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Mihai Eminescu. Studiu critic, semnat de N.
Petrașcu și editat în 1892, este prima lucrare postumă
dedicată poetului și care apare la editura Socec, la
recomandarea lui Maiorescu, așa cum mărturisește
fostul director interimar al Convorbirilor literare
(între 1 sept. 1888 și 15 martie 1889 – perioadă în
care a intervenit o vacanță pentru Iacob Negruzzi,
motivată de unele probleme de sănătate). 

Volumul VI, dedicat tot Junimii, din seria lui I.E.
Torouțiu de Studii și documente literare, adună
numeroase documente privind activitatea lui N.
Petrașcu. 

În numărul pe ianuarie 2020 al Convorbirilor
literare am publicat sub titlul: Eminescu în primul
„studiu critic”, un articol cuprinzător, pe care, de alt-
fel, l-am inclus în cartea Gloria și demnitatea inuti-
lului, apărută în noiembrie 2022 la Editura Tracus
Arte.

Citim, tot în vol. VI menționat mai sus, mărturia
criticului, care face cîteva precizări: „În 1893
(curioasă scăpare?, pe pagina de gardă a cărții editate
la Socec apare anul 1892 n.n.) editai în volum lucra-
rea mea «Eminescu», publicată în mai multe numere
consecutive din Convorbiri literare. Deși ea nu era,
la drept vorbind, un studiu, ci mai mult o evocare
admirativă a marelui poet, – a doua zi după moartea
lui nici nu puteau fi la îndemîna cuiva datele trebuin-
cioase asupra vieții lui, – Maiorescu totuși a binevoit
să meargă cu mine la Socec și să mă recomande
bătrânului librar, propunîndu-i să-mi tipărească volu-
mul, pe care fără recomandarea lui, nu mi l-ar fi tipă-
rit. În semn de recunoștință am închinat încercarea
aceea lui Maiorescu, care a cetit dedicația și a accep-
tat-o”. 

Încheiam articolul publicat în ianuarie 2020, cu
cîteva observații: „N. Petrașcu, bun portretist și
publicist onorabil, rămîne în literatura ce îl are ca

subiect pe Eminescu prin faptul că a fost primul care
i-a dedicat un studiu critic, cum îl supranumește, la
scurt timp de la dispariția lui.

Studiul dedicat poetului de către N. Petrașcu nu a
mai fost reeditat.

De reținut, primul doctorat ce are ca temă viața și
opera lui Eminescu va fi susținut în limba maghiară
la Facultatea de Filologie a Universității din
Budapesta, lucrare scrisă în limba română și apoi tra-
dusă pentru susținerea tezei. Disertația a fost prezen-
tată de Ilie Cristea (viitorul Întîistătător al Bisericii
Ortodoxe Române, Patriarhul Miron Cristea) în luna
mai 1895, cu titlul: Eminescu, viața și opera. Studiu
asupra unor creații mai noi în literatura română”.

Între timp am procurat teza de doctorat a lui
Miron Cristea, publicată în limba română la Editura
Dacoromania în 2010, traducerea, după cum se pre-
cizează în Prefață, a fost efectuată de firma Arvay
Educational et consulting SRL sub supravegherea d-
lui Ioan Olimpiu Luca, iar doamna Olivia Tulbure-
Stuchină a introdus notele de subsol necesare citito-
rului. Titlul sub care apare este: Viața și opera lui
Mihai Eminescu. Studiu din domeniul noii literaturi
românești, cu specificația, pe pagina de titlu: -Teză
de doctorat-. Varianta inițială a tezei, scrisă mai întîi
în limba română de către doctorand, din nefericire, s-
a pierdut. Pe 15 mai 1895 va obține titlul de doctor
în filologie, acordat de Facultatea de litere și filozo-
fie a Universității din Budapesta, unde a studiat între
1891-1895, trimis cu o bursă de Mitropolia din
Sibiu. În prima parte se ocupă de viața poetului, asu-
mîndu-și ca dată și loc de naștere 15 ianuarie 1850,
Botoșani (dată și loc agreate, între alții și de G.
Călinescu în Viața lui Mihai Eminescu, Editura pen-
tru literatură, 1966): „Mult timp nu erau cunoscute
cu exactitate locul şi anul naşterii poetului. În anul
1891, cadrele universitare din România au decis să
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înfiinţeze în amintirea poetului o şcoală în localitatea
unde acesta s-a născut. Pentru a afla unde este acest
loc a fost trimis în Botoşani cadrul universitar
Giurescu N. D. Acesta a stabilit pe baza registrului
de evidenţă a naşterilor de la Biserica Uspenia că
poetul Eminovici Mihai s-a născut la data de 15
ianuarie 1850 la Botoşani şi a fost botezat în acelaşi
loc pe data de 21 ianuarie”.

Sunt consemnați părinții, Eminovici Gheorghe și
Ralu, născută Jurașcu. Citind dintr-o epistolă a suro-
rii poetului, Henriette, adresată Corneliei Emilianu,
în care descrie boala de plămîni moștenită genetic și
care provoacă în familie decesul la orice vîrstă, vii-
torul doctor în filologie concluzionează: „Este deci
posibil ca și E. să fi moştenit de la mama lui această
înclinaţie, acest grăunte de boală care dezvoltându-
se mai târziu şi pe baza unei vieţi neliniştite, dezor-
donate şi agitate a condus la evenimentul fatal surve-
nit încă din vârstele tinereţii”. 

Recunoaște că există puține date despre viața și
în mod special tinerețea poetului.

Pe 1 martie 1892, cînd Convorbirile aniversau 25
de ani, Iacob Negruzzi deschide numărul cu articolul
Înființarea societății „Junimea”, primul capitol din
viitorul volum Amintiri din Junimea, datat Trifești
1889 și din care va publica următoarele capitole, tot
aici, în anii 1919-1920, ca în 1921 să fie publicat
volumul la editura Viața românească.

În teză se face trimitere la proiectatul volum al
primului director al foii junimiste, care urma să
cuprindă un capitol Eminescu, în care spera să afle
amănunte, dar, cum era de așteptat, ne spune, din cîte
știu, acest volum nu a fost publicat.

Copilăria poetului la Ipotești este prezentată în
culorile unei visate Arcadii: „Liniștea și libertatea
vieții la țară, frumuseţea peisajului montan – pe care
a cântat-o atât de frumos în poeziile sale – singurăta-
tea pădurilor şi, în general, întreaga viziune a naturii
au exercitat o influenţă profundă şi permanentă asu-
pra sa şi i-au dezvoltat încă de timpuriu profunzimea
gândirii, dar şi zborul înalt al acesteia, aspecte pe
care le redă atât de fidel în operele sale. Trăind în
mijlocul şi în singurătatea naturii, deseori părăsit în
sânul acesteia, nu s-a putut sustrage influenţei aces-
teia şi s-a dezvoltat în acest mod principala sa trăsă-
tură: deschiderea faţă de frumuseţile naturii, care a
reprezentat ulterior multă alinare în suferinţele sale
de mai târziu. În poezia sa se întâlnesc cele mai fru-
moase descrieri care îl ilustrează pe el în calitate de

profund observator al naturii. A legat o prietenie cu
pădurea încă din copilărie şi numai acolo se simţea
cu adevărat bine”.

Sunt trecute în revistă studiile la Botoșani și
Cernăuți, aventurile lui Eminescu în peregrinările cu
trupele de teatru; debutul în Familia, numărul
6/1866 redînd nota lui Iosif Vulcan: „«Ne deschidem
porțile revistei cu mare bucurie în faţa acestui tânăr
de numai 16 ani, care ne-a impresionat în mod plăcut
cu primele încercări trimise către redacţie»”.

Grație Familiei, editată în acea perioadă la
Budapesta, care îi va publica ritmic poeziile, nu doar
pînă în 1868 cum stabilește viitorul prim-ministru, ci
și în 1869 (colaborare care o va prelua în anii 1883-
1884), numele poetului capătă o anumită notorietate.

Datele despre viața poetului sunt destul de vagi,
un motiv ar fi lipsa unei documentări mai
amănunțite, cel puțin în revistele vremii, altul – lipsa
unor surse credibile, firească în epocă, trecuseră doar
șase ani de la stingerea poetului.

Sunt consemnate împăcarea cu familia, trimiterea
la studii la Viena, unde, împreună cu alți tineri
români au format un club literar: „O tendință princi-
pală a tineretului în acele vremuri era să găsească
mijloacele adecvate prin care să contrabalanseze pe
de o parte influenţele străine care ar putea strica gus-
tul, limba şi viziunea românească, şi, pe de altă parte,
să elimine tot ce ar putea pune în pericol puritatea
originală a spiritului românesc”. (Miron Cristea)

Serbarea de la Putna și implicarea lui Eminescu
și Slavici sunt prezentate destul de aproximativ,
inclusiv privind scopurile și rezultatele. 

Consemnează debutul în Convorbiri literare cu
Venere și Madonă fără a preciza data, anume 15 apri-
lie 1870. Exagerează asupra indiferenței față de pro-
pria persoană, a poetului.

„Interesul deosebit manifestat de membrii uni-
unii Junimea faţă de talentul şi forţa sa deosebite,
manifestate tot mai mult prin poeziile sale ce apăreau
în Convorbiri, au condus la popularitatea sa, care s-
a ridicat mai târziu la un nivel ne-mai-atins de alţi
poeţi români.

E. a urmat la Viena numai la două cursuri, fiindcă
din cauza bolii a fost nevoit să-şi întrerupă studiile şi
să se întoarcă în ţară. Prietenia cu tovarăşii de la
Junimea şi în mod special cu directorul acesteia,
Negruzzi, l-au atras la Iaşi.

Pe baza recomandării unor cunoştinţe a fost
numit bibliotecar-şef la biblioteca centrală”. (M. C.)
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Inexact. Va fi numit bibliotecar pe 1 septembrie
1874, după întoarcerea de la studiile urmate la Berlin
și acestea nefinalizate.

Este consemnată întîlnirea cu Veronica Micle la
Viena. Relația lor este prezentată destul de pueril:
„Eminescu stabilindu-se la Iași, farmecul dulce ale
acestei doamne drăguţe îi cucereşte inima de poet şi
nu o dată îl atrage din visele şi lumea sa ideală cu
totul pe pământ. Nu în mult timp între ei se dezvoltă
o relaţie intimă. Poetul îl cunoaşte şi pe soţul doam-
nei. Îi vizitează des, citeşte în faţa lor poeziile com-
puse în liniştea bibliotecii.

Melodicitatea şi frumuseţea versurilor şi vocea
poetului, care avea un deosebit efect fermecător i-au
impresionat pe amândoi şi în mod special pe
Veronica, la care au ajuns în străfundurile sufletului.
Sânul tandru de femeie a fost încercat de dilema în
faţa căreia era pusă, şi starea ei sufletească este
exprimată într-o poezie …”. 

Pentru ilustrarea veridicității sunt citate în paralel
versurile celor doi.

Biografia poetului este prezentată în multe locuri
cu mari abateri de la datele reale. La studii la Berlin
pleacă, stipendiat de Junimea, în toamna lui 1872,
unde într-adevăr este influențat de filosofia lui
Schopenhauer; și cum am menționat, abia în toamna
lui 1874 se mută la Iași și preia postul de bibliotecar-
șef.

„În domeniul științelor înalte, ne spune viitorul
patriarh, spiritul lui elevat s-a întâlnit deseori cu spi-
ritele marilor gânditori şi, simţind din plin gândurile
şi sentimentele acestora, a găsit multă bucurie în
operele înţelepţilor. Schopenhauer a fost acela de a
cărui influenţă nu a reuşit să scape toată viaţa lui, cu
atât mai mult cu cât natura sa, sănătatea şi sărăcia lui
erau toate motive pentru pesimism, care lăsa rădăcini
tot mai imense în sufletul lui. Numai iubirea lui era
cea care mai proiecta câte o rază de lumină pe ori-
zontul întunecat al vieții sale”.

În 15 iunie 1875 este numit de Maiorescu
(Ministrul Instrucțiunii Publice) revizor școlar pen-
tru districtele Iași și Vaslui, ca în vara lui 1876,
urmare a schimbării guvernului, prin decretul dom-
nesc Nr 1013 din 3 iunie este destituit din această
funcție.

Aceste schimbări sunt eronat datate de docto-
rand, anul 1870 fiind notat ca anul căderii regimului
conservator condus de Lascăr Catargiu, guvernul
fiind preluat de liberali. Datele reale fiind cele deja

precizate.
Eliberat din revizoratul școlar, în același an se va

angaja ca redactor, editor și corector la Curierul de
Iași, unde, ne spune același, va lucra doi ani, ca, la
inițiativa lui Slavici, la jumătatea lunii octombrie
1877 să plece la București la redacția foii conserva-
toare Timpul; nu în 1878 cum notează Miron Cristea.

„În general, era foarte harnic şi muncitor. Studia
în mod continuu mişcarea filozofică europeană şi
luptele politice şi se interesa de toate orientările vie-
ţii spirituale. Adâncit fiind în lumea gândurilor sale
de multe ori uita şi de mâncare şi de somn. De multe
ori mânca la miezul nopţii în restaurante cu un public
pestriţ şi necunoscut, consuma forţat de insomnie
tutun, cafea şi alte excitante. Ajungând acasă punea
pe hârtie inspiraţiile spiritului său înflăcărat de poet
sau scria articole pentru ziare.

Aşa a fost viaţa lui E.
Prietenii au început să-şi facă griji pentru viitorul

poetului, dar sfaturile şi încercările lor nu l-au putut
abate de pe acest drum greşit.

Ieşirile dese şi dezordinea din viaţa şi munca lui
au contribuit cu siguranţă la dezechilibrarea forţelor
sale interioare, cu atât mai mult cu cât organismul lui
– deşi de altfel puternic – purta în el grăuntele bolii
moştenite, care urma să se declanşeze în deplină
putere mai devreme sau mai târziu.

Din păcate un om atât de talentat a fost nevoit să
se preocupe de lucruri atât de neînsemnate. Oare ce
ar fi putut compune poetul nostru dacă ar fi avut o
slujbă care îi asigura în schimbul unei munci uşoare
o existenţă acceptabilă, astfel încât să nu fi fost
nevoit să îşi câştige pâinea cea de toate zilele prin
muncă grea, consumându-se pe sine, aşa cum spune
şi Haşdeu”. (M. C.) 

Avem o abordare sociologică la limita rizibilului,
inclusiv prin apelul la exemplul altor poeți din litera-
tura universală (Lenau, Petöfi, Schiller) decretează:
„În general, poeții nu sunt buni pentru nici un fel de
slujbă sau carieră. Alexandri cât timp a avut serviciu,
a încetat să activeze în domeniul literaturii”.

Sunt prezentate, destul de exact, și alte iubiri ale
lui Eminescu.

Este întristat că n-a avut șansa de a-și întemeia o
familie, care astfel i-ar fi dat stabilitate și echilibru
întru creație: „E dureros că E. a intrat în plasa unei
femei pe care nu putea să o ia de nevastă, căci ar fi
putut pune bazele unei vieţi liniştite şi fericite cu o
fată având sufletul nobil. Aceasta ar fi dat poate o
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nouă direcţie întregului curs al vieţii sale şi stilului
lui de gândire şi l-ar fi înclinat către formarea unor
imagini mai plăcute privitor la lumea ce-1 înconjura.
Un stil de viaţă liniştit, chiar dacă nu ar fi eliminat
catastrofa ce a survenit cu repeziciune, cu siguranţă
ar fi amânat-o”. 

Compară situația lui Eminescu cu cea din
tinerețea lui Schiller, dar care la maturitate a avut
șansa să fie salvat de cea care îi va fi alături și-l va
îngriji și sprijini pînă la final, Lengefeld Charlotte:
„Literatura germană datorează o bună parte a operei
lui Schiller acestei femei”, cum ritos afirmă.

De starea de sănătate precară a poetului, Miron
Cristea, neîntemeiat, o face vinovată pe Veronica
Micle.

Redă în continuare, cu destulă acuratețe, avataru-
rile evoluției bolii lui Eminescu, călătoriile sale în
Italia, revenirea la Iași, internările la Neamț, apoi la
Viena, sfîrșitul tragic la spitalul Caritatea al doctoru-
lui Șutzu, în 15 iunie 1889 la orele 3 de dimineață și
nu 11 cum greșit notează doctorandul. Pe 17 iunie
1889 are loc înhumarea: „Ultima dorință i-a fost
îndeplinită; Teiul de deasupra mormântului își lăsa
frunzele și florile frumos mirositoare să cadă tocmai
atunci când poetul a fost așezat în el pentru liniștea
veșnică”.

Este consemnat și decesul Veronicăi Micle pe 4
august 1889, și primele monumente dedicate poetu-
lui, primul la Botoșani, inaugurat pe 11 septembrie
1890, și următorul la căpătîiul poetului în Cimitirul
Bellu.

Viața lui Eminescu este prezentată sumar și cu
aproximări justificate de o lipsă de documentare
aprofundată, scăderi explicabile și de momentul ela-
borării tezei – 1885, la foarte scurt timp de la decesul
poetului, cînd nu exista o bibliografie accesibilă unui
tînăr doctorand la Universiatea din Budapesta. Dacă
ar fi consultat cel puțin studiul critic al lui N.
Petrașcu, din 1892, ar fi evitat multe erori de datare.

Capitolul dedicat operei se păstrează în același
registru de insuficientă documentare și restrînsă cer-
cetare a scrierilor eminesciene. Afirmă încă din des-
chidere că pînă în prezent nimeni nu s-a ocupat de
opera luată în întregime a lui Eminescu. Și exagerat,
și eronat, totul în refuzul evidențelor. E foarte proba-
bil să nu fi cunoscut lucrarea lui N. Petrașcu, dar este
exclus să nu-i fie cunoscut textul lui Maiorescu,
Eminescu și poeziile lui, din Convorbiri literare, nr
8/1 noiembrie 1889.

Capitolul Opere are în deschidere cîteva afirmații
care-l descalifică moral, dar și științific, de la a
susține că nimeni nu s-a ocupat de opera poetului,
pînă la a afirma existența celor opt volume de poezie
(?!) prin care este cunoscut de publicul cititor: „Pînă
în prezent nimeni nu s-a ocupat de opera luată în
întregime a lui Eminescu. Publicul român cunoaşte
numai opt volume de poezii care s-au bucurat de
multă popularitate şi renume. Chiar şi criticii români
au făcut declaraţii numai despre acestea. Din cele-
lalte opere ale sale numai în ultimul timp a mai apă-
rut câte ceva. Până în prezent nu a apărut o operă cri-
tică pentru a analiza toate operele lui E., ca atare nu
este un lucru prea facil să ne formăm o imagine clară
despre activitatea sa”.

Elimină pe Maiorescu, cel care a editat prima
antologie lirică din opera lui Eminescu, apărută în 21
decembrie 1883 (în acest an marcăm 140 de ani de la
apariția ediției princeps n.n.), apoi susține că ar fi
apărut opt volume de poezii, cînd, în realitate, la
momentul susținerii tezei, în 15 mai 1895, era vorba
de aceeași ediție Maiorescu, reeditată cu unele com-
pletări, iar în anul cu pricina circula ediția a VII-a, a
VIII-a va fi publicată în 1901, tot la Socec și tot sub
îngrijirea neluatului în seamă îngrijitor etc.etc.

În contextul universalei nepăsări din partea criti-
cii, privind opera eminesciană, suntem atenționați
asupra generozității și efortului asumate întru reme-
dierea acutei nedreptăți: „În ciuda acestor fapte, pen-
tru a uşura munca criticilor din viitor, facem, în
măsura posibilului, o încercare de a aduce în cea mai
completă lumină activitatea şi opera literară a lui E.

În cazul operelor cărora nu le cunoaştem conţinu-
tul, menţionăm măcar titlul, pentru a atrage astfel
atenţia celor competenţi şi către acestea”.

Erorile de datare, nu mai puțin trimiterile la
surse, de altfel foarte rare, denotă un straniu dezinte-
res pentru acuratețea cercetării. La debutul din 1866,
cu poezia La moartea lui Aron Pumnul, consideră că
se adaugă Viața și Stelele-n cer, care ar fi scrise în
1865, fără a preciza sursa, „Fîntîna Blanduziei”,
numărul din 1 august 1890, unde sunt datate eronat,
poeziile fiind scrise între 1879-1880.

Urmează cîteva considerații într-un limbaj critic
care nu onorează un doctorand în litere: „Aceste
încercări, precum şi poeziile apărute în numerele din
1866 şi după ale revistei Familia spun deja multe
despre talentul poetului.

Încă de la prima citire se poate observa că se
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luptă cu regulile poeziei, cu limbajul, care este sără-
căcios şi neuniform. Pe ici pe acolo dăm de lipsuri de
principii, de principii neclare, de imagini fără viaţă şi
de erori de ritm.

În ciuda tuturor acestora, poetul ajunge la mari
înălţimi în unele poezii, precum «La moartea lui
Aron Pumnul», «Din străinătate», «La Bucovina» şi
«Junii corupţi».

Acestea poartă deja în ele sâmburele acelei
viziuni poetice elevate şi al acelei imaginaţii vii, con-
turul acelor imagini pline de viaţă, scânteile focului
încântător, puterea inimaginabilă a gândirii şi blân-
deţea atrăgătoare a simţirii, care l-au făcut mai târziu
să devină mare şi renumit. Ba mai mult – indiferent
de erorile mai sus menţionate – este de netăgăduit că
am reuşit să găsim şi anumite părţi foarte reuşite
printre primele sale poezii; în mod special în poeziile
întitulate «Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie» şi «O
călătorie în zori». Aceasta din urmă la prima vedere
seamănă foarte mult cu balada uimitoare a lui
Bürger, «Lenore». Diferenţa este că, în cazul lui
Bürger, cei ce călătoresc sunt morţi întrucât mirele a
căzut în luptele din Cehia (1757), iar la Eminescu cei
ce călătoresc sunt vii, cântă, se sărută, fiind însoţiţi
de ciripitul păsărilor şi de susurul pârâului”.

Începuturile lirice ale lui Eminescu sunt
influențate de poeții români contemporani, precum
Bolintineanu și în special Vasile Alecsandri.

Pentru Miron Cristea, cum rezultă din teza sa de
doctorat, în literatura română din acel moment nu
existau scriitori, poeți, critici, etc. la care să facă
eventuale trimiteri. Poeziile sunt analizate tematic,
se precizează că unele încercări sunt însuflețite de un
ton patriotic și național…, altele de tonul dorului
după plaiurile natale și după țară. „Este caracteristic
pentru poezia lui E. faptul că, încă de la început,
coardele sale sunt mişcate de momentele de doliu ale
vieţii, de nedreptatea sorţii umane, de amărăciunea
vieţii, de moarte.

Nu e deci de mirare că uneori devine trist, lăsând
să transpară din poeziile sale strigătul unei dureri
incurabile. În poeziile întitulate «Viaţa» şi
«Amicului I.F.» se poate deja simţi acea tristeţe, care
mai târziu se va transforma într-un pesimism exage-
rat.

Talentul poetului s-a dezvoltat încet dar sigur,
până ce a devenit o stea strălucitoare a literaturii
românești”.

O surprinzătoare aglomerare de truisme, între

care remarca asupra perioadei dintre 1876-1883, în
care, suntem atenționați, au apărut cele mai reuşite
opere şi poezii ale sale (cu care se laudă şi poporul
din care face parte). Printre acestea sunt multe care
pot concura cu curaj operele similare ale literaturii
mondiale.

Suntem asigurați că multe dintre operele și poe-
ziile (??!!) sale pot concura cu curaj (cum altfel!)
operele similare ale literaturii mondiale – vor fi fost
și alții, înțelegem, care au scris, de exemplu,
Rugăciunea unui Dac!!

Stabilește cu exactitate că a scris în total 96 de
poezii care este un număr relativ mic. Atît se vor fi
adunat în cele opt volume de poezii, despre care ne
spune că ar fi apărut (?).

Deși numărul a fost relativ mic, suntem asigurați
că a avut o influență deosebită asupra dezvoltării
ulterioare a poeziei românești, ne spune și cum: fău-
rind o nouă cărare pentru acesta. 

Maiorescu, în studiul său Eminescu și poeziile
lui, publicat în nr 8/1 noiembrie 1889 al
Convorbirilor, o spune emblematic: „Pe cît se poate
omeneşte prevedea, literatura poetică română va
începe secolul al 20-lea sub auspiciile geniului lui, şi
forma limbei naţionale, care şi-a găsit în poetul
Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire pănă astăzi,
va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea vii-
toare a vestmîntului cugetării româneşti”.

Argumentele doctorandului întru susținerea pro-
priilor afirmații sunt rizibile. Ține să atenționeze că
poetul a scris în total 96 de poezii, după atenta sa
adunare, din nu se știe care dintre cele opt volume,
socotite ca fiind un număr relativ mic. Și pentru a-l
exonera de o posibilă acuză de sterilitate ne oferă un
exemplu, după propria opinie, convingător: „Nu este
de mirare, cu trimitere la influența poetului asupra
literelor române, dacă ne gândim că şi Beranger a
scris numai două volume de poezii lirice, care au fost
apoi sursă de inspiraţie prin excelenta lor formă pen-
tru poeţii ulteriori francezi sau internaţionali (Heine,
Petöfi etc.)”.

Și truismele se rostogolesc într-o veselă
suficiență. Aflăm de la Miron Cristea că Eminescu
este un poet liric. Și motivează: „Cântă experienţa şi
impresiile propriei sale vieţi. Îşi deschide interiorul
pieptului, din care poeziile ies ca nişte suspine de
uşurare. Despre poezia lui E se poate spune acelaşi
lucru pe care l-a spus Heine despre a sa: Durerea
mea şi de acţiunile mele/ Le-am turnat în această
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carte;/ Şi, dacă aţi deschis-o,/ Aţi deschis şi inima
mea/”. Avînd interiorul pieptului deschis, consideră,
cu îndreptățire, firească alăturarea de Heine din care
citează, ca ilustrare, o strofă.

Un izvor inspirator este, ne spune viitorul prim-
ministru, pe bună dreptate, poezia populară, care,
suntem atenționați, vorbeşte numai despre ceea ce
simte şi numai atunci când simte, care este mereu
foarte simplă, sinceră şi naturală, individuală şi
plină de învăţăminte. La fel ca majoritatea poeţilor
acelui secol, şi E a studiat adânc poezia populară a
neamului său. A găsit şi a înţeles frumuseţile eterne
ale poeziei populare, ale limbajului popular bogat în
expresii vii şi totale, originale şi poetice.

Era în stare să pătrundă complet în gândirea
populară şi simţea în consonanţă cu aceasta.

Și aceasta se observă, ne spune doctorandul, în
patru poezii scrise în formă populară… Citează, ca
argument, două strofe din Revedere, bineînțeles, fără
a preciza din care poezie redă versurile.

Pentru o mai bună abordare critică a operei, ape-
lează la paremiile curente în limbajul cotidian:
„Operele poetului nostru nu sunt expresia impresiei
de moment şi a unei porniri superficiale, ci sunt
rezultatul unei munci interioare de durată, care scoa-
te ideile şi trăirile cele mai intense din profunzimile
sufletului său. Aceste sentimente şi trăiri profunde
provoacă efecte la fel de profunde. Proverbul româ-
nesc «Numai ce vine din inimă are efect asupra ini-
mii» poate fi cu succes aplicat operelor lui E, care
oglindesc sentimente adevărate”.

O aglomerare de naivități critice, oferite apodic-
tic, evidențiază lipsa unei minime decantări cultura-
le, apelul la Convorbiri literare implicit la critica
maioresciană ar fi fost salvatoare estetic pentru aspi-
rantul la titlul de doctor.

Toate aplicațiile sale critice sunt copleșitor socio-
logice, pășunist-proletcultiste, însoțite de o pudibon-
derie neavenită: „Deseori sentimentele sale devin
prea pătimaşe, iar forma lor de exprimare nu cores-
punde cerinţelor celui mai bun gust. Astfel, în Doina
îşi dă frâu liber urii împotriva străinilor greci, turci şi
ruşi, care au oprimat ţara şi poporul său, iar această
ură devine atât de mare, încât îl mână la exprimări nu
tocmai estetice, ba chiar la blesteme”.

În astfel de afirmații descoperim un progresist
corect politic avant la lettre, mai puțin un critic lite-
rar care ar încerca să descifreze o operă lirică de mari
profunzimi.

Într-un stil inadecvat, refuz să-l numesc, din
decență, total nefericit, își continuă descifrarea trava-
liului liric eminescian: „Sentimentele sale nu sunt
izolate, singulare, ci se repetă şi se înmulţesc deseori
în sufletul său. Poetul dă expresie numai acelor sen-
timente pe care le consideră a fi cele mai adecvate
pentru a trezi imaginile şi trăirile care îi cuprind
sufletul poetic.

O asemenea muncă presupune un stil dens şi o
stăpânire sigură a limbii. Poetul însuşi recunoaşte că
este greu să găseşti cuvântul potrivit atunci când:

... când inima-ți frământă
Doruri vii şi patimi multe. 
În ciuda acestora, E. rezolvă această problemă cu

succes şi cu atâta artă, încât de multe ori citirea repe-
tată a unei poezii trezeşte de fiecare dată trăiri noi”.
Ipse dixit!

În același spirit, cu o naivitate asumată, ne
înștiințează asupra altor încercări la care este supus
poetul: „Uneori, când descrie pasiuni care se luptă în
interiorul său, ni se pare că nu înţelegem, parcă ideile
ar fi neclare. Acest lucru i-a fost reproşat mai ales de
cei care erau obişnuiţi cu poezii uşoare şi cu idei
superficiale şi pentru care a fost greu de cercetat sen-
sul profund al acestora. Despre aceştia spune chiar
el: Rele or zice că sunt toate,/ câte nu vor înţelege”.

Sunt perle critice de care ar fi păcat să văduvim
eventualul lector.

Pentru a nu rămîne nelămuriți, continuă: „Pentru
că citind cu atenţie acele poezii care ni se par necla-
re, descoperim că tocmai acestea exprimă cel mai
fidel procesul psihologic ce se desfăşoară în pieptul
poetului.

Când, de exemplu, vrea să se despartă de iubita
lui, mintea enumeră toate motivele care urmăresc
uitarea ei, iar inima îi aminteşte mereu de fosta iubi-
tă. Aceste sentimente opuse se luptă unele cu altele,
iar în final, poetul spune pentru a trezi mila iubitei
sale că doreşte să moară aşa părăsit, iar ei îi doreşte
o tinereţe veşnică (Despărţirea)”.

Și continuă în aceeași manieră care nu ar face
cinste nici unui proaspăt licean: „În poezia sa întitu-
lată De ce nu vii frunzele care cad ne amintesc de
toamna ce se apropie, care nu ne mai atrage în aer
liber, rândunelele care pleacă ne amintesc de apro-
pierea iernii cu serile lungi, cu amintirile dulci ale
vremurilor petrecute cu iubita, de atotputernicia iubi-
rii şi de frumuseţea iubitei sale, părând parcă să-şi
cheme prin fiecare strofă iubita pentru a-i stinge
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pasiunea iubirii, care îl chinuie atât de tare.
Când doreşte poate însă zugrăvi o imagine ului-

toare prin numai câteva trăsături, trezind un efect
deosebit şi sentimente foarte vii în cititor.

Eminescu a trăit în perioada renaşterii literaturii
române. Mânat fiind de gândul a o ridica la un nivel
mai înalt, în calitate de om cu o cultură universală, a
fost influenţat de ideile acelor vremuri care ghidau
inteligenţa europeană atât în literatură, cât şi în cul-
tură, politică şi ştiinţă şi a dat expresie acestor idei în
poezia sa. Aceasta se observă în mod special în poe-
ziile sale sociale şi filozofice”. 

Astfel de „analize critice” se revarsă din
abundență pe parcursul celor cîteva zeci de pagini
ale dizertației dedicate vieții și operei lui Eminescu.

Nu lipsesc abordările sociologizante, un apăsat
demers ideologic narodnicist: „Încă de la prima sa
poezie de acest gen Viaţa (cum spunem mai sus, ero-
nat datată n.n.) se simt sentimentele sale democrati-
ce, în care prezintă o fată care luptă pentru subzisten-
ţă şi pe care munca exagerată o bagă în mormânt în
floarea vârstei.

Aceste sentimente se dezvoltă încet într-atât încât
se transformă în ură împotriva tuturor claselor socia-
le bogate, care, după părerea lui, nu au timp nici să
moară”.

Împărat și proletar este exemplul la care apelea-
ză în argumentația sa, amendînd, în poezia cu prici-
na, ura ce se transformă în socialism exagerat și, pe
cale de consecință, cuvintele puse în gura oratorului
socialist ajungînd aproape pînă la limita anarhismu-
lui…

Exagerările socialiste și anarhiste sunt îngăduite
de viitorul patriarh, motivate fiind prin faptul că
sufletul poetului este în general mai receptiv la mize-
ria societăţii, la decădere şi la minciuni şi acestea
trezesc în el dureri mai mari decât în alţi muritori şi
cu cât mai mare şi mai adâncă este această durere,
cu atât mai lipsită de milă este manifestarea sa.

Geniul său trece, nu odată, în sferele cele mai
profunde ale gândirii şi înţelepciunii; atingând cele
mai elevate întrebări ale destinului uman şi ale uni-
versului. Cu asemenea ocazii, deseori se adânceşte
în cele mai profunde gânduri şi în cele mai originale
idei.

Poetului atras de filozofie îi sunt enumerați filo-
zofii la care face nu o dată referire: Platon, Kant și
mai ales Schopenhauer – căruia i-a fost un discipol
fidel, aserțiune cel puțin exagerată, nu sunt uitate

Vedele, cunoașterea astronomiei cu trimitere La
steaua. 

Conștiincios consemnează: „În general, reflexiile
şi experienţa dobândită privind viaţa şi societatea din
jurul său i-au îmbogăţit mult cunoştinţele, făcând din
el un excelent cunoscător al societăţii şi al oameni-
lor.

Pe vremea lui E nu a fost încă definitivată în viaţa
culturală şi politică românească trecerea de la cultura
orientală la cea occidentală. Conflictele dintre cultu-
rile orientale şi occidentale au condus la multe situa-
ţii contradictorii, stări hilare şi dezordini. Toate aces-
tea au reprezentat un excelent material pentru un
talent cu un aşa de bun spirit de observaţie şi înclina-
ţie către ironie precum a fost E. Cât de mult dispunea
E de această putere de a biciui, e dovedit şi de faptul
că toate acele figuri ale vieţii sociale şi politice
româneşti despre care el a scris până şi în ziua de azi
sunt cunoscute cu etichetele pe care el le-a dat
atunci. Nu a existat scriitor satiric atât de bun, care să
fi mânuit arma satirei cu o aşa de mare inteligenţă şi
dibăcie, ca el.

Această natură satirică se poate recunoaşte la el
încă din versurile Junii corupţi. În această poezie îi
însemnează cu fierul înroşit pe acei tineri, care îşi
petrec viaţa în plăceri desfrânate, care nu sunt ghi-
daţi de nici un ideal şi nici nu le trece prin minte că
ar trebui să lupte pentru dezvoltarea unui neam bătut
de soartă şi rămas în urmă”.

Se vede că fierul înroșit acționa încă din vremea
cînd circula Manifestul partidului comunist.

Nu sunt uitate Satirele eminesciene, adevărate
perle ale literaturii românești, iar cea de-a III-a sati-
ră ar aduce mândrie oricărei literaturi din lume. Se
poate observa din satirele sale că în faţa ochilor
poetului nu sunt ascunse nici una dintre greşelile
participanţilor la viaţa socială şi că el le asamblează
cu o îndemânare de maestru într-o singură imagine,
pentru a-i biciui apoi fără milă.

În tot cuprinsul dizertației stilul este lipsit de
eleganță și înălțime intelectuală, iar apelul la esteti-
că, cum ar spune nenea Iancu, lipsește cu desăvîrșire:
„Eminescu nu biciuieşte însă numai lipsurile mai
mari sau mai mici ale unei categorii sociale înguste,
ci, ridicându-se pe culmile gândirii umane, ironizea-
ză ca un maestru modul de gândire, viziunea întregii
umanităţi”. Astfel de formulări abundă pe tot parcur-
sul dizertației. Nu exclud posibilitatea ca parte din
vină să aparțină traducerii, dar numai în parte…
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De neînțeles este lipsa unei minime probități inte-
lectuale. Comentînd Epigonii, după unele comparații
cu Goethe, trece la Eminescu căruia unii îi reproșau
că idealizează prea tare trecutul, la care poetul însuși
le-a răspuns. Și este redat un fragment din scrisoarea
trimisă lui Iacob Negruzzi, directorul foii junimiste,
fără a găsi de cuviință să contextualizeze, să facă
minimile trimiteri etc.

În partea mediană a tezei pentru prima și ultima
oară apelează la cîțiva dintre scriitorii, care ar fi scris
cîte ceva despre Eminescu, în fapt, minimalizîndu-i
axiologic, Emilianu Cornelia, spre exemplu, fiind la
același nivel cu Titu Maiorescu etc.: „Fiecare scriitor
care a scris câte ceva despre Eminescu, a indicat câte
o altă cauză care ar sta la baza pesimismului său.

Discipolul şi prietenul lui E, Vlahuţă vedea cauza
acestui pesimism în mizeria în care trăia poetul, în
lupta amară şi dificilă pentru subzistenţă.

Maiorescu susţine că oricât de favorabile ar fi
fost condiţiile materiale şi sociale în care ar fi trăit E,
tot nu ar fi scăpat de caracterul său pesimist, care
provine din natura sa individuală, avându-şi rădăci-
nile în problemele psihologice şi fizice moştenite,
nefiind deloc influenţate de educaţie, de societate şi
de viaţă.

Vestitul critic Gherea I, care era totodată şi un
socialist, urmăreşte să afirme că la început poetul ar
fi fost optimist, dar a crescut şi s-a dezvoltat printre
păcatele societăţii, evenimentele lui au fost sfărâma-
te şi a fost aruncat în braţele pesimismului. Conform
lui Gherea, cauza decepţionismului apărut la români
şi în întreaga Europă constă în anomalia societăţii
civile. Societatea civilă i-a înşelat pe cei care şi-au
pus speranţele în ea.

Este interesantă părerea în acest sens a doamnei
Emilianu Cornelia, care consideră că pesimismul,
boala şi nebunia poetului E s-ar datora vieţii dezor-
donate din timpul tinereţii”.

Conciliant, consideră că nu se poate nega com-
plet nici una dintre aceste păreri.

În 1895 Gherea era vestitul critic, iar Maiorescu
unul dintre cei care susține unele idei în marginea
vieții poetului. Grea și de neînțeles desconsiderare a
părintelui criticii estetice, a corifeului Junimii, impli-
cit a revistei Convorbiri literare, care l-a impus pe
Eminescu.

Poetul, „grație” pesimismului își pierde credința
în Dumnezeu: „Este așadar natural, că nenorocitul

suflet sărăcit de balsamul credinței să devină trist și
pesimist”.

Sunt cîteva poezii postume care contrazic această
aserțiune. În opinia doctorandului, dacă la Viena și
Berlin ar fi întâlnit o direcţie filozofică ce l-ar fi vin-
decat din îndoielile pe care deja le nutrea, care l-ar
fi condus din rătăcire prin cercetări adecvate către
lumina credinţei care să-i asigure echilibrul vieţii
spirituale, putem afirma cu siguranţă că E. ar fi fost
un Dante al românilor. Dante cel care a ales calea
exilului pentru a evita condamnarea la moarte și
execuție.

Urmează cîteva afirmații ce țin de sociologia pro-
letcultistă a realismului socialist, greu de înțeles pen-
tru o față bisericească: „Sufletul lui saturat de pesi-
mism a fost atins acasă de multe dezamăgiri, care
toate au contribuit la destrămarea echilibrului sufle-
tesc. A fost nevoit să vadă faptul că în timp ce el
lupta din greu pentru subzistenţă, ducând o viaţă de
lipsuri şi îndurări, în acelaşi timp cei leneşi şi fără de
valoare, masele de imbecili se bălăceau în plăcerile
vieţii, aşa cum chiar el spune în Glossă:

Te-or întrece nătărăii,
De-ai fi şi cu stea în frunte”.
Deplînge faptul că n-a avut șansa lui Schiller să

aibă un cerc de prieteni precum Goethe și nici o soție
iubitoare: „E nu a avut acest noroc, să găsească ase-
menea prieteni și o asemenea soţie. Astfel de multe
ori a depăşit limitele acelui pesimism moral şi artis-
tic, care este o manifestare naturală a sufletelor mai
sensibile, care consideră lumea şi scriptura sfântă
«valea plângerii»”.

Avem și cîteva poziționări estetice. Opera lui
Eminescu îl determină să considere că, a fost adeptul
romantismului, care dă aripi mai libere imaginaţiei.

Şcoala romantică este exact opusul clasicismului
simplu, calm şi luminos, dar caracterul său nu este
încă pe deplin lămurit de estetică. Principala trăsă-
tură de caracter atribuită de esteticieni este utiliza-
rea infinitului, a imaginabilului, a miraculosului, a
fantasticului, sau tendinţa artistică către ceva
neobişnuit care încântă imaginaţia.

Aceasta se regăseşte şi în poeziile lui Eminescu.
El primeşte însă în poezia sa, pe lângă miraculos şi
fantastic – la fel ca mişcarea romantică germană –
şi medievalul şi orientalul.

Poezia sa întitulată „Egiptul”, de exemplu, pre-
zintă o adevărată lume a îngerilor.
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Și, cum era de așteptat, continuă să povestească,
în amănunt, poezia Călin, cu observații de tot hazul
pe care renunț să le mai comentez. În același stil
comentează frumoasa poezie „Luceafărul”, care este
o adevărată perlă a literaturii române.

Despre poezia naturii avem alte cîteva banalități,
unde E se manifestă cu o excelentă dragoste față de
natură.

Ca un elev conștiincios, dornic să ne
împărtășească din cunoștințele acumulate, ține să
explice: „Poezia lirică trebuie să fie sinceră, pentru a
avea efect. E îndeplinea această cerinţă, ca orice
mare poet, ştiind ca affectio este la fel de rău la adre-
sa literaturii ca făţărnicia la adresa vieţii sociale.
Poetul adevărat este dat nu atât de mărimea obiectu-
lui, ci mai degrabă de măsura în care este pătruns de
respectivul obiect şi de sinceritatea sentimentelor şi
a pasiunilor. El scrie numai atunci când inima lui este
cuprinsă de sentimente. Poetul nostru a vrut mai de
multe ori să se oprească din scris, dar sentimentele ce
îi umpleau inima:

Readuc melancolia-mi 
Iară ea să facă vers.
Dar la fel ca alţi poeţi, şi E a sărit de multe ori

«dincolo de cal», în situaţiile în care nu a adus since-
ritatea suficient de mult în rezonanţă cu cele mai
stricte cerinţe ale esteticii. Pentru a scăpa de acest
reproş, dă vina aprodului Cupido:

De te rogi frumos la dânsul, 
Îndestul e de hain,
Vălul alb de peste toate 
Să-l înlăture puţin. 
Unele dintre poeziile sale par de neînţeles”.
Cu adevărat, sunt de neînțeles pentru aspirantul

la titlul de doctor, așa cum pledează întreaga sa
disertație. 

Un citat care ilustrează cum nu trebuie analizată
poezia, este edificator: „O trăsătură specială a poe-
ziilor lui de dragoste este ilustrarea corectă a relaţiei
naturale dintre femeie şi bărbat. La majoritatea poe-
ţilor moderni – de exemplu la francezi – bărbatul
mişcă orice piatră ca să cucerească femeia. E împarte
însă dragostea şi eforturile făcute în acest sens în
mod egal între bărbat şi femeie – la el cum face şi
literatura populară. Astfel relaţia este pusă pe baze
naturale. În aceasta poate că a avut ceva rol şi infide-
litatea primei sale iubite, a cărei inimă s-a deschis în
faţa mai multora”.

Sunt cercetate și analizate prozele poetului, nu
mai puțin articolele politice adunate în ediția din
1891 a lui Păncescu, se înțelege, în aceeași manieră
rezumativă.

Avem către final și o analiză stilistică și lingvis-
tică a operei eminesciene, însoțită și de o poziționare
axiologică: „Eminescu a exercitat cea mai mare
influenţă asupra literaturii române prin poeziile sale.
Lucrările sale în proză sunt parţial necunoscute.
Unele de abia acum ajung să fie descoperite în filele
pline de praf ale unor reviste. Poeziile sale au câşti-
gat în mare măsură publicul român şi sunt unele din-
tre cele mai preferate lecturi ale românilor cultivaţi.

Prin poeziile sale E a adus în literatura română, în
locul impresiilor uşoare şi emoţiilor trecătoare pro-
funzimea sentimentelor, bogăţia gândirii şi caracte-
rul elevat.

Deşi operele sale conţin sentimente imense, gân-
duri profunde şi pasiuni intense, versurile au totuşi o
frumuseţe excelentă. Talentul poetic a lui E a fost
măreţ, dar perfecţiunea conţinutului şi a formei este
rezultatul unor studii de durată. În primele încercări
poetice se pot aduce multe obiecţii din ambele punc-
te de vedere. La începutul carierei sale de poet,
găsim adeseori anumite gânduri sărăcăcioase şi repe-
tiţii. Este de remarcat imediat în mod special sărăcia
expresiilor. Cauza acestui fapt este aceea că, fiind în
mediu străin şi citind lecturi, opere străine, cel mai
adesea scrise în limba germană, de multe ori nu
găseşte cuvintele potrivite şi expresiile adecvate”.

Avem și o referire bibliografică, singura de altfel,
în finalul capitolului al II-lea dedicat Operei:
„Poeziile sale au fost adunate și publicate pentru
prima dată de Maiorescu”. Nimic mai mult. Nu ne
spune de unde le-a adunat, cînd a fost editat etc.

Este evidentă idiosincrazia lui Miron Cristea (20
iulie 1868-6 martie 1939) față de Junimea, de
Convorbiri literare, de Titu Maiorescu și totul spre
paguba dizertației, care are singurul merit de a fi fost
prima, la șase ani de la stingerea poetului, avînd ca
temă viața și opera lui Eminescu susținută și la o uni-
versitate străină, la Budapesta, în limba maghiară.
De altfel, aceasta a fost și motivația scrierii acestor
pagini, doar în intenția de a sublinia prioritatea.
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Anca SÎRGHIE: Abia devenit romancierul tine-
rei generații în anii ’68 – ’73 din secolul trecut, pro-
zatorul Petru Popescu s-a văzut extirpat din ordin
ceaușist, odată cu plecarea din țară. Simțim nevoia
să aflăm astăzi: Cine a fost în fapt scriitorul Petru
Popescu, cum a evoluat creația sa după plecarea
din țară și, mai ales, cum a continuat până în pre-
zent receptarea operei sale în România și peste
hotare?

Petru POPESCU: Mai întâi, nu sunt de acord că
am „strălucit” numai până în ‘73, ceea ce nu e
corect: știu din prea multe surse că citirea cărților
mele s-a întins două decenii peste acel moment.
Când am fost prima oară în România, zile evocate în
Întoarcerea (ai citit-o?) am întâlnit cititori noi și
vechi în fiecare zi, iar ei au continuat odată cu reti-
părirea romanelor Prins și Dulce ca mierea e glonțul
patriei. Altfel, n-aș fi făcut săli pline în turneul de
zece orașe cu Supleantul (l-ai citit?).

A.S.: Am citit cu încântare toate romanele apăru-
te în perioada debutului românesc, stimate Petru
Popescu, pe unele le-am reluat, chiar. Având exact
aceeași vârstă, îmi amintesc uluirea mea observând
ce putere de analiză psihologică dovedeai ca autor al
romanului Prins. Mă întrebam: De unde ai cules o
asemenea experiență de viață? Aceasta, întrucât fan-
tezia nu mi se părea suficientă pentru încercările și
trăirile acelui inginer. Știi ce citesc eu acum și îmi
place ca roman polițist, aparținând literaturii de con-

sum? Romanul Înainte și după Edith. „Ispita cărnii
plătite” este o temă tratată într-un mod inedit, cu un
limbaj neaoș, cu care autorul ne-a familiarizat de
mult timp. Edith este o curvă rafinată care are între
picioare „aurul Rinului”, iar victimele ei formează
un șir nesfârșit, ca și în piesa Lulu de Frank
Wedeking. Constat că, raportat la Prins ori Dulce ca
mierea.., temele nu se repetă, dar fiecare pare să aibă
niște repere autobiografice, ce sunt foarte puternice
în „Supleantul”, unde este explicat raportul tău cu
puterea comunistă din România. În dialogul nostru,
ele ne vin în ajutor. Sigur că încă nu ți-am citit abso-
lut toate romanele, dar timpul nu este pierdut.

Te-ai născut în capitală. Ai fost copil de inte-
lectuali, crescând la oraș. Care sunt cele mai
puternice amintiri din copilăria și din
adolescența ta bucureșteană?

P.P.: A trecut mult de la copilărie. Ce rămâne ca
pilon al memoriei este viața zilnică alături de gea-
mănul meu, Pavel, cu care am scris împreună o piesă
de teatru în versuri, despre existența de gemeni. Noi
aveam 11 ani. Existența de gemeni ne-a protejat de
o atmosferă egotistă, manifestată zilnic în casa noas-
tră, unde tata era critic de teatru și mama era actriță
la Nottara. Personalități puternice, cu manifestări
vulcanice. Numai copil să nu fii în preajma unor ase-
menea părinți! Ne refugiam amândoi în relația de
gemeni, în citit, în școală. Am fost niște tocilari
sârguincioși amândoi, pentru că, fără nota zece,
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Petru Popescu, prozatorul care ne cucerise prin anii ’70 cu romanele sale. El se impusese atenției odată cu schimbul
de generație, ce primenise exuberant peisajul prozei cu nume precum: Augustin Buzura și Nicolae Breban, Fănuș Neagu,
Constantin Țoiu, D.R. Popescu și Nicolae Velea, George Bălăiță, Ștefan Bănulescu, Mircea Horia Simionescu, Dumitru
Țepeneag și Alexandru Ivasiuc.

Numele lui Petru Popescu a dispărut, din ordin politic, de pe ecranul literaturii române câțiva ani mai târziu. În mod
fals, multora li s-a părut că el a rămas absent aproape patru decenii.

Participarea la o reuniune internațională a Cenaclului „Destine Literare” de la Montreal, Canada, m-a pus de
curând în legătură directă cu colegul meu de generație (Ne-am născut la distanță de câteva zile...) Am simțit nevoia, o
nevoie lăuntrică irepresibilă, să-i propun scriitorului Petru Popescu un dialog care a început astfel:



mama ne trata cu urlete. După ce Pavel a murit la 13
ani și aș fi putut muri și eu (am trecut printr-o depre-
sie și spaimă de moarte cumplită), părinții mei au
divorțat. Nu l-am revăzut pe tata decât un an mai târ-
ziu. Au fost numai crize și probleme pentru un suflet
de adolescent. Altfel n-aș fi ales teme tragice încă de
la început, dar convingător, și n-aș fi fost citit de
atâți necunoscuți.

Al doilea pilon al copilăriei și tinereții a fost scri-
sul. Fără să scriu precoce, nu cred că aș fi
supraviețuit. Iată de ce de la vârsta mea de azi, copi-
lăria se reduce la un singur element, scrisul. De ce?
Pentru că scrisul mi-a salvat viața. Când am pierdut
doi frați, dintre care unul era geamănul meu, cum
tocmai ți-am povestit, și după ce părinții au divorțat,
starea mea sufletească era precoce deprimată și sum-
bră. De aceea, am scris versuri, apoi și proză. Fără
scris, cred că nu mai acceptam să continuu viața.
Înțeleg foarte bine pe cititorii care au avut tragedii în
viața lor. Literatura, după opinia mea, e cea mai bună
psihoterapie a omenirii și a istoriei.

A.S.: Cred că în sensul acesta ai afirmat că
„Viața e cuvinte”. Cum funcționează mecanismul
inspirație-creație?

P.P.: Nu știu cum funcționează la alții acest
mecanism, dar la mine, chiar dacă unele cărți ale
mele par exotice, în fapt singura mea temă este
supraviețuirea, mai ales a indivizilor care trebuie să-
și improvizeze supraviețuirea (ceea ce a fost și cazul
meu).

A.S.: Ceea ce-ți caracterizează profilul de
romancier este faptul că scrii atât de bogat din plină
adolescență. Acele texte de laborator pot oglindi
felul cum ai creat primele opere, cele dinaintea ple-
cării din România. S-au arhivat manuscrisele
debutului poetic și ale celui în proză?

P.P.: Nu păstrez nicio hârtie veche. Viața de refu-
giat, (deși mie nu-mi place acest cuvânt) nu-ți permi-
te să pleci cu obiecte dragi și intime, ca suvenir, deci
nici cu manuscrise. Am toate romanele mele apărute
în România înainte de plecare. Le-am recitit, consta-
tând că țin minte pasaje întregi. Pot să le spun pe
dinafară, fie incipituri, fie fragmente de încheiere la
niște capitole, atât din cărțile scrise în limba română,
cât și din cele englezești. Știu integral cărțile noi.
Am, să mulțumesc lui Dumnezeu, o memorie pe
care unii mi-au descris-o ca prodigioasă. Teoria mea
este că memoria și exercițiul mintal al poliglotului

combat boala Alzheimer. Pentru mine cuvintele nu
sunt numai vii, dar chiar fizice. Important e să faci să
„zumzăie creierul” cât mai des! Pentru mine cuvin-
tele se agață de viața mea. Altfel privit, viața mea se
agață de cuvinte și se mărturisește.

A.S.: Laurențiu Ulici recunoaște că Petru
Popescu este „cel mai citit prozator al anilor 1968-
1973”. O întâmplare atestată de tine ca autentică este
aceea când Marin Preda văzând-o pe actrița Nelly
Cutava, mama ta, cu o geantă de voiaj, trecând pe la
Editura Cartea Românească, clădire situată în str.
Nuferilor din capitală, unde era pe atunci și Fondul
Literar, a întrebat-o foarte curios unde pleacă. Ea îi
răspunde că nu va călători, ci că a luat drepturile de
autor ale fiului ei pentru noul roman. Ce schimbare
a produs succesul timpuriu în viața ta?

P.P.: La școală fusesem pe cât de răzvrătit, pe
atât de tocilar. Eu chiar cred că, dacă îți antrenezi
memoria, te ferești de Alzheimer. Succesul cu Prins
a fost șocant de mare – chiar și pentru mine – iar de
la Dulce ca mierea... am început să primesc drepturi
de autor, deci să am acces la viața socială, chiar la
vacanțe prin țară și pe litoralul Mării Negre, cum nu-
mi permisesem ca student, la achiziționat cărți mai
scumpe. Așa am început să frecventez barurile și res-
taurantele. Atunci cu banii câștigați mi-am cumpărat
o mașină Dacia. Așadar, Dacia, nimic mai pretențios,
singurul meu automobil cât am trăit in România. Cei
mai mulți colegi ai mei aveau mărci din străinătate.
Să le fie de bine! E posibil să nu fi putut să fac tre-
cerea la engleză niciodată, dacă n-aș fi fost și ca stu-
dent disciplinat până la sclavie. Da, am studiat intens
la timpul potrivit! Nu afirm că studiul nu mi-a prins
bine. Recunosc că acel test greu, de neimaginat, al
trecerii de la o limbă la alta, la mine a fost ușor, toc-
mai pentru că studiasem intens la timpul potrivit. În
fapt, trecutul la scrisul în engleză e prea complex ca
să-l descriu în amănunt, dar ceea ce l-a făcut posibil
a fost studiul permanent al altor limbi… în România.
In cazul meu, nu-i o metaforă faptul că am tocit
banca școlară de sub mine.

A.S.: Un pas înainte se face atunci când primele
două romane se traduc în câteva limbi: polonă, cehă,
maghiară și germană. Cum a fost primit de
oficialități succesul pe care îl repurtai?

P.P.: Era o mare șansă că am reușit să scriu în
comunism, înșelând cenzura. Trebuie că s-au aliniat
planetele și am avut noroc. Așa am reușit să înșel
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cenzura și Direcția presei. Poezia i-a interesat mai
puțin, dar proza i-a preocupat, pentru că mijlocul
lumii literare a citit romanele mele. Atunci am avut
o nemaipomenită perioadă de avânt. Succesul meu a
fost primit de oficialități într-un mod foarte divizat.
Romanul Prins a fost acuzat de negativism și descu-
rajare, dar totuși a fost publicat. Metafora lui centra-
lă, conform căreia comunismul distruge societatea
pe care a cucerit-o, a fost percepută de public mult
mai mult decât de cenzură. De ce? Am constatat că
cenzura era preocupată să nu treacă „șopârle,” iar în
cazul meu erau atât de multe, încât, dacă întreaga
carte era o șopârlă, birocratul de la cenzură nu-și
dădea seama de temă. El viza… paragrafele. Nu e
exclus, deși n-am să știu sigur niciodată, că anumiți
lectori de la cenzură au simpatizat cu unii scriitori
mai curajoși. Probabil că „au lăsat de la ei,” fără să
se expună, însă. În cazul următorului roman, Dulce
ca mierea e glonțul patriei , motivul că a trecut de
cenzură (deși jumulit de multe pagini), a fost că era
patriotic în ce privește armata, iar Ceaușescu vroia
să arate că e și el patriot, deci era decis să permită o
anumită iluzie de libertate. În fond, pe el și întregul
regim, le beneficia faptul ca acte de artă patriotice,
nu de șablon, ci reale, simțite, au început să apară.
Cazul Petru Popescu, până la un punct, le convenea
– dar nici pomeneală să mă ia în brațe cu totul! După
Sfârșitul bahic, au început să se întrebe de ce scriu
despre moarte, nemulțumiți de felul cum oglindesc
eu realitatea românească. Mai exact, era o mare
performanță să scriu în comunism, trecând șopârlele
pe sub nasul cenzurii. Și asta nu doar un roman:
cinci romane. Până la Sfârșitul bahic, sistemul nu
știa ce să facă cu mine, iar când mă cenzura, făceam
ceea ce alții nu izbuteau: rescriam, cu unele șopârle
tăiate, adăugând șopârle inedite, în schimb.
(renunțam la restul paragrafului) Eu consideram că
mă aflu într-o cultură izolată care se teme de propria
oglindire. A fost luptă mare însă nu știu câtă valoare
mai are să ne-o amintim.

A.S.: Totuși în 1971-1972 Petru Popescu este
bursier Herder la Viena, ceea ce dovedea încă o dată
că tânărul scriitor avea o poziție înaltă în breasla
mânuitorilor de condei din România socialistă.
Cutuma cerea ca un deținător al râvnitului titlu să-l
recomande. Știu că în 1971 premiant Herder a fost
Zaharia Stancu, președintele USR. Vă mai amintiți
în fapt cine dintre premianți v-a recomandat pen-

tru bursa Herder din 1971-1972 și ce s-a întâm-
plat în anul respectiv la Viena?

P.P.: M-a recomandat însuși Zaharia Stancu,
care, și ca autor și ca politician, vroia să se știe că el
promovează nume noi și moduri de scris noi. Viena
a fost o mare șansă a dezvoltării mele. Citeam în
limba germană, mergeam la orice filme sau teatru
interzis la noi, dar mai ales… nu mi-era frică să mai
fiu spionat ori pârât, așa ca în țară.

Am economisit din bursă și am călătorit de la
Viena la Londra. Abia atunci am zărit muntele pe
care-l aveam de urcat: „engleza literară”, și m-am
întrebat în mine, dacă nu de talent, căci de talent nu
eram nesigur, ci de ceea ce înseamnă pentru un scrii-
tor the endurance, rezistența mentală și fizică.

A.S.: Da. Tânărul de atunci Petru Popescu se
bucura de un apreciabil prestigiu literar, din moment
ce a fost ales supleant al Comitetului Central UTC,
așa cum va mărturisi în interviul său dat lui Marius
Tucă: „eram un fel de «young player» pe scena poli-
tică cea mai înaltă”. Și aceasta fără să fi debitat
pagini de adulare ceaușistă, la modă în acel timp.
Pentru cei care nu au citit romanul Supleantul,
întreb: Care a fost relația ta cu Zoia Ceaușescu?

P.P.: Am fost prieten cu fiica „faraonului”, cu
sentimentul adevăratei egalități, dar fără să fim
intimi. Zoia (căreia părinții i-au dat la naștere nume-
le de botez Zoia pentru că era numele eroinei sovie-
tice Zoia Cosmodemianskaia; Ceaușescu încă nu
devenise „patriot”!) – era o ființă de o mare justețe
personală și foarte tristă de drumul pe care
Ceaușescu împingea România. M-a încurajat textual
să fug ori voi fi silit să scriu romane encomiastice
despre Ceaușescu/ Ștefan cel Mare.

A.S.: Puțini scriitori au avut deschiderea ta.
Nimic nu-ți putea ecrana preocupările literare. Pe
scenariul tău se creează în 1972 filmul Drum în
penumbră în regia lui Lucian Bratu. Ca tânăr scriitor
ai experimentat formule diverse, cochetând cu lite-
ratura și cu cinematografia, ținând departe orice
inhibiție. În 1973 ai publicat Sfârșit bahic la Editura
Cartea Românească, ce va deveni un alt bestseller.
Noul roman va fi tradus în limba engleză și suedeză
în 1975. Ai strâns articolele risipite în publicații,
scoțând volumul Între Socrate și Xantipa la Editura
Eminescu, unde apare și cartea Să crești într-un an
cât alții într-o zi, șocantă prin chiar titlul ironic ales.
Exista în proza ta o anumită insurgență, care plăcea
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mai ales tinerilor. Cum ai simțit la modul concret
bucuria tinerilor de a-ți citi romanele?

