „istorie politică” a

literaturii române (II) / 21
Gheorghe GRIGURCU – „Solitudinea: un diapazon” / 22
Basarab NICOLESCU – Marguerite Porete și anihilarea

sufletului (I) / 25
Alexandru ZUB – Discursul istoric: dialog și persuasiune / 27
Mircea A. DIACONU – Despre granițe istorice, geografice și

culturale (II). Șansa microliteraturilor / 33
Ioan HOLBAN – Omul balcanic din Bacău / 37
Titu MAIORESCU – Jurnal no 18 (VII) / 41
Constantin BOSTAN – Basarabeanul Gh. Bezviconi și

fascinația culturală a Iașilor (II) / 45
Traian D. LAZĂR – Iași, capitala Marii Uniri (V) / 48
Adrian PORUCIUC – Marița lui Săndel din Vladomira și

însemnările ei din vremuri grele (II)/ 52
G. MILLIAN – Poporul, săracu! / 57
Marcel MUREȘEANU / 59
Maria MĂNUCĂ / 60

Stelorian MOROȘANU / 61
Nicolae ILIESCU – Mama, tata, balcomul și hemoragia

copilăriei / 62
Nina GONȚA – Din Basarabia română spre Gulag / 67
Cristian LIVESCU – Ioanid Romanescu, magul plebeu, profetul

rebel (II) / 71
Ioana LIONTE – Arheologie textuală și deveniri semantice în

Luceafărul. Text poetic integral / 77
Constantin DRAM – Voiaj de scriitor! / 80
Adrian Dinu RACHIERU – Radu Ulmeanu, un sonetist

reactivat / 83
Vasile SPIRIDON – Spălarea creierului și a sufletului / 86
Antonio PATRAȘ – N. Steinhardt și „Teroarea în Litere” / 89
Emanuela ILIE – Patimi sisifice / 92
Adrian G. ROMILA – Conjugal și extra- / 94
Dana Raluca SCHIPOR – Glasul prozei românești. Zece

scriitori în lectura lui Theodor Codreanu / 95
Ioan LASCU – Cultura națională fără frontiere / 98
Livia IACOB – Năluca, un roman de Caliopia Tocală / 101
Diana BLAGA – Realitatea prin ochii și textele reporterului

Viorel Ilișoi / 104
Theodor CODREANU – Cercul vieții și al morții / 107
Ioana DIACONESCU – Un florilegiu de poezie clasică și

contemporană românească în versiune germană / 111
Mihaela MERAVEI – O tiroliană de cuvinte și idei / 113
Gellu DORIAN – Samuel Pascariu – Eroare; Carmen Secere –

Aproape fericiți / 115
Geo VASILE – Bacovia, corespondent special al neantului / 117
Ioana DIACONESCU – Un alt „Dosar artă-cultură” (VI) / 119
Constantin COROIU – Un reîntemeietor de mituri / 121
Liviu PAPUC – Feerie și oroare (pagini din jurnalui lui Leca

Morariu / 123
Constantin CLOȘCA – Rezistența românească pe frontul Iași-

Chișinău (1944) / 127
Radu ȘERBAN – Prolog la Unire. Deportații din Rust / 130
Hans Georg GADAMER – Patrie și limbă Traducere și

prezentare de Eugen MUNTEANU / 133
Yoon-Ho CHO. Traduceri și prezentări de Olimpia IACOB /

138
Ion PAPUC – Lavric / 139
Mircea PLATON – Dînd tărcoale Marii Uniri de la 1918: cu

donuts și soda pops / 142
Dan TOMULEȚ – Un alt fel de Illich (III) / 148
Ovidiu PECICAN – Sensibilitate, ființă și comunitate etnică /

152
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Dan PURIC – Dacul liber / 155
Florin CRÎȘMĂREANU – Fizica lui Aristotel: o nouă

traducere / 158
Bogdan Mihai MANDACHE – Arta de a uni contrariile / 161
Marius CHELARU – Domnul creioanelor / 163
Simona MODREANU – Binecuvîntarea talentului extravagant

(II) / 166
Ioana COSTA – In memoriam Luciae Wald / 168
Dragoș COJOCARU – Plácido – 150 și Festivalul de la

Salzburg / 169
Adrian PALCU – Peripluri muzicale europene (I). Radu Lupu la

Barcelona / 173
Marian Sorin RĂDULESCU – Insule de memorie tarkovskiană

/ 175
Vasile MIC – Expoziție retrospectivă Vasile Pop-Negreșteanu/

181
Lia FAUR – Viața ca un cîntec simplu interpretat de un copil

stîngaci / 177
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 183
Ioan HOLBAN – „Acasele” Mariei Elena Cușnir / 184
Daniel DRAGOMIRESCU – Cavalerism și artă poetică / 186
Mircea M. POP – Moldau/ Moldova / 187
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 189
Ana PARTENI – U.S.R. FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii

august 2018 / 193
Constantin LUPEANU – Însemnări din China / 194
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 196
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200
Biblioteca revistei nr. 9 (273),  septembrie 2018: Val

MĂNESCU – Pe banda de refugiu

OCTOMBRIE 2018
Cassian Maria SPIRIDON – Comunitatea globală a

spectatorilor (I) / 1
„Suma unei vieți este formată din împliniri și eșecuri”– dialog

cu scriitorul Gellu DORIAN / 12
Elvira SOROHAN – Un povestitor autenticist în spirit moldav /

18
Gheorghe GRIGURCU – „Realul înclină spre ficțiune” / 22
Basarab NICOLESCU – Marguerite Porete și anihilarea

sufletului (II) / 25
Alexandru ZUB – Presa românească și discursul regenerativ în

epoca modernă / 27
Mircea A. DIACONU – Despre granițe istorice, geografice și

culturale (III). Auto-rasism salvator? / 33
Ioan HOLBAN – Poezia lui Marcel Miron / 38
Titu MAIORESCU – Jurnal no 18 (VII) / 43
Constantin BOSTAN – Basarabeanul Gh. Bezviconi și

fascinația culturală a Iașilor (III) / 48
Traian D. LAZĂR – Iași, capitala Marii Uniri (VI) / 51
Adrian PORUCIUC – Marița lui Săndel din Vladomira și

însemnările ei din vremuri grele (III)/ 55
George COȘBUC – Unirea Principatelor / 60
Gellu DORIAN / 62
Dorian STOILESCU / 64
Vasile POPA-HOMICEANU – Luminile răului / 65
Constantin GHERASIM – Fotografia / 69
Cristian LIVESCU – Un veac de Românie, un veac de poezie /

71
Ioana LIONTE – Gisèle Vanhese – Meridianul balcanic. O

geografie simbolică a imaginarului literar / 77
Constantin DRAM – Recuperări fabulatorii / 80
Adrian Dinu RACHIERU – Fenomenul Labiș și generația

orfelină / 82
Vasile SPIRIDON – De veghe în lanul de seară / 85
Antonio PATRAȘ – Pentru o literatură nobilă și sentimentală

(I) / 88
Emanuela ILIE – Jurnalul unui medic militar. 1917-1918. Între

„Marele Război” și mica istorie / 91
Dana Raluca SCHIPOR – Jurnalul criticului. Istoria unui

manuscris în așteptarea editorului / 95
Adrian G. ROMILA – Un dicționar al marilor aventuri / 99
Ioan LASCU – Ierbare și insectare / 101
Livia IACOB – Profesorul Al. Dima, o evocare / 104
Diana BLAGA – Radu Negrescu-Suțu „în căutarea timpului

pierdut” / 106
Theodor CODREANU – Reinventarea poeziei? / 109
Constantin COROIU – C. Stănescu, criticul și jurnalul său

„indirect” / 111
Maria TRANDAFIR – Jocul – defătare, necesitate și tragism /

115
Arthur SUCIU – În siajul unui demon / 119
A.G. SECARĂ – Sulina, mon amour! / 121
Gellu DORIAN – Alina Simona Dragomir – Ochi de culoare

bacoviană / 123
Nicolae CREȚU – Două romane sadoveniene (I) / 125
Ioana DIACONESCU – Un alt „Dosar artă-cultură” (VIII) /

130
Constantin COROIU – Un reîntemeietor de mituri / 128
Liviu PAPUC – Dosar „Convorbiri – 1867” / 133
Vasile DIACON – Avatarurile pămîntului românesc la

Conferințele de Pace de la Paris și ulterior (V) / 134
Korean Expatriate Literature. Traduceri și prezentări de Olimpia

IACOB / 139
Ion PAPUC – În Provincie / 140
Mircea PLATON – Centenarul Marii Uniri: izvoarele unității

naționale a românilor / 143
Dan TOMULEȚ – Plotin: despre ierarhiile înțelepciunii / 152
Ovidiu PECICAN – Eliade despre Noica / 157
Caius Traian DRAGOMIR – Locul unde merită să fie încercat

succesul / 159
Florin CRÎȘMĂREANU – De la nebunii întru Hristos la

flaneurii timpurilor din urmă / 161
Bogdan Mihai MANDACHE – Cunoaștere, revelație, știință /

163
Marius CHELARU – O mereu întoarcere acasă printre amintiri

pentru viitor / 165
Simona MODREANU – „Am 11 ani și vreau să mor” / 171
Ioana COSTA – Subiectiv, despre Cartea filocaliilor / 173
Dragoș COJOCARU – Plácido Domingo – 149: Luisa Miller /

174
Marian Sorin RĂDULESCU – Spune-ncet, nu spune tare –

Avalanșa / 177
Ecouri după premieră: Carnavalul după I.L. Caragiale... / 178
Neculai VOLOVĂȚ – De sunătoare, sau de anghinare? / 184
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 186
I. HOLBAN – Duh în vas de pămînt / 189
C. DRAM – Epistorlierul secret adus de Perseide / 191
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 192
Ana PARTENI – USR FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii

septembrie 2018 / 195
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Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200
Biblioteca revistei nr. 10 (274),  octombrie 2018: Maria PAL –

Un dig pentru răsărit

NOIEMBRIE 2018
Cassian Maria SPIRIDON – Comunitatea globală a

spectatorilor (II) / 1
„13 dileme despre Mitrea Cocor și o altfel de relectură a

operelor sadoveniene” – dialog cu Tudora PATRICHI / 12
Elvira SOROHAN – Călătorii ale scriitorilor celebri în Orient

/ 18
Gheorghe GRIGURCU – „Culisele vieții” / 22
Basarab NICOLESCU – Elogiul lui Matila Ghyka / 25
Alexandru ZUB – Minuție documentară și sinteză

istoriografică: Academicianul Dan Berindei / 29
Mircea A. DIACONU – Lecția lui Maiorescu. Recitind În contra

direcției de astăzi în cultura română (I) / 32
Ioan HOLBAN – Poezia lui George Vulturescu / 35
Titu MAIORESCU – Jurnal no 18 (VII) / 44
Constantin BOSTAN – G.T. Kirileanu în dialog epistolar cu

Principesa Ileana (I) / 49
Traian D. LAZĂR – Unirea Bucovinei cu România / 53
Adrian PORUCIUC – Marița lui Săndel din Vladomira și

însemnările ei din vremuri grele (IV)/ 57
Ștefan CIOBANU – Motivele sufletești ale unirii Basarabiei cu

România / 61
Valeriu VALEGVI / 65
Olga Alexandra DIACONU / 66
Mihaela OANCEA / 67
Eduard Filip PALAGHIA / 68
Florin MATEI / 68
Vasile MOIȘ – Cheia succesului via Ungaria / 69
Viorel DIANU – La scriitori / 73
Cristian LIVESCU – Mircea Petean și epopeea satului

transilvan / 77
Constantin DRAM – Frumusețea propriului infern / 83
Diana BLAGA – Arta paricidului la români. Cornel Ungureanu

în culisele literaturii române / 86
Adrian Dinu RACHIERU – Vintilă Horia, poetul... / 89
Vasile SPIRIDON – Vis de-o viață-n miezul operei / 94
Antonio PATRAȘ – Pentru o literatură nobilă și sentimentală

(II) / 97
Emanuela ILIE – Despletirea viselor. Poezie și patos / 100
Adrian G. ROMILA – Un roman al domnului Zissu / 102
Dana Raluca SCHIPOR – Traian Ștef: Contribuții la Poemul de

dragoste al Lumii / 104
Ioan LASCU – „Stihuri care să miște inima altora” / 107
Livia IACOB – Privind înapoi cu ochii tăioși ai maturității /

111
Ioana LIONTE – N.A. Bogdan și cronica exodului: Iași. Leagăn

al unirii neamului românesc (1916-1918) / 113
Anastasia DUMITRU – Pledoarie pentru memorie în

Fragmentele lui Bujor Nedelcovici / 116
Constantin COROIU – Un călinescian anticanonic / 119
Grigore ILISEI – Mănunchi de cuvinte ziditoare / 123
Maria COGĂLNICEANU – Locuirea în poezie..., o carte

complexă / 125
Gellu DORIAN – Sebastian Big – Vată de sticlă / 127
Nicolae CREȚU – Două romane istorice sadoveniene (II) / 129

Ioana DIACONESCU – Un alt „Dosar artă-cultură” (IX) / 134
Angela FURTUNĂ – Monica Lovinescu. Pasărea Phoenix,

după numai zece ani / 137
Nicolae MAREȘ – Regina Maria a României – diplomat

desăvîrșit sau Steaua de pe cerul nopții / 142
Liviu PAPUC – „Epistolele dau cea mai reușită oglindă a

sufletului”. Contact epistolar Guilelm Șorban – Leca Morariu) /
146

Constanti CLOȘCĂ – Rezistența românească pe frontul Iași-
Chișinău (1944) / 148

Radu ȘERBAN – Din Apuseni la Casa Albă – 60 de ani de la
înveșnicirea primului episcop al românilor din America / 152

Jeton KELMENDI. Traduceri și prezentări de Olimpia IACOB
/ 154

Ion PAPUC – Stoicoviciu, un pictor geometrizant / 155
Mircea PLATON – Infrastructura Binelui / 157
Dan TOMULEȚ – Plotin: Zborul înțeleptului / 159
Ovidiu PECICAN – Meditații noiciene despre socialism / 163
Caius Traian DRAGOMIR – Orizontul național și universul

culturii / 165
Florin CRÎȘMĂREANU – Despre o facultate pe care ar trebui

să o luăm în considerare / 167
Bogdan Mihai MANDACHE – Despre adevăr, prejudecăți și

ignoranță / 170
Marius CHELARU – Din nou deswpre Khayyam / 172
Simona MODREANU – Transcolorado / 175
Ioana COSTA – SPQR / 176
Dragoș COJOCARU – Dincolo de hotarele geografice ale

hispanității / 177
Marian Sorin RĂDULESCU – Implicita iluminare / 180
Neculai VOLOVĂȚ – „Nici mort nu mă las!” / 182
Alexandra NEACȘU – Mi-e milă de tine, teatrule! / 185
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 186
Ioan HOLBAN – Polenul de sub asfaltul lumii de azi / 189
C. DRAM – Poemul, mesager între pămînt și cer / 192
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 193
Ana PARTENI – USR FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii

octombrie 2018 / 196
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200
Biblioteca revistei nr. 11 (275),  noiembrie 2018: Florin

CARAGIU – Dragostea ne pîndește

DECEMBRIE 2018
Cassian Maria SPIRIDON – Comunitatea globală a

spectatorilor (III) / 1
„Speranță prea multă nu avem” – dialog cu academicianul

Vasile TĂRÂȚEANU / 12
Elvira SOROHAN – Călătorii ale scriitorilor celebri în Orient

(II) / 14
Gheorghe GRIGURCU – „Ți-a plăcut cîndva istoria” / 29
Basarab NICOLESCU – Ștefan Petică, Cavalerul Negru / 22
Alexandru ZUB – N. Iorga: personalitatea istorică a românilor

/ 24
Mircea A. DIACONU – Lecția lui Maiorescu. Recitind În contra

direcției de astăzi în cultura română (II) / 28
Ioan HOLBAN – Poezia lui Cristian Simionescu / 31
Titu MAIORESCU – Jurnal no 18 (VIII) / 33
Constantin BOSTAN – G.T. Kirileanu în dialog epistolar cu

Principesa Ileana (II) / 38
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Traian D. LAZĂR – Iași, capitala Marii Uniri (VIII). Unirea
Transilvaniei și Banatului cu România / 42

Adrian PORUCIUC – Marița lui Săndel din Vladomira și
însemnările ei din vremuri grele (V)/ 46

Din arhive personale: Ștefan Aug. Doinaș, Nichita Stănescu / 50
REGINA MARIA – După război / 51
Constantin MĂNUȚĂ / 56
Simion BOGDĂNESCU / 57
Mihai Sultana VICOL / 58
Dana BORCEA / 59
Gheorghe Mircea COVACI / 60
Florin LOGREȘTEANU – Viermele din măr / 61
Marian ILEA – Povestea vieții trecutului rapsodului Gherasin

scrisă de el însuși în colborare cu Duhul Sfînt / 64
Livia CIUPERCĂ – Mai român decît românii... Henri Mathias

Berthelot / 66
Cristian LIVESCU – Poeți din Bacău: Cecilia Moldovan și

Dumitru Brăneanu / 70
Constantin DRAM – Actori de toate zilele / 75
Dana Raluca SCHIPOR – Contribuții la o istorie recentă.

Literatura română și realismul socialist / 78
Adrian Dinu RACHIERU – Lugojenii / 81
Vasile SPIRIDON – Cădere în sus / 85
Antonio PATRAȘ – Duhul povestirii / 88
Emanuela ILIE – Oarecum anacronic / 91
Diana BLAGA – Monica Pillat. Versuri întru regăsirea sinelui

/ 93
Adrian G. ROMILA – XIX, un secol al călătoriilor românești /

96
Ioan LASCU – Compunere cu paralele egale / 98
Livia IACOB – Amărăciunea umorului eminescian / 101
Ioana LIONTE – Literatura mondială și textul eminescian ca

microcosm poetic / 104
Theodor CODREANU – La despărțirea de Ion Gheorghe

Pricop / 106
Octavian MIHALCEA – Oglindiri meandrice / 108
Marian IANCU – O poezie a stărilor limită / 109
Gellu DORIAN – Alin Ioan – Cer de rigips. Nori de glet / 112
Ognean STAMBOLIEV – Nichita Stănescu și ordinea

cuvintelor / 114
Nicolae CREȚU – Epopeea Moldovei ștefaniene (III) / 116
Ioana DIACONESCU – Un alt „Dosar artă-cultură” (IX) / 122
Constantin COROIU – Duiliu Zamfirescu în vîltoarea vremii /

125
Ion TALOȘ – Viața lui Perpessicius / 128
Liviu PAPUC – Ce știați despre Fundația Ferdinand? / 130
Radu ȘERBAN – Democrație sinodală după Marea Unire / 132
Ionel SAVITESCU – Parlamentul pribegiei / 134
Poezie contemporană. Traduceri și prezentări de Olimpia

IACOB / 136
Ion PAPUC – Identitatea / 138
Mircea PLATON – „Moldoveni, munteni, ardeleni” / 142
Dan TOMULEȚ – Repere ale unei pedagogii uitate / 145
Ovidiu PECICAN – Noica între căutări și neliniști (I) / 149
Dan PURIC – Valeria Gagealov / 151
Viorel IGNA – O eroare istorico-hermeneutică a lui Heiddeger

în interpretarea istoriei metafizicii / 152
Ionuț BUTOI – File din jurnalul Mărgăritei Ioana

Vulcănescu. (IV) / 157
Caius Traian DRAGOMIR – Modernitatea – suferința ca

salvare / 162
Florin CRÎȘMĂREANU – Mundus est fabula / 164
Bogdan Mihai MANDACHE – Multiplele chipuri ale

înțelegerii lucrurilor acestei lumi / 166
Marius CHELARU – O carte despre viața lui Ahmed

Yesevi / 168
Simona MODREANU – Istoria ca roman / 171
Ioana COSTA – Claudius nostre / 173
Dragoș COJOCARU – Clasic, romantic și modern la

Metropolitan / 174
Dan CIACHIR – O voce de aur / 178
Marian Sorin RĂDULESCU – Arhipelagul Săucan / 180
Neculai VOLOVĂȚ – Dramele memoriei / 182
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi /

184
Ioan HOLBAN – Cînd viața se petrece în destin / 187
Despre degradarea limbii române în spațiul public / 188
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 189
Ana PARTENI – USR FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii

noiembrie 2018 / 193
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 195
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 197
Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200
Biblioteca revistei nr. 12 (276), decembrie 2018:

Augustin Ioan – txt
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ZILELE REVISTEI
EDIŢIA A XXIII-A, 9-11 MAI 2019

PREMII
Premiul „Ioan Strat” pentru management cultural: Ioan

Cristescu
Premiul pentru Debut: Mirel Taloş pentru Colecţionaul

de nuduri, RAO
Premiul pentru Poezie: Andrei Novac
Premiul pentru Proză: Ştefan Mitroi
Premiul pentru Eseu: Sorin Lavric
Premiul pentru Critică: Angelo Mitchievici
Premiul „Alexandru Tzigara-Samurcaş” pentru

promovarea ideii naţionale prin intermediul istoriei artei:
Răzvan Theodorescu

Premiul „I.E. Torouţiu” pentru valorificarea istoriei lite-
rare naţionale în revista DACOROMANIA Litteraria:
Adrian Tudurachi

Premiul „Ştefan Vârgolici” pentru perpetuarea moştenirii
clasice: Ioana Costa

Premiul „Ioan Bogdan” pentru Istorie literară: Victor
Durnea

Premiul „Vasile Pogor” pentru promovarea literaturii
române în spaţiul canadian:

Gaston Bellemare
Premiul de Excelenţă: Ştefan Gorovei
Premiul Opera omnia: Gabriela Adameşteanu
Premiu special pentru contribuţia la afirmarea muzicii

Convorbirilor literare Consuela Radu-Ţaga
Premiul Naţional „Iacob Negruzzi” pentru cea mai bună

revistă literară: România literară
Premiul Naţional pentru Critică „Titu Maiorescu”:

Gheorghe Grigurcu

IANUARIE 2019
Cassian Maria SPIRIDON – Dunărea, o chestiune europeană

(I) / 1
„Nici o carte nu apare într-un ghetou estetic” – dialog cu Adrian

Dinu RACHIERU / 13
Elvira SOROHAN – Ca să se știe / 22
Gheorghe GRIGURCU – „Umilința cea mai desăvîrșită“ / 28
Basarab NICOLESCU – Mesaj adresat Galei Euro Centenart /

31
Alexandru ZUB – Unirea Principatelor: sens și finalitate / 32
Ioan HOLBAN – Lenea și somnia omului balcanic / 34
Titu MAIORESCU – Jurnal no 18 (IX) / 37
Eugène IONESCO – Epistolar / 41
Constantin BOSTAN – G.T. Kirileanu în dialog epistolar cu

Principesa Ileana (III) / 43
Adrian PORUCIUC – Marița lui Săndel din Vladomira și

însemnările ei din vremuri grele (VI)/ 47
Silvestru MORUȘCA – Între Cezar și Dumnezeu. Scrisoare de

pe frontul Primului Război Mondial / 51
Ana BLANDIANA / 54
Dan PETRUȘCA / 55
Mihai CONSTANTIN / 56

Maria CALLEYA / 57
Mirel TALOȘ – Amurgul cărților / 58
Dumitru SIMION – Poetul / 62
Cristian LIVESCU – Poeți din Bacău (II): Tincuța Horonceanu

Bernevic, Ioan Enache / 63
Constantin DRAM – Proiecții și retrospecții în ficționalul

neobligatoriu / 68
Dana Raluca SCHIPOR – Din antologie în antologie, istoria

postmodernismului românesc / 70
Adrian Dinu RACHIERU – Din orașul cu poeți / 74
Vasile SPIRIDON – Limită de vîrstă / 78
Antonio PATRAȘ – Pe drumuri de munte, căutînd România

profundă / 81
Emanuela ILIE – Un Jedi de provincie / 85
Diana BLAGA – Istoricul receptării urmuziene realizat de

Constantin Cubleșan / 87
Adrian G. ROMILA – Paradoxala coerență de sine / 90
Ioan LASCU – Unde a început Noua Europă / 92
Livia IACOB – Eminesciana, la 169 de ani de la nașterea

poetului / 95
Adrian ȚION – „Fragmente disparate” în succesiune

trepidantă / 98
Viorica NIȘCOV– „Scoati-mă pi draga lumi!” (basme

fantastice din Moldova) / 100
Gellu DORIAN – Albert Denn – Îmi pipăi cu frică tălpile / 106
Theodor CODREANU – Eminescu, Ioan Lupaș și Unirea

românilor (I) / 108
Mihaela ALBU – Vintilă Horia sub semnul lui Eminescu – în

Țară și în exil / 112
Mircea COLOȘENCO – Sonetele lui M. Eminescu (Adînca

mare, Afară-i toamnă) / 115
Ioana DIACONESCU – Un alt „Dosar artă-cultură” (X) / 120
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Nicolae CREȚU – Epopeea Moldovei ștefaniene (IV) / 124
Constantin COROIU – Soljenițîn și „ziua” care a zguduit lumea

/ 129
Maria TRANDAFIR – Jocul minții umane cu ea însăși / 132
Liviu PAPUC – Preoțime, cultură și viață spirituală în

Bucovina / 136
Traian D. LAZĂR – Unificarea României după 1918 (I) / 139
Poezia lumii. Iosif BRODSKI. Traduceri și prezentări de Leo

BUTNARU / 142
Adam SZYPER, Nino PROVENZANO. Traduceri și prezentări

de Olimpia IACOB / 145
Ion PAPUC – Radu Ulmeanu sau poezia în ucronie / 146
Mircea PLATON – Șocul ciocnirii românilor cu „civilizația” în

Primul Război Mondial / 149
Dan TOMULEȚ – Michel Henri: barbaria științei (I) / 152
Ovidiu PECICAN – Noica între căutări și neliniști (II) / 156
Dan PURIC – „Acești români fantastici” / 158
Ionuț BUTOI – File din jurnalul Mărgăritei Ioana Vulcănescu

(V) / 160
Florin CRÎȘMĂREANU – Corpus Dionysiacum: un „imn al

tăcerii” / 165
Bogdan Mihai MANDACHE – Revelație, esoterism, inițiere /

170
Marius CHELARU – Eminescu în limba lui Du Fu / 172
Simona MODREANU – Și fiii lor după ei... / 174
Ioana COSTA – Despre oameni și muzee / 176
Neculai VOLOVĂȚ – „Chiar nu vreau să mă doară

metafizicul” / 177
Radu ȘERBAN – Concertul concertelor – 2019 / 180
Marian Sorin RĂDULESCU – Zig-zag prin 2018 / 183
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 185
I. HOLBAN – Cînd viața e umplută pînă la refuz cu melancolie