P.P.: Vorbeam cu cititori tineri necunoscuți tot
timpul, în librării ori chiar în tramvai! Ca scriitor
conștient de impresia ce o pot face, duceam o viață
dublă: cea trăita în jurul Uniunii Scriitorilor și cea pe
care o exploram eu singur, uneori mărturisind cine
eram, alteori nu, cum am spus, în librării, pe străzi,
la școli, în expoziții. Până și pe plajă la Mamaia am
făcut odată o lectură publică din Să crești într-un an
cât alții într-o zi! Deci, eram supapa tinerilor și ei
erau supapa mea.

A.S.: Este exact ce simțisem și eu, dar acum
așteptam confirmarea ta. Ai vizitat America de Sud,
călătorind ca ziarist într-o delegație a lui Nicolae
Ceaușescu și unele impresii vor fi valorificate în
romanul Supleantul, o carte pe care ai purtat-o în
visul tău 30 de ani. Ajuns într-un asemenea anturaj,
ți s-a sugerat că ar trebui să scrii și romane istorice
în care să evoci figuri luminoase ca Ștefan cel Mare
sau Mihai Viteazul, ajungând și la personalitatea lui
Nicolae Ceaușescu, cel care tocmai în acel moment
avea pretenția că are puterea de a determina cu pres-
tigiul lui internațional situația politică a unor state
din America de Sud. O asemenea falsă perspectivă
te-a descurajat, convingându-te că de acum liberta-
tea scrisului îți va fi tot mai îngrădită. Cât a fost
rațiune lucidă și câtă întâmplare în decizia de a
părăsi țara?

P.P.: Da, am văzut America și m-am simțit ca
acasă în ea. Dar regăsirea ca scriitor, deși aparent
rapidă, a fost grea și dureroasă. Am fost scenarist
înainte să revin la proză, am scris și regizat un lung-
metraj artistic produs de Robert Redford și de stu-
dioul Fox. Au fost multe peripeții! Indiferent de ce
satisfacții oferă filmul, dacă ești făcut pentru proză,
te vei întoarce la ea. Consider că, deși am fost întâm-
pinat cu generozitate la primul meu film în engleză,
Death of an Angel, /Moartea unui Înger/, atât ca
autor de romane, cât și ca scriitor european, inima
mea rămăsese la roman. Când am publicat cartea
Amazon Beaming, am simțit că pariul meu cu limba
nouă a fost câștigat. Trebuie să știți că Amazon
Beaming a fost scenarizată și jucată pe Broadway,
sub titlul The Encounter. Și în prezent cartea conti-
nuă să trăiască: negociem în aceste zile să vindem
drepturile de film. Era anul 1991. De atunci, o carte
la fiecare câțiva ani.

A.S.: Ai o familie frumoasă. Locuiești în Beverly
Hils. Succesul literar în America este greu de dobân-
dit ca emigrant. Este cunoscută o scrisoare a ta din
1998 către cititorii români: „Pentru cei care cred că
mi-a fost uşor, cum au crezut şi când scriam în
România, aş vrea să le fi putut arăta seria de birouri
înguste, improvizate şi prost luminate, în care am
lucrat un bun număr de ani înainte de a mă afirma ca
scriitor american. Mormanele de pagini scrise care
nu au fost publicate, care nu vor fi publicate nicioda-
tă. Raftul special de dicţionare. Şi, mai ales, aş vrea
să le arăt interiorul minţii mele, în care un om atât de
spontan şi de nerăbdător ca mine a trebuit să-şi dez-
volte o cruntă disciplină, ca să se poată ridica prin
scris aici, în America. În acelaşi timp, trebuia să
cresc doi copii, să apăr stabilitatea unei familii de
crizele şi «nopţile de conştiinţă» prin care trece ori-
care adevărat artist”. Realitatea este că ai făcut bani
frumoși ca scenarist la Hoollywood, dacă aș aminti
numai faptul că actorul american Robert Redford te-
a invitat la un seminar al său, propunându-ți să valo-
rifice scenariul tău pentru filmul Moartea unui
înger, pe care el dorea să-l producă, luându-te chiar
ca regizor. Iată un succes sigur al tău. Te întreb:
Cum ai reușit? În ce sens al cuvântului „recenzie”
s-au scris 2000 de recenzii la cartea ta „Almost
Adam” performanță absolută pentru care orice
scriitor te-ar invidia?

P.P.: Nu mă pot plânge de succes. Cel din
România e cunoscut, nu-i așa? Cel din Occident se
raportează la multe tipuri de public, în numeroase
limbi, începând cu engleza, dar e mai puțin cunoscut
românilor! Păcat! Cartea Revelație pe Amazon
(Amazon Beaming), o poveste adevărată, a fost
publicată de editura Viking în 1991. A devenit bes-
tseller, fiind tradusă în peste zece limbi. Povestea
descoperirii unui trib amazonian necontactat și, apoi,
a descoperirii izvorului prim al fluviului a fost
dramatizată în 2017, adică la mai bine de treizeci și
cinci de ani după apariția cărții, de teatrul
Complicité din Londra, sub titlul Întâlnirea. Dacă
mai poposim asupra acelui eveniment, trebuie preci-
zat că Întâlnirea a fost premiată la festivalul regal
din Edinburgh – eram în sală – și a făcut turneu,
apoi, în toată lumea: Broadway, – eram în sală –,
Paris, Moscova – unde am călătorit gratuit prin chiar
contractul semnat, teatrul Wallis Annenberg din Los
Angeles, – eram în sală –, teatrul Barbicane din
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Londra, Germania, Australia… Ce mai, succes pla-
netar!

Și acum reversul medaliei: niciun teatru româ-
nesc, după știința mea, n-a invitat spectacolul acesta
în România; nu s-a scris deloc despre spectacol sau
despre carte. Este ca și cum n-ar fi fost! Am alte
exemple: Almost Adam, bestseller declarat în „New
York Times”, tradus în 28 de limbi, cu drepturi de
film vândute la studioul Fox. Ei bine, n-am primit
nici măcar un telefon de la vreun atașat cultural
român. Afară de Marius Tucă, ce jurnalist român de
vârf a fost impresionat? Nimeni! Îi mulțumesc încă
o dată criticului Dinu Bălan pentru cartea Petru
Popescu prins în istorie, teza sa de doctorat, o carte
îndrăzneață nu doar prin unicitatea ei critică. De ce
mă doare această inerție? Pentru că temele mele sunt
de durată, altfel n-ar fi ajuns pe Broadway trei dece-
nii și mai bine după publicarea unei cărți! Când un
autor scrie de durată, aceasta se răsfrânge mult și
asupra culturii matcă, iar meritul meu e că am lărgit
orizonturile, oricând, oriunde. De altfel, o să vedem
cum va fi primit romanul Potopul, pe care tocmai îl
finisez. Deci, succesul e nu doar să fii publicat și
cunoscut, ci înțeles. Știu că scrisul meu a suscitat
multă competitivitate, dar și invidie, iar restul tăce-
rii, în cazul meu, în cazurile altora, vai, el este din
inerția balcanică, de care mereu ne plângem, însă n-
o biruim niciodată. Cine știe? Poate că lucrurile se
vor schimba...

A.S.: În lucrarea de doctorat din 2016 a Mariei
Miruna Ciocoi Pop, Exil, identitate și imaginar în
opera lui Petru Popescu și Jeffrey Eugenides, despre
care tocmai mi-ai mărturisit că nu ai cunoștință, se
pornește de la premisa că este vorba despre „Petru
Popescu şi Jeffrey Eugenides, primul refugiat din
spaţiul restrictiv al României comuniste în Statele
Unite, cel de-al doilea provenind din spaţiul cultural
grec şi aclimatizat în Statele Unite şi ulterior în
Germania. Deşi au adoptat statutul de exilat din
motive radical diferite, cei doi autori împărtăşesc
totuşi câteva trăsături cheie: ambii tratează statutul
de exilat ca pe un modus vivendi şi ambii reuşesc să
îşi creeze noi identităţi şi orizonturi spirituale din
această aparentă izolare socio-culturală”. Se propu-
ne o paralelă între Petru Popescu, autorul romanului
Girl Mary, și Jeffrey Eugenides cu cartea sa
Sinuciderea fecioarelor. Este destul să deschidem
unele istorii literare românești, pornind de la George

Călinescu, și constatăm că aparțin literaturii
naționale doar scriitorii care viețuiesc între frontiere-
le României. Întrebarea mea este: Te-ai considerat
scriitor român când ai repurtat succes cu primele
romane apărute în țară și, apoi, scriind în limba
engleză, ai devenit scriitor american?

P.P.: Eu m-am simțit scriitor internațional devre-
me: de la primele traduceri în alte limbi, ocazionate
de Prins, primul meu roman. Acest scriitor
internațional l-am avut în mine întotdeauna, indife-
rent în ce limbă scriam. În engleză, miza e mai mare
și riscul e mai mare. Aveam mereu în cap multe sub-
iecte: dacă nu le-aș fi scris în limba engleză, ar fi
rămas nescrise ori necunoscute în lume. Dar scrisul
în limbi mai circulate e vechi de când lumea. Ce mă
miră e că sunt nedreptățit ca scriitor nu de cititori: ei
nu m-au dezamăgit niciodată ori eu pe ei. Dar mi se
spune că nu sunt prezent în… Istoria critică a litera-
turii române. Argumentul: eu nu mai sunt scriitor
român, ci numai american. De ce? Cu scrisul meu,
am adăugat atâta prestigiu și notorietate țării mele
natale. Fie și numai pentru aceasta aș fi meritat să fiu
inclus în istorii literare din România. Spuneți ce vreți
despre literatura mea, dar ea e modernă și scrisului
românesc nu i-ar strica să aibă mai mulți
profesioniști ca mine.

A.S.: Ți-aș aduce un contraargument, anume că
Alex Ștefănescu, mai receptiv la noul epocii prezen-
te, ți-a rezervat un loc deosebit în Istoria literaturii
române contemporane 1941-2000, apărută în 2005,
unde face punctuale trimiteri la stilul tău romanesc
în cărțile cele mai repre zentative. După ce toate
dicționarele deceniilor socialiste te-au omis siste-
matic, mai contează o sinteză anume, fie ea sem-
nată și de Nicolae Manolescu ?

P.P.: Da, contează, pentru că mă interesează prin-
cipiul. Când aflu că în Istoria critică a literaturii
române, publicată în 2008, nu sunt prezent, mă
întreb: De ce? Toți „marii fugiți” sunt prezenți.
Eugen Ionescu, desigur. Am pus România pe hartă
măcar atât cât Eugen Ionescu (care, de fapt, a pus pe
hartă Franța lui interioară!). Unde e probitatea criti-
că? Așa, dar aceasta istorie critică e scrisă de Nicolae
Manolescu? Ei, atunci știu, și știm de ce. Mai con-
cret, Nicolae Manolescu în Istoria critică a literatu-
rii române nu pomenește numele meu decât în trea-
căt, la două pagini, pe când lui Emil Cioran, Eugen
Ionescu, cel născut în Franța unde a făcut liceul, și
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Panait Istrati le consacră comentarii generoase, deși
ei au scris cea mai reprezentativă parte a operei lor
în altă limbă decât cea română. Polonezul Joseph
Conrad, născut în Ucraina, a scris romane în limba
engleză. Exemple destule sunt cu indieni, greci etc.
Literatura internațională nu mai este o curiozitate, ci
o realitate.

A.S.: „Exilul”, care are fațete diverse de la cel
geografic și social, până la cel cultural sau personal,
a fost identificat cu „diaspora”, ele solicitând o nouă
accepție a noțiunii de „acasă”. Ce opinie ai despre
aceste concepte care îți jalonează viața?

P.P.: Noțiunea de „exil artistic” e falsă, feudală și
cioraniană. De ce să fie o tragedie să intri, ca și
atâția, inclusiv Cioran, într-o lume mai mare?
Această perspectivă învechită a războiului rece tre-
buie respinsă, cu hotărâre, dar și cu umor. Eu nu m-
am simțit niciodată exilat, când în fapt am devenit
coleg cu William Styron, celebrul romancier ameri-
can, care a citit romanul meu Întoarcerea, cu poves-
tea revenirii la București și la Praga, după 18 ani de
străinătate, și mi-a trimis o scrisoare, încântat de
această carte. Nu doar eu eram lăudat ci și România,
care avea o cultură egală cu cea a Americii, una inte-
resantă, indiferent de politica nefastă pe care nu o
merita poporul nostru.

A.S.: Nu voi invoca un caz clasic, cum este cel al
lui Franz Kafka. Aș semnala situația romanului
Penultima călătorie a scriitoarei Alina Diaconu din
Argentina, subiectul fiind legat de mediul socialist
românesc, ca și tipologia. Cartea a fost tradusă din
spaniolă și în limba română, astfel că ea circulă
acum lejer în mediul nostru național. Despre opera
autoarei se realizează teze de doctorat în România,
ca și în America, exact ca în cazul tău. Alina
Diaconu ar putea oare să primească un nou statut,
acceptată și în literatura noastră pe baza temei și
tipologiei unor cărți ale sale, unde sunt referiri la
România? Exemple sunt numeroase. Hai să o luăm
înaintea criticii literare, ce are misiune de a face ase-
menea evaluări, ca să te întreb: Care apreciezi că
este personajul cel mai reprezentativ și unic între
toate din cărțile scrise în limba română? Dar din
romanele create în limba engleză pe care perso-
naj îl iubești cel mai mult?

P.P.: În cărțile scrise în limba română, inginerul
din Prins, tinerii care-și fac armata din Dulcea ca
mierea... și eu însumi din Supleantul. În cărțile în

limba engleză, exploratorul Loren McIntyre din
Amazon Beaming, și eu însumi în The Return.

A.S.: Consider că destinul tău este în același timp
excepțional și reprezentativ pentru tipul scriitorului
internațional de succes. Accentuez ideea că în calita-
te de autor, prin traduceri, le-ai dat romanelor tale
scrise în limba engleză șansa să circule liber și în
spațiul matricial românesc. Socotești că este corec-
tă departajarea romanelor românești de cele
redactate în limba engleză, pe care le-ai tradus și
în limba română cu promptitudine? Este bine ca
istoria literaturii să le diferențieze de baza crite-
riului lingvistic? Sau pe viitor ar trebui aplicată o
nouă optică, tocmai pentru că s-a schimbat fun-
damental contextul tehnic și politic în epoca glo-
balismului, în care valorile culturale au o nouă
circulație ?

P.P.: Publicul meu continuă să mă citească. A
făcut-o chiar și atunci când cărțile mele erau confis-
cate. Expresii din Dulce ca mierea e glonțul patriei
circulă și astăzi în viața militară, inclusiv acest titlu
de carte. În armata română expresia „glonțul patriei”
a făcut carieră. Când am revenit prima dată în
România după Revoluția din decembrie ‘89, la hotel
era coadă, deși eu nu anunțasem vizita. Cu
Supleantul am făcut un turneu prin Transilvania,
unde am explicat că nu-mi manifest fidelitatea față
de niciun partid. Literatura beneficiază în prezent de
avantajul circulației pe internet, care o ajută să
pătrundă în alte zone, mai internaționale. Conștiința
mea este împăcată că eu nu am făcut ceva trecător.
Sunt convins că partea românească a scrisului meu
nu este inferioară celei în limba engleză. De ce?
Pentru că i-am asigurat șansa de a circula. În princi-
piu, împărțirea operei pe limbi diferite e nenaturală.
Slavă Domnului, numărul cititorilor români care mă
citesc și în limba engleză crește.

A.S.: Mulțumesc, stimate domnule Petru
Popescu, pentru opiniile pe care ni le-ai comunicat.
Sunt convinsă că ele vor fi puncte de plecare în vii-
toare dezbateri teoretice, pentru o mai dreaptă situa-
re a literaturii diasporenilor români în raport cu
patrimoniul național, acum la început de secol al
XXI-lea, când sunt necesare unele mutații și recon-
siderări.

Dialog consemnat telefonic 
de Anca SÎRGHIE,

10-25 iulie 2022
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O carte enormă, aproape cât o biblie, este
publicată în apărarea religiei creștine: Ioan L.
Danciu, Prolegomene la o metafizică a mântui-
rii, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2022. E o temă
aceasta: exaltarea credinței, o temă născută din
frustrarea multora dintre contemporanii noștri
care se simt atacați, în convingerile lor, de pro-
paganda anticreștină sau și numai de multiplica-
rea credințelor, nu atât a ateismului cât îndeosebi
a opțiunilor tot mai diversificate într-o lume care
a devenit simultană, mai vizibilă în avalanșa de
noi atitudini în cunoaștere și în credință. Cel de
o altă părere decât aceea a noastră nu mai este
atât de departe de noi, așa de străin ci ne este
chiar vizibil în totul, indiferent cine este el.
Simpla lui prezență în alteritate poate fi interpre-
tată ca un atac la credința, la religia noastră. În
acest sens putem aborda o panoramă a preajmei
și a depărtărilor spirituale și să stabilim astfel o
cuantificare a valorilor, de o parte, la unul dintre
capete rămânând așa zisele ateisme iar la extre-
ma cealaltă istoriile, neutre, ale religiilor și
credințelor. Ca să înțelegem această distribuire
în două direcții, ambele tinzând spre un minim,
să luăm mai întâi în seamă ateismul constatând
că în sens absolut acesta nici nu există. Pentru
că, în mod comun, majoritatea acestor
proclamați necredincioși își trag convingerile
exclusiv din incultura lor. Ei își deduc opinia din
eventuala frecventare a Bibliei doar din începu-
tul primei dintre cărțile ce o alcătuiesc și îndată
ajung la concluzia că nu pot crede în existența
unui moș cu barbă care a făcut cândva lumea,
toată! O constatare ca aceasta nu ar trebui să

anuleze credința fiindcă nu doar că acea cosmo-
gonie din Biblia ebraică nu este decât una dintre
explicațiile care au fost date Facerii lumii și ori-
când nu doar că putem opta pentru alta până
chiar la niciuna dar și pe aceea o putem accepta
într-un sens figurat.

Psihanalizând atitudinea aceasta de a apăra
masiv credința în Dumnezeul creștin îmi pare că
am putea identifica în interiorul conștiinței ori-
cărui autor cum este și cel la care mă refer, și în
cazul căruia bănuiesc un mecanism psihologic
conform căruia înainte de a-și exterioriza atitu-
dinea aceasta apologetică a existat, chiar în inte-
riorul celui care o produce, faptul că el se zbate
să-i convingă pe alții de veridicitatea credinței
după ce mai întâi s-a convins pe sine. Adică pre-
supun că atâta strădanie de a impune valabilita-
tea creștinismului se întâmplă tocmai pentru că
în prealabil credința proprie și-a suspectat-o de
insuficiență dacă nu chiar de absență. Pentru a fi
mai elocvent, iau un alt exemplu și anume acela
a unui om politic creștin democrat, notoriul poli-
tician Liviu Petrina care, dimpreună cu Doamna
sa, a publicat o vastă enciclopedie, un dicționar
alfabetic cu mari personalități, îndeosebi din
științele pozitive, care și-au exprimat
creștinismul practicat, aderența la această formă
a credinței. Mă refer la monumentala lucrare
erudită: Dicționarul Savanții lumii cred în
Dumnezeu, Elaborat de Liviu Petrina și Laura
Sigarteu Petrina, Editura Maritain, București,
2019. Respectiva întreprindere editorială este în
felul ei provocată de propaganda ateistă care în
comunism era o politică a statului, a
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oficialităților, iar acum în democrație beneficia-
ză de un nebănuit avânt, inși turbați se pronunță
cu ferocitate împotriva celor ce se închină în
creștinism, declasându-i ca fiind deficienți ca
instrucție culturală. Și este o nevroză aceasta,
presupunerea că supunându-te ritualurilor
creștine te dovedești insuficient ca intelectualita-
te. Tocmai acestei posturi lipsite de temei îi răs-
punde enciclopedia lui Liviu Petrina aducând o
imensă cascadă de exemple de personalității
îndeosebi din lumea științelor pozitive, mari
savanți care au lăsat mărturie a credinței lor
creștine. În felul ei aceasta este o contra-propa-
gandă, celei comuniste cât și aceleia din
democrații li se dă în mod temeinic replica. Dar
atunci Ioan L. Danciu cărei boli, la ce presupusă
nevroză răspunde cu vastul lui tratat teologico-
istoric? 

La vârsta mea înaintată, ca să nu zic finală,
cu puterile-mi slăbite, am avut nesăbuința să
străbat maldărul enorm de pagini și ale acestei
cărți. Nu regret! Nu este o carte de știință, fie și
doar teologică sau de istorie a filozofiei pe o
temă dată, dar desfășoară o mirifică erudiție,
însă una locală, exclusiv de limba română. Abia
dacă tocmai spre final (p. 718) face o trimitere la
o lucrare în limba franceza și chiar și aceea doar
o carte a lui N. Iorga. În rest, cu o uimitoare
onestitate se dau numeroase, chiar enorm de
multe citate, din mulți autori, majoritatea străini
dar toate în limba română în baza unor traduceri
dintre cele mai autorizate. Detectivistic mi-am
pus întrebarea asupra denominației religioase
căreia îi aparține acest autor atât de dedicat apă-
rării cauzei creștinismului. Am găsit destule
detalii care mă orientau ba spre o biserică ba
spre alta cu presupunerea că acesta ar aparține
vreuneia. Probe de atare onestitate intelectuală
mai există și altele în carte, ca de exemplu atunci
când în anexa cărții sunt reproduse in extenso
trei texte, din Tertulian, din Augustin și din
Luther, în varianta lor originală, cu o excepție:
acela din Augustin este dat mai întâi într-o
variantă franceză și apoi în română deși normal
ar fi fost să ni se ofere textul original latin. Dar

dacă ar fi să stabilim identitatea religioasă a
autorului suntem derutați de o serie de fapte.
Desigur, autorul pornește pe vastul său drum
declarându-se eliberat de orice constrângere
intelectuală sau confesională, (...) absolvit de
orice responsabilitate. (p.7) Îndată apoi vin
detaliile, precum imediat acesta care stipulează
faptul că Toate citatele urmează Biblia, Ediția
Dumitru Cornilescu, 2012 (p.8). (De aici și orto-
grafierea numelui sub care este cunoscut
Mântuitorul!) Toate citatele și ele sunt enorm de
multe și nu sunt dintr-o Biblie căreia să-i putem
zice oficială, adică editată de Patriarhia română
sau una a Vaticanului, în latină eventual, sau alta
în germană, fie în versiunea lui Martin Luther,
sau una atât de răspândită în engleză. Ci doar
aceasta reputat neoreformată, iar impresia este
întărită de faptul că ulterior este citat cunoscutul
pastor Țon (p.46) și mai apoi și pastorul ameri-
can Ch. Stanley (p.68). Mai apoi rostind cuvinte
calde despre greco-catolici și menționând calva-
rul prin care au trecut în vremea ocupației din
Răsărit (p.?). Însă în mare prin vasta ei erudiție
care utilizează din abundență colecțiile de scrieri
ale Părinților bisericii, produse toate de
Patriarhia ortodoxă a României aceste
Prolegomene sunt mai degrabă înrudite cu bise-
rica națională. Cât despre chiar titlul acesta, el
este un calc mai degrabă nejustificat după unul
faimos al lui Immanuel Kant: Prolegomena zu
einer jeden künftigen Metaphysik, die als
Wissenschaft wird auftreten können. Spun prea
puțin justificat pentru că la filozoful din
Königsberg avem de-a face cu o anexă a întâiei
dintre Criticele sale, un demers cu adevărat
metafizic și gnoseologic pe când aici suntem pe
teritoriul mai degrabă al istoriei, al istoriei
creștinismului din primele lui secole.

Pentru a ne face o imagine de ansamblu asu-
pra acestei lucrări să ne imaginăm un Amazon,
adică un fluviu uriaș care se revarsă placid cu
toate apele lui, ducându-și la vale aluviunile,
mai despletindu-se pe alocuri în bălți laterale,
mai mici sau mai mari excursuri, episoade în
salbe care împodobesc lateral tematica centrală a
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lucrării. Iar dacă acum vom face efortul să
deosebim care este tema centrală a cărții, să sta-
bilim la ce nevroză răspunde ea, ce conflict fun-
damental abordează, atunci lăsând deoparte
detaliile care mai mult ascund, vom identifica
subiectul ei central: raportul dintre creștinism și
mozaism, eventualul conflict dintre evrei și
creștini. Și acesta nu doar în antichitate ci și de
atunci mereu în toate marile momente ale acestei
istorii, până astăzi chiar. Ce poate fi mai palpi-
tant, mai primejdios?! Însă trebuie spus că dez-
baterea nu este nicio clipă rasistă, presupunând
un antisemitism, ci mereu e vorba doar despre
un conflict religios, de o bătaie, e adevărat!, pe
viață și pe moarte, însă doar dintre două
credințe. Căci nevroza de la baza acestei cărții
este un eventual complex de inferioritate masca-
tă, de fatală ulterioritate a creștinismului în
raport cu mozaismul. Iar autorul nostru, Ioan I.
Danciu este un fanatic apărător al
creștinismului, afirmând ferm superioritatea lui
față de mozaism. Este chiar problema asupra
căreia tăcem cu lașitate iar cartea în cauză des-
chide acest proces, fără mânie, cu multă străda-
nie informativă și evitând orice precauție. Mai
întâi a fost religia lui Moise și abia mult mai
apoi și aceea a Răstignitului, cu pretenția că ulte-
rior doar ea mai este valabilă și evreii ar trebui
să i se plece!

Așadar, generic vorbind eu creștinismul am
comis un rapt al unei întregi religii, am luat de la
un altul ceva de nerestituit, condamnându-mă să
rămân dator în perpetuitate. Mai mult chiar, ca
să mă absolv, în singurul fel ce îmi este la înde-
mână, îi reproșez aceluia că nu mi se dă cu totul
mie ca să nu mai subziste nicio obligație, și ast-
fel îl judec reproșându-i că îi sunt dator. Iar com-
plexul acesta de datorie, față de evrei, față de
mozaism, rămâne ascuns în chiar miezul a ceea
ce sunt, ca o rușine inavuabilă. Doar mari spirite
dintre cei mai aleși dintre sfinții părinți ai biseri-
cii creștine au vorbit direct, Adversus Iudaeos.
Iar autorul acestei cărți, Ioan L. Danciu, nu face
o cercetare, o descriere istorică a respectivului
conflict ci trece complet în tabăra creștină,

susținându-i cu disperare opiniile. Aceasta este
teza ascunsă a impozantului tom, care și prin
titlu se dă ca fiind altceva. Faptul că
denominațiile creștine au fost la origine înteme-
iate de evrei, cum se repetă cu insistență în
această carte: evreul Isus, evreul Pavel, nu
înseamnă decât că ei au pornit să pună stăpânire
pe întreaga lume. Ceea ce până acum încă nu le-
a reușit. În acest sens este de observat că la
temelia acestei opere, precum și la aceea a atâtor
alți susținători ai creștinismului, sunt câteva
mari teze, unele doar parțial altele total greșite
precum este susținerea importanței capitale a
religiilor creștine în baza unor iluzii europocen-
triste și a ignorării civilizațiilor antice, meditera-
neene sau nord-europene. Ca să luăm un singur,
minim exemplu, citez această afirmație care
suferă nu doar de handicapul de a fi totală, igno-
rând nuanțele, dar conține de fapt un fals paten-
tat: Întreaga civilizație europeană este produsul
tradiției creștine – adică își trage esența din
Cristos... (p.64) Probabil o enormitate dacă nu
cumva doar o exagerare. La care se adaugă igno-
rarea existenței unor alte mari civilizații care
prin amploare și profunzime pot surclasa
creștinismul precum cele indiene sau cele chine-
ze ori cele arabe. În absolut judecând, toate reli-
giile, toate credințele religioase operează cu
absolutul, cu atotputernicia, și sunt astfel egale
ca valoare, oferind fiecare omului o soluție de
poziționare a lui în universul în care locuiește,
vindecându-l de nevroza, de spaima de a fi sin-
gur, oferindu-i șansa de a avea în exclusivitate
beneficiul singurei religii cu adevărat valabile,
pentru fiecare dintre oameni fiind adevărată doar
aceea care este a lui.

În vasta lui apologetică (volumul în format
17/24 cm. are 845 pg.) Ioan L. Danciu citează
abundent, uneori în contexte diferite și justificat
același citat apare și de zeci de ori, în principal
autorul bazându-se pe cele patru Evanghelii,
îndeosebi Matei și Ioan, Faptele apostolilor, o
atenție specială este dată la două Epistole, către
romani și către evrei, cu digresiune despre mar-
tiri fără ca să aducă vorba și de ravagiile imens
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criminale produse de creștinism asupra a ceea ce
l-a precedat într-atât de glorios. Iar apoi sunt
abordate amplu câteva figuri de mari părinți ai
bisericii, atenție mai mare fiind acordată lui
Tertulian, lui Ioan Hrisostomul și lui Augustin.
Anexa cărții cuprinde Adversus Judaeos scris de
Tertulian în originalul latin și în traducere în
limba română; apoi reprodus integral într-o ver-
siune franceză și cu traducere în română textul
lui Augustin Adversus Judaeos; cartea se încheie
cu reproducerea în germană și în română a pam-
fletului semnat de Martin Luther Von den Juden
und ihren Lügen, Despre evrei și minciunile lor.

A-i convinge pe evrei să se convertească la
creștinism aceasta este marea temă din istoria
teologiei creștine asupra căreia se apleacă auto-
rul nostru. Cei care au crezut în această eventua-
litate au văzut-o cu atât mai posibilă cu cât
mozaismul și creștinismul sunt adânc înrudite și
cu cât mai mult o mare convertire s-a întâmplat
când marile civilizații antice, care țineau de
păgânătate au renunțat la specificitate și s-a
închinat noului altar, altul decât acela al zeilor
proprii, dovedind prin aceasta că fenomenul este
posibil.

După străbaterea multelor sute de pagini ale
impozantei cărți se pune problema de a vedea
legătura titlului: Prolegomene la o metafizică....
cu conținutul ei propriu zis. Pentru că decât
metafizică avem aici mai degrabă o desfășurare
istorizantă a imaginii primelor secole din desti-
nul creștinismului, iar din loc în loc la mari
intervale au loc evaziuni din parcursul firesc,
niște excursuri sau mai degradă racorduri din
teza de bază spre două alte teze, secundare dar
ajutătoare pentru desfășurarea teoriei principale:
pe de o parte ridicarea în domeniu abstract al
filozofiei, până la Hegel îndeosebi, iar pe de altă
parte relaționare cu actualitatea în care trăim
noi, cititorii operei lui Ioan L. Danciu.

Înainte de anexa care cuprinde cele trei texte
în dublă variantă, în originalul latin, în interme-
diar francez și în germană iar apoi toate trei și în
limba română, înaintea acestora cartea se înche-
ie cu o postfață ce începe cu fraza următoare:

Mă simt obligat – spune autorul – să fac câteva
precizări tocmai pentru a înțelege mai bine
cheia în care trebuie citită această carte. (p.719)
Dar dacă de o cheie și despre înțelegerea cărții
este vorba atunci mai normal ar fi fost ca scrie-
rea să înceapă tocmai cu avertismentul respectiv,
adică textul acestei postfețe să fie așezat la loc
de prefață. Iar în acest caz dacă mi-aș fi început
lectura cu parcurgerea acelui text recunosc că
citindu-l aș fi renunțat de îndată să mai străbat și
maldărul de pagini al cărții. Ar fi fost păcat pen-
tru că postfața este partea cea mai de jos a aces-
teia și în necunoștință de restul m-aș fi lipsit de
calitățile reale ale operei lui Ioan L. Danciu.
Sunt reluate aici tocmai cele două racorduri ope-
rate de autor de-a lungul cărții sale și care îmi
par inacceptabile și insuficiente în același timp.
Văd a fi doar un artificiu punerea în legătură a
situației noastre din contemporaneitate cu ceea
ce i s-a întâmplat creștinismului în primele lui
secole de existență când lupta cu mozaismul și
cu păgânătatea. Astăzi el nu doar că nu mai luptă
chiar deloc cu nimeni dar mai de grabă el se
surpă din interiorul propriei ființe prin epuizarea
substanței pe care a avut-o. Iar cât despre Hegel
și apelul la filozofia acestuia, aș face observația
că tot așa cum autorul pare că reproșează tineri-
lor hegelieni de stânga, din mijlocul cărora a
apărut Marx, că s-au cantonat la scrierile lui de
început dar tot astfel și el rămâne captiv în
tinerețea aceluia, ignorând faptul că ulterior a
evoluat mult în direcția Spiritului absolut care
face inutile raportările la creștinism.

Dincolo de munca enormă ce merită toată
aprecierea, de faptul că spiritualitatea creștină
este investigată pe mari spații istorice, toate
afirmațiile cu tentă politică din carte și îndeosebi
cele din această postfață, dure, inclemente și sar-
castice, îmi par verosimile dar construcția,
închegarea lor într-o teorie care să explice desti-
nul de azi al lumii, aceasta este complet inaccep-
tabilă, șubredă, caducă. Ar fi prea de tot simplu
ca să fie chiar așa cum pretinde autorul nostru. 
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Senectute. Suflul grandorii totodată intime și
impersonale aidoma artei, pe care ți-l oferă sfârșitul, în
fața căruia tu închizi totuși fereastra.

* 
Căutarea de sine? Nu e un act volițional (ar fi prea

simplu), ci unul mai curând afectiv. Nu e o operație
care poate fi programată, ci una sugerând superba
inconștiență aparentă a Destinului ce-și prezintă
bilanțul, de regulă cu întârziere.

*
Totalul dezangajament față de sine al oricărui rod

împlinit. Acesta e cedat cu seninătate unei lumi cu
înfățișare de hazard.

* 
„Pentru a cuprinde bine realul, pentru a-l captura

în întregul lui, trebuie să lansăm către el două mari ten-
tacule: uimirea și ironia. Cine nu simte uimire – acel
thaumàzein al lui Platon – nu aprofundează; cine nu
ironizează se lasă târât în adânc, naufragiază, piere îne-
cat. Cel mai bine e să facem ca scufundătorul de pe
coasta Coromandel: acesta se afundă până găsește în
abis valva prețioasă, dar iese apoi la suprafața ilumina-
tă aducând perla între dinți – gest de surâs pe care-l
multiplică spumele fără de număr de pe fața mării”
(Ortega y Gasset). 

* 
Așa-zisa experiență de viață nu e autentică dacă nu

are mereu puncte de pornire zero. Suficiența cu care
unii declară că o posedă poate amuza.

* 
Experiența de viață prezintă o evoluție bizară. În

prima parte a vieții înveți ceea ce ți se pare că e dificil
de învățat. Dar cu timpul realizezi că ai omis ceea ce s-
ar zice că se învață de la sine.

* 
Nu atât de solitudine ai nevoie, cât de virtualitatea

ei, de simțământul liniștitor că oricând o poți transfor-
ma în act.

* 
Amurguri ucigașe în uluitoarele lor nuanțe, în

ambiguitatea lor deopotrivă închizând infinitul și des-
chizându-se, virginal-lasciv, către infinit. 

*
„Ornamentul este o umplutură (când apare singur),

care răspunde senzației de vid – și aș îndrăzni să com-
par această producție cu balansările ritmice, cu fredo-
nările inconștiente, cu gesturile automate care se intro-
duc în individul nepreocupat sau preocupat, ca risipire
de energie utilizabilă și supraabundentă” (Valéry).

*
Scriptor. Fixarea unor limite depinde mai mult de

capacitățile decât de incapacitățile noastre. Simțul
autocritic se cuvine a fi un arbitru.

* 
Scrisul lui X cum o haină croită pentru un trup mal-

format. 
* 

„«Cer» spune mai mult decât «cer albastru».
Epitetul cade de la sine, ca o frunză moartă” (Jules
Renard). 

*
„Observ acest aspect «primitiv» în ceea ce de la

Hegel și Marx încoace se numește alienație: alienat,
omul se simte pe sine un «obiect», dependent de forțe
exterioare, forțe și prestigii în care el și-a proiectat
întreaga lui substanță vitală. Or, la foarte multe popoa-
re «primitive», sufletul (sau adevăratul suflet) e închi-
puit în afară de trup – «proiectat» în anumite obiecte,
sau camuflat în ele. Dacă aceste obiecte sunt distruse,
omul își pierde sufletul, și moare. «Alienarea» moder-
nă e, într-un anumit fel, o regresiune la această
concepție magică a sufletului” (Mircea Eliade). 

* 
Autenticul Mircea Zaciu îmi apare mai cu seamă la

lectura Jurnalului său, încă needitat în întregime, în
textura sa măruntă, de-o pacientă minuție a consemnă-
rilor cotidiene. Nici începutul nici sfârșitul existențial
nu se întrevăd. Totul se focalizează într-un prezent
absorbant, impozant prin absența acestora. Un comeraj
superior.
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* 
Senectute. În preajma finalului, senzația de gratui-

tate a lumii tale, nu a lumii în genere.
* 

Consiliu: asumă-ți limitele înainte de-a te asuma
ele pe tine.

* 
„În Italia nu sunt decât doi pictori: eu și

Modigliani” (De Chirico). 
* 

„Un schelet complet de Gorgosaurus, o specie de
dinozaur rudă cu T-Rex care a trăit în urmă cu peste 77
de milioane de ani, va fi vândut în curând la licitație de
Casa Sotheby‘s din New York. Exemplarul de aproape
3 metri înălțime și 6,6 metri lungime, descoperit în
2018 în formațiunea geologică Judith River, în statul
american Montana, și aflat în proprietatea unei persoa-
ne private de atunci, are o valoare estimată de Casa de
licitații între 5 și 8 milioane de dolari, relatează
Agerpres. «Aproape toate exemplarele de
Gorgosaurus care au fost găsite se află în muzee. Este
singurul care poate fi cumpărat», a declarat Cassandra
Hatton, șefa departamentului de știință și cultură popu-
lară de la Sotheby ‘s” (Historia, 2022).

*
Stradală. Un țigan între două vârste, îmbrăcat

„domnește”, cu o elegantă pălărie, mă salută ceremo-
nios, după care întinde mâna și îmi cere „un leu”. Mână
pe care observ un inel gros de aur. Văzând peste o clipă
că ezit a-i da satisfacție, îmi pune pe neașteptate o
întrebare: „Ai fost în Italia?”. 

* 
A.E.: „Amintirile încearcă a-și seduce ființa ce le

evocă. Primejdia lor precum a oricărei seducții”. 
* 

Unitatea deplină a ființei ar putea fi concepută doar
într-o proiecție a sa în absolutul eternității. Sub zodia
efemerului, ființa e fatal compozită. 

*
A.E.: „Ce-ai dori să ți se ofere în primul rând în

viața de dincolo?” Un lucru extraordinar, nu știu dacă
pot aspira la așa ceva: firescul ființei.

* 
„Nu putem vorbi de mister, trebuie să ne lăsăm

pătrunși de acesta” (René Magritte).
* 

„Solitudinea nu survine din cauză că nu avem
oameni în jurul nostru, ci mai degrabă din cauză că nu
le putem comunica lucruri care nouă ni se par impor-
tante sau din cauză că socotim valabile gânduri care
celorlalți li se par improbabile. (…) Când cineva știe

mai multe decât ceilalți devine singuratic. Singurătatea
nu este însă necesarmente opusă comunității, căci
nimeni nu simte comunitatea mai profund decât o
simte singuraticul, iar comunitatea înflorește numai
acolo unde fiecare singuratic își amintește de specificul
său și nu se identifică deci cu ceilalți” (C.G. Jung). 

* 
Senectute. Totul se transformă în obligațiile coti-

diene, mereu mai împovărătoare până la insuportabil,
obligații ieșind unele din altele asemenea păpușilor
rusești Matrioșka.

* 
Apăsat intermitent de ce ai scris și de ce n-ai scris,

aidoma unei balanțe care nu cunoaște echilibrul.
* 

Îl citesc cu oarecare regularitate pe X, apropiat în
textul său de o formulă personală. Cu atât mai mult îmi
confirm opinia, cu cât îl citesc și pe Y, care-l imită. 

* 
„The Economist a publicat de curând un articol care

încearcă să afle de ce în statele arabe femeile sunt «mai
grase» decât bărbații. Articolul explica faptul că acest
lucru se datorează în primul rând restricțiilor culturale
care împiedică accesul femeilor la exerciții fizice.
Pentru a ilustra articolul, revista a ales o fotografie a lui
Enas Taleb în timpul apariției acesteia la festivalul cul-
tural anual «Babylon» din Irak. Nu s-a știut însă că
aceasta e celebră în țara ei” (Dilema veche, 2022). 

* 
Devenit un apropiat al marelui boss politic X, cum

să nu devină Y încă mai infatuat decât acesta? Lecție
însușită cu un omagial surplus.

*
„Dacă ai o soție bună, atunci ai să fii foarte fericit;

dacă ai una rea, atunci ai să devii filosof – și asta este
bine pentru toți bărbații” (Sofocle). 

* 
Un pahar sau o farfurie, o haină sau o pereche de

mănuși, un scaun sau o carpetă, obiecte cu care te-ai
obișnuit. Apare o tandrețe a rutinei. Deteriorarea sau
pierderea lor te întristează. Ești ridicol sau… e altceva?
Un animism imemorial care persistă? Un mister care n-
a devenit încă ființă?

* 
O aparență al cărei scop e să ascundă o altă

aparență. 
* 

„De aceea, pentru un dandy mereu în căutarea
distincției, perfecțiunea toaletei sale constă într-o
maximă simplitate, care e în fond modalitatea cea mai
bună de a ieși în evidență prin distincție. (…) E vorba
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mai întâi de nevoia de a-și crea propria originalitate,
menținându-se în limitele exterioare ale
conveniențelor. Un soi de cult al propriei persoane,
care poate supraviețui căutării fericirii ce se găsește în
ceilalți, sau într-o femeie, de pildă; care poate
supraviețui înseși iluziei. Este gustul de a surprinde și
satisfacția de a nu fi niciodată surprins” (Baudelaire). 

* 
Simțăminte dureros complementare ale unui autor

de jurnal: totul a fost spus, totul a rămas de spus. 
*

Senectute. Până și visele nocturne devin indicii ale
neputinței în nebulosul lor realism fantast, precum o
ironică simulare a contrariilor cu care ne confruntă rea-
lul. 

* 
Vechimea artei dă vertijuri. 10.000-40.000 de ani î.

Hr.! Unele picturi rupestre cu temă animalieră au un
aspect surprinzător degajat, s-ar zice că prefațând
modernismul și chiar avangarda. Figurativul apare,
după cum s-a observat, în asocieri cu o intuiție a infor-
malului plutitor în cețuri apropiate. Disciplina realistă
e uimitor depășită înainte de-a fi funcționat ca atare. 

* 
„Toți intelectualii, fie că admit sau nu, participă la

realitatea impură a vremii lor” (Paul Nizan).
*

A te apropia de zeu înseamnă a te îndepărta de om.
Așa am notat cândva. Adaug: depinde de felul cum e
conceput zeul. Sunt zei care conțin îndepărtarea de om
și alții care conțin apropierea de acesta. Primii sunt un
produs al frondei, ceilalți ai ingenuității. 

* 
„Era doar Louis Aragon, nemaipomenita sa

prezență. Avea, pur și simplu, aerul unui mare senior
dezarmat, dar teribil de impresionant. Bătrân? Nu,
până la urmă nu chiar atât de bătrân. Oricum, nu tipul
de bătrân chefliu pe care unii, în acei ani, s-au complă-
cut în a-l descrie și ridiculiza. Dimpotrivă, un soi de
mască de aur, pe care i-o imprima privirea aceea albas-
tră, incredibil de intensă. O frunte înaltă și îngustă
deopotrivă, în formă de diademă, care îl făcea să seme-
ne cu acei regi deghizați care, la venirea nopții, se
amestecau printre supușii lor pentru a-i spiona mai
bine. Avea de asemenea și ceva hristic în ținută – însă
de Hristos sever, fără lacrimi, care a renunțat la mân-
tuire” (Bernard-Henri Lévy).

* 
Scriptor. A nu mai dori să scrii nu înseamnă altceva

decât că dorești să scrii. O mască lăuntrică față de tine
însuți.

* 
Scriptor. Un text care nu poate alimenta speculația

e unul lipsit de interes. 
* 

Oamenii se umilesc prin propriul lor impuls moral
sau prin forța împrejurărilor. Lucrurile lumii anorgani-
ce se umilesc, mistic, de la sine.

* 
Deipnofobie: teama de conversație în timpul mesei.

* 
„Cu cât înaintezi în viață îți dai seama că nimic nu

înveți, ci regresezi în amintire. Este ca și cum ai imita
o lume pe care am trăit-o cândva. Nu câștigăm nimic,
ci ne recâștigăm. Identitatea cu noi înșine este o
evoluție întoarsă. Astfel se naște bănuiala unei vieți
care a precedat accidentul individuației. Ființa noastră
imită o viziune primordială. Care să fie atunci sensul
metafizic al existenței sfinților? Nu este ființa lor tul-
burată de o amintire imemorială, care nu poate fi altce-
va decât apropierea imediată a Divinității într-un para-
dis neîndoielnic? Să păstreze ei în ascunzișurile memo-
riei figura Divinității?” (Cioran, în 1937). 

*
Prozator. Analiza lumii ambientale: o autoanaliză a

cărei tactică e faptul că nu și-o asumă. 
*

Cauți în ființa Celuilalt, dacă e posibil, trăsături
comune cu ale tale, dar și altele pe care nu le posezi,
dintr-un spirit de prevenție.

* 
„Un patruped din rasa toy foxterrier în vârstă de 22

de ani a fost desemnat drept cel mai bătrân câine din
lume. Cățelușa, pe nume Pebbles, s-a născut în martie
2000 și trăiește cu stăpânii ei în Carolina de Sud, SUA.
Bobby și Julie Gregory au realizat că Pebbles este mai
bătrână decât câinele care deținea recordul, un chihua-
hua de 21 de ani, după ce au văzut știrea la televizor.
(…) În ciuda vârstei înaintate, stăpânii ei spun că
Pebbles are un apetit sănătos și beneficiază de o dietă
bogată în carne, încă din 2012. Pe lângă mesele
obișnuite, ei îi plac și mâncărurile «de oameni», cum
sunt fripturile și burgerii de pui. (…) Câinii din rasa toy
foxterrier trăiesc, în medie, între 13 și 14 ani” (Click,
2022). 

* 
A iubi înseamnă inclusiv a ierta o greșeală a ființei

iubite, chiar înainte ca aceasta să se producă.
*

Inteligența poate fi pragmatică, „realistă”, sensibi-
litatea nu. Condiția vulnerabilă a ultimei.
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Critica de întâmpinare în literatura română abundă
în impresionism și sentimentalitate, fenomen semna-
lat încă de Adrian Marino, adept al criticii cu sistem,
predominantă în Europa secolului al XX-lea, ca și în
prezent, altminteri. Marii critici autohtoni au ținut,
totuși, cumpăna între conceptual și impresionism,
modelul, în acest sens, fiind G. Călinescu, cel care
înainte de a definitiva Istoria literaturii române de la
origini până în prezent (1941) și-a clarificat sistemul
hermeneutic cu Principii de estetică (1939), revenind
ori de câte ori a simțit nevoia în studii precum
Clasicism, romantism, baroc sau Sensul clasicismului
(1946). Din această categorie a cumpănitorilor dintre
hermeneutică și elocvența artistă face parte și vasluia-
nul Teodor Pracsiu, ajuns deja la maturitate profesio-
nală, încă de la debutul în volum cu o carte de teatro-
logie, Clepsidrele Thaliei, 1985, la Editura Junimea
din Iași, cu girul postfațator al lui Valentin Silvestru,
asumat, convingător, de autor, ca modelul care i-a
călăuzit estetica extinsă de la critica teatrală la cea
literară. Citindu-i cvasiintegral opera, de-a lungul
timpului, am considerat într-un eseu că formula care-
l cuprinde cel mai bine este un raționalist printre sen-
timentali.

Teodor Pracsiu stă bine ancorat într-o geometrie
hermeneutică a nuanțelor, ca măști ale lui Cronos, nu
doar în teatru, ci și în beletristică și în critica criticii.
Are grijă neapărat să-și delimiteze principiile care-l
ajută să nu se rătăcească în labirintul literaturii și artei
spectacolului, avertizându-ne, în acest sens, chiar prin
titlurile cărților: trece abil de la Transparențele critice
(1997), de limpezimi clasice, la Acolade critice
(2009), cumulative, întregite ca Refracții critice
(2013) și, în fine, ajunge la Delimitări critice (2022)
esențializante, în perspectiva unui dublu compara-
tism: de echivalare și de diferențiere, armonizarea
dintre acestea sugerând străbaterea treptelor de la dis-
ciplinar la interdisciplinar și transdisciplinar. Voi

încerca să identific măcar câteva în multitudinea de
exemple din cartea abia ieșită de sub teascuri,
Delimitări critice, apărută la prestigioasa Editură
Timpul din Iași. Înainte însă de a trece la fapte, să
atrag atenția cititorilor că există o constantă herme-
neutică a delimitărilor la Teodor Pracsiu încă de la
volumul de debut, într-o secțiune a cărții intitulată
Dintr-un jurnal: „Fiecare om are un ritm existențial al
său, care nu seamănă deloc cu al altora, modul său
propriu de acumulare intelectuală și – dacă e cazul –
de sublimare în creație. Una e vârsta biologică și alta
e vârsta spirituală” (p. 143). Acestea sunt măștile lui
Cronos în theatrum mundi, timpul fiind borna delimi-
tărilor sale ordonate spațial.

Delimitările critice sunt structurate în două părți
tematice ilustrând dubla vocație a autorului: cea de
critic literar și de teatrolog: I. Incursiuni hermeneutice
și II. Sub semnul Thaliei. Partea a doua cuprinde, de
fapt, trei subdiviziuni: 1) evocarea personalității lui
Valentin Silvestru la un sfert de veac de la tragicul
accident/sfârșit al maestrului, istoria colocviului bâr-
lădean al tinerilor regizori de teatru, în cele șapte
ediții de ecou și importanță naționale; 2) cinci dialo-
guri cu Valentin Silvestru, Ștefan Oprea, Constantin
Paiu, Ion Băieșu, Theodor Codreanu; 3) opt cronici
dramatice la spectacole ale Teatrului „Victor Ion
Popa” din stagiunile 2019-2022, cu piese de Carlo
Goldoni, Tennessee Williams, A.N. Ostrovski,
Leonard Gershe, Mircea M. Ionescu, George Feydeau
și Vasili Sigariov. Cronicile din prima parte se consti-
tuie, de fapt, ca eseuri care însă se supun conceptului
din titlul cărții, delimitarea însemnând ceea ce Teodor
Pracsiu consideră a fi pecetea stilistică a operei
comentate. Primul text, amplu, radiografiază, încă din
titlu, personalitatea criticului și istoricului literar
ieșean Doru Scărlătescu: un eminescolog bine tempe-
rat, ceea ce consonează fericit și cu temperamentul
echilibrat al lui Teodor Pracsiu. Totuși, ceva pare să
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iasă din moderația cărții comentate, titlul: Eminescu și
ispitele eminescologiei (2018), ispitele, crede criticul,
trebuind considerate un soi de eufemism menit să inci-
te curiozitatea cititorului, căci „delimitările” cărții
arată, cum spune Doru Scărlătescu, „o supralicitare a
operei eminesciene”, după 1989. Iar în sinteza lui
Teodor Pracsiu: „hiperbolizările sans rivages, genu-
flexiunile encomiastice, avalanșele de superlative
aglomerate până la sleirea resurselor lor expresive,
hiperbolizările amețitoare, deturnările de sens prin
«eminescologia punctuționistă», marota protocronis-
tă, perspectiva umil-misticoidă în evaluarea operei și
personalității eminesciene” (p. 11). Da, acestea sunt
limite ale falsei eminescologii (care țin de hybris-ul
intelectual ce neantizează inteligența), dar mă întreb
dacă, la rându-i, Doru Scărlătescu nu cade el însuși
victimă a hybris-ului creator de euforie a ironiei este-
tice, pamfletare. Și atunci e păcat de atâta erudiție și
cărturărie puse în pagină dacă delimitarea de
fabulațiile falsei „eminescologii” nu respectă legea
salutară a moderației. Mă refer, de pildă, la polemica
privind „punctuționismul” lui Nicolae Georgescu,
având ca prim precursor pe nimeni altul decât pe
Caragiale, care, în Două note, scria în cunoștință de
cauză: „mai târziu, pe când artistul era cu mintea bol-
navă, s-a făcut în opera lui îndreptări, purgări şi omi-
siuni cu desăvârşire arbitrare. Eu crez că asta trebuie
relevat”. Teodor Pracsiu simte înfundătura și lasă loc
și pentru strădaniile editologice ale celui caricaturizat.
O comedie sclipitoare, savuroasă reușește Doru
Scărlătescu în jurul conceptului de protocronism,
căzând însă în capcana ideologizării/politizării de tip
Vladimir Tismăneanu, căci protocronismul nu poate fi
înțeles în afara celuilalt concept – sincronismul, dat
fiind că antitezele sunt viața (Eminescu), mai cu
seamă a celei spirituale.

Borna temporală de care aminteam (între
altele, de pildă, Teodor Pracsiu uimește prin memoria
datelor privind nașterea și moartea celor mai diversi
scriitori români și nu numai!) îl ancorează în herme-
neutizarea existențială a operei poetice a lui Adrian
Costache. În Elegii podgorene (București, Editura
eLiteratura, 2022), întoarcerea în timp declanșează
memoria matricei originare, „ceea ce explică registrul
nostalgic-elegiac al întregului volum” (p. 35).
Surprins, bunăoară, în nemurirea părinților ca înfrân-
gere a timpului: „N-a murit nimeni până acum,/ Nici
ai mei,/ Deși nu i-am văzut/ De mult!”

Profesor eminent de limbă și literatură română,
inspector școlar de specialitate în mai multe „sta-

giuni”, era firesc ca Teodor Pracsiu să se întâlnească
cu o miză majoră: aceea a crizei învățământului româ-
nesc (temă recurentă la autor), de astă dată în comen-
tariul profesionist al cărții de larg răsunet a lui Mircea
Platon, Deșcolarizarea României (București, Editura
Ideea Europeană, 2020). Este vorba, în definitiv, tot
de o confruntare cu timpul, ca întoarcere la matrice, la
tradiția haretiană pe care nici regimul comunist n-a
reușit s-o destructureze total, pe când, în trei decenii,
contemporanii noștri i-au destinat școlii o lungă ago-
nie, tot sub măștile lui Cronos, atoatedevoratorul pro-
priilor progenituri, măști induse ca reforme benefice
de felul proiectului pompos „România educată”,
decriptată hermeneutic ca „o veritabilă criză antropo-
logică a societății românești” (p. 38): „În consecință,
populația dezorientată a găsit o cale de ieșire din criză
prin emigrare” (p. 43), școala devenind o fabrică de
„analfabeți funcțional”.

Partea a doua a cărții se deschide cu eseul 25 de
ani fără Valentin Silvestru. Așadar, o nostalgie de un
sfert de veac, imaginea maestrului crescând în memo-
ria discipolului prin capacitatea remarcabilă de por-
tretizare: „Era un bărbat arătos, distins, compact fără
a fi gras, glacial-distant la prima vedere, de o politețe
pedantă, devenit catifelată după ce se spărgea gheața
politețurilor preliminare de circumstanță.
Vestimentația îl reprezenta bine pe omul social: cu
faimoasele lui sacouri în culori deschise sau pepit,
pantaloni închiși la culoare, cămașă și inevitabila cra-
vată. Cum ar spune femeile, era un domn bine, pre-
zentabil, care impunea respect. Decență, echilibru,
poză studiată, nimic de prisos, nimic strident. O struc-
tură monolitică fond-formă, semnificant și semnificat
într-o îngemănare simbiotică. Avea în ființa lui ceva
din rigoarea și precizia ceasornicelor elvețiene” (p.
143-144). Și imaginile nu se opresc aici, căci timp de
două decenii (1976-1996), „s-a simțit legat spiritual
de Valentin Silvestru” (p. 144), acesta devenindu-i
mentor în teatrologie, recunoscându-l ca discipol prin
postfața și prefața la primele două cărți. L-a fascinat
la maestru: „Era un vorbitor înnăscut, din stirpea celor
cu har. Vorbea o limbă română impecabilă, având
mereu proprietatea termenilor, plasând neologismele
în punctele de efect, pentru o expresivitate maximă”
etc. (p. 147). A învățat el însuși arta elocvenței, având
ca emul în spațiul județului Vaslui doar pe hușeanul
Ion Alex. Angheluș. Nu mai puțin edificatoare este
eminența criticului de teatru Valentin Silvestru, cel
care a făcut cronică teatrală de la 19 ani (1943) până
la sfârșitul vieții. Cronicarul dramatic a fost și proza-
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tor, autor dramatic, dar și un estetician al teatrului și
un exeget, de pildă al lui Caragiale (Elemente de
caragialeologie, 1979).

Portretistica silvestriană se prelungește și în dialo-
gul cu maestrul său, „Văd teatrul românesc ca o cate-
drală gotică”. Teodor Pracsiu îl ispitește în spiritul
„delimitătilor critice” care dau unitate și substanță
cărții sale. De pildă, ce crede despre dimensiunea
revoluționară a teatrului românesc contemporan. I se
răspunde că teatrul revoluționar nu se dezvăluie atât
prin teme despre revoluție, ci este acela care inovează
sub unghi estetic: „În anumite perioade istorice a
suferit de conformism și a stagnat ca artă” (p. 182). În
orice caz, respinge „ideea pitică despre creație ca
divertisment aleatoriu și panaceu de tip culinar al
greutăților existenței etc.” (p. 183). În schimb, i se
pare că teatrul politic a realizat bune rezultate prin
Horia Lovinescu, Titus Popovici, Paul Cornel Chitic,
Dumitru Radu Popescu, Theodor Mănescu sau
Romulus Guga. Mai elocvent potențial politic găsește
în teatrul și spectacolele cu Hamlet sau Furtuna, de
Shakespeare, în piesele lui Caragiale, atrăgând atenția
că respinge „actualizările forțate”.

Ideea delimitărilor critice este surprinsă și la o
personalitate complexă ca Ștefan Oprea, critic de tea-
tru și de film, dramaturg, publicist, dar respingând
identificarea lui cu un simplu cronicar sportiv.
Consideră că a sfârșit prin a rămâne îndeobște critic
de teatru, „pentru că în materie de film stăm destul de
modest cu noutățile, astfel încât criticul aproape că nu
are ce face” (p. 195). Mărturisirea lui de credință este
valorificarea tradiției: „cu cât mai puternică, mai de
valoare, cu atât e mai apăsătoare pe umerii celor de
azi, o povară dulce și fără ea am fi foarte săraci!...”.
Ștefan Oprea are mai multe nemulțumiri privind tea-
trul, considerând că urgența este „întoarcerea regiei la
text, la cuvânt. Multă vreme s-a vorbit despre retrea-
tralizarea teatrului. Acum trebuie să vorbim, cred,
despre redramatizarea (dacă nu cumva ar suna mai
bine retextualizarea) teatrului” (p. 201). Și asta pentru
a da consistență artistică, filosofică spectacolului.
Această revigorare a început să se manifeste după
1969 și grație festivalurilor, colocviilor teatrale pre-
cum cel de la Bârlad. La observația lui Teodor Pracsiu
că piesele sale, chiar și cele mai împlinite dramatur-
gic, sunt ocolite de regizori (exceptând trei dintre ele),
autorul răspunde: „Ce-ai zice dacă ți-aș spune că
încerc chiar o mândrie față de această indiferență a
teatrelor? Crezi că există o logică în asta? Eu cred că
da” (p. 203). Nu e greu de ghicit că dramaturgul viza

furcile caudine ale cenzurii. Adăugând: „Să nu se
înțeleagă, de aici, că nu avem și dramaturgie bună și
dramaturgi importanți pe care îi stimez, îi prețuiesc și
merg cu drag să le văd piesele” (p. 203). Și-i
menționează imediat pe Dumitru Radu Popescu,
Marin Sorescu, Romulus Guga, Paul Everac, Dumitru
Solomon.

O motivație similară, dar de o ironie cruntă, furni-
zează Ion Băieșu, cu mult mai des jucat decât confra-
tele de la Iași. Și autorul Preșului se vede nevoit să
recurgă la o „delimitare” personală, să părăsească tea-
trul pentru alte genuri: „intenționez să renunț, cel
puțin pentru o vreme, la teatru, consacrându-mă în
întregime prozei. De ce? mă veți întreba. În primul
rând pentru că acesta (adică teatrul) îmi creează de
mai multă vreme un acut sentiment de frustrare. Una
scriu eu și alta văd, de obicei, pe scene. Regizorii și
chiar actorii (aproape toți) se cred mult mai inteligenți
și mai pricepuți decât autorul; ei îți refistolează textul
cum le vine la mână și la ureche, după gustul și inte-
resul lor – și nimeni nu le zice nimic” (p. 223). După
regizori și actori, intră în acțiune directorii de teatru,
cei care taie, cum li se poruncește, textul. Și compor-
tamentul acesta bruschează deopotrivă pe
Shakespeare și Caragiale, care însă nu au cum să mai
protesteze! Auzind de autorul Scrisorii pierdute, inter-
locutorul vrea să știe ce crede despre opera dramatică
a acestuia. Răspuns memorabil: „Toți comediografii
români au ieșit de sub matia lui Conu Iancu. Dacă
Eminescu ne-a dat limba poeziei, Caragiale ne-a
lăsat-o pe cea dramatică și comică. Din două-trei
replici și automatisme verbale el ți-a pus tipul uman
ca pe o tavă: escrocul șiret, leneșul abulic, demagogul
perfid, haimanaua și fanfaronul de cafenea, mitocanul
agresiv, mahalagioaica dezlănțuită etc. Caz aproape
unic în cultura noastră: literatura lui dramatică este
știută pe dinafară de către spectatori, replică cu repli-
că, și totuși, de o sută de ani se joacă cu casa închisă.
Caragiale e atât de... Caragiale încât nici nu mai poate
fi imitat sau parodiat; opera lui e un bloc de marmură
imaculată pe care nu-l poți atinge fără să-l pătezi” (p.
225). Și restul e tăcere, cum spune „divinul brit” și
cum observă și Ion Băieșu care găsește, la Caragiale,
aceeași tăcere grea prin părăsirea definitivă a teatrului
după 1890.

Iar noi îl redescoperim pe Caragiale, grație delimi-
tărilor critice ale lui Teodor Pracsiu, printr-un critic
neașteptat, ivit instantaneu sub numele Ion Băieșu.
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Ca dintr-un reflex de retorică nutrit „de când lumea”
pentru prefețe ori introduceri ale scrierilor istorice de
semnificativă anvergură, Iorga-și supunea „izbânda sin-
tezei germane <...> judecății cetitorului nepărtinitor”, la
care „judecată” să nu se uite că, el, autorul, „a dat ce a
putut mai bun”. Și „a dat” așa ceva, pentru acea „izbân-
dă”, fără „ură și exagerare de sine” ce „au îndrumat”,
până la el, „pana celor mai mulți din scriitorii istoriei
românilor”, rezultând, „de acolo”, ca „lesne de gâcit
<...>, numai păreri sucite, opuse adevărului, pe care
neștiutorii și le-au însușit și răspândit cu o grabă uimi-
toare”; de asemenea, fără „ademenire de sunete false”
ale unui excepționalism latinist dinspre „unii ce se trec
drept adevărați urmași ai romanilor și nu ai populației
romanice <...> sud și nord-dunărene”. Iubindu-și
neamul, „ca orice om cult și cu simțire normală”,
mișcat de „obișnuitul cuvânt <...> îmi iubesc neamul
pentru că e al meu – și-atâta tot –”, refuza să-i vină un
atare „sentiment” dintr-o excesivă admitere „a istoriei
colonizării romane, a împrejurărilor statului bulgar
<...>, a felului propriu al întinderii ungurești în
Transilvania, a Revoluției franceze și a răscoalelor
noastre țerănești <...>, animate de idei revoluționare”;
admitea vibrații de „nobleță” ale acelui „sentiment”,
însă până la limita evidenței profesionale că „pentru a
scrie istorie nu-i nevoie de iubire, nici de ură” în exces,
ci, peste asemenea stări sufletești, „de izvoare și minte
sănătoasă într-atâta măsură, câtă e de nevoie a le lumi-
na”1; menționa că, în chiar decursul elaborării „sintezei
germane”, și-a extins și aprofundat mult aria de cerce-
tări, reușind, prin îndeosebi volumul VIII de Studii și
documente... (Scrisori de boieri și negustori olteni și
munteni către Casa de negoț sibiană, Hagi Pop...,
București, 1906), „un repertoriu de istorie culturală”,
precum și, cu „diverse cărți”, între care și Istoria româ-
nilor în chipuri și icoane, „tratarea multor chestii cultu-
rale”2.

Și-a mult exersat Iorga spiritul critic, revărsat și
asupra a ceea ce el a asumat, sub titlul de Introducere
bibliografică la „sinteza germană de istoria poporului
românesc”3; acea Introducere..., ca o foarte concisă și

selectivă evaluare a unei istoriografii „deschisă” de cro-
nicari și Cantemir, „luminată” de învățați ardeleni și
profesată „vibrant” de Bălcescu și Kogălniceanu, inclu-
dea și referințe cam „acide” asupra istoriei xenopolie-
ne: „Opera lui A. D. Xenopol, profesor de istoria româ-
nilor la Universitatea din Iași și în vremea din urmă și
filosof – Les principes fondamentaux de l՚histoire,
Paris, 1899 –, operă începută în anul 1888, cuprinde
șase volume sau, dacă socotim la un loc, ca formând un
tot cu vechile volume, și istoria Domniei lui Cuza-Vodă
– 2 volume, Iași, 1903 –, așa cum vrea autorul, cu toate
că metoda și sistemul într-însa sunt altele, atunci chiar
opt volume, o lucrare voluminoasă, impunătoare, în
care nu lipsesc pătrundere, pasagii interesante, pricepe-
re modernă a vieții popoarelor, dar din nenorocire car-
tea aceasta așa de nouă era aproape neutilizabilă pentru
cercetătorul indigen, deoarece informația faptelor e
neîndestulătoare, căci autorul a nesocotit utilizarea
numeroaselor acte și manuscripte păstrate în Arhiva
Statului, în bogata Bibliotecă a Academiei și aiurea.
Ediția franceză – Histoire des Roumains..., 2 volume,
Paris, 1896 – suferă încă și mai mult de aceste lipsuri,
de vreme ce nu ține în samă nici chiar bogatul material
publicat în urma ediției românești. Cu o sforțare admi-
rabilă, care i-a ruinat sănătatea, bătrânul istoric a reluat
mai târziu opera sa și a dat o nouă Istorie a Românilor
ilustrată (!), în care se introduce din informația nouă,
care se acumulase în curs de peste douăzeci de ani;
legătura nu e, firește, întotdeauna deplină...”; aceeași
Introducere... conținea referințe critice asupra „scrieri-
lor istorico-filologice hasdeene, chiar „demolatoare”
asupra „manualului Tocilescu” și a ceea ce „răposatul
profesor V.A. Urechia a publicat supt titlul care
făgăduiește prea mult de Istoria Românilor”; cam laco-
nice referințe „s-au îndreptat” asupra studiilor „de
epocă mai nouă” ale lui Onciul, „privitoare la istoria
veche a românilor”, și asupra contribuțiilor „documen-
taristice” ale slavistului Ioan Bogdan. A căutat, așadar,
Iorga, ca, prin asemenea „referințe bibliografice” și
invocarea „stării prezente”, la 1901-1905, „a publicării
izvoarelor”, să-și „îndreptățească redactarea unei istorii
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a românilor în spiritul timpului”, atunci, „nou”.
În pur sens profesional, Introducerea bibliografică

s-a rostuit întru reușita sintezei iorghiene „pe nemție”.
Autorul a și ținut să se facă „văzut”, fie și cu stridente,
pe alocuri, accente ale epatizării de sine, ca primul isto-
ric roman care răspundea cerinței metodice „de școală
critică” de a-și „prelimina” sinteza prin evaluarea sta-
diului literaturii de specialitate și scrutarea sporului
bazelor documentare. Cuvinte precum cele despre
„opera lui Xenopol”, la strictă rigoare nedrepte și, toc-
mai de aceea, în cm îndelungă „așteptare” de binecum-
pănită „judecată” istoriografică, vor fi fost scrise și din
„obligația” incubată sieși de autor prin mărturisirea-i
epistolară destinată profesorului Lamprecht că „adevă-
rul și numai adevărul” ar fi contat privitor la ele. „Loc”
pentru dezbateri istoriografice și-ar putea încă avea
considerarea iorghiană a condiției „istorice” a români-
lor de „drept urmași ai populației romanice din
<numai?> Peninsula Balcanică”, sau forțarea
comparației asimetric evaluative între istoria lui Engel
și hronica lui Șincai. Peste, însă, orice „loc” de dezba-
tere sau judecată de specialitate, rămâne, dacă nu „cha-
tihetic” de urmat, atunci „precedențial” de considerat
întru a se răspunde „cerinței primare” de mereu nou
demers istoriografic, Introducerea bibliografică de la
1905. Prin răspunsu-i la acea necesară „cerință”, Iorga
a servit „o lecție” de încă luat în seamă și de „generația”
istoricilor de început al mileniului III, parcă prea ade-
seori orientată spre a-și prelimina demersurile de spe-
cialitate după repere prevalent teoretice sau etice și nu
prin evaluarea critică a stadiului cercetărilor, cu adecva-
te tematic referințe bibliografice, și considerarea
noutăților ori posibilităților documentaristice.

În toată cuprinderea ei, istoria iorghiană „pe
nemție”, cu traducerea ei „românească”, se prezintă ca
„organic unitară”, prin înseși valențele-i de istorie cul-
turală. Spre deosebire de Xenopol, care, prin decelarea
de „serialități factualice” întru puterea de judecată filo-
sofic orientată a istoricului, a asimilat istoria culturală
sintezei generale istorice, Iorga a vădit, cu îndeosebi
acea „sinteză a sa germană”, ridicarea istoriei de o mai
însuflețită decât ea istorie culturală, ca din „împletirea”
istoriei apte de expresivitate literară și a istoriei litera-
re de un fel erudit al istoriei vieții literare. „Tabloul cul-
tural” în care s-a cuprins iorghiana sinteză Istoria popo-
rului românesc oglindea „organic integrator”, nu și
omogen, ci poliform evolutiv, „viața neamului străbătă-
toare de vremi”. În respectivul „tablou”, apăreau ca
intim ori necesar presupuse „spiritualitatea și teritoria-
litatea românilor”. A servit întru așa ceva considerarea
„originii românilor din populații romanice, și nu numai,

ale pământului”, cu implicită amendare a celei ca „din
romani puri” pe axul exclusivist identitar al „ideii
romane”. A mai servit și considerarea „fondului
țărănesc al organizării primare a statului românesc”. Nu
s-a simțit, pentru realizarea „tabloului cultural”, nevoia
unor considerații preliminare sub titlu de bazele geo-
grafice ale istoriei poporului românesc, titlu deja înre-
gistrat istoriografic „la noi”, prin Xenopol, nuanțat de
Iorga și urmând a avea o strălucită „carieră” de respec-
tivul profil. Strânsa ori intima, adânca presupunere a
„spiritualității și teritorialității istorice românești”, temă
de deja intense reflecții intelectuale nu departe temporal
de culminarea lor blagiană, a nutrit fabuloasa discursi-
vitate iorghiană în „contingențe” sau „valuri factuali-
ce”, „forme” ori „priveliști”, suscitante, care mai de
care, de „impresii”, „noțiuni” și „sentințe” supranumite,
de autor, și „idei”, însă fără învederarea „traseului” de
la raționament la putere de judecată. Cuprins, se pare,
de farmecul acelei discursivități, Iorga a renunțat, pen-
tru ediția dintâi, supravegheată de el însuși, a traducerii
sintezei Geschichte des Rumänischen Volkes „pe
românește”, la adaosul de titlu „în cadrele formațiunilor
de Stat”, echivalentul „germanicului” in Rahmen seiner
Staatsbildungen.

În „forme de viață organică”, asimilabile „tabloului
cultural”, s-au regăsit iorghian discursiv „viața oameni-
lor pământului”, „statul de țerani”, „statul războinic sub
domni, tare prin țerani liberi” până spre mijlocul seco-
lului al XVI-lea, când, pentru ediția germană se încheia
primul tom al sintezei. În „forme” de acea „viață orga-
nică” ar fi culminat „statul militar liber” prin Ștefan cel
Mare și ar fi înflorit cultural, fie așa ceva și cu „scriitu-
ră slavonă”, dar și dătătoare de ceva „semne
românești”. Cu „tensiuni între statele militare
românești”, tot mai „amenințate”, acestea, „de străini”,
și parcă dintr-o „nevoie sufletească de mântuire a dom-
nilor și supușilor lor”, reflectată prin „tipărituri repre-
zentând traduceri în limba neamului”, ar fi „început,
pentru istoria noastră, o nouă epocă”4. Și tot în „forme”
ori „priveliști de viață străbătătoare de vremi”, apar
redate, ca „de atunci înainte”, „decăderea țeranilor
liberi”, „statul dominat, prin domni numiți, de străini”,
excepționalitatea „operei” lui Mihai Viteazul, „stările și
religiile peste munți”, înainte de „tranșanta disociere”,
prevalent ideologic-națională, între români și maghiari,
„influența greacă asupra țerilor libere”, ciscarpatine,
apoi „sinteza elenico-română sub însemn de nou
Bizanț” ilustrat și de „fanarioți reformatori”, „trezirea
națională și trecerea ei din Ardeal în Principate”,
implicațiile războaielor ruso-austro-turce, de la un timp
ruso-turce, și „interesul puterilor europene” față de res-
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pectivele entități statale, „luptele politice și tulburările
anului 1848”, Unirea, „statul unit al României supt
domnitorul Cuza și regele Carol I”. Pentru fiecare din-
tre „forme” ori „priveliști”, s-a făcut simțită, în iorghia-
nă „scriitură”, vibrarea „sufletului românesc întru o
nouă direcție culturală”, menită, aceasta, „stingerii rele-
lor și înfloririi binelui din starea neamului” la
1900/1905. Orientată tematic astfel și realizată intens
„cărturărește”, Istoria neamului românesc, de Iorga, se
prezintă, după mai bine de un secol de la „scrierea” ei,
ca încă poate cea mai valoroasă sinteză de istorie cultu-
rală a neamului.

Mărturisind că „a dat tot ce e mai bun” din puterea-
i de cărturar întru „izbutirea sintezei pe nemție”, Iorga
și-a răscolit astfel sentimentul de frustrare ce i l-ar fi
pricinuit firava recunoaștere a acelei „izbânzi” dinspre
„specialiști” români și străini. Era un sentiment de care
s-au văzut mai mereu încercați, până la Iorga și după
viața acestuia de om, acei autori de cărți suferinzi
sufletește și reactivi verbial, „pe bune sau nu”, că
întâmpinarea a ceea ce „au scris și publicat” le-ar fi fost
„palidă” ori „nedreaptă”, sub motiv, „crezut” îndeosebi
de ei, de a li se fi „citit și înțeles defectuos”. Iorga a dat
„cuvânt”, fie scris, fie liber rostit, despre acel sentiment
ce l-a încercat serios imediat de cum, la Gotha, „i se
tipărise” sinteza Geschichte des Rumänischen Volkes...
Avea să „chestioneze” și memorialistic „putința de a-și
închipui cineva cum a fost primită acea carte, în care
abia era vorba de partide”, altfel spus, de „miză politi-
că”. Și-a notat, ca din năduf, despre „cum a fost primită
cartea <...> de însuși <D. A.> Sturdza, care încercase
<să-i ceară> a-i prezenta spre cenzură manuscriptul. Ce
indignare!”, desigur, pentru autor. „În locul banchetului
de care fusese vorba”, spre a i se „întâmpina” cartea,
avea să noteze că „se anunța o întreagă scriere de
înfruntare” a ei; de asemenea că, atunci „când editorii
au trimes lui Carol I cele două frumoase volume <ale
cărții>, n-au primit, cu toate întrebările lor, niciun semn
de acceptare, necum de mulțămită”, deoarece, cum i s-
ar fi spus autorului, „mai mult decât orice îl indignase
pe rege faptul găsirii în același capitol a domniei lui și
a lui Cuza-Vodă cel răsturnat”. S-a mângâiat sufletește
notându-și că îndeosebi „critica străină, adică cea ger-
mană, a fost foarte favorabilă” cărții; Gustav Weigand,
„de la Leipzig <...>, și alții și-au arătat satisfacția lor, nu
numai pentru că <le> era la îndemână o istorie a româ-
nilor bazată pe ultimele cercetări, dar și pentru felul
cum era prezentată materia <...>; cineva a observat că
lucrarea întrece cu mult planul colecției <Geschichte
der Europäischen Staaten>, <Hans F.> Helmolt însuși
găsind cuvinte de apreciere pentru Românul cu mațele

de aramă...”. Pe când, cum dezamăgit mai nota, „la noi,
Maiorescu s-a convins că, tipărit în străinătate,
nemțește, și într-o astfel de colecție, s-ar putea să fie
ceva... Singur Ioan Bogdan a găsit cuvinte de
recunoaștere pentru carte <...>, însă, măcar un timp,
relațiile cu Onciul au devenit mai reci <...>, urile, și din
alte motive, vor reveni sălbatece, nu mai era <...> nici
totuși atât de necesara ligă a celor trei <D. Onciul, I.
Bogdan, N. Iorga>. Pentru expoziția <jubiliară, la semi-
centenarul Monarhiei> din 1906, Onciul va da o scurtă
istorie a românilor după cele mai stricte tipare
tradiționale”5.

Nu amintea Iorga și de recenzia făcută sintezei
Geschichte des Rumänischen Volkes..., în „Arhiva... din
Iași”, de Xenopol, cu aprecierea unor „părți bune” ale
ei, învederate de vocația „de universalist” și de virtuți
„de erudit” și sârguincios „documentarist” ale autoru-
lui, dar și cu observații critice asupra îndeosebi „viziu-
nii” că „toată civilizația de față <la 1905> a românilor
s-ar rezuma <...> în activitatea literară și istorică” a
autorului cărții „însuși” și „în cea a doi prieteni ai săi”
– I. Bogdan și D. Onciul, de crezut –, „cultura (!!)
română reprezintată <fiind> numai prin trei reviste, din
care două, «Sămănătorul» și «Făt Frumos», sub direcția
sa, și a treia, «Luceafărul» din Budapesta, sub a unor
discipoli ai săi”6. „Bătrânul profesor” ieșean – de deja
60 de ani, „mulți”, statistic vorbind, „pentru acea
vreme” – nu putea, firește, „să ierte cuvintele fostului
său elev” din introducerea bibliografică pentru
Geschichte des Rumänischen Volkes..., prea severe sau
nedrepte asupra marii sinteze Istoria Românilor din
Dacia Traiană și a concentratei ei „versiuni franceze”.
Lesne de închipuit siderarea de nestins ce l-ar fi cuprins
pe încă titularul cursului de Istoria Românilor la
Universitatea din Iași dacă ar fi „știut” conținutul ceva
mai sus de aceste rânduri expus al scrisorii lui Iorga
destinate, în 4 ianuarie 1899, profesorului german
Lamprecht! Din câte „știa”, Xenopol nu putea trece cu
vederea nici peste „măsluita” desconsiderare dinspre
partea iorghiană a unor studii ori eseuri pe care el le
publicase, sub titluri precum: Cultura națională7, Studii
asupra stării noastre actuale8, Baza geografică a isto-
riei românilor9, Studii asupra pozițiunii geografice a
românilor10 și, îndeosebi, Ideile conducătoare în dez-
voltarea poporului român11. Frapantă avea să și fie ase-
mănarea de titlu între articolul ultim menționat al matu-
rului Xenopol, de 43 de ani, și menit, de acesta,
Introducerii la volumul VI de primă ediție a sintezei
Istoria Românilor din Dacia Traiană12, și textul încă
tânărului, de 34 de ani, Iorga, Ideile conducătoare din
viața poporului românesc, text inclus volumului al II-
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lea al primei ediții, de la 1905, al cărții Istoria români-
lor în chipuri și icoane. Frapante, însă, ar putea fi, pen-
tru o lectură comparatistă, deosebirile de conținut și de
formă discursivă, între respectivele articol și text.
Deosebirile ar fi, printr-o încercată extrapolare a terme-
nilor comparativi, ca între discursul ideatic elucidant al
unui istoric de artă la cotă de chiar filosofia artei și cel
impresiv și spontan evanescent spiritual al unui critic
de artă, asupra aceluiași exponat.

Recenzia xenopoliană făcută iorghienei Geschichte
des Rumänischen Volkes... s-ar cuveni să fie considerată
și ca reflex al culminației relațiilor tensionate, de pe
timpul anilor 1901-190913, între „bătrânul profesor
ieșean” și „fostu-i excepțional elev”, ajuns „profesor
bucureștean”. În acel reflex s-a putut strecura și un ton
de ironie, cu dublu semn de mirare, din partea xenopo-
liană, asupra accepțiunii iorghiene date cuvântului cul-
tură, mai larg spus, istoriei culturale. Xenopol, e drept,
s-a cam abținut de la a avea publice „ieșiri” umorale sau
polemice față de „fostu-i elev”. Pe ton de cel puțin
malițiozitate, de cam epatată suveranitate profesională,
și-a expus Răspunsul14 la Discursul lui Iorga de
recepție la Academia Română. Acel Răspuns a servit,
între altele, lui Xenopol, ca specială ocazie să amende-
ze, „în fața membrilor Academiei”, întâi, că Iorga, spre
a-și bineilustra „primirea-i de cel mai înalt așezământ al
României”, a contrapus cam tranșant și neconvingător
evaluativ „noua concepție istorică”, promovată de el
însuși, „concepției romantice” urmate, pe timpul lor,
„de Hasdeu și școlarul său Tocilescu”, ca „prea dedați”,
primul „citațiilor aproape la toate frazele”, iar cel de-al
doilea „înțăpoierii citațiilor altora”, ambii sub semn de
„erudiție falsă și netrebuincioasă”; apoi, că, tot Iorga,
prin atitudinea-i față de „înaintașul” Tocilescu, căruia îi
succeda la Academie și pe care s-ar fi cuvenit să-l pre-
zinte și în lumina unor totuși de necontestat merite ale
sale, se supunea imperativului luării aminte de
„învățătura morală” despre „bine și rău”, cel din urmă
„fiind trecător și dispărând cu fapta ce l-a produs”, pe
când cel dintâi, „binele, lasă după faptă o dâră mereu
luminoasă”. Era, desigur, „învățătura” îndreptată de
Xenopol, fie și cu simulare de subînțelegere, și către
„ieșirile fostului său student” asupra a ceea ce „fostu-i
profesor” a cugetat și scris. A fost ocazia când, cu
subînțeleasă „țintire”, fără menționare de nume,
Xenopol și-a justificat supremația tematic-ideatică a
sintezei sale de Istoria Românilor... față de cea asiduu
documentată de Iorga și destinată de acesta „tiparului
nemțesc”. Ce-i drept, Xenopol evoca, în cazul lui Iorga,
„înălțarea sa” prin faptul că „istorici străini i-au
încredințat redactarea unei mari întrupări a trecutului”,

Geschichte des Osmanischen Reiches..., încât să-i fie
„străinătății învățate <...> să aprețuiască curajul <unui
istoric român> de a apărea în arena științei mondiale”,
nu „celor dintr-o țară”, România vremii, unde „meritele
sunt un prilej mai mult de invidie din partea celor ce nu
le au”. Nu a exemplificat însă și „înălțarea de istorici
străini” a lui Iorga și prin Geschichte des Rumänichen
Volkes..., „lucrare” doar menționată xenopolian, între
altele, fără niciun cuvânt special ori explicit de aprecie-
re valorică. În loc de un atare cuvânt, Xenopol și-a rele-
vat felu-i de „a scrie istorie”, cu deferență măcar oca-
zională, de „primire academică”, față de cel al lui Iorga.
„Fostul profesor” împărtășea „fostului său student”,
devenit și el membru titular al Academiei, „credința-i
că istoricul <...> trebuie să facă o alegere în datele și
faptele pe cari își întemeiază adevărurile, căci, mai la
urmă, faptele, prin ele înseși, nu fac decât a pune o sar-
cină pe minte și ele nu devin folositoare conștiinței,
decât întrucât sunt frământate de idei”, deoarece „din
această legătură dintre idei și fapte se vede <cum> cer-
cetările cari țintesc realitatea, pentru a folosi într-adevăr
omenirii, păstrează o dreaptă cumpănire între două ele-
mente ale cunoștinței: nici ideile să nu caute a înlocui
faptele, nici materialul greoi al acestor din urmă să nu
ajungă a întuneca sau măcar a stingheri curgerea idei-
lor”.

Un comentariu special „țintit” al lui Iorga asupra
Răspunsului xenopolian la Discursul său „de primire în
Academie” pare să nu se fi înregistrat scriptic. Din
împrejurările ceva mai întinse temporal decât ziua
Discursului... și Răspunsului implicite acelei „primiri”
avea să-și „amintească” îndeosebi „cuvintele” lui Iacob
Negruzzi care „i le adresase cu un an mai devreme” și
reprezentând „un mic discurs” mai defel asemuibil unui
„salut cuvenit votului plenului academic”, ci unei
„puneri în vedere” celui atunci „votat să fie primit între
membrii înaltului așezământ” că „acolo domnește o
camaraderie perfectă, de nezdruncinat”. Și doar la ase-
menea „cuvinte” Iorga, cum avea „să-și amintească”, a
răspuns, „foarte simplu și scurt, luând un angajament
<...>, acela de a fi cel dintâi la muncă, și la pretenții cel
din urmă”15. Că nu l-a mulțumit Răspunsul lui
Xenopol, așa ceva avea să răzbată din felul în care „cel
primit de înaltul așezământ al Țării” și-a notat memo-
rialistic despre atmosfera „de acolo, pe 17 mai 1911”,
când și-a ținut Discursul de recepție: „Pătrunsesem și în
Academia Română, care mă reținuse atâta vreme la ușă
ca pe un catehumen supus pocăinții, și pentru unele
caracterizări <ale aceleia> din Opiniile <sincere> de la
1899. Cum am pătruns, e poveste lungă. Aleg dintr-însa
doar atâta că am trecut numai la al treilea scrutin, cu
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majoritate absolută după ce Bogdan și <...> Onciul își
căpătaseră locurile acolo <...>. Când, în sfârșit, fiecare
<dintre anumiți membri> fiind obosit de intrigile sale,
am intrat în aceste templa serena, a căror activitate îmi
impusesem să o urmăresc numai de sus, din lojile publi-
cului <...>, nu o dată auzeam discuții care treceau prin
<...> uși, servitorii fiind cu urechea la războiul stăpâni-
lor”16. S-a abținut, se pare, de la a comenta „oțios”,
după „știutu-i obicei”, Răspunsul lui Xenopol, care,
„mustrându-l cu blândețe”17 că „s-a abătut de la progra-
mul impus”, acela de „a-și elogia predecesorul acade-
mic”, Grigore Tocilescu, i-a subliniat mult apreciativ
„frumoasa cuvântare <de recepție>, tot atât de plină de
idei, pe cât de atrăgătoare prin măiestria stilului”; i-a
observat însă, parcă spre înadinsă luare aminte de „ple-
nul” Academiei, principala calitate a tocmai „academi-
cului primit”, „memoria sa absolut extraordinară”, pre-
dispusă „reținerii faptelor întâlnite și întrebuințării
<lor> în număr cât mai mare <...>, ceea ce, deși pare
firesc, se rezolvă adesea pentru cititor într-o oboseală a
minții”, provocată de „tendința fiecărei lucrări <intens>
documentate de a întrebuința, pe cât se poate, tot mate-
rialul adunat prin o trudnică cetire” și de „a încărca ast-
fel cu un geamantan de citații”, precum „nu cel de mână
ușor de luat în vagon, ci <de> dat la bagaj”. Era
„tendința” pe care Iorga, în Discursul său de recepție, o
imputase critic „celor de veche concepție”, Hasdeu și
Tocilescu, dar pe care Xenopol, măcar aluziv, o obser-
vase și „fostului său student”, prin însăși „lauda” adusă
aceluia pentru „uriașul efort documentaristic” și
polivalența „scriiturii”, de largă „audiență” sau
recunoaștere publică.

În „mustrarea cu blândețe” din Răspunsul lui
Xenopol, cu final de caldă „salutare” a binevenirii lui
Neculai Iorga între membrii „celui mai înalt așezământ
<cultural și științific> al României”, se va fi reflectat și
„omenescul împăcării celor doi”, de pe la începutul
anului 1909, când, printr-o scrisoare de zi 29 ianuarie și
destinată „iubitului său fost elev”, „fostu-i profesor” îi
„saluta <...> bunul îndemn al sufletului”, ocazionat de
„sărbarea Unirii din aula Universității Iași”, de „a stin-
ge”, sub frumoasa impresie a „mișcării” de, se pare, a
strângerii de mână, „învrăjbirea <ce-i> despărțea” și de
a le fi dat, unul față de altul, să mai aibă doar „întreceri
de izbânzi” și nu de „defăimări și ponegriri”18.
Înțelegându-i „fostului său profesor” de la Iași „supăra-
rea” fiindcă-l apreciase „și ca popularizator al istoriei
românilor”, dar și neuitându-i felu-i de a-i fi „răspuns
cu violență privitor la politica lui Mihai Viteazul” și de
a-i fi „tăgăduit apoi”, prin recenzia sus-menționată, din
„Arhiva...”, „orice merit <pentru> istoria românilor în

germană”19, Iorga și-a urmat, fie și cam îndoit
sufletește, „îndemnul” de a-l sustrage „criticii asupra
vechii concepții” pe cel „hărăzit” să răspundă la
Discursu-i de recepție academică și să-i evoce „popula-
ritatea <...> și opera de devotament și sinceritate <...>,
de adevăr, bine și frumos”, menită „îmbogățirii tezauru-
lui mereu adunat de Academie în sânul ei”20. I-au fost,
lui Iorga, „de lăsat în urmă” nedreptele aprecieri de prin
îndeosebi anii 1901-1908, asupra xenopolienei sinteze
Istoria Românilor din Dacia Traiană, pe care „i-o
înfățișa”, ironic, guralivului A.C. Cuza, ca pe o „Istorie
a poporului lui Israel și nu a românilor”, cum, „dacă a
cetit-o”, aceluia i s-ar fi și părut a fi21. La fel „de lăsat”
i-a fost și „mărturisirea” făcută „faimosului” C.A.
Ionescu, prin 1907, că, „scriind o istorie organică” și
având, pentru așa ceva, „faptele necesare”, s-a ferit de
„ideile lui Xenopol asupra filosofiei istoriei <...>,
nerealizabile într-o operă serioasă”, în care să nu fie de
aflat „succesiunile” și „seriile sale”22. Și tot „de lăsat în
urmă”, lui Iorga, însă nu și de uitat ori de scos din vede-
rile atestabile documentar ale posterității, i-au fost, la
rigoare, inexplicabilele-i „cuvinte”, de tumefiante
„ieșiri umorale”, conținute de scrisoarea destinată, în 9
martie 1908, unui Xenopol sec apelat Domnule și tratat
epistolar la persoana a doua singular, căruia-i reproșa
vehement „darea de seamă despre dezvoltarea istorio-
grafiei române în ultimii <atunci> șapte ani”23, text
cuprins de „numărul suplimentar” al cunoscutei „Revue
historique” și cam subapreciativ față de „prea multele
lucrări” iorghiene, ca „de neobosit strângător de hârtii
vechi”24.

„Lăsându-și în urmă cele rele” și dorindu-și „urma-
rea de bine”, prin „simțămintele” sale față de „fostu-i
profesor ieșean”, Iorga, anticipând, totuși, se pare,
includerea de Răspunsul xenopolian a unor referințe
„sistemice” asupra ideilor orientative studiului istoriei,
și-a relevat concepția sa, ca nouă, despre ideile în isto-
rie, la înălțimea Discursului său de recepție la
Academie25: „Ideile unui istoric al vieții omenești sunt
înainte de toate interpretările lui, care se opresc asupra
unor anume fapte, asupra unei fărâmi de viață trecută,
mai restrânsă sau mai întinsă”, el fiind, după „exem-
plul” dat de Lamprecht, „un adânc înțelegător de sufle-
te”, de ale căror sensibilități vibrează „sufletul său
însuși”, printr-o expresivitate literară, încununabilă de
„frumuseță și adevăr”, a „scriiturii” sale, „doar metodic
științifică”. Dintr-o lectură, prin comparație, a
Discursului iorghian de recepție și a Răspunsului xeno-
polian, se degajă impresia de „remiză” într-o partidă de
giganți privind adevărul despre ideile în istorie. Ca
îndreptățit de monumentala sa La théorie de l՚histoire
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(Paris, 1908), Xenopol se erija în „sistemic stăpân al
lor”, pe când Iorga, scrutător de „întregul tablou istori-
co-cultural”, se mângâia sufletește cu solemnitatea
vocației sale de „oracular părinte al acelorași”. Sub
impresia de acea „remiză”, poate înadins, prin fie și
tacită consimțire, de „cei doi” produsă „înaltului for
academic”, Iorga a ținut „să se vadă” totuși într-o de
necontestat virtute de a angaja, pentru „vremi” ce i se
deschideau încă mult înainte-i, un imens program isto-
riografic orientat, firește, de felul său de înțelegere a
ideilor în istorie. Și ar fi fost contra firii sale să nu țină
să fie astfel „văzut”, atunci și acolo, la Academie, când
învedera aceeași încântare de sine ce-l cuprinsese și la
1905 în fața unui auditoriu de conferință publică sensi-
bilizat, între altele, de „spusa-i” mirifică: „Trupul
societății e statul...”, al, de fapt, „vieții sufletești a
neamului”26. Și se încânta, realmente, de felu-i propriu
de „a vedea ideile în istorie”, reacționând vehement
atunci când i-a fost contestat, pe timpul vieții sale de
om. Când, în anul 1913, i s-a respins un articol pentru
revista „Geistwissenschaften”, pe motivul că ar fi „prea
plin de idei ce de la sine se înțeleg” („... es ist darin
allzuviel Selbstverständliches”), s-a arătat, epistola,
redactorilor Otto Buck și Paul Herre ai respectivei
„publicații periodice”, ca de-a dreptul „jignit”27. Și-a
învederat, peste orice „neajuns în ale vieții”,
neobișnuitele-i resurse umane și profesionale întru rea-
lizarea „imensului program istoriografic” implicant și
de „întregirea sintezei de Istoria Românilor”. Când,
după Marele Război, i s-a solicitat, dinspre Casa
Școalelor, traducerea „pe românește” a sintezei
Geschichte des Rumänischen Volkes..., a făcut „știut”
administratorului respectivei instituții a Statului, M.
Popescu, că „întregirea” sintezei, „cu idei și lucrări”, ar
urma, „în mai mulți ani de zile, să formeze <...> vreo
zece volume”28, ceea ce, pe timpul anilor 1936-1939, se
va și adeveri, editorial.
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4. Ibidem, p. 335.
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Scriitor de succes, cu mare trecere la public, adu-
lat și urmărit cu aviditate de cititori pasionați de isto-
rie sau de întâmplări ieșite dn comun, autorul celei
mai ambițioase „Cronici a secolului XX” din
România, Cezar Petrescu, a știut să-și creeze un
public al lui, surprinzându-și de fiecare dată contem-
poranii cu subiecte ieșite din comun, tratate cu inge-
niozitate și multă fantezie. Gloria sa literară s-a dove-
dit foarte firavă și posteritatea i-a întors brusc spatele,
lăsându-l în uitare și părăsire. Cazul său are mai multe
explicații sociologice, inclusiv reproșul de „uzinal”
pe care i l-a adresat G.Călinescu. E mai mult ca sigur
că dorința de a rămâne în top l-a determinat pe scriitor
să forțeze an de an mâna norocului, scriind într-un
timp alert roman după roman, păstrându-și în același
timp o poziție privilegiată în gazetărie, unde, de la
„Gândirea” la „Curentul” lui Pamfil Șeicaru,dar și la
hebdomadarul „România” al lui Carol al II-lea, car e
i-a oferit conducerea unui ziar de mare performanță,
unul dintre cele mai bune ziare din țară din perioada
interbelică, o gazetă cam pe nedrept uitată, menită a
susține politica personală a acestuia, dedicată
„restaurației” sale. Mai apoi, cu aceeași uimitoare
capacitate de adaptare a trecut la producerea unor
romane de critică a realităților burgheze, în scrieri ca
Adăpostul Sobolia (1945), Războiul lui Ion Săracu
(1945), Cocârț și bomba atomică (1946), Tapirul
(1946-1947), Doctorul Negrea (1949), ca să nu mai
vorbim de scenariul Nepoții gornistului, scris în cola-
borare cu Mihail Novicov, pentru care i s-au iertat
toate greșelile. Reorientat spre noua putere, făcându-
i, la fel ca mulți alții, jocurile, și îndeplinindu-i cu
destul servilism, dispozițiile, Cezar Petrescu a fost
propulsat în noile condiții ca membru al Academiei și
președinte al Comitetul Național pentru Pace,
împărțind roadele acestor genuflexiuni cu Mhail
Sadoveanu. Din păcate, mai tot ce a scris în acest
timp, respectând cu rigoare comaenzile venite de sus,
a devenit aproape de neutilizat, ceea ce a făcut ca
noile generații să se îndepărteze și mai mult de litera-

tura lui. Nici măcar cele două monografii de înregis-
trare, una semnată de Horia Stancu (1958) și alta de
Mihai Gafița (1963), amândoi oameni ai
oficialităților, n-au reușit să-l readucă în atenția noilor
direcții reprezentate de scrisul mai tinerelor generații
afirmate mai recent. Și nici opera nu a fost mai noro-
coasă, având în vedere că încercările lui Mihail
Dascal de a-l repune în circulație printr-o ediție gene-
roasă și a unui volum de Proză fantastică, recomandat
de C.Ciopraga, n-au avut ecoul necesar pentru a
declanșa o nouă redimensionare, deși mărtirisesc că
eu însumi am încercat să recuperez pe comentatorul
de literatură și participantul la viața literară prin volu-
mul Evocări și aspecte literare (1974), al cărui rezul-
tat practic a fost un îndelung schimb epistolar cu sora
sa Chehata, care se îngrijea de casa memorială de la
Bușteni. Am beneficiat atunci de mai multe documen-
te literare și de informați în premieră despre viața de
famlie a scriitorului, cu o soție îngropată în tinerețe la
Cluj, unde a făcut gazetărie alături de Gib Mihăescu,
și alte două căsnici ratate, între care și una despre care
a dat deslușiri epistolarul recuperat și publicat de
ieșeanul Lucian Vasiliu, de la revista „Scriptor”.
Efortul celor doi critici și istorici literari ieșeni de a
recupera romanul epistolar al scriitorului, cu cea de a
treia soție, Georgeta Ciocâlteu, aduce destul de multe
amănunte picante și destul de bogate informații des-
pre modul de a lucra al scriitorului, încât el poate fi
socotit un adevărat jurnal de creație și luat ca punct de
plecare pentru viitori biografi ai unui scriitor cu mare
trecre în literatura pentru copii, scrisul acestuia din,
Fram ursul polar, sau Pif..., Paf... Puf..., numărându-
se printre cărțile care ne-au înseninat copilăria, ca
apoi, prin romanele Intunecare, Calea Victoriei și
Carlton, să reprezinte cu adevărat unul dintre reperele
importante ale scrisului românesc interbelic, fiind
declarat de către străinătate „cel mai popular scriitor
român”. Fără îndoială că această popularitate a fost
reală, și că, așa cum o spunea el undeva, i-a permis să
se numere la un moment dat, printre primii cinci scri-
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tori de succes, concurând cu Ionel Teodoreanu, Camil
Petrescu, Anton Holban sau Hortensia Papadat-
Bengescu. O parte din popularitate i-a venit din gaze-
tărie, deoarece, el s-a numărat printre cei care au
întreținut în permanență fluxul viu al vieții cotidiene,
cu reportaje, articole, dări de seamă la marile hebdo-
madare „Cuvântul”, „Curentul” sau „România”(aces-
ta din urmă fiind organul Restaurației al lui Carol II),
poziție din care se putea socoti un fel de dătător de
direcție oficializată în politică și literatură. Al doilea
element care l-a ținut în atenția publicului a fost
modul în care a știut să se adapteze gustului și
dorinței de senzațional al acestuia, oferind, cu fiecare
nou roman, o altă dimensiune și înfățișare a epicului,
hrănind cu noi iluzii setea de mondenitate și noutate a
omului modern, bântuit de nevoia de a se confrunta
cu cerințele și provocările secolului. Pentru a rămâne
în top, el n-a ezitat să facă din viața lui Eminescu un
pretext de lucru, trecând, în același timp, cu o totală
lipsă de inhibiție, la subiecte apropiate de kitsch, cum
a fost cazul cu concursul de frumusețe ce deschide
drum spre lumea perfidă a samsarilor unei tinere
prostuțe de la țară (ce ar fi să-l punem pentru acest
lucru la zid și pe Liviu Rebreanu, care a făcut parte
din juriul acelui scandalos concurs!), sau a fantasticu-
lui terifiant sau a celui mecanicist, nu lipsit de cazuri
clinice, și de senzațional strident, chiar dacă a riscat
să depășească măsura unei bune înțelegeri estetice,
eșuând în pastișe și parodie, așa cum ni se prezintă el
în Greta Garbo și Floare de agave sau Ochii strigo-
iului. A știut să se plaseze în avangarda generației și
în ce privește interesul pentru fantastic, senzațional,
etnografic și exotism, prin punerea în valoare a unei
fantezii bogate, înnoitoare, mereu în racod cu marile
„descoperiri” epice și de natură tematică și formală,
înfăptuită de mariii romancieri occidentali ai perioa-
dei interbelice, afirmați în chip spectaculos și
ambițios la scara întregii Europe. Printr-o antologie
numită de noi Evocări și aspecte literare, am încercat
și noi, în 1978 ,să deschidem o mică ferestruică spre
cunoașterea acestor dezbateri din interior a fenome-
nului european, pentru care el a manifestat un interes
constant și benefic, ca mare cititor și comentator de
literatură străină, cu intuții sigure și discurs critic
adecvat. L-au ajutat și călătoriile, făcute mulți ani la
rând, ca și legăturile cu câteva centre de interes, care
l-au propulsat în rândurile scriitorilor români aflați pe
lista editurilor străine, mai ales că diversitatea și
senzaționalul subiectelor, a atras atenția asupra unor

celebre cărți de succes ale deceniilor 3 și 4 ale seco-
lului XX. 

Cine a încercat să-l cunoască mai de aproape a
rămas impresionat fărăîndoială de extraodinara putere
de muncă și de invenție epică, de capacitatea, am
spune chiar mimetică, de a se mula pe noi și noi tipare
epice, de a putea să se revigoreze tematic și stilistic.
Niciun alt scriitor din perioada interbelică n-a fost
dotat cu această forță impresionantă de adaptare, de
diversificare și „reproducere” a fondului imaginativ,
cu afirmarea unor sensibilități noi, venite de pe urma
unor lecturi bogate și mereu ținute la zi. Cezar
Petrescu și-a uimit în permanență comtemporanii cu
viața sa dublă, cu adierile unui europenism generos,
adânc fixat totuși pe o realitate românească aflată într-
un vast proces de transformare. Și toate acestea, în
ciuda unei constituții fizice problematice și a unor
nevoi materiale din ce în ce mai presante și a unei
vieți particulare ratate (o dovedesc cele patru căsni-
cii).

Despre aceste avataruri personal-sentimentale,
susținute de autor printr-un epistolar hipertrofiat,
extins pe suprafețe enorme de hârtie scrisă, atingând
dimensiunea unei adevărate creații romanești, am
făcut cunoștință printr-un „roman epistolar”, pe care
îl concepe la vârsta de 40 de ani, atunci când se află
în fața celei de a treia căsătorii, cea cu Georgetta
Ciocâlteu, o tânără abia ieșită din adolescență, de
numai 19 ani, elevă la un pension din Elveția, cunos-
cută într-un anturaj de prieteni la Călimănești într-o
vară. Scrisorile acestea, care se întind din 1932 până
în 1960, cu puțin înainte de moarte (9 martie 1961),
publicate în 1998, la editura Junimea din Iași de către
Dumitru Văcariu și Lucian Vasiliu, sub titlul
Georgetta, reprezintă cea mai liminară și mai atracti-
vă spovedanie a vieții sale, pe care omul matur o face
în fața unui nou pas de decizie matrimonială, de aser-
vire sentimentală în fața tinerei abia ieșită de pe băn-
cile școlii: „Am întâlnit un copil, se confesează el. Și
acum trăiesc sub hipnoza acestei întâlniri. Cum am să
mai lucrez? Pentru cine? Uscat sufletește, golit, îmi
creasem prin mijloace artificiale o soluție, ca să-mi
găsesc mai departe pentru 10-15 ani o rațiune de
existență (...) Dacă aș fi mai tânăr și mai puțin devas-
tat de viață, aș îndrăzni să mai sper.” etc. Scriitorul se
află într-un moment crucial, când crede că mai poate
iubi, când starea lui morală l-ar putea reface
sufletește. E, în orice caz, aproape de un eșec, traver-
sând un moment de criză profundă („Mi-e greu capul.
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Sunt ostenit de viață. Aș vrea să mă aștern jos pe
covor, nu în pat ca toți oamenii, să adorm gemând ca
un câine al nimănui...”). Devastat sufletește, așa după
cum mărturisește, el mizează totul pe această nouă
relație sentimentală și speră astfel să facă și față de
familia acesteia un gest de onoare. După o presiune
epistolară de câteva luni, Georgetta Ciocâlteu îi va
deveni într-adevăr soție, trăind împreună zece ani, din
1932 până în 1942, când mai apoi, ea îl părăsește ple-
când în Franța, dorind să-și refacă sănătatea dar și
împlinirea familiară printr-o nouă căsătorie. E drept
că și el a urmat-o de aproape, căsătorindu-se a patra
oară, dar cei doi rămân într-o relație epistolară bună,
continuând să-și scrie și să comunice în continuare,
cu un mic hiatus, explicabil, între 1940-1947. În orice
caz, epistolarul de care vorbim ne oferă ocazia să
cunoaștem atât evoluția scriitorului din anii aceștia,
cât și tribulațiile sale intime, legate de relațiile sale cu
femeile și, implicâd și starea de indecizie, după cea de
a doua sa căsătorie destrămată. 

E limpede pentru toată lumea că un scriitor de
succes ca el nu a dus lipsă de anturajul unor femei,
care de care mai acaparatoare. În epistolarul de care
vorbim, găsim printre femeile care îl asaltează și o
oarecare Vichy, venită de la Paris, dar pe care scriito-
rul o evită, socotind-o „o femeie ciclonică, complexă,
care a venit și la Călimănești pentru două zile direct
de la Paris și de care mărturisesc că mă tem, fiindcă
în absorabanta ei personalitate nu odată a amenințat
să mă târăsc cum se agață asteroizii de coada comete-
lor. Mă temeam. Venirea ei la Călimănești, cu toate
peripețiile ar fi fost un teribil suiect de cronică pentru
gurile rele.” Între aceste personaje feminine din preaj-
mă o intâlnim și pe prințesa rusoaică, Olga Krușevan,
traducătoare în limba franceză a lui Eminescu. Altele
sunt însemnate doar cu inițiale, așa că nu vom încerca
să le decriptăm. Ne este de ajuns mărturisirea sa pe
această temă, care se referă mai întâi la cele două soții
de până atunci: frumoasa Marcella Petrea, cunoscută
încă din liceu, cu care s-a căsătorit de timpuriu, dar,
din păcate, s-a îmbolnăvit și a decedat în 1921, pe
când scriitorul făcea gazetărie la Cluj. A urmat o altă
experiență cu Coca Cosmitza, care s-a dovedit o ființă
goală și interesată, foarte departe de ceea ce aștepta
scriitorul de la ea. A urmat inevitabil divorțul și
situația sa de om liber, și deci o victimă sigură pentru
nole sale admiratoare. Mărturia sa e cât se poate de
relevantă: „Calitatea de literator mi-a adus multe
femei în brațe. Nu le căutam. Dar nici nu fugeam de

ele. N-au existat totuși; n-au lăsat nicio urmă, fiindcă
niciuna nu m-a făcut să citesc în sufletul lor decât cu
o curiozitate de entomologist, rece și crudă, când
urmărește agitarea unei gâze prinse în ac.” De calita-
tea acestora s-a dovedit și cea de a doua soție a sa,
Coca, o „vietate frivolă, fără niciun accent grav de
viață (...) Exclusivistă, voia să fiu numai al ei și numai
cum voia ea: automobil și Nissa, Paris, Italia, călăto-
rii, excursii, bar, cabaret, dans, petreceri. ” În această
situație, i-a devenit „chiar insuportabilă, că îmi repug-
na fizicește. Într-o bună dimineață mi-am luat pălăria,
m-am urcat în tren și am plecat”,încât „întoarcerea
mea de la Paris, în primăvara trecută, a fost pentru
mine un supliciu”. Acum, întâlnind-o pe Georgetta, el
se afla în fața unui nou examen, un examen pentru o
căsătorie nouă, având la bază afinități sufletești,
înțelegere și echilibru. Trebuia lăsat în urmă un trecut
fumegos, și de avut în vedere doar viitorul, schimba-
rea radicală („Tu ai făcut să privesc în mine (...) Fără
tine eram pierdut. Prin tine m-am regăsit.”). În mod
ciudat, scriitorul se disecă în continuare și nu ezită să-
și găsească multe lucruri dezagreabile, pe care le-a
trăit, că el are nevoie de alinare, ca unul care m-am
întors din viață cu apripile arse, cu sufletul scrumit”).
Viața sa, o recunooaște, a fost plină de avataruri, de
tribulațiji („Cunosc viața până în cele mai negre și
mai hidoase ale ei adâncuri”), dar are impresia că
tinerețea acestei fete îl va remonta, deoarece el are
nevoie de cineva care să-i vegheze nebuniile creației,
când, având în cap ideea unui roman, creierul său
intră într-o fază de febricitate greu de stăpânit.
Întreaga sa ființă se concetrează asupra obiectivului
aflat în lucru, astfel încât e necesar să se „elibereze”
de el cât mai repere posibil. În consecință, scriitorul
se retrage aproape întotdeuna din lume, stând și fră-
mântând materialul imaginat, fără plan și fără perso-
naje deja gândite, ascultând doar de vocea interioară
care îl pune în legătură cu ficționalitatea reprezentabi-
lă. Procesul elaborării este trăit la maximum, printr-o
rupere aproape totală de lumea exterioară, spre a
rămânea doar el cu imaginația lui. În acest timp, ela-
borarea îl subjugă aproape total, ceea ce face ca tim-
pul să se contracte și să obțină într-un timp record
rezultate spectaculoase. Faza de germinație se limi-
tează la o căutare cât mai potrivită a locului unde
urma să se refugieze, și unde, în stilul său obișnuit, se
claustra două-trei săptămîni, o lună, maximum două,
dorind să nu fie deranjat de nimeni și de nimic, con-
centrându-se total asupra scrisului. Locurile acestea
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de singurătate și de lucru intens au fost căutate o
vreme la chiiile unor mănăstiri, apoi la țară, la
locuința uneia dintre surorile sale la Cernatu, la
Călimănești, la lacul Greaca de la Dunăre, la moșia de
la Ciorogârla a prietenului său Pamfil Șeicaru. Munca
aceasta de rob al scrisului alternează cu perioade de
relache total, când, alături de prieteni apropiați,
acceptă să facă toate prostiile din lume. Aceste faze
de respiro primesc din partea sa calificative deza-
struoase, când își pune cenușă în cap, autoflagelelân-
du-se și numindu-se „o simplă și nulă secătură”, un
ins de o „dezmățată superficialitate”, cu reputație de
„cureur”, posedând toate viciile „cărți de joc, petre-
ceri, o incorigibilă natură risipelnică”. Acum se arăta
pregătit pentru „o convertire pe drumul Damascului”,
pentru o „înnobilare, o purificare”, deoarece „Eu de
abia de acum înainte am de îndeplinit partea cea mai
grea, cea mai durabilă a unei realizări”. În această
situație, scriitorul se lasă ispitit să-și prezinte și atuu-
rile, cele legate de munca literară, care îl frisonează
și-l transformă într-un alt fel de personaj, tot atât de
greu de înțeles ca în excesele sale existențiale.: beția
scrisului. Ea e dezvăluită cu acceaș mare sinceritate
cu care s-a blamat înainte, pentru ca Geogetta să știe
exact cu cine are de-a face: „Am reputația unui fel de
prodig literar. Mă închid în casă trei săptămâni, o
lună, două și scriu un roman. Petrec, călătoresc, pierd
timpul, sănătatea și banii, altă lună sau două. Pe urmă
o reiau de-a capul. Cam aceasta e părerea lumii și
chiar, întrucâtva, imputarea pe care mi-o aduce
lumea. Că are dreptate în parte, fără îndoială. Sunt
cărți pe care le-am scris în 7 zile: Simfonia fantastică.
Nici mai bună, nici mai proastă ca altele. Dar îți
imaginezi tu ce înseamnă acele 7 zile de lucru? 10-12-
14-16 ore de lucru pe zi, neîntrerupte, în care timp
sunt absent de la orice altceva, de la viața vegetativă:
mănânc automat, fumez ca o brută, răspund distrat la
întrebări. Sunt posedat de subiectul meu. M-ai putea
tolera așa?” Și mai departe „Firește, aceasta
excepțional, când „mă apucă”. Alte cărți le-am scris
pe colțuri de masă, în camere de otel. (A doua jumă-
tate din Baletul mecanic, primăvara trecută, în 1931,
la Veneția, la Paris). Altele, în accese de 5-6 zile de
lucru, cu intermitență, în două-trei rânduri, ca Plecat
fără adresă. Sau, în fine, altele ca Greta Garbo, în
rate zilnice, adesea mahmur, cu băiatul de la tipogra-
fie de strajă la ușă, așteptând manuscris. Cititorul nu
le poate bănui acestea. Dar toate, într-un fel sau altul,
pretind un fel de sacrificare a autorului, o suferință a...

creației, ca să întrebuințez un termen pretențios, care-
mi repugnă. Pentru mine această febră, această
abnegație, această renunțare a mea la viața normală
cât timp mă apucă o asemenea criză, nu e propriu-zis
o suferință. Sunt posedat de ceea ce lucrez. E în fond
o voluptate, cam dureroasă, dar voluptate. Ce sufăr
însă cei din jurul meu, cum o suportă? Aceasta e cu
totul altceva. Și de acestea ți le povestesc toate, mică
Georgetta. Firește, de la anul înainte, de la vara viitoa-
re, îmi voi alcătui un program anual de lucru, care să
se rezume la o singură carte. Mai mare, poate în câte
două volume – în orice caz un singur roman. Și pro-
babil, ca să nu-mi rămână neutilizat debitul meu (nor-
mal sau anormal, zi-i cum vrei, voi lucra la câte-o
carte anexă și...rentabilă, o Românie pitorească”, o
Carte a vinurilor” etc.). Cum se știe, n-a realizat
niciunul din aceste două proiecte. 

Pe noi, cei de azi, care îi citim aceste mărturisiri,
ne interesează mai mult decât tribulațiile amoroase,
cele legate de actul de creație. Și aceste mărturisiri, și
nu puține, au avantajul de a fi foarte sincere, deoarece
nu sunt destinate publicității. Vom reține astfel câteva
dintre acestea, în stare să contribuie la schițarea unui
posibil portret al scriitorului aflat în plină luptă cu el
însuși, cu trecutul „renegat”. Urmărindu-i de aproape
creația dn anul în care a cunoscut-o pe Georgetta, anul
1932, vom constata că a scris și publicat patru cărți
diferite ca întindere, desfășurare epică și stilistică :
Plecat fără adresă, Greta Garbo, Fram, ursul polar și
Oraș patriarhal, adică o adevărată performanță.
Despre fiecare dintre ele găsim o sumă de opinii, care
ne lasă să înțelegem mai bine locul lor în ierarhia per-
sonală a autorului și chiar unele elemente de geneză,
absolut edificatoare. Așa, de pildă, la 19 octombrie
1932, îi comunică celei adorate: „Astă seară, desco-
perind că nu m-am atașat destul subiectului la care
lucrez, după ce am încheiat 35 de pagini, un întreg
prolog, munca de ieri și de azi, le-am dat la o parte și
m-am hotărât să mă apuc mâine de altceva. Să fabric
capacele unei tartine de roman- un fel de Miss
România, spanac umoristic, care a fost publicat cân-
dva în „Curentul”, în foileton. Prima parte am dat-o
gata în timp, când la București eram agitat știindu-te
pregătită pentru exil, pusă sub supraveghere și sub
interdicție de a-mi scrie. Îți imaginezi în ce stare
sufletească mă aflam pentru a scrie sau măcar a pune
la punct o... năzdrăvănie umoristică. Totuși, am dat
gata jumătate de roman atunci, i-am lipit pe frunte un
titlu ad-hoc, a intrat la tipar. Peste 10-15 zile va apare.
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Ce-o să mă înjure lumea că-mi bat joc de ea. Tot așa
cum m-a înjurat când am scris Kremlin, o parodie de
roman aventuros, pe care prea puțini au înțeles-o în
intenție și au luat-o drept un roman á la colecția celor
15 lei, cu gândul serios de a crea un gen românesc de
roman de aventuri (...) Mai confecționez cu aceste
capace de tartină un mic romănaș, în continuarea
celui acum sub tipar. Și încasez 15.000 lei. Ca să-ți
spun drept, mai mult aceasta m-a îndemnat.”

Toate aceste mărturisiri ale romancierului sunt
deosebit de importante pentru istoria literară. Ele ne
ajută să-l înțelegem mai bine pe autor, să contextuali-
zăm cadrul și psihologiile personajelor, să pătrundem
mai profund în subconștientul acestuia, spr e a vedea
modul în care putem să cântări, adevărul de bravură.
Astfel luăm act de faptul că autorul se autoflagelează,
numindu-și unele scrieri drept „spanac umoristic”,
sau „de parodie de roman de aventuri”, domeniu în
care își plasează el unele din aceste scrieri, ca și faptul
că își însusește ipostaza de „confecționer” scrieri pen-
tru bani, de care a fost acuzat. Spiritul de autocenzură
și autocontrol funcționează literalmente și cu alte pri-
lejuri, în care ia în derâdere postura sa de om cu
faimă, pe care toți îl așteaptă și-l curtează spre a da
petrecerilor lor sare și piper, elementul de surpriză. O
vizită în Moldova îi prilejuește un fel de imitație la
Plecat fără adresă, când scriitorul reia analogic
situația de acolo : „„m-am agățat de cel dintâi pretext
să plec de aci în Moldova, unde în cinci zile am fost
totul și orice: excursionist, turist, un mare consolator
de văduve (la plural, căci printre altele mi-am conso-
lat și ex-doamna Cezar Petrescu), înotător (de astă
dată în Bistrița, Siret și Moldova), tată (căci mi-am
găsit și fiul în vilegiatură), alpinist, chefliu, împărțitor
de autografe, arbitru în conflicte sentimentale, și așa
mai departe. În cinci zile am făcut vreo mie cincisute
de km cu trenul și cu automobilul, am colindat și cele
trei județe unde mi-am petrecut copilăria...” O situație
specială acordă el romanului Fram ursul polar, care
lasă urme ceva mai durabile în sentimentalitatea sa
ultragiată, aspirând ca după acest efort să vină
momentul în care să aibă la București propriul său
cuib familial, apartament pe care să-l pregătească cu
gândul la prezumtiva locatară, scriind : „Eu plec să
angajez apartament și pensiune. Personal, până în
martie (1933-n.n) nu contez decât pe vreo 12.000
lunar, căci partea cealaltă se duce la fisc, rețineri pen-
tru pensie, taxe pentru sindicatul presei etc. Ba încă,
din acești vreo 50 mii lei, cât reprezintă chenzinele

mele până în martie, vreo 10 mii sunt destinați fiului
meu, lui Aurel, pensiune, haine de Crăciun etc. pentru
mine, la Cernatu, singur, era prea destul. Pentru noi,
în condițiile în care ne mutăm de la început, e o sumă
derizorie.”

Așa cum a început, printr-un bombardament epis-
tolar insistent, romanul căsniciei lui Cezar Petrescu se
și încheie, tot atât de neprevăzut, dar mult mai lacu-
nar. Citim printre rânduri că a intervenit o anume
răceală între ei, că Georgetta s-a îmbolnăvit, căutân-
du-și de sănătate la Paris, unde s-a și recăsătorit. Ne
lipsesc însă scrisorile din perioada 9 decembrie 1932-
martie 1937, iar mai încolo, și din perioada războiului
și nu știm precis dacă ele există și au fost omise de
autori (mai puțin probabil) sau au fost reținute de
familia scriitorului, respectiv de sora sa Chehata, care
a moștenit și funcția de custode al Muzeului scriitoru-
lui de la Bușteni. (Mărturisesc că mi-a fost dat s-o
cunosc personal, că am vizitat-o acasă, la locuința sa
de pe Calea Victoriei, furnizându-mi unele date bio-
grafice și o serie de copii după documente aflate la
Muzeul din Bușteni). Cât despre lotul de
corespondență pe care l-am discutat aici, aflăm
informația el se află în posesia Muzeul Literaturii din
Iași (unde a fost depus probabil de aceeași soră,
Chehata). După o întrerupere de câteva luni, epistola-
rul este reluat 30 martie 1937, când aflăm că
Georgetta ia drumul Parisului, în care scop scriitorul
pregătește o epistolă către Dupont, fost director al
Institulului Francez din București și promite să res-
pecte programul său de muncă silnică „ca la ocnă”, în
lipsa consoartei. Majoritatea scrisorilor din perioada
următoare, confirmă programul de muncă încărcat al
scriitorului, dar și de postura de antrepenor și con-
structor de case, deoarece tocmai atunci scriitorul a
devenit proprietarul unei case de la Bușteni, pe care o
renovează. Din acest motiv oferă Georgettei o dare de
seamă foarte exactă a câștigurilor și chletuielilor sale,
cu trimiteri exacte la tirajul unor cărți și modul cum
este plătit, cât și cu lista învestițiilor pe care urmează
să le facă în scopul modernizării casei . Aflăm astfel
cum era plătit un scriitor inerbelic de succes. Editura
Cartea Românească i-a plătit 150 de mii pentru un
tiraj de 3000 exemplare, la care s-a adaugat și alte
câștiguri, amânate și cam de viitor: „De pretutindeni
am promisiuni să mi se lichideze socoteli de editură –
Fundații și cărți didactice –. Însă toți temporizează.”
A găsit deocamdată o portiță, lăsând casa de la
Bușteni proprietarilor până la 12 august, urmând ca la
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1 noiembrie să mai dea 200 mii, iar ultima tranașă să
fie la 1 februarie, tot cu 100 mii. Deși câștigă în gene-
ral bine, el recunoaște că de dat a aceasta îi e foarte
greu : „Gândește-te că eu, după ce-am isprăvit de
lucru, nu m-am bucurat de-o meritată odihnă”. Speră,
în final, să facă față tuturor cheltuielilor cerute,
făcând rost și de bani pentru o serie de reparații care
se impun: e vorba de faianță de 7500 lei, de mai multe
sobe, de un șemineu în hol, de 4 sobe în camerele de
la parter, de 3 sobe în camerele de sus, care ar ridica
costul la 40.000 lei. Baia ar mai costa vreo 20.000 lei,
la care s-ar adăuga 10.000 pentru reparații, deci apro-
ximativ 80.000 lei, pentru tot ce trebuie făcut, deoa-
rece nu e cazul „să ne cărpăroșim”. E de lucru și la
mansardă, unde ar trebui adăugate niște „țuguiri de
sticlă” la lucarne și 6 geamuri, cercevele și
acoperișuri noi, ceea ce ar mai umfla nota de plată la
300.000 mii. E totuși optimist și o asigură va lucra
intens : „ am să scriu 2 cărți pe an, în patru luni”.
Deocamdată, își fixează câteva termene mai rezona-
bile : „ mă pun la 20 noiembrie să lucrez, după ce ter-
min romanul de copii – la 20 decembrie va fi gata. De
artunci înainte pun gâtul la vol III din 1907. „Alți
bani vor veni de la Ciornei, unde are de dat o carte cu
Junimea, „un fel de Cei trei regi”. Toamna anului
1940 îi aduce o plecare la Paris, iar de acolo la
Londra, unde a fost chemat telegrafic. E o ocazie
nimerită să vadă dacă își poate plasa unele traduceri.
Timpul i-a fost strict planificat de cei de acolo și s-a
consumat în fel de fel de întâlniri cu caracter politic.
Să nu pierdem din vedere că scriitorul era directorul
celui mai important hebdomadar de presă din țară,
ziarul lui Carol al II-lea. Despre cele petrecute acolo,
el relatează foarte succint”: După un dejun, chiar azi,
Lordul Lloyd, o personalitate foarte marcantă de aci,
m-a invitat să fac o serie de vizite în diferite localități
– poate chiar, Scoția – pentru a mă pătrunde de
magistralul spirit de organizare britanic.” În realitate,
vizitele s-au mărginit doar la Oxford și Stradford,
locul de naștere al lui Shakespeare : „încolo mese,
întâlniri, discuții cu personalități politice, diplomati-
ce, gazetărești”.