/ 188
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 190
Ana PARTENI – USR FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii

decembrie 2018 / 193
Congresul ARA 42: România la Centenarul Marii Uniri / 194
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei „Convorbiri literare” nr. 1 (277), ianuarie

2019: Dumitru PANĂ – Casa rece/ elementele

FEBRUARIE 2019
Cassian Maria SPIRIDON – Dunărea, o chestiune europeană

(II) / 1
„Distrugerea memoriei este opera primordială a

comunismului...”, – dialog cu scriitoarea Ioana DIACONESCU /
13

Virgil NEMOIANU – Metamorfoze ideologice / 19
Elvira SOROHAN – Etica sentimentală pe Facebook / 21
Gheorghe GRIGURCU – „Hedonismul norilor” / 24
Basarab NICOLESCU – Reabilitarea lui Vintilă Horia (I) / 27
Alexandru ZUB – A regîndi și asuma critic trecutul / 31
Mihai CIMPOI – Gabriela Livescu: revelația stării de grație /

36
Mircea A. DIACONU – Să recitim Testamentul unui

eminescolog de Petru Creția. Despre bolile românilor (I) / 38
Ioan HOLBAN – Proza lui Vasile Popa Homiceanu / 43
Titu MAIORESCU – Jurnal no 18 (X) / 49
Epistolar Marin SORESCU, Mihai URSACHI / 54
Constantin BOSTAN – Andrei Bârseanu, scrisori către Simion

Mehedinți / 56
Adrian PORUCIUC – Marița lui Săndel din Vladomira și

însemnările ei din vremuri grele (VII)/ 60
G. VÂLSAN – Ce înseamnă a fi român / 63
Corneliu POPEL / 66
Marin IFRIM / 67
Florian SILIȘTEANU / 68
Dan MOISII / 69
Vasile LARCO / 70
Tudor LIȚCANU / 70
Paul TUMANIAN – Invitații doamnei Zenobia / 71
Constantin GHERASIM – Condamnarea / 75
Cristian LIVESCU – Nichita Stănescu, vizionarul și

experimentul 11 elegii / 78
Constantin DRAM – Doliul existenței și povestirile lui Vasile

Proca / 83
Diana BLAGA – Cînd Raiul întîlnește Iadul.Ioana Diaconescu,

„Rugul aprins” și arhivele Securității / 85
Adrian Dinu RACHIERU – Ilie Constantin, un nume uitat / 88
Vasile SPIRIDON – Indiferența Marelui Ochi divin / 92
Antonio PATRAȘ – Literatură și biografie / 95
Emanuela ILIE – Șarpele și filosofia / 98
Dana Raluca SCHIPOR – De partea bună a ierbii, Romanul

celor ce se întorc acasă / 101
Adrian G. ROMILA – Avangardism: extinderea teritoriului /

104
Ioan LASCU – Eminescu – mit și geniu național / 105
Livia IACOB – Printre oameni și cărți / 108
Cornel MUNTEANU – Poeți din Nord / 110
Mircea CIUBOTARU– Valoarea morală a mărturiei / 113
Mircea MOȚ – În absența lui Orfeu / 115
Alexandra OLTEANU – Mihai Zamfir și afinitățile strategice

ale stilului / 117
Gellu DORIAN – Mina Decu – Desprindere / 121
Theodor CODREANU – Eminescu, Ioan Lupaș și Unirea

românilor (II) / 123
Ioana DIACONESCU – Un alt „Dosar artă-cultură” (X, 2) /

127
Constantin COROIU – Autoportretul „romanticului îmblînzit” /

131
Mihaela ALBU – Homo viator sau despre Itinerariile exilului /

134
Liviu PAPUC – Eudoxiu Hurmuzaki, numai de bine! / 137
Traian D. LAZĂR – Unificarea României după 1918 (II) / 139
Poezia lumii. Amanda BELL. Traduceri și prezentare de

Olimpia IACOB / 141
Poeți polonezi contemporani: Enormi STATIONIS. Traduceri

de Marina ILIE, prezentare de Nicolae SAVA / 143
Ion PAPUC – Păgînii și noi / 144
Mircea PLATON – Românii basarabeni față cu patriotismul

civic / 148
Dan TOMULEȚ – Michel Henri: barbaria științei (II) / 152
Ovidiu PECICAN – Darul visat / 157
Dan PURIC – Mapa cu amintiri / 159
Dan CIACHIR – Un patriarh la teatru / 161
Nicolae NEGRU – Semne diacritice / 163
Florin CRÎȘMĂREANU – Despre ce s-a mai pierdut din

creștinism / 165
Bogdan Mihai MANDACHE – Meditația și Cabala / 167
Marius CHELARU – Murasaki Shikibu, Strălucitorul Genji și

lumea lor/ 169
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Simona MODREANU – În lumea de jos. Cu susu-n jos... / 172
Ioana COSTA – Dezgheț / 174
Constantin LUPEANU – O colecție de bijuterii. Artă pur și

simplu / 174
Dragoș COJOCARU – Sfidînd eternitatea, cu lacrimi de aur și

fără circumstanțe atenuante / 175
Marian Sorin RĂDULESCU – În căutarea vieților pierdute / 179
Andrei Nicolau VOLOVĂȚ – Impostura între artă și tupeu / 177
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 185
Victor CILINCA – Un hotel ce se deschide abia de sub copertă:

Odiseea Angelei / 188
Lucian GRUIA – Păsări și umbre / 190
Octavian MIHALCEA – Porții de aer / 191
Mircea M. POP – Iași / Jassy / 192
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 193
Ana PARTENI – USR FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii

decembrie 2018 / 196
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei nr. 2 (278), februarie 2019: Stere

BUCOVALĂ – Întoarcerea la umbre

MARTIE 2019
Cassian Maria SPIRIDON – Nichita Stănescu. Discurs și poezie

/ 1
„Șarpele dialectic” – dialog cu scriitoarea Magda CÂRNECI / 13
„Foarfecele cu care mă despart de fotografii dureroase” – dialog

cu scriitoarea Rodica DRĂGHINCESCU / 16
Elvira SOROHAN – Vintilă Horia. Profil romano-hispanic / 18
Gheorghe GRIGURCU – „Două ipostaze ale unui scriptor” / 24
Basarab NICOLESCU – Reabilitarea lui Vintilă Horia (II) / 27
Mircea A. DIACONU – Să recitim Testamentul unui

eminescolog de Petru Creția. Despre bolile românilor (II) / 31
Alexandru ZUB – Europa – un patrimoniu comun / 38
Ioan HOLBAN – Poetul, ca un adînc foșnet de carte / 40
Titu MAIORESCU – Jurnal no 18 (XI) / 43
Constantin BOSTAN – Gheorghe Ciprian – „Omul cu mîrțoaga

fermecată” / 47
Adrian PORUCIUC – Marița lui Săndel din Vladomira și

însemnările ei din vremuri grele (VIII)/ 50
Alexandru HURMUZACHI – Limba „moldovenească” / 54
Angela BACIU / 55
Victoria MILESCU / 56
Diana TRANDAFIR / 57
Nina VICIRIUC / 58
Lucia-Gabriela MUNTEANU – Povestea din tabloul Ruxandrei

sau Însemnări intime neterminate / 59
Nina GONȚA – Spovedania unei repatriate / 63
Cristian LIVESCU – Miron Kiropol, căutătorul de miracole în

profunzimi de ființă / 70
Constantin DRAM – Orașul și tainele sale / 76
Alexandra OLTEANU – Șarpele și filosofia sau silogismele

regăsirii / 78
Adrian Dinu RACHIERU – „Noul optzecism” / 81
Dana Raluca SCHIPOR –Gheorghe Drăgan, istoria ca datorie /

83
Antonio PATRAȘ – Început de secol. Jurnalul de tinerețe al lui

Leca Morariu / 86
Emanuela ILIE – Prin închisori și prin libertate, un concentrat de

sens/ 91
Diana BLAGA – Opera poetică a Magdei Cârneci / 93

Adrian G. ROMILA – Cei 13 și alte chestiuni derivate/ 96
Ioan LASCU – Legăturile lui V.G. Paleolog cu Alexandru

Macedonski / 98
Livia IACOB – Literatura de „nișă”, sub lupa lui Eugen Simion

/ 101
Aleksandar SHURBANOV – O antologie la aniversarea Anei

Blandiana / 104
Elisabeta BOGĂȚAN – Între psalmi și luciferism / 106
Gellu DORIAN – Iuliana Lungu – Kommos.Procesiune pentru

histerectomie / 109
Theodor CODREANU – Fabula mundi / 111
Ioana DIACONESCU – Un alt „Dosar artă-cultură” (X, 3) /

115
Constantin COROIU – Eugen Ionescu și literatura română / 119
Maria CHEȚAN – Forme ale răului în universul ficțional din

Poveste cu țigani de L.M. Arcade / 122
Mihaela ALBU – Vintilă Horia – poetul/ 128
Liviu PAPUC – Constantin Hurmuzachii – pomenire la 150 de

ani / 132
Traian D. LAZĂR – Unificarea României după 1918 (III) / 134
Radu ȘERBAN – Cuvîntul – liant al reîntregirii / 137
Christian W. SCHENK – Georg TRAKL / 141
Bill WOLAK. Traduceri de Olimpia IACOB / 145
Ion PAPUC – Poezia unei doamne / 146
Mircea PLATON – Despre Imnele lui Ioan Alexandru / 149
Dan TOMULEȚ – Michel Henri: barbaria științei (III) / 152
Ovidiu PECICAN – Transsubstanțierea valorică / 156
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Vianu MUREȘAN – Poetica așteptării oarbe la Mina Decu /
159

Florin CRÎȘMĂREANU – Commonitorium: un leac împotriva
uitării / 164

Bogdan Mihai MANDACHE – ...Și vînătorii nu au prins lebăda
sălbatică / 167

Ioan Alexandru TOFAN – Despre adevăr și prietenie / 169
Marius CHELARU – Oștile tristeții / 171
Elena Brîndușa STEICIUC – Jean Poncet sau excelența

traducătorului de cursă lungă / 175
Simona MODREANU – Să vezi Istanbulul, apoi să mori.../ 177
Ioana COSTA – Pentru clasicism / 179
Andrei Nicolau VOLOVĂȚ – Oscarul și surprizele sale / 180
Marian Sorin RĂDULESCU – Distanța dintre mine și mine sau

farmecul discret al utopiei internaționaliste / 183
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 184
I. HOLBAN – Trubadiur prin Cuțarida / 187
N. SAVA – Un florilegiu scriptural marca Mihai Stîncaru / 188
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 190
Ana PARTENI – USR FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii

decembrie 2018 / 194
Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România la 70 de ani / 194
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei nr. 3 (279), martie 2019: Maria MĂNUCĂ –

Hiperbole cotidiene

APRILIE 2019
Cassian Maria SPIRIDON – Alexandru Vlahuță, un îndrumător

(I) / 1
„Ne găsim în plin mit Ion Creangă” – dialog cu istoricul literar

Dan Grădinaru/ 13
Elvira SOROHAN – Biblioteca, farmacia nedeclarată a

autorului / 19
Gheorghe GRIGURCU – „Cît de greu de mărturisit semenilor”

/ 24
Basarab NICOLESCU – Omagiu Părintelui Jean Boboc / 28
Alexandru ZUB – Gîndul patriei și patria gîndului / 30
Ioan HOLBAN – Poetul, ca un adînc foșnet de carte / 32
Papa FRANCISC – Aforisme (I) / 37
Titu MAIORESCU – Jurnal no 18 (XI) / 42
Corespondență Nicolae Labiș – Doina Sălăjan/ 46
Alexandru VLAHUȚĂ – Moftangiul blazat / 48
Adi CRISTI / 49
Ioana DIACONESCU / 51
Christian W. SCHENK / 53
Florentin PALAGHIA / 55
Adelina FLEVA / 56
Nicolae MAREȘ / 57
Mircea STÂNCEL / 58
Marcel MIRON / 59
Ștefan MITROI – Lumină de maci / 60
Nicolae ILIESCU – Teren în pantă / 64
Constantin GHERASIM – Învierea / 67
Ștefan AMARIȚEI – O moarte neanunțată / 68
Cristian LIVESCU – Dorin Liviu Zaharia și de la „alchimia

cuvîntului” la poemele arhaice / 71
Constantin DRAM – Caliopia Tocală, quo vadis? / 76
Alexandra OLTEANU – Statui de hîrtie. Studii și impresii asupra

literaturii române / 78
Adrian Dinu RACHIERU – Basarabencele / 82

Vasile SPIRIDON – Prezentificări / 86
Antonio PATRAȘ – Scriitorul și umbra lui. De la eul biografic

la cel creator / 89
Emanuela ILIE – Înmormîntări „decantate” poetic/ 93
Dana Raluca SCHIPOR – Sanda Golopenția, drumuri și destine:

Bulevardele vieții / 96
Adrian G. ROMILA – America lui Romulus Rusan / 99
Ioan LASCU – Un caz discret: grupul suprarealist român / 102
Diana BLAGA – Corespondența lui A.P. Cehov. Provocările

editării. Omul și opera sa / 106
Theodor CODREANU – Creanga de salcie / 109
Mircea MOȚ – Existențialul textualizat / 112
Geo VASILE – Adrian Lungu sau căălătorie la capătul

labirintului / 114
Constantin COROIU – Figuri de bronz în panteonul românesc /

117
Elena-Brândușa STEICIUC – Radu Sergiu Ruba: Guantanamo

sau reverberațiile spațiului carceral / 121
Gellu DORIAN – Alin Ghiorghieș – Trenul cu nori / 123
Ioana DIACONESCU – Un efect al industrializării forțate / 125
Nicolae SCURTU – Un cărturar autentic – Neculai Muscalu /

128
Mihaela ALBU – Cuvîntul în libertate / 131
Liviu PAPUC – „Piguliri” despre Ion Grămadă / 133
Traian D. LAZĂR – Unificarea României după 1918 (IV) / 135
Constantin CLOȘCĂ – Recunoștință orașului Iași (decorarea

orașului) / 139
Ion PAPUC – Religia noastră / 141
Mircea PLATON – „O scânteie-n alergare”: Alexandru Vlahuță

/ 145
Dan TOMULEȚ – Michel Henry: barbaria științei (IV) / 149
Ovidiu PECICAN – Supunerea nesupunere / 155
Gabriel BADEA-PĂUN – De la prințesa îndepărtată la regina

războinică / 159
Florin CRÎȘMĂREANU – Despre o roată generatoare de

bucurii / 164
Bogdan Mihai MANDACHE – Corpul – materie și simbol / 166
Marius CHELARU – Sub forma pură a lacrimilor / 168
Simona MODREANU – Tot iarnă și tot vrajbă... / 172
Ioana COSTA – De pietate / 174
Dragoș COJOCARU – Astronomie post-galileeană la Opera din

Viena / 175
Marian Sorin RĂDULESCU – În căutarea unui alt vérité / 178
Vasile MIC – În Țara Oașului, la Negrești-Oaș. Expoziția „Art

Bunavestire” / 182
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 184
Ioan HOLBAN – Crima de pe scena teatrului / 187
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 189
Ana PARTENI – USR FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii martie

2019 / 193
ZILELE REVISTEI CONVORBIRI LITERARE / 195
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 196
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei „Convorbiri literare” nr. 4 (280), aprilie 2019:

Octavian MIHALCEA – Schubert neterminat

MAI 2019
Cassian Maria SPIRIDON – Vlahuţă, un îndrumător (II) / 1
„Literatura are, totuşi, viitor...” – dialog cu scriitorul Leo

BUTNARU / 14
Virgil NEMOIANU – Să ştim că nu ştim totul / 21
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Ioan-Aurel POP – Principele Petru Cercel, poetul / 24
Gheorghe GRIGURCU – „Îmi spune o doamnă abia întoarsă

din Italia” / 28
Basarab NICOLESCU – L.M. Arcade – prezentare

biobibliografică / 31
Alexandru ZUB – Univers rustic / 34
Mircea A. DIACONU – Ultimul, acelaşi mereu Miron Kiropol /

39
Ioan HOLBAN – Proza lui Radu Ţuculescu / 43
Din aforismele PAPEI FRANCISC (II) / 51
Titu MAIORESCU – Jurnal (XIII) / 53
Constantin BOSTAN – Mărturii ieşene: din Galata-n Păcurari

via... lupta de clasă (I) / 47
Christian W. SCHENK – Epistolar. George Astaloş, Ştefan Baciu

/ 61
Lascar LUŢIA – Unitatea noastră culturală / 63
Rodica DRAGHINCESCU / 65
Theodor DAMIAN / 67
Mircea M. POP / 68
Constantin GUZGĂ / 69
Cristian HARNĂU / 70
Doina GURIŢĂ / 70
Arthur SUCIU – Metroul / 71
Alexa PAŞCU – Iubiri zbuciumate / 74
Cristian LIVESCU – Căutînd idealitatea scriiturii: David

Alexandru, Th. George Calcan / 76
Constantin DRAM – George Arion şi alte (noi) provocări / 82
Dana Raluca SCHIPOR – Critică și empatie / 84
Adrian Dinu RACHIERU – Bucovinencele (trei poete) / 87
Vasile SPIRIDON – Ale filei două fețe / 91
Antonio PATRAȘ – Ipostaze ale creativității în romanul

călinescian / 94
Emanuela ILIE – „Noaptea părului liber”. Întrupări şi epifanii

poetice / 98
Diana BLAGA – Puterea cuvîntului în poezia lui Radu Sergiu

Ruba / 100
Adrian G. ROMILA – Pe drumuri, după himera libertăţii / 103
Ioan LASCU – De două ori suprarealismul / 105
Alexandra OLTEANU – Proza lui Dan Căilean și spectrul

imperturbabil al ironiei / 109
Maria TRANDAFIR – Despre talent și teama de ratare / 113
Catinca AGACHE – Slavco Almăjan: Un pește a sărit din

acvariu, sau ieșirea din tiparele poetice vechi / 118
Ramona BUJOR – Basarabia rediviva la Centenarul Marii

Uniri / 123
Gellu DORIAN – Sandra Cibicenco – Salata de cuvinte / 125
Theodor CODREANU – Țiganiada arcadiană (I) / 127
Mihai Neagu BASARAB – Gherasim Luca și poeții români

suprarealiști din 1968 / 132
Ioana DIACONESCU – Un efect al industrializării forțate:

mărirea și decăderea unui gigant industrial – Combinatul de Utilaj
Greu Iași (II) / 136

Nicolae CREȚU – Epopeea Moldovei ștefaniene (V) / 138
Liviu PAPUC – Nota scribului la Corpus 5 / 143
Traian D. LAZĂR – Unificarea României după 1918 (V) / 145
Peter J. DELLOLIO. Traduceri de Olimpia IACOB / 149
Ion PAPUC – Deochiata împerechere / 150
Mircea PLATON – Convorbiri literare și modernitatea

steampunk / 153
Dan TOMULEȚ – Dietrich Bonhoeffer: binele și facerea lui /

157

Gabriel BADEA-PĂUN – De la prințesa îndepărtată la regina
războinică: Construirea unei figuri mitice prin literatură și artă (II)
/ 162

Ovidiu PECICAN – Ratare și așteptare înfrigurată / 167
Florin CRÎȘMĂREANU – „Dumnezeu și omul își sînt unul

altuia modele” / 170
Bogdan Mihai MANDACHE – Mathnawî, o epopee spirituală /

172
Marius CHELARU – Jucătoarea de Go / 174
Simona MODREANU – Leonida Arcade şi imaginarul fractal

(I) / 177
Ioana COSTA – Cartea ascunsă / 179
Andrei Nicolau VOLOVĂŢ – Poveste despre sinucideri şi

cîinele meu japonez / 178
Marian Sorin RĂDULESCU – Sub semnul crucii / 184
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 186
I. HOLBAN – Trăim în lumi paralele / 189
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 191
Ana PARTENI – USR FILIALA IAŞI. Evenimentele lunii aprilie

2019. Din viaţa Filialei... anii ’50 / 194
Zilele revistei Convorbiri literare, ediţia XXIII / 195
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei nr. 5 (281), mai 2019: Dana Nicoleta

POPESCU – Pasaj

IUNIE 2019
Cassian Maria SPIRIDON – Un testament așteaptă împlinirea / 1
„Darul darurilor e viața” – dialog cu scriitoarea Aura CHRISTI / 7
Gheorghe GRIGURCU – „Extraordinara solidaritate a

lucrurilor” / 14
Basarab NICOLESCU – O ființă de lumină – profesoara Aspasia

Vasiliu / 17
Ion PAPUC – Episcopii martiri / 18
Constantin CUBLEȘAN – Poetul umanist Nicolaus Olahus / 21
Mircea A. DIACONU – Eugen Cioclea. Mai bine eretic decît

bigot (I) / 24
Ioan HOLBAN – Vasile Alecsandri – 200 de ani de la naștere / 29
Titu MAIORESCU – Jurnal (XIV) / 34
Constantin BOSTAN – Mărturii ieşene: din Galata-n Păcurari

via... lupta de clasă (II) / 38
Christian W. SCHENK – Epistolar. Valeriu Anania / 41
C.Ș. FĂGEȚEL – Mihail Eminescu / 44
Radu FLORESCU / 46
Dan PETRUȘCA / 48
Spiridon POPESCU / 49
Radu CANGE / 50
Giuseppe MASAVO / 51
Cornelius DRĂGAN / 52
Eduard Filip PALAGHIA / 53
Lucreția ANDRONIC / 54
Ionela-Silvia MUREȘAN / 54
Ioan ȚICALO – Natalia / 55
Constantin GHERASIM – Tînărul corporatist / 58
Cristian LIVESCU – Ana Blandiana, poezia metafizică / 62
Constantin DRAM – Atuurile lui Ștefan Negrișan / 67
Alexandra OLTEANU – Constantin Cubleșan și dialogurile

criticii teatralizate / 70
Adrian Dinu RACHIERU – Lecția „sonetului-destin” / 75
Vasile SPIRIDON – Rescrieri și reinventări / 77
Antonio PATRAȘ – Ion D. Sîrbu – 100 de ani de la naștere / 79
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Emanuela ILIE – Acuarele vulnerabile și poezie cu intarsii de
albastru / 83

Diana BLAGA – Nicoleta Popa Blanariu şi actualitatea
literaturii comparate / 86

Adrian G. ROMILA – De după Cortina de fier: prima strigare /
89

Ioan LASCU – Optzecism versus avangardism / 91
Livia IACOB – O fantezie medievală în postmodernitate / 95
Dana Raluca SCHIPOR – Memorie şi miracol. Un volum în

memoria lui Romulus Rusan / 99
Constantin COROIU – Puterea spiritului faţă cu maladia

bătrîneţii / 102
Maria EPATOV – Meta-metacritice. Învăţarea prin descoperire /

104
Elena-Brînduşa STEICIUC – Un document istoric cu o reală

valoare documentară / 106
Vasile MIC – „În spatele uşilor deschise” – un roman fluviu de

o mare credibilitate / 109
Gabriel Adrian MIREA – Ion Vianu şi amintirile unui psihiatru /

114
Gellu DORIAN – Andreea Maftei – Lebede roşii / 117
Mircea COLOŞENCO – Concordanţe Freidrich Nietzsche –

Mihai Eminescu / 119
Constantin HREHOR – Eminescu – coloana infinităţii noastre /

122
Nicolae CREŢU – Întregiri la bibliografia lui H. Sanielevici /

124
Ioana DIACONESCU – Un efect al industrializării forțate:

mărirea și decăderea unui gigant industrial – Combinatul de Utilaj
Greu Iași (III) / 127

Traian DIACONESCU – Gh. Asachi într-o monografie jubiliară
redactată de George Sorescu / 130

Roxana PATRAŞ – Iancu Jianu, haiducul naţional / 133
Mihaela ALBU – Eugen Ionesco: exilul românesc şi limba

română / 136
Daniel LĂCĂTUŞ – Traian Dorz şi Harald Sigmund hăituiţi de

Securitate la Călan / 140
Liviu PAPUC – Eminescu, „Luceafărul”, Pancratie Sidorovici...

/ 144
Amy SMALL-McKINNEY. Prezentare şi traducere de Olimpia

IACOB – Binecuvîntare / 145
Traian D. LAZĂR – Unificarea României după 1918 (VI) / 147
Mircea PLATON – Convorbiri literare și modernitatea

steampunk (II)/ 151
Dan TOMULEȚ – Dietrich Bonhoeffer: etică şi configurare /

157
Anton ADĂMUŢ – Puţin despre triunghiul erotic la Camil

Petrescu / 162
Dan CIACHIR – Yves Montand la Bucureşti / 164
Florin CRÎȘMĂREANU – Despre metafizică şi teologie la

Nicolas Malebranche / 166
Bogdan Mihai MANDACHE – Un munte de plumb / 168
Marius CHELARU – Din tezaurul tainelor / 170
Simona MODREANU – Leonida Arcade şi imaginarul fractal

(II) / 173
Ioana COSTA – Aegiptiaca / 176
Andrei Nicolau VOLOVĂŢ – Antagonia și spectacolul

sinuciderii / 177
Marian Sorin RĂDULESCU – Simona Croitoriu. Punct și de la

capăt / 179
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 181
I. HOLBAN – Prin vămile tristeții spre paradisul morții / 184
Mihai CIMPOI – Marginalii la timp / 186
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 187
Ana PARTENI – USR FILIALA IAŞI. Evenimentele lunii mai

2019 / 190
Din viaţa Filialei... anii ’50 / 192
Zilele revistei Convorbiri literare. Revista culturală Trinitas (I) /

193
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei nr. 6 (282), iunie 2019: Ioan Vintilă FINTIȘ –

Casa închisă într-o colină

IULIE 2019
Cassian Maria SPIRIDON – Epistolarul L.M. Arcade, oglindă a

exilului românesc / 1
„O ţară se ridică prin cultură” – dialog cu scriitorul Christian W.

SCHENK / 12
Ioan-Aurel POP – Nichita Stănescu şi „un pămînt numit

România” / 15
Ion PAPUC – Vasile Lucaciu / 18
Nicolae STROESCU STÎNIŞOARĂ – Pavel Chihaia: un rodnic

destin literar şi ştiinţific în vremuri potrivnice / 22
Ştefan AFLOROAIE – Epifanii vagi ale sensului / 26
Gheorghe GRIGURCU – „Stări care se epuizează” / 29
Ion HADÂRCĂ – Unde este mareșalul Prezan? / 32
Basarab NICOLESCU – Poveste cu țigani și Apocalipsa

Sfîntului Ioan / 36
Mircea A. DIACONU – Eugen Cioclea. Mai bine eretic decît
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bigot (II) / 39
Ioan HOLBAN – Țesătura narativă a ființei și spațiului ei de

identificare / 43
Titu MAIORESCU – Jurnal (XV) / 47
Nicolae SCURTU – Un convorbirist – I.A. Bassarabescu / 50
Constantin BOSTAN – Ștefan Cacoveanu și G.T. Kirileanu, o

prietenie în numele lui Eminescu / 53
Christian W. SCHENK – Epistolar. Gheorghe Bulgăr / 57
ITE [= I.E. TOROUŢIU] – Sfinxul de la Theba... / 59
Sterian VICOL / 61
Traian ŞTEF / 62
George VIDICAN / 63
Virgil DIACONU / 64
Simion BOGDĂNESCU / 65
Dan PERŞA – Călătorie prin iad / 66
Virgil RAŢIU – Ciclul Cărţile cu Alfonz / 71
Gheorghe MOCANU – Mirabila ursoaie / 74
Cristian LIVESCU – Valentin Talpalaru, meleagul „plînsului de

aripi” al poeziei / 76
Constantin DRAM – Subconștientul, acel bătrîn anticar... / 81
Alexandra OLTEANU – Aventurări exegetice pe marginea

canonului biografico-literar al canonicului Ion Creangă / 83
Adrian Dinu RACHIERU – Marcel Mureşeanu, un martor

cordial / 89
Vasile SPIRIDON – Pecetea timpului / 94
Antonio PATRAȘ – Omul cu anecdota / 96
Emanuela ILIE – Poezii întrupate pe Ultimul Mirador / 100
Diana BLAGA – Nicoleta Popa Blanariu şi actualitatea

literaturii comparate (II) / 102
Adrian G. ROMILA – În podul lui Dan C. / 105
Ioan LASCU – Un roman multipolar / 107
Livia IACOB – Note despre escapismul unui provincial / 111
Geo VASILE – Sub zodia dramei / 114
Doina CHERECHEŞ – Goarna lui Tuturuz / 117
Gellu DORIAN – Rodica Gotca – Frontiere desenate în aer cu

pumnul / 119
Constantin COROIU– Eminescu în fotografii / 121
Ioana DIACONESCU – „Industrii sub supraveghere:

neajunsuri, nerealizări, deficienţă, instabilitate” / 123
Maria TRANDAFIR – O scînteie în alergare / 127
Nicolae CREŢU – Epopeea Moldovei ştefaniene / 133
Liviu PAPUC – Adaos la Prelecţiuni / 138
Traian D. LAZĂR – Unificarea României după 1918 (VI) / 140
Simion-Alexandru GAVRIŞ – „Pășire măsurată şi prudentă”:

conservatorii, junimiştii şi gazetăria politică ieşeană la 1866 / 144
Tino VILLANUEVA. Prezentare şi traducere de Olimpia

IACOB / 148
Mircea PLATON – Ochiul mioritic al lui Ion Moldoveanu / 149
Dan TOMULEȚ – Dietrich Bonhoeffer: ultimul și penultimul /

153
Ovidiu PECICAN – Idei și concepte noiciene de atelier / 158
Gabriel BADEA-PĂUN – Momentul Nicolae Grigorescu / 160
Florin CRÎȘMĂREANU – Medievalii și istoria / 165
Bogdan Mihai MANDACHE – Povestiri cu filozofi / 167
Marius CHELARU – Din Siberia pe drumul marilor invazii în

lumea basmelor / 160
Simona MODREANU – În taina alterității intime / 172
Ioana COSTA – Terminologie gramaticală / 174
Dragoș COJOCARU – Verdi la Metropolitan / 175
Andrei Nicolau VOLOVĂŢ – Estetica violenței / 178
Marian Sorin RĂDULESCU – Cînd magia o găsești doar în titlu

/ 180
Alex VASILIU – Dmitri Șostakovici: portret mișcat, martor al

unui secol tragic (VIII) / 181
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 184
I. HOLBAN – Lumina nejefuită a trecutului / 187
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 188
Andrei PATRAŞ – Profesorul Dumitru Irimia – in memoriam /

191
Ana PARTENI – USR FILIALA IAŞI. Evenimentele lunii iunie

2019 / 192
Din viaţa Filialei... anii ’50 / 193
Zilele revistei Convorbiri literare. Revista culturală Trinitas (II)

/ 194
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei  nr. 7 (283) iulie 2019: Andrei PATRAȘ –

Cum fiara rănită...

AUGUST 2019
Cassian Maria SPIRIDON – Epistolarul L.M. Arcade, oglindă a

exilului românesc (II) / 1
„Poezia trăieşte prin ea însăşi” – dialog cu scriitorul Mihai

ZAMFIR / 11
„Ura este sentimentul copleşitor din lumea românească de azi” –

dialog cu scriitorul Eugen URICARU / 16
Virgil NEMOIANU – Recitind Fraţii Jderi / 23
Ion PAPUC – Bucolicele lui Horia Stamatu / 25
Gheorghe GRIGURCU – „Cînd doreşte să aibă o voce delicată”

/ 28
Constantin CUBLEŞAN – Un compozitor român de muzică

cultă în Transilvania secolului al XVII-lea (Ioan Caioni) / 31
Basarab NICOLESCU – Transmutaţie la Patmos / 34
Monica PILLAT – Reflecțiile lui Aurel Rău / 35
Ioan HOLBAN – Mircea Horia Simionescu – 90 de ani de la

naștere. Ingeniosul bine temperat / 37
Titu MAIORESCU – Jurnal (XV) / 43
Nicolae SCURTU – Epistole necunoscute ale lui M. Blecher / 47

Cîteva amintiri ale lui Henry Mavrodin / 48
Constantin BOSTAN – Ștefan Cacoveanu și G.T. Kirileanu, o

prietenie în numele lui Eminescu (II) / 49
Nicolae MAREȘ – Lucian Blaga la Varșovia / 53
Dim. Aug. LAURIAN – Vasile Alexandri / 57
Emilian SLUȘANSCHI – 25 de ani de la moartea lui Vasile

Alecsandri / 58
Ion HADÂRCĂ / 59
Liviu VIȘAN / 61
Gabriela LIVESCU / 62
Maria MUNTEANU-HADÂRCĂ / 63
Bedros HORASANGIAN – Bloody Mary / 64
Nicolae ILIESCU – Două loturi de proză / 67
Marian DRUMUR – Iepurii aduc noroc / 71
Cristian LIVESCU – Gheorghe Bostaca sau poezia ca „strigăt

din interiorul ființei”/ 73
Constantin DRAM – Privind peste umăr... / 77
Alexandra OLTEANU – Ioan-Aurel Pop și pledoaria pentru o

istoriografie academică purificată de efuziuni sofiste / 79
Adrian Dinu RACHIERU – Cezar Ivănescu, un trubadur hăituit

/ 84
Vasile SPIRIDON – Un paşnic duşman de moarte / 88
Antonio PATRAȘ – Eseul ca formă de libertate / 91
Emanuela ILIE – Cancerul, corpul, feminitatea, „Care dintre
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noi?” / 95
Diana BLAGA – Întoarcerea Letiției Branea / 98
Adrian G. ROMILA – Admirația bine temperată sau o filosofie a

portretului / 101
Ioan LASCU – Transumanitatea și postumanitatea / 102
Dana Raluca SCHIPOR – Strategiile fractale și viziunea

transgresiv-integratoare / 106
Paul ARETZU – Un poet al galanteriei / 109
Dorin PLOSCARU – O carte cît toate cărțile (sau despre

dialogul omului cu Dumnezeu) / 111
Diana Dobrița BÎLEA – Testimoniu al unei călătorii cathartice / 113
Gellu DORIAN – Diana Frumosu – În memoria unui criminal / 115
Constantin COROIU– Matei Călinescu, confesiunea unui

apatrid / 117
Roxana PATRAȘ – Pasiuni haiducești: femei sau cal? / 120
Ioana DIACONESCU – „[...] Nu pot, izolat de îngrijirile

familiei, să mă las la voia întîmplării – Tudor Arghezi şi lagărul de
internaţi politici de la Târgu Jiu / 124

Liviu PAPUC – Vasile Alecsandri, cârciumar / 128
Traian D. LAZĂR – Unificarea României după 1918 (VII) / 129
Simion-Alexandru GAVRIŞ – Când moldovenii au vrut să

schimbe Constituţia / 133
Pravat Kumar PADHY. Prezentare şi traducere de Olimpia

IACOB v / 137
Hilde DOMIN. Traduceri de Christian W. SCHENK / 138
Mircea PLATON – Reacționarii condeiului și conștiința

națională / 139
Dan TOMULEȚ – Bentley Hart: jocurile necesității (I) / 144
Ovidiu PECICAN – Idei și concepte noiciene de atelier (II) / 148
Dan CIACHIR – Femei la Teologie / 150
Gabriel BADEA-PĂUN – Momentul Nicolae Grigorescu (II) /

152
Caius Traian DRAGOMIR – Existenţa creatoare / 156
Florin CRÎȘMĂREANU – Tâlcuire la Capetele despre dragoste

ale Sfântului Maxim Mărturisitorul (I) / 158
Bogdan Mihai MANDACHE – Despre experiența mistică / 161
Marius CHELARU – Mesagerii ploii sau despre puterea de a

cîștiga războiul cu sufletul și credința / 163
Simona MODREANU – Har imoralist / 166
Ioana COSTA – Patrimoniu cultural imaterial / 168
Dragoș COJOCARU – Wagner la Metropolitan / 169
Andrei Nicolau VOLOVĂŢ – O zi în realismul magic / 172
Marian Sorin RĂDULESCU – Adrian Sitaru şi farmecul discret

al dilemelor domestice / 175
Alex VASILIU – Dmitri Șostakovici: portret mișcat, martor al

unui secol tragic (VIII) / 177
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 180
Ioan HOLBAN – Erosul ca miraj al minţii şi închipuirii / 183
Livia CIUPERCĂ – 3R Rădăcini/ Racines/ Radici / 184
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 185
Constantin GHERASIM – Tânărul / 188
Ana PARTENI – USR FILIALA IAŞI. Evenimentele lunii iulie

2019 / 189
Din viaţa Filialei... anii ’50 / 190
Zilele revistei Convorbiri literare. Revista culturală Trinitas (III)

/ 191
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei, nr. 8 (284) august 2019: Dorian OBREJA –

Ne/singurătatea iubitorului de cursă lungă

SEPTEMBRIE 2019
Cassian Maria Spiridon – Lumea și păcatele ei capitale (I) / 1
„Un «poet bilingv apatrid» numit Gherasim Luca” / 8
Ion PAPUC – Heidegger și politica / 13
Gheorghe GRIGURCU – „Un hotar atît de incert” / 17
Basarab NICOLESCU – Victor Cupșa, mărturisitorul / 20
Alexandru ZUB – P.P. Panaitescu: deschideri în spaţiul

istoriografic / 23
Ion HADÂRCĂ – Eminescu și Dante, afinități elective / 28
Ion HOLBAN – Călătorii, mitologie, aventuri, povești de

dragoste / 35
Titu MAIORESCU – Jurnal (XV) 1899 / 39
Nicolae SCURTU – O biografie necunoscută a lui Titu

Maiorescu / 42
Constantin BOSTAN – Regina Maria – „Scrisori de învățătură”

către Prințul Carol (I) / 46
Al. VLAHUȚĂ – Pădurile noastre / 48
Ion Tudor IOVIAN / 50
Răsvan POPESCU / 51
Caliopia TOCALĂ / 52
Cassandra CORBU / 53
Mircea Radu IACOBAN – Jurnal / 54
Matei VIȘNIEC – Două proze / 60
Alexandru PETRESCU – Orfanul II / 64
Cristian LIVESCU – Cu Radu Florescu, despre „viața paralelă”

a poeziei / 70
Constantin DRAM – Pietà pentru Papa / 76
Alexandra OLTEANU – Cărți, vise și identități în mișcare –

Incursiuni eseistice în geografia literaturii contemporane / 79
Adrian Dinu RACHIERU – Joc de doi / 83
Vasile SPIRIDON – Insinuări sulfuroase / 85
Antonio PATRAȘ – Lumea lui Pecican, așa cum a fost / 88
Dana Raluca SCHIPOR – Cenaclul lui E. Lovinescu: viață-

comunitate-literatură / 91
Adrian G. ROMILA – Ion Vianu – în definitive, psihanaliza / 94
Ioan LASCU – Ce mai face Mama Rusie? / 96
Diana BLAGA – Pe urmele lui Ion D. Sîrbu / 100
Cristina SCARLAT – Parisul nu crede în lacrimi / 103
Gellu DORIAN – Raluca Faraon – Să locuiești într-un cerc și să

nu-ți atingi centrul / 105
Antonio PATRAȘ – Ion D. Sîrbu, la centenar / 107
Alexandra OLTEANU – Ion D. Sîrbu și jurnalul cruntelor

compensații ale ironiei / 109
Flavius PARASCHIV – Omul și scrisorile sale – Ion D. Sîrbu /

110
Diana BLAGA – Ion D. Sîrbu – viața după moarte / 112
Constantin COROIU – Un „țăran enorm rătăcit la oraș”.

Tinerețea lui Marin Preda / 114
Roxana PATRAȘ – George Baronzi și literatura haiducească /

117
Lucreția PASCARIU – Titu Maiorescu. Politică și literature /

121
Ioana DIACONESCU – „Bolșevismul […] nu mai poate nimic

respecta din strădania seculară a omului și a nației lui, oricum ar
fi fost, dusă răbdător și tenace, cu jertfe de sine și de geniu” –
Tudor Arghezi și suprimarea publicației Bilete de papagal / 125

Liviu PAPUC – Un militant bucovinean pentru Unire ignorat de
posteritate: Vasile Lițu (I) / 129

Traian D. LAZĂR – Unificarea politică a României după 1918
(VIII) / 132
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Simion-Alexandru GAVRIȘ – Din timpul politicii aristocrate:
Prințul Mihail Surdza (1821-1901) / 136

Adolf SVEDCHIKOV. Prezentare și traducere de Olimpia
IACOB / 140

Evgheni ZAMEATIN. Prezentare și traducere și note de Adriana
NICOARĂ și Leonte IVANOV – Mamai / 141

Mircea PLATON – Sita de ceară: Istorii din istoria unui ținut
transilvan sau Pentru un petec de lucernă / 145

Dan TOMULEȚ – Bentley Hart: Jocurile necesității (II) / 150
Ovidiu PECICAN – Împotriva tiraniei generalurilor / 153
Gabriel BADEA-PĂUN – Generația anilor 1890 și visul

consacrării. Către Paris trecînd prin München. Ștefan Popescu /
157

Caius Traian DRAGOMIR – A înțelege – deci a fi / 161
Florin CRÎȘMĂREANU – Tîlcuire la Capetele despre dragoste

ale Sfîntului Maxim Mărturisitorul (II) / 162
Bogdan Mihai MANDACHE – Cunoașterea prin necunoaștere /

166
Marius CHELARU – Între „paradis” și iad / 168
Simona MODREANU – Legenda bancherilor / 171
Ioana COSTA – Tragedii. Benzi desenate. Ediție bilingvă / 173
Dragoș COJOCARU – Reperele estivale mediteraneene / 174
Andrei Nicolau VOLOVĂȚ – Găgăială / 178
Alex VASILIU – Dmitri Șostakovici: portret mișcat, martor al

unui secol tragic (IX). Simfonia politică – simfonia speranței –
lupta cu sine însuși / 181

Marius CHELARU – Edituri moldave/ Autori moldavi / 185
I. HOLBAN – Călătoria ca o fereastră spre foșnetul ascuns al

locurilor / 188
C. DRAM – Iris inundat în amurg / 190
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 191
Ana PARTENI – Uniunea Scriitorilor din România – Filiala

Iași:
Evenimentele lunii august 2019; Din viața Filialei – anii ’60 /

195
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei, nr. 9 (285) septembrie 2019: Daniel Octavian

BEJAN – Spovedanii

OCTOMBRIE 2019
Cassian Maria Spiridon – Lumea și păcatele ei capitale (II) / 1
„Maiorescu asocia principiile democratice educaţiei” – dialog cu

criticul Mircea A. DIACONU / 11 
Ion PAPUC – Privind spre Hegel / 16
Gheorghe GRIGURCU – „Lucruri care-ţi dau o stare de

chietudine” / 19
Mircea MUTHU – Despre comunicare în estetică / 22
Basarab NICOLESCU – Transmutaţie la Patmos / 25
Alexandru ZUB – Ilie Minea în orizontul generalităţilor

istorice: Paralipomena / 26
Ion HOLBAN – Nicolae Ioana, 80 de ani de la naştere / 31
Titu MAIORESCU – Jurnal (XVI) 1899 / 34
Nicolae SCURTU – Contribuţii la biografia scriitoarei Ana

Luca / 37
Constantin BOSTAN – Regina Maria – „Scrisori de învățătură”

către Prințul Carol (II) / 40
Gala GALACTION – Toamne de odinioară / 43
Gellu DORIAN / 45
Florentin PALAGHIA / 47
Nicolae SAVA / 49

Dumitru PĂCURARU / 51
Th. PARAPIRU – La răs/crucea Dealului Golga / 53
Răsvan POPESCU – Peştele cu aripi (sinopsis) / 58
Cristian LIVESCU – Poezia idealizării concretului: Florentina

Niță, Nina Viciriuc / 61
Constantin DRAM – Tudor Ganea, 8. Odiseea lui Vasilică / 67
Diana BLAGA – Geometrizările Constantinei Raveca Buleu / 70
Adrian Dinu RACHIERU – Nicolae Dabija, în „Poeme alese” /

73
Vasile SPIRIDON – Sora vitregă a lui Cristos / 77
Antonio PATRAȘ – Mircea Anghelescu și istoria culturală a

literaturii române / 80
Ema ILIE – Dialoguri interdisciplinare / 84
Dana Raluca SCHIPOR – Viața unui nenăscut: Carmen Firan,

În apele facerii / 86
Adrian G. ROMILA – Rambo altoit cu Cioran / 89
Ioan LASCU – Permanenţa criticii literare / 91
Livia IACOB – Rebreanu în epoca lui / 95
Alexandra OLTEANU – Pisica de lemn pictat. Demitizări

poetice ale butaforiei realităţii / 100
Theodor CODREANU – Sub imperiul fricii (I) / 104
Ioan HOLBAN – În caleașca himerei spre o lume dantescă / 108
Christian W. SCHENK – Ioana Diaconescu și spiritul absolut /

110
Constantin COROIU – Constantin Călin – „Cîtă observație,

atîta cugetare” / 114
Ion CRISTOFOR – Un traducător german și corespondenții săi:

Christian W. Schenk / 117
Gellu DORIAN – Nicoleta Onofrei – Chimera între ziduri / 120
Ioana DIACONESCU – „[...] O literatură apolitică, lipsită de

spirit partinic, evazionistă şi idealistă, influenţată de scrierile lui
Lucian Blaga”. A.E. Baconski inedit – Poezii arestate / 122

Elena VULCĂNESCU – De unde vin legendele Moldovei de Sus
/ 125

Roxana PATRAȘ – Literatură, oratorie şi alfabetizare politică /
135

Lucreția PASCARIU – Oratoria lui Titu Maiorescu / 140
Liviu PAPUC – Un militant bucovinean pentru Unire ignorat de

posteritate: Vasile Lițu (II) / 143
Traian D. LAZĂR – Unificarea politică a României după 1918

(IX) / 146
Simion-Alexandru GAVRIȘ – Bonapartism moldovenesc: Ziarul

„Constituţionariul” / 150
Wang JIAXIN. Prezentare și traducere de Elena Liliana

POPESCU / 154
Gueorgui KONSTANTINOV. Prezentare și traducere de Olimpia

IACOB / 156
Mircea PLATON – Viva Domingo! / 157
Dan TOMULEȚ – Analogia entis sau ex nihilo / 160
Florin CRÎȘMĂREANU – O nouă ediţie critică din scrierile

Sfîntului Maxim Mărturisitorul / 164
Bogdan Mihai MANDACHE – Practica unei arte ca rit

metafizic / 167
Marius CHELARU – România şi Polonia la Centenar / 169
Maria TRANDAFIR – Olga Tokarczuk: primejdia exaltării

imaginative / 172
Simona MODREANU – Sexerciții narative / 176
Ioana COSTA – Iubitorii de antichități / 178
Dragoș COJOCARU – Victoria de la Salzburg / 179
Marian Sorin RĂDULESCU – Constantin Popescu și vîltoarea

ca leitmotiv / 184
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Andrei Nicolau VOLOVĂȚ – Iași-Paris și retur (I) / 186
Marius CHELARU – Edituri moldave/ Autori moldavi / 188
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 191
Ana PARTENI – Uniunea Scriitorilor din România – Filiala

Iași: Evenimentele lunii septembrie 2019; Din viața Filialei – anii
’60 / 195

Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei, nr. 10 (286) octombrie 2019: Dan

ANGHELESCU – Poeme

NOIEMBRIE 2019
Cassian Maria SPIRIDON – Gîndurile despre poezie ale lui

Nicolae Manolescu / 1
„Citisem cărţile lui Milan Kundera, credeam că ştiu destul, dar

cărţile lui Buzura spuneau mult mai mult şi mai profund” –  dialog
cu scriitorul grec Dimitris KANELLOPOULOS / 13

Ion PAPUC – Poezia unui poliglot / 17
Gheorghe GRIGURCU – „În suflet ca în reţeaua stradală” / 20
Basarab NICOLESCU – Exilul românesc şi reunificarea culturii

române / 23
Ion HOLBAN – Ciudate întîmplări ale unor oameni de demult /

26
Antonio PATRAȘ – Nicolae Manolescu – criticul canonic / 30
Lucreția PASCARIU – Nicolae Manolescu și imaginea criticului

maiorescian / 32
Andreea MAFTEI – Nicolae Manolescu și Istoria critică a

literaturii române / 34
Alexandra OLTEANU – Nicolae Manolescu și hegemonia

efortului de sistematizare a realizărilor romanești / 36
Ion H. CIUBOTARU – Alexandru Zub, moment aniversar / 38
Titu MAIORESCU – Jurnal (XVI) 1899 / 41
Nicolae SCURTU – Noi completări la biografia lui Radu

Dragnea / 43
Ionuț BUTOI – File din jurnalul inedit al Mărgăritei Ioana

Vulcănescu. Viața cotidiană în comunism,ul de tranziție (V) / 45
Constantin BOSTAN – 1927: Două morți care au schimbat

România / 50
Mihail SADOVEANU – Vlahuță / 53
Vasile TUDOR / 54
Gheorghe SIMON / 56
Anne Marie BEJLIU / 57
Ion CREANGĂ – În permisie / 58
Constantin TRANDAFIR – Amalgam în sol minor / 62
Cristian LIVESCU – O altfel de poezie: Constanța Apetroaie,

Ana Bondar / 67
Constantin DRAM – Un timp cu mai multe viteze / 72
Alexandra OLTEANU – Tehnici de camuflaj. Anatomia

simplităţii intimiste şi sonorităţile poetice ale cotidianului / 74
Adrian Dinu RACHIERU – Aura Christi sau „Cartea fiinţei” /

76
Vasile SPIRIDON – Împotriva neoghersimului / 79
Antonio PATRAȘ – Pentru o istorie descriptivă a literaturii

române / 82
Emanuela ILIE – Confesiuni din(colo de) infernul corporal / 86
Diana BLAGA – Ion Tudor Iovian și a sa „mica vicioasă

poezie” / 88
Adrian G. ROMILA – Dicționar de amoruri celebre / 91
Ioan LASCU – Iluminare și restructurare. Trei momente din

cultura românească a secolului al XIX-lea / 92
Livia IACOB – Metamorfozele romanului românesc în perioada

interbelică (I) / 95
Dana Raluca SCHIPOR – Gherasim Luca: poezie ontofonie /

101
Theodor CODREANU – Sub imperiul fricii (II) / 104
Constantin COROIU – D.R. Popescu și tema sa favorită: mitul /

108
Gellu DORIAN – Andrei Dulo – Palimpsest oniric / 111
Adrian PORUCIUC – Noul Testament de la Bălgrad a împlinit

370 de ani / 113
Ioana DIACONESCU – „[...] O literatură apolitică, lipsită de

spirit partinic, evazionistă şi idealistă, influenţată de scrierile lui
Lucian Blaga”. A.E. Baconski inedit – Poezii arestate (II) / 117

Roxana PATRAȘ – Literatura lui Mihail Kogălniceanu / 120
Liviu PAPUC – Unirea din 1918 la Suceava – Extrase din

jurnalul inedit al lui Victor Morariu / 123
Traian D. LAZĂR – Unificarea politică a României după 1918

(X) / 129
Simion-Alexandru GAVRIȘ – Două ziare ieşene la 1861:

Viitorul şi Trecutul / 133
Dileep JHAVERI / 136 (Prezentare și traducere de Olimpia

IACOB)
Mircea PLATON – „Modelul suedez” de ţară şi „modelul

finlandez” de educaţie / 138
Dan TOMULEȚ – Elemente de apologetică plotiniană (I) / 146
Ovidiu PECICAN – Cultura ca eroism solitar / 150
Caius Traian DRAGOMIR – Vîrsta cunoaşterii / 153
Florin CRÎȘMĂREANU – Constantin Micu Stavila şi discipolii

săi / 155
Bogdan Mihai MANDACHE – Limbajul uitat / 157
Lavinia GRIJAC – Filosofia istoriei: Gioacchino da Fiore sub

chipul lui Bonaventura / 159
Marius CHELARU – Despre dragoste, credinţă, pierzanie şi

mîntuire pe malul de dincolo de moarte şi de timp al Lacului
Albastru / 160

Simona MODREANU – Traducătorul, între opacitate şi
transparenţă (I) / 164

Ioana COSTA – Societatea de studii clasice / 167
Anca MEIROŞU – Emoţia de a trăi sau despre cum să scriem

prezentul / 168
Dragoș COJOCARU – Despărţirea de Metropolitan şi minunata

lume nouă / 169
Marian Sorin RĂDULESCU – Trei „spărturi” în minimalismul

noului cinema românesc / 173
Andrei Nicolau VOLOVĂȚ – Iași-Paris și retur (II) / 175
Alexandra NEACŞU – Dragă Doamnă Tamara / 180
Marius CHELARU – Edituri moldave/ Autori moldavi / 182
Mircea MOŢ – Cistelecan după Cistelecan / 185
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 187
Constantin GHERASIM – Firma / 191
Ana PARTENI – Uniunea Scriitorilor din România – Filiala

Iași: Evenimentele lunii octombrie 2019; Din viața Filialei – anii
’60 / 195

Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei, nr. 11 (287) noiembrie 2019: Radu Sergiu

RUBA, Scrieri și citiri

DECEMBRIE 2019
Cassian Maria SPIRIDON – O lustrație care n-a mai avut loc / 1
„Creștinismul este în gena omului modern european” – dialog cu

scriitorul Nicu GAVRILUȚĂ / 8
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Răzvan THEODORESCU – Cît a durat Revoluția Română? / 15
Ion PAPUC – Cunoașterea prin credință / 17
Gheorghe GRIGURCU – „Poltroneria vizibilului” / 21
Constantin CUBLEȘAN – Un proces al scrisului românesc:

Caragiale – Caion / 24
Basarab NICOLESCU – Exilul românesc și reunificarea culturii

române (II) / 27
Mircea A. DIACONU – Câteva considerații despre fața dublă a

poeziei lui Nicolae Labiș și despre perenitatea ei / 31
Ioan HOLBAN – Poeme în porunca iertării și volbura sîngelui /

37
Titu MAIORESCU – Jurnal nr. 18 (XVII) / 40
Ionuț BUTOI – File din Jurnalul inedit al Mărgăritei Ioana

Vulcănescu. Viața cotidiană în comunismul de tranziție / / 43
Constantin BOSTAN – 1927: Două morți care au schimbat

România (Ferdinand I și Ion I.C. Brătianu) (II) / 48
Aurel MORARIU – Mergem spre naționalizare?... / 51
Alexandru SFÂRLEA / 52
Silviu SANIE / 53
Olga Alexandra DIACONU / 54
Corina MATEI GHERMAN / 54
Bianca VIȘAN / 55
Ștefan MITROI – Ca-n filme / 56
Florin LOGREȘTEANU – Iluzia păsărilor călătoare / 62
Cristian LIVESCU – Marginea exactă a existenței: George V.