Din 1940, corespondența sare la 1949, în noua
epocă sovietică, când aflăm că „se canonește cu
romane pe care le tot încep și le las”, deoarece
„scârție vechea mașină de pe vremea lui Stephenson,
opintindu-se și gâfâind pe linie, strănutând, tușind, cu
toate metehnele și betejelile de mârțoagă bătrână.
Acum soții sunt despărțiți, dar își păstrează relațiile

amiabile și prietenești, Georgetta fiind plecată din
țară și stabilită la Paris. Pe această cale aflăm că deși
e socotit de căptre regim un scriitor care slujește noua
construcție socialistă, personal are destulă bătaie de
cap cu noua situație în care joacă roluri ce nu i se
potrivesc. A ajuns astfel un mare traducător din litera-
tura rusă, deși nu cunoaște limba și se ține, pe cât
poate, departe de festivismul năucitor al capitalei
(„Totuși, ca un flăcău, am luat premiul întâi pentru
traduceri din limbi pe care nu le cunosc. Și cum stau
departe de București, în cea mai tenebroasă câineșie
de lucru a casei de aci, prin distanța în spațiu, mi-am
creat un fel de distanță în timp. Cât m-o ține”). Nu
poate trece cu vederea că ceea ce fusese anterior
ficțiune, devine la ordinea zilei în capitală, cu aluzia
la evenimente și schimbări, care se iau după finalurile
sale de romane, punând accent pe suferință și sinuci-
deri: „E caraghios că viața se ia după ele. Numai că
într-un timp mai accelerat. Încolo, chiar tulburările s-
ar potrivi. Eram mai realist decât credeam. Toate iau
aparența peisagiilor văzute printr-un binoclu cu lenti-
lele întoarse: departe, departe... și mici, mici”. În
plus, are impresia că este supravegheat și în aceste
condițiii nu preaare spor la scris: „Mă căznesc cu scri-
sul, încăpățânat cum știi, dar cu efecte execrabile.
Mai e de mirare? De zece ani, tot scrisul meu, care se
baza pe acea fugă muzicală, deși„ idiot muzical”, s-a
dus dracului, mereu cu un ochi supraveghindu-mă,
când peste umărul drept, când peste umărul stâng. Voi
mai putea scrie o carte în 7 zile, în 15 zile, într-o lună
și în două?”. Nici vorbă! În plus a fost la Iași, unde a
găsit multă sărăcie, distrugeri, noroaie și mizerie: Nu-
l știi cum arată acum, după atâtea devastări de case,
străzi și oameni. Coșmar!” Nu e de mirare, prin urma-
re, că un tânăr intelectual, care s-a văzut fără niciun
viitor, s-a ascuns în pădure și s-a sinucis. Apoi vine cu
o altă precizare: „Nu ai nevoie de prea multă
imaginație pentru a reconstitui dezolanta solitudine
spirituală în care trăiesc”, deși onorurile nu-i lipsesc
și societatea comunistă știe să-l folosească în interes
propagandistic. N-a fost nici el scutit de rigorile aces-
tui regim, deoarece una dintre surori a fost arestată și
aruncată în închisoare, cu calitatea de deținut politic.
I-a trebuit mult tact și apel la cei mai buni prieteni,
între care și Sadoveanu, pentru a obține eliberarea ei.
În condițiile tot mai stricte de supraveghere, a găsit
soluția cea mai potrvită, aducându-și la Bușteni
mama și surorile, dar și pe cea de a patra soție, trăind,
prin urmare, alături de o familie numeroasă. Cum

3737CONVORBIRI  LITERARE



surorile știau bine limba franceză, le pune la lucru,
inițiind traduceri după traduceri din Balzac și din alți
scriitori (Corneille). Rețeta e folosită și la limba rusă,
unde găsește un traducător de cursă lungă, Andrei
Ivanovski, care traduce roman după roman din litera-
tura clasică și din cea actuală, el semnând alături de
acesta, doar pentru a încasa niște bani. Se preocupă și
de operele sale spre a le plasa unor edituri stăine, în
vederea traducerii. Corespondența insistă mai ales pe
traducerea din Fram în franceză, unde s-au produs
niște încurcături la editura Hachette, pe care trebuie
să le remedieze. Nu negljează nii posibilitatea de a-și
transforma unele din romane în scenarii cinematogra-
fice, deoarece epoca se pretează la așa ceva. Nu
ascunde că a comis și unul de circumstanță, Nepoții
gornistului, scris în colaborare cu Mihail Novicov,
exact după rețeta care se cere. Aflându-se în grațiile
regimului, dobândește și răpsplata mult dorită : e ales
membru la noua Academie. Apoi, în 1956, când
relațile cu străinătatea nu mai sunt atât de dure, e
rugat să rememoreze și să refacă unele din legăturile
sale mai vechi lui cu lumea scriitoricească din exte-
rior, spre a fi de folos țării cu aceste relații. Aflăm ast-
fel, în premieră că în interbelic, scriitorul fusese ales
membru corespondent al Academiei USA din
Philadephia. „Dar când, cum, habar n-am:”. În anii
aceștia, așa cum o mărturisește, a mai făcut parte
dintr-un Comitet Internațional al luptei pentru pace,
dar sănătatea l-a împiedecat să participe la congresul
din Bulgaria, unde era așteptat. În general, aceste
funcții de ocazie îl deranjează și le privește doar ca
niște obligații impuse. Chiar și îndatorirea de acade-
mician, o îndeplinește fără tragere de inimă, nefiind
dornic să-și vadă unii colegi, ajunși așa de importanți.
De aceea „că nu calcă nici de trei ori într-un an” pe
acolo, așa cum o altă funcție de președinte, „ la nu
mai știu ce drăcovenii”, îl ambarasează. Ca muncă
literară, e în faza în care vrea să revadă Romanul lui
Eminescu, pentru a-l da la tipar pentru o nouă ediție,
alături de finalizarea unui nou roman, botezat Vladim,
„pe care îl tot câcăiesc și eu, fiindcă mereu survin tot
alte și alte chestii ce mă silesc să-l tot las laoparte.”
Mai aflăm că a călătorit pe linie oficială în URSS și
Jugoslavia, deși lui i-ar plăcea să fie trimis la Paris,
unde ar vrea s-o ducă și pe actuala „soață”, care n-a
beneficiat de astfel de călătorii. În vederea acestui
drum și-ar scoate și banii de la CEC, fiind gata să
plece și pe cale particulară, deoarece acolo ar mai

avea și unele interese de traduceri. În calculele sale, ar
conta și pe ceva bani primți de la editura Hachette,
care s-a angajat să publice Fram în franceză, într-un
tiraj de 30.000 exemplare, tipărire stopată chiar de el,
în urma faptului că a constat o traducere care nu-l
satisface. Prin prietenul său Demostene Botez, careur-
ma să plece acolo cât mai repede, el speră să pună la
lucrurile la punct și chiar să antameze și traducerea la
Întunecare, pe care o avea gata (probabil făcută de
sora sa Smaranda Chehata, fostă profesoară de fran-
ceză), și care aștepta vremuri mai bune. Până la urmă
situația cu traducerile franceze nu se schimbă, deși
scriitorul mai luptă cu ultimele puteri pentru o ediție
pariziană,care ar urma să-l reprezinte în lume (o tra-
ducere mai veche a lui Fram în italiană vine și ea în
discuție). Ultima scrisoare către Georgetta e cea din
31 octombrie 1960, fiind scrisă din sanatoriul
Otopeni. Intuim că sănătatea scriitorului e din ce în ce
mai șubredă și srisorile sale din această perioadă nu
ni-l arată deloc optimist în această direcție. A avut,
așa cum o spune, un nou accident al sistemului circu-
lator, dar cu regim și medicamentele primite speră să
se pună pe picioare. Medicii l-au prevenit însă că ori-
când, o recidivă e posibilă și că aceasta l-ar putea gata
„în 2 timpi și 3 mișcări”. O ultimă noutate care îl mai
remontează este aceea că editura Hachette l-a anunțat
că „bătrânul Fram” a fost reimprimat, expediindu-i
chiar câteva exemplare din noua ediție. E vorba până
la urmă de două ediții în 35.000 exemplare, pentru o
carte de succes, care a fost scrisă, așa cum o spune
autorul, în trei săptămâni, având-o drept muză pe ea
Georgetta de altădată. Îi lipsește însă tonusul de altă
dată și ne dăm seama că iarna și primăvara lui 1961
au fost ultimele pe care scriitorul le-a mai petrecut în
cuibul său de la Bușteni, acolo unde a și răposat, la 14
martie 1961, lăsând în urmă o bibliotecă de romane,
și o mulțime de traduceri, făcute cu mâna altora, dar
pe care le gira cu numele său. E vorba de un om dăruit
scrisului, dar care, fără îndoială, a știut să facă ltera-
tură, dar și bani, plecând în eternitate ca un salahor al
muncii pe teren literar, așa cum a fost toată viaț, casa
sa de la Bușteni devenind în cele din urmă „Casa
memorială Cezar Petrescu”, îngrijită fiind de sora sa,
Smaranda Chehata, o foarte devotată susținătoare a
memoriei scriitorului. Romanul epistolar Georgette
face parte, credem, din planul ei de readucere în
actualitate a scrisului acestui „rob” al muncii literare.  
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Ieri i-am spus cuiva că nu mă interesează tro-
tinetele: pentru cele mecanice, sunt prea bătrân,
pentru cele electrice, sunt prea lucid.

Omul mi-a spus că a văzut femei de peste 60
de ani mergând cu poftă pe trotinete electrice, i-
am spus că eu refuz să poluez... 

– Dar trotinetele electrice nu poluează, mi-a
replicat el grăbit. 

– ... refuz să poluez civilizațional peisajul, am
terminat eu ce aveam de spus. Eu mă opun, zic.

– Ei, zice el, trebuie să ne adaptăm. Societatea
se schimbă, și se schimbă repede, zice el. 

Nu înțeleg de ce, când vine vorba de reciclat
peturi sau de purtat măști, orice efort individual
contează dar când vine vorba de sănătatea noastră
psihică sau de școală, de exemplu, efortul indivi-
dual are datoria morală să se predea, ba chiar să
și sucombe, în fața marșului (progresul nu merge,
ci mărșăluiește) inevitabil al progresului. Cum se
face că progresul are sens masificator, nu perso-
nalizator? De când istoria, reală, are a sucomba în
fața progresului, iluzoriu?

*
În epoca Revoluției Științifice, poate că omul

de știință era un principiu personalizant al istoriei
pentru că lupta singur împotriva elitelor
instituționale.

Dar în epoca Revoluției tehnologice și a teh-
nologiilor imaginarului, și ce altceva este ideolo-
gia decât un rezultat al tehnologiei imaginarului,
reacționarul a rămas singurul principiu personali-
zant al istoriei. Pentru că progresul ne este
înfățișat tot timpul ca fiind obiectiv, inevitabil,
implacabil. Deci istoria progresismului este isto-

ria maselor, pe când istoria reacțiunii este una a
oamenilor singuri, un triumf al principiului per-
sonalizant în istorie. 

Reacționarul este singurul care se sustrage
masificării. Pentru că reacționează, se opune, nu
în numele unei narațiuni victorioase sau al unui
progres ineluctabil, ci al adevărului viu. Poate că
mulți reacționari sunt demenți, dar masele pro-
gresiste sunt scăpate total de sub controlul
rațiunii și sunt periculoase. Reacționarul este sin-
gurul care, fiind singur, apără demnitatea persoa-
nei umane, pe când progresistul apără și procla-
mă, propovăduiește, doar implacabilitatea pro-
gresului. Este un agent al înjosirii vieții de către
moarte, a omului de către fluxuri și mașini și
cantități.

De aceea nu e nimic anormal că Rivarol a fost
primul care s-a opus Revoluției Franceze: ca
reacționar, a fost în avangardă, a fost primul care
a reacționat. Ultimii care reacționează sunt
progresiștii păcăliți.

Reacționarul reacționează, ceilalți mărșălu-
iesc.

*
Răscolind prin bibliotecă după o broșurică

pusă bine, am dat peste o carte pe care am citit-o
de foarte multe ori în copilărie. Din pricina asta și
e lipită cu scotch.

Uitându-mă acum prin ea, mi-am dat seama
că, dincolo de unele mici concesii făcute epocii –
dar, vai!, câți nu susțin astăzi, liberi fiind, toate
mizeriile și crimele cu putință spunând că „așa e
acum, trebuie să ne adaptăm, nu mai trăim în
secolul XIX/comunism” –, cartea propune o
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direcție de creștere a copiilor complet străină
multor părinți și educatori de azi. O direcție sănă-
toasă. Azi hrănim copiii cu junk și ne mirăm că
sunt obezi. Îi lăsăm la îndemâna rețelelor sociale
și ne mirăm că ies dezechilibrați emoțional. Nu le
punem o carte în mână și apoi ne mirăm că sunt
analfabeți. Le propovăduim mitul țepei și apoi ne
mirăm că nu sunt altruiști, că nu știu să respecte
regulile șamd.

Când normalitatea e considerată excepție,
accident, cantitate neglijabilă și e tratată ca atare,
când e folosită doar pentru a falsifica datele
existenței și a spune că „nu e totul pierdut, uite,
eu mai știu un părinte/copil care...”, e clară trea-
ba. Dacă normalitatea nu e normă, degeaba.
Anormalitatea nu poate deveni, oricât ar fi de
majoritară și de contagioasă, normală. Dar poate
stinge flacăra normalității din ce în ce mai izolate.
Și rămânem cu o lume anomică, distopică, cu un
iad pe pământ.

*
A comentat cineva când am lăudat eu volumul

pomenit mai sus, al lui Virgil Carianopol între-
bând retoric de ce, dacă poeziile alea erau așa de
bune, țara este acum condusă atât de prost de cei
care erau atunci copii. De parcă România de azi
ar fi ieșit direct din paginile Prichindeilor lui
Carianopol, de parcă un element al educației ar
putea ține loc întregului sistem, de parcă nu s-ar
fi făcut sistematic contraselecție de decenii bune.
În fine. Nu mai intru acum în amănunte. 

Dar cu ocazia asta am observat din nou că
există un strat, masiv, gros, de oameni care sunt
mereu în căutarea „soluției”.

Care nu fac nimic, dar ar fi dispuși să facă
ceva dacă cineva le-ar da „soluția”. Ar fi dispuși,
poate, să aplice „soluția”.

Viața lor e ca bucătăria sau baia: ar fi dispuși
să aplice soluția sau vopseaua sau gresia.
Eventual să cheme niște meșteri care să aplice
„soluția” întregii lor, nefericite, existențe, chiar și
în sufragerie.

Acești oameni sunt cei care cad pradă tuturor
escrocheriilor și tuturor experților. Care le oferă,

cum altfel, „soluții”. Pentru orice, oricând, la preț
redus sau la suprapreț, nu contează, oricum se
merită.

Și tot aplică „soluții”, și tot cer „soluții” și nu
fac nimic. Și nu fac nimic pentru că nu înțeleg
nimic, preocupați cum sunt să caute și să cumpere
„soluții”. Să achiziționeze „soluții”. Scoase din
pălăria publicității de toate felurile.

Niciodată acești oameni nu întreabă: – Și eu
cum aș putea să ajut? Ce aș putea să fac?

Unii din ei, la limita extrem-pioasă, nu fac
nimic pentru că încă nu sunt sfinți și așteaptă mai
întâi să se sfințească singuri, închiși în debaraua
lor, pentru ca abia apoi, ca sfinți, să poată face
ceva. Nu contează că e plin calendarul de sfinți
care s-au sfințit „în acțiune”, făcând lucruri dintre
cele mai de bun-simț.

Alții nu fac nimic pentru că „nu se poate face
nimic”. Trebuie să aibă mai întâi certitudinea
științifică a „soluției” ca să întreprindă ceva.
Altminteri, tind să-și conserve energia.

Tot căutând „soluții”, s-a umplut lumea de
oameni care sunt capabili să „scroleze” sute de
pagini de internet pe zi, dar care nu mai sunt
capabili să citească o pagină de carte. O pagină de
carte nu oferă soluții la minut. Dar o pagină de
internet, da. Toate paginile de internet oferă
soluții. Și toți oamenii care apar la televizor.

Vorba lui Vlahuță, un alt poet pășunist, uitat,
comunist, inutil de vreme ce toți cei care l-au citit
sunt fie morți, fie nu au fost în stare să ajungă la
conducerea României pentru a face ceva bun pen-
tru țară. Vorba pe drept-uitatului Vlahuță careva-
săzică:

„De unde sapi lumina, curge
Un întuneric ce teʼnghite.”

*
De 30 de ani ni se spune nu doar că românii

sunt proști/ hoți/ murdari/ necivilizați/ bigoți/
fasciști/ corupți, dar și că așa au fost dintotdeau-
na. De la naștere, dacă s-au născut vreodată și nu
au fost pur și simplu avortați legal de istoria căzu-
tă grea cu noi în urma violului în grup executat de
imperiile vecine. Asta e versiunea elitelor (în sens
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funcțional, nu ontologic) de azi (de stânga și de
dreapta) rușinate de poporul în mijlocul căruia s-
au născut și deasupra căruia țintesc neobosit să se
aburce.

*
Bun, dar ce face Vlahuță în opera sa? Afirmă

că, pe scurt, poporul român e bun. Și că a fost bun
din vechime. Și că mai e bun. Și că Ștefan,
Domnul, și alți voievozi au fost scut acestui
popor.

Deci elitele reprezentate de Vlahuță au con-
struit România afirmând că poporul român este
bun. Or fi fost elite naționalist-romantice. Dar au
recurs la un enunț care le obliga la o anumită ver-
ticalitate. Între popor (bun) și Domn (bun) exista
o legătură.

Astăzi, toți politicienii corupți, toți jegii
demagogici ne spun că românii sunt de doi lei și
că politicienii sunt expresia poporului. De unde
să iasă ei mai buni dacă poporul e așa cum e?
Deci insultarea românilor funcționează ca scuză,
ca justificare, ca autojustificare.

Morala?
Nu există doar demagogia laudei, ci și dema-

gogia insultei. Poți lăuda sau insulta nesincer
poporul din care faci parte.

Totuși, pentru a construi ceva, e de preferat să
lauzi, pentru a ridica în văzul lumii standarde de
comportament și sacrificiu.

Elitele secolului al XIX-lea s-au smerit poate
mitizând poporul român, folclorul, elitele trecutu-
lui. Dar în acest mod și-au croit realitatea pe care
au visat-o. Realitate de care au beneficiat și pe
care au locuit-o sănătos milioane și milioane de
români deștepți, harnici, curați și cumsecade, ba
chiar și geniali mulți dintre ei. 

*
„Dumnezeu e boier”, spunea Steinhardt,

„dracu e contabil”.
Dumnezeu și boierii au în comun și faptul că

le plac pădurile, parcurile, copacii mari, bătrâni,
umbroși. Acolo se adăpostesc și mănăstirile
închinate lui Dumnezeu, și castelele nobililor.

Apariția omului nou de tip mall e însoțită de
defrișări masive. Copacii dispar odată cu cracii
pantalonilor și orașul ni se înfățișează ca și oame-
nii care îi străbat peisajul din ce în ce mai
defrișat: în pantaloni scurți, cu piciorușe groase,
scurte și spelbe ca niște buturugi.

Omul de tip mall privește copacul ca pe
dușmanul lui personal: îi periclitează mașina (se
poate prăbuși în caz de furtună peste ea dacă e
prea bătrân), firele electrice, îl împiedică să-și
facă selfie cu nevasta în fața obiectivului turistic
dorit – dacă e acoperit de copaci, la ce bun?, tre-
buie ras totul în fața monumentului, ca să se vadă
(asta e estetica epilatului inghinal/ de plajă al
monumentelor istorice) – și, în plus, e inutil: dacă
vrei răcoare, te duci la mall, unde e aer
condiționat). Copacul e prea rural ca să aibă loc
în oraș, crede omul nou de tip mall, care nu vrea
să-și mai amintească de originile sale și, de aceea,
frecventează asiduu, cu mașina sau cu scara
rulantă, doar locurile cele mai „moderne”, unde
se poate simți și el civilizat.

*
Există o vorbă, una din acele pseudo-

înțelepciuni ale semi-elitelor intelectuale și cleri-
cale, conform căreia: „important e ce ne unește,
nu ce ne desparte”. Rostită, de obicei, cu voce
mieroasă de buze ascunse ipocrit în bărbi estetice
sau ascetice, fraza are efect paralizant.
Dezarmează orice opoziție la minciuna zilei pen-
tru că poate transforma în ochii tuturor pe oricine,
chiar și pe Hristos Însuși, în Mare Inchizitor, în
simplu și meschin grămătic sau în apucat
hârțogar al virtuții. E o frază bine ticluită, de ade-
vărat saducheu. Ea are un sâmbure de adevăr,
ascuns însă de intonație, care pune accentul pe
verb (unește/ desparte), nu pe pronumele relativ
(ce). Astfel, ce auzim din desișul bărbilor cu pri-
cina e: „Important e ce ne unește”. Fals. Adevărat
e însă, și se cuvine să susținem, că: „Important e
ce ne unește”. Pentru că, în Biserica lui Hristos,
important e Cine ne unește, adică Hristos care e
Calea, Adevărul și Viața.

Unirea își are temeiul în acest „ce” care, la
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creștini, este de fapt Cineva. De aceea, în loc să
rostim fraza coborând glasul la „unește”, trebuie
să o rostim urcând tonul la „ce”. Prelații
Ortodocși, atât de antrenați dramatic mulțumită
liturghisirii constante, ar trebui să nu rateze acest
detaliu.

Dacă o fac, probabil că intonația greșită are
de-a face cu înțelegerea greșită a temeiurilor
lucrării lor. Cu alte cuvinte, ei chiar cred că „a
uni” este totuna cu „a aduna”. De exemplu, cum
se „adună lumea ca la urs”. Ursul, adică circul,
panglicarii, saltimbancii, acrobații, poate aduna
lumea, dar nu o unește. Poți aduna lumea sau
agonisi bani, poți, cu alte cuvinte, acumula,
îngrămădi, adăuga și însuma, ba chiar și culege,
oameni, mașini, case, bani, terenuri, politicieni,
fii duhovnicești și ucenici, dar nu-i poți uni, adică
nu poți forma din ei un tot. Și asta pentru că doar
Adevărul restaurează, adică întregește, deci poate
uni. Tot ce aduni doar e colecție de scoici de pe
plajă, cochilii golite prin care șuieră stins aerul și
pe care le pui la urechile naivilor spunându-le că
ai făcut ca în ele să răsune marea. Vinzi nimicul
ca și cum ar fi tot, vinzi scâncetul imposturii tale
de agonisitor ca și cum ar fi cine știe ce tunet pro-
fetic. „Unde se vor aduna doi, trei în numele meu,
acolo voi fi și eu cu ei”, promite Hristos. 

Doar dacă ne adunăm în numele Lui e și el cu
noi. Și trebuie să ne adunăm în Numele Lui, adică
să-i cunoaștem și chemăm corect numele. E o
condiție destul de literală, care nu îngăduie prea
multe libertăți de „opinie”, adică de cunoaștere
aproximativă. Oamenii se pot aduna pentru multe
scopuri, și atunci fac echipă, creștinii se adună
pentru mântuire, și atunci fac Biserică, adică un
loc unde se adună în numele lui Hristos în care
trag nădejde să se mântuiască. În Biserică, oame-
nii se unesc, devin frați întru Hristos. Dumnezeu
unește prin Adevăr cu harul Lui pentru a restaura,
adică pentru a mântui, nu adună pentru binele
unei organizații oameni de diferite abilități pe
care îi armonizează. Dumnezeu nu e C.E.O. și nu
coagulează echipe care să-l promoveze. El chea-
mă oamenii să-L iubească, să fie Trup al Bisericii.
Dumnezeu nu instrumentalizează omul, nu îl tra-
tează ca pe resursă utilă proiectului, nu vede în

om o oportunitate care se cere folosită, ci o pro-
blemă pe care trebuie să o rezolve cu iubire.
Dumnezeu nu ne angajează, nu ne concediază, nu
absoarbe fonduri și nu e, după cum a scris
Părintele Nicolae Steinhardt, contabil. Nu ne
vinde nimic și ne-a dăruit totul. Dar sunt mulți
înalți și medii prelați care nu par a ști acest lucru
și care, prin urmare, au o concepție ceapistă, de
șefi de gospodărie de partid, cu vaci, oi, iazuri și
camere de oaspeți, asupra vieții creștine. Acești
clerici sunt confundați în management, sunt
manageri, sunt oameni ai eficienței și atleți ai
absorbției de fonduri, uriașe retorte alchimice
financiare care absorb și de jos, de la nigredo, și
de la clasa de albedo corporați, și de la rubedo
din vârf. Rezultatul este o uriașă butaforie reli-
gios-postmodernă străbătută nu de un duh creștin,
ci bântuită de toate duhurile cu putință, care ne
face, asemenea lui Faust II, să vrem să coborâm
din carusel ca să ne unim cu cei, vreo câțiva, care
chiar fac ceva bun pentru că adevărat.

*
Într-o școală dintr-o regiune/ district școlar

din America de Nord în care am locuit și eu a apă-
rut acum câteva luni un „profesor” („maistru de
atelier” se chema pe vremuri) care vine la școală
cu niște gigantici sâni de plastic.

Omul îi ia prizonieri pe elevi, minori, în
lumea lui bolnavă.

Presa și părinții s-au revoltat.
Autoritățile districtului școlar au răspuns că

sunt jignite că cineva ar putea considera că nu iau
în seamă siguranța și interesul copiilor și că ele,
autoritățile, sunt dedicate „incluziunii”,
„echității”, „siguranței”, „diversității” și „nondis-
criminării” copiilor și profesorilor.

Cuvintele-cheie sunt cuvintele-cheie ale legii
„România educată”. Aceste cuvinte-cheie des-
chid porțile unui potop.

Cine se opune?
Să nu vină neoprotestanții din PNL și

ortodocșii din PSD să spună peste un an că nu au
știut ce fac. Cine votează legea „România educa-
tă” așază copiii României în calea tuturor
răutăților.

4242 CONVORBIRI  LITERARE



Camelia Buzatu
Viața e doar plăsmuire
„Se-ntîmplă să complotezi împotriva ta,/ să

arunci priviri ucigaşe celei care ai fost şi celei care
vei fi,/ se poate întîmpla, da,/ să te aştepţi acasă,/
avînd cătuşele pregătite/ să te refugiezi în odaia de
la drum/ plină de molii şi de şoareci şi/ trîntită pe pat
să-ţi mîngîi pe creştet plînsul./ Se-ntîmplă să aprinzi
lumina în trupul bucuriei cînd/ de-atîtea ori ţi-ai
întunecat bucuria,/ să netezeşti uşor pledul aruncat
peste fericire uitînd că/ odinioară chiar ai plîns la
atingerea lui,/ fără să ştii că de fapt n-ai netezit o
banală ţesătură/ ci muşchiul propriului tău mor-
mînt,/ nici că cel ce te cheamă să-i deschizi uşa/ nu
e suferinţa ta îmblînzită/ ci goana după fericirea
care-ţi va devora trupul!” În acest poem, semnifica-
tiv intitulat Goana după fericire, care deschide cea
mai recentă carte a Cameliei Buzatu, De ce pleci,
Katalyn?, se aşază în ecuaţia stării şi structurii inte-
rioare ale protagonistei lirice, prinsă definitiv în
lupta cu sine, cu aceea care a fost, dar şi cu aceea
care va fi, chiar şi într-o iluzie, ca într-un efort de
îmblînzire a suferinţei şi în goana după fericirea
care, iată, devorează trupul. În fond, Camelia
Buzatu explorează, în De ce pleci, Katalyn?, o para-
digmă, a feminităţii, a Evei, „cea mai frumoasă liană
din paradis”, fiecare femeie ţinînd în mînă un măr,
cum spune poeta în Liană între două lumi şi Vîslaşii.
Întru „slava tuturor lucrurilor”, afirmînd iubirea ca
unică şansă de a ne separa de nimic, de haos şi de
lumea aceasta scrie Camelia Buzatu poemele acestui
admirabil volum: „Aud cîteodată foșnetul paginilor
întoarse,/ cineva îmi răsfoieşte inima,/ degetele
plimbate de la dreapta la stînga/ îmi îngreunează
respiraţia ca un pietroi./ Nu sunt decît un biet croi-
tor,/ încercînd să desluşesc tîlcul cuvintelor/ revin
asupra tiparului de zeci de ori./ Epilogul îmi macină

fiinţa,/ pocnetul de carte închisă îmi inundă urechi-
le,/ simt palmele cum se plimbă pe coperta finală,/
litere şi praf deopotrivă curgînd./ Ca într-o haină
prea mică/ nu mai pot să-mi fac loc în mine,/ paşii
îmi sună a sticlă spartă,/ pe partea nevăzută a lumii/
ţin cerul în mînă aşa cum aş ţine un tabel./ Cu o
exactitate ciudată,/ unele lîngă altele pe el s-au ali-
niat fiinţe şi lucruri,/ dobînzi la împrumuturi,/ în
anul cutare, ziua cutare, ora cutare,/ datoare atîtor
cuvinte c-un preţ!/ După biblia propriei vieţi încerc
să-mi scriu poruncile,/ tot zece la număr,/ poate
numai așa voi putea ţine minte/ că viaţa e doar plăs-
muire.../ şi-adevăratele garduri care ne separă de
nimic/ sunt clipele cînd iubim” (Plăsmuire).

Fiinţa se plăsmuieşte din cuvinte, pendulînd
între două lumi, pe linia subţire ce desparte dorinţa
de neputinţă, ceea ce va fi fiind viaţa de „rolul nefi-
inţei”. Ceea ce face interesant şi original, în poemele
Cameliei Buzatu este imaginea unui mit vechi şi
abordarea cu totul specială a poveştii şi temei aces-
tuia; în textele din De ce pleci, Katalyn? nu Galateea
este creată de Pygmalion pentru a o iubi, ci Galateea
îşi plăsmuieşte preajma, decorul cenuşiu al
Craiovei, de exemplu, încercînd mereu să rupă „lan-
ţul îngrădirii”: iar dorinţele acesteia, în orizontul
(re)construirii altei lumi sînt, uneori, „delegate”
Domnului, într-o lirică irigată de un subtil, acroşant
sentiment religios: „Doamne, cîte bazaconii îmi trec
prin minte,/ cîte dorinţe,/ de pildă, aş vrea să-mi
aduci grădina casei de lîngă Depou/ şi tramvaiul
acela staţionat într-un miez fierbinte de vară/ pictat
cu moşi, clopoţei şi brazi./ Scoate rîsetele noastre de
la naftalină,/ să-mi spui cu tristeţe cîte din ele s-au
astupat,/ în dimineaţa care mînă zarea supusă ca pe-
o oaie,/ m-aştept să fii la fel de tandru şi hoţ,/ lumea
din jur s-o ascunzi!/ Cu uşurinţa cu care deschizi ouă
Kinder/ să aglomerezi magazinele şi cafenelele şi
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Parcul/ Romanescu,/ încă de pe-acum te anunţ că
vreau îngheţată cu fistic/ şi nu o copilărească aştep-
tare./ Salbele nopţilor s-au rupt,/ pe marmura rece s-
au auzit spărgîndu-se stalactitele,/ lovituri de berbec
în creştetul aerului/ fac şi-acum să-mi zornăie gea-
murile la toate cele patru/ cămăruţe./ Îţi duc dorul
mai ales cînd plouă,/ dar mai am puterea să aştept o
zi de gală/ în care îmi voi deschide pieptul/ în faţa
zorzoanelor de odinioară pregătite să tragă fără/
milă” (Grădina casei de lîngă Depou). În poemele
Cameliei Buzatu, fiinţa plămădeşte liniştea şi îşi
făureşte viaţa, ca în My home, cuplul erotic se mode-
lează „într-un singur piept”, se spune în Semn de
carte, poemele sînt sculptate, cum e acela care
închide volumul. Efortul plăsmuirii vieţii, liniştii,
iubirii, poemelor, se asociază nostalgiei înaltului, a
elanului ascensional, a zborului care trebuie
„meșterit” din amintirea unor pescăruşi sau porum-
bei cărora le este ucis zborul pentru a elibera inima
din trupul păsării; fiinţa pleacă dintr-o cameră de
egalizare a presiunii „ceva între o colibă şi un man-
sion”, arde etapele spre noua destinaţie, însetată de
nimic, ca în Deşert şi Cercul Polar, călătorind pe
drumul spre Marele Nimic, cuvînt folosit frecvent
de Camelia Buzatu în poezia sa: „Într-o zi îmi vei
apărea la uşă,/ sub pretextul că ai avea timp de vîn-
zare./ Eu îl voi lua,/ mă voi preface că nu văd/ cica-
tricile rămase de pe cîmpurile de luptă,/ cusăturile
vizibile,/ de parcă ceva ar putea să rămînă la fel/
pentru totdeauna,/ nimeni nu-şi va da seama că a
fost reparat./ Îţi voi cumpăra, tot îţi voi cumpăra,/
umbra, zîmbetul, mersul/ chiar și pămîntul de sub
tălpi apoi/ voi da foc consecinţelor vinii tale./ Senină
te voi privi cum te-aşezi/ pregătit să-mi înroşeşti
inima în foc,/ degeaba.../ n-ai văzut iarna/ pîndindu-
ţi piciorul/ de care să-şi încolăcească tandreţea,/ nici
ultima reclamă/ de pe ecranul nins: «Indiferent cît ar
fi cerul vostru de sfîşiat,/ accesaţi aici!/ Acest link
este chiar drumul către Marele Nimic!»” (Cusături
vizibile).

Dar poate că plăsmuirea cea mai importantă în
ordinea structurii cărţii, imaginea în jurul căreia
pivotează aceasta este casa, căutată în cele mai dife-
rite (şi neaşteptate) ipostaze: casa Cameliei Buzatu
are semnificaţii biblice, ea este casa pîinii, Bet-
Lehem, casa fericirii, iertării şi euharistiei („Sunetul
clopotului amărui ca pelinul/ îmbată cerul,/ prăpă-
stiile cad paste noi,/ pe funie priveşte cum se pre-

ling!/ Numele fiecăruia caută pumnii strînşi ai prun-
cului,/ numai copiii ştiu cum se varsă iubirea în gîn-
duri/ ca mirul în potirul inimii./ Pîine şi vin doar în
casa iertării,/ cortina se ridică, cortina se coboară,/ e
moale şi rărită aura mîngîiată,/ aduce un pic cu părul
unui nou-născut./ Se scutură pereţii lumii/ umezi de-
atîta rugă,/ poţi crede că sunt cîini salvaţi de la înec,/
cum s-au despărţit apele/ se despart gîndurile bune
de zidurile care se prăbuşesc./ Numai tu, lumină, de
cînd te caut,/ de la o vreme mă tem să te găsesc,/ ştiu
că în curînd îţi vei lua tainul din ochii mei!” - Funia
clopotarului), e casa um brelor şi penumbrei, unde
persistă mirosul doctoriilor, explorînd timpuri miti-
ce, de dinainte de vreme („În vremea în care toate
umbrele aveau o casă/ iar casa lor era una care se
topea/ de cîte ori venea înserarea,/ urcam în bătrînul
nuc de la poartă/ cu ferma convingere că norii nu
sunt altceva decît/ balcoane ale universului./ Acolo
îl aşteptam pe Dumnezeu să iasă,/ să ne vorbească,/
adieri reci mi se-aşezau pe umeri/ iar eu credeam că
prin asta-mi arată/ cum s-ar putea îmblînzi/ puţină-
tatea şi nefericirea din jur” – Balcoanele universu-
lui), casa de vînzare și casa copilăriei „cu lut pe jos”,
casa-puţ, cu cerul „în cuburi” deasupra, axis mundi
unind înaltul cu teluricul, casa veche, cu un dulap pe
a cărui uşă sînt însemnaţi „cu creion chimic” centi-
metrii fiecărui membru al familiei, în curgerea gene-
raţiilor, casa ultimului an, înghiţită de ape, casa cu
scara unde se întregeşte sinele, în sfîrşit, casa „cu
pereţii văruiţi în alb” de pe Nova Terra, unde iluziile
dansează „pînă la epuizare”.

Însoţită de o picturalitate discretă, pătrunzătoare,
însă, punînd alături roşul macilor din Speranţe col-
buite de „valurile de albastru” pe care plutesc, în
derivă, corăbii, în furtuni „care pe nimeni nu mişcă”,
cum se spune în Socluri fără statui, încă, alăturînd
galbenul lunii care îndulceşte „pasta gri a lumii” din
Barca de verdele ierbii, „lîngă, albastrul cerului”,
aşezat astfel de însuşi Dumnezeu, cum scrie
Camelia Buzatu în Eșarfa Isadorei, poezia din De ce
pleci, Katalyn? îşi (re)găseşte matca în tema depar-
telui; identificat în diverse „destinaţii” - Styx-ul de
dincolo de „graniţă”, Nova Terra din imaginarul
unei poveşti de dragoste din „betonul armat al noilor
vise” sau în „Mexicul meu” din ultimul poem al căr-
ţii, unde „voi învăţa să dansez samba,/ departe de
orice cîmp înzăpezit,/ departe de cuvintele care m-
au încarcerat,/ voi da foc tuturor stîlpilor de lemn ai
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oraşului:/ m-au amăgit s-aştept şi învierea lor” (De
ce pleci, Katalyn?) –, departele e al sucesiunii ori-
zonturilor, „din săgeată în săgeată”, pînă acolo unde
„graniţele se împleteau”, schimbînd ţintele drumuri-
lor între plecări repetate şi (re)veniri de nicăieri,
între viaţa dorită şi aceea făurită de o altă Galateea,
dintr-un cer în altul, spre înalt, la judecător („De
parcă aş fi un cocon,/ un fel de somn în somn mă
învăluie/ şi mă înalţ,/ şi mă înalţ,/ pînă cînd limba
încinsă a fulgerului muşcă lacom din/ tribord./ Nu,
nu lunec în jos cum ar fi firesc,/ eu alunec în sus/
pînă la judecător,/ ca o spirală de vise mă strecor
printre nori,/ şi totul mi se pare atît de uşor,/ deşi
neam de neamul meu n-a fost corăbier” (Corabia)
sau între zidurile lumii şi imaginea singurătăţii:
calea spre departe e, în fond, calea Damascului, spre
Dumnezeu: „Întotdeauna am detestat plecările/ şi-
acea venire de nicăieri./ Prima gură de aer gustată nu
mi-a plăcut,/ deasupra capului meu o explozie de
zboruri mi-aş fi dorit,/ o armată de păsări să mă
îmbrace în zale,/ foamea să mi-o umplu numai cu
cer!/ Întotdeauna mi-am dorit să fiu copac,/ să mi se
prelingă pe braţe mierea din scorburile stelare,/ cu
rădăcina înfiptă în burta pămîntului/ s-ascult viaţa
rîzînd/ în sîmburele care crapă./ O altă viaţă!/ De-
atîtea ori am jucat rolul nefiinţei,/ doar în somn toate
mi s-au părut posibile,/ în realitate doar am pendu-
lat/ între neputinţă şi dorinţa de a merge pe linia con-
tinuă./ Totuşi mai pot cînta cu vîntul din frunze,/
gura e-aceeaşi/ dar ochii.../ în pămîntul care-i va
umple vor trebui să înflorească irişi/ albaştri./ De-
acum fereastra cerului se va deschide a zîmbet/ iar
eu nu mă voi sătura să Te privesc!/ Doamne, prin
cîte am trecut noi împreună!/ Dar fii fericit,/ în inte-
riorul Tău nimic n-a fost zdrobit,/ nici n-ai fost
nevoit să încerci cu degetele/ frigul sufletesc al
vreunui alt început!” (Irişi albaştri).

Doar visătorii trec hotarele universului, scrie
Camelia Buzatu care se aşază printre aceştia, „cu
buzunarele inimii pline de nimicuri”, pe culoarele
dintre lumi. Între visători, Camelia Buzatu e un poet
deplin.

Emma Felicia Dimitriu
Fiorul nepămîntesc al dragostei și credinţei
Frapează în Slove din adîncuri, cartea de versuri

din 2016 a Emmei Felicia Dimitriu, sumarul foarte
atent structurat într-un orizont tematic ferm articu-

lat, în cinci secţiuni, fiecare cu cîte o temă dominan-
tă. Astfel, în primul segment al volumului, Iară tim-
pul e iubire, tema e aceea a erosului, a iubirii și ela-
nului vital, în ascensiunea unor slove (pro)venite din
adîncuri: iubirea uneşte teluricul cu cosmicul, ceea
ce e jos, în întuneric, cu lumina veşnică a iubirii la
care are acces fiinţa ca un compus al nemuririi, cum
spune poeta în Renaştere: zborul e al unui angelic
trubadur rătăcitor: „E-n şoapta vîntului de toamnă, o
adiere din profund.../ E trilul fin de bucurie al cîntu-
lui în zbor trecînd,/ Mă desemnează un angelic, un
trubadur rătăcitor,/ Ce-şi cîntă-n strofe fantezia, de
vis, de dragoste, de dor”, scrie Emma Felicia
Dimitriu în primul poem al cărţii sale. Vraja, „dro-
gul” patimii care se asociază cu înaltul, cu cosmosul
e al iubirii care iubeşte fiinţa: „Ea vine din Calea
Lactee/ Din razele lunii frumoase/ Ea, tînără ca o
femeie,/ Ce-şi flutură părul mătase./ În negrul nopţii,
fire grele,/ Șuviţele-i de păr, lucesc,/ Și răsfirate
printre stele,/ Aduc ceva nepămîntesc” (Ea, dragos-
tea). Iubirea ca un transfer între două identităţi care
refac pe Unu, întregul risipit altădată - imaginea
unuia se conturează sub forma inimii celuilalt, ca în
poemul De pretutindeni -, se regăseşte în Calea
Lactee, între razele lunii, iar dincoace, pe pămînt,
fiinţa se defineşte în interogaţia activă adresată
lumii și sinelui, cuplului, ca o formă de abordare a
realului; în fond, fiinţa întreabă pentru a afirma: „Va
şti să-aducă frumuseţe, să-ţi decoreze viaţa toată/ Va
şti să te înnobileze cu îngerii din cer, de sus?/ Va
căuta statornicia în mintea ta, injust nedreaptă,/ Şi
va-mpărţi cu tine totul, fără să pară de ajuns?/ Oare
va şti a-ţi citi gîndul, va şti să-aştepte în tăcere,/ Va
şti să-aducă tot frumosul în viaţa ta, la infinit?/ Căci
singur tu, plin de mîndrie, eşti drept să vezi ce mîn-
gîiere,/ Făcînd din fapte diferenţa, chipul femeii, cel
iubit./ Va şti să fie prea umilă peste nobleţe şi fru-
mos/ În greaua încercare care nu-i mai permite feri-
cirea?/ Va şti să calce peste toate merea cu chipul
radios/ Făcînd din tine omul care i-a dat atît cît e
iubirea?” (Numai întrebări).

Deseori, povestea de dragoste, care se hrăneşte
din înalt, lăsîndu-se irigată, însă, și de energiile întu-
nericului, ale teluricului, se petrece într-un decor de
basm, în tonalitatea pastelului, printre fulgii iernii
ori în zilele „lungi şi minunate” ale verii: totul se
petrece „ca-n basmele bunicii”, scrie poeta, atentă la
ceea ce ea numeşte fiorul nepămîntesc, venind de pe
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Calea Lactee, din Țara Nimănui sau, poate, din Țara
Sfîntă a Basmelor: „De-ai şti să-asculţi tăcerea serii/
Ai şti că plantele-mi vorbesc./ Mă-ating cu umbra
mîngîierii,/ Și mă privesc nepămîntesc”, scrie
Emma Felicia Dimitriu în poemul Luna mai.

Dimensiunea picturală din Natură, tu, ca o
femeie e înlocuită, în secţiunea a treia a cărţii, Măşti
mondene, cu una socială, lirismul elegiac lăsînd loc
unui discurs critic, pe alocuri, foarte acid, împrumu-
tînd tonalitatea satirei şi pamfletului; e o poezie a
protestului deschis, într-o societate polarizată, cu
imprecaţii eminesciene împotriva „mişeilor” care
sînt aleşi „cu dreptatea-n buzunar şi cu portofelul
plin”, şmecheraşi de viţă stearpă, căutîndu-şi, zadar-
nic, originea între răzeşii de altădată: „Viaţa noastră
se destramă, fructul bun e pe sfîrşite./ Dorul de o
faptă bună ne apropie de Iad./ Cerul plumburiu se-
arată, orizontul ne înghite,/ «Totul este o spoială»,
ca o mască cu mult fard./ Iar Icoana noastră sacră
lăcrimează ne-ncetat./ Duhul Domnului ne-arată că
pierdută-i viaţa castă,/ Fără o credinţă dreaptă, doar
trufie şi păcat,/ Scufundîndu-ne în groapa cea mai
neagră şi mai vastă./ Unde eşti tu, Eminescu, să
compui un alt poem?/ «Saltimbancii şi irozii» te
îngînă, nu te cheamă./ Să-i înţepi «cu tocul» artei
tale ca pe un totem,/ Și să-i treci în veşnicia operei
de bună faimă./ Căci pe cîmp de bătălie, Mircea a
lăsat victorii/ Iar Ştefan în mănăstire paşii lui către
credinţă./ Uniunea României, doar Mihai Bravul, în
glorii,/ Ne-a lăsat ca frate visul împlinit prin biruin-
ţă./ Și-astăzi totul se-ntregeşte, din morminte se
aud./ Glasurile cele sfinte ce se tînguiesc mereu./
Căci se pierde bărbăţia între margine profunde,/ În
desfrîu şi răutate s-a ajuns la apogeu!” (Măști de
actualitate). Mişeii ascunşi sub măști mondene intră
încălţaţi în „biserica din tine”, anulînd valori ce par,
azi, pierdute, cum e, în fapt, prietenia, în pamflete şi
o caricatură îngroşată a lumii: „Într-o lume prea
nebună creşte numai mătrăgună,/ Iarba rea ca idioţi,
laşi, mişei, bandiţi şi boţi./ Totul e netrebnicie, toţi
sunt plini de lăcomie,/ Prea burtoşi, cu sacul plin,
numai ură şi venin./ Astăzi soarta-i însemnată prin-
tre cei mai mari, furată,/ Guri hapsîne şi hidoase,
strîmbe, mari şi prea buboase,/ Ei te fură şi te vînd,
dar stau sus, în primul rînd./ Și adulmecă mereu,
cînd şi cum să-ţi facă rău./ Bieţi mişei şi venetici!
Aţi stricat rostul aici/ Plecaţi capetele-n faţă, în
mizera voastră viaţă./ Și priviţi cum lăcomia sărăci-

t-a omenia!/ Toate-s vechi şi noi mai toate, doar
blesteme şi păcate” (Talpa Iadului).

Alternativa acestei lumi a măştilor e fiinţa care Îl
adăposteşte pe Dumnezeu, primind euharistia – pîi-
nea şi vinul –, în „casa sfinţită”, în jurul căreia pivo-
tează cea mai substanţială secvenţă a cărţii, La înce-
put a fost Cuvîntul: aici, poeta scrie în comuniune în
gînd cu Dumnezeu, în evocarea Mamei, asociată cu
figura sacră a Maicii Domnului şi în poeme închina-
te sfinţilor Nicolae şi Nectarie, pe care Emma
Felicia Dimitriu le scrie în registrul troparului: „În
umilinţa vieţii mele-ţi scriu, să te trezesc din lespe-
dea de lemn/ Și să-ţi vorbesc în noapte cînd, tîrziu,
mă-nchin la tine, aşteptînd un semn./ Căci totul se-
nvîrteşte ne-ncetat în mintea mea, icoana ta se-
arată./ Cu chipul tău cel sfînt şi luminat, surîzi blajin
cînd mă simt vinovată./ Iar de minuni mă mir ca şi
de mine cînd timpul scurs mă doare şi străpunge/
Aştept să mă alini, te-aştept pe tine, să mă separi de
răul ce mă strînge./ Căci eşti mai viu ca viii de pe
stradă, te simt în preajmă-n somnul meu profund,/
Cînd scoţi din mine gîndul ce tăgadă şi nu mă laşi
din nou să mă scufund./ O, sfinte bun, cînd somnul
mă răpune tu vino şi-mi vorbeşte de credinţă./ Căci
sufletul în plîns începe a-ţi spune de dragostea divi-
nă-n umilinţă./ Cînd gîndul cel opus mă ispiteşte şi
simt pe-aproape demonul cel rău,/ În sufletul meu
Domnul izvorăşte căci te-ai făcut chezaş binelui
meu./ Unde-ai ascuns plăcerile din lume şi banii toţi
şi viaţa de păcat?/ De azi mă simt mai pură, ce minu-
ne, să pot avea un suflet mai curat!/ Cum de-ai ucis
cu gîndul nepăsarea şi cum ai modelat sufletul
meu?/ Cînd valul mă înneacă precum marea tristeţii,
tu mă-mpingi la Dumnezeu./ De colţul meu e un
altar ales iar sfeşnicul nestins e zi şi noapte./ E un
mister adînc, de ne-nţeles, să te aud în preajma mea,
pe-aproape./ Eşti ca un faur, ca un luminat, în noap-
tea mea cea neagră de păcate,/ Și dintr-o suferinţă ai
creat o pace sfîntă unde sunt de toate” (Scrisoare
Sfîntului Nectarie).

Cu Slove din adîncuri, unde interpretează parti-
turi lirice în cel puţin trei registre majore, Emma
Felicia Dimitriu trece examenul maturităţii sale
artistice.
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Apărut spre mijlocul lunii decembrie 1955, în
preajma celui de al II-lea congres al Partidului
Muncitoresc Român și a lansării celui de al doilea
plan cincinal, Constructorul hidrocentralei (organ al
comitetului de partid, al direcției generale a hidro-
centralei „V.I. Lenin” și al comitetului sindical
Bicaz) își avea în mod evident obârșiile într-unul din
stalinistele „planuri de măsuri” prin care conducere
bolșevică de partid și de stat a țării își propunea „să
extindă și să intensifice munca politică și de propa-
gandă în rândurile întregului popor muncitor”. Nici
nu se putea altfel, de îndată ce atât măsurile organi-
zatorice validate de congresul partidului-unic, pre-
cum și cele privind consolidarea regimului așa-zisei
democrații populare sub autoritara și atotștiutoarea
baghetă/baionetă a partidului-stat fuseseră adoptate
– o declara însuși liderul „reformist” Gh.
Gheorghiu-Dej – pentru „lichidarea hotărâtă a orică-
rei subaprecieri a muncii ideologice și, înainte de
toate, pentru un mai mare avânt al studiului indivi-
dual al teoriei marxist-leniniste”.

Că unicul partid trebuia să fie „în toate”1 avea
virtuți de axiomă declamată cu tenacitatea picăturii
chinezești ori a nocivului îndemn din aria ce ne
spune că, până la urmă, tot se va prinde ceva. Pentru
mulți e greu, imposibil chiar, fie și numai de imagi-
nat acum, dar a fost întru totul posibil de înfăptuit în
anii omniprezentei „lupte ideologice”. Cu cât erau
mai poleite și mai lipsite de acoperire în realitatea
curentă, tiradele erau tot mai imperios și multilateral
promovate:

De nebiruit este dragostea și încrederea poporu-
lui nostru față de partidul comuniștilor. Cu o dra-
goste fierbinte este înconjurat partidul nostru de
către tânăra generație. Noi, tinerii, datorăm părin-
telui nostru iubit, Partidul Muncitoresc Român, tot
ceea ce face tinerețea noastră mai frumoasă, mai
clocotitoare. Ce drumuri largi, minunate, de muncă,
creație și bucurii sânt deschise tinerei generații din

patria noastră! [...] E o mare fericire să fii tânăr în
țara noastră! E o mare fericire să te simți stăpân al
pământului tău, al destinului tău, al viitorului tău!

Să coborâm însă puțin – chiar și numai en pas-
sant – cu picioarele și cugetul pe pământ bicăzean,
acolo unde, tot din miezul unor asemenea
„însuflețitoare mobilizări”, tânăra brigadieră Maria
Balașa încredința redacției (din proprie naivitate ori
„luminos” consiliată) rânduri ce se doreau „con-
structive”, dar, vrând-nevrând, vorbeau și despre o
cu totul altă realitate:

Cum s-ar putea desfășura o vie activitate cultu-
ral-educativă în dormitoare.

Eu locuiesc în dormitor cu încă 12 brigadiere.
[...] Cât de bogate ar fi serile noastre dacă cele
două prietene ale cărții2 din dormitorul nostru s-ar
preocupa de biblioteca volantă cu care este prevăzut
fiecare dormitor. Numai că în dormitorul nostru nu
există o asemenea bibliotecă, iar în celelalte dormi-
toare bibliotecile au fost transformate în cămări de
alimente etc., iar cărțile s-au pierdut sau au fost
degradate.

Cărțile existente n-au fost alese după nivelul
general al brigadierilor; se mai află încă printre ei
tineri care abia urmează cursurile de alfabetizare,
iar în dormitoare se găsesc în majoritate cărți prea
grele, cum ar fi «Opere» de Tolstoi, «Materialism și
empiriocriticism» [de V.I. Lenin!3] etc.

În afara muncii cu cartea se mai pot ține o serie
de conferințe cu caracter educativ, mai ales din
viața comsomoliștilor constructori ai marilor hidro-
centrale din U.R.S.S. [...] Câte nu se pot face, având
în vedere că forțe există, tinerii au inițiativă și por-
nesc cu elan la muncă. Dar... în dormitoare e frig și
brigadierii sânt nevoiți să stea grămadă în jurul
sobei sau să se culce imediat ce vin de la lucru, în
loc să întrebuințeze cu rost timpul liber (C.H., an II,
nr. 12, joi, 1 mart. 1956, p. 4).

Nu vă lăsați însă influențați de asemenea „cârâ-
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ieli”. Marea dragoste pentru partid era de-a dreptul
seducătoare, construcția socialismului însuflețea tot
mai ardent masele populare, iar munca ideologică
sfârâia așijderea!... Revenind în efervescentul con-
text ideologic al congresului P.M.R., iată, pe lângă
inserarea inerentelor editoriale și articole „de linie”,
Constructorul hidrocentralei anunța – în ajunul
Congresului (și al Crăciunului!) – o atractivă diver-
sificare a agendei de timp liber:

„Începând de la 24 decembrie 1955, pe ecranul
Clubului Central va rula o serie de filme inspirate
din istoria P.C.U.S. Astfel, constructorii vor revedea
neuitatele filme ca: Lenin în octombrie, Marele
cetățean, Carnetul de partid, Apărarea Țarițânului,
Generația învingătoare, precum și unul din noile
filme sovietice: Căderea Emiratului”.

Firește, tot întru formarea omului nou, nu erau
uitați nici fanii studiului politic individual și în grup: 

„În cadrul Săptămânii cărții politice, în Editura
de stat pentru literatură politică au apărut:

K. Marx, F. Engels – Opere alese, vol. II, ediția
a II-a, 588 p., 18,30 lei.

F. Engels – Anti-Düring. Domnul Eugen Düring
revoluționează știința. Ediția a III-a, 480 pag., 10,25
lei.

V.I. Lenin – Opere, vol. 8, 616 pag., 7,50 lei.
V.I. Lenin – Opere, vol. 9, 500 pag., 7,50 lei.
*** Rezoluțiile și hotărârile Congreselor și

Conferințelor Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice și ale Plenarelor C.C. [al P.C.U.S.], partea
I, 716 pag., 25,90 lei.

Gh. Gheorghiu-Dej – Articole și Cuvântări.
Ediția a IV-a, 864 pag., 7,50 lei.

Chivu Stoica – Eroicele lupte ale muncitorilor
ceferiști și petroliști din 1933. Ediția a II-a, 152
pag., 2,60 lei”.

Și cum nici beletristica nu ducea lipsă de „reali-
zări în producție”, lista recomandărilor continua:

„An de an, scriitorii noștri dau publicului cititor
tot mai multe opere, care oglindesc viața înnoitoare
din patria noastră. Cititorii și-au făcut de-acum prie-
teni printre eroii cărților, îi iubesc, îi iau ca model de
comportare în munca de zi cu zi. Pe asemenea eroi,
animați de dragoste, de elan în construirea socialis-
mului îi cântă Veronica Porumbacu în noul său
poem intitulat «Generația mea», apărut de curând la
ESPLA.

«Împărăția Soarelui» e titlul volumului de

impresii din R.P. Chineză, pe care scriitorul Eusebiu
Camilar le-a cules în recenta sa călătorie făcută în
minunata Chină nouă, volum ce va fi curând în vitri-
nele librăriilor noastre. 

Feeria dramatică a scriitorului Radu Boureanu,
purtând sugestivul titlu «Satul fără dragoste» evocă
momente din trecutul poporului nostru. Publicul
iubitor de artă va putea citi această operă, care va
apare în curând în ESPLA»”.

În aceste condiții, tinerilor absolvenți ai Școlii de
Literatură și Critică Literară „Mihai Eminescu”
din Capitală – Horia Toma, Tita Chiper și Victoria
Ionescu, pe care îi regăsim de la bun început între
redactorii Constructorului hidrocentralei (primul
dintre ei, ca redactor șef) – le revenea misiunea de a
scrie cât mai mobilizator, mai entuziast, mai educa-
tiv, mai partinic. Nu trebuie să cugetăm prea mult,
spre a înțelege că altă șansă nici nu aveau. Ca foarte
tinere condeie (și caractere), erau – cu voie sau fără
voie – victime sigure: cineva veghea și dirija...

Și cum motivele generatoare de paroxism pro-
pagandistic nu conteneau (Congresului al II-lea și
declanșării noului cincinal i-au urmat ritmic, în
același an, Congresul al XX-lea al P.C.U.S., alegeri-
le de deputați în sfaturile populare, 1 Mai, 35 de ani
de la înființarea P.C.R., Congresul Uniunii
Tineretului Muncitor ș.a.m.d.), cei trei ziariști au tot
avut îndatorirea de „a oglindi” noianul de chemări la
întrecere în muncă, învățământul politic și devota-
mentul partinic al brigadierilor, de a creiona portrete
de candidați în alegeri și eroi-comuniști ori instanta-
nee din „hei-rup-ul luptei duse de brigadieri”, chiar
dacă unele texte ne fac azi să mai și zâmbim:

* Comunista Lucia Bălan, o femeie nu prea în
vârstă, deosebit de serioasă, este una din femeile de
frunte de la Fabrica de ciment. La biroul Personal,
unde lucrează [sub acoperire? – n.n., C.B.], nu poate
să facă „fapte eroice”, cu care s-au obișnuit repor-
terii superficiali. [...] Dar femeile o cunosc mai ales
din munca de dincolo de biroul Serviciului
Personal.[...] Valentina Popescu o știe din timpul
lucrărilor Congresului al doilea al partidului,
atunci când au organizat citirea Documentelor
Congresului în dormitorul fetelor din Mărceni [car-
tier al Bicazului]. Iar numeroși tovarăși o cunosc
din după amiezile când, în cercul de studiu, Lucia
Bălan învață istoria de luptă a partidului nostru.
H.T.
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* Atelierul de reparații nu e mare și nici prea
luminos. Tinerii din brigadă au hotărât să se întrea-
că cu toate brigăzile utemiste de pe șantier. Au fixat
obiectivele, au chemat la întrecere celelalte brigăzi
– în cinstea lui 7 Noiembrie – și s-au apucat de
lucru. În fiecare zi, activitatea lor demonstrează că
se achită punct cu punct de obiectivele întrecerii [1.
respectarea termenului de reparații; 2. realizarea
celui mai curat loc de muncă; 3. realizarea de econo-
mii; 4. adunarea fierului vechi]. Dar... au ceva pe
inimă: încă nu s-au înscris la concursul „Iubiți car-
tea” [punctul 5 al întrecerii]. H. Toma.