Precup / 65
Constantin DRAM – Un mărturisitor de bună-credință: Grigore

Ilisei / 70
Dana Raluca SCHIPOR – Mihail Sadoveanu prin vămile

actualității / 73
Adrian Dinu RACHIERU – „Identitățile” lui A.E. Baconsky / 76
Vasile SPIRIDON – De la lume virtuală adunate / 82
Antonio PATRAȘ – „Buzduganul unei generații” / 85
Emanuela ILIE – Confesiuni din(colo de) infernul corporal (II) /

89
Alexandra OLTEANU – Poezia de zi și noapte. Ritmurile

poematice ale crepusculului / 91
Adrian G. ROMILA – Printre singurătățile neștiute ale orașului

/ 94
Ioan LASCU – Lacrimi pe baricadă / 96
Livia IACOB – Metamorfozele romanului românesc în perioada

interbelică (II) / 99
Diana BLAGA – Ultimele ore din viața lui

Marin Preda – reconstituite de Mariana
Sipoș / 104

Ioana LIONTE, Lucreția PASCARIU –
Digital Humanities. Perspective ale studiilor
literare în era digitală / 107

Theodor CODREANU – Marius Chelaru,
orientalistul / 111

Adrian JICU – Ovidiu Genaru – 50 de ani
de poezie/ 117

Gellu DORIAN – Ion-Valentin Ceaușescu
– La o țigară cu umbrele / 120

Ion BUZAȘI – Petru Maior și Alexandru
Todea / 122

Ioana DIACONESCU – A.E. Baconsky
inedit – Poezii arestate III / 126

Constantin COROIU – Creangă, între
autoficțiune și realism melancolic / 129

Grigore ILISEI – Popasuri pe tărâmul

labișian al Mălinilor / 132
Roxana PATRAȘ – O patologie a tâlharului: Radu a lui Anghel

/ 139
Liviu PAPUC – Vlahuță – o carte de învățătură / 143
Traian D. LAZĂR – Unificarea României după 1918 (XI) / 145
Simion-Alexandru GAVRIȘ – Un nonconformist al marii

politici: Manolache Costache Epureanu / 149
Mia BARKAN CLARKE. Prezentare și traduceri de Olimpia

IACOB / 152
Mircea PLATON – Lumea românească și „chestiunea

țărănească” / 153
Dan TOMULEȚ – Elemente de apologetică plotiniană (II) / 155
Ovidiu PECICAN – Mari personalități și opere / 159
Caius Traian DRAGOMIR – Reperul de neînlocuit al victoriei /

162
Florin CRÎȘMĂREANU – Gerard de Cenad și cuptorul nostru

cel de toate zilele (I) / 164
Bogdan Mihai MANDACHE – Turba Philosophorum / 167
Marius CHELARU – Zulehia deschide ochii / 169
Simona MODREANU – Traducătorul, între opacitate și

transparență (II) / 172
Ioana COSTA – Gerard de Cenad / 175
Dragoș COJOCARU – Romantism, Antichitate, Clasicism și

Exotism de week-end la Metropolitan / 176
Andrei Nicolau VOLOVĂȚ – Netflix și prezidențialele / 180
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 182
O carte despre Esența simplă a vieții / 185
Constantin DRAM – Ceasornicarul înmoaie degetele în veșnicie

/ 186
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 187
Ana PARTENI – USR FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii

noiembrie 2019 / 191
Ion VARLAM – De ce trebuie neapărat legiferat Punctul 8 al

Proclamației de la Timișoara / 193
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 196
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei Convorbiri literare nr. 12 (288), decembrie

2019: Cristina SCARLAT – Lupul din Lună
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ZILELE REVISTEI, EDIŢIA A XXIV-A,
17-18 SEPTEMBRIE 2020

PREMII
Premiul pentru Debut: Vlad SIBECHI pentru

Meditațiile bătrânului despre libertate, Tracus Arte
Premiul pentru Poezie: Constantin HREHOR
Premiul pentru Proză: Nicolae ILIESCU
Premiul „Alexandru Tzigara-Samurcaş” pentru istoria

mentalităților: Mihai GHEORGHIU
Premiul „I.E. Torouțiu” pentru studii culturale: George

ACHIM
Premiul „A.D. Xenopol” pentru istorie: Mihai Dimitrie

STURDZA
Premiul „Al. Philippide” pentru contribuții la lingvistica

românească: Alexandru GAFTON
Premiul de Excelență: Ioan-Aurel POP
Premiul Opera omnia: Mihai ZAMFIR
Premiul Naţional „Iacob Negruzzi” pentru cea mai bună

revistă literară: Memoria (director Nicolae
Constantinescu)

Premiul Naţional pentru Critică „Titu Maiorescu”: Ion
POP

IANUARIE 2020
Cassian Maria SPIRIDON – Eminescu, primul studiu critic / 1
„Oricum ne-am construit/ ne construim viața, contează doar ce

lăsăm frumos și bun în urma noastră!” – dialog cu scriitorul Florentin
POPESCU / 11

Ion PAPUC – Jurnalul lui Jeni Acterian / 19
Gheorghe GRIGURCU – „O casă pe care-ți fixezi privirea” / 22
Basarab NICOLESCU – Imortalitatea prin operă, imortalitatea

prin arhive și imortalitatea prin trupul spiritual / 25
Ion HADÂRCĂ – Eminescu sau codul ieșirii din labirint / 27
Ioan HOLBAN – Poezia lui Dumitru Matcovschi / 30
Alexandra OLTEANU – Ioan-Aurel Pop și hermeneutica paideică

a trecutului național / 34
Diana BLAGA – Cercetarea istoriei în viziunea lui Ioan-Aurel Pop

/ 36
Dana Raluca SCHIPOR – O sinteză a istoriei României moderne

de Ioan-Aurel Pop / 38
Titu MAIORESCU – Jurnal 1899 (XVIII) / 40
Nicolae SCURTU – Noi completări la biografia lui Marin

Ștefănescu / 42
Constantin BOSTAN – V.A. Urechia, impetuos centurion al

latinității noastre (I) / 44
Aurel MORARIU – Câteva amănunte despre activitatea politică și

socială a ziaristului Eminescu. / 47
Christian W. SCHENK / 49
Marcel MUREȘEANU / 51
Sorin IVAN / 52
Ion LAZU – Direcția loviturii principale / 53
Cristian LIVESCU – Ioana Diaconescu sau poezia ca tăinuire a

suferinței (I) / 56
Constantin DRAM – Corneliu Bichineț, Lumea de dincolo de

barieră / 60
Alexandra OLTEANU – Literatura sociologizantă ca scenariu

hermeneutic / 62

Adrian Dinu RACHIERU – Anghel Dumbrăveanu sau
ceremonialul liric / 64

Vasile SPIRIDON – Convingeri personale și orientări oficiale / 69
Antonio PATRAȘ – „Buzduganul unei generații” / 72
Emanuela ILIE – Poezii de toamnă tîrzie / 79
Diana BLAGA – Vămile speranței lui George L. Nimigeanu / 81
Adrian G. ROMILA – O minunată carte cu ilustrații / 84
Ioan LASCU – Cucernicele ziceri duhovnicești din adâncul

credinței / 86
Dana SCHIPOR – Epistolar L.M. Arcade. Imaginea cenaclului din

exil / 90
Theodor CODREANU – Provocările lui Adi Cristi (I) / 93
Geo VASILE – Cornel Paiu: poetul cu inima ca o icoană / 97
Elena-Brândușa STEICIUC – O cronică a timpurilor postmoderne

/ 100
Simona MODREANU – Traducerea ca act cultural / 102
Constantin COROIU – Fiul risipitor și „pedagogia curajului” /

103
Lucreția PASCARIU – O nouă abordare a teoriei literare / 105
Gellu DORIAN – Ioana Vintilă – Păsări în furtuna de nisip / 108
Nicolae GEORGESCU – Arta de a scrie pe vremea lui Eminescu

(I) / 110
Elena VULCĂNESCU – Eminescu la cumpăna din calea Vienei /

115
Ioana DIACONESCU – Din arhiva CNSAS. Grațiere vs.

condamnare: Vintilă Horia pe eșafosul „tribunalelor poporului” / 121
Roxana PATRAȘ – Pentru reabilitarea literaturii de consum / 125
Liviu PAPUC – Addenda la Victor Morariu / 130
Traian D. LAZĂR – Unificarea României după 1918 (XII) / 133
Simion-Alexandru GAVRIȘ – Un însingurat: Grigore Costache

Epureanu / 137
Stanley H. BARKAN. Prezentare și traduceri de Olimpia IACOB /
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140
Mircea PLATON – EU-ro universitățile și dispariția elitelor

naționale / 141
Dan TOMULEȚ – Plotin, despre generozitatea supremă / 145
Ovidiu PECICAN – Utopia celor 22 / 149
Alexandru RACU – Dezlumire și dezîmbisericire / 153
Caius Traian DRAGOMIR – Iubirea – experiență și definire / 154
Florin CRÎȘMĂREANU – Gerard de Cenad și cuptorul nostru cel

de toate zilele (II) / 156
Bogdan Mihai MANDACHE – Despre compromis, între

neîncredere și virtute / 158
Lavinia GRIJAC – Dă-ți timp ție însuți sau despre tradiția

scrierilor protreptice / 160
Marius CHELARU – Când morții sunt mai deștepți decât viii / 161
Simona MODREANU – Cum să-ți reușești eșecul / 165
Ioana COSTA – Bibliotheca Alexandrina / 167
Dragoș COJOCARU – Apoteoza lui Plácido Domingo și verismul

Annei Netrebko la Scala din Milano / 168
Andrei Nicolau VOLOVĂȚ – Umbra lui Cehov la(‘s) fierbinți /

172
Mircea V. DIACONU – Moralitate mecanică / 174
Alexa VISARION – Cine e Hamlet? / 178
ALEXA VISARION, 50 DE ANI DE CARIERĂ: Horia

BĂDESCU, Dorel VIȘAN, Richard BOVNONCZKI, Marian
RÂLEA / 183

Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 188
Ioan HOLBAN – Adunarea femeilor / 191
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 193
Ana PARTENI – USR FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii

decembrie 2019 / 195
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei nr. 1 (289), ianuarie 2020: Eduard Filip

PALAGHIA – Bucăți de drum

FEBRUARIE 2020
Cassian Maria SPIRIDON – Omul în era conformismului / 1
„Indiferent dacă e scrisă de clasici ori de contemporani, literatura e

oglinda societății noastre din totdeauna...” – dialog cu istoricul și
criticul literar Constantin CUBLEȘAN / 9

Ion PAPUC – Annie Bentoiu și memoriile sale / 12
Alexandru ZUB – De la pedagogia resurecției la discursul critic /

16
Gheorghe GRIGURCU – „Anotimpuri morale” / 18
Basarab NICOLESCU – Mircea Eliade, una din cele mai

importante personalități ale secolului al XX-lea / 21
Mircea A. DIACONU – În apărarea lui I. Negoițescu (I) / 27
Ioan HOLBAN – M.R.I. – 80 / 32
Titu MAIORESCU – Jurnal (XIX). 1899 / 37
Nicolae SCURTU – Emanoil Bucuța și confrații săi / 40
Constantin BOSTAN – V.A. Urechia, impetuos centurion al

latinității noastre (II) / 43
Octavian IONESCU – „Revoluția” de la 1907 / 47
Leo BUTNARU / 49
Răsvan POPESCU / 50
Vasile BURLUI / 51
Dan MOISII / 52
Vasile MIC / 53
Miruna MUREȘANU / 53
Magda HĂRĂBOR / 54
Adrian MUNTEANU / 54

Vasile POPA HOMICEANU – Luminile răului / 55
Adrian FETECĂU – Frica și armele / 60
Cristian LIVESCU – Ioana Diaconescu sau poezia ca tăinuire a

suferinței (II) / 63
Constantin DRAM – Un alt(fel) de dans cu memoria / 68
Diana BLAGA – Articolele cu caracter ecleziastic ale lui Ion

Agârbiceanu / 70
Adrian Dinu RACHIERU – Octavian Doclin – 70. De la

„subteranele tinere” la metafizica subteranei / 73
Vasile SPIRIDON – Virtute și servitute / 76
Antonio PATRAȘ – Psihologie cognitivă și literatură / 79
Emanuela ILIE – „Ultimă oră prin tăcerea catapitesmelor...”.

Poezia lui Ion Vinea / 83
Alexandra OLTEANU – Teatru la filtru. Reprezentarea scenică și

seismograful subiectivității critice / 87
Adrian G. ROMILA – Risonant: Varșava / 90
Livia IACOB – Contribuții editoriale ieșene în eminescologia de

ieri și de astăzi / 92
Dana Raluca SCHIPOR – Cântece de cătănie, o antologie de

Nicolae Bot / 95
Lucreția PASCARIU – Aura Christi și poetica spațialității / 98
Theodor CODREANU – Provocările lui Adi Cristi (II) / 98
Mircea MOȚ – Note la poezia lui Nicolae Prelipceanu / 104
Octavian MIHALCEA – Sub semnul lui Pluton / 107
Gellu DORIAN – Flavius Maxim – Ultimele poezii comuniste / 108
Nicolae GEORGESCU – Arta de a scrie pe vremea lui Eminescu

(II) / 110
Elena VULCĂNESCU – Eminescu la cumpăna din Calea Vienei

(II) / 115
Ioana DIACONESCU – Din arhiva CNSAS. Istoria unei

contrafaceri: Vintilă Horia în rapoartele Securității / 120
Constantin COROIU – Cioran epistolierul / 126
Roxana PATRAȘ – Ciocoii: un roman haiducesc scris la sala de

cinema / 129
Paul DUGNEANU – Un fragment de  / 132
Liviu PAPUC – Nicolae Cârlan – la aniversară! / 134
Sepideh ZAMANI. Prezentare și traduceri de Olimpia IACOB /

135
Ingeborg BACHMANN. Traduceri de Christian W. SCHENK /

136
Traian D. LAZĂR – Unificarea României după 1918 (XIV) / 138
Simion-Alexandru GAVRIȘ – Un boier populist: Petre P. Carp

(1837-1919) / 142
Mircea PLATON – „Teroarea istoriei” și farmecul istoriilor / 145
Dan TOMULEȚ – Plotin, despre generozitatea supremă (II) / 147
Ovidiu PECICAN – Saltul prin cultură / 149
Dan CIACHIR – Biblia sinodală din 1968 / 151
Theodor DAMIAN – Relativism – erodarea subiectivității.

Adevărul se află în „ochiul” privitorului / 153
Caius Traian DRAGOMIR – Solilocvii. Credință și civilizație / 159
Florin CRÎȘMĂREANU – Strepidus mundi. Despre lumea

minunată distrusă de creștinism / 161
Bogdan Mihai MANDACHE – O oglindă a omenescului –

sexualitatea / 163
Marius CHELARU – Lumea ceramicii chinezești. O călătorie în

timp și spațiu / 165
Simona MODREANU – Și dacă nasul Cleopatrei? / 168
Ioana COSTA – Conferințe / 170 
Dragoș COJOCARU – Artizani și suverani în stagiunea autumnală

vieneză / 171
Andrei Nicolau VOLOVĂȚ – Cum se vede prin Globul de aur /
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175
Marian RĂDULESCU – Ilf&Petrov by Matyas&Bandi / 179
Alexandra NEACȘU – Infinita bogăție a bătrînilor noștri / 180
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 181
Ioan HOLBAN – Poeme ca niște vase pentru gînduri / 184
Elena VIERU – Avatarul unui sentiment / 186
Iulian CĂTĂLUI – Șarpele de balustradă, de Marcel Miron / 188
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 190
Constantin GHERASIM – Înscrierea / 193
Ana PARTENI – USR FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii ianuarie

2020. Din arhiva Filialei / 195
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 196
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei nr. 1(290), februarie 2020: Cristina CHIPRIAN

– Refacerea

MARTIE 2020
Cassian Maria SPIRIDON – Omul în era conformismului (II) / 1
„Unde am greșit?” se întreabă Paul Goma – dialog cu scriitoarea

Mariana SIPOȘ / 11
Ion PAPUC – Aurel Popp, un artist în contrasens / 17
Gheorghe GRIGURCU – „Îi plac mult copiii” / 21
Basarab NICOLESCU – Catedrala Sfinților Arhangheli din Paris

/ 24
Alexandru ZUB – De la pedagogia resurecției la discursul critic /

26
Mircea A. DIACONU – În apărarea lui I. Negoițescu (II) / 28
Ioan HOLBAN – Proza lui Vasile Iancu / 35
Titu MAIORESCU – Jurnal (XIX). 1899 / 42
Nicolae SCURTU – Contribuții la biografia istoricului literar

Dumitru Murărașu / 45
Constantin BOSTAN – Aron Densusianu vs. Ioan Mețianu, ideal

național vs. poverile vieții (I) / 48
D.C. VOICULESCU – O călătorie pe malul Nistrului. Simple note

/ 51
Simona-Grazia DIMA / 54
Victoria MILESCU / 55
Indira SPĂTARU / 56
Maria GRĂDINARU / 57
Virginia BURDUJA – Cum nu s-a făcut bunicul neamț / 58
Angela BACIU – Visul I. Visul II / 62
Cristian LIVESCU – Ioana Diaconescu sau poezia ca tăinuire a

suferinței (III) / 63
Constantin DRAM – Ce zici, bătrîne prieten, să continuu? / 68
Diana BLAGA – Vasilica Bălăiță și lumea filmelor lui Alexa

Visarion / 71
Adrian Dinu RACHIERU – Poezia la „Eikon” (trei poete) / 74
Vasile SPIRIDON – No Man’s Is-land / 77
Antonio PATRAȘ – Între viață și cărți, cu Monica Pillat / 80
Emanuela ILIE – Anotimpurile himerei poetice / 83
Alexandra OLTEANU – Amicus Plato sed magis amica veritas.

Glosări pe tema istoriei încâlcite a unui dicton polimorf / 85
Adrian G. ROMILA – Pe marginea credibilului / 88
Ioan LASCU – Un om scăpat din Infern / 89
Livia IACOB – O balenă pe nume Goliat / 93
Dana Raluca SCHIPOR – „De-a v-ați ascunselea” cu autorul / 94
Theodor CODREANU – Un Don Quijote de Vetrișoaia / 97
Cristina SCARLAT – Jurnal parizian. Căzut în rimă la Paris / 99
Gellu DORIAN – Daniela Hendea – Acordor de teremin / 101
Nicolae GEORGESCU – Arta de a scrie pe vremea lui Eminescu

(III) / 103

Elena VULCĂNESCU – Eminescu la cumpăna din Calea Vienei
(III) / 106

Ioana DIACONESCU – Din arhiva CNSAS. O pledoarie sui
generis: Declarația în apărarea lui Vintilă Horia... / 113

Constantin COROIU – O colecție de Cartea recordurilor / 118
Roxana PATRAȘ – Senzații „naționale”: Legenda lui Codreanu

Haiducul / 120
Lucreția PASCARIU – Polemici de epocă: Vieața nouă –

Convorbiri literare / 124
Adriana CHIFAN – Educația morală și folclorul în poveștile

dascălului Creangă / 127
Liviu PAPUC – Un ignorat combatant în Primul Război Mondial:

Constantin Turtureanu / 130
Traian D. LAZĂR – Unificarea României după 1918 (XV) / 135
Simion-Alexandru GAVRIȘ – Alegeri la 1870 / 139
Roland ERB. Prezentare și traduceri de Christian W. SCHENK /

142
Yourgos CHOULIARAS. Prezentare de traduceri Olimpia IACOB

/ 144
Mircea PLATON – „Întreaga lume a devenit un Babilon rătăcitor”

/ 145
Ovidiu PECICAN – Noica acasă / 149 
Mircea V. DIACONU – René Guénon și guenoniști (I) / 151
Caius Traian DRAGOMIR – Orizont pe drumul istoriei / 156
Florin CRÎȘMĂREANU – O istorie a universităților medievale /

158
Bogdan Mihai MANDACHE – Castelul interior / 160
Marius CHELARU – Și munții au ecou / 162
Eleonora CĂRCĂLEANU – Iacopone da Todi. Reevaluare

literară / 165
Simona MODREANU – Privind invizibilul / 166
Ioana COSTA – Chihlimbar / 168
Anca MEIROȘU – Împărat la paisprezece ani / 169
Dragoș COJOCARU – Paternitate verdiană pe axa Zürich-Berlin

/ 170
Andrei Nicolau VOLOVĂȚ – Pensionarul (I) / 174
Marian RĂDULESCU – „Maica Domnului de la parter” / 177
Nicolae MAREȘ – Un gând pios pentru Cătălina Buzoianu / 178
Alex VASILIU – Dmitri Șostakovici: portret mișcat, martor al unui

secol tragic (X). Simfonia a VIII-a: onoruri, curaj, frământări / 180
Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 184
Ioan HOLBAN – Viața ca un chivot al așteptării / 187
Lavinia GRIJAC – „Alegând din oceanul faptelor” sau despre

istoricul medieval / 189
Constantin Dram – Ființa omenească / 190
Emilian MARCU – Vitrina cărților / 191
Ana PARTENI – USR FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii

februarie .
Din arhiva Filialei / 194
Florentin PALAGHIA – Ilie Constantin – un destin poetic / 196
Vasile MIC – Poetul Octavian Doclin a plecat pe calea spre lumină

/ 197
Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 198
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 200
Biblioteca revistei Convorbiri literare nr. 3 (291),  martie 2020:

Maria Bologa – Corpul din poem. Neofitul

APRILIE 2020
Cassian Maria SPIRIDON – Omul în era conformismului (III) / 1
Cititul „în gînd” e o cucerire recentă – dialog cu scriitorul Mihai

ZAMFIR / 8
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Lecţia Centenarului românesc: „Fragila democraţie e infinit mai
bună decît orice formă de dictatură” – dialog cu istoricul Adrian
CIOROIANU / 13

Ion PAPUC – Mai mult decît literatura / 18
Gheorghe GRIGURCU – „Norocul, o fantezie a destinului” / 21
Basarab NICOLESCU – Opera fundamentală a lui Edgar Morin în

limba română (I) / 24
Ștefan AFLOROAIE – Despre memorie, locuri comune și

dejucarea lor narativă / 28
Mircea A. DIACONU – În apărarea lui I. Negoițescu (III) / 32
Ioan HOLBAN – Poezia lui Constantin Hrehor / 37
Titu MAIORESCU – Jurnal (XX) 1899 / 41
Nicolae SCURTU – D.V. Barnoschi și revista Convorbiri literare /

45
Constantin BOSTAN – Aron Densusianu vs. Ioan Metianu, ideal

naţional vs. poverile vieţii (II) / 47
Vasile PÂRVAN – Cărţi pentru minorităţi / 50
Constantin ABĂLUŢĂ / 51
Adi CRISTI / 53
Daniel CORBU / 54
Gheorghe SIMON / 55
Vlad SCUTELNICU / 56
Marcel MIRON/ 57
Ioan ŢICALO – Între două, te tot plouă / 58
Arthur SUCIU – Cercul biografic al interpretării (I) / 61
Cristian LIVESCU – Poezia ca dramă cu foşnete estete a realului:

Gabriela Chiran / 67
Constantin DRAM – Lumea în mic: Colonia de pinguini / 71
Diana BLAGA – Liliana Corobca şi Radu Negrescu-Suţu – un

dialog peste graniţe şi generaţii / 74
Adrian Dinu RACHIERU – În căutarea „tatălui prim” / 77
Vasile SPIRIDON – O tristeţe a raţiunii: sensibilitatea / 80
Antonio PATRAȘ – D. Karnabatt şi „bohema” de altădată / 83
Emanuela ILIE – Poezia şi Via mistica / 88
Alexandra OLTEANU – Reversul istoriei. O sinteză a proteismului

gîndirii lui Mircea Eliade / 91
Adrian G. ROMILA – Trăitul şi scrisul la „grup sburător” / 94
Ioan LASCU – Personalitatea unui mare combatant / 97
Livia IACOB – Hortensia Papadat-Bengescu şi Camil Petrescu:

androginia epicului / 101
Dana Raluca SCHIPOR – Dramaturgia lui Horia Lovinescu / 105
Constantin TRANDAFIR – Iarăşi despre spiritul confesiv-literar /

108
Dan CIACHIR – „La curţile Duhului” / 110
Adrian JICU – 1001 de nopţi cu Molly Bloom. Aventuri dintr-o

minte exterioară / 112
Cristina CHIPRIAN – Îngere aud vocea de sus / 115
Paul ARETZU – Iubirea ca remediu al timpului / 117
Gellu DORIAN – Vlad Sibechi – Meditațiile bătrînului despre

libertate / 119
Nicolae GEORGESCU – Arta de a scrie pe vremea lui Eminescu

(IV) / 121
Ioana DIACONESCU – Contraste. O fişă personală a anilor ’60.

Racolarea eşuată a fratelui şi mărturia lui: încă o pledoarie sui
generis în apărarea lui Vintilă Horia / 124

Constantin COROIU – Alexandru Husar, farmecul discret al
erudiţiei / 129

Leonte IVANOV – O tipografie sătească din ultimul pătrar de veac
XIX / 131

Roxana PATRAŞ – De neamul haiducilor moldoveni: „Codrenii”
/ 137

Liviu PAPUC – Titu Maiorescu la Abbazia / 140
Traian D. LAZĂR – Unificarea politică a României după 1918

(XVI) / 142
Simion-Alexandru GAVRIŞ – Cînd (nu) s-a înfiinţat Partidul

Naţional Liberal / 146
Yin XIAOYUAN / 149 Traduceri de Olimpia IACOB
Mircea PLATON – Poezia reperelor fundamentale / 150
Ovidiu PECICAN – Identitate românească şi ultranaţionalism

totalitar / 153
Anton ADĂMUŢ – Un proverb în Spania! – Mi amigo es Pláton /

155
Mircea V. DIACONU – Despre René Guénon şi guenonişti (II) /

157
George VULTURESCU – Cine plînge lîngă calul îmbrăţişat de

Nietzsche? / 161
Caius Traian DRAGOMIR – Fiinţa noastră – diversitate, subiect şi

istorie / 164
Florin CRÎŞMĂREANU – Se poate spune ceva cu sens despre

starea sufletelor după moarte? (I) / 166
Bogdan Mihai MANDACHE – Basmul și viața simbolică / 169
Marius CHELARU – O sută de poeme pentru evantaie / 171
Simona MODREANU – Contradicții și ipocrizii / 174
Ioana COSTA – Aquinas / 176
Miruna MEIROȘU – Glezna din bronz / 177
Dragoș COJOCARU – „Baletul celor patru anotimpuri” din

Vecerniile siciliene / 178
Andrei Nicolau VOLOVĂŢ – Natură moartă cu fete sărace / 181
Marian Sorin RĂDULESCU – Balanţa 2:0 şi farmecul discret al

unei „capodopere duşmănoase” / 184
Marius CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 186
Ioan HOLBAN – Romanul ca oracol al tainelor sufleteşti / 189
Constantin DRAM – Ziua verde a lui Nicolae Panaite / 190
Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 192
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei „Convorbiri literare”,  Nr. 4 (292) / aprilie 2020,

George DAVID – Fotografie cu înger lipsă

MAI 2020
Cassian Maria SPIRIDON – Omul în era conformismului (IV) / 1
„Înnebunesc din cauza necredinţei... Am tot timpul ceva pe suflet

care se cere mărturisit, iar spovedania devine terapie” – dialog cu
scriitorul Dan STANCA / 10

Ion PAPUC – Școala Ardeleană într-o antologie / 15
Gheorghe GRIGURCU – „Un scenariu mai mult ori mai puțin

imperfect” / 19
Basarab NICOLESCU – Opera fundamentală a lui Edgar Morin în

limba română (II) / 22
Vasile SPIRIDON – Jurnalele unui deviaționist / 27
Ioan HOLBAN – Poezia sentimentului religios / 30
Titu MAIORESCU – Jurnal (XXI) 1899 / 35
Nicolae SCURTU – Însemnări despre Constanța Marino-Moscu /

38
Constantin BOSTAN – Scrisori Dan Simonescu – C. Turcu (I) / 41
Dinicu GOLESCU – Însemnare a călătoriei mele... (1826) / 45
Gabriela LIVESCU / 47
Mircea M. POP / 48
Dorian STOILESCU / 49
Radu CANGE / 50
Mihai PĂCURARU / 50
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Nicolae ILIESCU – La Taormina, de vale sau Ce mult te-am iubit
/ 51

Alexa PAȘCU – Dinu Hatmanu pleacă la Paris / 55
Doina CHERECHEȘ – Marianică / 59
Cristian LIVESCU – Poeticitatea spiritualistă sau „cutremurul

metafizic al sufletului” / 63
Constantin DRAM – Recurs la povestea de dinainte de poveste / 69
Alexandra OLTEANU – București, marea speranță și reflexele

cutumiare ale istoriei / 72
Adrian Dinu RACHIERU – Doi poeți / 75
Antonio PATRAȘ – Alexandru Antemireanu, romancier / 78
Dana SCHIPOR – Augustin Buzura – scrisul, o garanție a sinelui

/ 84
Emanuela ILIE – Horia Zilieru. Poezie și mirungere / 87
Diana BLAGA – Despre povești și alte existențe fermecătoare.

Doina Ruști, Homeric / 90
Adrian G. ROMILA – Din nou, despre istoria (ne)scrisă / 93
Ioan LASCU – O aventurieră incurabilă / 95
Maria-Ana TUPAN – Polifonii pentru mileniul trei / 98
Gellu DORIAN – Jessica Baciu – Jes / 102
Nicolae GEORGESCU – Arta de a scrie pe vremea lui Eminescu

(V) / 104
Alin Mihai GHERMAN – Visul lui Nabucodonosor / 109
Maria TRANDAFIR – Istorie națională și mit în creația

eminesciană (I) / 115
Ioana DIACONESCU – „În concluzie acuzațiunile aduse

numitului Vintilă Horia Caftangioglu se datoresc numai unei
confuziuni de persoană... / 120

Constantin COROIU – Marele singuratic și literatura ca o pradă /
126

Oltea PRELUCA – „Convorbiri literare” sub direcțiunea lui Ilie I.
Torouțiu (1939-1944) / 129

Bogdan Mihai DASCĂLU – Despre unele foloase de a citi
Jurnalul.Titu Maiorescu și Corneliu Diaconovici / 132

Roxana PATRAŞ – O hartă a ţínutului haiducesc / 134
Lucreţia PASCARIU – Mihail Kogălniceanu şi imaginea

jurnalismului românesc / 136
Liviu PAPUC – Brătescu-Voineşti la pescuit în Bucovina / 138
Traian D. LAZĂR – Unificarea politică a României după 1918

(XVII) / 140
Simion-Alexandru GAVRIŞ – Un ziar rusofil de la 1879-1880:

„Democraţia Naţională” / 144
Smajil DURMISEVIC. Traduceri de Olimpia IACOB / 147
Mircea PLATON – Reforma învăţămîntului şi extremismul politic /

148

Dan TOMULEŢ – Seraphim Rose: Subteranele liberalismului (I) /
152

Ovidiu PECICAN – „Neantul valah” şi terapia subestimării
colective / 155

Florin CRÎŞMĂREANU – Se poate spune ceva cu sens despre
starea sufletelor după moarte? (II) / 157

Emanuel GROSU – Cronologia festivă a Sfântului Maxim
Mărturisitorul / 160

Bogdan Mihai MANDACHE – Despre strălucirea care nu se
stinge niciodată / 163

Marius CHELARU – Din nou despre Strălucitorul Genji, spirite şi
posedare / 165

Simona MODREANU – Ispita căinţei / 169 
Ioana COSTA – Scrisorelnic... / 171
Dragoș COJOCARU – Aida şi triumful baletului verdian / 172
Andrei Nicolau VOLOVĂŢ – Pensionarul (II) / 174
Marian Sorin RĂDULESCU – De la escatologie la cinefilie (şi

înapoi) / 178
Alex VASILIU – Dmitri Şostakovici: portret mişcat, martor al unui

secol tragic (XI). Simfonia a IX-a: războiul cu intelectualii / 180
Marius CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 184
Ioan HOLBAN – Proze şi dizertaţii / 187
Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 189
Constantin GHERASIM – Ursul / 193
Din arhiva Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei,  Nr. 5 (293) / mai 2020, Mircea PLATON –

Negustorii de aer

IUNIE 2020
Cassian Maria SPIRIDON – Un scriitor livresc, Mihail Sadoveanu

(I) / 1
„Lui Caragiale nu i-ar fi plăcut nici o formă de festivism” – dialog

cu istoricul literar Iulian BĂICUŞ / 9
Ion PAPUC – Cărţile secrete ale românilor / 12
Gheorghe GRIGURCU – „O solitudine în solitudine” / 14
Basarab NICOLESCU – Un „Stop!” planetar şi individual / 17
Ioan HOLBAN – Cristian Tiberiu Popescu – 70. Cloşca cu puii de

aur / 18
Constantin CUBLEŞAN – Un junimist romantic şi fantast (Ioan-

Pop Florantin) / 22
Titu MAIORESCU – Jurnal (XXII) 1899 / 25
Nicolae SCURTU – Noi contribuţii la biografia lui H. Sanielevici

/ 28
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Constantin BOSTAN – Scrisori Dan Simonescu – C. Turcu.
„Moartea” unei ediții Creangă și a unei colecții de clasici (II) / 31

Aurel MORARIU – Să apărăm prestigiul universităţii noastre! / 35
Dinu FLĂMÂND / 37
Radu FLORESCU / 38
Sterian VICOL / 39
Gabriela CHIRAN / 40
Mărioara VIŞAN / 41
Cristian POHRIB / 42
Arthur SUCIU – Cercul biografic al interpretării (II) / 43
Mihai PETRE – Ipnoza / 49
Cristian LIVESCU – Şerban Chelariu. Poezia „din aliajul astrului

meu derbedeu” / 51
Constantin DRAM – Cauţionări şi determinări ale unor destinatari

virtuali / 56
Alexandra OLTEANU – Între umor şi înstrăinare / 59
Adrian Dinu RACHIERU – Miron Radu Paraschivescu, un

„cobai” eretic / 61
Vasile SPIRIDON – Corespondenţă cu dus şi întors / 65
Antonio PATRAȘ – Literatura traumei şi bucuria de a trăi / 68
Emanuela ILIE – Transparenţa unui popor de foci. Poezie şi

transcendere / 71
Dana SCHIPOR – Gheorghe Izbăşescu. Nostalgiile unei alte vîrste

/ 73
Adrian G. ROMILA – Din cărucior / 76
Ioan LASCU – Claustrat în existență / 78
Diana BLAGA – Alexandru Vlad și Daniel Moșoiu – dialoguri pe

calea undelor / 81
Maria-Ana TUPAN – Polifonii pentru mileniul trei (II) / 84
Mihaela ALBU – Fluviul Alfeu sau despre exil și întoarceri. Sanda

Golopenția / 90
Florentin POPESCU – Alecu Ivan Ghilia – 90 / 93
Aurelian GOCI – In memoriam Clara Mărgineanu. Jocul, de la

gravitate la lacrimi / 95
Gellu DORIAN – Anastasia Gavrilovici – Industria liniştirii

adulţilor / 97
Nicolae GEORGESCU – Arta de a scrie pe vremea lui Eminescu

(VI) / 99
Maria TRANDAFIR – Istorie națională și mit în creația

eminesciană (II) / 103
Alin Mihai GHERMAN – Repere biblice în poezia lui M.

Eminescu / 107
Veronica OŞORHEIAN – Centenar Al. Husar / 116
Ioana DIACONESCU – Vintilă Horia în caruselul dintre adevăr şi

contrafacere / 120
Constantin COROIU – Eminescu şi miturile noastre culturale / 126
Liviu PAPUC – Mihai Eminescu la 1919 / 128
Traian D. LAZĂR – Unificarea politică a României după 1918

(XVIII) / 130
Simion-Alexandru GAVRIŞ – Un „tehnocrat” al secolului XIX:

Vasile Boerescu (1830-1883)/ 133
Barbara JURKOWSKA. Traduceri de Nicolae MAREŞ / 136
Joanna KUROWSKA. Traduceri de Olimpia IACOB / 137
Undine MATERNI. Traduceri de Francisca RICINSKI

MARIENFELD / 138
Mircea PLATON – Bătrîni care nu s-au trecut: Părintele

Ghervasie Hulubaru şi „tradiţia (povestea vorbei)” (I) / 140
Dan TOMULEŢ – Seraphim Rose: Subteranele liberalismului (II)

/ 146
Ovidiu PECICAN – Cultura română la... start / 150
Gheorghe FEDOROVICI – Cugetarea la moarte / 153

Florin CRÎŞMĂREANU – O misiune medicală în Iaşii de
odinioară / 156

Bogdan Mihai MANDACHE – Kundalini – trezirea energiei
cosmice / 158

Marius CHELARU – Măştile sau despre spirite şi posedare / 160
Eleonora CĂRCĂLEANU – Petrarca, Laura şi Triumfurile / 163
Simona MODREANU – Pete în soare / 165
Ioana COSTA – Elefantofil / 167
Anca MEIROŞU – Perpetua / 168
Dragoș COJOCARU – Otello şi exclusivitatea pariziană a

baletului / 169
Andrei Nicolau VOLOVĂŢ – Pensionarul (III) / 172
Marian Sorin RĂDULESCU – Cristi Puiu şi „nefasta înfrăţire” a

omului ce şi-a pierdut reperele / 176
Marius CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 178
Ioan HOLBAN – Bolnavi de romantism / 181
Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 183
Wolfgang DAHMER – Un portret: Eugen Munteanu / 188
Radu ŞERBAN – Români de roman în Japonia secolului al XIX-

lea/ 189
Ana PARTENI – Din arhiva Uniunii Scriitorilor din România –

Filiala Iaşi / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei Nr. 6 (294) / iunie 2020, Marius CHELARU –

agale către cer

IULIE 2020
Cassian Maria SPIRIDON – Un scriitor livresc, Mihail Sadoveanu

(II) / 1
„Inimă, de ce nu vrei să-mbătrânești”, un interviu întrerupt –

dialog cu compozitorul Nicolae KIRCULESCU / 11
„Cred într-o stare poetică a limbii”– dialog cu poetul Philippe

TANCELIN / 22
Ion PAPUC – Stăniloae tânăr / 25
Gheorghe GRIGURCU – „Lucruri care te caută” / 27
Basarab NICOLESCU – Despre bootstrap şi Geoffrey Chew (I) / 30
Mircea A. DIACONU – I.E. Torouţiu. Fragmente despre Bucovina

(I) / 34
Ioan HOLBAN – Gheorghe Crăciun – 70 de ani de la naştere.

Compuneri cu paralele inegale / 37
Titu MAIORESCU – Jurnal (XXII) 1899 / 40
Nicolae SCURTU – Constantin Ciopraga şi tinerii săi confraţi / 43
Constantin BOSTAN – Al. Vasiliu-Tătăruşi, învăţătorul folclorist

mereu închinător lui G.T. Kirileanu (I) / 45
N. IORGA – „Acum treizeci de ani” / 50
Mircea PETEAN / 51
George VIDICAN / 52
Cristina RUSU / 53
Marian DRUMUR – Dincolo de limburi / 54
Caliopia TOCALĂ – Năluca / 56
Cristian LIVESCU – Un manierist „oarecum anacronic”: Dan

Petruşcă / 61
Constantin DRAM – Între artistic şi colocvial / 66
Dana Raluca SCHIPOR – Marin Preda – anii formăriiintelectuale

şi ai debutului literar / 68
Adrian Dinu RACHIERU – Tudor Arghezi sau gâlceava cu sinele

/ 71
Vasile SPIRIDON – Mărul pădureţ (I) / 76
Antonio PATRAȘ – Literatura şi muzica. Maria Tănase – un

posibil model / 79
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Emanuela ILIE – Verglas. Revenirea criticului la poezie / 82
Alexandra OLTEANU – Fra Emil şi epistolarul filigranat de

solitudine / 84
Adrian G. ROMILA – La discuţii „de taină” / 86
Ioan LASCU – Între sentimentalism, fantastic şi raţiune / 87
Diana BLAGA – Dinu Flămând – poetul şi dimensiunea

interogativă a existenţei / 91
Theodor CODREANU – Aurel Ştefanachi: ieşirea din labirint / 94
Mircea MOŢ – Domnii şi Doamnele Martei Petreu / 98
Felician POP – Poezia ce-şi sapă singură tăcerea / 100
Simion BOGDĂNESCU – Înstrăinarea de cuvântul dintâi? / 101
Marius CHELARU – Toți oamenii sunt frați / 103
Iulian BITOLEANU – Sub nimbul manolescian: Daniel Cristea-

Enache – convorbiri cu Nicolae Manolescu / 106
Gellu DORIAN – Tudor Pop – Softboi mimosa / 109
Nicolae GEORGESCU – Arta de a scrie pe vremea lui Eminescu

(VII) / 111
Ion ȚURCANU – O viziune a lui Eminescu asupra existenței

umane / 115
Ioana DIACONESCU – O tentativă eșuată de compromitere a

marilor familii din România: Rețeaua. Racolări prin șantaj: Un eșec:
„Elemente refractare” și agenți scoși din rețea / 117

Adrian JICU – Cei trei Steinhardt / 123
Liviu PAPUC – Silvestru (Octavian) Isopescul între Coran și

propaganda prozei românești / 125
Traian D. LAZĂR – Unificarea politică a României după 1918

(XIX) / 130
Simion-Alexandru GAVRIŞ – Pentru păstrarea Moldovei: viața și

ideile lui Nicolae Istrati (1818-1861) / 134
Pravat Kumar PADHY. Traduceri de Olimpia IACOB / 137
Mircea PLATON – Bătrîni care nu s-au trecut: Părintele

Ghervasie Hulubaru şi asaltul „oamenilor auxiliari” (II)/ 138
Dan TOMULEŢ – Sacrul fără sacralitate (I) / 143
Dan CIACHIR – Primele canonizări de sfinţi români / 148
Ovidiu PECICAN – Cultura română la... start (II) / 149
Magda CÂRNECI – Jurnal spiritual (pe sărite) – 1997: un an

aparte (I) / 151
Arian LEKA – De unde a venit Lumina? / 156
Florin CRÎŞMĂREANU – Fecioarele lui Dumnezeu / 159
Bogdan Mihai MANDACHE – Modul de a vedea lumea şi de a fi

în lume / 162
Marius CHELARU – Fir de nisip în imensitatea Asiei / 164
Constantin COROIU – False cópii după natură / 167
Simona MODREANU – î.P.-D.P. / 170
Ioana COSTA – Un profesor drag / 172
Dragoș COJOCARU – Capodopere lirice pe scena ieşeană / 173
Alex VASILIU – Dmitri Şostakovici: potret mişcat, martor al unui

secol tragic (XII) 1948-1953: Umilinţele / 176
Marian Sorin RĂDULESCU – Trandafirul roşu din Cairo şi

farmecul discret al perspectivei / 180
Alexa VISARION – Vocaţia prieteniei – George Banu / 181
Marius CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 183
Ioan HOLBAN – Casa de suflet din Florenţa rurală / 186
Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 188
Marcel MIRON – Doru / 191
Ion BUZAŞI – Un apărător al corectitudinii gramaticale / 192
Dumitru Horia IONESCU – „Pentru cine bat clopotele” / 194
Ana PARTENI – Din arhiva Uniunii Scriitorilor din România –

Filiala Iaşi / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Biblioteca revistei „Convorbiri literare” Nr. 7 (295) / iulie 2020,
Dragoş COJOCARU – Sonetele in vita di madonna Anca &
Rondelurile elefantului Slon

AUGUST 2020
Cassian Maria SPIRIDON – Un scriitor livresc, Mihail Sadoveanu

(III) / 1
„Poezia este în tot timpul vocea libertăţii omenirii” – dialog cu

poetul chinez Jidi MAJIA / 11
Ion PAPUC – Trepte ale cunoaşterii / 17
Gheorghe GRIGURCU – „Simplifici când n-ai încotro” / 20
Basarab NICOLESCU – Despre bootstrap şi Geoffrey Chew (II) /

23
Mircea A. DIACONU – I.E. Torouţiu. Fragmente despre Bucovina

(II) / 26
Ioan HOLBAN – Amurgul din clopot / 30
Dan ANGHELESCU – Virgil Ierunca şi „păcatele” tinereţii:

orientarea spre stînga / 33
Mihaela ALBU – Virgil Ierunca şi „iubirea” de tinereţe –

literatura/ cultura franceză / 35
Theodor CODREANU – Uvertură pentru mireasă / 38
Constantin COROIU – Aniversare sub dudul lui Shakespeare / 42
Andrei ZANCA – Un prieten, un om, o viaţă / 46
Florentin PALAGHIA – Această pierdere / 50
Vasile SPIRIDON – Spre lumea formelor deschise / 53
Titu MAIORESCU – Jurnal (XXIII) 1899 / 56
Nicolae SCURTU – Întregiri la biografia lui Ion Apetroaie / 59
Constantin BOSTAN – Al. Vasiliu-Tătăruşi, învăţătorul folclorist

mereu închinător lui G.T. Kirileanu (II) / 62
D. MARMELIUC – Petre Liciu şi Bucovina. Cu prilejul dezvelirii

bustului din Focşani / 66
Miron KIROPOL / 68
Dan CULCER / 70
Boris MARIAN / 72
Francisca RICINSKI MARIENFELD / 73
Florentin POPESCU – Duman / 74
Cristian LIVESCU – Angela Baciu sau poezia ca „trăire pe viu” /

77
Constantin DRAM – Povestirile lui Marian Coman și

polimorfismul figurativ / 82
Alexandra OLTEANU – Constantin Cubleşan şi faţetele

dramaturgiei lui Valeriu Anania / 84
Adrian Dinu RACHIERU – Două poete / 87
Dana Raluca SCHIPOR – Revoluţia ascunsă de la Iaşi / 90
Antonio PATRAȘ – Pe urmele lui Anton Naum, junimistul / 94
Emanuela ILIE – „Benzinăria whiskey”. Simple exerciţii poetice de

admiraţie morrisoniană? / 98
Diana BLAGA – 21+1 poeme de Radu R. Şerban în ilustrarea lui

Sorin Dumitrescu / 101
Adrian JICU – Lecturi admirative. Revanşa hâtrului&scepticului

Valeriu Gherghel / 104
Ioan LASCU – Romantismul european şi proza fantastică germană

/ 106
Antonela BODEA – Varujan Vosganian, Cartea şoaptelor sau

„dincolo de fereastra istoriei” / 110
Mircea M. POP – O carte-document, în timp, peste timp / 115
Gellu DORIAN – Timotei Drob – Tone de aur / 118
Nicolae GEORGESCU – Arta de a scrie pe vremea lui Eminescu

(VIII) / 120
Mircea MOŢ – Vinul, rachiul şi berea / 124
Ioana DIACONESCU – O predestinare: Vintilă Horia în vîrtejul
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confuziilor de persoană şi al erorilor de nume. „Noutăţi” ale
ecurităţii despre Premiul Goncourt: o primă desluşire / 127

Liviu PAPUC – Silvestru Isopescul între „Coran” şi „Povestirile
româneşti” / 132

Traian D. LAZĂR – Unificarea politică a României după 1918
(XX) / 135

Simion-Alexandru GAVRIŞ – Conservatorism, reformă socială şi
democraţie:Sybil, de Benjamin Disraeli / 139

Peter Thabit JONES. Traduceri de Olimpia IACOB / 142
Mircea PLATON – Despre un anume conflict între generaţii / 143
Ştefan BORBÉLY – Accidente de maşină în literatură. J.G.

Ballard: Crash / 147
Dan TOMULEŢ – Sacrul fără sacralitate (II) / 152
Ovidiu PECICAN – Despărțirea de Goethe: jumătatea regăsită a

unei cărți pierdute / 156
Magda CÂRNECI – Jurnal spiritual (pe ărite) – 1997: un an

aparte (II) / 161
Florin CRÎŞMĂREANU – Teologia istoriei la Bonaventura / 164
Bogdan Mihai MANDACHE – Citadela interioară / 166
Marius CHELARU – „A scrie poezie înseamnă şi a crede în

dragoste” / 168
Simona MODREANU – Amélie Nothomb şi belgitudinea / 170
Ioana COSTA – Accente / 173
Dragoș COJOCARU – Operă spaniolă la Los Angeles şi lieduri la

Berlin / 174
Alex VASILIU – Dmitri Şostakovici: potret mişcat, martor al unui

secol tragic (XIII) 1948-1953: cu şi fără dictator / 177
Andrei Nicolau VOLOVĂŢ – La Union / 181
Marian Sorin RĂDULESCU – Variaţiuni pe tema „grijilor vieţii”

/ 183
Marius CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 185
Ioan HOLBAN – O poveste de demult / 188
Cristian LIVESCU – Poezia „pe suflet cu sânge de sfânt –

Marioara Vișan / 190
Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 192
Ana PARTENI – Din arhiva Uniunii Scriitorilor din România –

Filiala Iaşi / 196
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei Nr. 8 (296) / august 2020,  Valeriu STANCU –

Cele zece porunci et „le si conditionnel”

SEPTEMBRIE 2020
Cassian Maria SPIRIDON – Un scriitor livresc, Mihail Sadoveanu

(IV) / 1
„Nu am cunoscut un om care să fi iubit mai mult cartea decât

profesorul Ciorănescu” – dialog cu criticul literar Mircea
ANGHELESCU / 11

„Pe neobservate, dialogul cu limba şi cuvintele s-a adâncit” –
dialog cu Sanda GOLOPENŢIA-ERETESCU / 14

Ion PAPUC – Arta în vreme de război / 17
Gheorghe GRIGURCU – „Cititori prefabricaţi” / 19
Mihai CIMPOI – Autoportret cu lumini şi umbre / 22
Basarab NICOLESCU – Despre bootstrap şi Geoffrey Chew (III) /

24
Constantin CUBLEŞAN – Poezia dascălului Creangă / 28
Mircea A. DIACONU – Un continent necunoscut: arhiva Dugan-

Opaiţ (I) / 31
Vadim BACINSKI – Mitul despre „limba moldovenească”,

deosebită de limba română, promovat în continuare în regiunea
Odesa, Ucraina / 37

Ioan HOLBAN – Proza lui Mircea Nedelciu / 41
Titu MAIORESCU – Jurnal (XXIV) 1899 / 47
Nicolae SCURTU – Câteva epistole inedite ale lui George

Munteanu / 50
Constantin BOSTAN – Al. Vasiliu-Tătăruşi, învăţătorul folclorist

mereu închinător lui G.T. Kirileanu (III) / 54
Al. VLAHUŢĂ – Părintele Lucaci şi socialiştii noştri / 58
Ion HADÂRCĂ / 60
Spiridon POPESCU / 61
Nicolae PETRESCU REDI / 62
Simona TRIFU / 63
Răsvan POPESCU – Fata care vindea râme / 64
Ștefan AMARIȚEI – Telefonul / 66
Cristian LIVESCU – Poetica fantasmatică. „Miracolul lumii în

mișcare și înnoire” / 69
Constantin DRAM – Povestiri dobrogene! / 75
Diana BLAGA – Presa studențească ieșeană în date și amintiri /

79
Adrian Dinu RACHIERU – Emilian Marcu – 70. Răsfoind

„Atlasele ceriului” / 82
Vasile SPIRIDON – Mărul pădureț (II) / 85
Antonio PATRAȘ – C.D. Aricescu – „un Béranger al românilor”

/ 89
Emanuela ILIE – Confesiuni „de duminică” și întuneric / 94
Alexandra OLTEANU – Elefanți pe linia de tramvai. Exerciții de

detașare în panopticul poeziei / 96
Adrian G. ROMILA – Plurivers și narațiune contrafactuală / 98
Ioan LASCU – Fantastic dincolo de raționalism realist / 100
Dana Raluca SCHIPOR – gNeida, o poezie sub semnul luminii /

104
Theodor CODREANU – D.R. Popescu – 85. Călătorie critică în

labirint / 107
Constantin COROIU – Repetabila întoarcere în satul unde ne găsi

școala / 114
Gellu DORIAN – Dan Breaz – Un an crescut la bloc / 116
Ioana DIACONESCU – Vintilă Horia sub oprobriul „informațiilor

neverificate” și al „dosarelor ce nu se găsesc în arhivele M.A.I.”. Noi
contrafaceri / 118

Ion BUZAȘI – Elogiul localismului creator / 125
Liviu PAPUC – Petre Liciu al bucovinenilor / 127
Traian D. LAZĂR – Unificarea politică a României după 1918

(XXI) / 130
Simion-Alexandru GAVRIŞ – Un om de idei: Manolache Costache

Epureanu (?1820/1880) / 134
Rua BREATHNACH. Traduceri de Olimpia IACOB / 137
Mircea PLATON – Sufletul românesc al lui Dan Puric / 138
Ştefan BORBÉLY – Accidente de maşină în literatură. J.G.