* Păcat că se cheamă tot „Brigada a doua”, deși
noua brigadă nu are nimic comun cu fosta brigadă,
care era „vestită” la Tunel-Intrare prin indisciplina
ei. Era codașa șantierului. A fost desființată și în
locul ei s-a format o altă brigadă a doua, care, după
cum am spus, nu seamănă cu prima. [...] Brigada a
doua nu are bătăuși, cum au din păcate alte brigăzi
– nu toate, ce e drept – de pe șantierul nostru. [...]
Dar dacă totuși cei 18 membri ai brigăzii ar fi
înscriși și la concursul „Iubiți cartea”, dacă toți cei
18 și-ar însușii temeinic cele învățate în cadrul cer-
cului politic, dacă în orele libere s-ar juca mai mult
șah, dacă și-ar crea o brigadă artistică de agitație –
și încă multe altele – nimeni n-ar mai avea prilejul
să-și amintească din când în când de vechea „bri-
gadă a doua”! V.I.

*
Ce fior lăuntric și ce aspirații publicistice avea

cu adevărat unii absolvenți ai „Fabricii de scriitori
din Kisseleff 10” (răsfirați tot din acel an, 1955, prin
varii redacții „de tip nou”)4 ne-o demonstrează –
mai de fiecare dată în care se eliberau de clișeele
partinice – și parte din textele încredințate gazetei
bicăzene...

● Tita Chiper: Seară ucraineană
... Lângă Niprul meu aproape,
Într-un lan de pâine,
Se aud vuinde ape,
Susur lin de grâne...
Amintirea șoptește versurile marelui poet ucrai-

nean Taras Sevcenco, încât ai deodată impresia că,
într-o înserare foarte albastră, pe malurile Niprului
s-a oprit un cobzar și cântă vrăjit frumusețea
Ucrainei.

Spațiul a fost desființat. Totul se aude parcă atât
de aproape, de parcă bătrânul cobzar ți-ar murmura
la ureche. Și deodată, versurile prind viață și aici –
pe scena Clubului Central – se desfășoară sub ochii
noștri frumusețile satului ucrainean. Costumele
populare, viu colorate de la roșul aprins al cămășilor
flăcăilor, până la verdele închis, catifelat, al ilicelor
înalte pe care le poartă fetele, încântă ochiul, ferme-
cându-l. Frumosul dans popular ucrainean
„Gopacul” și „Dansul recoltei” – pline de viață, de
grație și armonie – cuceresc publicul, meritând din
plin aplauzele entuziaste cu care au fost răsplătite...
Ce profund, cu câtă gravitate emoțională sânt execu-
tate corurile „Veșnic revoluționar” și „Cântecul
Niprului” – ultimul pe versurile poetului clasic
ucrainean Taras Sevcenco.

Orchestra de instrumente populare aduce o
contribuție de netăgăduit la succesul spectacolului.
Iar dacă solista Daria Fornenco a cucerit spectatorii
prin frumusețea interpretării, prin firescul mimicii,
așa încât a fost mereu bisată, ea n-a fost singura care
ne-a încântat. Toți interpreții Ansamblului popular
ucrainean de stat au dat o adevărată lecție de ținută,
omogenitate și interpretare artistică.

... Și nu putem desigur uita câteva numere din
program care ne-au făcut să vedem, în afară de un
ansamblu valoros, niște prieteni buni, devotați și
poporului român și artei sale. Corul a interpretat
cântecul românesc „Jocul prieteniei”, iar două piese
îndelung bisate au fost „Doina” și „Ciocârlia”, exe-
cutate la fluier.

* „Se-nțelege și la noi...”
Cum „Ceastușchi”-le [strigăturile] cântate de

Tamara Zalețkaia și Ecaterina Malîșevskaia, cuprin-
deau și versuri cântate în limba română, aș fi vrut să
le notez. Deși au fost bisate, nu le reținusem.
Motivul? Aveam de ales între a le nota și a le aplau-
da și, evident, am ales ultima alternativă.

În pauză m-am adresat chiar interpretelor.
Deosebit de amabile, mi-au dictat cuvânt cu cuvânt
textul. S-a petrecut acolo o scenă impresionantă.
Profesoara Eleonora Skripcinskaia, care a dirijat cu
multă măiestrie, s-a apropiat de cele două interprete
care-mi dictau:

– Pace și prietenie.
–„Să se lege și la noi”?... am întrebat neprice-

pând la început bine.
– „Se-nțelege” m-a corectat zâmbind Eleonora
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Skripcinskaia: „Se” – linioară – „nțelege”...
– Știți românește, m-am bucurat.
Mi-a zâmbit numai. Nu știa, dar învățase

împreună cu interpretele „Ceastușchi”-lor versurile
românești:

„Hai să zicem românește,
Foaie verde de trifoi,
Pace și prietenie
Se-nțelege și la noi.
Hai să-ncingem hora mare,
Hai, ce stai? Ce te codești?
Azi e zi de sărbătoare
Și-n Kiev, și-n București”...
Cei peste 800 de constructori care umpleau până

la refuz în acea seară sala Clubului Central simțeau
această sărbătoare. Spectacolul Ansamblului popu-
lar ucrainean de stat nu era obișnuit: avea loc în
cadrul Decadei artei și literaturii ucrainene. [...]5

● Horia Toma: Demnitatea numelui de con-
structor

În dimineața lui 6 noiembrie era ger și vânt. În
dimineața aceea, oamenii care așteptau autobuzele
D.G.H.-ului [Direcției Generale a Hidrocentralei],
tropăiau să se încălzească. Când au venit mașinile s-
au urcat și au pornit spre șantiere.

– Brrr... Ce frg!
Mașina trece pe la sectorul Baraj. Călătorii pri-

vesc cablurile întinse ale macaralelor funicular,
benele...

– Cum o fi acolo, sus?
– Pe frigul acesta!?

*
...Cum a fost acolo, sus?
În dimineața aceea, macaraua funicular nr. 2 a

stat. La orele 6 și 50 de minute. O defecțiune la
cabluri a oprit bena, care a rămas suspendată deasu-
pra văii Bistriței. În benă se afla un om: Mihai
David, betonist. Nu putea să coboare (zeci de metri
îl despărțeau de pământ). Frigul se întețise și începu-
se să fulguiască în rafale. Mihai David și-a strâns
pufoaica în jurul corpului. La înălțimea aceea frigul
era nemilos. Ce avea să facă?

Ce facem? S-au întrebat și oamenii de jos.
Trebuie reparat defectul și trebuie dat jos David. O
să înghețe acolo...

Defectul a fost reparat. David nu a înghețat. Cu
prețul unor eforturi, al unui eroism absolut necesar.

Mecanicii Chiriță – un om în vârstă – și Tomescu –
un băiat tânăr – au luat în răspunderea lor această
treabă grea. Pe o scândură, înaintând centimetru cu
centimetru, ei au mers cam 100 m până la locul
defecțiunii. Deasupra lor era cerul care cernea zăpa-
da. Dedesubt – valea adâncă a Bistriței. O singură
mișcare greșită și...

Oamenii au lucrat cu încleștare câteva ore. Pe
frig, pe viscol, la înălțime, cu mâinile pe oțelul rece
și dur. Zeci de priviri erau îndreptate spre ei.

...Când au tras cablul la loc au făcut un semn.
Bena în care se găsea David a coborât. Betonistul
fusese salvat.

– Cum a fost sus? – l-au întrebat mulți.
Ce putea să răspundă? Ajuns pe pământ, se uita

la cei doi mecanici aflați pe mijlocul coardei de oțel.
Bena s-a ridicat din nou, în dreptul celor doi meca-
nici. Pe frânghii, ei au coborât în benă. Cei de jos își
auzeau bătăile inimii. Când mecanicii au ajuns în
benă, toți au răsuflat ușurați.

*
...La prânz trec iar mașini cu oameni. Călătorii

privesc cablurile întinse.
– Cum o fi acolo, sus?
– Pe frigul acesta!?
Puțini au știut că acolo sus, pe frigul acesta,

oamenii au dovedit eroism. Că în ziua aceea au ridi-
cat la înălțime demnitatea numelui de constructor.6

Note:
1. Partidul e-n toate! E-n cele ce sunt/ Și-n cele ce

mâine vor râde la soare!/ E-n pruncul din leagăn/ Și-n
omul cărunt,/ E-n viața ce veșnic nu moare (George
Lesnea).

2. „Prieten al cărții” – insignă acordată în cadrul con-
cursului „Iubiți cartea”, desfășurat prin bibliotecile publice
și de întreprindere.

3. Cum de au scăpat cei vigilenți o asemenea „blasfe-
mie politică”?

4. Vezi și: Marin Ioniță, Kiseleff 10. Fabrica de scrii-
tori, București, Adevărul Holding, 2011.

5. C.H., an II, nr. 40, vineri, 7 sept. 1956, p. 2.
6. C.H., an II, nr. 50, vineri, 16 nov. 1956, p. 2).

Evident, reportajul ne amintește de Moartea lui Iacob
Onisia, dar singura legătură cu scrierea lui Geo Bogza e
doar parțiala similitudine.
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*
Iași, 20 sept[embrie] 1923
Mult stimate domnule Duică,
Răspund în termenul dorit la invitațiunea

d[umnea]v[oastră], pe care am primit-o cu multă
bucurie.

1). Biografia mea?! Am impresia că devin teri-
bil de pretențios comunicând-o în scopul în care
mi-o cereți d[umnea]v[oastră], am impresia că-mi
dau spre publicitate mai mult decât o fotografia în
2-3 poziții, ceea ce n-am făcut niciodată, am, apoi,
impresia că încep să fac o expunere asupra cuiva în
afară de mine... dar, în sfârșit, pe d[umnea]v[oas-
tră] nu vă interesează impresiile, ci datele și fapte-
le.

Iacă: M-am născut la 29 iunie 1893 într-un sat
Hulub din comuna Trușești, jud[ețul] Botoșani.
Tatăl meu era un preot tânăr în satul acela, iar
mama mea este fata unui preot vecin din satul
Gorbănești, pe care îl chema Chirica.

Am început a învăța, bineînțeles, la școala de

devale, din sat, pe urmă clasa a III-a am fost la
Marchian în Botoșani, apoi până într-a patra de
liceu la Institutele-Unite din Iași, și am terminat la
Liceul Internat, tot din Iași.

Aici la Liceul Internat era o biblioteca bună și
aici am prins gustul de literatură: întâi cea româ-
nească, pe urmă încet, încet cea franceză. Aici am
început să scriu și primele versuri, publicând la
„Arhive“, apoi la „Flacăra“, pe urmă la
„Convorbiri literare“, iar în 1913, pe când eram la
Universitatea din Iași, la „Viața Românească“.

Am făcut Dreptul la Iași, unde am urmat și doi
ani la Facultatea de Litere, sau mai precis la cursu-
rile de Română, Literatură și Filosofie.

După ce am terminat și armata, am lucrat, apoi,
în avocatură, ca ajutor al d[omnu]lui Cezar
Parthenie din București, iar după război m-am fixat
ca avocat în Iași, fiindcă orașul acesta îmi era drag,
și, mai ales, fiindcă mai drag decât orașul îmi era o
domnișoară1 cu care m-am căsătorit după vreo 5
ani de când o cunoscusem (în care timp i-am scris
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Printre scriitorii formați în spiritul revistei și cercului literar de la „Viața Românească“ un loc însemnat îl ocupă și poe-
tul, prozatorul, publicistul, traducătorul și memorialistul Demostene Botez (n. 29 iunie 1893, Hulub, jud. Botoșani – m.
18 martie 1973, București), care s-a impus ca un autentic cunoscător al complexei psihologii moderne.

Instruit și format la școala de estetică literară a lui G. Ibrăileanu, Demostene Botez, așa cum rezultă din mărturiile sale,
a rămas un tradiționalist moderat și s-a impus prin lirica sa pluricordă.

Epistola, pe care o restitui aici, a fost trimisă profesorului și istoricului literar Gheorghe Bogdan-Duică care i-a trimis
un chestionar ce conține câteva întrebări esențiale privind biografia și opera lui Demostene Botez. Informațiile pe care le
furnizează autorul plachetei Munții (1918) sunt exacte, complete și explicite și contribuie, firește, la o cunoaștere a
evoluției lirice și epice, de până atunci, a lui Demostene Botez.

Impresionează mărturiile privind copilăria și adolescența, amintirea „sunetului clopotului“ de la biserica din satul
Hulub, precum și discuțiile, extrem de interesante, pe care le-a avut cu G. Ibrăileanu referitoare la versificație, versul alb,
ritm, rimă și alte noțiuni de stilistică literară.

Prezența lui G. Ibrăileanu, care reprezenta, de fapt, o instituție, a fost providențială pentru literatura națională.
Remarcabile sunt, de asemenea, și observațiile pe care le face cercului și revistei „Convorbiri literare“ din București,

unde, grație lui Simion Mehedinți, participă la câteva întruniri.
Epistola aceasta se constituie într-un excelent document* de istorie literară menit să clarifice și să întregească unele

aspecte din itinerarul fizic și creator al unui poet ce se cuvine citit, și, uneori, recitit.



vreo 300 de poezii2, care n-au fost, nu vor fi și nu
vreau să fie niciodată publicate).

Pentru nepublicarea lor, atunci când le scriam,
și când, prin urmare, ca consecință și a vârstei, și a
prezumției de autor proaspăt etc. le credeam cel
puțin demne de tipar, am fost sfătuit de către
d[omnu]l G. Ibrăileanu, pe care îl vizitam, de pe
atunci, de vreo 2 ori pe săptămână, căruia mă plân-
geam deznădăjduit de câte ori trecea o zi fără să fac
o poezie. (De aceea azi mi-i un saltar așa de plin,
dar pe care nu mă îndur să-l golesc definitiv din
motive ușor de înțeles).

În Iași, odată căsătorit, m-am fixat și practic
avocatura cu resemnarea, aproape tragică, cu ce
ești nevoit să practici o meserie către care nu te
împinge decât nevoia de a trebui să ai cu ce trăi.

Pe când eram student am fost în corespondență
cu d[omnu]l S[imion] Mehedinți, care se ocupa de
colaborarea mea, și am vizitat cercul
„Convorbirilor literare“, care se ținea în saloanele
și sufrageria d[omnu]lui M. Săulescu, și a unui fost
ambasador prin Grecia (mi se pare Florescu, sau
așa ceva) pe la care erau lucruri tare frumoase din
Grecia în vitrine, ceea ce constituia suprema mea
distracție într-adevăr rară.

Din această preocupare contemplativă în care
mă aflam minunat, fiindcă mă puteam izola, mă
scotea d[omnu] Tzigara-Samurcaș, care-mi plăcea
fiindcă era vioi și mai bine dispus cu novicii, și
care-mi făcea cu ochiul să scot manuscrisul, și eu îl
scoteam îngrozitor de timid, fiindcă eram sărac și
tânăr și fiindcă saloanele acelea erau cumplit de
bogate. (Dar citeam, cu conștiința că plăcerea de a
contempla statuile grecești de prin vitrine trebuie să
aibă și partea lor de neplăcere).

Asupra felului cum se făceau criticile, nu vreau
să spun nimic, fiindcă vreau să fiu delicat, mai ales,
că totul se întâmpla în casa d[umnea]lor.

Mai apoi, odată ce l-am cunoscut pe d[omnu]l
Ibrăileanu, de care m-am simțit, de la început, foarte
apropiat sufletește, am avut impresia că între cei de
la „Viața Românească“ sunt mai „între ai mei“.
(Redacția era modestă și nu mă jenam de haine,
nici de privirile unui lacheu cu livrea care avea, în
special la acel fost ambasador din Grecia, o privire
foarte disprețuitoare pentru paltonul meu lăsat la
ușă în mâinile lui. (Uf! și acum mi-i grozav de

ciudă pe omul acela cu livrea).
Tot ce am publicat în „Viața Românească“ a

fost publicat după ce bucățile au fost refăcute după
sfaturile d[omnu]lui Ibrăileanu, cu care, uneori,
discutam mai mult asupra transformărilor cerute,
dar ale cărui obiecțiuni le vedeam de cele mai
multe ori, strașnic întemeiate, ceea ce m-a făcut să
am o încredere aproape fără restricție în ajutorul
d[omniei]sale.

Astăzi, mai rebel și mai personal, îi calc de
multe ori cele mai iremediabile recomandații. În
special asupra „versului liber“, suntem și acum
într-un continuu război, care se termină prin o
împăcare în sensul că eu teoretic sunt contra versu-
lui liber, iar d[omnu]l Ibrăileanu practic este pentru
versul liber; cu acest sistem eu ader la teoria
d[omniei] sale, și d[omnia] sa, mai vrând, nevrând,
aderă în cazuri excepționale la practica mea.

Pentru informarea d[umnea]v[oastră] vă pot
declara chiar că am convingerea că versul alb nu
poate avea decât trăinicia unei mode, dar că atunci
când îl întrebuințez o fac dintr-o necesitate de neîn-
lăturat, din nevoia de a da cât mai simplu un senti-
ment pentru ca prin aceasta să-i cresc spontaneita-
tea, și, deci, naturalețea și omenescul, și mai ales
pentru a feri emoțiile adânci și spontane de crusta
literaturii (de literaturism), care prin necesitatea rit-
mului impus și a rimei, ucide emoția sub adjective
și expresii fără culoare și fără simțire.

O mărturisire care poate v-ar interesa pentru
explicarea scrisului meu, este: „Am avut de mic
copil o cumplită oroare de moarte“. De câte ori se
trăgeau clopotele la biserică, ele nu-mi făceau
niciodată altă impresie decât că se trag pentru un
mort. Aceasta mă făcea atunci să mă ascund în
pivniță pentru ca să nu mai aud nimic, iar când tre-
cea vreo înmormântare pe la poarta noastră, și se
auzeau cântecele respective, eu fugeam în fundul
viei noastre din dosul casei.

Această oroare o port și acum în toată simțirea
mea. Și acum de Iașul acesta de care mă leagă atâ-
tea, am oroare fiindcă aici se trag clopotele toată
ziua, și nu e nimic mai cumplit decât urmărirea
aceasta a sunetului lor.

Acest sentiment mă obsedează cumplit, imagi-
nându-mi întotdeauna în viață un fel de cinică
resemnare, destul de tragică uneori (depinde de
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crize și stări sufletești), și acest sentiment, care
poate fi și o concepție într-o terminologie mai
savantă și mai didactică, este și sentimentul obse-
dant ca un sunet de clopot, în scrisul meu. (Dar asta
nu au vroit să analizeze nimeni din cei care fac cri-
tică de artă cu tabla înmulțirii, numărând câți de
„și“, de „ca“ și „singur“ sunt în volumul meu).

O, dar, biografia mea devine un întreg roman, și
nu vreau să vă țin prea mult. Nu-i așa că și până aici
am abuzat?

2) Operele: a) Munții, o plachetă cu 6 poezii
scrise în 1918 după pacea de la București. A fost
tipărită în Iași la Tipografia „Versuri și Proză“, în
300 de exemplare, azi epuizate.

Această broșură a fost premiată în 1919 de
Academia Română după un raport al d[omnu]lui
Duiliu Zamfirescu, cu o parte din premiul Heliade
Rădulescu.

b). Floarea pământului, volum editat de
Soc[ietatea] „Viața Românească“ în 1920 și pre-
miat de Academia Română cu acelaș[i] premiu
după raportul d[omnu]lui I.Al. Brătescu-Voinești.

c). Povestea omului editată tot de Soc[ietatea]
„Viața Românească“ în 1922.

Toate volumele cuprind versuri.
3). Revistele la care am colaborat: „Arhiva“,

„Convorbiri literare“, „Flacăra“, „Letopiseți“,
„Cronica“, „Hiena“ (cu versuri și note),
„Gândirea“, „Însemnări literare“, „Momentul“,
„Viața Românească“ și, desigur, vor mai fi și altele
de care nu-mi amintesc și unde colaborarea a fost
sporadică.

La cele 3 reviste, prime, am colaborat în
„junețe“ fără oarecare legături, la toate celelalte am
colaborat cu un entuziasm de prieten al revistei și
cu sentimentul că colaborez la o revistă care este
puțin și sufletește și a mea. (Ceea ce este cu totul
altceva).

4). Influențe ~ Nu-mi recunosc. Și asta nu din
prezumție, ci cu toată sinceritatea și buna credință.
Recunosc doar o influență generală a literaturii
ruse, care mi-a format sufletul sau care e mai
aproape de fondul meu sufletesc, și cu care întrevăd
o asemănare în atitudinea față de oameni și viață.

Trimit, bineînțeles, și operele mele la adresa
indicată. Mă [i]ertați că am fost cam lung. Am cre-
zut că anumite convingeri și credințe intime sunt

mai de folos scopului urmărit de d[umnea]v[oastră]
decât alte date. În acest sens, însă, nu am fost așa
de complet, pe cât aș fi dorit.

Vă salut cu toată stima,
Demostene Botez

Note:
* Originalul acestei epistole, inedite, se află la

Biblioteca Academiei Române. Cota S 7/CCXCVIII.
1. Georgeta Vrabie, o distinsă intelectuală a Iașului

interbelic.
2. Manuscrisele celor trei sute de poezii ale lui

Demostene Botez se află în biblioteca profesorului Nicolae
Scurtu din București, precum și un voluminos Album cu
manuscrise și autografe ale scriitorilor români și străini ce
a aparținut doamnei Georgeta Vrabie.
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CALENDAR FEBRUARIE

Violeta Lăcătuşu –  02.02.1944

Ionel Nicolae – 04.02.1944

Violeta Craiu (Cârjan Georgeta) – 07.02.1955

Lucia Gabriela Munteanu – 09.02.1955

Agache Catinca – 10.02.1950

Vasile Spiridon – 14.02.1958

Carmelia Leonte -15.02.1964

Petruţ Pârvescu – 17.02.1956

Vasile Burlui – 18.02.1943

Mircea Radu Iacoban – 19.02.1940

Lucia Nenati-Olaru - 20.02.1949

Ionel Bostan – 21.02.1962

Eleonora Cărcăleanu – 21.02.1939

Radu Părpăuţă – 25.02.1955

Ștefan Amariței – 26.02.1951

Mihai Constantin 

(David Alexandru) – 27.02.1958
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În istoria literaturei noastre, d. Ion
Pilat reeditează biblica pildă a fiului
prodig, întors acasă după nenumărate
peregrinări. Sʼa îmbătat de imaginea
viorie a aparentului nostru ideal lite-
rar dela debutul acestui veac și a scris
Visări păgâne. După lungi experiențe
în cari căuta o legătură trainică cu tre-
cutul și violenta cremenea expresiei
pentru a scoate din verb poesia,
demonul său poetic sʼa culcușit cât
mai aproape de el însuși. E așa de fru-
mos Argeșul, Florica îi evocă atâtea
umbre și Miorcanii sunt cu totul
aproape de sufletul lui, de vreme ce
luna, iazul, moara, drumul și gâștele
albe pe prundiș își găsesc în poezia sa
locul.

Lʼași asemăna cu Francis Jammes – pentru că se
obisnuește în critica literară maniera funestă a analogii-
lor – și bag de seamă că aș greși. Prin raciniana limpe-
zime şi organizare a elementelor poeziei sale, observ că
Ion Pillat se depărtează cu câteva leghe de Jammes. În
poezia sa a cules sucul pământului, ca sitarul, a cules
fâșâitul miriștilor şi oglindirea de femee proastă a lunii
în lac. Pe calea aceasta, întâlnirea cu Alexandri îi era
inevitabilă. Pe Argeș în sus și Satul meu o dovedesc.
Dramatizarea Dinu Păturică duce la aceleași concluzii.
Şi atunci, la pagina despre Ion Pillat, însemnăm cea mai
necontestabilă ofrandă a scurtei noastre tradiții literare,
și, în momentul istoric prin care trece literatura noastră
în continua devenire, însemnăm cazul cel mai cert al
stabilităței și al evoluției naturale. Dusă de curente și
furtuni ca o Roză a vânturilor, izbutise să creeze o lite-
ratură admirabilă prin subtilitate dar străină de sufletul
nostru, fără finalitate, deci deschisă în viitorime unui
sceptic: „Ei și?”. Planta a prins rădăcini adânci în solul
autohton şi a rodit îmbelșugat.

*
Între ediții rarisime și extrem de îngrijite, d. Ion

Pillat se scuză pentru aparențele bibliotecei sale de
„nouveau riche”:

– Pe vremea studenției mele la
LʼÉcole normale supérieure, la Paris,
tatăl meu îmi trimitea bani numai
pentru cărți prețioase și... legate. Pe
atunci era o distincție aristocratică
ținuta cărții. Astăzi e luată în deșert.

Miniaturi japoneze, alături de
icoane vechi de argint, sculpturi pri-
mitive românești, în lemn, alături de
cel mai sugestiv blazon al unei orien-
tale aristocrații: un „grattoir” cu care
se va fi scărpinat cine știe ce beiza-
dea! D. Ion Pillat iubește aceste relic-
ve și, fericit, vorbește despre toate.
Știe despre toate câte ceva, o poveste
sau o întâmplare. Dintrʼun raft, îmi
arată o ediție extrem de rară a celor o

mie şi una de nopți, ilustrată cu o fineță și cu un deose-
bit spirit al epocei și al atmosferei povestirilor din
Halima. Nici edițiile facsimile, nici colecțiile de Rodin,
nici admirabilele Shakespear-uri în pergament nu mʼau
ispitit ca paginile acelea de artă a Visului de hașiș al
Orientului cu pagode și cadâne misterioase. Pentru
prima oară în viață mi-am dat seama că instinctele mele
și pasiunea mea pentru carte își dau mâna întrʼun com-
plot cu aparențe rușinoase. Mʼam simțit în stare să fur
o carte... Din fericire, acum ispita a trecut!...

Preocupări culturale de moment
– Politica noastră culturală trebue fie una conserva-

toare. Și conservatoare nu în sensul doctrinar, ci în sen-
sul lexical al cuvântului. Să păstrăm tot ce avem, până
în momentul în care materialul strâns va putea fi turnat
în opere de artă. Vor concura la aceasta împrejurările
istorice, cari să sperăm că peste câteva decenii vor fi
mai puțin turburi.

Dar pentru a păstra acel specific românesc al
momentului, al fazei noastre actuale de evoluție, ne tre-
buesc negreșit căminuri conservatoare. Căci în evoluție
se pierde, an cu an, toată poezia timpurilor arhaice,
toată poezia poporană, tot versul și tot viersul sufletului
românesc. De aceea cred că ne trebuesc nu numai
colecții de folklor poetic, ci și un muzeu de fonograme.
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Culegând ca întrʼo antologie în muzeu acel specific
care încă mai dăinuește, vom putea face și noi mai târ-
ziu, pentru România, ceea ce au făcut Rimski Korsakov
și Musorgski pentru Rusia.

Auzeam că marele nostru Enescu prepară o operă –
Oedip – după scenariul poetic al lui Delteil, mi se pare.
Nu înțeleg cum un mit grecesc poate deveni operă
românească, chiar dacă în compoziția lui muzicală sunt
elemente folkloristice românești, după ce ea sʼa alambi-
cat și printrʼun suflet at geniului semit al lui Delteil.
Opera va trece prin trei suflete fundamental deosebite.
Uite, așa nu înțeleg...

Experiența dibuirilor prin ogoarele altora, pe care
am făcut-o în literatură, trebue să ne învețe multe, dar
mai ales un fapt esențial și extrem de prețios pentru
conduita viitorului nostru avânt cultural: Noi nu isbutim
să interesăm străinătatea decât întrucât suntem români.
Ni se va cere ceva al nostru, dar al nostru absolut.

Iată, sʼau tradus câteva opere românești în străinăta-
te, dintre cari una reprezentativă. Vorbesc de Ion
Creangă.

Dar sʼa tradus și din Duiliu Zamfirescu și a interesat
mai puțin. E mai occidental. Francezii ne pot uşor repli-
ca: Oh excusez, mais... nous avions déjà cela... Pe când
Creangă descrețește frunțile imperturbabililor Englezi.
Nu e oare un indiciu sigur? Suntem încă un popor tânăr
și mai avem multe de învățat.

Curentele literare
– În general, la noi, curentele literare nʼau pornit

dela rădăcină. Au fost simple contaminări cari au prins
uneori. Dar a fost o creștere de seră, artificială.

Îmi place să citesc pe Vinea, îl înțeleg numai după
ce am cunoscut pe toți înaintașii lui în poezia româneas-
că. Dar nu pot să pricep un curent pornit dintrʼo
neînțelegere a tendințelor străinilor, așa cum nu pot
recunoaște că un oarecare a pătruns pe Mallarmé pe
care lʼa citit „à coup de dictionnaire”.

Nu văd o orientare bună literaturei decât în tendințe
retrospective. Asta este, în definitiv, și ceea ce numim
în noi o tradiție literară: autohtonism.

Burse în țară
– În legătură cu acestea, sunt împotriva burselor cari

se dau tinerilor pentru studii în străinătate, de unde nu
se știe câți se mai întorc. Sunt însă pentru darea de
burse pentru vizitarea țărei noastre, pentru cunoașterea
monumentelor noastre de artă națională. Mănăstirile
Bucovinei sunt unice – și atunci suntem siguri că ceea-
ce am educat cu bursele Statului se va recolta pentru noi
și numai pentru noi. Trebue în cele din urmă să deschi-
dem bine ochii asupra acestor realități. Și încă ceva: în

școală mai multe cărți și mai puțin sport. Să amintim
profesorilor de nădejdile pe cari noi le-am pus în ei. 

Reforme administrative la „Arte”
– Dacă ați fi ministru al Artelor, ce-ați face?
– Dacă aşi fi ministru al Artelor, mi-aşi desființa

ministerul și aşi face din el un subsecretariat de Stat,
independent (așa cum sunt Căile Ferate). Și atunci aşi
avea un minister – în mic – al scriitorilor exclusiv (nu
și al preoților, cari nʼau nimic comun cu arta). Atunci
cred că sʼar putea face și un program de lucru, și o coor-
donare a forțelor în folosul aparatului cultural patronat
de Stat. Deocamdată Consiliul Literilor are o parte din
această chemare și mă bucur că, în calitatea mea de
membru în acest consiliu, voi putea spune și eu un
cuvânt bun.

Cartea
– Cartea noastră românească este abia întrʼo fază de

formație. Nu și-a ajuns încă majoratul. Și, din neferici-
re, nici autoritatea sub a cărei tutelă a fost pusă cartea
nu și-a înțeles bine rostul. Înțelegi că e vorba de Casa
Școalelor, ale cărei cărți sunt adevărate compromisuri
pentru faza actuală a artei lui Gutenberg.

O revistă subvenționată de Stat nu e posibilă. Tot ce
se poate face este să se sprijine o revistă bună, cu con-
ducere independentă de resortul sprijinitor, prin plasare
de abonamente, prin colportaj. În librari să nu ne punem
prea mari speranțe. Ei nu pun în vitrină nici revistele,
nici cărțile editate de ei...

Opere în preparație
– Ce prepar? Un volum de versuri. Se chiamă

Biserica veche. Un altul se numește Limpezimi. Am
apoi gata, în sertare, cicluri răslețe, Morții, care va fi un
poem mai mare, un poem al luptei noastre între clase,
un fel de Eugen Oneghin al nostru, apoi Ilustrații pen-
tru o evanghelie românească, din care am să-ți citesc
ceva.

*
Şi mi-a citit. Am regăsit acolo pe poetul bun de altă-

dată, pe virtuosul cristalizator de sentimente mistice în
cadre autohtone și nʼam știut să-i mulțumesc.

La despărțire, am trecut în altă lume. Dela atmosfe-
ra de liniște patriarhală a poeziilor lui Ion Pillat, lăsând
în urmă tristețile plongioase ale parcului Ioanid, des-
frunzit, mʼam afundat în vacarmul orașului. Şi nʼam
știut toată ziua de ce am fost trist.

(Rampa, An VIII, Nr. 2442, 14 decembrie 1925)
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Nazareth
Să străbați orașul pustiu
Și să fii viu!

Deși în acest asfințit
Nimeni nu a murit,

Oamenii care-au rămas
S-au abstras,

Strigoi nefirești.

Lumină, mai ești?

De dincolo de fire,
În mistuire,

Vin umbre adânci.

Lumină, te frângi? 

Se face seară
A doua oară,

În plină zi.
De va veni

Cel așteptat,
Nespăimântat,

Fi-va Zidirea!

Mă doare privirea.

Mă trag încet
Spre Nazareth.

Așteptare
Doamne, dă-mi cuvântul
Pe care strigându-l

Să te pot atinge
Ca și cum aș ninge,

Să te pot chema
Ca pe mama mea

Când cădeam în somn
Fără să adorm,

Floare de arțar,
Și plângeam amar.

Doamne, dă-mi cuvântul!

Căci veniră iele
Ce nu poartă piele

Și veniră-n gând
Cu gust de pământ

Să mă ia cu ele.

Dar unde m-aș duce?
Pletele străluce

Se fac un deșert
În care aștept,

Tac și-aștept,
Tac și-aștept,
Cuvântul tău repet

Doar pe dinlăuntrul,
Neștiindu-l gândul.

Doamne, nu mă da,
Căci vor pielea mea.

Lumină, de ce plângi?
Lumină, de ce plângi
În cercuri adânci,

Pe crucea din vis?
Și ți-am zis, și ți-am zis

Lumină de Viu
Și chip de târziu,

A lumii margine,
Noli me tangere.
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atingând mecanic pe-un ecran cu privirea
ruinele putrede-ale veacului
aș putea să dau oricând mărturie

că moartea e vie mai mult ca oricând

mângâind un real slăbit și bolnav între umerii goi 
ai tăcerii

limitând strălucirea luminii
pe o scenă plină de orgolii a lumii
care îngroapă-n regrete o derută nostalgică

a nopții care-i confiscă vieții podoabele

într-o iarnă plină de triste acorduri
prelungite spre toamnă
de zgomotul armelor viclean și crispat

repetând că moartea e vie mai mult ca oricând
și că nu-i mai e frică de nimeni
spunând că viața îi e cum o fiică

pe care o trece întruna prin ușa destinului
cu infinită iubire

dinspre ziua dintâi spre (ne)fire

când sub vaste orologii de ceață
timpul păstorește vremuri barbare

măștile lumii prefac în lăuntrice semne angoase 
și patimi

destrămate mecanic în pustia lipsită cu totul 
de aripi

unde fiecare poate fi oricând celălalt
disperat pe durata dintre acum și nicicând

unde ninsoarea îi răscumpără fiecăruia gândul
într-o vale ruginită a plângerii

prin care ziua de mâine nici nu se vede

părând o destinație tot mai nesigură
a unor vieți descumpănite și palide

pe care inconștiența unei părți a lumii
le zidește de vii între fastuoase ruine

și măruntaiele urii prin semnul nebuniei

care-i oferă lumii moartea pe gratis
în nopți buimace și-n zile fără pace

prin care Dumnezeu încearcă să coboare
pe apele memoriei (in)voluntare 

blând repetând îndemnul Lui la pace

făcând uneori figurație clipa fuge de noi 
migrând într-un punct de vedere al timpului

pe care cred că nu-l știu
și care devine curând amintire
a unui târziu viscolit de primejdii

hrănit cu scenarii lăuntrice care-i adaugă 
lumii-ndoiala

prin care lumina migrează-ntr-un punct

pe care nu uit niciodată să-l pun
când răscolesc fumul greu al absenței
sub o mască cioplită din lacrimi
a poemului citit de la mare distanță

care nu câștigă niciodată războiul cu visul
imaterial și nesigur

și-a cărui destrămare duioasă
lasă în afara poveștii un viitor (pe)trecut

pe care pasărea neagră îl aplaudă-ndelung

(din volumul în pregătire Poeme de adormit moartea)
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POEMUL FLUTURE
Acest vârf cuminte de creion
străpunge poemului aripa,
îi scoate măruntaiele
îl umple cu minuni.
Cum prima ploaie de-aprilie dispare
fără să zgârâie aerul
nu mișcă un deget
pagina neiertătoare
așteaptă să-și tocească vârful creionul
poemul să zboare în locul meu.

CU STRĂLUCIREA TA
În oglinda lustruită a lacului
învăț ziua să-și piardă conturul
clipa sălcie se retrage pe mal 
s-arunce cu pietre
spre bunele mele intenții

când soarele închide un ochi
cu strălucirea ta începe dimineața

TRISTEȚI NAVETISTE
În autobuzul doldora
de tristeți navetiste
ne îmbulzim ca-n destin:
coborâm
urcăm 
dintr-o vârstă în alta.
Mă insinuez în sufletul ferestrei
aburit
transparent,
cei din jur merg cu discuțiile
la viteză maximă
în zig-zag...

Pe scaunul din față
gângurește primăvara
cu degetul arătător desenează
linii verticale, ramuri.
Amuțesc șinele 
când dragostea noastră-și prinde în plete
margaretele culese de tine vara trecută.
Vatmanul frânează brusc.
Mai e puțin până la capătul lumii.
Cu tristețile întoarse pe dos
autobuzul se va pierde în zare,
copacul desenat pe geam cu degetul arătător
va înflori

SUFLET DE HÂRTIE
M-ai citit printre rânduri
dintr-o suflare
sau alene
cât să-ți rețin atenția
c-un ochi la prima pagină
unde din când în când plouă,
cu altul pe pagina goală
unde e soare întruna

l-ai mutat mai la umbră
și-ai râs
când de sufletu-mi te despărțeau câteva file
pe care le-ai rupt
din greșeală

BRAZII
Viscolul împrăștie doruri
dinspre lumea aceasta spre cealaltă.
Nu mai vor să stea în picioare
brazii din curtea bunicului.
Cei tăiați
în magazie
continuă să se înalțe.
De Crăciun li se vor aprinde beculețele
când vor vedea
că-n locul lor au albit 
umerii încovoiați ai bunicului
visând la o lume mai dreaptă.
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1*** 
ce pasăre neagră
rupe
din
trupuri,
ce pasăre neagră
tot stinge o stea,
doar pruncii din pântec
îndrăznesc să o-nfrunte
și
să refacă legământul cu ea.

ce pasăre neagră
se hrănește
cu 
inimi,
ce pasăre neagră
zdrențuiește o stea,
doar geamătul mamei
poate s-o-nfrunte
și
să refacă legământul cu ea.

ce pasăre neagră
soarbe 
din
creier,
ce pasăre neagră
aprinde o stea,
doar nașterea-n țipăt
poate s-o-nfrunte
și
să refacă legământul cu ea.

2 ***
mâna, piciorul, sprânceana și ochiul
-necontenită vorbire-
lava din creier inundă gâtlejul
în cercuri,
stropi de cuvinte-n  murire.

înaripate silabe în bernă
se prăbușesc
în
rărunchi.
bolboroseala aruncă în stemă
semn de pieire
în
unghi.

3***
care bărbat e aproape de femeie
nu e același
cu
bărbatul aproape de copil.
ei se întâlnesc fără arme
doar în inima neînfricată a viteazului
ce
nu se teme
să fie omorât
de
propria stea.

4***
singurătatea mătăsoasă a închiderii
înveșmântează regește
mamele
fără
de
copil.
nici frigul, nici foamea, nici setea, nici tăișul celor mai

grele cuvinte
nu
strică
trupul roditor în grădinile minții.

5***
cel înveșmântat în cămașa învinsului
lovește câinele orb
în 
lanțuri
inima 
aleargă prin păduri
căutând trupul cald și puternic al tatălui.

6***
Mamă nesăbuită,
ai râvnit prea mult
iar
gândul tău la facere ursită este.

pecete fierbinte în carnea făpturii cu stea.

privește
pruncul
în cădere
pe drumul pietros
aleargă 
să-și stingă arsura în viețuire neorânduită,
copilul tău îmbătrânește singur.
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DESENE PE FRUNZE

Sub aripa somnului dăltuiesc cuvinte. 
Noaptea coboară-n priviri
cu  ceasul din urmă, care vine tot mai aproape.

Valuri cu tonuri confuze şi mări cu contururi incerte
risipite-n uitare de sine.

Umbra lucrurilor viitoare şi iarba neliniştii se-aştern
peste noi
asemeni singurătăţii-nverzite,
asemeni vântului tânăr
ca un cânt al pierzaniei.

Toamna-şi desenează chipul pe frunze,
scrie nostalgii pe fire de iarbă 
şi vântul la marginea timpului
spulberă noaptea.

HIMERE

Vaporul de hârtie a plecat lăsând pe chei două statui
mişcătoare,
două statui îmbrăţişate,
două statui,
două
inimi 
risipite la marginea vremii.

Gloria goală,
sirenă nebună,
ademeneşte pe viitori-necaţi
ce–şi aruncă disperarea în valuri.

Cei ce plâng la marginea inimii,
amestecaţi printre scoici şi iluzii,
sunt aruncaţi  de flux si reflux pe ţărmul uitării.

Prea mulţi se pierd în braţele fetei Morgana
Când pustiul şi marea cer alte vieţi mereu şi mereu.

Bulină
Se rotește între noi
De la vârful nasului până la finalul nasturelui de la bluză,
Ne înconjoară, ne silește la o hrană artificială.
Pe fundalul industrial, fularul indentității rupe
Cadrane și parcele de frunze târzii.
Ladă frigorifică la intrarea în săptămână.
Se congelează sentimente,
Se pun etichete pe fiecare pungă sigilată.
Încercare de început sustenabil.
Buline pentru fiecare sentiment reciclat,
Ordonare alfabetică pe intensități,
Scanare facială, se trimite
Prin bluetooth în funcție de vârstă...
Trăirea.

Întuneric
Am venit aici unde coastele rupte
Se împletesc cu dorința pentru libertate,
Unde Sfinții martiri se odihnesc la picioarele trecătorilor.
Unde noaptea e infinită și lumina se sperie de torționari,
Unde timpul se măsoară în picuri de sânge
Și arta constă în a te ruga.
Am venit aici unde a păși 
E o acțiune limitată de emoții și durere,
Unde tații și bunicii își chemau
Prin gânduri florile de acasă,
Unde constrângerea a făcut legământ peste gratii
Și cerul e desenat pe peretele unei celule.
Unde strămoșii noștri au îndurat pentru credință,
Unde egalitatea e doar un ideal între stăpâni
Și buzele șopteau, închise, taine.

Traducere
Zâmbești cu ultimele gene ale timpului.
Pijamale cu buline înmuiate în cafeaua fierbinte,
Productivitatea șoptește cu indulgență
Aruncându-ți căștile pe pat.
Dealuri scăldate ca pișcoturile în lapte
îndulcesc pagini pătate cu scris
La ușă stelele străbat lumea albastră
Peste soarele din nordul camerei.
Un lan de lumină desenată cu vârful degetelor
Strânge realitățile și le omogenizează cu vise...
Toate locurile pe care ți le amintești
Din ochii șansei pierdute
S-au cofesat mierii de salcâm.
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ACEASTĂ LUME CREPUSCULARĂ

Motto: ,,Suntem vecini cu nimicul cu golul 
Tristețea a plecat la vânătoare 
Pe câmpul pustiu 
Stelele ne inundă cu singurătatea lor”
(Ion Cristofor, Poeme canibale)

ce să-ți spun eu ție prietene sufletul meu risipit în
toată galaxia parcă nimic nu mai merge osia lumii a
încremenit axis mundi se clatină plouă cu cenușă pe
tristețile noastre trăim într-o lume fictivă ireală o
nebuloasă întunecată cețoasă fără legătură cu viața
reală nu ne mai aparținem nu știm cine suntem de
fapt nimic nu este al nostru universul și-a întors fața
de la noi ne-a abandonat propriului destin o lume
paralelă ostilă hidoasă își arată către noi adevăratul
chip lumea s-a atomizat sub ochii noștri este toată
numai fărâme dezgolire deziluzie dezastru unde să
fugim de noi înșine cum să ne apărăm de singurătate
cerul de plumb s-a lăsat pe umerii noștri îngerii
Domnului ne-au părăsit la răspântii nu mai e nimeni
să ne întâmpine să ne arate calea troițele au fost scoa-
se smulse din rădăcini o lume fără semne întunecată
și goală nu e loc pentru revelație Dumnezeu a ajuns
un simplu anonim pe pământul lui în lumea de El
creată aici trebuia să-ajungem știm bine unde suntem
vremea apostaziei amurgul zeilor...

semnele rele se iviseră demult balaurul uriaș aco-
perea cerul dar nimeni nu voia să-l vadă părea o sim-
plă legendă biblică neliniștea noastră nu s-a născut
ieri și nu e o-ntâmplare este născută din angoasele
oamenilor valuri uriașe se ridică gata să ne-nghită
contemplăm absenți propria prăbușire nu știm ce
poate să aducă ziua de mâine intuiam că nu mai avem
viitor nu putem ieși singuri la liman cineva a ascuns
torța o lume fără lumină știm unde suntem dar ne
complacem în această lume crepusculară e însuși spi-
ritul veacului amestecul de lumină și întuneric...

Realitate
Citisem filosofi a în traduceri şi nu-mi plăcea mereu avu-
sesem o viaţă părăsită de idealuri - un obraz neridat şi plin
de entuziasm departe de oamenii ignoranţi înţelesesm că
omul era eliberat de orice morală vitală fiecare om trăieşte-
n lumea lui a lucrurilor dinlăuntru dorind să se-nţeleagă cu
cei dinafară dar nu se-ntâmplă nu accept miracolul ostil al
acestui curent vechi şi teluric unii sunt darnici alţii lacomi
cruzi nemiloşi sperjuri vicleni orice scop dacă e virtuos ne
duce la pieire dacă-l acceptăm nu-mi plac moraliştii uma-
nitariştii ascunzând compătimire sau mânia aceea aproape
de nesuportat fără nicio claritate sunt sceptică şi vreau să
citesc din citatele scriitorilor antici să plec de pe pământ să
fiu copil iarăşi ca la-nceputuri „en vieillissant j’ai appris a
porter moins d’attention a ce que Ies gens disent – je ne
fais pas que regarder ce qu ils font” Andrew Carnegie
încerc să acţionez ca un om liber să nu tulbur omenirea m-
am întrebat de unde vine puterea lumii şi cine o are care ar
fî adevărul unde era lumina şi minima decenţă caracterele
diamantine rafinate şi geniale au plecat cele care au schim-
bat suferinţa în bucurie în acel reper de umanitate credinţă
demnitate crescute din jaratic lăsaţi-mă să număr frunzele
şi aripile cerului căzând vreau să mă simt copil fară-nceta-
re s-ating eternitatea

Chemare
Şi eu mă bucur tremurând de triumful imaginaţiei se zvo-
nise că am murit că moartea m-a fragmentat că se plimba
de mână cu mine şi jucam şotronul ne jucam de-a v-aţi
ascunselea printre piramide să ştiţi că ea e o abstracţie a
copilăriei un pansament al anotimpurilor albite primitoare
de cuvinte măcinate am încredere în psihicul şi sufletul
meu în cartea de joc între o zi şi o dimineaţă bucuroasă să
nu fiu recunoscută mai multe imagini îmi pulsează din idei
din seminţe din suferinţa pentru ceva timp umană fără a şti
când învierea va zbura spre alte timpuri prin ferestre des-
chise am trăit în mai multe nopţi ale iadului ca o fantomă
îmi plăcea să spun că singura ieşire este aceea de a observa
descifrând jocurile cu identitatea eu mă multiplicasem sin-
gură nu existam – doar miile de fantome asemănătoare ca
o tablă de şah – alb şi negru – redusă la o competiţie aşa
cum după ce-ţi frigi mâna începi să-nveţi ce este căldura şi
apoi mă-ndrept în locuri intangibile de neatins înrădăcinate
pe care timpul le va distruge şi deteriora Iară recunoştinţă
aşa cum vântul spulberă nisipul şi-l strecoară printre valuri
aşa cum un poet scrie şi nu se dezlănţuie pentru acest lucru
dacă nu-i ies cuvintele involuntar din suflet şi din minte
dacă stă zile întregi fără a-şi ordona şi aranja gândurile mai
bine nu încearcă – înseamnă că nu are nicio chemare
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M-am născut la 12 aprilie 1952, la Bucureşti, la
maternitatea din cadrul Spitalului Pantelimon. Pentru
că era în vremea Floriilor, pe lângă numele prorocului
Daniel, tata s-a gândit să mă înzestreze şi cu numele de
Florian. 

În acea vreme, părinţii mei locuiau în Brăneşti, într-
o casă cu chirie, tata fiind contabil la secţia financiară,
unde fusese angajat cu doi ani înaintea de a mă naşte eu,
iar mama era casnică, aşa cum avea să fie multă vreme
şi după aceea. Din cei câţiva ani (1952 – 1955) petrecuţi
la Brăneşti amintiri am disparate şi puţine. Nu îmi
amintesc deloc iarna anului 1954, cu zăpezi mari cât
casa, când tata, din lipsă de lemne, a ars până în primă-
vară tot gardul secţiei financiare învecinate, ca să nu
murim de frig, şi ne-a păzit, pe mine şi pe fratele meu,
cu un ciocan, cu care ar fi înfruntat haitele de lupi înfo-
metaţi în cazul că ar fi năvălit în casă peste noi. El
povestea că în acea iarnă teribilă, la Brăneşti, lupii ar fi
devorat nişte militari sovietici, din care nu s-au mai
găsit decât hainele şi cizmele soldăţeşti şi îşi amintea cu
admiraţie de domnul Viniciuc, un coleg de serviciu,
care făcea naveta pe jos de la Bucureşti la Brăneşti,
înfruntând zăpada, gerul şi fiarele flămânde şi aducân-
du-ne pâine într-un rucsac, fie-i pomenită amintirea!
Peste ani, într-o vară, când eram de vreo 12-13 ani, l-am
cunoscut în carne şi oase pe domnul acesta, Viniciuc, cu
ocazia unei vizite pe care i-a făcut-o la mănăstire maicii
Cassiana Velicu, mătuşa mea, şi m-am mirat să constat
că înfăţişarea lui nu corespundea deloc cu imaginea de
voinic ca din poveşti pe care i-o zugrăvise tata; avea un
nas ca un cartof şi nişte obraji parcă ciupiţi de vărsat ori
de ţânţari, era chel sau aproape şi destul de în vârstă,
însă vorbea frumos cu tata, care se bucura să-l revadă
după multă vreme. De atunci nici nu l-a mai revăzut. 

Fratele meu, Cornel-Brumărel, a venit pe lume la un
an şi jumătate după mine, în vremea când cădeau pri-
mele brume din octombrie, lună numită popular brumă-
rel, dar eu am început să observ prezenţa lui când trecu-
sem de patru ani şi nu mai locuiam la Brăneşti. Mama
povestea despre el că la naştere doctorii ar fi trebuit să
îi remodeleze capul, care era cam neconform cu stan-

dardele, fiind prea lat ori prea lung, tot aşa cum despre
mine spunea că la naştere fusesem făcut să respir doar
după ce mi se aplicaseră o serie de lovituri energice cu
palma la poponeţ. Nu prea eram convins că trebuia să
vin neapărat pe lume, dar totuşi am venit. Tot ea poves-
tea că mătuşa mea, monahia Casiana, venea în vizită la
mama toată ziua bună ziua, şi de fiecare dată doctorii o
dădeau afară, fiindcă era tocmai vremea când accesul şi
prezenţa feţelor călugăreşti şi bisericeşti fusese prohibit
în unităţile spitaliceşti.

Din vremea aceasta de început de lume nu îmi aduc
aminte nici de miracolul măselelor noi care îi crescuse-
ră bătrânului nostru proprietar, miracol despre care tata
şi-a tot amintit mulţi ani după aceea. Dar dacă el spunea
aşa, aşa trebuie să fi fost. Nici de un coleg hâtru poreclit
Răţoi-Mazurcă, pomenit cu umor uneori de tata în
momentele lui de anamneză nu îmi aduc aminte, tot aşa
cum nu pot deloc să îmi evoc retrospectiv petrecerea
ocazionată de una dintre primele mele aniversări, oca-
zie cu care un unchi, Leonte, care o ţinea pe sora mai
mare a mamei, gestionar la cooperativa din localitate,
unde şi ei stăteau cu chirie ca şi noi, venind pe seară
cam afumat, a spart ouăle pe care ni le adusese în dar.
Tata se mira că eu nu îmi aduceam aminte de această
întâmplare, dar parcă eu nu aveam altceva mai bun de
făcut decât să ţin minte povestea cu ouăle sparte de
unchiul abţiguit care a spart ouăle de ziua mea de naş-
tere. 

În anii cât am stat la Brăneşti, mergeam des la
mănăstirea Pasărea, la bunica. Din aceste vizite păstrez
şi primele amintiri mai semnificative, dintre care într-
una, ca într-o fotogramă, mă văd în braţele bunicii, în
piaţa din faţa bisericii, înconjuraţi de câteva maici şi mă
aud întrebând-o pe bunica unde locuim noi. O altă
amintire de pe când eram foarte mic şi mergeam la
mănăstire cu tata este legată de o scenă în care preotul
mănăstirii, întâlnindu-mă pe uliţă, unde era lume adu-
nată, m-a „binecuvântat” în trecere cu coada unui peşte
mare, pe care mi l-a trecut pe la nas. Acel preot cred că
a locuit o vreme în casa bunicii mele, deoarece reţin
cum într-o seară, târziu, a apărut în uşa camerei înveci-
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nate şi ne-a cerut să facem linişte, ameninţându-ne
mustrător pe amândoi cu degetul, fiindcă îi tulburasem
somnul vorbind în gura mare la o oră care trebuie să fi
fost târzie, ceea ce l-a făcut pe tata să facă o figură vino-
vată. N-am aflat niciodată cine era cuvioasa faţă biseri-
cească, nici dacă într-adevăr scena de mai sus s-a petre-
cut cu adevărat în casa bunicii mele sau în altă parte.
Sigur nu era vorba de părintele Petru, preotul mănăsti-
rii, fiindcă acela avea casa lui, la capătul străzii, în par-
tea dinspre lac şi cimitir. Picantă este şi o amintire ful-
gurantă, cu o fată în vârsta preadolescenţei, Tănţel, nu
ştiu a cui şi de unde, care locuia în casa bunicii şi pe
care îmi plăcea, seara, când se dezbrăca de hainele de
peste zi, ca să se culce, să o ciupesc de sânii care înce-
peau să îi înmugurească, ceea ce o făcea să ţipe şi să se
îmbujoreze de plăcere şi să mă încurajeze să repet ges-
tul de câte ori eram în cameră cu ea, cu toate că nu pri-
cepeam de ce avea această reacţie, care pe mine mă
mira. În fine, din aceşti primi ani de existenţă terestră a
mea mai reţin şi o foarte neplăcută întâmplare, când m-
am dus cu bunica la o clacă mănăstirească de bătut floa-
rea-soarelui. Erau acolo adunate o mulţime de maici,
într-o zi însorită de toamnă, iar eu mă plimbam de colo-
colo printre maici, mâncând serminţe de floarea-soare-
lui cu coji cu tot. O sămânţă de floarea-soarelui mi-a
rămas înfiptă în gât, gâtul mi s-a inflamat şi n-am mai
putut să înghit nimic şi am petrecut toată noaptea în căl-
duri, perpelindu-mă şi dându-mă de ceasul morţii, forţat
de mama, care în noaptea cu pricina n-a închis ochii de
grija mea, să îngurgitez din timp în timp o zeamă indi-
gestă de oţet în care fuseseră amestecate felii subţiri de
castravete. Probabil că m-am repus repede pe picioare
cu doctoria mamei, fiindcă nu ţin minte să fi fost nevoie
să fiu dus la doctor, nici să fi suferit mult de pe urma
acestei păţanii.

Alte întâmplări de la mănăstire din aceşti ani în care
am fost erou fără voie nu le-am memorat, din păcate,
dar le-am păstrat totuşi în minte, fiindcă mi-au fost evo-
cate în repetate rânduri de bunica şi de părinţii mei. Este
în speţă vorba de o cumplită diaree care m-a lovit apa-
rent din senin, în miezul unei veri, acasă la bunica, unde
ne cam făceam veacul. Aveam doi ani şi cauza n-am
aflat-o niciodată; nici părinţii şi nici bunica n-au ştiut ce
se petrecea cu mine şi, văzându-mă palid, cu spume la
gură şi moale ca o cârpă, ca un Pinocchio dezarticulat,
s-au speriat şi şi-au închipuit că urma să-mi dau duhul.
Mai ales mama cred că era foarte tulburată, fiindcă nu
mai ştia ce să-mi facă. Cred că ajunsesem în pragul ago-
niei, când întâmplarea a făcut ca la bunica să vină, din
satul vecin, Cozieni, o ţigancă bătrână şi înţeleaptă, cu
care era în bune relaţii, care îndată ce m-a văzut a spus

că muream de sete şi a cerut să mi se dea să beau multă
apă, după care, cu aceeaşi sfântă înţelepciune ţigăneas-
că, i-a trimis grabnic pe părinţii mei cu mine în braţe la
doctorul de la Brăneşti, un anume Rigani, care la rândul
lui, după ce m-a văzut, i-a trimis mai departe cu mine la
un spital din Capitală. Dar când am ajuns acolo, în loc
să intru în agonie, în tramvai, am înviat ca prin miracol
şi eram din nou plin de vitalitate şi energie, de parcă nu
avusesem nimic, mă zgâiam pe fereastră şi la pasagerii
din tramvai, aşa că nici n-a mai fost nevoie să mă ducă
la spital. Pe doctorul Rigani nu mi-l amintesc, dar
mama îl evoca din când în când ca pe un mare şi dezin-
teresat slujitor al lui Hipocrate, al cărui singur rost pare
să fi fost binele celor care se întâmpla să vină la el ca
să-i uşureze de suferinţe şi să-i tămăduiască. Dacă era,
judecând după numele lui, de altă naţie, stabilit aici, sau
român get-beget n-am putut afla, cert este că, atunci
când o auzeam pe mama pomenindu-i numele cu res-
pect, mă pătrundea şi pe mine o adâncă veneraţie şi că
mi-ar fi plăcut să-l văd măcar o dată în carne şi oase.
Acele generaţii de medici, cu cariera începută înainte
de război, din care făcea parte şi acel domn Rigani, tre-
buie să fi fost în mai mare măsură credincioşi jurămân-
tului lui Hipocrate şi convinşi că menirea lor primordia-
lă era să se afle mereu în slujba binelui şi doar în subsi-
diar în slujba banului. Ulterior, ordinea priorităţilor s-a
cam inversat (cu excepţii notabile, desigur). 

Tot dintr-o călătorie făcută la oraş cu părinţii îmi
amintesc că eram în tramvai cu ei şi la un moment dat,
într-o staţie, tata a trebuit să coboare, din cauza aglome-
raţiei poate, şi când a vrut să se urce înapoi uşile tram-
vaiului s-au închis şi el a rămas jos pe trotuar, în timp
ce tramvaiul pleca din staţie. Ţin minte că m-a cuprins
un fel de disperare, dar tata, care purta un costum bleur-
marin de trening şi era foarte tânăr şi vioi pe atunci, a
pornit-o mai departe pe trotuar, cu pas alert, cu faţa
veselă şi surâzătoare. Mă temeam pesemne să nu îmi
pierd tatăl în marele furnicar al oraşului şi că n-aveam
să ne mai revedem vreodată. Probabil că ne-am reunit
nu peste multă vreme, în staţia de autobuze care plecau
spre Brăneşti din Pantelimon, de la capătul tramvaiului
14, dar regăsirea aceasta mi s-o fi părut neimportantă şi
de la sine înţeleasă, fiindcă nu m-a mai impresionat ca
atunci când mi se păruse că îl pierdeam pe tata în mij-
locul mulţimii cu feţe necunoscute de pe trotuar şi mi s-
a şters din memorie fără să lase urme. Nu ţinem minte
ce vrem, ci ceea ce ne atinge la neuronii sensibili. 

(fragment din romanul 
Spovedanii pentru ziua de apoi, în lucru) 
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Mamaia mea mergea la câmp și muncea de
dimineață până seara. Mă lua cu ea să miros florile de
pe câmp și să-mi arate gândacii de Colorado, („dragii
de ei”) care ne mâncau cartofii.

La amiază, ne aciuiam sub umbra unui copac („dra-
gul de el” ) și mâncam mămăligă cu chiseliță. Îmi plă-
cea când moțăia, să-i miros pielea.

„Lasă-mă acum, că sunt asudată”… îmi spunea. Dar
mie tocmai asta îmi plăcea… când era transpirată pielea
bunicii mirosea a pământ reavăn, a ploi calde, a fir de
iarbă verde… mirosea a pădure și-a lemn tăiat cu topo-
rul pentru iarna cea lungă, a flori de câmp și-a fân
proaspăt cosit, într-un cuvânt, mirosea a tot satul cu
rânduielile lui!

Mai era, totuși un miros, cel mai puternic dintre
toate, pe care nu știam cu ce să-l asemăn, că încă nu-mi
trecuse bunica prin fața ochilor niciun lucru care să
miroase la fel. 

Abia mai târziu, când m-a dus prima oară la biseri-
că, m-am dumirit. Bunica mi-a dat o bucățică mică de
pâinică și mi-a zis: „Mănânc-o!”. Eu am dat s-o miros
așa cum făceam cu toate bucățelele pe care le duceam
la gură. „N-o mai mirosi!”, mi-a zis bunica. „E pâinica
lui Dumnezeu, draga de ea, mănânc-o fără grijă!”. Am
luat-o în gură și-n timp ce-o mestecam, am știut a ce
mai mirosea trupul bunicii când muncea la câmp… a
anafură.