Ballard: Crash (II)/ 141
Dan TOMULEŢ – Duhul văii: o metafizică a feminității / 145
Ovidiu PECICAN – Goethe între uman și divin / 150 
Magda CÂRNECI – Jurnal spiritual (pe sărite) – 1997: un an

aparte (III) / 152
Paul Andrei MUCICHESCU – Educație arhetipală a identității de

gen pentru copii și tineri/ 155
Florin CRÎŞMĂREANU – A muri pentru o idee / 161
Dragoș MARICIUC – Plantinga despre haecceitatea lui Dumnezeu

/ 163
Bogdan Mihai MANDACHE – O scriere veche despre sublim /

165
Marius CHELARU – Mékong, mon amour / 167
Simona MODREANU – Amélie Nothomb în limba română / 169
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Ioana COSTA – Cosmogonii / 172
Anca MEIROȘU – O pagină de medicină / 173
Dragoș COJOCARU – Leo Nucci şi cei patru sute de bufoni / 174
Alex VASILIU – Dmitri Şostakovici: potret mişcat, martor al unui

secol tragic (XIV) 1948-1953: Spune repede adevărul / 176
Andrei Nicolau VOLOVĂŢ – De la B.L.M. la marivaudage și

viceversa, nu doar în vis / 180
Marian Sorin RĂDULESCU – Constantin Popescu şi vâltoarea ca

leitmotiv / 184
Marius CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 186
Ioan HOLBAN – Spaţiul amniotic al Bucovinei / 189
Nicolae SAVA – Ştefan Cotoros: Masacrul casei imperiale a

Romanovilor. Asasinatele care au scufundat Rusia / 190
Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 192
Ana PARTENI – Evenimentele lunii septembrie. Din arhiva

Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Biblioteca revistei  nr. 9 (297) / septembrie 2020, Florentin
PALAGHIA – Cuvintele-reptile

OCTOMBRIE 2020
Cassian Maria SPIRIDON – Un scriitor livresc, Mihail Sadoveanu

(V) / 1
„Confucius, într-o expunere aforistică, spunea: «A şti înseamnă a

şti, a nu şti înseamnă a nu şti, iată adevărata cunoaştere»” – dialog
cu sinologul şi diplomatul Constantin LUPEANU / 11

„Pentru mine, sinceritatea şi prietenia sînt supreme” – dialog cu
scriitorul Nicolae SAVA / 17

Ioan-Aurel POP – Judecarea lui Eminescu / 20
Ion PAPUC – Igna / 25
Gheorghe GRIGURCU – „Cel mai vârstnic scriitor” / 30
Ion HADÂRCĂ – Zilele (şi nopţile) limbii române / 33
Ştefan AFLOROAEI – Umbra călăuzei (Pe marginea unei

povestiri de Camus) / 35
Basarab NICOLESCU – Visul Dreptei Simple – noua artă poetică

a lui Ion Barbu / 39
Mircea A. DIACONU – Un continent necunoscut: arhiva Dugan-

Opaiţ (II) / 41
Ioan HOLBAN – Ruina prezentului şi puterea rugăciunii/ 48
Titu MAIORESCU – Jurnal (XXIV) 1899 / 52
Nicolae SCURTU – Un interviu necunoscut al lui Constantin

Ciopraga / 55 
Constantin BOSTAN – Confesiuni electorale: scrisoarea lui Petru

Th. Missir (din Bacău, 1911) către „judele internelor”, Al
Marghiloman / 59

Constantin NOICA – „Bisericuţele noastre” / 64
Andrei NOVAC / 65
Marcel MIRON / 66
Ioan BARB / 67
Dorina MĂGĂRIN / 68
Varujan VOSGANIAN – Ultima poveste despre morţii şi teroriştii

Revoluţiei / 69
Ştefan MITROI – Războiul de acum 30 de ani / 73
Cristian LIVESCU – Ion Vinea, 125 de ani de la naştere. Poetul

dandy, între avangardă şi ariergardă / 76
Constantin DRAM – Puncte de vedere / 82
Dana Raluca SCHIPOR – Eugen Uricaru. Monografie / 84
Adrian Dinu RACHIERU – Poezia la „TipoMoldova”. Poezia ca

„pedagogie națională” / 87
Vasile SPIRIDON – Pe aripile avântului / 90

Antonio PATRAȘ – Oameni care au fost / 93
Emanuela ILIE – Un apostat liric / 96
Diana BLAGA – Ziua verde a lui Nicolae Panaite / 99
Alexandra OLTEANU – Ultima pagină. Reverberațiile

crepuscularului în poezia lui Echim Vancea / 101
Adrian G. ROMILA – Pandeia / 103
Ioan LASCU – Literatura uitată / 104
Adrian JICU – Călători români, în goana trenului / 107
Maria BOLOGA – O contrapoetică. Lucian Alexiu sau despre

scepticismul (bine) temperat / 109
Maria TRANDAFIR – Anihilarea distanțelor – în timp și în spațiu

– prin poezie (I) / 113
Gheorghe SIMON – Mihai Stîncaru – un scriitor singular / 117
Gellu DORIAN – Artur Cojocaru – Un cap pentru un coș de gunoi

/ 119
Ioana DIACONESCU – Vintilă Horia în malaxorul istoriei

recente. Securitatea și motivațiile unei condamnări: pretexte, acuzații
false, informații eronate, o tardivă schimbare de tactică / 121

Gheorghiță GEANĂ – Ispita freudismului și salvarea prin tradiție:
destinul familial al lui Ilie Moromete / 126

Constantin COROIU – Un mit al iubirii în scrisori / 134
Liviu PAPUC – M. Kogălniceanu și C. Hurmuzachi / 136
Simion-Alexandru GAVRIŞ – Un candidat pragmatic la tronul

Moldovei: Grigore Mihail Sturdza / 138
Hassanal ABDULLAH. Traduceri de Olimpia IACOB / 141
Mircea PLATON – Mihail Kogălniceanu, un om al Vechii

Constituții / 142
Dan TOMULEŢ – Tehnică și libertate / 147
Ovidiu PECICAN – Exemplaritate goetheană / 151
Christian W. SCHENK – Ce este traducerea? / 153
Magda CÂRNECI – Jurnal spiritual (pe sărite) – 1997: un an

aparte (IV) / 157
Florin CRÎŞMĂREANU – Dumnezeu după metafizică / 160
Bogdan Mihai MANDACHE – Despre frumusețea discursului /

164
Marius CHELARU – Oameni din Galileea / 166
Simona MODREANU – Visul rotund al cuvântului / 168
Ioana COSTA – Cărți și articole / 170
Anca MEIROȘU – Stări și constatări / 171
Dragoș COJOCARU – Bătălia pentru Verdi / 172
Alex VASILIU – Dmitri Şostakovici: potret mişcat, martor al unui

secol tragic (XV) Impasurile creației – crizele sufletești / 174
Marian Sorin RĂDULESCU – Cristi Puiu și căutarea axiologiei

pierdute / 177
Marius CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 179
Ioan HOLBAN – Elegii pentru o prezență prin absență / 182
Nicolae MAREȘ – Smerenie și artă poetică la Teodor Dume / 183
Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 185
Ana PARTENI – Evenimentele lunii septembrie Din arhiva Uniunii

Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 190
Zilele Revistei Convorbiri literare, ediția XXIV, 2020 / 192
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei  nr. 10 (298) / octombrie 2020, Liviu PAPUC –

Lunca din Dornești

NOIEMBRIE 2020
Cassian Maria SPIRIDON – Nazismul cel rău şi comunismul cel

bun / 1
Ion PAPUC – Poetul şi camăta / 13
Mihai CIMPOI – Nichita Stănescu: recitirea lui Eminescu / 17
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Gheorghe GRIGURCU – „Vrei doar să mai contempli” / 23
Basarab NICOLESCU – Strania suferinţă a lui Iov / 26
Ioan HOLBAN – Nicolae Sava – 70. Cu barca pe Fluviul Yahoo/ 28
Titu MAIORESCU – Jurnal (XXVI) 1899 / 32
Nicolae SCURTU – Câteva însemnări despre Traian Păunescu-

Ulmu / 35
Constantin BOSTAN – Elogiu modestiei şi probităţii: Geo Şerban

– scrisori către C. Turcu (I) / 37
Al.O. TEODOREANU – [Todiriţă Emandi] / 42
Vasile TUDOR / 43
Ştefan DUMITRESCU / 44
Emil ARITON / 45
Constantin OANCĂ / 46
Maria Margareta LABIŞ / 46
Ana BLANDIANA – „Un bateau pour la Chine” / 47
Mircea Gelu BUTA – Vremuri de molimă (fragmente de jurnal,

iulie-august 2020) / 51
Cristian LIVESCU – Lumi poetice de rezervă: Elena Mândru,

Cristina Ştefan / 54
Constantin DRAM – Oraşul catastrofic / 59
Diana BLAGA – In memoriam Dan Mănucă / 62
Adrian Dinu RACHIERU – Între două lumi / 65
Vasile SPIRIDON – Paturi desfăcute / 67
Antonio PATRAȘ – Hemografii brebaniene / 70
Emanuela ILIE – Aurel Rău. Recuperări şi (re)configurări poetice /

74
Dana Raluca SCHIPOR – La opt, etajele vârstei, etajele poeziei / 77
Adrian G. ROMILA – Pe cerdac, la Agapia / 80
Ioan LASCU – Trecerea prin iad / 81
Alexandra OLTEANU – Resurecţia literaturii confesive a criticilor

literari / 84
Livia IACOB – Eugen Ionescu/ Eugène Ionesco în oglinzile cărţii

româneşti / 87
Theodor CODREANU – Terapia adevărului / 91
Maria TRANDAFIR – Anihilarea distanțelor – în timp și în spațiu

– prin poezie (II) / 95
Emil NICULESCU – Patima cheilor / 101

Gellu DORIAN – Ildiko Şerban – Starea din pustă / 102
Constantin COROIU – Sadoveanu mai puţin sau deloc cunoscut /

104
Ioana DIACONESCU – Atacul la Premiul Goncourt. Direcţia I:

„Aceasta s-a făcut cu ajutorul nostru [...] de asemenea s-au luat
măsuri asupra compromiterii lui Vintilă Horia”/ 107

Marilena ROTARU – Călătorie la centrul Vintilă Horia (60 de ani
de la acordarea Premiului Goncourt) / 114

Iulian BITOLEANU – De la trucareaimaginii, la calomniere şi
dezonoare / 118

Liviu PAPUC – G.M. Vlădescu în scrisori / 123
Traian LAZĂR – Unificarea politică a României după 1918

(XXII) / 126
Simion-Alexandru GAVRIŞ – Conservatori moldoveni şi munteni

în anul 1866 / 130
Sultan CATTO. Traduceri de Olimpia IACOB / 133
Mircea PLATON – Domnul Ministru iese în oraş / 134
Dan TOMULEŢ – Umanismul tehnic în gândirea lui Jacques Ellul

(I) / 136
Ovidiu PECICAN – Faust-ul lui Nae Ionescu / 140
Mircea V. DIACONU – Despre René Guénon şi guenonism (I) /

153
Dan PETRUŞCA – Amintiri despre Oedip.Întru amintirea

latinistului Traian Diaconescu / 148
Dan CIACHIR – Un oaspete de seamă la Patriarhie / 155
Magda CÂRNECI – Jurnal spiritual (pe sărite) – 1997: un an

aparte (V) / 157
Florin CRÎŞMĂREANU – Despre gloria grecilor / 160
Bogdan Mihai MANDACHE – Scrierile gnostice de la Nag

Hammadi / 162
Marius CHELARU – Poarta dervișului / 164
Nicolae MAREŞ – Centenar Sfântul Ioan Paul al II-lea. Cugetările

şi aforismele Sfântului Părinte sau despre un model de cultură şi de
viaţă creştină (I) / 167

Simona MODREANU – Harul feminin / 170
Ioana COSTA – Cel mai preţios dar / 172
Dragoș COJOCARU – Bătălia pentru Verdi (II) / 173
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Alex VASILIU – Dmitri Şostakovici: potret mişcat, martor al unui
secol tragic (XVI) Simfonia revoluţiilor – a XI-a / 176

Marian Sorin RĂDULESCU – De la filmul musical la anti-
musical.Gânduri pe marginea unei cărţi de film / 180

Marius CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 182
Ioan HOLBAN – Piatra preţioasă de acasă / 185
Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 186
Ana PARTENI – Evenimentele lunii septembrie Din arhiva

Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 190
Dionisie VITCU – Din cearcănele vremii / 192
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Biblioteca revistei  nr. 11 (299) / noiembrie 2020, Nicolae SAVA

– Omul ca iarba
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AA
ABĂLUŢĂ Constantin / 9 (1997); 8 (1999); 11 (2000); 2, 3, 7

(2010), 6 (2012), 6 (2013), 10 (2014), 4 (2020)
ABDULLAH Hassanal / 10 (2020)
ABRAHAM Yossef / 12 (2005); 4 (2009), 3 (2013).
ACHEBE Chinua / 10 (2009).
ACTERIAN Arşavir / 8 (1997).
ADAMESCU Cezarina / 6 (2014)
ADAMEȘTEANU Gabriela / 4 (2014), 4 (2015)
ADĂMUŢ Anton / 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1996); 1, 2,

3, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1997); 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1998); 1,
3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 (1999); 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 (2000); 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2001); 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12 (2002); 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2003); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2004); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2005); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2006); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 (2007); 1, 2,
3, 4, 6, 7 (2008); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 (2009); 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2010); 1, 2, 3, 4, 8, 9 (2011); 1, 2, 4, 8 (2012),
1, 2, 3, 8, 10, (2013), 6 (2019), 5, 9 (2020)

ADĂMUŢ Luminiţa / 10,11 (1996); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (1997);
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HIERRO Jose / 4 (1999).
HILLEBRAND Bruno / 7 (2001).
HIRGHIDUŞ Ion / 1 (2001).
HÎRCĂ Luminiţa / 3 (1999).
HYE-SUN Kim / 7 (2005)
HLEBNIKOV Velimir / 4 (2000).
HOBANA Ioan / 6 (2005); 3 (2011).
HODROVÁ Daniela / 1, 5 (2016)
HOFFMANN Jennifer (Jinks) / 8 (2017)
HOFMANNSTHAL Hugo von / 11 (1997).
HOLBAN Ioan / 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1996); 1 (1997); 9,

10, 11, 12 (1998); 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1999); 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 (2000); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2001); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2002); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2003); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2004); 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2005); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2006); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2007); 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2008); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2009); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2010); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2011); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2012), 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2013), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2014), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2015), 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2016), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2017), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2018), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2019), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2020)

HOPE Alex Derwent / 1 (2008).
HORASANGIAN Bedros / 2 (2007), 8 (2019).
HORIA Vintilă / 11, 12 (2008); 2, 3 (2009).
HOROPCIUC Manuela / 4 (1996); 6 (1999); 7 (2002); 1

(2006).
HÖLDERLIN Friedrich / 12 (1999).
HREHOR Constantin / 2 (1996); 8 (1998); 6 (1999); 6 (2000);

12 (2009), 6 (2019).

HRENCIUC Dina / 6 (1999).
HRINCESCU Ion / 1 (1997).
HRIŢCU Mihaela / 6 (2008).
HRYHOROWICZ Zdzislaw / 8 (1996).
HUIBAN Adina / 10 (2007).
HULME T.E. / 11 (2006).
HULUBAŞ Adina / 10 (2003); 6 (2004); 2 (2005); 10 (2008); 7

(2010).
HURDUZEU Ovidiu / 8, 9, 10, 11, 12 (2002); 1, 3, 4 (2003); 5,

6, 7, 11, 12 (2004); 2, 6, 7 (2005); 4 (2006); 3, 4, 11 (2007); 1, 6,
9 (2008); 2, 6, 9, 10 (2009); 6, 10, 11 (2010); 2, 8 (2012), 8, 9
(2013), 4 (2015).

HURJUI Ion / 6 (1996); 8 (1997); 5, 11 (1998); 8 (1999); 4, 6,
9 (2001); 5 (2002); 8 (2006); 5 (2008); 2 (2012).

HURMUZACHI Alexandru / 3 (2019)
HURTADO Eliane / 11 (2017)
HUSAR Al. / 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 (1996); 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9

(1997); 3, 6, 7, 9, 10 (1998); 4, 6, 9 (1999); 1, 4 (2000); 1, 2, 3, 7,
11, 12 (2001); 5, 7, 8 (2003); 4, 7, 11 (2004); 1 (2006); 6 (2009).

HUŞANU Constantin / 8, 11 (1996); 8 (1997); 6 (1998); 2, 12
(1999); 1 (2001).

HUZUM Carmen / 3 (2013)
HUZUM Iancu / 12 (1997).

II
IABLONSKI Doru / 7 (2011).
IACOB Dan D. / 9 (2012)
IACOB Livia / 6 (2009), 9 (2016), 3, 9, 10, 11, 12 (2011); 1, 2,

3, 4, 8, 9, 10, 12 (2012), 9, 10, 12 (2013), 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12
(2014), 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 (2015), 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2016), 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11 (2017), 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
(2018), 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 (2019), 2, 3, 4, 11 (2020)

IACOB Olimpia / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 (1999); 1, 2, 3, 6,
7, 9, 11, 12 (2000); 1, 4 (2001); 6, 7, 9, 11 (2003); 2, 4, 10 (2004);
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2006); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2007); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (2008); 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 (2009); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2010);
8, 9, 10,11, 12 (2012), 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2013), 1, 2, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11 (2014), 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2015), 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2016), 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (2017),
2, 8, 9, 10, 11, 12 (2018), 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2019), 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2020)

IACOB Valentin / 8 (2001).
IACOBAN Mircea Radu / 2, 10 (2013), 3 (2015), 2 (2016), 10

(2017), 9 (2019)
IANCU Vasile / 9, 11 (2000); 3, 4, 5, 11 (2001); 2, 11 (2002); 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2003); 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 (2004); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2005); 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 (2006); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2007);
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2008); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2009); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2010); 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 (2011); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2012),
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2013), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2014) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2015), 1, 2, 3
(2016).

IANOŞI Ion / 2 (2006); 4 (2008), 7, 8 (2016).
IANOŞI Janina / 2 (2006).
IANOWSKA-LASCAR Radka / 5 (1996); 5 (1998); 3 (1999).
ICHIM Dumitru / 4, 5, 8 (2014), 1 (2015)
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ICHIM Ofelia / 4, 5 (1999); 5 (2001); 5, 6 (2003); 2 (2004); 11
(2005).

IEPURE Diana / 11 (2005).
IERONIM Ioana / 12 (2004).
IERUNCA Virgil / 1, 2 (1999); 11 (2003); 10 (2006).
IEŞAN Ciprian / 4 (1997); 1 (2002).
IFRIM Aurel / 2 (2005), 1 (2015).
IFRIM Clelia / 3, 11 (2016)
IFRIM Marin / 9 (1998); 5 (1999); 3, 7 (2000), 11 (2014), 1, 12

(2015), 1, 3 (2017), 2 (2019).
IFRIM Radu / 4 (2006)
IFTENIE Liliana / 8 (2000).
IFTIME Vasile / 7 (2014)
IGNA Viorel / 12 (2018)
IGNAT Mihai / 10 (1996); 8 (2001).
IGNATOW David / 12 (2007).
ILAŞCU Ilie / 5 (2002).
ILEA Letiţia / 2 (2005).
ILEA Marian / 2 (2018)
ILIAN Ilinca / 5 (2008), 12 (2013).
ILICA Carolina / 3, 11 (2001); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

(2002); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2003).
ILIE Constantin / 7 (1997).
ILIE Emanuela / 6 (2006); 2, 7, 11, 12 (2007); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12 (2008); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2009); 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2010); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2011); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2012), 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2013), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2014), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2015), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2016), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2017), 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2018), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2019), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2020).

ILIE Marina / 2 (2019)
ILIE Romeo Aurelian / 9 (2013)
ILIESCU Nicolae / 4, 5, 6, 7, 10 (2016), 2, 8, 9 (2017), 1, 9

(2018), 4, 8 (2019), 5 (2020)
ILIEŞ Diana / 9 (1996); 10 (1997).
ILINCA Ingrid / 1 (1996).
ILISEI Grigore / 4 (1996); 9, 11 (1997); 7, 10 (2001); 4 (2003);

5 (2006); 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 (2010), 4 (2014), 2, 4 (2015)11,
(2018), 12 (2019).

INDIG LEOPOLD Marta / 7, 8 (2007).
INEA Gabriela / 8 (2000).
IOAN Augustin / 12 (1996); 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1997); 1,

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1998); 1, 2, 3, 5, 6 (1999); 1, 5, 6, 7, 8,
12 (2000); 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 (2001), 12 (2018).

IOAN ILIE Antonia / 2, 6 (1998); 1, 9 (1999).
IOANICESCU Sergiu / 10, 11, 12 (1998).
ION Violeta / 8 (2005); 12 (2006).
IONA Adrian / 7 (1998); 3 (1999).
IONEL Lucian / 2, 7, 8, 9 (2008).
IONESCO Eugen / 11 (2004), 1 (2019).
IONESCU Adrian-Silvan / 5 (1999).
IONESCU Andrei / 4 (1999); 7 (2001), 12 (2012), 1, 3, 4, 5, 6,

7, 8 (2013), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 (2014), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
12 (2015), 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 (2016), 6, (2017)

IONESCU Anca / 11 (2006); 3 (2007).
IONESCU Dumitru Horia / 12 (2017), 7 (2020)
IONESCU Marieva Cătălina / 3 (2007).

IONEL Nicolae / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1996); 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1997); 1, 2, 3, 4, 5 (1998).

IONESCU Jenica / 12 (1997).
IONESCU Nae / 8 (2001).
IONESCU Octavian / 2 (2020)
IONIŢĂ Puiu / 9 (2011).
IORDACHE Claudiu / 12 (2012)
IORDACHE Constantin / 11 (2005).
IORDACHE Emil / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1996); 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1997); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (1998); 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 (1999); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 (2000); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 (2001); 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2002); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2003); 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2004); 1, 2, 3, 4, 10 (2005);
1 (2006); 7, 12 (2008), 10, 11, 12 (2012) .

IORDĂCHESCU Doina Cecilia / 11 (1996); 3 (1997).
IORGA Nicolae / 11 (2016), 7 (2020)
IORGA Stela / 7 (2005)
IOVA Gheorghe / 11 (1997); 9 (1998).
IOVAN Adrian / 10 (2002).
IOVĂNEL Mihai / 7 (2008).
IOVIAN Ion Tudor / 5 (2012), 9 (2019)
IOVIANU Ion Tudor / 
IRIDON Cristina / 8, 9 (2002).
IRIMESCU Ion / 9 (1997); 3 (1998); 4 (2003).
IRIMIA Dumitru / 2, 11, 10 (1999); 1, 2, 9 (2001); 9 (2002); 12

(2005); 6, 7, 10 (2007); 12 (2008); 6 (2009).
IRIMIA Marius / 12 (2006).
IRIMIE Negoiţă / 7 (1999).
IRIMIŢĂ Corina / 12 (2007).
I.S. / 2, 9 (1997); 10 (1998). (Ionel SAVITESCU)
ISANOS Elisabeta / 11 (1996); 6 (2012).
ISAR Smaranda / 10 (2017)
ISPAS Sabina / 12 (2004).
ISTRATE Gavril / 6, 9, 11 (1997); 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 (1998);

1, 4, 6, 8, 9, 11 (1999); 1, 2, 5, 8, 9 (2000); 8, 11 (2001); 6 (2002);
1, 3 (2003); 5, 9, 10 (2006), 10 (2012).

ISTRATE Gheorghe / 4 (2002); 4 (2007); 9 (2008).
ISTRATI-MACOVEI Ema / 5 (2004).
IŞAN Vasile / 10 (2010).
ITE [= I.E. TOROUŢIU] / 7 (2019)
IVAN Sorin / 1 (2020
IVANOV Leonte / 9 (1996); 12 (1997); 7 (1998); 2, 6 (1999); 6

(2000); 7, 8 (2002); 2, 3, 6, 7, 9 (2003); 7, 8, 11 (2006); 2 (2007);
6, 11 (2008); 2, 3 (2009); 3, 10 (2012), 10, 11, 12 (2016), 1 (2017),
9 (2019), 4 (2020).

IVĂNESCU Cezar / 1, 3 (1996); 3 (2000); 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
(2004); 4 (2005); 5 (2008), 11 (2009); 4 (2010).

IVĂNESCU Emil / 3 (2011).
IVĂNESCU G. / 5, 6 (2005) (G. Istrate).
IVĂNESCU Gheorghe / 8 (2012)
IVĂNESCU Mircea / 3 (1999); 8 (2011).
IZBĂŞESCU George / 6 (1996); 1, 12 (1998).
IZSAK Martha / 4 (2000); 2 (2001); 6 (2002).

JJ
JÄCKEL Daniel / 10 (2012)
JAMES William / 12 (1999).
JANCO Tristan / 2 (2006).
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JANES Clara / 12 (2010).
JANOWSKA-LASCĂR Radka / 1 (2006).
JARRELL Randal /  5 (2007).
JGHEBAN ELENIN Carmen / 6 (2002).
JHAVERI Dileep / 5 (2016), 11 (2019)
JIANU Liviu-Florian / 5 (2004).
JIAYU Li / 8, 9 (1998).
JICU Adrian / 8 (2007); 8 (2008); 7 (2010); 2, 5, 7 (2012), 4, 5,

11 (2013), 1 (2014), 11 (2015), 12 (2019), 4, 7, 8, 10 (2020).
JIPA Ioana / 10, 11 (1999).
JOAO COUTINHO Maria / 11 (2007).
JOHNSTON Jennifer / 5 (1999).
JUMARĂ Dan / 10 (1998).
JONES Thabit / 1, 9 (2007); 6, (2008); 8 (2009), 10 (2018), 8

(2020).
JUNIMIST / 7, 8, 10, 11, 12 (1998). (Lucian VASILIU)
JURKOWSKA Barbara / 6 (2020)

KK
KACIAN Jim / 5 (2010); 3 (2011), 8 (2016).
KAHAYYAM Omar / 1 (2002).
KAMILIOTIS Daniela C. / 3 (2015)
KANE Sarah / 2 (2005).
KANELLOPOULOS Dimitris / 11 (2019)
KANTZER Mihai / 10 (2017)
KAPITZA Constantin / 5 (2014)
KARAMZIN Nicolai / 10 (2006).
KARIMI-HAKAK Mahmood / 9 (2011).
KARNOOUH Claude / 7 (2017)
KAVAFIS Konstantinos / 12 (2001).
KAVANAGH Patrick / 3 (2007).
KAY Anna R. / 12 (2015)
KEHLMANN Daniel / 7 (2007).
KELMENDI Jeton / 11 (2018)
KELSIEV Vladimir / 7 (2008); 9 (2008).
KIRCULESCU Nicolae / 7 (2020)
KIM YANG-SHIC / 10 (1999).
KIRBY Angela / 5, 6 (2012).
KIM RICHARDS Kyung-Nyun / 1 (2015)
KIROPOL Miron / 8 (1996); 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1997); 1, 2

(1997); 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 (1998); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (1999); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2000); 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 12 (2001); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (2002); 3, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2003); 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (2004); 6 (2006); 1
(2008); 10 (2009); 1, 4, 8 (2012), 11 (2013), 2 (2015), 8 (2020).

KLARK Tom / 3 (1999).
KLEEFELD Carolyn Mary / 10 (2009); 6 (2010); 1 (2012), 7

(2014).
KLEIMAN Rita / 6 (1999).
KOCSIS Francisko / 11 (2017)
KOGĂLNICEANU Mihail I./ 2 (2018)
KOLODII Vitali / 1 (2002).
KOLLO Filip / 8 (2005); 8 (2006); 2 (2009); 5 (2011).
KONSTANTINOV Gueorgui / 10 (2019)
KORNBAUM Irina / 1 (2015), 3 (2016)
KOTESCHI Iovan / 2 (2002).
KOTZEBUE Wilhelm von / 3, 4 (2015)
KOZAK Henryk Josef / 11 (2009).
KRANIOTIS Dimitris P. / 10 (2008).

KREMNITZ Mitte / 12 (2014)
KRISTOL Irving / 5 (2001).
KROLOW Karl / 3 (2002).
KRUGER Michael / 5 (2006).
KUCIUK Ardian-Christian / 10 (1998); 8 (2011).
KUNERT Günter / 5 (2002).
KUNITZ Stanley / 9 (2006).
KUPPNER Frank / 4 (2009).
KUROWSKA Joanna / 5 (2015), 6 (2020)
KUSHARI DYSON Ketaki / 11 (2012), 4 (2014)
KUTSCH Alex / 6 (2016)

LL
LABIȘ Nicolae / 4 (2019)
LABIŞ Maria Margareta / 11 (2020)
LAMBĂ Teia / 3 (2007).
LANA / 10 (2001).
LANCASTER Graham Vivian / 5 (2009).
LAPALEWSKI Tadeusz / 11 (1999).
LARCO Vasile / 2 (2019)
LARI Leonida / 12 (2011).
LASCHEN Gregor / 1 (2002).
LASCU Daniel / 10 (1998).
LASCU IOAN / 12 (2015), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

(2016), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2017), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2018), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2019), 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 (2020)

LASZLO Alexandru / 9, 12 (1996); 3, 8 (1997); 11 (2001).
LAŞCU Horaţiu Ioan / 11 (1996); 11 (1997).
LATOUR Hans / 9 (2013)
LAURENŢIU Dan / 4 (2004).
LAURENŢIU Florica Elena / 12 (1997); 8 (1998).
LAURIAN Dim. Aug. / 8 (2019)
LAVIN Cristi / 8 (2009).
LAVRIC Sorin / 11 (2010), 10 (2015).
LAZĂR Al. / 7 (2011).
LAZĂR Daniel / 3 (2012)
LAZĂR Ion / 12 (2006).
LAZĂR Oana / 6 (1997); 11 (2000); 3, 5, 7, 12 (2001); 5

(2002).
LAZĂR Traian D. / 6 (2010); 5 (2012), 8, 10, 11, 12 (2013), 1,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2014), 1 ,2 , 3, 4, 5, 6 ,7 8 ,9, 10, 11,
12 (2015), 1, 2, 4, 5, 6, 7, (2016), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2017), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2018), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2019), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2020).

LAZĂR Valentin / 5 (2008).
LAZU Ion / 1 (2020)
LĂCĂTUȘ Daniel / 7 (2015), 6 (2019)
LĂCĂTUŞU Gloria / 12 (2002).
LĂCĂTUŞU Violeta / 8, 11 (2010), 10 (2012).
LĂCUSTĂ Ioan / 12 (2004).
LĂZĂREANU Simeon / 12 (2003).
LĂZĂRESCU Dan / 8 (2001).
LĂZĂRESCU Eliza / 1, 2, 5 (2007).
LĂZĂRESCU Rodica / 5 (2013)
LEAC Vasile / 8 (2004).
LEAHU Nicolae / 8 (1998); 3 (2002), 8 (2012).
LEDEANU Alina/ 8 (2012)
LEFTER Ion Iancu / 10 (1998); 9 (2000); 9 (2002); 2 (2006), 9
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(2017).
LEHR Thomas / 12 (2008).
LEI REN / 6 (2016)
LEIBOVICI-LAIŞ Şlomo / 1 (2007).
LEJEUNE Pihilippe / 4 (2002).
LEKA Arian/ 7 (2020)
LEMNY Eduard / 12 (1999).
LENGHEL Ieremia / 2 (2001).
LEONTE Carmelia / 8 (1996); 2, 12 (1997); 8, 9, 10, 11 (1998);

1, 2 (1999); 11 (2002); 10, 11, 12 (2003); 1, 2, 9, 11 (2004); 1, 2,
3, 7, 8 (2005); 8 (2006); 2, 9 (2008); 1, 6, 8, 10 (2009); 1 (2010);
11 (2011); 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2012), 1, 2, 3, 4, 5, 7
(2013), 2, 3, 6 (2014), 10 (2015), 8 (2017), 2 (2018).

LEONTE Liviu / 2 (1996); 5 (2001); 1 (2004); 6 (2009); 2, 12
(2010); 1, 2, 4, 9 (2011), 10 (2012), 11 (2013).

LEOVEANU Mihai / 2 (2002).
LERMONTOV Mihail / 4 (2014)
LESENCIUC Adrian / 12 (2015), 8 (2016), 10, 11, 12 (2017), 1

(2018)
LEŞCU Cristine / 5 (2003).
LEVIŢCHI Vasile / 11 (1996).
LEU Ramona / 11 (1999).
LEUCOV Mandache / 10 (2012)
LIHACIU Ion / 11 (1998).
LIICEANU Gabriel / 10 (2006).
LIONTE Ioana / 12 (2014), 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2018), 12

(2019)
LIȚCANU Tudor / 2 (2019)
LIŞCĂ Maria / 5 (2000).
LIȚU Mihai / 7 (2013)
LIVESCU Cristian / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1996); 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1997); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (1998); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1999); 1, 2, 9, 10 (2000);
6, 11, 12 (2001); 1, 3, 4 (2002); 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2003); 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2004); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2005); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2006); 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2007); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2008); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2009); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2010); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2011); 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2012), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2013), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2014), 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2015), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2016), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2017), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2018), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2019), 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2020).

LIVESCU Gabriela / 8 (2019), 5 (2020).
LIVINSCHI NICHIFOR Violeta / 2 (1996).
LIXANDRU George / 12 (2005); 10 (2008).
LLOSA Mario Vargas / 10 (2005).
LOGAN Genoveva / 12 (2015), 12 (2017)
LOGHINOVSKI Elena / 7 (1997).
LOGREȘTEANU Florin / 7 (2017), 12 (2018), 12 (2019)
LORIA Gustavo / 5 (2001).
LOSONCZY Clara / 5 (2000); 3 (2001).
LOVINESCU Eugen / 7 (2018)
LOVINESCU Monica / 11 (1996); 11 (2003); 4 (2004); 10

(2006); 5, 6 (2008).
LU YOU / 6 (2017)
LUCA George / 9 (2017)

LUCAN Eugen / 10 (2007).
LUCEAC Ilie / 7 (2014)
LUCESCU Anca / 4 (1997).
LUCHKANYN Sergiy / 6 (2005)
LÜDER Elsa / 11 (2016)
LUIS Leopold de / 2 (2014)
LUMEI Amalia / 8, 9, 10, 11 (2013)
LUNGEANU Emil / 7 (2013)
LUNGU Alexandru / 4 (1996); 5 (1997); 1 (2000); 10 (2001); 6

(2002); 4, 5, 8 (2003); 4 (2004); 2 (2007) 7 (2008).
LUNGU Corneliu-Mihail 6 (2013)
LUNGU Dan / 3, 8 (1996); 2, 11 (1997); 2, 7 (1998).
LUNGU Gheorghe Boris / 12 (2001).
LUNGULESCU Béatrice / 9 (1999).
LUPAN Nicolae / 7 (1999).
LUPAŞCU Ana Maria / 12 (2011).
LUPAŞCU Silviu / 8 (1997); 12 (1998); 6, 7 (2002).
LUPEANU Constantin / 6 (2014), 6, 9 (2018), 2 (2019), 10

(2020)
LUPEANU Adrian Daniel/ 6 (2018)
LUPŞE LUNGU Alina / 8 (2007).
LUPU Carmen / 11 (1996).
LUPU Cristian Ioan / 7 (2001).
LUPU Gheorghe / 11 (2000); 1, 4, 7, 8, 10 (2001); 1 (2002).
LUSSIER Madi / 10 (2006).
LUTHER Martin / 9, 10, 11 (2017)
LUTIC Mircea / 1 (2002), 9 (2013), 4 (2016), 10 (2017).
LUTZ Werner / 9 (1999).
LUŢIA Lascar / 5 (2019)
Ly YUAN / 4 (2018)
L.V. / 6 (1998). (Lucian VASILIU)

MM
MACARIE Gheorghe / 9 (1996); 3, 5, 7, 8, 12 (2010); 3, 5, 6

(2011), 2, 11 (2013), 3, 7 (2015), 1, 3, 6 (2016), 6, 9 (2017).
MACI Gheorghe / 4 (2014)
Macneice Louis / 2 (2008).
MADGEARU Şerban / 5 (1997).
MAFTEI Andreea / 1 (2019)
MAFTEI Ion / 3 (2000), 1 (2015).
MAFTEI-BUHĂIEŞTI Ioan / 3 (2011).
MAGHERU Darie / 11 (2009), 10 (2012).
MAHDI Salah / 8 (2005).
MAHON Derek / 10 (2012)
MAIDEN Martin / 5 (2003).
MAIORESCU Titu / 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2018), 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2019), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
(2020)

MAJIA Jidi / 6 (2014), 6, 8 (2018), 8 (2020)
MAKHNO Vasyl / 12 (2012)
MALAICU Marin / 3 (1998).
MALAMEN Iolanda / 3 (2012).
MALHORTA Rita / 12 (2009), 9 (2014)
MALLARMÉ Stéphane / 9 (1998).
MAN Silviu / 11 (2008).
MANDACHE Bogdan-Mihai / 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2014), 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2015), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2016), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2017), 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2018), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

329329CONVORBIRI  LITERARE



(2019), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2020)
MANEA Alexandru / 5 (2012).
MANEA Ion / 12 (2017)
MANEA Norman / 5 (1999), 7 (2014).
MANIU Leonida / 6 (2009); 4, 6, 11 (2011); 2, 4, 6, 9, 10, 12

(2012), 1, 6, 10 (2013), 1, 3, 6, 10 (2014), 1, 7, 8, 10 (2015), 1, 5,
(2016), 7 (2017).

MANLEY HOPKINS Gerard / 7 (1997).
MANOLACHE Ciprian / 9 (2009).
MANOLACHE Gheorghe / 5 (2009), 7 (2016).
MANOLACHE Viorella / 8 (2008); 1, 3, 9 (2009).
MANOLE Alina / 10 (2004); 3 (2005).
MANOLE Diana / 7 (2015)
MANOLE Gică / 11 (2011).
MANOLESCU Nicolae / 1 (1999); 4 (2004); 4 (2010), 4

(2015), 4 (2017).
MANOR Riri Sylvia / 1 (2007).
MANTA TĂICUŢU Valeria / 7 (2008); 7 (2012).
MANTU Mariana / 4 (1998).
MANU Emil / 10 (2001); 3, 6, 10 (2002); 7 (2003), 2 (2013).
MARAFET Constantin / 5 (2015)
MARANDICI Diana Mihaela / 3, 7 (2010).
MARCIUK Gheorghi / 9 (2000).
MARCH Michael / 11 (2005).
MARCHIŞ Iustin Pr. / 6, 7 (2006)
MARCOVICI Bianca / 7 (1996); 2, 4 (1997); 4, 11 (2000); 3

(2001); 5 (2002); 12 (2009); 7 (2010); 6, 12 (2012).
MARCU Emanoil / 1 (1998).
MARCU Emilian / 2 (1998); 9 (2000); 8, 9, 10, 11, 12 (2003);

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2004); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2005); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2006); 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2007); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2008); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2009); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2010); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2011); 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2012), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2013), 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2014), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2016), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2017), 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2018), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2019), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2020).

MARCU Şerban / 9 (2007).
MARCUS Solomon / 8, 10 (2003); 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

(2004); 12 (2011); 4, 8 (2012), 1, 4 (2013), 2 (2014), 3, 4, 8 (2015).
MARDARE Gabriel / 2 (1996); 11 (2003).
MARDARE Valeriu / 1 (1996); 1 (1997); 3, 8 (1999); 12

(2005).
MAREŞ Nicolae / 10 (2010); 1 (2012), 2 (2013), 3 (2014), 4

(2015), 2, 3 (2017), 2, 4, 7, 11 (2018), 4, 8 (2019), 3, 6, 10, 11
(2020).

MAREŞ Radu / 9 (2007); 12 (2008); 2 (2011).
MARIA (Regina) / 12 (2018)
MARIA Ion / 10 (2003); 12 (2009), 8, 9 (2012).
MARIAN Boris / 9 (2009), 12 (2012), 8 (2020).
MARIAN Iancu / 12 (2018)
MARICIUC Dragoș / 9 (2020)
MARIN Aurora / 7 (2002).
MARIN Constantin / 4, 5 (1997); 3 (2002), 4 (2017).
MARIN Daniel D. / 9 (2012)
MARIN Gheorghe / 4 (2017)
MARIN Ileana / 8 (2002).

MARIN Mirela / 7 (2002); 1 (2006); 7 (2011), 8 (2014).
MARIN-THORNTON Gabriela / 8 (1999).
MARINACHE Diana / 8 (2011).
MARINCAŞ Mira / 9 (2002).
MARINESCU Alex / 5 (2010); 5 (2012), 1 (2013).
MARINICĂ Laura / 5, 6 (2012).
MARINO Adrian / 3 (1996); 6 (2005).
MARMELIUC D. / 8 (2020)
MOORE Lenard D. / 1 (2017)
MOTROC George / 3, 4 (2017)
MUCICHESCU Paul Andrei / 9 (2020)
MURPHY Sadie / 10 (2016)
MARMON SILKO Leslie / 2 (1998).
MARRINER Neville / 4 (2014)
MARTIN Angela / 9 (2017)
MARTIN Mircea / 3 (2009); 2 (2010); 2 (2012).
MASAVO Giuseppe / 6 (2019)
MATEESCU Olga Delia / 11 (2001); 7 (2005).
MATEI Constantin / 4 (2002).
MATEI Florin / 11 (2018)
MATEI Leonard / 11 (2000).
MATEI Valentin / 5 (1996).
MATEI Valeriu / 9 (2007).
MATEI-GHERMAN Corina / 12 (1998); 11 (2000); 3 (2002); 3

(2003); 3 (2005); 3, 9 (2006); 3 (2007) 3 (2008); 3, 12 (2009); 3,
12 (2010); 3 (2011); 1 (2012), 3 (2013), 3 (2014), 3 (2015), 1, 11
(2016), 3 (2018), 12 (2019).

MATERNI Undine / 6 (2020)
MATEVSKI Mateja / 11 (2001).
MATHEWS Race / 10 (2009).
MATTHEW WILSON James / 10 (2009).
MATTUSCH Michéle / 9, 10, 12 (2001); 2 (2002).
MAVRODIN Irina / 8, 9, 10, 11, (2001); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12 (2002); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2003); 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2004); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
(2005); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (2006), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12 (2007); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (2008); 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (2009); 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (2010); 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (2011)1, 2, 3, 4, 6 (2012).

MAZILU CRÂNGAȘU Iona / 10 (2013)
MAXIM NATAȘA / 10 (2013)
MAXIM Sebastian / 9, 12 (2002); 1, 2 (2003).
MĂGĂRIN Dorina / 10 (2020)
MĂLUŢ Mircea / 1 (2011).
MĂNĂILĂ Diana / 6 (2006).
MĂNĂSTIREANU Manuell / 12 (2012)
MĂNDĂŞESCU Silvia / 10 (1997).
MĂNESCU Val / 3 (2014), 9 (2018)
MĂNICUŢĂ Cornelia / 11 (2009).
MĂNIUŢIU Mihai / 3 (2007).
MĂNUCĂ Dan / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 (1996); 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1997); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(1998); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1999); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2000); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2001); 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2002); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2003); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2004); 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2005); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2006); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2007); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2008); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2009); 1,
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2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2010); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2011); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2012), 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2013), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2014), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2015), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2016), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2017).

MĂNUCĂ Maria / 9 (2004); 4 (2009), 8 (2012), 4 (2014), 9
(2018), 3 (2019).

MĂNUŢĂ Constantin / 12 (2008); 6 (2010), 11 (2013), 11
(2015), 12 (2018).

MĂRĂSCU Constantin / 12 (2015)
MĂRĂȘANU Nicolae Grigore / 8 (2013)
MĂRCAN Livia / 10 (2016)
MĂRCULESCU Sorin / 5 (2003); 4, 9 (2004).
MĂRGINEANU Clara / 9 (2008); 4 (2010); 4, 7 (2012), 11

(2013), 4, 8 (2015), 4, 7 (2016), 8 (2017), 6 (2018).
MĂRGINEAN Ioan / 5 (2011).
McGUICKIAN Medbh / 5 (1997).
MECU Carmen / 11, 12 (2013), 4 (2016), 11 (2017)
MECU Nicolae / 9, 10 (2006); 8 (2007).
MEDAILLE John / 6, 10 (2009).
MEHAN Paula / 3 (1996).
MEHEDINȚI Simion / 11 (2017)
MEHEDINŢU Viorel Pr. / 5, 6 (2009); 7 (2012).
MEIROŞU Anca / 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 (2009); 2, 3, 5, 6,

8, 11, 12 (2010); 2, 4 (2011); 7, 9, 11 (2012), 1, 5, 12 (2013), 3,
2014), 12 (2018), 3, 6, 9, 10 (2020).

MEIROȘU Miruna / 4 (2020)
MERAVEI Mihaela / 9 (2018)
MEREDITH James / 2 (2014), 8 (2015)
MERIŞCA Lucian / 8 (2000).
MERLAN Aurelia / 3 (2000).
MERTICARU Mihai / 3 (2002); 1 (2006); 2, 10 (2011); 5

(2012), 11 (2015), 12 (2017).
METELLUS Jean / 12 (2010).
METLEAEVA Miroslava 7, 8, 10 (2017), 1 (2018)
METZ Robin / 1 (2009); 12 (2010).
MEZEI Adam Daniel / 9 (2015)
MIC Vasile / 2 (2020), 10 (2017), 9 (2018), 4, 6 (2019), 3 (2020)
MICHAEL Friedrich / 8, 9, 10, 11, 12 (1997); 1, 2, 3, 4 (1998),

4 (2014), 4, 6, 10 (2016).
MICHAUX Henri / 3 (2005).
MICKIEWICZ Adam / 4 (1999).
MICLESCU Octavian / 7 (2003).
MICU Dumitru / 2 (2002).
MIGJENI Millosh Gjergi Nikolla / 5 (2001).
MIHAI Constantin / 8, 9, 10, 11, 12 (2000); 1, 2, 4, 5, 6, 10

(2001); 1, 6, 8, 12 (2002); 10 (2003); 12 (2005); 6 (2006); 7, 11
(2006); 4 (2007); 10 (2011), 1 (2019).

MIHAI Luminiţa / 9 (2001); 2 (2003); 6 (2005).
MIHAI Nicolae / 6 (2006).
MIHAIL Dinu / 2 (1997).
MIHLACHE Andi / 8 (2012)
MIHALACHE Carmen / 8 (2012), 4 (2015)
MIHALCA Irina Lucia / 10 (2012)
MIHALCEA Angelica / 10 (2005).
MIHALCEA Octavian / 9 (2011), 4, 9 (2015), 7, 10 (2016), 11

(2017), 4, 12 (2018), 2, 4 (2019), 4 (2020).
MIHALEA Eugenia / 7 (2004).

MIHĂESCU Florin / 8 (1996).
MIHĂESCU Vasile / 9 (1998).
MIHĂILEANU Laurenţiu / 6 (2003).
MIHĂILESCU Magda / 3 (2015
MIHĂILESCU Dan C. / 4 (2014)
MIHĂILESCU Florin/ 12 (2018)
MIHULEAC Cătălin / 12 (1997); 3, 6 (2000); 2, 8, 9, 11, 12

(2001); 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 (2002); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 (2003); 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 (2004) 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 (2005) ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2006);
1, 4, 8, 9 (2007).

MILEA Doinița / 7 (2016)
MILESCU Victoria / 11 (2006), 7 (2015), 3, 12 (2016), 3, 12

(2017), 3 (2019), 3 (2020).
MILICĂ Ioan / 4, 6 (2009).
MILITARU Petrişor / 7 (2011).
MILLIAN G. / 9 (2018)
MILOSZ Czeslaw / 7 (2011), 4, 7 (2018).
MILOŞ Alexandru-Cristian / 2, 9 (1999); 9 (2002).
MILOŞ Ion / 8 (1996); 8 (1999); 10, 12 (2006); 9 (2007); 2

(2009).
MINCU Marin / 2, 4 (1999).
MINCU Ștefania / 1 (2017)
MINTENCU Dumitru / 10 (1996).
MINU Florin / 5 (2001). (Florin FAIFER)
MINUŢ Ana-Maria / 6 (2009).
MIRCEA Oliv / 8 (2011).
MIREA Gabriel / 7 (2010), 6 (2019).
MIREA Emilian / 8 (2011), 3 (2013).
MIRET Fernando Sachez / 9 (2004).
MIRON Marcel / 9 (2015), 1 (2016), 2 (2017), 8 (2018), 4

(2019), 4, 7, 10 (2020)
MIRON Paul / 3 (1997); 5 (2001); 5 (2008), 11 (2016).
MIRONESCU Andreea / 12 (2013), 2 (2014)
MIRONESCU Doris / 5 (1999); 7 (2002); 2, 3, 8, 9, 12 (2012),

1, 2 (2013), 1 (2014), 5 (2017).
MIRONESCU SANDU Ileana / 7 (2013)
MITCHIEVICI Angelo / 7, 12 (2008); 5 (2011).
MITICAN Ion / 3 (2012).
MITITELU Valeriu / 10 (2005).
MITROI Ștefan / 3 (2014), 9 (2015), 11 (2017), 4, 12 (2019), 10

(2020)
MIU Constantin / 4, 8, 10 (1996); 4 (1997); 10 (1999); 8 (2000);

6, 10, 11 (2001); 2, 3 (2002).
MÎRŞANU Dragoş / 12 (2010).
MÎRŢU Mihaela / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1996); 1,

2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 (1997); 2, 3, 4, 5, 6, 12 (1998); 5 (2002); 1,
2 (2003), 1, 3 (2004).

MÎȚĂ Alexandru / 11 (2017), 1 (2018)
MLADIN Emil / 2 (1997).
MOCANU Gheorghe / 6 (2009); 1 (2011), 7 (2019)
MOCANU Traian / 5 (1996); 11 (1997); 7 (1998); 4 (1999); 2,

3 (2001).
MOCANU Virgil / 2, 3 (2007).
MOCANU GÂLCĂ Mihaela / 10 (2012)
MOCUŢA Andrei / 7 (2012).
MOCUŢA Gheorghe / 2, 4 (2000); 4 (2002); 8, 9, 10 (2006); 2

(2007), 4 (2013), 1 (2014), 7 (2015), 12 (2016).
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MODORAN Gina / 3, 6, 7, 10 (1998); 3, 4 (1999).
MODREANU Cristina / 3 (2004).
MODREANU Simona / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 (2004);

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2005); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12 (2006); 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 (2007); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
10, 11, 12 (2008); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2009); 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2010); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
(2011); 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 (2012), 1, 3, 5 , 7, 10, 11, 12
(2013), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 (2014), 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 (2015),
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2016), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 (2017), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 (2018), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2019), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (2020)

MOISII Dan / 2 (2010); 3 (2011); 6 (2012), 2 (2013), 9 (2015),
6 (2018), 2 (2019), 1, 2 (2020).