Seara, când mă dobora somnul, de parcă luptasem
pe front, cum spunea bunica, o auzeam cum se ruga
încetișor pentru toți copiii și nepoții ei, nu uita pe niciu-
nul, toți erau aduși în fața Lui Dumnezeu cu
beteșugurile lor, iar rugăciunea caldă a bunicii îi oblo-
jea pe fiecare cum știa ea mai bine. Surâdeam în somn
când îmi auzeam numele și când bunica se ruga să-mi
dea Dumnezeu mai multă poftă de mâncare că sunt
numai piele și os… Apoi, când încheia rugăciunea,
bunica își făcea semnul crucii și îmi făcea și mie, așa
adormită, cum eram… abia de atunci adormeam
buștean, căci simțind mâna bunicii la frunte și la burtică
știam că bunica a împăcat cerul cu pământul, răsăritul
cu apusul și că nicio stihie n-ar îndrăzni să se mai apro-

pie de mine… eram nepoata bunicii rugătoare!
La scurt timp, tata mi-a dat vestea că bunica a

murit… și am rămas gânditoare… cum se va mai des-
curca lumea fără bunica mea? Cum va reuși lumea să
mai funcționeze fără rânduiala ei precisă? Că doar tot
mersul lumii era dictat de bătăile ei sigure de inimă…
ele dădeau ritmul lumii și al satului în care trăia…
Cocoșul cânta când bunica aprindea lampa cu gaz, roua
se ridica când bunica aducea apa de la fântână, chiar
soarele apunea când mâna ei punea ulei în candelă…

Ce ciudat, mi-am zis, sărutând pentru ultima dată
fruntea îmbrobodită cu batic a bunicii, ce ciudat! Chiar
și adormită bunica tot mai mirosea a flori de câmp, a
pământ reavăn și a anafură…

– O să-mi fie dor de tine, mamaie! am strigat printre
lacrimi, aruncând un bulgăre de țărână peste sicriul ei…
Unde o să mai găsesc eu miros ca al tău???... Unde,
Doamne? Unde?

Ecoul acestei întrebări mi-a răsunat mult timp în
urechi… până când s-a estompat prin încâlcitele și
neînțelesele cărări ale adolescenței.

Anii au trecut, eu am pășit cu pași mari în viață
uitând de întrebările fără răspuns, dar niciodată de buni-
ca. Și, într-o zi, când eram suficient de zdrobită ca să
mă mai împotrivesc, m-am apropiat spășită și învinsă
de ușa bisericii. Am stat cu greu până la sfârșitul sluj-
bei, apoi, la fel ca toți credincioșii din biserică, m-am
apropiat de mâna preotului care împărțea anafură. Am
luat bucățică de pâinică și înainte de-a o duce la gură,
mi- am amintit clar de ziua în care am luat-o pentru
prima dată în biserica din satul bunicii: „N-o mai
mirosi, e pâinica lui Dumnezeu…mănânc-o fără grijă!”.

Am dus-o la gură, dar înainte de asta, am mirosit-o
adânc, adânc, de mai multe ori… și ciudat, pâinica
mirosea a bunica… adică a flori de câmp, a pământ rea-
văn și a fân proaspăt cosit!

De atunci, merg în fiecare duminică la liturghie și
sărut zâmbitoare mâna preotului ce-mi dă bucățica de
pâinică ce are puterea să unească cerul cu pământul,
răsăritul cu apusul, iar pe cei vii cu eternul din inima
lor.
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„ – Maieul?
– E pe mine, declară Nico.
– Tricoul de lână?
– Și el, și el!
– Bine, spuse netulburat omulețul C.M.G.-ului.

Te rog, domnule Berti, ia seama. Aprilie e o lună
înșelătoare. Nu-ți scoate pardesiul, că iei amendă”.
Amendă?? Cum să iei amendă pentru asta?! Lino
Aldani, „370” – halal titlu de nuvelă! Grigore se uită
peste marginea barului la mușteriii săi ce convor-
beau pe la mese: prozatori, poeți, critici, politicieni,
ziariști... clientela obișnuită. Care din ei și-ar fi putut
închipui vreodată așa ceva?!

Își coborî iar privirea pe volumul cu pagini roase
de vreme, parte pierdute odată cu copertele în
iureșul cine știe câtor lecturi. O carte cu povestiri și
nuvele compuse de autori italieni, tradusă într-o
română un pic stranie, cu unele cuvinte de-a dreptul
stranii și cu întâmplări și mai stranii. Grigore o reci-
tea pe furiș, între două comenzi, cu încăpățânata
speranță că într-o zi o să-i deslușească încifrările.
Fusese uitată în cafenea vara trecută de niște indivizi
cam bizari, parcă desprinși din scrierile lui Poe.

Căldura de iulie potopea Bucureștiul și pătrun-
dea alene în cafenea pe ușa larg deschisă, împingâd
afară fumul țigărilor. Rumoarea din local fu străpun-
să de vocea lui Arghezi:

– Capșistul e un individ inteligent și primejdios!
– Așa-i!!, întăriră Cioculescu și Teodorenii,

acompaniați de mormăieli aprobatoare.
– ...și critica reală se face aici, la Capșa, nu în

presa literară! Dacă ești prost la Capșa, este imposi-
bil să fii inteligent altundeva, măcar în scris!

Aplauze și haz general. De-atâta râs, Minulescu
și Rebreanu se înecaseră cu cafea și, roșii la față, se
băteau pe spate. Grigore zâmbi: aflase că Arghezi
pierduse Premiul Național de Poezie în fața unuia,
Moșoianu, așa că-i pricepea și el ciuda: publicată cu
trei luni în urmă, Cuvinte potrivite era o carte cu

poezii de-adevărat măiestre, făurite printr-o tehnică
minunată și nemaivăzută; căci, în atari debut întâr-
ziat, maturitatea autorului amestecase cu migăloasă
dibăcie nestematele-n tină, combinând culorile sen-
surilor în asociațiuni de cald-rece surprinzătoare:
Biciul răbdat se-ntoarce în cuvinte/ Și izbăvește-
ncet pedepsitor/ Odrasla vie-a crimei tuturor.
Versuri puternice, de o blândă asprime. Odrasla vie-
a crimei tuturor – profetic, nu?

Eclipsând lumina zilei, în cadrul ușii apăru
Lovinescu. Încă orbit de soare, corpolentul critic
literar își miji ochii, privi în jur, după care porni cu
pași grijulii spre masa lui Arghezi. Tânărul Vianu se
întinse să tragă un scaun pentru maestru.

Chiar atunci intrară în cafenea trei străini. Brusc,
Grigore își aminti de acei străini, tot trei, care uita-
seră cartea-n local. Aveau ceva în comun cu aceștia
și... și cu ceilalți trei, veniți... când veniseră? În mai!
Și toți comandaseră cafea! Doar CAFEA! Deprinsă
în deslușirea și memorarea firii clienților, mintea lui
Grigore prinse a lucra la viteză maximă. Îi vedea
cum se apropiau de bar... șovăitori; nu grijulii, ca
maestrul Lovinescu, ci șovăitori, asemenea unor
drogați; și fără să fi aruncat vreo uitătură-n jur, cum
ar fi fost firesc să facă; și da, toți acești străini aveau
aceleași priviri temătoare, aceleași voci nesigure, cu
același accent necunoscut...

– Dacă se poate... vă rugăm politicos... trei
Cafele...

...și aceleași pardesie. Pardesiu pe căldura asta??
Grigore își alese tonul cu grijă:

– Ce fel de cafea doriți?
Păreau derutați. Cel mai înalt răspunse:
– Doar... CA-FEA.
Pronunțase clar și pe silabe. Grigore avu o bănu-

ială. Comentă:
– Excelentă alegere. Luați loc la o masă.
– La care... masă...?
Grigore se trezi că-nghite-n sec. Spuse:
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– La oricare masă liberă.
– Vă mulțumim... foarte mult...!
– Cu foarte... multă... plăcere...!, nu se putu

abține Grigore.
Cei trei se priviră, apoi cel mai înalt arătă masa

de lângă ușă:
– Avem voie... să stăm... acolo?
N-aveau bani?
– Firește!, reveni Grigore la tonul său. Mergeți!,

așezați-vă!
Turiști dintr-o țară exotică?
– Vă mulțumim... cu supunere...
Pacienți fugiți din ospiciu? Auzi tu, „cu supune-

re”! De unde vin ăștia?
Urma să se dumirească.
– Domnu’ „Capșa”!, dă și pe la noi!
Obișnuit de ani buni cu această mângâioasă

poreclă, Grigore luă comanda, o lăsă noului coleg de
tură, apoi se ocupă de străini: le prepară cafelele cu
aplicațiune, așeză pe o tavă ceștile aburinde, alătu-
rând lingurițe, cristale de candel și ceva cofeturi
turcești, străbătu cu agilitate, printre clienți și mese,
drumul până la ei... și îi servi. Se repeziră asupra
ceștilor, sorbiră. Fețele li se luminară ca zorile.
Mulțumit, Grigore își cătă de treabă alături: ciulin-
du-și auzul, puse cu precauțiune tava pe o masă
vecină; cu aceeași încetineală, începu să încarce tava
cu scrumierele pline... cu ceștile golite... 

– Dacă ne prind, am pus-o. Ochii pe ușă!
– E sezon, e înghesuială... iar o dată pe an, meri-

tă! 
Cum „o dată pe an”?!, se cruci Grigore.
– Dar dacă rămânem... aici?
– Mai avem fix șaisprezece minute de siguranță,

că mișună locul de controlori, și crezi că putem
rămâne aici?! Hai! Bem repede și ne întoarcem în
coșmarul nostru!

– ...de care suntem toți vinovați.
Toți??
– Da, toți... Și-acum e prea târziu. Îl știi pe DM-

235-09-C? 
„Deem-235-09-ce”?? Grigore se aplecă să apuce

tava...
– L-au casat ieri.
...și rămase așa: castrat??
– Dar ce, a omorât pe careva? 
– Nu. Doar i-a zis Doctorului Ministru Major...
„Doctor ministru major”??

– ...că el nu mai pune botu’ la mârșăvia asta.
– Curată sinucidere!
Sinucidere??
– Omul n-a mai putut răbda, înțelegi? 
– Și? Din ce-o să trăiască?
– Din gunoaie, din furturi...
– Dacă nu s-o îmbolnăvi. Că fără drept la trata-

ment....
– Poate se va lipi de vreun grup de suveraniști.
„Suveraniști”?
– Sau ar putea să-și vândă un rinichi.
Pardon?? Cum să-ți vinzi un rinichi?!
– Asta dacă nu-l prind recuperatorii, să i-l ia gra-

tis...
Să i-l ia gratis?? Înfiorat, Grigore se aplecă să-și

lege, chipurile, un șiret.
– Crezi că ne-aude?
– În vacarmul ăsta?
Peste toate vocile din local se înălță glasul lui

Crevedia:
– Heeei!! Dacă vreți s-o învățați par coeur, v-o

mai zic o dată!
Se făcu liniște.
– Booon... Ascultați aici:
La Capșa, unde vin toți seniorii,
Local cu două mari despărțituri:
Într-una se mănâncă prăjituri
Și-ntr-alta se mănâncă scriitorii!
Aplauze și haz, replici amestecate...
– Ăștia chiar sunt fericiți!
– Da, sunt. Nu știu ce-i așteaptă.
O voce de gheață:
– Nici voi.
Grigore întoarse capul: un omuleț îmbrăcat într-

o uniformă verde-verde – chipiu cu urechi, veston
cu fireturi, pantaloni bufanți și cizme de lac – îi
țintea discret pe străini cu un soi de aparat fotogra-
fic. Livizi, cei trei se ridicară încet de pe scaune.

– Aveți ceva de zis în apărarea voastră?, îi che-
stionă omulețul. Sunt Doctor Ministru Major 111-
10-A, Controlor în Convenția Medicală Generală!

„C.M.G.”, își aminti Grigore. Mereu vigilentă,
cu un regulament medieval şi cu mii de controlori
teribil de preocupaţi să descopere infracţiuni.
Treizeci și șapte de grade... temperatura corpului
uman... Dar era doar o nuvelă, nu?

– Credeți că dacă sunteți echipați regulamentar –
pardesiu, tricou, maieu, termometru, aspirine, vita-
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mine și așa mai departe – aveți dreptul să veniți aici
ca să benchetuiți cu CAFEA în plină pandemie de
guturai?

Pandemie de...??
– Cafeaua scade imunitatea!..., tună în șoaptă

„doctorul-ministru-major”. Știați, nu?
Străinul mai înalt îngăimă:
– Permiteți... să vă rapor...
– N-ai ce să-mi raportezi!, îi tăie vorba omulețul,

voi trei sunteți un pericol letal! Cu imunitatea distru-
să de Cafea, veți face guturai și, înainte ca boala să
vă omoare, o să-i contaminați pe toți cei din jur! 

...cu guturai mortal?! Doar nu-i gripa spaniolă de
acum nouă ani! Ce mama lui Babeș...

– Adică îi veți ucide!, șuieră omulețul.
Delir?, se încruntă Grigore, întinzând mai bine

fața de masă.
– Vă rugăm... cu maximă supunere... Domnule

Doctor Ministru Major... să ne permiteți să scoa-
tem... documentele medicale...

– Nu v-atingeți buzunarele!!..., țipă în surdină
omulețul, și aparatul scoase un mic țiuit. Simplul
fapt că ați călătorit vă atrage pedeapsa maximă!!
Am să vă transport imediat înapoi, unde veți fi
casați!!

Aha, casați!, pricepu Grigore.
– ...fără judecată!!
Casați??
– Dar, Domnule Doctor Ministru Major... am

venit în sezonul de relaxare... când se permite...
– ...să beți CA-FEA?? „Se permite”?? Afectând

populația de aici, ne puneți prezentul în pericol,
nouă și celorlalți oameni ai muncii, și spuneți că „se
permite”?? 

„Prezentul în pericol”?? Ce pericol? Grigore
auzea rumoarea cafenelei ca prin vată, cu excepția
acestui dialog bizar între personaje demne de cel
mai sofisticat balamuc.

– Știți... noi... am călătorit azi... prim-prima
oară...!, se bâlbâi străinul cel înalt.

– Ai uitat formula regulamentară de adresare,
tovarășe!, se răsti mititelul.

Bolșevici? Ori doar țicniți de la Mărcuța?
– ...Domnule Doctor Ministru Major, se corectă

lunganul. Vă rog să-mi iertați... exprimarea necores-
punzătoare... Vă implor... cu toată umilința...

– Unde e cartea?
Grigore înlemni.

– Cu toată... politețea... permiteți-mi, Domnule
Doctor Ministru Major... să vă întreb: care carte?

Cartea aceea uitată...
– CARTEA INTERZISĂ, derbedeilor!
...era o carte interzisă?? 
– FANTASCIENZA! Ultimul exemplar!
Ultimul exemplar?? Grigore încercă să rămână

logic: „37o”, o nuvelă într-un volum răvășit de atâ-
tea lecturi… ăsta să fie Fantascienza? Cu povestiri
scrise de autori italieni, tradus într-o română cumva
nefamiliară, cu unele cuvinte necunoscute... De
unde naiba veniseră străinii?! În mintea lui Grigore
apăru o linie ce pleca de la româna cronicarilor, tre-
cea prin româna vorbită în prezent... și se tot ducea
și se pierdea... unde? Nu, nu se pierdea, ci ajungea la
acea română în care era tipărită cartea: cu o ortogra-
fie... hm... cu cratimă în loc de apostrof... cu litere
fără semnul indicațiunii fonetice... și cu tendință de
prescurtare a cuvintelor, dintre care unele păreau să
desemneze... ceea ce nu exista încă? Grigore încercă
să-și amintească un anume termen din nuvela lui
Aldani, termen care... Care naiba era termenul?

Esculapocraţie, spuse Crescenzo. Es-cu-la-po-
cra-ţi-e!

Clinchetul ceștilor pe farfuriuțe... Grigore lăsă
tava pe masă: cartea aceea nu fusese publicată nici
în vremea lui Neculce, nici în vremea lui Șincai, nici
în prezent. Se rarefiase aerul? Câțiva pași i-ar face
bine. Dar nici picioarele nu-i erau prea sigure.

Se întoarse la bar, luă cartea și... să o ascundă?
Să o dea și altora s-o citească?

Realiză că ajunsese în vestiar doar când văzu,
atârnat în cuier, pardesiul colegului de tură. Pardesiu
pe căldura asta?? Se apropie să-l vadă mai bine. Da,
semăna cu pardesiele străinilor. Ca prin vis, întinse
mâna să-l pipăie: un material necunoscut – complet
necunoscut. Sudoarea îi țâșni prin toți porii: Odrasla
vie-a crimei tuturor! Profetică nimereală, nu? Și,
asemenea personajului lui Aldani, Grigore „Capșa”
izbucni în râs. Un râs de nestăvilit. Şi râdea, râdea
cu dinţii strânşi.

Fu internat în aceeași zi.
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„Cenușa din trecut,/ O să te arzi cu ea
pe mâini,/ De-o scormonești...”

Un canţonier nemărginit ca întindere,
întocmit cu o spontaneitate greu de stăvilit,
realizează Cristinel Cristea Alexievici (n. 8
noiembrie 1964, Piatra Neamț), autor pen-
tru care incursiunea lirică devine veritabilă
probă de maraton, amestec de suferinţă şi
dorinţă de a nu ceda. Descoperă refugiul în
poezie de la vârsta de șaisprezece ani, pe
când urma cursurile Liceului „Calistrat
Hogaș”, din orașul natal, dar abia în aprilie
2019 prinde curaj şi debutează în volum, la
Editura Izvorul Cuvântului din București.
De atunci și până la momentul actual, a
publicat rapid, în cascadă, vreo douăzeci şi

ceva de volume sau opus-uri de poezie (numero-
tate cu sârguinţă!): I. Arc peste timp; II. Suflet
nemărginit; III. Laurii costă (în 2019); IV M-am
născut iubind; V. Și muzele iubesc și plâng; VI.
Trecut, prezent și viitor; VII. Poveștile unei străzi
ca-n povești; VIII. Te aștept mereu; IX. Copiii
munților vrăjiți; X. Nouă trepte spre infinit; XI.
Acesta e copilul meu; XII. O pană din cer (în
2020); XIII. Aripi de lumină; XIV. Inimile vor-
besc; XV. Sol de pace; XVI. Laurii nu costă
nimic; XVII. Nu pierdem când iubim (în 2021);
XVIII. Uimeşte-mă, viaţa mea; XIX. Apropirerea
de Absolut; XX. Laurii sunt veşnici (în 2022).
Volumul XI cuprindea o selecție din primele cărţi.
În total, vreo mie şi ceva de poeme! Scrie năval-
nic, de capul lui, cu voluptate şi cu furie, neinte-
resându-se de mode sau grupări literare. În faţa
unei asemenea ofensive solitare nu poţi decât să
fii uimit, cu atât mai mult cu cât aventura poema-

tică a lui Cristea Alexievici are un parcurs, vădeş-
te o noimă, nefiind o simplă probă industrioasă de
virtuozitate. Sau de rezistenţă la efort componis-
tic. Ne spune undeva că prin poezie poate străbate
ungherele unui sentiment esenţial ce duce spre
Absolut – iubirea inspiratoare a actului artistic. Şi
că a scrie versuri „e-un simţământ înălţător”,
aidoma unui drog benefic!

Nu e nici o noutate în aceste promisiuni, con-
tează asumarea aplicaţiei efective, de este să ne
oprim la volumul Sol de pace, luat la întâmplare
din coş. Chiar dacă programul mizează pe consu-
mul de ipostaze pasionale, etalate în idealitate, în
posibil, mai puţin în realitatea certă, petrecută ca
atare. Autorul îşi explică demersul, recunoscând
că e îndrăgostit de propria ficţiune, sublimând
astfel inerentele implicaţii intimiste: „Să ai un
ideal imens,/ De neatins, să nu se stingă/ Și într-o
zi, în mod intens,/ Mâinile tale să-l atingă.// Ce și-
ar dori un muritor?/ Nisip, o mare nesfârșită/ Și
visul lui stăruitor,/ Fata Morgana-nlănțuită...//
Așa îmi place să visez,/ La imposibila iubire,/ Să
simt că mă încarcerez,/ Dar când iubești ești
Nemurire!” (Te-am prins) Discursul are toate
datele unui surghiun în spaţiul regretelor ţinând
de ordinea purităţii. Nostalgia, reveria, inocenţa
însoţesc jocul expresiv, nu fără bravada unui mar-
tiraj stilizat şi sentenţios. Dunga ironică strecura-
tă în text salvează declamativul exaltat de urzeli
facile, deşi ele nu lipsesc: „De unde-atâta
frumusețe?/ De unde-atâta dor în mine?/ Mă duc
la magi să-mi dea povețe,/ Dar mi-e mai rău, în
loc de bine.// Atunci când cad în acea vrajă,/ Mă-
ndrăgostesc, se-ndrăgostesc,/ Până și îngerii de
pază,/ De chipul tău nepământesc.// De ce sunt
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zarul din ruletă/ Și tot m-arunci și eu tot cad,/
Numai pe negru, moarte lentă,/ De ce înnebunesc
și ard?// Ai auzit că pomperia,/ M-a prins după ce-
am căzut,/ Când m-apucase nebunia,/ Să zbor
spre primul tău sărut?” (Ai auzit?); sau: „Bună
seara, doamna mea din vise!/ Niciodată nu te-am
așteptat,/ Ai intrat demult, pe uși deschise,/ M-am
făcut că dorm și m-ai legat!” (Eram convins); sau:
„Să-mi spui povești de dragoste și ură,/ Să mă
urăști că am întârziat,/ Să-mi fie toată gura o arsu-
ră/ Și să încep să intru în păcat!// Să mă iubești
cum n-ai iubit vreodată,/ Să legi cu lanțuri grele
viața mea,/ Să fie acea noapte fermecată,/ Să nu
ne pese de ce va urma!” (În pridvor cu tine).

„Și ce vrăji și ce minunății/ Mi-ai făcut de
nu te uit de-o viață!”

Ar fi vorba în definitiv de o erotică de canţo-
nier, multiplă ca destinaţie, întreţinută anxios,
când calmă, când cu meandre, cordială în mesaje,
utilizând o „limbă spirituală” tandră, ahotnică,
stăruitoare: „Am preferat să tac și să visez,/ Să
scriu poeme, din închipuire,/ Așa am reușit să te
păstrez/ În sânge și în gând și-n amintire.// N-am
vrut să risc să pierd ce nu aveam,/ Azi nu mă tem
să pierd ce nu există,/ De-aceea vin, umil, să-ți
bat în geam,/ Pentru că știu că-s ultimul din
listă.// De-aceea îți șoptesc că-ți aparțin/ Și
nopțile acelea prea ciudate,/ În care-n vis mă tot
chemai să vin,/ Eu te-ncălzeam pe dorurile toate!”
(Poți cere totul) Idila oscilează între ezitări şi
încurcături de tot felul, pe un fond de perpetuă
victimizare din partea adoratorului, neobosit în a-
şi relua ofensiva cuceritoare, adesea de vodevil:
„o să mă cerţi”, „mă simt ca un nimic”, „ceartă-
mă”, „nu mă ierta, sunt tare prost!” (Tăcerea ta
inundă); „te ating și mă topești” (Dacă tot ai
venit); „nu te placi cât eu te plac” (Vin la tine);
„m-ai legat cu zâmbetul...”, „mă mănânci, mă bei,
mă agiți...” (Știi că ești o hoață); „Cucerit de
nebunie,/ Mă arunc în prima gafă.” (S-a mișcat
perdeaua); „O bătălie permanentă/ Se dă în
noi...” (În tine nu e pace); „cât vrei să mă prefaci
în scrum!” (Te-aştept...); „ești doar surprize, dor
și foame!” (O amazoană o să-mi iau) etc. În altă
parte, iubirea devine un chin frenetic: „Mă cerți

că sunt copil bezmetic,/ Că-ți scriu scrisori de-
ndrăgostit,…// Sunt prea îndrăgostit de tine,/ Ești
muza mea și nefiind.../ Sunt exaltate-aceste ver-
suri,/ Sunt un excroc sentimental.../ Eu te visez de
ani de zile,/ Frumoasă profesoara mea!” (De neui-
tat) Se laudă zefliu că are în cămară „ulei din
spini de trandafiri” şi „zacuscă de mândrie sufle-
tească” (Fă și tu ceva!).

De la martiraj la angelism, în fluxul sprinten al
confesiunii, combustia lirică nu suferă rupturi de
emisie, dar dezleagă ceva din enigma iubitei
absente sau dispărute misterios: „Azi noapte m-
am simțit înspăimântat,/ Parcă plecase-un înger
de aproape,/ Acum sunt treaz și ea chiar a plecat,/
Îmi curge Marea Moartă pe sub pleoape.// Nu pot
să spun de ce și ce să spun?/ De mult n-am mai
simțit așa durere,/ Te-ai dus la jumătatea ta de
drum,/ Nici n-am putut să-mi iau La revedere!//
Parcă n-am dreptul ca să pomenesc,/ Ce-ai însem-
nat, în spirit, pentru mine/ Și văd acum câți
oameni te iubesc/ Și-mi pare tare rău și nu mi-e
bine.// Cine a hotărât plecarea ta?/ Îngeri destui,
în Cer, nu mai există?/ Puteai să mai faci bine-n
lumea mea,/ Divinitatea-i tare egoistă!...// Mi-e
dor să-ți mai dau versurile mele,/ De-ncurajările
ce le dădeai,/ De azi îți trimit gândurile-n stele,/
Să fii iubită-n colțul tău de Rai!” (Divinitate
egoistă). De data asta, un pretext dramatic ali-
mentează imaginarul, punând la încercare „lim-
bajul spiritual” al fragilităţii. Nu e singurul...

Că iubirea inspiră şi înnobilează actul poetic o
spune o întreagă tradiţie recitativă, de la trubadu-
rul florentin Guido Cavalcanti (1256-1300), prie-
tenul lui Dante, încoace, Un aer trubaduresc, cu
atenţie pe formal şi manieră, cu al său erotism
estetizant, străbate şi lirica mănoasă a lui Cristea
Alexievici. În volumul Laurii sunt veşnici întâl-
nim o consemnare a autorului, privitoare la atitu-
dinea sa galantă, disponibilă la „amorul din prie-
teşug”, cum ar fi spus boierul Conachi, din spaţiul
textual: „Despre o dragoste împlinită ce poți să
scrii?/ Le taci pe acelea împlinite și le aduci pe
pagină pe cele din vis./ Nu o să știi niciodată cine
sunt eu cu adevărat!/ Fiindcă mi-au dat un suflet
prea mare!/ Îl tot împart și nu se mai termină!/
Recunoștință și respect celor ce îmi îndrăgesc
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gândurile!/ Ele vin din Absolut și tot acolo plea-
că!” Va să zică, nu vom şti prea bine codul exis-
tenţial adânc al bardului nostru, care ştie să-şi
ascundă cu dichis între rânduri felul de a fi capri-
cios şi fluctuant, cum singur o spune, convins că
face parte din specia trubadurilor atinşi de morbul
romantic: „Deși s-au scuturat salcâmii,/ De frun-
ze și de flori de dor,/ Eu, la sfârșitul săptămânii,/
Tot trubadur rătăcitor!” (Mai sper); „Noi, menes-
treii, cântăm din poartă-n poartă,/ Lor le deschid,
fiindcă ei sunt bogați!” (A nu se uita!) Apare şi
defăimarea, în registru baladesc-parodic, pigmen-
tată cu umor: „Scrie-n ziarele de seară,/ Din car-
tierul chinezesc,/ Că există într-o țară,/ Prin înde-
părtatul est…/ Un poet în devenire,/ Un romantic
netratat,/ Care scrie de iubire,/ Cald și de nevin-
decat!/ Scrie bine despre mine,/ Eu sunt cel ce
scrie versuri,/ Încă n-au ajuns la tine,/ Ești în alte
universuri!/ Ziarele de dimineață,/ Scriu din zia-
rele de seară,/ De-un nebun ce-ntreaga viață,/
Simte ca de prima oară!/ Veșnica îndrăgostire,/
Veșnic ca un papugiu,/ Pentru-o noapte de iubire,/
Ți-aș da tot ce am și știu!...” (Cică lumea mă
iubește). 

„Ucigaș de vise moarte,/ Vânător de mori
de vânt,/ Ia-mă tu ca semn de carte,/ Să-ți fiu
ultimul cuvânt!”

Mai multe piese din volum deplâng dispariţia
poetei Mariana Gurza (1955-2021), bună cunoş-
tinţă a autorului, care pare să-i fi îndemnat şi
influienţat scrisul: „Am auzit că e frumos acolo,/
În lumea-n care ieri tu ai ajuns,/ Aseară-un învățat
de pe Apollo,/ A spus că ești ceva de nepătruns!//
Eu am zâmbit, căci îmi aduc aminte,/ Că îți
citeam iubirea din priviri,/ Apoi din milioane de
cuvinte/ Ce le-ai lăsat acestei omeniri!// Ai vrut
doar prietenie între noi/ Și ai luptat, știu bine cât
și cum,/ De ce te vrem, Maria, înapoi?/ Ce greu
ne este fără tine-acum!...// Dac-aș putea minți
Eternitatea,/ Și Cerul m-ar lăsa să schimb din ea,/
Mi-aș asuma, o dată, libertatea,/ De-a face să vii
iar în lumea mea!” (Gânduri pentru Mariana
Gurza); şi încă: „Într-o frumoasă zi te-am cunos-
cut,/ Se potrivea, erai și tu frumoasă,/ Eram
îndrăgostiți de Absolut,/ Aveam toate cuvintele

acasă!...// Sunt fericit fiindcă te-am cunoscut,/ M-
ai fermecat cu sufletul tău mare,/ Prea repede te-
au luat în Absolut!/ Nu le-a păsat, Maria, că ne
doare!” (Obrazul tău frumos și trist). Tonul poe-
ziei devine grav, solemn. începe să atingă o coar-
dă morală, tinde spre zone gnomice, înţelepte, iar
semnalele de acest fel recurg la amuzante exerci-
ţii mizantropice: „Cu cât spui mai multe despre
tine,/ Gânduri, idealuri, ce visezi,/ Cu atâta nu îți
merge bine/ Și observi c-ai început să pierzi!//
Nu-ți povesti pașii ce urmează,/ Nici măcar pe cei
ce i-ai făcut,/ Nu ucide duhul cel de pază,/
Fiindcă vei vedea că ai pierdut!// Oamenii au
energii ascunse/ Și când dai detalii despre viață,/
Cele negative, nepătrunse/ Energii, răzbesc spre
suprafață!// Până și ce-ai obținut cu sânge/ Și
durere și deții deja,/ Poate într-o clipă vei ajunge/
Ca să pierzi! Și pierzi pe mâna ta!...” (Fii
înțelept!) Înainte de a fi ideală, de a râvni
Absolutul, iubirea trebuie visată, petrecută, trăită
plenar...

Din „magazia de vise şi nostalgii”, Cristea
Alexievici scoate câte o înfiorare dotată cu nim-
bul salvării de la singurătate; evită blazarea, caută
alternative, inventează viziuni, în pulsaţii; e atent
la vers, în spirit canonic (susţine undeva că a
inventat în prozodie „metrul sufletesc”, conform
patosului lăuntric), mai puţin la imagine, la meta-
foră. Dorinţa de comunicare îi activează silinţa
confesivă: „Noaptea mă-nvață pașii dimineții,/
Ziua îmi induce visele din noapte,/ Timpul îi
poartă-n viață pe poeții/ Seduși de către muze fer-
mecate!...// Noaptea, iubirea muzei mă vrăjește,/
Mă poart-apoi pe aripi către zi,/ Să simt cum se
trăiește omenește,/ Cu sufletul în mii de poezii!”
(Sfetnic bun). Elementul biografic oferă suport
unor meditaţii rebele: „Un sfert de secol am tot
hoinărit/ În lumea mare, ca o nebuloasă.../ M-am
apucat iar de grădinărit,/ Plopii-mi fac pere,
merii, micșunele!” (Grădina mea). „M-am trezit
pribeag prin lume,/ Drum îngust și plin de spini,/
Tare-i greu printre străini,/ Dragilor, eu vă pot
spune!” (Timpuri vechi, timpuri noi); „M-am
dedicat iubirii ideale,/ Îmi umblă doar o zână prin
conștiință...” (M-ai învins). Fire epicureică, se
admiră cu simţ critic, balansând ca modele subsi-
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diare între Don Juan, uşuraticul, şi Don Quijote,
idealistul, amândoi performeri ai instabilităţii:
„N-am nici o bisericuță,/ Scriu ca să-mi hrănesc
natura.../ Îmi știu locu-n societate,/ N-am talent,
nu am idei,/ Vânător de vise moarte/ Pentru slove
de doi lei!...// Cânt iubirile postume/ Și mă bucur
că trăiesc!” (Patru like-uri!); „Ucigaș de vise
moarte,/ Vânător de mori de vânt,/ Ia-mă tu ca
semn de carte,/ Să-ți fiu ultimul cuvânt!” (Unde
eşti?). Este aici o nepotolită dorinţă de a trăi în
lirism, de a construi o lume, un mediu în care
memoria să se afle în largul ei. 

„Și timpul se trece el singur prin sită,/ Nisip
fără formă...”

Tema deşertăciunii şi a morţii domină volu-
mul Apropierea de Absolut, desprins oarecum de
revărsările erotiste, prea vibrate, din ciclurile
anterioare. Jocul textual se încinge în acord medi-
tativ, cu divagaţii spăimoase pe seama sensului
vieţii: „Ultima mea întâlnire va fi și ar trebui să
fie,/ a mea, cu moartea./ Dar fiindcă o iubesc atât
de tare/ o să fiu un muribund plin de fițe!/ Și-o s-
o alerg pe cărbuni aprinși și-o s-o scuip/ și-o s-o
bat și-o s-o critic literar/ și o să-i fac poeme baco-
viene./ Și dacă tot nu dau doi bani pe ea,/ o să lip-
sesc la întâlnire!” (Ciuda ei!) Nici urmă de revol-
tă sau de frică, ci totul intră în logica bravadei şi
încrederii în sine! Artistul poate învinge moartea
prin nemurirea operei, fapt ce alimentează rugul
vanităţii: „Nisip fără formă purtând amăgiri.../ Ce
zbateri deșarte în viața ce trece!/ Mereu ocupați
doar de-un trup păcătos” (Se cerne nisipul)
Temerarul stihuitor este cât se poate de încrezător
în munca sa, făuritoare de răsfăţ sentimental:
„Închid ochii și văd/ Versurile mele viitoare,/
Epocale...” (Sala de aşteptare). Unele pasaje filo-
zofarde pun poezia în dificultate, pe fondul con-
fruntării eului cu lumea nemernică de azi, din ce
în ce mai depărtată de Absolut. E un semn de
maturizare a discursului, ecranând însă vocea
afectului, cu accese difuze, de felul: „Cum,
Doamne, să ies la liman cu un individ atât de ciu-
dat?!/ Uneori, mă sperii și eu de mine” (Lupta);
sau: „Iar atunci când voi fi nemaifiind/ Pe lumea
aceasta, pe alta voi fi nou-născut!.../ Știu că

mereu te naști după ce mori.../ Tu chiar nu vrei să
fim o clipă împreună?” (Aşteptare); sau: „Prea
mulți văd, puțini cunosc/ Sufletele fără pace!/
Știți, furtunile din lume,/ De la sufletele-
acestea...” (Puncte de vedere); sau: „S-a dus în
lumea cea nemărginită,/ S-aducă fericirea
înapoi!” (Definiţia diasporei). 

Sclipirile meditative nuanţează elanul spova-
dei, de domeniul nostalgiei la trecerea implacabi-
lă a timpului: „Dispar în spații ireale,/ Te rog să
uiți de ființa mea!” (Poemul nebuniei); „Eu? Eu
de ce am rămas la fel?!/ Pentru a regreta acele
vremuri și a scrie despre ele!” (N-a mai rămas
nimic) În căutarea virtuţii, poezia risipeşte
umbrele sceptice, stinge năbădăile înflăcărate,
impune armonia: „Când pășești, încet, pe mine,/
Te îndeamnă să visezi,/ Simțăminte clandestine,/
Dintr-un mare amorez!// Cazi în hăuri neștiute,/
Apoi zbori cu-aripi măiastre,/ Visând vrute și
nevrute,/ Despre zările albastre!” (Harta). Şi tot
poezia identifică frumuseţea, suprema frumuseţe,
demnă de bordul Absolut: „În ochii tăi mă văd pe
mine,/ mă mir câte nebunii văd în ochii tăi.../ În
ochii tăi privind/ Văd cea mai frumoasă femeie
din lume/ Cum se îndrăgostește de ochii mei!”
(Poezie celei mai frumoase). Tema dragostei pier-
dute şi mirajul erotic nu au fost date uitării sau
părăsite, ci revin în averse uşoare, aluzive, ca
argument al fidelităţii: „Dar tu ești tot universul
meu!/ Acolo, sus, pășești liniștită/ După ce mă
ucizi și mă renaști în fiecare zi?!/ Mi-e tare dor de
primăvara/ Nebunilor îndrăgostiți!/ Dezbracă-te
de toate tainele/ Și dă-mi-le/ Ca să fim și cer și
apă/ Și pământ...” (Ochii tăi). Rutina începe să-şi
spună cuvântul. 

Alăturată iubirii, împreună cu ea, poezia, ca şi
rugăciunea, face posibilă apropierea de Absolut.
Lipsită de podoabe stridente sau de fantezii nesă-
buite, impunând prin masivitate, poezia lui
Cristinel Cristea Alexievici ilustrează o zonă dis-
cretă de lirism, fidelă filonului tradiţional, sensi-
bilă, declamativă, dornică să iasă în public cu
povara unor experienţe trăite.
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Cu un titlu care este și cel al primului
text din carte, volumul semnat de Doina
Toma (Nuanțele iubirii, Editura 24 ore)
reprezintă o bună pledoarie pentru un anume
gen de literatură, aceea care, din cele mai
vechi timpuri, căpătase și o funcție tauma-
turgică, fiind invocată ca atare de povestași
și de ascultătorii lor, în timpuri în care se
plămădeau teme și motive literare, rămase,
în mare parte, aceleași și astăzi.
Dintotdeauna, asemenea texte au fost și sunt
considerate în continuare veritabile pledoa-
rii pentru curățenie morală, sinceritatea sen-
timentelor, frumusețe și puritate a sufletului,
autorii încercând să găsească, totodată,
expresia stilistică potrivită unor conținuturi

de acest fel.
În această carte observăm o construcție asuma-

tă creator, fiind vorba de trei texte adunate sub
umbrela atât de generoasă a acelei teme vechi de
cînd lumea, iubirea asociată cu climatul comple-
mentar al naturii; ceea ce face diferența în volu-
mul de față, vine din abilitatea cu care autoarea
prin naratorul personaj lasă loc liber nuanțărilor și
perspectivelor mereu re-inventate, generând astfel
un veritabil fond cazuistic în domeniu. Și la fel de
interesant și de meritoriu, mai cu seamă în prima
piesă din volum, este felul în care narațiunea
reușește să prezinte, ca un fel de pregătire psiholo-
gică, acel sentiment copleșitor al naturii, descope-
rită aproape organic, urmînd apoi ca personajele
să fie privite din perspectiva a două registre dife-
rite de percepere a erosului.

Mai întâi, după cum spuneam, este vorba des-
pre iubirea față de natură, manifestată prin tot felul
de detalii ce trimit spre modul în care personajul-
narator își organizează viața, dedicată întru totul

conviețuirii cu tot ce înseamnă pădure, munte,
plimbări, drumeții, excursii. E o întreagă pledoarie
pentru puritate, demnitate, valori imuabile și
neștirbite în timp. Naratoarea e un foarte fin obser-
vator iar observațiile ei se adună în adevărate pas-
teluri sui-generis: „De la ghiocelul plăpând în
apariție și vesela brândușă de munte, până la căde-
rea frunzelor care, uimite, constată goliciunea
lăsată copacilor din jur, nimeni nu plânge. Totul se
derulează cu un firesc acceptat și implacabil.//
Doar zăpada albă ca puritatea însăși îi aduce bra-
dului emoții plăcute, dar și tristeți resemnate. Știe
că fiecare zi îl apropie de o eventuală tăiere pentru
sărbătorile de care oamenii se bucură alături de
bradul împodobit.” Pornind de la acest generos
fundal, povestirea configurează întâlnirea, poate
pentru o viață, a doi oameni singuri, din motive
independente, desigur. De aici, în tonuri deliberat
sincere și necomplicate, cu toate atuurile generate
de firescul unor tatonări specifice unor oameni
care nu se cunosc dar speră la o posibilă împlinire,
textul construiește un alt tip de love story, în care
lipsesc notele melodramatice sau pasionale, aces-
tea fiind înlocuite de observațiile de bun simț și de
trimiteri consonante la pasiunea comună a celor
doi însingurați, natura și explorarea acesteia. 

Altă tactică narativă întîlnim în cea de a doua
nuvelă, Drumuri paralele. Chiar dacă textul e gîn-
dit tot din perspectiva unui personaj feminin, de
această dată descoperim o altă ipostază de trăire
asociată cu natura, toată construcția conducînd
spre involuția unui posibil sentiment erotic. Totul
pornește de la o vacanță pe malul mării, bun prilej
de introspecție, observație, analiză, puncte forte
ale naratorului: „În dimineața următoare, alerga pe
malul mării, în întâmpinarea mărețului răsărit.
Pentru Sânzîiana era ora bucuriei depline, când
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dansa în gând și în tandem cu magica deschidere a
luminii ca un evantai răcoros peste mare și peste
viul care așteaptă. O primi și ea cu o duioasă sme-
renie și zâmbet de copil somnoros, dar consecven-
tă și nerăbdătoare, aducea salutul său astrului care
se înălța prin liniuțe în lumina de foc ardent.
Încîntată, pornește în explorare pe malul umezit de
valurile jucăușe și, în scurt timp, găsește multe
scoici în nuanțe adorabile, care atrag privirea prin
formă, mărime și colorit impetuos.” Rețeta e
aceeași, jucată însă cu inteligență pe un alt scena-
riu. Prietena personajului feminin este marea cea
mare; pe de altă parte, ideea de comuniune cu
semnele macro și micro-cosmosului e necesară și
benefică pentru înfiriparea unei intrigi erotice
bazată pe comunicare și sinceritate afectivă. Dar
dacă personajul feminin dezvoltă aceleași plăceri
pentru natură (inclusiv pentru muntele protector:
„...pe munte trăiești o stare specială, nu trebuie să
ceri, totul vine simplu, firesc...”) celălalt, partene-
rul masculin e surprins, de această dată, în date ce
trimit spre un ins mai degrabă dezamăgitor, în
final. Aici, într-o secvență foarte bine lucrată
compozițional și reușită din punct de vedere stilis-
tic, îl vedem pe acesta cum își dezvăluie superfi-
cialitatea relațională și cum reia același scenariu
posibil erotic cu o altă femeie. De aici și titlul
acestei nuvele, mult mai incisive și mai complexe
decât prima. 

Faptul că autoarea a optat pentru o anume stra-
tegie textuală, e vizibil mai cu seamă cînd vedem
modul interesant și semnificativ în care este pro-
iectată cea de a treia povestire; de această dată, se
renunță la prezentarea unei povești de viață. Mult
mai restrîns ca formulare, textul devine, mai
degrabă, un fel de întărire a ceea ce a fost pînă
acum. Narațiunea se transformă într-un adevărat
imn închinat naturii și iubirii, într-o asociere con-
vingătoare, deși se îndepărtează atît de mult de
contextualitățile generate de intrigile explicite din
primele două texte. Și acolo autoarea insistase
mult pe primatul sincerității discursive și a apro-
pierii nemediate de o receptare empatică; acum
însă, eludînd povestea în sine, autoarea își dezvă-
luie credințele și mizele existențiale, mizând pe o
carte reinvestită a asocierii a tot ce înseamnă natu-

ra cu revelațiile purității sufletești și a credinței
adevărate: „Muzica naturii ce vine din zi sau din
noaptea lină și încurajează ca un prieten bun și
cald cu prezența sa, atunci când există. // Ea știe să
provoace în tine, omule, o stare specială de armo-
nie și echilibru, aducătoare de înțelegere și accep-
tare a tuturor lucrurilor plăcute sau nu, care ne
invadează. // Și ce frumoasă este iubirea care
înalță și prețuiește, iubirea curată care nu cere, nu
acuză, doar dăruiește, știind că reciprocitate exis-
tă, cînd ești prezent la viață, la dor. // Tare dor
dorurile, cînd muzica te cuprinde în basmul ei!”

Ca un prozator care știe să conducă inteligent o
construcție adevărată și plină de sens, Doina Toma
reușește cu ușurință să creeze acele fracturi (de stil
și de conținut) care au puterea de a regenera textul.
După pagini întregi în care domină descrierea
apropierii de ceea ce înseamnă natura, descoperim
secvențe ce țin, în primul rînd, de observația psi-
hologică și fiziologică de calitate evidentă:
„Tocmai se ridicase să-i spună că ar dori să plece,
cînd Paul, oarecum grăbit, chiar precipitat, se
apropie de ea, încercînd să o sărute. // Sigur l-ar fi
respins dacă o brusca sau folosea vreun gest de
agresare. I-a mîngîiat părul încet și i-a sărutat,
timid, întîi un obraz, apoi pe celălalt, ca un ritual
de apropiere... apoi fruntea, nasul și, delicat, un
punct de deasupra buzei superioare. Ajungînd la
buze, le atinse ușor, pe fiecare în parte, parcă ar fi
trecut un abur, nu a forțat-o să le deschidă, ci pro-
vocînd-o delicat, să vrea ea, acum și aici... Era sur-
prinsă și ezita să participe, simțea o mare dezamă-
gire. S-au mai pupat un pic, așa, mai mult ca o
joacă de copii, urmărindu-se reciproc în așteptarea
unui nou pas, mai atractiv, mai amplu în
senzații...”

O carte care se citește cu acea plăcere pe care
o oferă textele în care nu descoperi stridențe de
niciun fel, predominînd acuratețea expunerii și
curajul apropierii de aventurile delicate ale sufle-
tului feminin.
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Încă din cele mai vechi timpuri, dragos-
tea a reprezentat forța supremă, călăuzitoa-
re prin labirinticul drum al vieții. Esența
ființei umane s-a rezumat întotdeauna la
acest sentiment impetuos, nimicitor în
multe cazuri. Iubirea se arată sub felurite
forme, după cum putem toți confirma. Îmi
vin repede în minte cei patru termeni
grecești referitori la iubire, organizarea
având la bază maniera în care aceasta se
manifestă: έρως (eros), φιλία (philia),
στοργή (storge), respectiv αγάπη (agape). În
ordine, aceștia reprezintă iubirea erotică,
pasională, intensă, iubirea „prietenească”,
spontană și afectuoasă, iubirea familială,

emoțională și naturală, iubirea „rațională”, care se
prezintă ca un soi de afecțiune, deloc pătimașă,
care se clădește pe anumite calități, precum res-
pectul și aprecierea celuilalt. Legendele zeilor
gravitează de asemenea în jurul acestei stări afec-
tive intense – e suficient să ne gândim la zeul Eros
ori Afrodita. Iubirea a acaparat și sfera artelor –
pictură, muzică, filosofie, literatură ș.a.m.d.,
stând la baza uneia dintre cele mai influente
mișcări artistice a secolului al XIX-lea – roman-
tismul. Discuțiile în jurul dragostei devin ușor
prolifice, mai ales fiind vorba de un subiect atât
de ofertant. 

Astfel, mi se pare că volumul colectiv dragos-
tea când te doare (Litera, București, 2022,
prefațare de Iulia Micu) este un proiect literar
captivant și atrăgător prin prisma faptului că auto-
rii ce contribuie reușesc să surprindă în prozele
lor o panoramă destul de vastă a formelor iubirii.
Trebuie menționat în acest punct că volumul

urmează tiparul unui proiect literar anterior, volu-
mul colectiv de proză scurtă intitulat
Treisprezece. Proză fantastică (Litera, București,
2021, prefață de Andreea Apostu), care a fost pri-
mit călduros atât de către public, cât și de către
critica literară. Din acest motiv, multe dintre
numele celor ce au răspuns provocării de a scrie
despre iubire se regăsesc și în paginile volumului
de proză fantastică. Cei șaisprezece autori care
explorează spectrele iubirii sunt, în ordine: Andrei
Panțu, Florin Spătaru, Ligia Pârvulescu, Liviu G.
Stan, Cristian Fulaș, Radu Aldulescu, Radu
Găvan, Delia Hügel, Dorian Dron, Allex Trușcă,
Laura Sorin, Dan Sociu, Emilia Toma, Irina
Georgescu Groza, Doina Ruști și Cosmin
Leucuța. 

Titlul volumului incorporează un binom inse-
parabil dragoste – durere, o relație dihotomică
care la suprafață pare oximoronică, dar care, în
fapt, este consubstanțială și interdependentă. Nu
întâmplător zicea Emil Cioran „a iubi înseamnă a
suferi” sau, înaintea lui, I.L. Caragiale: „o mare
durere să iubești, o mare nenorocire să scapi de
această durere”. Și cum cele două, iubirea și
suferința, constituie un sistem indisolubil, autorii
fructifică această structură în textele volumului,
extrăgând esențialul relației dinamice. 

La nivel panoramic, avem de-a face cu proze
inedite care, asemeni unui mozaic, recompun
imaginea multifațetată a iubirii. Poveștile care se
perindă de-a lungul volumului pendulează între
jovialitate și dezolare, regăsind în fiecare o puter-
nică încărcătură de afect. Rezultatul, în linii mari,
este copleșitor, prezentându-se drept un cumulus
de narațiuni simpatice, originale, seducătoare
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chiar. 
Volumul se deschide cu proza lui Andrei

Panțu, Desenul. Autorul este departe de a fi un
novice în artele prozei scurte, debutând cu volu-
mul Tonomatul în 2019, iar experiența scripturală
reiese foarte bine și din textul său. Intrăm în
spațiul contagios al iubirilor printr-o poveste des-
tul de cuminte, atât stilistic, cât și narativ, însă
care voalează un filon filosofic foarte consistent.
Personajul protagonist, Victor, devine subiectul
unui triunghi amoros confuz și cu o tentă ușor
umoristică. În încercarea de a cuceri o tânără
superbă dintr-un bar, personajul face greșeală de a
inversa ultimele două cifre ale numărului de tele-
fon primit, ajungând astfel să corespondeze cu o
altă femeie, Carmen, de care leagă de altfel senti-
mente. Visul amoros alături de Carmen este spul-
berat însă atunci când aceasta îl părăsește pe
Victor, lăsând în urmă un bilețel cu justificațiile
plecării – lovită de o tumoare, pleacă în căutarea
tratamentului în Austria. După un timp, Victor
încearcă, și reușește, să lege o relație de iubire cu
Ana, femeia frumoasă pe care o dorise în primă
instanță. Rămâne totuși o rană deschisă în urma
relației cu Carmen și un portret pe care Victor i l-
a schițat în timpul discuțiilor telefonice (înainte
de a se întâlni fizic): „mi - am dat seama că semăna
destul de mult cu Ana. Mi s - a pus un nod în gât,
așa că am împăturit desenul și l - am ascuns sub un
teanc de hârtii, pe fundul sertarului” (p. 45).
Remarcabilă este naturalețea cu care Andrei Panțu
își creează discursul și abilitatea autorului de a
evita ceea ce se putea transforma într-o poveste
banală, clișeizată, melodramatică. 

De proza lui Florin Spătaru recunosc că sunt
puțin mai atașată. Îl cunoșteam deja când am pus
mâna pe dragostea când te doare de la Greier de
topaz (Litera, 2022, prefață de Doina Ruști),
romanul său de debut, finalist al concursului de
debut al Editurii Litera, care m-a cucerit și căruia
i-am și dedicat o cronică. Aici, l-am reîntâlnit cu
un text intitulat Anticariatul din Blois, poveste în
care autorul urmărește relația dintre protagonista
Iza (personaj feminin puternic și dominant) și
Bernard de Landie, un francez atașat la
Ambasadă, din momentul în care fac primele con-

tacte vizuale, surprinzând acel tip de dragoste pre-
sărată cu gelozii latente, insecurități, incertitudini.
Florin Spătaru abordează în povestea sa traumele
copilăriei care se răsfrâng asupra identității pe
care ne-o formăm la maturitate, cât și frica con-
tantă de abandon. În aceeași zonă tematică se află
și povestea Ligiei Pârvulescu, În lumina acelei
dimineți. Precum în Anticariatului din Blois, și în
acest caz avem de-a face cu o relație de dragoste
care simte constant presiunea unui trecut marcant.
La Ligia Pârvulescu, pe de altă parte, se remarcă
o „ingenioasă construcție contrapunctică a imagi-
narului amoros” (cf. Iulia Micu). Există o pendu-
lare constantă între planul prezent și cel al trecu-
tului, reușind totuși să confere omogenitate și
fluiditate. În ambele cazuri, atât la Florin Spătaru,
cât și la Ligia Pârvulescu, se poate vorbi despre
dragostea care are caracter curativ, vindecă rănile
refulate și oferă echilibrul și liniștea. 

Liviu G. Stan ne oferă o altă perspectivă asu-
pra iubirii, cea preadolescentină, în textul
Crăpătura. Aici apare și obsesia, însă într-o notă
ceva mai inocentă. „Femeia” devine obiectificată,
un premiu pentru un joc amoros pueril.
Transformarea sa în obiect, depersonalizare, reies
și din portretul realizat preponderent din aprecieri
ce vizează corporalitatea. Cu iscusința auctorială
specifică, Liviu G. Stan surprinde în textul său
dorințele lăuntrice intense, curiozitățile începutu-
lui de drum ș.a.m.d. Nu este vorba despre o iubire
erotică propriu-zisă, matură, ci despre acea primă
iubire halucinantă, obsesivă, pătimașă. Pe treapta
următoare a vârstei se află textul lui Cristian
Fulaș, Poveste de dragoste. Urmărind relația ce se
înfiripă la vârsta adolescentină cu toate stângăcii-
le și frivolitățile sale, Cristian Fulaș condamnă de
fapt erotismul contemporană. Comparativ cu
celelalte scrieri din volum, Fulaș nu vorbește des-
pre o iubire ad litteram, ci mai degrabă despre
demitizarea și brutalizarea iubirii în zilele de azi.
În Descântec de deochi, Radu Aldulescu plasează
cuplul adamic într-un cadru apocaliptic. Avem,
totodată, și o incursiune în tainele ezoterice ale
lumii biblice. 

Între nisip și apă, de Radu Găvan, se îndepăr-
tează de erosul despre care vorbeau grecii și
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explorează mai cu seamă dragostea sub formă de
philia, iubirea paternă. Este vorba și despre o
reconstrucție a alterității figurii tatălui, care are la
bază tehnicile introspecției și mecanismele
memoriei afective. La Delia Hügel regăsim și o
componentă gastronomică ce se îmbină armonios
cu erosul, corporalitatea și senzualitatea în poves-
tirea intitulată Pofta vine mâncând: „Palmele-i
urcă pe torsul neted până în gât, pe umerii de
zahăr ars, care de-acum sunt ai ei, numai ai ei, și
îl trage spre ea, îl trage în ea, carnea bărbatului e
cremă de vanilie sub mâinile ei flămânde, se pre-
face în unt, șoldurile ei zvâcnesc, spatele i se cam-
brează, palmele îi apasă pe umeri, gura lui se
cască într-un strigăt, dar nu mai apucă să iasă de
pe buzele piperate căci pântecul ei îl aspiră cu
forță, cu poftă, înghite trupul aspru și tânăr, ca o
caramea cu sare, limba de zmeură, umerii de
zahăr ars...” (p. 172-173). Dorian Dron, pe de altă
parte, profită de contextul socio-pandemic recent
în Mesajul pentru a conferi iubirii o nouă fațetă:
iubirea pentru adevăr. Cadrul distopic în care ne
plasăm devine prilej pentru eroină de a-și înfrunta
marile spaime și de a se angaja în lupta cu siste-
mul opresiv.

Allex Trușcă ne propune o poveste de dragoste
într-un registru fantastic în Totul, cum am stabilit.
Cu un substrat filologic substanțial, Trușcă misti-
fică dragostea și o înțelege ca pe o „aventură spi-
rituală”. Textul său reprezintă o imixtiune de
rituri, în care nunta și înmormântarea se întrepă-
trund, sacrul contaminează lumea, soarele
îngheață, iar cerurile se deschid. Și Laura Sorin
optează pentru fascinația supranaturalului și își
construiește lumea folosindu-se de mijloacele și
tehnicile fantasy-ului. Eroina, al cărei portret se
schițează având la bază și un strop din povestea
lui Romulus și Remus, este o ființă duală, jumăta-
te om, jumătate lup, aflată în permanență într-un
conflict interior (un amalgam de sentimente con-
tradictorii ce o sfâșie) și unul exterior (iubirea
interzisă pentru un vânător). 

În Prima dragoste, textul semnat de Dan
Sociu, dragostea ia o formă paradoxală (cf. Iulia
Micu) și se ridică pe melancolie, eșec, tristeți,
folosindu-se de tehnica evocării, a memoriei afec-

tive, într-un discurs simpatetic sub forma monolo-
gului. În termeni asemănători vorbește și Emilia
Toma despre dragoste în textul Comă indusă:
iubirea îndurerată, sfâșietoare chiar. Deși au la
bază aceeași cadru timorat, descumpănit, poves-
tea Emiliei Toma se diferențiază prin plotul care îl
prezintă pe (anti)erou, personaj confuz și mistuit
de imposibilitatea alegerii între două femei pe
care le iubește „iubind la fiecare ce nu avea cea-
laltă”. Și textul Irinei Georgescu Groza comple-
tează această stare melancolică cu povestea
Căderea. I.G.G. ne propune încă o formă a iubirii,
și de această dată una tulburătoare, care aduce în
prim-plan fragilitatea ființei umane. Decepția,
alienarea, criza, moartea. Acestea sunt ingredien-
tele cu care operează Irina Georgescu Groza. 

Pentru Doina Ruști, tema iubirii nu este o nou-
tate, exersându-și deja mâna cu Ciudățenii amo-
roase din Bucureștiul fanariot (Litera, București,
2022). Astfel, Rondelul este o poveste construită
cu multă dibăcie auctorială, din care reies foarte
clar abilitățile scriitoricești ale autoarei. Textul
pune în lumină pericolul unei iubiri timpurii,
curiozitățile inocente ale eroinei, Iozefina, care,
„atinsă de aripa erosului” (Iulia Micu), pornește
într-o călătorie însemnată de „prăbușirea sufletu-
lui înaripat” (idem). Dacă la Dan Sociu, prima
iubire se oglindea prin lentila dulcelui amar, la
Doina Ruști se profilează treptat prin dezamăgiri
și traume. Cosmin Leucuța încheie într-o notă mai
optimistă acest periplu al amorului cu povestirea
Andreea, care vizează iubirea prietenească, pură
și inocentă a copiilor, brutalitatea lumii adulte față
de care copii se simt stingheri și neajutorați. 

Volumul colectiv dragostea când te doare
însumează șaisprezece povestiri ce explorează
spectrele iubirii, sub toate formele ei, trecând citi-
torul prin cele mai profunde stări afective. Deși
dedicat unuia dintre cele mai pure sentimente care
presupune extazierea ființei, acesta devine insepa-
rabil de durerea și suferința pe care fiecare autor
le valorifică într-o manieră aparte. 
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Cine a citit Fragilitatea semnelor / Fragilité des
Signes, o antologie bilingvă, ivită, în 2001, la editu-
ra timișoreană Augusta prin osârdia Manolitei
Dragomir-Filimonescu, ca traducătoare şi semnatară
a unui penetrant studiu critic, volum încununat cu
premiul Academiei Franţei (Prix de Poésie, 2002),
şi-a dat imediat seama că avem de-a face cu un poet
de înaltă cotă valorică. Dar Michel Bénard este,
deopotrivă, poet şi pictor. Acest „dublu angajament”
(poetic şi pictural) se exprima exemplar în Alfabetul
tăcerii, o carte ilustrată chiar de pictorul francez. Şi,
desigur, şi în Le regard du mirroir / Privirea oglinzii
(2010) sau în celelalte volume care au urmat. Asupra
relaţiei poezie-pictură, autorul din Reims se pronun-
ţase cu un îndemn clar: „Să încrustezi în vorbe/
Miraculoase culori,/ Să fixezi în ţesătura viselor/
Prafuri pastelate”. Şi mai convingător pare în aceas-
tă Metamorfoză, pe care o cităm integral: „Trupul se
fragmentase/ De prea multă iubire rătăcitoare,/ Dar
gestul unei pensule/ Metamorfozează viaţa/ Dând
chipului/ Reflexiile spiritului/ O prelungire de azur,/
O nouă înfrunzire,/ Un izvor de energie irizată/ De
limbajul culorilor/ În care fiinţa se topeşte în ele-
mente./ Trupul se fragmentase/ De prea multe vorbe
erodate,/ Şi deodată miracolul/ Investeşte carnea/ Ce
simte mângâierea cerului”. Despre acest miracol
care „investeşte carnea”, desfăşurându-se sub „mân-
gâierea cerului” e vorba, obsesiv, în lirica lui Michel
Bénard. Păşind pe „eternul drum al luminii”, poetul
– plin de candoare, îmbătat de miracolul fiinţei –
desfăşoară o viziune diafană, poetizând realul.
Caută încrezător omul de lumină, tainele adormite în
adâncul fiinţei, cercetează „memoria pietrelor”
încercând o fabuloasă proiecţie în „vitraliul eternită-
ţii”.

Bineînțeles, Les soies de l’imaginaire/
Mătăsurile imaginarului (2021) se înscrie în acest

continuum liric, poetul încercând a fixa clipa
cu „degetele luminii”. Și ascultând, într-un
timp suspendat, simfonia celestă sau descope-
rind „pudra de aur a visului / în mătăsurile
imaginarului”. Asaltat de vise fragile, e într-o
continuă uimire, încrezător în „mesajul celest
al poeziei”. Fiindcă iubirea, sub veghea ceru-
lui-martor, rămâne „o promisiune de cristal”,
pregătind întâlnirea „flăcărilor gemene” când
„sufletele se-amestecă”.