MOISUC Ilie / 4, 11 (2008).
MOIȘ Vasile / 12 (2017), 2, 11 (2018)
MOLDOVAN Andrei / 7 (2013)
MOLDOVAN Gavril / 12 (2005).
MOLDOVAN Ioan / 8 (1998), 4 (2013).
MOLDOVAN Martin / 6 (2001); 1 (2002).
MOLDOVEANU Dragoş / 8 (2008); 3 (2009).
MOLDOVEANU Gheorghe / 8 (2005), 1, 2 (2017), 7 (2018).
MORAR Ovidiu / 10, 12 (1998); 2, 6, 7, 8, 9 (1999); 1, 5, 9, 12

(2000); 7, 9, 12 (2001); 1 (2002), 7, 11 (2003); 12 (2005) 4, 10
(2006); 7 (2007), 12 (2016).

MORARI Codruţa / 10 (1998).
MORARIU Aurel / 12 (2019), 1, 6 (2020)
MORARIU Dorin / 3 (2000).
MORARIU Leca / 1 (1998).
MORARIU Victor / 8 (1998).
MORARU Anatol / 1 (2000); 3 (2012).
MORARU Cornel / 4 (2004).
MOREAU Marcel / 2 (2005).
MORIN Edgar / 9 (2015)
MORGAN Guy / 11 (1998).
MORRISON Madison / 2 (2006).
MOROŞAN Geta / 8 (2011), 8 (2015).
MOROŞANU Stelorian / 2 (2001); 5 (2002), 9 (2018).
MORUȘCA Silvestru / 1 (2019)
MOSCALIUC Mihaela / 10 (1998), 4 (2015).
MOSCALU Luminiţa / 3 (2010); 6 (2011), 12 (2015).
MOSENKIS Iurij / 6 (2005)
MOSKOWITZ Faye / 2 (2002).
MOSSORA Lelia / 11 (2007).
MOTEA SATMARIN Cati / 1 (1997);
MOŢ Mircea / 6 (2012), 2, 4, 11 (2019), 2, 7, 8 (2020)
MOŢOC Radu / 3 (1998);
MOUNIN George / 11 (1998);
MOVILEANU Dan / 10 (1996);
MROZEK Slawomir / 5 (1998); 1 (2006)
MUCENIC Cezara / 10 (2012), 4 (2015)
MUDURE Mihaela / 6, 8, 9 (1999); 6 (2001); 8 (2002).
MUNTEAN George / 2 (2002); 8 (2004).
MUNTEANU Adrian / 11 (2011), 11 (2012), 2 (2020).
MUNTEANU Aurel Dragoş / 5 (2006); 6 (2007).
MUNTEANU Constantin / 3 (2010), 9 (2013).
MUNTEANU Cornel / 9 (1998); 12 (2000); 9 (2001); 2 (2002);

7 (2003); 1 (2004); 3 (2005), 10, 11 (2012), 1, 6 (2015), 6 (2016),
1 (2019).

MUNTEANU Eugen / 1, 7 (1999); 11 (2001), 9 (2013), 12
(2015), 2, 9 (2016), 8 (2017), 9 (2018).

MUNTEANU Lucia-Gabriela / 3 (2019)
MUNTEANU Lucian / 2 (2002).
MUNTEANU Marcel / 3, 4 (2003).
MUNTEANU Maricica / 12 (2014), 11 (2015), 1, 3 (2016)
MUNTEANU Romul / 3 (2001); 4 (2004); 2 (2006); 4 (2011).
MUNTEANU Valentin / 3 (1999).
MUNTEANU Victor / 10 (2011), 6 (2016).
MUNTEANU-Hadârcă Maria / 8 (2019)
MURARIU Iulia / 11 (2017)
MURARIU Dorin / 10 (2011).
MUREȘAN Adrian / 1 (2018)
MUREŞAN Daniel / 9 (2006); 6 (2007); 6 (2009).
MUREŞAN Dorin / 10 (2002).
MUREȘAN Ionela-Silvia / 6 (2019)
MUREȘAN Mirela / 12 (2012), 5 (2013)
MUREŞAN Rodica / 8 (1996); 3 (1998); 7 (2000).
MUREȘAN Vianu / 3 (2019)
MUREŞAN Viorel / 3 (2007).
MUREŞANU Dumitru / 9 (2000); 6 (2003).
MUREȘANU Miruna / 9 (2014), 9 (2015), 3 (2016), 2 (2020)
MUREŞEANU Marcel / 10 (1998); 4 (2005); 11 (2008); 3

(2011); 6 (2012), 11 (2014), 9 (2018), 1 (2020).
MURGEANU Daniel / 5 (1996); 5 (1998); 1 (2006).
MUSCALU Florin / 11 (1998).
MUSCĂ Oana Georgeta / 3 (2012).
MUSTAR Ales / 7 (2000).
MUSTE Vasile / 11 (2003); 1 (2012), 1 (2018).
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11, 12 (2011); 1, 2, 3, 4, 5 (2012).

PETROVICI Dana / 4 (1999).
PETROVICI Viorica / 3 (2003).
PETRUŞCĂ Dan / 10 (2007); 2, 6 (2009); 5 (2010); 8, 10

(2011); 4, 11 (2012), 6 (2013), 5 (2014), 3 (2015), 10 (2016), 7
(2017), 2 (2018), 1, 6 (2019), 11 (2020).

PFEIFER Tadeus / 9 (1999).
PIERCY Marge / 12 (2006).
PILCHIN Maria / 7, 9 (2013)
PILLAT Monica / 6, 7, 8 (2014), 1 (2015), 4, 5 (2016), 3, 6

(2017), 8 (2019)
PINSKY Robert / 6 (2009).
PINTEA Ioan / 6 (1996); 6 (1999); 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

(2003); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2004); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2005) ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2006);
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2007); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 (2008); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2009); 1, 2, 3, 5, 8, 9,
10 (2010); 3, 7 (2011).

PINTESCU Alexandru / 7, 8 (1997); 2 (2000); 12 (2001); 3, 4
(2002); 5 (2003); 4 (2005); 2 (2006); 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
(2007); 10 (2008).

PIPER Catinca / 10 (2001); 2, 3 (2002). (Liviu DRUGUŞ)
PIRES JOAO Maria / 2 (2010).
PISOT Rafael / 5 (1997); 12 (1998); 4, 10 (1999); 1 (2000).
PIŞCU Daniel / 6 (2012).
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PIŢU Luca / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1996); 3, 4, 7, 8,
9 (1997).

PÎRVU Bogdan C.S. / 7 (2012).
PÎRVULESCU Titus 3 (2001).
PLANTUS Doris / 7 (2017)
PLATON Mircea / 3, 4, 6, 7 (1998); 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

(1999); 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12 (2000); 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2001);
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2002); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2003); 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 (2004); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12 (2005); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2006); 2, 11
(2011); 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12 (2012), 1, 2, 3, 6, 9, 12 (2013), 1,
2, 6, 7, 8 (2014), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2015), 1, 2, 3 ,5 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12( 2016), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (2017), 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (2018), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
(2019), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (2020)

PLEŞCAN Alexandru / 9 (1998).
PLEŞEA Gabriel / 10 (2001).
PLOPEANU Aurelian Petruş / 12 (2005); 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11

(2006); 1, 7, 8, 12 (2007); 11 (2008); 1 (2009).
PLOSCARU Dorin / 5 (1996); 7 (1998); 1, 2 (2000); 1 (2002);

2 (2006); 7 (2010); 7 (2011), 8 (2012), 8 (2013), 8 (2019).
POBEREJNAIA Oxana / 12 (2016)
POCOVNICU Daniel Ştefan / 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1999); 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2000); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 (2001); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (2002).

PODOREANU Cristina / 7 (1999).
POHRIB Cristian / 6 (1999); 11 (2001), 6 (202).
POIANĂ Virgil / 12 (2008)
POLIAKOV Iuri / 11 (2002).
POP Domnica/ 7 (2015)
POP Felician / 7 (2020)
POP Ion / 4 (2014), 7 (2015)
POP Ion Aurel / 12 (2014), 4, 5 (2018), 5, 7 (2019), 1, 10 (2020)
POP Ioan Es. / 6 (1997); 3 (2005), 4 (2017).
POP Mircea M. / 1, 2, 7 (2000); 1, 4, 7, 10 (2001); 11 (2005) 3,

5 (2008); 4, 7 (2010), 5 (2015), 2 (2016), 5 (2017), 5, 8, 9 (2018),
2, 5 (2019), 5, 8 (2020).

POPA Constantin / 11, 12 (2014)
POPA Cristina / 3 (2001).
POPA Daniela / 10 (2007).
POPA Doina / 7 (1996); 11 (1998).
POPA Dorin / 2 (2001); 11 (2008); 6 (2009).
POPA George / 2, 5 (1996); 4, 8, 10, 11, 12 (1997); 1, 4, 5, 7, 8,

9, 10, 11 (1998); 4, 5, 7, 10, 12 (1999); 1, 4, 6, 7, 10, 11 (2000); 2,
5, 6, 7, 10 (2001); 2, 4, 7, 9, 11 (2002); 1, 4, 5, 6 (2003); 2, 4, 6
(2004); 1, 3, 5, 6 (2005); 6, 10 (2006); 7 (2007); 1, 4, 5, 10 (2008);
1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 (2009); 1, 6 (2011); 1, 6 (2012), 9 (2013),
5 (2014).

POPA-HOMICEANU Vasile / 10 (2018)
POPA Ionuţ / 1, 6 (2010).
POPA Maria Sorina / 2 (1998); 3 (2012), 8 (2013).
POPA Marian / 5 (2000); 4 (2004).
POPA Mircea / 7 (2001); 11, 12 (2004); 3 (2005), 11 (2013), 8

(2014).
POPA Nicolae / 12 (2016)
POPA Paulina / 5 (1999); 11 (2000); 2 (2006); 4 (2011), 4, 10

(2015), 3 (2017).
POPA Petre / 6 (2012).
POPA COHUŢ Eugenia / 11 (1998); 6 (1999).

POPA HOMICEANU Vasile / 2 (1996); 12 (1997); 6 (1998); 2,
3, 4, 6 (1999); 2 (2001); 7, 12 (2003); 10 (2005); 9 (2008); 12
(2009); 10 (2010); 4 (2011); 5 (2012), 7 (2013), 2 (2016), 2 (2020).

POPA Vasko / 4 (2011).
POPEL Corneliu / 10 (2002); 4 (2004), 2 (2019).
POPEL Rodica / 3 (2004), 9 (2016), 9 (2017).
POPESCU Adrian / 1, 6 (1997); 1, 6 (2007); 4 (2010), 4 (2015).
POPESCU Cătălina / 6 (2003); 10 (2007).
POPESCU Cristina / 12 (2009); 1 (2010).
POPESCU Cristian Tiberiu / 11 (1999).
POPESCU Dan Florin / 11 (1996); 1 (2001).
POPESCU Dana Nicoleta / 12 (2008), 11 (2012), 5 (2019).
POPESCU Diana / 3 (1998).
POPESCU Dorin / 6 (1998); 8 (2007).
POPESCU Dumitru Radu / 4, 5 (2004); 3 (2010); 4, 6, 10

(2012), 4, 5 (2015), 4 (2017).
POPESCU Elena Liliana / 8, 9 (2003); 7, 9 (2004); 3, 5 (2005);

3 (2009); 3 (2010); 3 (2012), 10 (2019).
POPESCU Florentin / 1, 6, 8 (2020)
POPESCU Graţiela / 12 (2010).
POPESCU Ion / 9 (2013)
POPESCU Iulian / 2 (2014)
POPESCU Lazăr / 2 (2017)
POPESCU Marinică / 8 (2001); 4 (2002); 2, 3, 4 (2012), 10

(2014), 5, 11 (2015).
POPESCU Marius Daniel / 12 (1999).
POPESCU Răzvan / 9, 10, (2019), 2, 9 (2020)
POPESCU Spiridon / 1 (2001); 7 (2002); 9 (2004); 9 (2005); 9

(2006); 7 (2010); 8 (2011); 2, 8, 9 (2012), 12 (2013), 5 (2015), 9
(2016), 7, 12 (2017), 6 (2019), 9 (2020)

POPESCU-Brădiceni Ion / 5, 10 (2016), 11 (2017)
POPESCU-SIRETEANU Ion / 4 (1997); 11 (2000); 3 (2002);

12 (2005); 5 (2006); 10 (2007).
POPOV Lia / 10 (1996).
POPOVICI Ada / 9, 10 (2012)
POPOVICI Alexandru Mihai / 10 (2012)
POPOVICI Anca / 12 (1996).
POPOVICI Mircea / 5 (1996); 10 (1997); 7 (1999); 5 (2000); 5

(2002).
PORA Mircea / 10 (2011).
PORAWSKA Joanna / 9 (2006).
POREA Petre / 7 (1997).
PORPETTA Antonio / 7 (1996); 9 (1997); 4 (1999).
PORUCIUC Adrian / 2, 3 (2015), 4 (2016), 8 (2017), 8, 9, 10,

11, 12 (2018), 1, 2, 3, 11 (2019)
PORUMB Horea / 12 (2011).
PORUMBOIU Arthur / 2 (1997); 12 (1999); 8 (2001); 12

(2009), 1 (2013).
POSPAI Mircea / 10 (1999).
POSTELNICU Gheorghe / 10 (2011).
POSTU Maria / 6 (2006).
POTÎRNICHE Luminița / 6 (2017)
POTOLEA Ion / 8 (2009); 2 (2010).
POUND Ezra / 7 (2008).
PRANGATI Constantin / 12 (1999); 11, 12 (2001).
PRECUP Cătălin Cosmin / 7 (2007).
PREDA Sorin / 8 (2014)
PRELIPCEAN Dan / 3 (2015)
PRELUCA Oltea / 5 (2020)

336336 CONVORBIRI  LITERARE



PREOTEASA Zvetlana / 5 (2018)
PRESSOFAG / 8, 9, 10, 11, 12 (1998); 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12 (1999); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2000); 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2001); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2002); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2003); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2004); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2005); 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2006); 1 (2007); (Liviu PAPUC).

PREUTU Cristina / 1, 3, 5, 7 (2009); 5, 7, 11 (2010), 5, 7
(2013).

PRICOP Constantin / 6, 11, 12 (2007); 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12
(2008); 1 (2009).

PRICOP Ion Gheorghe / 4 (2006); 12 (2007); 1 (2008); 6
(2009); 6, 9 (2010); 7 (2011), 10 (2013), 3, 11 (2014), 12 (2015),
6 (2016).

PRISACARIU ȘOPTELEA Cristina / 3 (2018)
PROCA Vasile / 4 (1996); 1 (1997); 1 (1999); 6 (2000); 1

(2002); 1, 7 (2003); 1, 11 (2004); 5, 6 (2005).
PRODAN Iolanda / 1 (1999).
PRODAN Ofelia / 6 (2008), 4 (2014).
PROVENZANO Nino / 1 (2019)
PRUTEANU Doru / 6 (2000).
PRUTEANU George / 9 (1996).
PUICĂ Gina / 6 (2004).
PUPEZĂ Andrei / 12 (2006).
PURIC Dan / 4 (2009), 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 (2013), 3 (2014),

12 (2015), 8 (2016), 2, 3, 4, 5, 6 (2017), 1, 4, 9, 12 (2018), 1, 2
(2019)

PUSLOJIC Adam / 12 (1996); 4 (1998); 5 (2005); 5 (2006), 10
(2015), 4 (2016), 9 (2017).

PUŞCALĂU Mădălina / 10 (2002); 3 (2004).
PUȘCARIU Sextil  / 9 (2017)

RR
RABASSA Gregory / 11 (2016)
RACHIERU Adrian Dinu / 6, 7, 9, 10, 12 (1996); 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 12 (1997); 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 (1998); 3, 5,
6, 11, 12 (1999); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (2000); 4, 6, 8, 10, 11, 12 (2001);
1, 10, 11 (2002), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (2003); 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2004); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2005); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2006); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2007); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2008); 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2009); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2010); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2011); 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2012), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2013), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2014), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2015), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2016), 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2017), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2018), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2019), 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2020).

RACU Alexandru / 8 (2010); 1 (2011), 1, 2 (2014), 6 (2016), 1
(2020).

RACU Cristian / 9 (2013)
RADI Codruț / 5 (2016)
RADOS Andreas / 12 (2009).
RADOVIC Mara / 7 (2002).
RADOVICI Olvian / 8 (1998). (Liviu PAPUC)
RADU Ionuţ / 11 (2004); 12 (2007).
RADU Rafila / 11 (2009); 7 (2011), 7 (2015), 10 (2016).
RAINISCH Shmuel / 3 (2007).

RALEA Mihai / 8 (2018)
RAMANA Bhagavan / 5 (2005).
RAMÍREZ Luis Hernan / 10 (1998).
RAPCEA Ana / 9 (2003).
RAŢIU Daniela / 10 (2002).
RAŢIU Emil (Petru) / 12 (2005), 9, 12 (2015)
RAŢIU Gabriel / 7 (1998).
RAŢIU Virgil / 1 (1997), 7 (2019).
RAVARU Dan / 8, 11 (1999); 3, 7, 9, 10, 11, (2000).
RĂDULESCU Marian Sorin / 6, 7, 8, 9, 10, 12 (2015), 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2016), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2017), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2018), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 11 (2019), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (2020)

RĂDULESCU Tatiana / 9 (1998).
RĂDUŢĂ Viorica / 7 (2007); 5 (2009); 3 (2010), 3 (2014).
RĂILEANU Petre / 2, 12 (1998).
RĂILEANU Vitalie / 11 (2016)
RĂSUCEANU Andreea / 12 (2007); 12 (2008).
RĂU Alexe / 8 (2005).
RĂU Aurel / 2 (2011), 8 (2013).
RĂU Petre / 9 (2003), 11 (2015).
RÂLEA Marian / 1 (2020)
RÂPEANU Monica / 9 (1999); 4 (2001); 3, 8 (2002); 3 (2003).
REBENGIUC Victor / 11 (2010).
RECRUTU Ion / 3 (1999).
REINHARDT-CARAIMAN Dan / 7 (2001).
REUVENY Yotam / 4 (2008).
REXROTH Kenneth / 10 (2006).
RICINSKI-MARIENFELD Franciska / 4 (2001); 1, 8, 9,

(2002); 2, 8, 11 (2003); 1, 2, 4, 6, 9, 12 (2005); 1, 3, 4, 8, 12 (2008),
3, 5 (2013), 4 (2015), 5 (2016), 3, 4 (2018), 6, 8 (2020).

RIEGER Jolan / 4 (2010).
RILKE Reiner Maria / 2 (1996); 1 (1998); 5 (2006).
RITSOS Iannis / 1 (1996).
RIZEANU Maria Iuliana / 2 (2003); 5 (2004).
RÎNJEA Aurelia / 8 (2004).
ROBCIUC Vasile / 8 (2005).
ROCA George / 8 (1999); 8 (2006).
RODINA Simona / 6, 9 (2005).
ROGALSKI Mihaela-Nora / 5 (2006).
ROGIN Theodor / 7 (2011).
ROHAN Monica / 8 (2015)
ROJAS José Antonio Muñoz / 7 (2014)
ROMANESCU Constantin / 1 (2012).
ROMANESCU Ioanid / 4, 9 (1996); 10 (1997); 3 (1999).
ROMANESCU Paula / 6 (2017), 3 (2018)
ROMILA Adrian G. / 3, 9, 10, 11 (2003); 2, 6, 7 (2004); 7, 8, 9,

11, 12 (2005); 9 (2006); 6 (2009); 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2010);
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2011); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2012), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2013), 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2014), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2015), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2016), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 (2017), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2018), 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2019), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2020)

ROSENOW C. / 4 (2010).
ROSETI Ancelin / 8 (2000).
RÓSEWICZ Tadeusz / 7 (2014)
ROSETTI R./ 12 (2017)
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ROŞCA Sorin / 10 (1996); 4 (2006), 7 (2018).
ROȘCA Teodora-Alina / 6 (2014)
ROŞIANU Ioan Romeo / 10 (1997); 9 (1999);
ROŞIORU Ion / 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12 (1999); 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12 (2000); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (2001); 7 (2002); 1 (2012), 8
(2013).

ROŞIORU Mădălin / 5 (2001).
ROTARU Andra / 2 (2005).
ROTARU Florin / 4 (2010).
ROTARU Marinela /11 (2020)
ROTARU Mihaela / 1 (2013), 12 (2014), 7, 11 (2015)
ROTARU Nicolae / 6 (2006).
ROTARU Ion / 2 (2002); 1, 5 (2005).
ROTARU Nicolae / 7 (2002).
ROTĂRAŞ Ludmila / 6, 12 (2001); 8 (2002); 7 (2004); 10

(2006).
ROZNOVEANU Mirela / 1, 5, 6, 8, 9 (2005); 2 (2006).
RUANO César Gonzáles / 4 (2014)
RUBA Radu Sergiu / 5 (1999); 5 (2001); 4 (2003); 4 (2004); 1

(2005), 11 (2019).
RUJA Alexandru / 9 (2015)
RUSAN Romulus / 2, 3 (2017)
RUSCU Beatrice / 7 (2014), 4 (2015), 8 (2016)
RUSCU Marian / 6 (2009), 7 (2013).
RUSNAC Eugen / 2 (1997);
RUSU Anca-Maria / 5, 6 (1998); 11, 12 (1999); 3 (2003); 1

(2005); 3 (2009).
RUSU Aurelia / 2 (2005).
RUSU Bogdan / 12 (2005).
RUSU Cristina / 7 (2020)
RUSU Nicolae / 8 (1999), 8 (2015).
RUSU Valeriu / 11 (2003); 1 (2006).
RUŞTI Doina / 10 (2004); 1, 10 (2005); 11 (2006); 3, 10 (2007);

9, 10 (2008); 4 (2009); 5, 8 (2010), 12 (2013), 4, 6 (2015), 7
(2018).

RÜHMKORF Peter / 12 (2010).

SS
SABA Umberto / 8 (1998).
SABĂU Gelu / 4 (2018)
SACALIUC Oana / 1 (2001).
SADOVEANU Mihail / 10 (2005), 11 (2019)
SADRE-ORAFAI Jenny / 6 (2013)
SAINENCO Ala / 2 (2014)
SAJÉ Natasha / 7, 8 (2013)
SALA Iulia / 6 (2003).
SANCHEZ Javier Garcia / 11 (1996).
SANDA George / 4 (1998).
SANDBURG Karl / 10 (2006).
SANDOVICI Anişoara / 8 (2006).
SANDU Anca / 7 (2005).
SANDU Anca Raluca / 12 (2014)
SANDU Dan / 5 (2012).
SANDU Ioana / 7 (2015)
SANIE Silviu / 8 (2006); 8 (2011), 12 (2019).
SANTHA Attila / 4 (2006).
SARAVÍ Gustavo García / 5 (2013)
SAVA Ioan Cătălin / 9 (1998); 2, 3, 4 (2006);
SAVA Nicolae / 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2008); 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2009); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(2010); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2011); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12 (2012), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2013), 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2014), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 (2015), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2016), 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 (2017), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2018),
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2019), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (2020)

SAVIN Viorel / 7 (1997); 12 (1999); 11 (2010).
SAVITESCU Camelia / 3 (2000).
SAVITESCU Ionel / 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1996); 1, 2, 3, 4, 5,

7, 8, 9, 10, 11 (1997); 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 (1998); 1, 2, 4, 6, 7, 8,
9, 12 (1999); 4, 9, 11 (2000); 1, 4, 7, 11 (2001); 1, 6 (2002); 2, 6
(2009), 5 (2014), 12 (2018).

SĂHLEAN G. Adrian / 6 (2006).
SĂHLEAN A. Roxana / 6 (2006).
SĂLĂJAN Doina / 4 (2019)
SĂNDULESCU Alexandra Nicoleta / 3 (1998).
SĂNDULESCU Mircea / 6 (2005); 10 (2007); 10 (2008).
SĂPLĂCAN Radu / 2, 3, 5, 6 (2000).
SĂSĂRMAN Gheorghe / 10 (2001).
SÂRBU Nicolae / 10 (2013)
SCARLAT Angela / 3 (2005).
SCARLAT Cristina / 3, 8, 9, 10, 11, 12 (1996); 1, 2, 4, 9, 11

(1997); 7, 9, 10, 11 (1998); 9, 12 (2019), 3 (2020)
SCARLAT Grigore / 2, 8, 11, 12 (1996); 7, 11 (1997); 3, 11

(1998); 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 (1999); 1, 2, 5 (2000); 4, 6, 9
(2001); 3, 4 (2002).

SCĂRLĂTESCU Doru / 1, 5 (1996); 2, 4, 5, 6, 11 (2000); 5
(2008), 5 (2013).

SCĂRLĂTESCU Liliana / 3, 12 (2006)
SCHENK W. Christian / 3 (1996); 2 (1997); 5, 10, 11(1998); 2,

4 (1999); 4, 12 (2000); 6, 12 (2001); 6 (2006); 4 (2007); 5 (2009);
2, 5 (2011); 4, 5, 8, 10 (2012), 4, 8 (2013), 4, 8 (2015), 4 (2018),
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 (2019), 1, 2, 3, 10 (2020)

SCHENK Daniel / 7 (2002).
SCHILLER Erling / 1 (1997).
SCHLAMM William S. / 10 (2001).
SCHLESAK Dieter / 7 (1999).
SCHMIDT Michael / 2 (2007), 2 (2018).
SCHONBERGER Silvya / 7 (1998).
SCHRAMM g.n. Darrel / 4 (2007)
SCHUPAM Peter / 3 (2006).
SCHWARTZ Gheorghe / 1 (1997); 3 (1999); 2 (2002); 10

(2003); 2 (2007); 6 (2010); 7 (2011); 4, 11 (2012), 2 (2014), 2
(2018).

SCHIPOR Dana (Dana-Raluca) / 11 (2015), 3, 4, 6 (2016), 1, 8,
11 (2017), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2018), 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 (2019), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (2020).

SCOROBETE Ion / 5 (2007); 2 (2009); 10 (2010).
SCORUȘ Ioana / 3 (2017)
SCURTU Ioan / 6 ( 2013)
SCURTU Lucian / 8 (2011).
SCURTU Nicolae / 3 (2008), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

(2014), 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 (2015), 1, 2, 3, 4, 5, 10 (2016),
4, 7, 8, 9, 10, 11 (2019), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (2020)
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