Cercetând culorile vieţii şi muzica inimii,
frunzărind alfabetul iubirii cu „litere de lumină”,
poetul cutează la „trezirea izvorului”, la o puritate
regăsită, proteguit de caravana viselor: „Să vrei să
restitui iubirea / În semnificaţia ei dintâi”. Sau des-
coperind „aura luminoasă / A unui vis de iubire”.
Fiindcă, într-o memorabilă definiţie, el ne asigura că
iubirea e „o parcelă de eternitate”. Negreşit,
Femeia-izvor, cu „trup de muză” şi siluetă diafană
trezeşte mirajul amintirilor, devenind – sub voalul
unui vis – chiar Poezie. Contemplaţia, miracolul
tăcerii, spuma visului suplinesc golul, absenţa. Încât
iubirea, sublimată, abolind timpul, îmbrăcată în
lumina liniştitoare ce mângâie eternitatea, focalizea-
ză interesul poetului.

Râvnind clipa iluminării, mergând neabătut
către steaua iubirii, Michel Bénard desenează
cuvinte (în „culori de suflet”); rezultă o viziune pic-
turală îngemănând inspirat cuvintele picturii (les
mots de la peinture) şi culorile poeziei (les couleurs
de la poésie) pentru a afla acel izbăvitor „germen de
lumină” şi pulsaţiile lumii, redesenând viaţa. Şi
înlesnind, astfel, prin „înfrăţirea transparenţelor”,
părelnicul acces la poemul iniţial, nerostitul. Care e
tocmai muzica genezei; sau, cum spune însuși poe-
tul, „freamătul alfabetului dintâi”, un leagăn al naş-
terilor recompunând sensul adevărului, salvând
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neputinţa cuvintelor. Totuşi, paradoxal, împărtăşin-
du-ne temerile şi căutările, Michel Bénard ascultă
„alchimica vibraţie a cuvintelor”. Cernelurile ames-
tecate ale memoriei îl (ne) poartă înspre izvoarele
cerului, la pragul sacrului. Încât efortul său e de
admirat; el vrea, trudind cu o remarcabilă consec-
venţă, oferind digitaţii briante, închegate tematic, să
resacralizeze lumea prin poezie!

Paleta poetului, râvnind acel „albastru de eterni-
tate” ori „rădăcinile de cristal” durează un trainic
templu liric. Pricină pentru care este într-o continuă
căutare. Este un drum spre izvoare, spre cuvântul
matricial, spre zările aurorale, frăgezind sevele uni-
versului. Comentatorii săi vorbeau despre o poezie
care trebuie ascultată, eventual murmurată. Într-o
lume robotizată, alienantă şi alienată, dar în vecină-
tatea „cărţilor de piatră” (impunătoarele catedrale),
această lirică este o „muzică a luminii”, cum spunea,
inspirat, Maurice Courant. O muzică din care nu
putea lipsi Femeia ca axă a lumii, de vreme ce însăşi
muzica poartă „esenţe de femeie”. Iar Femeia, ca
„izvor de enigmă”, poartă „o notă de etern” și este
invocată de Michel Bénard la scară cosmică, sub
„curcubeul sufletului”. Bărbatul şi Femeia devin
„flăcări umane”, într-o carnalitate sublimată, iar
iubirea devine revelaţie, provocând muzica sferelor.
Trezind sufletele pereche într-o complicitate care
atinge, prin scriere celestă, sub un cer transfigurat,
chiar universalitatea.

Fragil, hieratic, trăitor într-o lume care acuză
dezvrăjirea, Michel Bénard e convins că doar reîn-
toarcerea către sacru ar fi salvarea; adică neostoita
căutare a rădăcinilor, a religiosului, prin aflarea
„altarului celest”, ascultând „nerostitul” lumii. Dacă
poeții „călăresc pe oglinzile visului”, cum ne asigu-
ră, scrisul la scara visului, cu cerneală și lumină, ne
oferă „parfumuri de eternitate”. Les soies de l’im-
aginaire pare, astfel o proiecție în afara timpului, fie
convocând „rătăciri” à la Rimbaud, fie hoinărind, în
ritualul tobelor, în ținutul umbrelor sau gustând
magia clipelor „iluminate de promisiuni”. Muzica
stelară pregătește clipa-înviere: „litere și semne/ De
lumină diafană/ Care ne-mbracă/ Cu vise și cu pro-
misiuni/ în transparențe de porțelan”. Iar poezia, așa
cum o înțelege Michel Bénard, un pelerin al iubirii,
este „un dar de împărțit”. 

Să observăm că poezia lui Michel Bénard, cu
deja cinci volume apărute în limba română, foarte

diferită de pictura lui, refuză, mai nou, corsetul titlu-
rilor; astfel, visătoria cititorului e neîngrădită, poate,
într-adevăr, să se adâncească în „mătăsurile imagi-
narului”, călătorind, însoțindu-l „pe eternul drum al
luminii”. Dar cercetând „ferestrele scrisului”, orice
călătorie devine o căutare mistică, încercând a
desluși mysterium-ul ca esență a lumii. Cuvintele, în
alchimică vibrație, sunt „culori de suflet”,
desfășurând o viziune picturală. Iar poezia, încrus-
tând în vorbe „miraculoase culori”, este „o respirație
a sufletului”, o ultimă speranță: „Par la poésie nous
souverons l’Amour”. Sub această deviză,
însoțitoarea sa, atât în viață, cât și în poezie, Eliane
Hurtado (și ea, pictor) ne-a rezervat surpriza unui
proaspăt volum, Sub albastrul Nimfelor, prompt tra-
dus și postfațat de Elisabeta Bogățan (Editura
Sofiana, Petrila, 2022). Și prefațat, sub pavăza ero-
sului împărtășit, de Michel Bénard. Dacă la Michel
Bénard poeziile par, prin decupaje arbitrare, părți ale
unui imens poem, Eliane Hurtado, în cele cinci
secțiuni ale volumului (apărut în Franța, în 2019!)
desfășoară Marea Cartea a Naturii, deplângând
nebunia distructivă, pusă în scenă, iresponsabil, de
omul-prădător. Un curios balet, „în care cuvinte și
culori/ se înlănțuie îndrăgostite”, asigură fuziunea
dintre jocurile scriiturii și actul grafic; pictura și
poezia sunt, empatic, în complementaritate. Poeta,
developând „sufletul naturii” (cf. Elisabeta
Bogățan) ne dezvăluie și „sursele speranței” (v.
Nimfe), credincioasă vechiului îndemn hugolian,
înțelegând Natura ca „mamă Universală”. O poetă
naturistă, așadar, un suflet hipersensibil, știind că
poetul „se plimbă pe firul de mătase/ care leagă
sufletele rătăcitoare”. Cerând imperativ: „Lăsați-mă
să visez!”

Se știe prea bine, criticul ar avea obligația unor
lecturi semiotice, recomanda ferm U. Eco. Poezia
tandemului M. Bénard/ E. Hurtado îmbie, însă, la o
lectură afectivă, recunoscându-și „marea complici-
tate”: „Mână în mână/ Noi vom traversa galaxiile/
Până la altarul iubirii” (v. Brațe deschise). O poezie
care, îmbrăcată în cuvinte miezoase, oferindu-și
evaziuni în imperiul celest, încearcă să cuprindă
„rezonanța Universală a iubirii”.

7878 CONVORBIRI  LITERARE



Din cauza masivității sale fizice, Alex. Ștefănescu
ar putea lăsa unora dintre noi impresia că ar fi în stare
să facă mare prăpăd în juru-i, prin efectuarea unor
mișcări neîndemânatice, asemenea unui elefant intrat
într-un magazin de sticlărie. Și totuși, nu este deloc așa
în privința cuiva care era în stare cândva să meargă pe
poante, precum balerinele. Față de ceilalți adevărați
literați, care sunt, de regulă, stângaci atunci când este
vorba să efectueze lucruri practice, manifestând un fel
de sfială religioasă în fața celor știutori în ale făcutului
sau ale reparatului, reputatul critic deține o impresio-
nantă experienţă. Față de cele știute de mine despre
Alex. Ștefănescu, în afara informațiilor strict literare,
aceasta este ceea ce mi-a atras în primul rând atenția la
lectura paginilor din cuprinsul cărții Timp retrăit
(Curtea Veche Publishing, 2022). 

Din cele ce ni se mărturisește în unele dintre pagi-
nile de memorii, aflăm că Alex. Ștefănescu a practicat
în copilărie și în adolescență următoarele îndeletniciri:
croitoria la mașina de cusut, împletitul cu andrelele,
lucrul la războiul de țesut, împletitul la rogojini din
pănuși, torsul cu furca, fierăria (reparatul de cratițe
ruginite și găurite într-un atelier improvizat, nu mai
mare decât o cabină telefonică), metalurgia (topitul
plumbului în cutii goale de cremă de ghete și turnarea
în forme plăsmuite tot de micul făurar, din lut sau din
ceară), prelucrarea aurului (pilirea unui inel cu o pilă
foarte fină și darea unei alte forme, mai interesantă),
repararea obiectelor de uz casnic (inclusiv aparatul de
radio, patefonul, mașina de scris, bicicleta). Dar câte
nu sunt de reparat la casa omului? Și, chiar dacă nu era
ceva de reparat, micul meseriaș universal demonta
totul, pentru a avea ce să monteze la loc.

De asemenea, adolescentul păduratic din Țara
codrilor de fagi a prelucrat îndeosebi lemnul de... brad,
a făcut schiuri și „elicoptere” artizanale din draniță, a
meșterit și a înălțat zmeie, dar a amplasat și o plută per-
sonală pe râul Moldova. El și-a confecționat din mate-
rial lemnos arme convenționale: praștii, puști de soc și

arcuri cu săgeti – trebuitoare la spartul geamuri-
lor bisericii Sfântul Dumitru din Suceava, aflate
la înălțimea patruzeci de metri. Dar Alex.
Ștefănescu se pricepea nu numai să spargă gea-
muri, ci să le și pună la loc, el fiind un bun
geamgiu (nu ageamiu). Deși știa să topească sti-
cla, reușea cu mare dificultate s-o toarne în
forme, deoarece procesul necesita o temperatură
înaltă (godinul de fontă, în care ardea cărbuni de
bună calitate, reprezenta singura soluție
mulțumitoare).

Prin urmare, o părere total greșită a fost
aceea emisă de Mircea Iorgulescu, într-o pagină de jur-
nal, în care diaristul vorbea, pe nedrept și chiar ofensa-
tor, despre un „... Alex. Ștefănescu, cu fruntea lui
mereu senină, neîncrețită de vreun gând...” (p. 364).
Singura scuză a autorului Rondului de noapte ar fi că
nu l-a cunoscut prea bine pe coleg, deși nu a fost așa.
În fond, Alex este un copil mare care știe să se bucure
de descoperirea minunilor Firii. În ambițiile sale
leonardești, el s-a putut considera, pentru scurtă durată,
chimist, fizician, astronom și matematician. Cel ce i s-
a părut lui Mircea Iorgulescu a fi cu fruntea neîncrețită
de niciun gând a pierdut mult timp pentru a inventa un
perpetuum mobile și, ca majoritatea celorlalți experi-
mentatori, a ajuns la trista concluzie că o asemenea
năzuință este cu neputință de realizat. În dorul lui neos-
toit de perfecțiune, Alex. Ștefănescu a instalat un fel de
telegraf, pentru comunicarea prin alfabetul Morse, a
pictat pe sticlă, a confecționat păpuși pentru teatrul de
păpuși și le-a animat, a transcris melodii simple pe
note, chiar dacă este afon (nimeni nu este perfect...). 

Fostul realizator al emisiunii „Un metru cub de cul-
tură” s-a ocupat nu numai de cultivarea proprie, ci și de
aceea a pământului. Astfel, i-a venit foarte ușor la
bătrânețe să-și cultive voltairean grădina, întrucât altă-
dată a altoit pomi, a semănat portocali și lămâi în
butoiașe cu pământ, a cultivat grâu în lădițe de lemn și
a îngrijit castraveți. Un astfel de om trebuie crezut,
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dacă face următoarea mărturisire: „Când mă gândesc
că voi muri, îmi pare rău nu atât pentru mine, cât pen-
tru tot ce-am învățat să fac. Nu e păcat să se risipească
atâta competență? În mod special mi se pare nedreaptă
soarta mâinilor mele. Sufăr la gândul că mâinile mele,
ultraexersate, sensibile ca niște viori Stradivarius, vor
putrezi în pământ” (p. 563). Îl și văd pe memorialist, la
scrierea acestor rânduri, examinându-și mâinile și
încrețindu-și fruntea, de astă dată de tristețe.

Oripilat de lipsa de îndemânare și de brutalitatea cu
care gospodinele se învârt prin bucătărie, Alex.
Ștefănescu ne spune cum procedează atunci când se
mișcă prin incinta culinară: „Ating obiectele compre-
hensiv, le înțeleg cu mâinile, le determin să dea, cu
devotament, tot ce pot da. Furculițele și lingurile pe
care le spăl nu le arunc cu draci unele peste altele, ci le
culc patern în cutia de tacâmuri. Carnea o fierb la un
foc foarte mic, aproape insesizabil, astfel încât ea își
cedeazä de bunăvoie și nesilită de nimeni substanțele
hrănitoare apei care o îmbrățișează. Mărul îl dau deli-
cat pe răzătoare, îndeplinindu-i de fapt propria lui
dorință secretă de a se elibera de coajă și a ninge ușor
pe farfurie” (p. 561). 

Criticul și istoricul literar este sensibil nu numai la
felul în care se prepară mâncarea, ci și la maniera în
care este servit el în calitate de oaspete prin diferite
locuri. Astfel, aflăm că, până la vârsta douăzeci și cinci
de ani, vizitatorul nu băuse ceai decât în rarele și neplă-
cutele momente ale vieții când fusese bolnav. Or, licoa-
rea oferită de amabila soție a lui Constantin Noica nu
avea nimic comun cu statul în pat, cu urmărirea scării
gradate a termometrului și cu luatul de aspirine. Cel
invitat de cugetătorul asupra limbii române să se aco-
modeze și să locuiască într-o... limbă și-a satisfăcut
palatul cavității bucale cu esența regală a unui lichid
magic. Nu știu dacă totul se întâmpla la ora cinci după-
amiază, dar nu trebuie să uităm că soția lui Noica era
englezoaică. Asemenea unui mandarin, Geo Bogza și-
a tratat musafirul cu mandarine, pe care le-a cojit de
față cu el și le-a oferit ceremonios (în manieră teatrală),
cu delicatețe și cu o tandrețe emoționantă. 

Dar nu peste tot primirea înaltului oaspete a fost
bine făcută. La sediul editurii pe care o conducea,
Marin Preda i-a cerut secretarei să-i aducă o cafea și un
pahar cu apă, în timp ce el sorbea regulat dintr-un
pahar cu whisky (privind, probabil „mopeteian”, cum
nivelul lichidului din sticlă scădea cu câte o palmă
liniștitoare). Se poate spune totuși că o astfel de tratație
a fost la înălțime, deoarece, într-un birou de la ziarul
România liberă, musafirul a fost încercat de un mare

dezgust: „Octavian Paler a început să mănânce
căpșunile de unul singur, continuându-și dizertația.
Lua câte o căpșună cu două degete, o băga voluptuos
în gură și o strivea cu abilitate exact în pauza dintre
două fraze. Mustoasele fructe deveneau astfel un fel de
semne de punctuație ale interminabilului său discurs”
(p. 305). Deși nu are legătură cu subiectul culinar abor-
dat aici, trebuie amintită o altă împrejurare, când Alex.
Ștefănescu l-a dus pe autorul Vieții pe un peron de la
aeroport acasă cu mașina personală, în condiții ivernale
de trafic foarte grele. Ajunși cu bine la destinație, reîn-
torsul din S.U.A. doar impulpat de cineva i-a oferit
amabilului șofer de ocazie, cu toată solemnitatea, dintr-
un geamantan plin de cadouri, o rezervă dintr-un set de
aparate de ras de unică folosință. Dar fără niciun fel de
rezervă a fost față de critic Emil Brumaru, atunci când
a împărțit o chiflă pe stradă, rupând-o în două cu mâna
lui de poet.

Dacă așa se întâmpla în țară, cu atât mai puțin sur-
prinzătoare poate fi tratarea la care Alex. Ștefănescu a
fost supus în hotelurile străine, unde nu intrau în
discuție cunoscutele reflexe ale ospitalității românești:
„În FRANȚA, la micul dejun, mi s-a adus, în afară de
o chiflă și o cană de ceai, o singură felie de cașcaval.
Ce dezamăgire! Acea felie era atât de subțire încât
atunci când chelnerița a ridicat-o cu o paletă de pe tavă
și a vrut să o lase să cadă în farfuria mea, n-a căzut, ci
a planat și a aterizat lin la celălalt capăt al mesei, pe
fața de masă de un alb imaculat” (p. 83). 

Ca să termin odată cu asemenea subiecte ce riscă să
cadă în bârfă ieftină, trebuie să revin la vârsta la care
totul ni s-a părut că peste tot curge lapte, dacă nu și
miere. Alex. Ștefănescu a fost alăptat până la patru ani,
acest sugar întârziat numărându-se printre puținele
ființe din Calea Lactee care au amintiri de pe vremea
când sugeau la sânul mamei lor (un motiv în plus să-și
scrie memoriile). Nici nu este de mirare că până la acea
vârstă micuțul Alex nu scosese niciun cuvânt (nici nu
prea avea timp, la cât de prinsă îi era gura cu alte înde-
letniciri). 

Numai că memorialistul are la îndemână o altă
variantă: „Până atunci am fost mut, dar nu ca o lebădă,
asemenea lui Blaga, ci ca un prostovan; unul totuși ati-
pic, pentru că nu mă uitam la lume apatic, ci o cerce-
tam plin de curiozitate” (p. 129). Este o autocaracteri-
zare deloc flatantă și cred că doar o anumită stare de
urgență, cauzată de izbucnirea unui incendiu, l-a deter-
minat pe viitorul critic să-și schimbe părerea despre
sine. Obligat de precocele și acutul simț cetățenesc să
recurgă la limbajul articulat, micul Alex a rostit, spre
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uimirea și încântarea părinților, cuvintele-cheie „Tată!
Mamă! Foc! Fum! Scântei! Găleată! Apă!” (Ibidem). 

Temperamentul fugos nu l-a dezmințit niciodată pe
Alex. Ștefănescu și este greu de închipuit, pentru cine
îl știe cum face mereu aluzii sexuale în spumoasele
sale discursuri, că în tinerețe a vrut să se castreze, pen-
tru a se dedica în totalitate literaturii. Tentativa auto-
mutilatoare a fost sortită eșecului, grație restricțiilor
severe impuse de Ceaușescu în practica medicală privi-
toare la creșterea natalității (dorința oricărui dictator
este să stăpânească peste cât mai mulți supuși).
Memorialistul emite o astfel de reflecție asupra acelei
operații eugenice ratate: „Apoi, după trecerea multor
ani de la acel episod din viața mea – aproximativ cin-
cizeci – bătrânețea m-a castrat lin și fără durere. Nu
complet, dar aproape complet. De unde rezultă că nicio
dorință a unui om nu rămâne neîmplinită. Literatura n-
are de câștigat din stingerea pasiunii sexuale.
Constantin Noica mulțumea bătrâneții pentru că l-a eli-
berat de turbulențele erotice care nu-l lăsau să se ocupe
în liniște de filosofie. Cu filosofia nu știu cum e, dar de
literatură știu sigur că nu poate lua ființă fără electrici-
tatea dragostei. Totul e să reușești să captezi această
electricitate, să o folosești pentru creație, nu să te lași
curentat de ea” (p. 44). 

Electrizat de o sexualitate „sans rivage”, dar
nedeșănțată, și de fiorul literaturii, Alex. Ștefănescu a
scris în orice condiții locative și de navetă ingrată. Ba
chiar și în noaptea nunții, în apartamentul nupțial de la
hotelul... „Berbecul”, criticul nu a uitat de îndatoririle
revuistice: „După ce Domnița a adormit, m-am așezat
la masa de machiaj cu oglindă (masă de scris nu există
în hoteluri) și am început să lucrez în regim de urgență
la un eseu despre Ion Barbu” (p. 170). Proaspătul
însurățel nu ne divulgă tematica abordată, dar este
posibil să fi fost vorba despre un eseu referitor la poe-
zia Ritmuri pentru nunțile necesare. Peste ani, la cele-
brarea nunții de aur, scrisul a ajuns să-i amelioreze
mizeriile bătrâneții: „Am ulcerații la picioare și dureri
mari, douăzeci și patru de ore din douăzeci și patru.
Când scriu, uit de dureri. Nu complet. Ele au devenit
un fel de acompaniament în surdină al scrisului meu”
(p. 172). Sau, în altă parte: „Parcă aveam două euri:
unul copleșit cu totul de suferința atroce și altul, intan-
gibil, dedicat scrisului. Cu o mână strângeam disperat,
până mi se albeau degetele, brațul fotoliului, cu alta –
scriam” (p. 353). 

Alex. Ștefănescu este convins că degeaba treci prin
lume și o studiezi cu atenție, dacă nu ești în stare să
povestești ceea ce vezi. El se arată nemulțumit, pentru
că se pierde mereu câte ceva, oricât s-ar strădui să

exprime ceea ce rămâne inexprimabil. Este motivul
pentru care dorește ca trăirile care îi sunt cele mai dragi
să le păstreze doar pentru sine, deoarece le sacrifică
nuanțele prin scris și riscă să le falsifice: „Povestind
ceea ce am trăit, uit ceea ce am trăit și țin minte exclu-
siv noua versiune, compusă din cuvinte. Este ca și cum
cineva ar întări cu un marker contururile dintr-un
tablou impresionist. Cum s-ar mai putea reconstitui
nuanțele evanescente și întrepătrunderile dintre ele din
varianta inițială? (s. a.)” (p. 349) 

În aceste condiții, suntem nevoiți să cădem de
acord că mai bine au procedat doi scriitori consacrați
care trebuiau să ia o decizie în legătura cu soarta aspi-
rantului la porțile consacrării: „Din când în când,
Marin Preda îmi arunca o privire piezișă, de evaluare,
apoi se uita întrebător la Ștefan Bănulescu. Prompt,
Ștefan Bănulescu tăcea elogios la adresa mea și
discuția, pe alte teme, continua. La un moment dat,
Marin Preda a formulat, tot fără cuvinte, o obiecție în
legătură cu mine, iar Ștefan Bănulescu a respins-o
ferm, printr-o muțenie categorică. Ștefan Bănulescu i-
a adresat lui Marin Preda o tăcere întrebătoare, finală,
iar Marin Preda, tot fără cuvinte, i-a răspuns afirmativ”
(p. 202). Despre cele întâmplate în cursul întrevederii
l-a lămurit imediat un martor ocular, Adrian Păunescu:
„Așa se tocmesc, dom’le, doi țărani” (p. 203). 

Pățanii, farse, întâmplări hazoase, mici escrocherii
sentimentale, izbucniri de vanitate din lumea scriitori-
cească și o portretistică remarcabilă umplu paginile
cărții Timp retrăit, presărate totuși de o notă de gravi-
tate, de un scepticism superior și de o undă de nostal-
gie. Fiind structural un entuziast și un generos risipitor,
nonconformistul Alex. Ștefănescu a avut multe
aspirații neîmplinite și zboruri frânte. Memorialistul a
trecut prin multe și a fost atent la epica vieții lui, iar
acum, la vârsta redactării memoriilor, consideră că
atunci era fericit fără să știe că era fericit – ceea ce
reprezintă, în fond, adevărata fericire. 

Memoriile cuprinse în cartea Timp retrăit sunt scri-
se în stilul obișnuit al lui Alex. Ștefănescu, ele fiind
pline de umor debordant, de vorbe de duh, de (auto)iro-
nie acidă și de o fanfaronadä de circumstanță în care
nici memorialistul însuși nu crede. De peste tot răzbate
o mare iubire pentru literatură, de care a fost din tot-
deauna animat reputatul critic și istoric literar. Alex.
Ștefănescu ne convinge, de-a lungul celor 650 de
pagini ale cărții sale, că viața unui critic literar poate fi
mult mai spectaculoasä și mai imprevizibilă decât s-ar
putea crede. 
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Poezia lui Radu Sergiu Ruba probează o
extraordinară mobilitate a imaginarului și o
capacitate remarcabilă de a reconfigura
reverii ce pulsează de vitalitate lirică, cla-
mând o perpetuă redimensionare a universu-
lui creat în paginile sale. Volumul Levitația
(editura Tracus Arte, București, 2021) creio-
nează o fizionomie poetică fixată în cadrele
unei reverii stăpânite de proiecțiile insur-

gente ale fanteziei poetizante. Discursul poematic
este impregnat pe alocuri de tonalitățile intense ale
unui biografism filtrat cultural, stilizant, dublat de
un sentimentalism rafinat. Poemele lui Radu
Sergiu Ruba armonizează cu consecvență capca-
nele reflecției lucide cu reflexele naivității și can-
dorii evocatoare, vehiculate de tonalității unei
ingeniozități lirice care ne apare mai degrabă ca
reflex artistic și nu ca efect poetic premeditat, cu
efecte calculate. Biografismul se împletește, așa
cum este de așteptat, cu fantezia, iar micile eveni-
mente existențiale capătă proporții revelatorii.
Privirea concretizată în acte contemplatoare
conține virtuțile ochiului blând, antrenat deopotri-
vă de virtuți moralizatoare și consumat de propriul
foc al imaginației ardente. Glisările construcției
colecțiilor de poeme vădesc transformările struc-
turale din tectonica lirică, semn că poetul acordă
suficientă importanță simțului rigorii, pe care îl
întreține constant. 

Pretextele evocatoare deschid ferestre incan-
descente către neprevăzut și nebănuit, supriza și
ineditul fiind ingredientele cele mai puternice ale
acestor piese poetice. Actul contemplativ nu este
lipsit de aerul reflexiv, circumspect, însă chiar și
atunci când temele lirice devin grave, discursul
este aureolat de o considerabilă doză de afabilita-
te, menită să îmblânzează fervoarea suflului dra-

matic augmentat de fantezie: „Dar eu simțind că e
voie, iau îndată cuvântul./ am dreptul la trei minu-
te/ închei după două și un sfert/ și nu las nicio
urmă/ nu îmi spune nimeni să stau jos./ Mulți cred
c-am recitat o poezie/ alții c-a fost o mărturisire/ o
dezvinovățire/ dovadă c-am rămas în picioare” (p.
7). Dincolo de virtuțile confesive camuflate de
imixtiunile reveriei și ale fanteziei, irizațiile reto-
rismului mărturisirii sunt intensificate de o poetică
inedită a amintirii, iar rememorarea se
declanșează grațios, sfidând convenționalismul și
orizontul familiar. Substanța biografismului este
amprentată de cadența elegiacă, denotând un înde-
lungat proces de rafinare a sensibilității prin
inteligență și instinct artistic. 

Definitorie este însă o perpetuă sondare a căi-
lor către profunzime, ce amplifică simțul tragis-
mului și panoplia gravității existențiale. Și imagi-
narul reflexiv și autoreferențial este comprimat
coerent și transfigurat prin intermediul acelorași
unde suave de biografism și folosit ca obiect al
meditației, trăsături recognoscibile într-un poem
ca Mărturiile: „Umblam aiurea cu mărturia în
mine/ voiam s-o așez de marmură/ placă pe fața
orașului/ cu litere săpate adânc/ să nu se uite ade-
vărul acela din noi/ care nu iese la lumină/ decât o
oră într-un veac./ Iar adevărul din mine/ adică tot
ce până astăzi/ nu putea fi mărturisit/ urca și
aștepta pe buze./ M-au trimis la un preot/ nu
cunoșteam niciunul/ dar mi l-au găsit/ un om – o
parohie/ un credincios – o mărturie” (p. 16).
Amestecul pasionant de voci și tonalități urcă de
la un patetism intelectualizant și de la o persiflare
pală către o blamare a deriziunii, optând adesea
pentru un gestualism poetic mușcător prin finețea
sa, elemente ce conferă note indiscutabile de
autenticitate. 
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Eclectismul vizionar, arhitecuturile alegorice și
referințele livrești prezente în poemele lui Radu
Sergiu Ruba converg către un soi de manierism
romanțat, în care imagistica policromă a ludicului
învăluie conținutul ideatic: „Ce carte putea să iasă/
Dumnezeule/ din cerneala risipită de Luther/ când
a dat cu călimara după diavol/ ce carte!/ Ne-am
smuls-o unii altora din mâini și așa/ ca primă lite-
ră/ o pată întunecată de cer pe un zid./ Ne-am chi-
nuit s-o descifrăm/ ne-am irosit tinerețea/ azvâr-
lind în ea cu bolovani/ izbind cu berbeci/ ca-ntr-un
cer ce nu se deschide” (p. 23). Montajele senti-
mentale se plaseasă sub zodia acalmiei sau a tul-
burării mocnite, înăbușite de excesele reflexive și
acoperite de cadrele desprinse din natura interiori-
zată obsesiv și metaforizată: „De câteva luni/ ziua
și noaptea/ cerul e tulbure/ o cârpă stoarsă/ nici nu
știi dacă a fost vreodată altfel./ Dar dincolo de spă-
lătura asta/ știi că se foiesc întruna stele./ Erau
altădată cuvinte/ care te luau și te duceau până
acolo./ Te și coborau/ că nu aveai în tine atâta
umbră/ cât să te țină lipit pe cer” (p. 31). O victorie
importantă a volumului e forța textualizantă care
înlătură orice umbră de senzație a artificiului stu-
diat, fapt înlesnit de modulațiile vocii lirice grave.
Avânturile confesive sunt controlate atent de
teșătura coagulată în jurul mitologiei colecției de
poeme, biografia și lirica aflându-se într-o perpe-
tuă confruntare, iar poetica se împletește cu viața,
reconstruind-o. 

Încercările de cristalizare a unei mitologii per-
sonale exhaustive asumate existențial își extrage
seva din simțul dramatic al unui vid acaparator
latent, care declanșează o febrilă căutare a
autenticității, motiv pentru care, în logica volumu-
lui, piesele poetice avansează către o un corp din
ce în ce mai rarefiat, mai eliptic, alcătuit după o
rețea semiotică ce se ramifică și creează legături
între toate poemele cărții, armonizând fizionomia
cuvintelor: „Mai trec din când în când pe acolo./
Am condus mulți ani din clădirea aceea/ o bucată
de lume./ Bucata mea nu era mare/ dar se întindea
pe unde nu te așteptai/ ieșea la iveală din boli
ascunse/ din vedenii/ din convertiri și abjurări./
Era o lume slab zâmbitoare./ Mă duc pe acolo/ clă-
direa e la locul ei/ anonimă” (p. 43). Decantările

sugestiei augumentează înverșunarea meditativă și
confirmă că poetul a cultivat îndelung gustul pen-
tru reflecția gravă, grefată pe nostalgia mitologii-
lor universale. Se insinuează și un anumit fond
ritualic, întreținut fățiș în regia lirică, care vehicu-
lează tensiuni veritabile, care iau forma iluminări-
lor, turnate într-o siluetă lirică incantatorie: „Știm
prea bine că din când în când/ în lipsa hârtiilor/ te-
nconjoară niște pete albe/ ar vrea să te acopere/ ca
locul să nu îl ocupe/ picăturile tale de sânge./ Să
nu dai foc hârtiilor goale./ Ai stoarce din ele o
vreme/ o biată lumină./ Au rămas numai patru/
cenușa lor însă/ va lăsa cu totul altă umbră/
îngreuind-o pe a ta” (p. 55). Seducția temelor
mari, grave, impregnate de dramatism este foarte
puternică în acest volum, glisând cu eleganță prin
indefinitul sau abstractul spiritualizat.

Poezia lui Radu Sergiu Ruba se individualizea-
ză în peisajul liricii contemporane prin valorifica-
rea actelor imaginarului ardent, țesut în jurul
proiecțiilor elegiace ale unei memorii afective
care cristalizează o broderie alegorică profundă.
Scenariile lirice sunt pigmentate de aprinderi
imaginative devoratoare, temperate de sensibilita-
tea grațioasă și de rafinamentul expresiv care
înveșmântează lumea într-o aură aproape fantasti-
că: „Dacă aș scrie ceva pe un zid/ undeva foarte
sus/ sub acoperiș/ mă tem că noaptea peretele
acela/ s-ar apleca asupra mea./ M-aș trezi de spai-
mă/ și dând să fug/ m-aș alege/ pe spinarea abia
salvată/ cu uitătura lui îndelungată” (p. 79).
Piesele poetice cuprinse în volumul Levitație se
mai remarcă și printr-o capacitate sporită de abs-
tractizare, exploziile de viziuni nu mai sunt îndul-
cite de elanuri candide, ci tind către generalizarea
voinței de parabolă, îndreptată împotriva liricii
convenționalizante. În volumul Levitația, fervoa-
rea proiecțiilor elegiace ale unei memorii afective
care reconstruiește realul prin prisma unui rafinat
orizont cultural, concretizat în țesătura alegorică
profundă. Scenariile lirice sunt nuanțate de sclipiri
imaginative devoratoare, îmblânzite de sensibili-
tatea grațioasă și de rafinamentul expresiv, elabo-
rând o un repertoriu reușit al alegoriilor electrizate
de fervoarea căutărilor identitare. 
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Cum nu aș fi pariat, precum destui dintre citi-
torii fideli ai Ancăi Vieru, pe o continuare a proiec-
tului romanesc început, cu patru ani în urmă, prin
Spulberatic (Editura Polirom, Iași, 2018),
proaspăta revenire a acestei inteligente scriitoare
la formula pe care pariase – și cîștigase! – la ora
debutului nu poate decît să mă bucure. Pentru că
volumul de proză scurtă intitulat Fără poză de
profil (Editura Polirom, Iași, 2022) mi se pare o
reușită indiscutabilă, din moment ce convinge la
toate capitolele care contează cu adevărat în eva-
luarea pozitivă a capriciosului gen scurt. Precum,
bunăoară: alegerea și analiza în retortă a unor felii
de viaţă emblematice, plasate în medii dintre cele
mai diferite (de la, să spunem, cel corporatist ori
cel artistic la mico-lumile altfel provocatoare ale
contabililor sau... taximetriștilor-scriitori – v. Prea
devreme); schiţarea unor personaje feminine de o
forţă reală, neumbrită de evoluţia narativă, doar în
aparenţă previzibilă – în realitate, nu doar
derutantă, ci și, din fericire, de interes real pe mul-
tiple planuri (de la cel socio-etnic la cel... psihote-
rapeutic – v. Dragă Mirela); dozajul atent al efec-
telor dramatice, pînă la un climax care poate ori nu
avea legătură cu moartea unor personaje secundare
sau de fundal – v. Despre dragoste, numai de
bine); capacitatea de a renunţa cu totul, exact atun-
ci cînd trebuie, la naraţiunea auto- ori
heterodiegetică, fie ea și una infuzată cu un lirism
aspru, în favoarea unor lungi secvenţe monologate
sau dialogate, ce cuceresc la nivel stilistic prin
naturaleţea frustă sau oralitatea pitorească, meticu-
los (re)construită – v. Sentimentalisme urbane (tal-
king heads) sau Tanţa gătește cu tine etc.

Cele unsprezece texte adunate în carte, în
marea lor majoritate inedite (de un real folos în
datarea prozelor se dovedesc, pentru cei interesaţi,
Clarificările din final), pot fi în primul rînd citite

ca remarcabile povești ale memoriei, deopotrivă
individuale și colective, de cele mai multe ori puse
în legătură cu teme dintre cele mai grele. Pe de o
parte, identitatea fracturată, debusolarea și ratarea,
atonia și singurătatea (inclusiv în cuplu). Pe de altă
parte, rezilienţa și obsesia supravieţuirii cu orice
preţ, căutarea disperată a împlinirii erotice și
nevoia eternă de comunicare prin diferite forme de
limbaj (inclusiv cel artistic) – deopotrivă cu
ceilalţi, cu propriul sine și vîrstele lui, misterios
încapsulate în varii surogate identitare: fotografii
în diferite formate, filmuleţe urcate pe reţelele de
socializare sau pe YouTube ș.a. 

Nu e deloc întîmplător, desigur, faptul că unul
dintre mottourile cărţii („Astăzi, totul există pentru
a sfîrși într-o fotografie”) este selectat din Despre
fotografie, textul absolut seducător scris de Susan
Sontag, care mi se pare, și acum, cel mai bun eseu
„la temă” scris vreodată. Doar că, la fel ca în cazul
strălucitoarei reprezentante a filosofiei americane,
care vedea în instantaneul fotografic o sinecdocă
premeditată a universului rememorat, ce benefi-
ciază, simultan, de prestigiul artei şi de magia rea-
lului, Anca Vieru transformă fotografia (cu toate
variantele ei vetuste, dar și echivalentele multimo-
dale ori sincretice din actualitatea digitalizată)
într-un artefact esenţial. Căci, din moment ce
oferă informaţii  concentrate despre indivizi,
comunităţi, mentalităţi și chiar lumi, devine un
vehicul fundamental de semnificaţie. Sau, mai
exact, de semnificaţii. 

Cu toate că fotografia apare în absolut toate
povestirile din volum, modul în care acest motiv
artistic (cu state vechi în literatura secolului al
XX-lea, dar, cum se observă, încă funcțional în
proza de inspiraţie realistă), variază sensibil, în
funcţie de tiparul narativ și seismograful psiholo-
gic sau afectiv care o interesează pe autoare.  În
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cea mai scurtă proză, Souvenir,  fotografia apare
ca simplu element de recuzită narativă, menit a
contura atmosfera de altădată și mai ales a sugera
dinamica relaţională pe care un personaj oarecare,
mătușa naratoarei, o recuperează anamnetic.
Bineînţeles, cu o nostalgie hipertrofiată de folosi-
rea unui alt obiect convertit în arhivă sentimentală
– cearșaful pe care a cusut toți nasturii de pe hai-
nele răposatului: 

„Uite, mi-a zis și a pus arătătorul pe niște nas-
turi mari, negri, ăștia sunt de la paltonul de stofă
pe care i l-am făcut în 64, după ce-a ieșit din închi-
soare. (...) Ăștia sunt de la cămașa pe care a purtat-
o la nunta noastră. (...) A făcut un semn din cap
spre fotografia înrămată de pe perete, cu ei amîn-
doi în ziua nunţii. Știam poza, doar era acolo din-
totdeauna, însă nu-mi plăcea deloc, mi se părea că
aveau figuri șterse și lipsite de viaţă. Cred că a
simţit și mi-a spus:

– Pe vremea aia nu se făceau poze color, așa că
pe asta au colorat-o în studio și a ieșit ca muștarul,
fără legătură cu rochia mea sau cu cămașa lui. Și
cu timpul s-a decolorat și a ajuns să aibă culoarea
asta moartă.” (p. 62-63)

La polul semantic opus, în cea mai extinsă
proză, numită ironic Despre dragoste, numai de
bine, fotografia capătă un rol esenţial în trama
narativă, concentrată pe disoluţia cuplului Jeni-
Vasi și ratarea afectivă a protagonistei: refuzul
ritos al soţului de a-i permite pe tot parcursul căs-
niciei să apară în fotografii sau orice altă formă de
imortalizare a chipului va căpăta, în timp, valenţe
îngrijorătoare, care vor produce transformări radi-
cale în relația din ce în ce mai denaturată, pînă la
înstrăinarea totală a femeii de partenerul pe care-l
pierde, în fapt, cu mult înainte de moartea biologi-
că a acestuia. Tot aici, prozatoarea folosește cu
profit tehnica mise en abyme și include suficiente
trimiteri de natură metatextuală, distribuindu-și
personajele de prim-plan (Vasi, Jeni și sora celei
din urmă, Cora) în scene domestice semnificative,
care să-i permită luxul tematizării acestui simula-
cru de realitate: 

„Ei, știi cum se zice, că fotografiile sunt un
instrument al puterii. Că cel care fotografiază îl
jefuiește cumva pe cel fotografiat, îl vede așa cum
el n-o să se vadă niciodată. Iar lui Vasi îi e frică de

asta.” (p. 87)
„– Pozele sunt doar surogate de trăiri și nu

avem nevoie de ele.
– Ce prostie! a răspuns Cora după ce s-a gîndit

puțin. Fotografiile sunt imagini care rămîn. Noi ne
schimbăm, dar ele rămîn. Ia gîndește-te cum o să
vrea copiii voștri să vadă poze de la nuntă sau din
luna de miere sau cine-știe-de-unde. O să vrea să
vă cunoască și altfel, nu doar pe post de părinți, să
vă simtă mai aproape. Dar n-o să aibă cum.” (p.
75)

„Jeni s-a gîndit la cărțile care apăreau în ulti-
mul timp pe noptiera lui Vasi, luate de la biblioteca
de cartier. (...) Apoi alta, care vorbea despre
influența fotografiei asupra societății. Despre etica
fotografiei. Era scrisă de o tipă, Susan Sontag.
Apoi cărțile astea dispăruseră, returnate la biblio-
tecă, dar apăruseră altele cu teme asemănătoare.
Găsise și un  carnețel în care Vasi își nota citate,
poate și gînduri de-ale lui (...) Jeni l-a frunzărit
puțin și notițele i s-au părut complicate și pline de
miez.

« Fotografiile te întorc la trecut și te fac nostal-
gic. Sunt o dovadă de slăbiciune.

Sau poate sunt un altfel de Memento mori.
Pe de altă parte, fotografia și tot ce a urmat

după ea reprezintă progresul.
Ambivalență. 
Fotografiile aduc trecutul în prezent. Dar, adu-

cîndu-l, îl schimbă în funcţie de contextul actual.
Trecutul din prezent este o altă faţetă a prezentu-
lui»”. (p. 103)

Între aceste forme distincte de abordare a aces-
tui adevărat ordonator de structuri și semnificaţii
epice, se pot descoperi numeroase moduri de între-
buinţare narativă a fotografiei. Pentru că în jurul
acestui motiv literar deloc bagatelizat prin uzură,
Anca Vieru articulează cu pricepere mici istorii
individuale sau familiale, puse uneori în legătură
cu Istoria (în Roibu, de exemplu, fotografia buni-
cului naratoarei, alături de calul mult iubit, devine
pretextul pentru o impresionantă reconstituire a
unei atașante povești de familie cu ancadrament
socio-politic și mentalitar mai larg). Aproape fără
excepţie, vocile narative care le captează în dis-
curs, după ce își activează dureroasa memorie
afectivă, ascund o dramă sau chiar o tragedie, trăi-
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tă cu discreţie sau transformată într-un bagaj trau-
matic, greu sau chiar imposibil de gestionat. 

Cele mai puternice proze din carte sunt, din
această perspectivă, Proiecte și Dragă Mirela.
Prima se folosește de tiparul căutării obsesive (sti-
mulat de interesul unui tînăr pentru o fotografie
descoperită pe Instagram, reprezentînd silueta unei
fete cu încheieturi bandajate, un grup de prieteni
este provocat să îi descopere identitatea și, cumva,
să o protejeze) pentru a reflecta pe marginea dife-
ritelor maladii interioare ce macină astăzi indivizi
și micro-colectivităţi. Sub forma unei serii de e-
mailuri justificative adresate unei foste colege de
școală a expeditoarei, un freelancer specializat în
traduceri, cea de-a doua proză reface, odată cu
momentele-cheie ale relaţiei celor două, povestea
unei existenţe sfîșiate, convulsionate, zguduite din
temelii de un eveniment atroce, petrecut cu cîteva
zile înainte de finalul clasei I, deci atunci cînd feti-
ţele aveau doar șapte-opt ani. Neputînd spune „nu”
unei solicitări care o făcuse să se simtă mîndră,
protagonista realizase pentru tovarășa învățătoare
(plecată pentru o jumătate de oră pentru din clasă)
o listă cu colegii obraznici. După întoarcerea
cadrului didactic, urmase pedepsirea voit exem-
plară a celor opt (printre care și Mirela, prietena
„pîrîcioasei”). Reacţiile în lanţ produse imediat de
acest gest avuseseră, pe termen lung, consecinţe
tragice asupra tuturor copiilor implicați. Umilirea
grupului, bătut în faţa tuturor colegilor cu rigla de
lemn în trei colţuri, stîrnise dorinţa rapidă de răz-
bunare pe fetiţa considerată mai vinovată chiar
decît tovarășa care o forţase să își urmărească și
raporteze colegii. Urmărită pe drumul către casă,
ea fusese prinsă într-un gang întunecos, bătută și
abuzată sexual de cinci băieţi (trei dintre cei care
asistaseră, în clasă, la pedepsirea celor opt, însoţiţi
de doi ceva mai mari, de 10-11 ani). Rememorat la
maturitate de cea supusă acestei traume teribile,
explicat, apoi în fel și chip, în e-mailurile expedia-
te, fără mari speranțe, prietenei din prima copilă-
rie, pe care încă simte că a rănit-o iremediabil, epi-
sodul nu este mai puţin teribil: 

„Am ţipat de durere și altul dintre ei m-a
împins mai tare în perete. (...) Era miezul zilei și
totuși nu trecea nimeni prin gangul ăla. Habar n-
am cît a durat, dar atunci mi s-a părut că n-o să se

termine niciodată. Unul îmi astupa gura, ca să nu
ţip, iar ceilalţi îmi băgau degetul pe rînd și rîdeau.
«Pîrîcioasele trebuie să știe ce le-așteaptă.»
Degetele lor aveau urme de sînge. Nu mai eram în
stare să ţip, scoteam, cred, doar niște scîncete.
«Pîrîcioasă și plîngăcioasă», a zis unul dintre ei și
mi-a băgat degetul ăla însîngerat în gură. Am icnit
și mi-a venit să vărs. Am vomitat atunci convulsiv,
cu jet, tot ce mîncasem în ziua aia. Cred că i-am
murdărit și pe ei, fiindcă m-au împins cu scîrbă și
m-au lăsat acolo. Înainte să plece, mi-au zis: «
Dacă spui ceva, ai belit-o ». Am stat acolo fără să
știu ce să fac. Nu gîndeam și nu simțeam nimic,
era o amorțeală totală. Poate leșin, deși niciodată
pe urmă n-am fost sigură. Și în tot timpul ăsta n-a
trecut nimeni”. (p. 169-170)

Cum se vede, în ciuda cuminţeniei suspecte a
titlului Fără poză de profil, prozele cele mai
reușite din volum nu mizează deloc pe prelucrarea
discretă a unor teme călduţe ori pe topici identitare
devenite, prin folosirea excesivă, de tot insigni-
fiante. Ce-i drept, nu toate naraţiunile din carte își
complică parametrii de evoluţie psihologică prin
analiza, fie ea și punctuală, a diferitelor tipuri de
traume (existenţiale, de simbioză și atașament
etc.). Dar, chiar și atunci cînd așa-zisa instanţă
auctorială pare a focaliza secvențe de micro-reali-
tate socială expurgate de semnificaţii tari (Porţi,
uși, ferestre) sau a deturna atenţia înspre modalită-
ţile discursive cele mai potrivite dezvăluirii trepta-
te a unor nuclee narative cu mobil erotico-detecti-
vistic (Proiecte și Gonflabil), miraculos (Povestea
scaunelor vorbitoare) ori simili-fantastic (Prea
devreme), ea tot știe să ne vorbească, fără crispări
suplimentare sau scrîșniri rebarbative, despre toxi-
citatea unor relaţii de semn compulsiv, căci cres-
cute prioritar în jurul unor limitări, coerciţii și abu-
zuri absolut nefirești. 

Alături de Doina Ruști, Mariana Codruţ, Ioana
Drăgan, Lavinia Braniște și alte cîteva nume, Anca
Vieru face parte din categoria selectă a autoarelor
de proză scurtă cărora le-aș acorda, oricînd, un cec
în alb.
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„OARE NU ȘTIȚI CĂ EU PORT ÎN MINE
LUMEA ÎNTREAGĂ?” (Giovanni Papini)

O lume de cărți, de povești, de deschideri, de destine.
O bibliotecă, un cor de voci, de misterii, un labirint de
lumi fabuloase care se vor descoperite, trăite, filtrate.
Bibliotecarul, poetul, poetul – bibliotecar, poetul - duhov-
nic sunt fereastra care drămuiește aerul pe care-l respiră
cărțile, așa cum păpușarul dă drumul firului de ață care
animă și creează marionetelor destin. Un demiurg făcător
de lumi din plastilina veacurilor. Născător.

BIBLIOTECA
Din Alexandria. Din Parla. Biblioteca – este o patrie

de sunete, de limbi, de solstiții, de anotimpuri, de primă-
veri promițătoare de rod și de toamnă cu rod în pârg, de
ierni de frig și de veri în oglinda soarelui. O patrie de pro-
misiuni și de povești pe care le putem via prin respirația
lecturii și prin aripa imaginației. Atât cât încape fiecărui
cititor.

POEZIA CA LITURGHISIRE A POEZIEI
Eugen Barz, poetul – bibliotecar, poetul – preot –

duhovnic din Parla e un traducător, un fir conductor între
lumile Babilonului contemporan și lumile dinăuntru, un
cortegiu de voci care se vor una. Traducător și scrib în
aceeași măsură, poetul se interpune între lume și oglindă
sângerând: „ O strălucire de lamă” (p. 15) „trezește
muzele/ din somnolență,/ scoate soarele din nisip./ Un
sărut cât un gât subțire/ îmi ține coloana drept,/ colbul
luat de vânt/ se așază ca într-o oboseală:/ eu deschid o
bibliotecă”. E un receptacul care desfoaie culorile lumii
în sensul adâncurilor, liturghisind poezia: „Mereu am
știut” (p. 18) „că degetele dreptei mele/ au fost făcute/ în
zi de sărbătoare,/ cu ele fac și desfac/ semne de binecu-
vântare,/ pe care le înmulțesc (…)”. Gustăm poemul –
liturghie. Preotul-poet oficiază o liturghie despre liturghi-
sirea poeziei, oferindu-ne-o.

POETUL CA O PLITĂ ÎNCINSĂ
Poetul e mamă și moașă în același timp. Cuvintele

nasc, cresc, se hrănesc din corpul-gazdă al poetului și
apoi ies în lume, în oraș, în haină nouă: „Camera palpită
de versuri” (p. 19) „intră în beton și faianță,/ prin țevi, pe
uși ori pe geam,/ urcă pe mine ca lipitorile./ Corpul mi-e

plită încinsă,/ locuiesc în apartamentul poeziei,/ edificiul
e al poeților,/ sunt chiriașul (…)”. Autorul ne oferă un fel
de desen – haiku al stării de poezie: „Pe geamul ferestrei”
(p. 21) „o pasăre desenează/ plânsul meu de unul singur”.
Disociem un fel de anamneză a pre-cuvântării convertită
în texte aliniate limbajului lumii contemporane poetului,
o carcasă – marsupiu care odihnește și decantează și des-
fată și desfoaie evantaiul cuvintelor care traduc și trans-
pun lumea, de la începuturi: „Cândva cerșeam așezarea
cuvintelor” (p. 22) „acum vorbesc cum aș scrie drept/
între liniile caietului,/ presar silabe pe trupul lui
Polynices,/ înfig sunetul în auz/ ca pasărea zborul./ Pot fi
prieten cu fluturii,/ degetele mele au prins praful aripilor
lor,/ din el îmi voi zidi locuința”.

POEZIA. CEAI SAU CAFEA
Poezia – ceai. Poezia – cafea. Poezia – marsupiu.

Poezia ca formă de respirare. Textele poetului Eugen
Barz sunt un fel de Munch lichid, o apă de cuvinte care
traduc lumea în care poetul încearcă să se încapă, să-și
găsească locul și să se traducă, cu herghelii cu tot: „Cu
razele dimineții sub gene” (p. 23) „dau drumul poeziei/
câteva ceasuri/ pe zi./ Privesc prin tuburi de nori/ cum bea
răcoarea din palmele îngerilor/ și o trimit să se uite dacă
hergheliile mele de inimi/ au loc/ printre furtunile sale./
Astup spațiile dintre ele/ cu câte-un vers,/ deschid cerul
spre alte dimineți/ și-mi reiau fericit rutina”. Pastă de
expresionism împletită cu tușe groase de evadări dorite,
din universul mundan în cel al esențelor veritabile: „Un
deșert se așază alături” (p. 33) „sunt leprosul fără vecini,/
fără prieteni,/ cu greața ca lâna rece pe piele/ o iau la
sănătoasa./ Aud vocile coastelor mele/ răstignite între
țipete,/ fiecare cuvânt se scaldă în alt întuneric,/ se varsă
peste tot (…)”. Prizonier citadin, un Christ reloaded, un
up-date anapoda cu vremurile, poetul încearcă să evadeze
din cotidian în lumea esențelor, ocultată de ritmul
mașinăriei prezentului: „Ca ieri și alaltăieri” (p. 36)
„orașul mă strânge de tâmple,/ îmi lustruiește dimineața/
cu mașinării de import./ Soarele cu de-a sila trimite
bufnițele la culcare,/ îmi târăște viața în stup istovit,/ sin-
gur sufletul nu se lasă biruit/ de gardienii libertății impu-
se./ Voi radiografia poemele de peste noapte,/ așez deasu-
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pra fiecăruia/ nume din biblioteca lui Moise/ cu rugăciu-
nea inimii pe buze/ ca un călugăr athonit”. Oboseala de
lume îl face pe poet să se abandoneze, bolnav, asaltat,
șfichiuit, lumii de sensuri: „Printre resturi de zid surpat”
(p. 34) „și animale bolnave/ mâinile mele zac în voia
Celui de Sus,/ sângele nu mai vrea să urce,/ venele sunt
sterpe ca ugerul bivoliței bătrâne (…)”. Conștient de fap-
tul că e altfel decât muritorii de rând, că respiră altfel și
filtrează diferit sensurile și explorează altcumva adâncu-
rile, poetul se spovedește în văz – auzul lumii: „De când
aveam mai puțin de un an” (p. 24) „simt sub umărul
stâng/ o nemaiîntâlnită formă de iubire (…).” Căci „Tot
ce contează e să am grijă/ de așternutul șarpelui,/ umerii
mei vor face cruce dreaptă cu el,/ în vecinătatea Golgotei
până și cel mai blând vierme/ visează că ucide (p. 25)”. 

PICTOPOEME
Tablouri, fără echivoc, suprarealiste dar cu imagini

nu foarte hiperdimensionate, textele lui Eugen Barz
„(…) au înțelesuri ciudate, risipite printre ziduri surpate și
animale bolnave, iar poetul însuși, părăsind comparti-
mentul bibliotecii, se năruie în imaginea omului bântuit
de cuvinte” (Ioan Holban).2 Înțelesurile nu sunt ciudate,
cum conchide distinsul critic. Cuvintele sunt cele care-și
locuiesc plăsmuitorul, într-o simbioză fantastă: ele-și
caută trup și cămașă să iasă în lumină, iar plăsmuitorul
încearcă să le traducă în trupul și lumina potrivite. O
naștere întru sens. 

PRÂSLEA CITADIN FENTAT PRIN NAȘTERE
Poetul este un alt Prâslea, citadin, care face eforturi să

îngurgiteze o realitate care, după naștere, deși îl îmbracă
în toate cămășile posibile, îi e străină: „De pe acoperișul
orașului” (p. 40) „strig victoriile voastre,/ ziua și noaptea
chem populația/ să mărturisească alături de mine,/ (…)
vom însămânța grâul pe străzi,/ timpul războiului e pe
rod”, căci „Trupul meu nu l-am vrut” (p. 42) „un înger m-
a împins în el,/ am țipat de s-a cutremurat casa (…)”.
Poetul e un tălmaci, la răscruce de lumi – a lui, interioară,
pe care încearcă să și-o deslușească și cea în care
locuiește și care-l locuiește, bulversant: „Vorbim în gra-
iuri pe care nu le înțelegem” (p. 38) „și totuși cineva face
câte un semn/ că ar fi văzut undeva cuvântul cutare,/ într-
o reclamă luminoasă dintr-un bar/ sau într-o poezie a unui
poet celebru/ al cărui nume nu și-l amintește nimeni (…
)”.

IUBIREA. DRUM CU SENS UNIC
Iubirea, și ea, este un continuum al lumii, amprentată

de ea, prin urmare „Amăgirile” (p. 45) „curg ca tencuiala/
pe ziduri,/ obscene fluvii/ într-o iubire/ fără sens”. Or:
„(…) Buzele voastre nu sunt făcute pentru sărut/ chiar
dacă se străduiesc/ să cânte serenade sub balcon/ ca niște
magnetofoane răgușite (…)” („Am să o sărut pe vânză-
toarea”, p. 30). Sensul a toate pare să se fi modificat în
reflectoarele lumii contemporane, vitrinele expun produ-

se al căror rost nu-și are rostul, sau nu rostul începuturilor
prime. Axa valorilor, a toate, s-a năruit sub povara unui
azi diform, diluat, teluric. Suprarealist. Plăsmuitorul de
cuvinte, cioplitorul de cuvinte, tălmaciul – e zdrobit de
tablourile și seva și valurile unei lumi care-l iau prin sur-
prindere, ca o cămașă străină pe care încearcă să și-o
ajusteze, fără succes, pe măsura potrivită: „Între mine și
voi aerul se face mai negru” (p. 53) „decât pielea bivolu-
lui din mlaștină,/ buna mea socotință va înălța drapel
nebuniei/ peste voluptatea cu care mă afundați/ în copca
de gheață/ care mă strânge ca o cămașă de forță -/ de
pieptul meu bivolul își zdrobește coarnele./ Între cultiva-
torii de profeții fără perspectivă/ pătimesc,/ clopotul bise-
ricii mă alină,/ gâfâitul vostru de locomotivă mă împinge/
deodată cu aburii alienării/ spre triburile de cochilii pără-
site pe plajă. (…)”. Între „cultivatorii de profeții fără per-
spectivă” („zodieierii” de astăzi de pe ecranele de sticlă
ale veacului XXI, palide pseudoclone ale vechilor Magi)
și „triburile de cochilii” (simbol al începuturilor) e o pră-
pastie de sens pe care poetul încearcă să o descrie în tonu-
rile potrivite. Sub reflectoare. 

POVESTAȘ
Poetul e un povestaș care încearcă, pre limba lumii

acesteia, s-o traducă, inserând, strop cu strop, seva vechi-
lor bucoavne, simboluri cândva doldora de sens care au
rămas, încă, doldora de sens, însă valurile și voalurile tul-
buri ale realității le-au ocultat în și mai adâncuri. Cel de
Sus, leprosul, Marea Roșie par imoticoane reconvertite în
haina cotidianului, rezonanțele pierzându-se altundeva.
„Braseria îți ascute luminile” (p. 54) (Nu clopotnița. Nu
catapeteasma. Nu altarul. Nu pridvorul. Pentru unii!)
„una câte una,/ părul îmi strălucește în oglinda/ ceasorni-
cului de buzunar,/ timpul e prietenul nostru în delir (…)”.
Timpul e, și el, altcumva. În delir.

Eugen Barz ne propune o galerie de texte – tablouri
în sepia, migălite într-o pastă vie, amestec de uimire și
dezamăgire și dor-de-fugă, un portativ de refrene în care
răzbate, ca un leitmotiv, dorul ocultat al începuturilor,
neputința supraviețuirii luminoase într-un azi tulbure,
bulversat și bulversant. Receptacul – oglindă al unor lumi
opuse, cea din adâncuri, a începuturilor, a sensurilor, și
cea de azi, a răzvrătirii și a diluării.

Textele din „Biblioteca din Parma” despletesc o
poveste despre liturghisirea poeziei, într-un veac rupt, din
ce în ce mai străin începuturilor, liturghisirii.

Note:
1. Eugen Barz, Biblioteca din Parla, Cuvânt însoțitor

de Ioan Holban, Editura Junimea, Iași, 2020.
2. Ioan Holban, „Poemul ca un oracol”, cuvânt

însoțitor, Eugen Barz, Biblioteca…, ed. cit., p. 10.

8888 CONVORBIRI  LITERARE



Cartea Alexandrei Furnea constituie unul dintre
cele mai teribile texte din câte s-au publicat la noi, în
ultimii ani. Genul autobiografiei recente sau a jurna-
lului fragmentar abia a început să prindă contur pe
piața literară autohtonă, concurând cu destul succes
ficțiunea romanescă. Depoziția acestei tinere jurna-
liste muzicale se înscrie în seria lor, însă o face cu un
inedit (din nefericire) decupaj personal. La acest ine-
dit contribuie și ipostaza - precară ontologic - a
intenției generatoare: e mai bine să nu fi existat, e mai
bine să nu fi fost nevoie să fie scrisă. Dintre cei care
au supraviețuit incendiului din clubul „Colectiv”, din
București, petrecut în 30 octombrie 2015, și au tot
vorbit prin media despre lucrurie prin care au trecut,
de atunci încoace, Alexandra Furnea e singura care a
ales să-și treacă de pe blog pe filele tipărite relatările,
conferindu-le coerența unei povești care, dacă n-ar fi
adevărată, ar părea literatură. E un text defulant, e un
veritabil proces de exorcizare a durerilor și a crizelor
profunde, pe cât de consistent (sunt peste 250 de
pagini), pe atât de greu de citit și de asimilat. Sunt
multe pasaje aproape imposibil de parcurs fără oroa-
re, consternare și empatie, lectura lor capătă valențele
privirii unor tablouri amplificate sadic de Rambrandt,
Schiele sau Kokoschka ori ale vizionării unora dintre
filmele lui Lars von Trier. Naratoarea nu povestește,
ea taie în carne vie, făcând publice ordaliile prin care
au trecut ea și alții ca ea, din momentul ieșirii din
incinta aprinsă de artificiile concertului celor de la
trupa rock Goodbay to Gravity până în cel al vinde-
cării parțiale, al terapiilor și al recuperării. Nu mai
reamintesc aici nici despre ceea ce a declanșat social
și politic atunci această tragedie națională, nici des-
pre faptul că responsabilitățile penale ale faptei s-au
împărțit între una dintre primăriile Bucureștiului,
pompierii care au dat girul PSI incintei de la
„Colectiv”, patronii firmelor de artificii, ai clubului
unde s-a petrecut evenimentul și ai producătorilor de
dezinfectanți pentru spitale. Discuțiile despre
responsabilități nu s-au încheiat, de altfel, nici acum,

chiar dacă deja s-au pronunțat câteva condamnări cu
executare.

Jurnalul lui 66. Noaptea în care am ars
(Humanitas, 2022) nu e doar un zguduitor testimonial
despre tragedia supraviețuirii și a existenței pe margi-
nea mereu fragilă a morții. Sigur, centrală e în carte
mărturia dramatică a unei tinere care, scăpată de
urgia flăcărilor care au ucis, pe loc sau ulterior, 65 de
oameni, a denunțat trauma fizică și psihică produsă
de acest îngrozitor accident. Afectată grav pe scalp,
pe spate, pe umeri și pe mâini, Alexandra Furnea a
suferit intervenții chirurgicale, spălături, grefe de
piele și tratamente care ar fi îngenuncheat rezistența
la durere a oricărui pacient. Lângă ea, la același con-
cert, pe paturile secțiilor de arși din București sau
acasă la ei, au trecut „dincolo” prieteni și cunoscuți,
ceea ce a mărit și mai mult suferința. Al 66-lea dece-
dat putea apărea oricănd, iar textul autoarei e scris în
umbra acestei înfricoșătoare iminențe. Dar, spuneam,
nu doar despre imensa ei suferință e vorba în text. El
e și radiografia neiertătoare a imposturii criminale
din spitalele românești, unde cei ca Alexandra Furnea
au avut ghinionul să fie tratați, respingând din start
orice ofertă străină, pentru că, nu-i așa?, avem de
toate și ne pricepem noi cel mai bine. O mare parte
din traumele arșilor de la „Colectiv” (inclusiv dece-
sele prin sinucidere) a fost cauzată de aroganța,
insuficiența, minciuna și incompetența medicilor și a
personalului medical din spitalele românești.
Spălături făcute pe viu sau cu anestezie ineficientă,
căzi, saloane și paturi vechi, improrii și incomplet
sterilizate, grefe aplicate repetat în același mod
neprofesionist peste răni deja suprainfectate, absența
unor proceduri, medicamente și unguente potrivite,
brutalitatea comunicării și a operațiunilor de mane-
vrare a pacienților, ascunderea adevărului despre
involuția rănilor și a stării generale, furtul din mate-
rialele aduse de aparținători, lipsa unei consilieri psi-
hologice și religioase adecvate, ingerințele politicului
în actul medical, ruptura inevitabilă dintre ființa de
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dinainte și cea de după „Colectiv”, toate acestea s-au
adăugat rănilor mutilante produse de flăcări și de
prăbușirea viselor unor tineri care nu aveau altă vină
decât că voiau să se bucure împreună de muzica pre-
ferată, într-o seară oarecare, într-un loc pentru care
plătiseră. Numai norocul de-a putea merge într-o cli-
nică specială din Germania, prin intervențiile familii-
lor sau ale prietenilor, a făcut ca dramele celor ca
Alexandra Furnea să nu se agraveze mai mult decât
oricum erau. Viața lor fizică și psihică a capătat o
oarecare normalitate, apoi, deși au rămas cumplitele
cicatrici fizice, coșmarurile și teroarea de-a fi „alt-
fel”, neputința de a-și mai continua existențele așa
cum plănuiseră, așa cum și le desfășoară „ceilalți”,
care n-au trecut prin ce-au trecut ei. 

Alexandra Furnea nu apelează la artificii retorice,
nu contraface realitatea, n-o estetizează de dragul
poveștii și nu-și menajează cititorii (o dovedesc
inclusiv cele câteva fotografii din arhiva personală
reproduse color, într-adevăr, greu de privit). Nici nu
era cazul într-un asemenea text, el se vrea o mărturie,
un strigăt, un panaceu, un manifest. Lamentațiile sunt
discrete, autocompătimirea e inexistentă, stilul e
direct, oricât de șocante ar fi detaliile, și e așa și când
sunt descrise precis rănile, durerile și procedurile
medicale, și când e analizată existența imediată, și
când sunt comentate realitățile din jur. Dau câteva
exemple, în continuare, cu mențiunea că aproape
toată cartea e un astfel de spectacol discursiv – un
text care rupe coji de pe trup pe viu și care
repoziționează pentru toată lumea starea de normali-
tate cotidiană:

„Penseta ciupește carnea moartă pe care ațele chi-
rurgicale o prindeau stângaci de răni. Nu mai simt
altceva decât durere. Între mine și aceasta încetează
să mai existe granițe. Suferința fizică se înstăpânește
asupra mea și mă anulează. Se face iarăși bezna din
container. Vreau doar să treacă, atâta tot. Vreau să se
termine. Sunt singurele cuvinte care răzbat dincolo
de întunericul din interior și articulează o realitate
simplă, dar complet inaccesibilă. Să se sfârșească
odată. Dar știu că acest chin va continua. Parcă abia
acum începe cu adevărat… Plâng, în ciuda «sfatului»
domnișoarei doctor. Plâng ca să nu înnebunesc”.

„Îmi este greață și durerea vie mă macină. Mi se
pare că cineva, un monstru, îmi căznește carnea cu
ghearele, rupând bucăți din mine. Sunt întinsă pe
spate pe salteaua la fel de dură ca toate celelalte de
până acum și îmi lipsește castelul din perne. Le spun

că am nevoie de ceva mai moale, dar oftează amân-
două. Nu au voie să mă miște. Până mâine, trebuie să
rămân în această poziție. Doamne, cât de îngrozitor
mă doare. Când trebuie să urinez, sosește infirmiera
care așază plosca sub mine. Trupul greu după aneste-
zie îmi alunecă în jos și, fără să vreau, mă frec cu
bandajele de pe spatele proaspăt grefat de patul tare.
Plâng de rușine, de neputință și din cauza usturimii.
Sper să nu se fi rupt pielea. Vărs toată seara și, de fie-
care dată, mă străduiesc să nu mă forțez prea mult, să
nu mă ridic. Cristina îmi tamponează gura cu apă
curată și mă mângâie pe picior, acolo unde nu am
răni. Mi-au luat din nou piele de pe coapse și nu pot
să îndoi genunchii din cauza durerii. Oare se va ter-
mina acest chin vreodată, și dacă da, cum? Nu vreau
să mor. Doamne, nu vreau să mor!”

„Dacă la început nu am priceput ce legătură are
politica cu nevoia mea de ajutor medical, îmi devine
treptat limpede că, pentru ei, noi nu suntem niște
«arși» obișnuiți, ci pacienții problemă care au umilit
sistemul, scoțând la iveală corupția care îl face inca-
pabil să salveze. Nu vor să se mai încurce cu noi, de
aceea mint că ne vom vindeca fără efort și refuză să
ne opereze. Ne amână de la o consultație la alta și
speră, probabil, că vom dispărea «de la sine». Cum se
roagă să dispară și rănile, tot spontan, fără aportul lor.
De fapt, pur și simplu vor să scape de noi. Nu le pasă
că vom rămâne invalizi, important este să nu mai
aducem prejudicii reputației lor imaculate. Până
acum de nenorociți ce suntem, tot asta am făcut. Le-
am stricat imaginea cu arsurile noastre supurânde.
Plăgile astea imposibil de închis nu sunt oglinda care
să le reflecte iluzia competenței și nici ancora care să
le așeze funcția la loc sigur. Dimpotrivă. Sunt prăpa-
stia vertiginoasă, însângerată, din care adevărul țipă,
să se facă auzit. Noi, cu trupurile noastre arse de foc,
distruse de infecții și devastate de «tratamentul» pri-
mitiv primit în spitale, suntem întruchiparea realității
monstruoase pe care o ascund de decenii, cu prețul
deceselor inevitabile”.

„Testament indelebil” lăsat României, cum spune
autoarea, povestea unei vieți distruse de absurdul
întâmplărilor căzute din senin, de nicăieri, dar și de
nepăsarea și de impostura celor care ar fi putut să le
remedieze, care aveau obligația morală și profesiona-
lă să o facă. Oricum, o carte despre viață, în toată
puterea ei disperată și violentă, despre viață, nu des-
pre literatură.
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Viața adevăratelor personalități se confundă cu
faptele, cu munca și cu împlinirile lor; cu impre-
sionantele, neprețuitele lor fapte și împliniri. A fi
se confundă cu a face. A face tinde tot timpul, în
cazul marilor personalități, să ajungă la plin, la
plinul din împliniri, la deplin. Atingerea acestui
plin înseamnă închegarea unei avuții, o avuție
dăruită celorlalți, înseamnă împlinirea lui a avea,
secondată de dăruire, altruistă, generoasă, bucu-
roasă, către ceilalți, cei avizi să afle, să cunoască,
să le cunoască. Chiar dacă „cei avizi” parcă se
împuținează pe an ce trece, a afla și a cunoaște nu
vor dispărea din genomul uman. Existența și isto-
ria se mențin mereu vii prin gânduri, idei, concep-
te și aspirații. Prin relația cu ceilalți, prin apropie-
re, comunicare și comuniune. Ființe gânditoare și
creatoare infatigabile și inepuizabile, marile
personalități, singulare prin valoare excepțională,
nu rămân izolate, intangibile, esoterice. Ele
comunică, dăruiesc, formează noi personalități,
cu răbdare, cu acribie, dar și cu altruism și gene-
rozitate, ele se împlinesc (și) împlinindu-i pe alții.
O asemenea personalitate a fost și rămâne prin
ceea ce a împlinit Irina Mavrodin.

În acest sfârșit de toamnă, la Editura „Cartex”
din București a apărut volumul omagial Poetica
amintirilor: Irina Mavrodin – un portret fragmen-
tar. A apărut prin strădaniile conjugate a trei
doamne care au cunoscut-o, au prețuit-o, au dorit
să-i urmeze exemplul după propriile puteri. Ele se
numesc Alina Ioniță, Anne-Marie Codrescu și
Patricia Apostol, coordonatoarele volumului.
Ideea redactării unei astfel de cărți odată cu apelul
pentru colaborări au fost făcute cunoscute în a
doua jumătate a anului 2019, iar data-limită a tri-

miterii materialelor era stabilită pentru 30
martie 2020. Apariția volumului înseamnă
și comemorarea unui deceniu de la stingerea
din viață a celei care a fost Irina Mavrodin,
în seara zilei de 21 mai 2012, cu trei săptă-
mâni înainte ca doamna exemplară care a
fost un profesor, un teoretician, un poet și
un traducător nepereche să împlinească 83
de ani. 

Poetica amintirilor, așa cum a rezultat
ea din textele evocatoare, omagiale, des-
criptive, este ordonată tematic în cinci părți
și un epilog. Partea întâi – Cultura ca
modus vivendi conține un tablou biobiblio-
grafic de aproximativ o sută de pagini, pro-
venind din numeroase secvențe prelevate
din consemnările Irinei Mavrodin încadrate
în prezentări și comentarii succinte – Retroscopii
biografice, succedate de Mărturii în facsimil și
Portret în imagini, toate scrise, explicate și ordo-
nate selectiv de Alina Ioniță. Partea a doua se
intitulează Glasul amintirilor și se constituie din
emoționante evocări semnate de personalități care
au cunoscut-o nemijlocit și au colaborat îndea-
proape cu Irina Mavrodin: Valeriu Râpeanu,
Mircea Ardeleanu, Genoveva Preda, Constantin
Zaharia, Rodica Brad, Dumitra Baron, Maria-
Otilia Oprea, Cristina Rhea, Rodica Stoicescu,
Patricia Apostol și Alina Ioniță. Este secțiunea cea
mai întinsă și cea mai vie din întregul volum.
Partea a treia – Interpretări în contrapunct – este
alcătuită din referințe critice privitoare la opera
poetică și teoretică precum și la traducerile Irinei
Mavrodin. Au răspuns cu texte de acest gen Odile
Riondet, Ioan Lascu, Nicolas Cavaillès, Cassian-
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Maria Spiridon, Maria-Cristina Pârvu și Anne-
Marie Codrescu. Partea a patra – Licăriri prin
pânza amintirilor, este întrucâtva o prelungire a
părții a doua, cu accente omagiale mai pronunțate
în evocările Elenei Ciocoiu, Genovevei Preda
(din nou) și Alinei Ioniță. În fine, Partea a cincea
– Traducerea ca act de creație. Tribut Irinei
Mavrodin – este o continuare directă dar și indi-
rectă a părții anterioare. Michel Wattremez aduce
un Omagiu Irinei Mavrodin și un prinos de Trei
poeme eminesciene în traducere inedită. Mircea
Ardeleanu s-a îngrijit de un Florilegiu de tradu-
ceri din opera poetică a Irinei Mavrodin.
Traducerile sunt, se înțelege, în limba franceză.

Mircea Ardeleanu, profesor la Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, reușește să o evoce pe
Irina Mavrodin cunoscându-i acea timiditate,
reținere, prețuire nemărturisită a celuilalt, dispo-
nibilitate de a dialoga, de a colabora și de a acorda
sprijin, într-o emoțională, entuziasmantă, consis-
tentă evocare – Și eu am cunoscut-o pe Irina
Mavrodin. Poetica unei (distante) apropieri; doar
„câteva note la un portret subiectiv” care totuși,
dincolo de reținerea și pudicitatea de început, se
„vor coagula de la sine, compunând, restaurând
portretul ei viu”. În paranteză fie spus, aceeași
emotivitate reținută, aceeași sfială a unei prețuiri
insuficient cuprinzătoare, i-a încercat, cred, pe cei
mai mulți dintre purtătorii de omagii prezenți în
carte. Autorul relatează, între atâtea altele, cum a
întâlnit-o prima oară pe Irina Mavrodin: „...într-o
pauză a colocviului sibian dedicat lui Emil
Cioran, la sfârșitul primăverii 1997, într-o sală de
protocol a Cercului Militar, vecin cu facultatea.
Irina Mavrodin era invitată să vorbească în plen.
Tratatul despre descompunere, magistral tradus în
românește, apăruse la Humanitas cu câțiva ani
înainte (1992), urmat de Căderea în timp (1994),
alături de nenumărate eseuri, interviuri și
intervenții în colocvii care o impuseseră pe Irina
Mavrodin drept una dintre vocile cele mai autori-
zate în studiile cioraniene”. (op. cit., p. 133).
Autorul face referințe la cărțile Irinei Mavrodin și
distinge cu pătrundere „erudiția, forța
argumentației, anvergura teoretică, imaginația

creatoare, finețea traducerii”. (p. 135). Le-a citit
pentru a înțelege ce însemna în viziunea Irinei
Mavrodin „Noul Roman, poetica romanescă,
relația tradiție-inovație în modernitatea literară,
conceptul de scriitură – și maniera sa de a tradu-
ce.” (id.). Nu atât curiozitatea cât imboldul de
apropiere distantă l-a împins pe profesorul sibian
să-și închipuie, cu reținere și sfială, intimitatea
persoanei Irina Mavrodin, departe de indiscreție
și de lipsă de delicatețe, ci dimpotrivă: 

„Îmi imaginam cotidianul ei tern, de după
colocvii, susțineri de teze, lansări de carte și alte
sărbători literare, atunci când se întorcea în
penumbra camerei de lucru, la rutina mesei de
scris, grijile zilnice, materialitatea trupului greoi
și suferind, insomniile, migrenele, amintirile,
veștile bune, loviturille sorții, neliniștea și con-
templarea, perindarea anotimpurilor, trecerea ani-
lor, fuga timpului, chinul și bucuria de a scrie zil-
nic, lenta bulimie scripturală a unui crustaceu al
limbajului care-și clădește cu sârg egal, cenușiu,
coralul viu colorat din fluidul unduitor al limbii”.
(p. 136). Și cu deosebire vocea, indimenticabilă,
„vocea ei, cu modulația atât de specifică și mai
ales cu freamătul acela care preceda pronunțarea
cuvântului ales, cu ștrangulările care îi punctau
urcușurile și piscurile emoționale, tăcerile care
marcau decepțiile, vehemența stăpânită și oare-
cum impersonală a ideilor”. (id.). Ne oprim aici
din citarea portretizării atât plastice cât și de veri-
dice făcute de Mircea Ardeleanu ca un
excepțional și fin observator, psiholog și scriitor. 

Actrița Genoveva Preda, azi aproape nonage-
nară, a cunoscut-o relativ târziu pe Irina
Mavrodin „în țara lui Molière, în Bretania, la
Rennes, în toamna anului 1995”. Amândouă fuse-
seră invitate la Festivalul Internațional de Artă
Dramatică unde Genoveva Preda a susținut cu
mult succes recitalul Legende vechi românești/
Trois légendes roumaines. În țară, în special în
apartamentul Irinei Mavrodin din București,
situat în strada Apolodor nr. 13-15, au avut loc
întâlniri frecvente dintre cele două persoane deve-
nite prietene apropiate. Actrița Genoveva Preda a
cunoscut o ființă excepțională, cu o personalitate
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impresionantă, într-un cadru de libertate a
intimității domestice: 

„Revenind la București (din Franța, n.m., I.
L.), am început să ne vedem mai des, în casa ei
din Apolodor. Plină de noblețe, de simplitate, mă
impresiona de fiecare dată, iar vocea sa îmi părea
un sunet de violoncel. Vorbeam ore în șir despre
cărți, muzică și chiar despre viața mondenă și
politică... De multe ori râdeam în hohote, iar
alteori ascultam tăcute muzica lui Mozart, Chopin
sau Massenet...” (p. 142). Grație unei intense pri-
viri retrospective, Genoveva Preda a avut
revelația „că Irina Mavrodin e ființa care m-a
marcat cel mai puternic”. 

Cea mai tânără colaboratoare la realizarea
volumului, Patricia Apostol, cercetător și asistent
universitar la Universitatea din București, își
începe evocarea printr-o afirmație cel puțin sur-
prinzătoare: „Locuiesc în apartamentul Irinei
Mavrodin”. Înțelegem apoi că nu este vorba de o
locuire efectiv fizică, ci de una emoțională, afec-
tivă, imaginativă, de contopire cu atmosfera, cu
amintirea celei care a trăit și a muncit, a creat în
acel interior. În închipuire și prin retrăire spațiul
acela dezvăluie „modul de funcționare heracli-
tean” al acelui apartament, un mod creat de Irina
Mavrodin „printr-o retragere paradoxală din el în
el”. Acel „spațiu continuu” o locuiește el pe
Patricia Apostol, deoarece persistă să existe în
însăși persoana care a cunoscut-o pe fosta locata-
ră. Imaginea acelui spațiu locuit zeci de ani la
rând de către Irina Mavrodin este cu atât mai per-
sistentă și prezentă cu cât „Un spirit puternic crea-
tor, adică profund liber, atinge totul în jur –
oameni, obiecte, și se fixează, într-un fel sau altul,
în tot ce atinge, fără să-și epuizeze deplasarea,
mișcându-se permanent între două forme de gene-
rozitate: a dărui și a primi; cea de a doua are loc
printr-o deschidere totală spre celălalt și spre
lume, fără prejudecăți, și este cea care-i permite
primeia să fie o dăruire fără rest...” (p. 188). O
amintire subtilă și sensibilă, aproape de o identifi-
care cu spiritul mavrodinian.

Alina Ioniță, traducător, altă coordonatoare a
volumului omagial, a scris Sarea pământului,
lumina lumii, un titlu cu rezonanțe evanghelice.

Autoarea rememorează detaliat, cu sfială, prima
ei întâlnire cu Irina Mavrodin, tot la ea acasă, în
apartamentul 37, etajul 7, din „blocul scriitorilor”
aflat în strada Apolodor. Era anul 2002. După
întâmpinarea din pragul ușii, urmează scurta
poveste emoțională a luării directe de contact,
pentru întâia oară, cu aceea a cărei înfățișare a
impresionat-o într-un fel cu totul aparte:

„...Un chip blând și senin, luminat de limpezi-
mea albastră a ochilor de culoarea florilor veștede
de cicoare. M-a primit cu urări de bun-venit, săru-
tându-mă cu căldură, ca și cum ne-ar fi legat o
veche prietenie. Un zâmbet tandru i-a apărut pe
buze la vederea roșului sângeriu al trandafirilor...
«Sunt superbi!...» Aveam să aflu cu timpul că,
dintre toate culorile, prefera roșul”. (p. 192).

Dacă accentul cade mai mult pe amintire, pe
evocare și pe memorialistică privită ca specie lite-
rară, ca de altminteri în întregul capitol II, textul
Alinei Ioniță înclină și spre comentariu și inter-
pretare a unor idei și concepte dezvoltate și teore-
tizate de Irina Mavrodin, între care, pornind de la
intertextualitate, conceptul de spațiu continuu,
tema unei cărți întregi. Cum vedea Irina
Mavrodin aceste chestiuni:

„Când mi-a spus de ce înclină către cuvântul
intertextualitate, preferându-l în locul atât de res-
trictivului influență, a urmat ca argument un peri-
plu fermecător prin literatură, ghidându-mă prin
epoci și scriitori dintre cei mai diverși, ce legau,
tainic, nescris, un dialog sclipitor al spiritelor, mai
presus de vreme și, uneori, nebănuit nici măcar de
critici. Era spațiul continuu căruia îi dedicase
numeroase eseuri de teorie literară, după ore
întregi de meditație asupra scriiturii și a legăturii
dintre scriitor, operă, receptare artistică și cultură
literară – legătură privită ca amplă, permanentă și
fecundă metamorfoză creatoare.” (p. 193). În
treacăt fie spus acele „ore întregi de meditație” s-
au numărat, de fapt, în ani...

Secțiunea a III-a se deschide cu eseul Filosofia
de viață în scrierile Irinei Mavrodin aparținând
doamnei Odile Riondet, cercetător și profesor la
mai multe universități de limbă franceză precum
cele din Mulhouse, Lyon, Strasbourg, Geneva sau
școala de jurnalism din Paris. Autoarea își/ ne
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pune întrebarea aparent comună, dar dificilă;
„Care este moștenirea lăsată de Irina Mavrodin?”
Ea face distincția între filosofie de viață ca
direcție în filosofie în genere, pe de o parte, și
simpla idee pe de altă parte. În ce o privește pe
Irina Mavrodin filosofia de viață constă în „o
viziune complexă asupra vieții”, desprinsă din
scrierile sale. Este un aspect de profunzime ce
incumbă mai multor dimensiuni între care miste-
rul ce se ascunde în celălalt și imboldul, tentația
de a-l descoperi. Apoi calea spre umanizare prin
poezie ce duce la bucuria cunoașterii misterului
sub semnul căruia stă poezia însăși. În fine,
reflecția asupra sinelui, mijlocită de
„Deschiderea către universul complex pe care îl
reprezintă celălalt...” (p. 211). 

Nicolas Cavaillès, profesor universitar, scrii-
tor, traducător și editor, propune un subiect a cărui
subtilitate implică pluralism ideologic și comple-
xitate: Irina Mavrodin: disidență și poezie. Ab ini-
tio se cuvine făcută mențiunea că Nicolas
Cavaillès a tradus din limba română cărți ale unor
numeroși scriitori de talia lui Urmuz, Emil Botta,
Constantin Noica, Emil Cioran, Gabriela
Adameșteanu, Mircea Cărtărescu, Matei Vișniec,
Ileana Mălăncioiu, Dumitru Țepeneag, Norman
Manea și... Irina Mavrodin (volumul de poezie
începutul/ le commencement, Editura „Scrisul
Românesc”, Craiova, 2010). Ideea-fundament ce
sprijină demersul autorului francez este validată
prin „Creația (poetică, literară, artistică...) [cea
care] nu este o recreere, nici un joc, ci poate
acționa ca piedică în calea ideologiei dominante”.
(p. 220). Această aserțiune trimite gândul și către
rezistența prin cultură de care Irina Mavrodin nu
a fost niciodată străină.

Anne-Marie Codrescu, profesor invitat la
Universitatea Lyon 2 și membru fondator al
Asociației Culturale „Irina Izverna-Tarabac și
Irina Mavrodin”, sub titlul general neutru Arc
peste timp ne pune în față un atractiv microstudiu
ce abordează diferite dimesiuni ale personalității
mavrodiniene spre a-i releva complexitatea: O
personalitate en abîme într-un univers parado-
xal, Ateliere de comuniune spirituală, Confluența
între real și scriptural, Un testament spiritual? În

această din urmă minisecțiune este inserat „un
document unicat cu valoare excepțională”, docu-
ment ce fixează un „moment solemn, confesiv, cu
caracter personal și profesional”, „un răspuns la
întrebările existențiale” ce au frământat-o o viață
pe Irina Mavrodin (v. pp. 264-267). Problemele și
întrebările retorice ce o autodefinesc acum, când
sfârșitul era apropiat – documentul a fost întocmit
la începutul lunii noiembrie 2011 – este
emoționant și revelator. Iată ce conține: „1. Eu și
familia mea/ 2. Eu și cariera mea. 2.1. Iubirea/
cariera; 2.2. Cariera unui scriitor; 2.3. Procesul
facerii poeziei mele; 2.4. Eseul ca un concept/ Ce
este eseul? 3. Pulsiune corporală și scriitură/
Cum s-a alcătuit opera mea?” (p. 264). 

Văzând aceste întrebări și probleme rămase
spre examinare, înțelegem dar și continuăm să ne
gândim cum „s-a făcut”, cum a devenit personali-
tatea Irinei Mavrodin.
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Pe doamna Adina Cristea Palada, autoarea
recent apărutului volum de Gânduri. Rânduri
(Editura Alfa, Iași, 2022), am cunoscut-o cu
puțin timp înainte de toată desfășurarea alegoric
hidoasă a realității în care trăim astăzi. M-am
ocupat atunci de debutul ei, care se petrecea în
forță, prin două romane ce tematizau exilul
(Dezrădăcinații I, Unde ești, mamă? și
Dezrădăcinații II, Am învins!, apărute la Editura
Cartea Românească Educațional din Iași), un
exil pe care și l-a asumat curajos, care nu a înge-
nuncheat-o, dar care a lăsat cicatrici. Răni care
mai sângerează încă, dar din care frumosul, cel
mai adesea revenind trandafiriu în vocabulele
autoarei, revigorat izbândește să-și facă simțită
prezența, acoperind toată magma răului
existențial pe care l-a avut de îndurat cea care-l
creează. E un frumos al ei, personal, nu căutat
estetic, ci profund vindecător, cathartic, înnobi-
lând aerul pe care-l respiră poemele acestea scri-
se din depărtarea unui Paris lichid, amnezic, or
din apropierea unei Veneții în care sufletele se
scufundă și se amestecă precum monumentele
care pier ca secolii, lăsând în urmă deziluzia
multor agonii, dar sperând încă în scurte extaze. 

În fond, pentru Adina Cristea Palada cred că
literatura echivalează genezei dintr-un impuls
profund recuperator, nostalgic, sacrificial, însă
neresemnat recuperator, care i-a încercat întot-
deauna și cumva obligatoriu pe toți autorii care
și-au purtat cu îndârjirea propria cruce, una care-
i deosebește în multe sensuri de toți ceilalți,
aceea de scriitor migrant. Chem în sprijin inspi-
ratele trimiteri pe care le făcea, la vremea mai
sus menționatului debut, Gabriela Haja: „Cartea
Adinei Cristea Palada e povestea vieții unei

familii de emigranți, una din milioanele de
experiențe ale celor nevoiți să părăsească
brusc un drum, un destin nu ușor rânduite
acasă, pentru a o lua de la capăt, în alt
spațiu, în altă limbă, într-o altă lume de
fapt. Rupturile de acest fel sunt cu atât mai
însemnate, cu cât conștientizarea înstrăină-
rii și confruntarea cu provocările acelei
lumi sunt mai intense. (…) O carte despre
rezistență și nostalgie, despre adaptare și
dor nevindecat. Dorul de senzația de bine de
acasă”. 

Dar despre rezistență și nostalgie, despre
adaptare și dor nevindecat Adina Cristea Palada
scrie chiar și atunci când renunţă la veşmântul
profan al prozei pentru a îmbrăca ritualicele stra-
ie ale poemului, un fel de ie cât o matcă stilistică
de la care se revendică invocând modele precum
Eminescu sau Minulescu. Și scrie pentru că îşi
reclamă, întâi de toate, dreptul la timpul trăirii
în limba română. Un drept pe care condiția de
migrant i l-a confiscat – cel puțin parțial –, un
drept care i se impută, dar un drept fără de care
nu poate funcționa cu adevărat nici aici, nici din-
colo, după cum nici în cealaltă lume, a zeilor
disprețuitori sau a Dumnezeul mort al lui
Nietzsche nu poate regăsi unica tihnă pe care i-o
dă așezarea în patria ei, care este, pe cât de stă-
nesciană pe atât de reală, pur trup de litere. Poate
de aceea în volumul de față ea zidește și dărâmă,
dărâmă și zidește, construiește, deconstruiește și
reconstruiește perpetuu – cu o sisifică
încăpățânare, dar și cu prometeice virtuți revela-
torii – un alfabetar, stelar ca toate hieroglifele
sub semnul cărora ne naștem, încrezător în heru-
vimii ce-l păzesc și care-i dăruiesc nevăzuta
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poartă a dorului ca însemn izbăvitor. 
Și cum altfel ar fi putut începe o incursiune în

propriul trecut, o reîntoarcere în Itaca, pierduta
patrie care supraviețuiește grație memoriei afec-
tive oriunde am merge, de nu printr-o invocare
directă, printr-o chemare la viață a originilor?
Poemul Obârșii, cu care se deschid paginile de
față, înțesate de Gânduri. Rânduri, consonează
întocmai ideii acesteia, de parcă ar constitui o
uvertură muzicală prin armonia inspiratelor
calambururi muzicale: „Descind în a noastră
glie/ Glie de demult purtată,/ Port de țară depăr-
tată,/ Depărtată obârșie”. 

Jocurile de cuvinte, presărate inteligent de-a
lungul volumului, alăturându-se parodierii mari-
lor modele literare în apropierea cărora autoarea
se simte, din nou, acasă, reprezintă maniera sa de
a aduce un omagiu apartenenței culturale care o
definește. Prin ce? Înainte de toate, prin fidelita-
tea cu care rămâne ancorată în topica limbii
române, în temele literaturii naționale, în fondul
autohton, mereu redeșteptat prin oamenii care i-
au colorat frumos destinul, din care se detașează,
în cadrul portretelor evocatoare, figurile bunicii,
a tatălui („Te-aștept cu stăruință, cu dor neprege-
tat/ s-aud încă-al tău glas atât de nestemat/ cum
pașnic el grăiește, cu vorbe variate,/ calmant tih-
nit al nopților mele zbuciumate.// Până atunci,
tăicuță, să dăinui mântuit,/ te port mereu în
suflet, ca talisman iubit”), a mamei („În pomi, în
inimi, aer, măicuța mea reînvie,/ Tu ai pătruns
agale, așa cum ești, o doamnă,/ Tu ești acum în
mine... și rămâi pe vecie!”) și a fratelui, spirit
îngemănat („Rămâi așa, drag frate,/ ca iubirea să
se-arate/ în vaporoase unde, care să ne scufunde/
în trăiri nevăzute/ numai de noi știute”). Toată
această uriașă familie de spirite rescrie, de fapt,
o sferică perfecțiune, cea a desăvârșirii erosului
familial, singura intimitate ce ne este cu adevărat
îngăduită. O intimitate, ne închipuim astăzi,
citind-o pe Adina Cristea Palada, în primul rând
formatoare, utilă creşterii intrinseci a unei perso-
nalităţi tangenţial aruncate în iureşul istoriei şi
abia în al doilea rând militantă, punându-se,
tezist, în slujba unor principii care altora le pot

părea cvasi-ridicule. 
Întregul compozit de Gânduri. Rânduri se

vrea a fi, de fapt, o netrucată declarație de dra-
goste, copleșitoare prin onestitatea și integritatea
ei. Prezentă în multe file ale volumului despre
care facem vorbire la fel de des – simbolic – pre-
cum vocabula dor, aici autentic cronotop liric,
expresia te iubesc se îndreaptă înainte de toate
asupra propriului trecut, asupra anilor de uceni-
cie, dar și asupra prezentului, un prezent descris
atât de frumos prin cuvintele de duh ale lui
Eugen Simion ca timpul trăirii, timpul mărturisi-
rii. Căci o temă de adâncime a cărții ni se propu-
ne sub chipul relaţiei de afecţiune, prietenie şi,
mai presus de orice, de construcţie identitară
dintre eul liric feminin şi masculinul eu al celui
iubit, cu care se în-soț-ește. Frumoasele imagini
din poeme precum cel dedicat soțului și intitulat,
fără echivoc sau inutile complexe, Iubire („Mi-ai
devenit deodată pontiful/ nopților goale,/ câtă
splendoare!/ Ce apetență să fiu cu tine,/ în
nopțile fine, în notele line,/ în visele tandre ce se
adună/ într-o cunună.../ în gândul difuz”) conti-
nuă, aş spune, fără teama de a greşi, frumoasa şi
preţuita idee ce a dominat secole de-a rândul
imaginarul erotic european, cea a exilului în doi,
a cuplului primordial, acţionând arhetipal şi
vibrând unitar, a binomului care, inevitabil, îşi
articulează relaţionarea cu alteritatea pe princi-
piul inseparabilei metamorfoze. 

Pe măsură ce înaintează în lectura acestor
texte, cititorul zilelor noastre trebuie şi poate să
şi-i imagineze pe cei doi faţă în faţă, colocviali,
la masa unde iau cina sau, de ce nu, încercaţi de
demonul inspiraţiei la masa de scris din modesta
lor locuinţă pariziană. Ţinându-şi, în fond, unul
altuia loc de patrie. 

Până și genul neutru al substantivelor care,
interdependente, dau titlul volumului sugerează,
conform logicii stilistice, faptul că autoarea își
creează deliberat posibilitatea de a examina,
chiar de a sonda în profunzime două conştiinţe/
identităţi care sunt, auctorial şi metaforic, puse
faţă în faţă: cea feminină, chipul de Ană zidită în
durerea de a fi departe de limba română, patria
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scriitorului-disident, şi cea masculină, iscălindu-
se, eminescian, sub amprenta unui gând curat ce
revine, pe alocuri șugubăț și șăgalnic, asemeni
iubitei jucăușe din Floare albastră: „Dar eu tot
privesc în zare,/ Amăgiri vremelnice/ Poate-
poate vei apare.../ Doruri șovăielnice.// Inima
îmi dă vigoare/ Să nu-mi pierd simțirile,/ Vino,
prea iubită floare,/ Umple-mi mult gândirile”.
Adina Cristea Palada construiește o interesantă
poezie dialogală cu propriile modele – pe
Eminescu și Minulescu invocându-i și parodiin-
du-i explicit – pentru că astfel jalonează, mar-
chează traseul exilului, corolar al vieţuirii...
Ochii de fin observator ai poetei se întorc,
redeșteptându-se lăuntric, din metafora sacrală
eminesciană în memoria propriilor texte recupe-
ratoare. 

Timpul şi spaţiul sunt suspendate, totul este
făgăduinţă, reverie şi aşteptare, totul consonează
în astfel de texte cu dorinţa revenirii la o țarină
paradisiacă și binecuvântată, echivalând cu ros-
tirea iubirii-pasiune în limba română. Iată, în
fond, răspunsul cultural și literar pe care îl dă
unul dintre scriitorii români care se confruntau,
în ultimele decenii ale secolului XX, cu o civili-
zaţie, deşi ademenitoare, în fond străină şi nu
neapărat dornică să-l asimileze, cea franceză, un
răspuns ce vine, deloc întâmplător, după asuma-
tele decenii de libertate pe care le-am trăit
împreună. De aici şi până la a transforma o
amintire, evocată de cele mai multe ori nostal-
gic, într-o romanţată poveste de iubire nu ar fi
fost, poate decât un pas pentru un autor lipsit de
fantezie, pentru un creator neabsorbit de curajul
preocupărilor adânci de care Adina Cristea
Palada este, fatalmente, urmărită. Cheia salvării
poemelor de la inerția căreia i-ar fi putut cădea
pradă este transformarea întregului corp de texte
într-un testament literar, desprins de pretextul
arghezian. Aceasta pentru că testamentul Adinei
Cristea Palada ascunde un adânc epitalam și
rămâne, în toate laturile sale alcătuitoare, un
devot al ideii că ne aflăm aici, în aceste clipe de
slavă ale vieții noastre, doar pentru a sluji cu
smerenie ciclicității prin care însăși viețuirea

noastră a fost posibilă. Așa se face că întregul
volum pare, o dată ce ajungi la finele său, con-
struit în căutarea proustiană, prin urmare la fel
de zadarnică, a unicei căi posibile pentru a con-
tracara uriaşul, apăsătorul vid de limbă română
pe care migranții se străduiau să-l umple prin
rostirea sau lectura versurilor sau fragmentelor
epice ale scriitorilor români preferați. De aceea
cred că o greutate aparte capătă, în siajul acestor
prea modest intitulate Gânduri. Rânduri, chiar
poemul Dor, în care autoarea se detașează defi-
nitiv de simplista conturare a chipului feminin
prin datele unei vestimentaţii stilistice și prozo-
dice seducătoare, îndreptându-se şi îndreptându-
ne spre ceea ce denumește acest cuvânt – simbo-
lizând lingvistic românitatea – prin asocierea
celui iubit cu neantul, cerul, raiul sau drumurile
de răscruce. Căci, atâta timp cât „copilul este
heruvim al zilelor senine/ purtând în suflet chi-
puri dragi și pline/ de candoare.// Vei fi mereu cu
doru-n suflet, copil neconsolat,/ cu nostalgie,
amintiri, necaz și-alean curat.../ zdrobit”, nimeni
nu îi mai poate interzice or încălca dreptul la
transcendență. 
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Fără să dea buzna pe nerăsuflate în
lumea literară, ca atâția mânuitori de vorbe
ce împânzesc edituri și tarabe cu producții
ivite parcă sub impetuosul îndemn al lui
Ion Heliade-Rădulescu (Scrieți, băieți,
orice, numai scrieți!), Vasile Iftime se
apropie tiptil de cuvinte, cu infinita răbda-
re și sfială a unui orfevrier. Refuz să scriu
după tipicuri, se confesa poetul
botoșănean cu ceva timp în urmă, reme-

morând începuturi pe care astăzi le consideră
îndepărtate față de ceea ce publică acum. Într-
adevăr, volumul din 2022, apărut la EIKON,
ДЕТИ la ferestre scutece albe, cu un Cuvânt
înainte de Ion Pop, și cu o tulburătoare ilustrație
de copertă („Vânzătorul de aripi” al lui Ștefan
Câlția), dezvoltă o poezie empatică, ce topește
într-o fierbinte magmă poetică știri aparent
banale (devenite locuri comune prin repetitivita-
te) și evenimente esențiale pentru înțelegerea
războiului declanșat pe 24 februarie, prin inva-
zia Ucrainei de către Rusia. 

Am ascultat câteva poeme în primăvară, la
Memorialul Ipotești; impactul, covârșitor și
atunci, se amplifică acum, la lectura întregului
volum, ce se vădește un poem unitar, fals frag-
mentat în 50 de secvențe care, toate, derulează
un discurs liric înfășurat în neputința de a schim-
ba ceva din istoria ce se perindă cu uimită repe-
ziciune prin fața propriilor ochi. Titlul se sprijină
pe cuvântul – obsesie, întâlnit peste tot, înce-
pând cu pereții teatrului din Mariupol, și până la
mașinile care se îndreaptă spre frontierele mereu
amenințate, în încercarea disperată de a salva
totul de la infern, spre care suntem călăuziți de
omniprezenta, malefica stea roșie.

Cartea e puternic focalizată asupra suferinței,
transmutată în cer, printre îngerii purtători de
semne ale durerii, ale revoltei și neputinței,
deveniți simple marionete: dacă vrem noi pur și
simplu/ îmbrăcăm îngerii în salopetă roșie și îi
punem să cânte în cer/ dacă vrem noi/ dacă vrem
noi. O cavalcadă a feluritelor neamuri îngerești
bântuie volumul – rugăciune, fiecare cu misiu-
nea și rostul său: mai întâi, triada de bază (înge-
rii celor ce nu mai sunt, îngerii celor ce încă tră-
iesc, îngerii celor care se vor naște), apoi cei
individualizați, cu meniri permanente: îngerul
responsabil cu măturatul cenușii, îngerii ce
urmează să se nască cu decorații în piept, sau
cei care cară cu greu geamantanele pline de
aripi. 

Tiparele ludice din volumele anterioare ale
lui Vasile Iftime se contorsionează puternic în
acest op, iar realitatea e într-un continuu derapaj,
pagină de pagină, într-o expansiune de cioburi
ce recompun mereu o nouă lume, sortită, inevi-
tabil, războiului. Un arsenal complex de obiecte,
locuri și gesturi (focuri de armă, tranșee, grena-
de, gamelă, pușcă, săgeți, arcuri, veste antiglonț,
lunetă, armură, decorații, muniție, schije) trans-
formă prezentul schilodit într-un trecut conti-
nuu: îngerii celor ce nu mai sunt/ trec pe lângă
noi și nu ne bagă în seamă/ bocancii lor grei
defilează în inimile noastre/ și nu-i simțim.

O ciclicitate a bătăliilor (până și semnele se
vor suprapune/ în palma lui adam palma lui
iisus) amprentează universul întreg, iar
amenințarea asupra matricii originale e omnipre-
zentă, brăzdând un fir lirico-epic al durerii tăioa-
se, atotstăpânitoare până și în pridvorul bisericii,
până și în zorii unui Crăciun întors pe dos, unde
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moartea miroase a pâine și unde nu pot fi vinde-
cate nici măcar rănile doftorilor fără de arginți.
Timpul se răsucește în jurul propriei axe, acele
ceasornicului pornesc invers, căile de salvare,
iluzorii, sunt căutate neîncetat (îngerul își
cioplește o arcă), ca o zbatere într-un labirint
fără ieșire: îngerul își face aripi de șindrilă și se
aruncă în gol. 

Cu o sensibilitate extremă, poetul redecorea-
ză spațiile de conflict (prin gaura cartușului
cerul cât un nasture/ pe nasture cercuri/ îngerii
celor ce nu mai sunt/ în visele celor ce nu mai
sunt/ așteaptă), într-un joc amar între plinuri și
goluri, între înainte și după, între viață și moarte:
fiecare cu spărturile lui spune pământul/ scor-
bura din inima unui vierme/ închide scorbura
din inima unei păsări/ scorbura din inima unei
păsări/ peste scorbura din inima unui copac/ și
tot așa/ nimic gol pe dinăuntru/ nimic gol pe
dinafară. Elementele de decor au rol de camu-
flaj (și armura este un fel de arcă spune melcul),
deși ascunderea nu e posibilă nici în înalturi
(copiii noștri se bat cu perne în cer), nici pe
pământ, acolo unde cimitirul respiră prin lemnul
crucilor, nici în spațiile de trecere: în icoane/
urmele de țărână sărută urme. Lumina e îngâna-
tă de întuneric (noaptea este umbra ta bătută în
cuie), cămășile albe defilează pe post de luptă-
tori și sunt trimise în linia întâi, alături de haina
neagră, iar nădejdea (caligrafiind învierea) vine
la pachet cu povara scaunului gol.

Jocul subtil dintre viață, mai-mult-decât-
viață și mai-puțin-decât-viață (încă sunt viu/
spune îngerul celui ce nu mai este) perturbă
echilibrul din ce în ce mai fragil al lumii, con-
damnată la reluarea la nesfârșit a celor dintâi
căderi: cain și abel împart pe din două/ firul de
iarbă cu tot cu rouă. Atmosfera cărții e încărcată
până la saturație cu izurile inconfundabile ale
morții (dintr-un ghemotoc de carne fumul urcă
la cer ca o ispitire), care atotstăpânește peste
cronotopuri întrepătrunse ca suprafețe reflectan-
te, în care începutul și sfârșitul se suprapun până
la contopire: trebuie să facem ceva/ în burțile
mamelor îngerii celor ce urmează să se nască/

ascut săgeți. Combatanții, condamnați de
dinainte de naștere la solitudine (pe calea victo-
riei singurătatea descheiată la nasturi/ să se
vadă că nimic nu ducem în sân) și la un război
fără capăt, își încremenesc sufletul întru
neputință, fiindu-le refuzat chiar și plânsul
(lacrimile se întorc în oameni), doar lustruindu-
și la nesfârșit medaliile, cu gesturi repetitive: cu
decorații în piept luminez altfel.

Neresemnat, autorul rescrie mereu un jurnal
de front, amar și disperat (jumătate de înger de
piatră/ s-a ascuns în jumătate de om de piatră/
cealaltă jumătate se caută cu un băț în cenușă),
cu nădejdea că, odată terminată scrierea, va fi
găsit și deznodământul unei frânturi de istorie
convulsivă, bolnavă și hulpavă: poate celor
cinci pești le-a fost mai foame decât nouă/ în
duminica înmulțirilor. Martor care nu poate să
tacă și să se ascundă, Vasile Iftime aglomerează
secvență după secvență, filmic, derulând un unic
poem ca un scenariu apocaliptic de neevitat
(deși îngerul fără mâini a fost lăsat la vatră), ca
un bocet – colind al pruncilor uciși mereu, atunci
și acum, așteptând un Crăciun în care fiecare
înger își va duce în spate îngerul. Desigur,
suprapersonajul acestui volum e suferința în
diferitele ei nuanțe, gesticulând confuză pe
deasupra tuturor valorilor, aflate într-o disoluție
galopantă, remorcând lumea întreagă în siajul ei:
adevărații marinari mor pe mare/ strigă îngerul
din vârful catargului/ doamne împrăștie cenușa
aceasta vie pe valuri. 

Pagină după pagină, poetul descolindă răul,
în încercarea de a readuce lumea în fruntariile
firescului (doamne nu am văzut nimic/ trupul
meu fuge în trupul tău/ și plânge cu rănile tale),
zidind un copleșitor volum – rugăciune – mărtu-
rie, cu o voce poetică inconfundabilă în literatu-
ra română actuală.

9999CONVORBIRI  LITERARE
L I T E R A T U R A  A Z I



Cel mai recent volum al remarcabilului poet
Pr.Theodor Damian, Poemele de la Maria Eich (Ed.
Timpul, Iaşi, 2021), se distinge de restul bogatei sale
creaţii lirice prin acea ȋnţelepciune firească şi profundă
la care se ajunge după o ȋndelungată experienţă de viaţă,
când tumultul şi arderile se retrag ȋn adâncuri lăsând la
suprafaţă frumoase reţele cristaline prin care curge lin
lumina. Părintele Theodor Damian a ȋmplinit şapte
decenii de viaţă şi a marcat acest nou prag al
ȋnţelegerilor existenţiale cu o minunată carte concepută
ȋn mare parte ȋn cele şase luni de meditaţie creştină
petrecute ȋn oaza augustină a Mănăstirii Maria Eich,
unde se retrăsese silit de carantina cerută de pandemie.
Această mănăstire se află ȋn Planegg, aproape de
München, ȋn Germania şi a fost ridicată pe locul unde,
prin anii 1710-1711, ȋn scorbura unui stejar, era o icoa-
nă făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

Abatele Henri Brémond remarca natura paradoxală
a poeziei de natură religioasă: ea sună ca o rugăciune,
care ȋnsă nu se roagă ea ȋnsăşi, ci face pe alţii să se
roage (Henri Brémond, Rugăciunea şi poezia). El
observa că noi trăim la suprafaţă, deoarece ne temem,
ne evităm şi chiar ne jucăm de-a-v-aţi-ascunselea cu noi
ȋnşine şi menţiona totodată gândul lui Paul Claudel că,
de cel mult două-trei ori ȋn existenţa noastră, conştiinţa
noastră interioară intră deodată ȋn acţiune şi atunci, pen-
tru un minut, comunicăm printr-un nou sentiment cu o
nouă persoană – este minutul când se dezvăluie persoa-
na autentică din noi (fiinţa creată de Cel de Sus şi neal-
terată). 

Scrisul, notează la rândul său poetul Theodor
Damian, este o jertfă care deschide o poartă spre noi
ȋnţelegeri: „orice literă pe care o scrii/ sapă ȋn tine o
groapă/…/Cu cât mai mult scrii/ cu atât creşte ȋn tine,
abisul/ ca o gaură neagră/ ce dă naştere unui nou uni-
vers” (Ca mirele vrăjit). Blaga spunea că poetul „scoate
cuvintele din starea lor naturală şi le aduce ȋn starea de
graţie” (Lucian Blaga, Elanul insulei). Pentru recepta-
rea deplină a acestei stări extraordinare este ȋnsă necesar
un anume efort fără de care cititorul se pierde ȋn efemer.
Avertismentul Poetului vizează „pe cine ȋnghite chitul

acesta/ se ştie -/ pe cel care-mi citeşte poemul/ ȋn fugă/
şi nu respiră adânc/ la fiecare vers/ la fiecare rimă/ ca
după o noapte de rugă”(Peste prăpastia trupului). Cel
care depune efort este răsplătit cu o nespusă bucurie şi
cu o transfigurare interioară, dincolo de limitele comu-
ne ale simţurilor trupeşti. „Aşa ȋşi ȋmplineşte poetul
menirea/ aşa i se bucură pofta/ când trece peste prăpa-
stia trupului/ şi ajunge/ ȋn ziua a opta” (Peste prăpastia
trupului). 

Cartea Poemelor de la Maria Eich este ca o simfonie
schubertiană cu limpezimi, cu rotunjimi perfecte. Ea ȋl
conduce pe cititor ca pe un prieten intim, cu un ton cald
şi firesc, prin multiple taine existenţiale, trecând dintr-o
nuanţă ȋntr-alta, dintr-o aluzie biblică ȋntr-alta literară,
cursiv, fără stridenţe, cu mână sigură dar neostentativă,
de experimentat cicerone, ȋn pledoaria sa pentru a trăi
căutând şi urmând pe Dumnezeu. „Dumnezeu/ este un
fenomen acustic/ un Cuvânt la capătul tăcerii”
(Corectitudine metafizică). Iar noi „suntem umbra
Cuvântului/ de aceea nu putem rosti/ totul/ e bine să fii
literă ȋn Cuvânt”. Trebuie să tindem spre „vremea/ când
litera se va topi/ ȋn Cuvânt/ ca ȋnainte de facerea lumii”,
căci numai atunci vom ajunge, prin transfigurarea fiin-
ţei noastre, să purtăm ȋn noi „Cuvântul fără litere” care
„va fi foc/ lumină şi slavă” (Umbra cuvântului). Poetul
ne conştientizează că „ni s-a dat cuvântul/ ca să nu
uităm/ cum să ne mişcăm/ şi cum să trăim/ căci vine
timpul/ cănd moartea ne fură/ cuvântul/ aşa cum păpă-
diilor/ după ȋnflorire/ le fură seminţele/vântul” (Du-te şi
spune). Drumul trece prin suferinţă, prin acea lungă
tăcere la capătul căreia ne aşteaptă Cuvântul Care este
Dumnezeu şi Care este deasupra morţii. „Orice rană/
vine dintr-o mare tăcere” dar „fără ea/ nu vei găsi nicio-
dată/ drumul spre Ȋnviere „ (Van Gogh II).

Primul pas necesar este discernământul, izolarea din
cele trecătoare, concentrarea pe esenţe, ȋntr-un cuvânt,
Pustia. Este ȋntâia treaptă din Scara Sfântului Ioan
Climacus, Scara dumnezeiescului urcuş. Domnul Iisus a
avut nevoie de pustie pentru o autodefinire stabilă
ȋnainte de a porni la munca Sa misionară. „Singura scă-
pare-i pustia/ de acolo ȋncepe/ cu adevărat/ veşnicia”
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(Lăuntricul animal). Cum bine spunea Ioan Alexandru,
„Poetului i-a fost încredinƫat/ Pustia s-o iubească şi stră-
bată/ Întemeind din vămi în vămi/ Albastru câte-un ochi
de foc în piatră” căci „Poetul şi Pustia” sunt „pururi
fraƫi/ Porniƫi în căutare prin Pustie/ Maica lor e Pustia şi
ei sunt îmbarcaƫi/ Pe-o navă-mpotmolită în Pustie” (Ion
Alexandru, Ce este Pustia?). „Orice ai fi/ nu poţi să te
ascunzi/ de aceste pustii/ ele sunt ȋnăuntru/ şi ȋn afară”
(Corectitudine metafizică). Vom recunoaşte că „O sin-
gură stăpână are pustia/ un singur nume/ se rosteşte
acolo/ ca un fel de fiat lux” (La facerea lumii Maria). De
aceea ȋn deşert, chiar „fiind fără ţintă/ nu te poţi rătăci”
(Suflete al meu). Pustia, ca entitate, dezvoltă o ȋntreagă
filozofie a trăirii: „Virusul pluteşte/ deasupra/
ȋmprăştiind miros/ de pustie/…/ Dar universul este ȋn/
expansiune/ deci la fel şi pustia/…/ Fiara stă blândă/
acolo unde e rugăciunea/…/ Pustia ȋnsă vine şi printre
noi/ şi se ȋntinde de la om la om/ ca molima/…/ Câţi
pustnici ne trebuie/ pentru a salva lumea/ Ȋl ȋntreabă
Avraam pe Dumnezeu/…/ să ȋnălţăm noi mănăstiri/ care
să şteargă distanţa/ ȋntre a fi şi a nu mai fi/…/ ca să ştie
ȋngerul morţii/ să ocolească locul acesta/ spre mântuirea
noastră/ de pustiire” (Mântuirea de pustiire). Ȋntreaga
făptură a Creaţiei priveşte omul pentru a-l urma prin
Pustia purificatoare: „toate aşteaptă/ veacul ce va să fie/
când fiecare va ieşi/ din peşteră/ din cochilie/ şi va intra
călător obosit/ prin pustia vieţii/ ȋn mântuitoarea/ chilie”
(Isarul trece).

Pustia nu este lipsită de primejdii. Odată intraţi ȋntr-
ȋnsa parcurgerea ei devine o luptă. Ca la trecerea Mării
Roşii: „traversam/ fundul mării/ ȋn spatele meu/ care de
luptă” (Ȋn noaptea ceea). Acesta este podvigul, lupta cu
ispita dinafară şi, mai ales, cu cea dinăuntru. Drept zis-
a dar Avva Antonie: „Cel ce şade în pustie şi se linişteşte
trăind în ishie, de trei războaie este slobod: de auzire, de
grăire şi de vedere; şi numai cu unul mai are a lupta: cu
cel al inimii” (Patericul, Avva Antonie, 13). „Ne intră
boala ȋn trup/ ca hoţul ȋn casă/ nu poţi astupa toate gău-
rile” (Te ȋnveţi cu duşmanul). Evident „nu ştiai/ dacă
pofta pântecului/ e-un animal ce te devoră/ dinlăun-
tru/…/ ca râul ce-şi ȋnghite apa/ val după val”
(Lăuntricul animal) şi de aceea „lupta cu tine ȋnsuţi/
rămâne singurul tău război/ câştigat” (Singurul tău răz-
boi). Ea ȋncepe cu exerciţiul smereniei, cu „dezbrăcarea
de slavă/ precum zalele soldaţilor/ medievali/ precum
desprinderea bobului/ de căldura/ din pleavă” realizată
„ȋntre fumul de tămâie/ sau de pucioasă” (Dezbrăcarea
de slavă). Ȋnveţi atunci „când bate toaca/ după spargerea
de ţărm/ a primului val” că „cea mai sigură ȋnchisoare/
este aceea ȋn care ţi se face/ ca să te simţi bine”
(Ȋnchisoarea).

Parcurgerea Pustiei ȋnseamnă deci suferinţă, consti-
tuie o cruce. Mai mult ca oricând, epoca noastră de
ateism şi răzvrătire spirituală, este o vreme a imanentei
crucialităţi. „Seara albastră/ se va răstigni/ pe crucea
oraşului” (Străinul). Fiecare avem o cruce de dus şi cu
ea Ȋl vom urma pe Iisus (Matei 16,24). „Numai fulgerul/
a văzut/ crucea lui Dumnezeu/ el sparge cerul/ pentru
tine/ ca s-o poţi vedea/ cum orbul vindecat/ de-ntuneric/
ce zilnic ȋn templu/ pe Iisus Ȋl afla”. Priveşti la crucea ta
şi „nu ştii ce o să faci/ dacă Dumnezeu/ va veni/ să se
răstignească/ pe ea” (Crucea lui Dumnezeu). Dar scu-
fundat ȋn rugăciune, şi prin ea ȋn Domnul, putem simţi
precum nota Paul Claudel: „Deasupra mea, râul amar de
amintiri, de gânduri şi de chipuri îşi urmează cursul său
învolburat, multicolor. Eu sunt în altă parte, dedesubt,
puƫin mai jos. Cu fiinƫa mea. Acolo unde lucrul de căpe-
tenie e doar să durezi, să respiri. Nu privesc nimic. Nu
cer nimic. Sunt aici. Ascult. Aici e bine” (Paul Claudel,
Un poet priveşte crucea). Ne ţine ȋn picioare ceea ce
notează Sandu Tudor citindu-l pe Claudel: „Rămâne în
acest trup de mizerie «o aptitudine pentru Dumnezeu»”.
Și aceasta ajută lupta grea ȋn trup şi suflet pentru
ȋntoarcerea la Viaţa adevărată la care ne cheamă
Domnul. Părintele Cleopa spunea: „Mai greu este să
faci un călugăr adevărat decât o catedrală. Trupul este
Marta, sufletul este Maria”.

Tăria vine din combustia noastră interioară.
Credinţa fierbinte, flacăra venită din munca rugăciunii.
„Foc/ striga Pascal” (Foc). Ceva ȋn noi „arde/ acesta
este cuvântul de ordine/ al vieţii/ cum arde şi de ce/ ȋţi
vor spune la vremea cuvenită/ poeţii” (A venit ȋngerul).
Un bătrân avvă s-a referit la pustie ca la o odaie cu rugul
rugăciunii: „chilia monahului este cuptorul Babilonului,
unde cei trei tineri L-au aflat pe Fiul lui Dumnezeu. Şi
stâlpul de nor, de unde Dumnezeu grăia cu Moise”
(Patericul, cap.XXI). 

Ne hrăneşte focul un „cărbune aprins/ din adânc de
altar/ ȋngerul botezându-l/ pe ieri/ ȋn acum” scrie poetul
Theodor Damian (Cuvintele zâmbitoare) care ne trimite
cu gândul la cuvintele din Isaia 6,6. Astfel ȋnvăţăm să
trăim prezentul continuu, prezentul timpului sacru.
Fericitul Augustin scria adresându-se Creatorului: „Tu
eşti neschimbător şi totuşi schimbi totul… Lucrările
Tale sunt variate dar ţelul Tău este unul şi este mereu
acelaşi” (Sf. Augustin, Confesiuni, Cartea 1, 4). Poetul
Theodor Damian scrie: „trăim zilnic/ cuprinderea necu-
prinsului/ ȋn cuprins” (Și totuşi). Contemplăm pe
Dumnezeu şi ştim că prin reciprocitate „frumuseţea te
pândeşte/ ca ochiul vânătorului/ căprioara” (Nu uităm
ce-am iubit). Dumnezeu este puternic şi minunile sunt
logica Lui. „Ȋn portofelul tău/ nu vei putea niciodată/
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stelele cerului/ să le aduni” (Minunile le face altcineva).
După o vreme de conştientizare a prezenţei active a

Divinităţii ȋn tot ce este ȋn jurul nostru şi a veghei Ei
neobosite asupra a tot ce facem, ajungem să afirmăm:
„Ca un elixir/ ca o licoare/ aşa-Ȋi simt cuvântul/ de când
am ȋnceput/ să Te gust/ cu frică şi cu cutremur/ ȋn fumul
de tămâie” (Ca fumul de tămâie). Un univers se consti-
tuie tot mai puternic ȋn fiinţa noastră – este lumea
„cuvântului/ dinlăuntru/ din care pot cu uşurinţă/ să ies/
dar nu la fel pot să intru” (Zaragoza I). Privind acum
ȋnapoi la viaţa noastră şi reflectând asupra ei simţim
odată cu Poetul „aceeaşi evlavie/ cu care priveşti
umbrele anilor tăi/ pe pereţii/ tinereţelor tale/ umbre
cândva zgomotoase/ ce acum tac” (La Germering), des-
coperind acestor umbre alte ȋnţelesuri, mai adânci, aşa
cum ȋnvăluite ȋn taină ne apar desenele din peştera de la
Lascaux scoase din ȋntuneric de lumina palidă şi tremu-
rândă a lămpii de carbid. 

Observăm acum că „am tot crescut/ cu aceeaşi
ȋntrebare pe buze/ cât poţi să ştii/ din ceea ce nu ai
făcut” (Apoi am crescut) şi ni se par „bucuriile vieţii/ ca
nişte cercuri concentrice/ te-agăţi de ele/ ca pruncul de
mamă /…/ Treci din cerc ȋn cerc/ până ȋn adâncul fiin-
ţei/ nu laşi urme/ când te scufunzi” (Când vântul
ȋnsămânţează câmpiile). Sfârşim prin a ȋnţelege necesi-
tatea ieşirii ȋn pustia mântuitoare pentru a descoperi
răsuflarea lui Dumnezeu ȋn profunzimea lăuntrului fiin-
ţei noastre căci „numai ȋn Marea Roşie/ poţi vedea/ fun-
dul adâncului” (Când vântul ȋnsămânţează câmpiile).
Este ca şi atunci când „deschizi/ capacul fântânii/ să te
priveşti/ ȋn 0glinda ochiului magic/ fără să cazi” (Fără
să cazi). Aceste ultime versuri amintesc de revelatoarea
convorbire a femeii samarinene cu Iisus la fântâna lui
Iacob (Ioan 4) dar şi de puţul unde se răstoarnă relaţia
dintre Harap Alb şi Spân din basmul lui Ion Creangă.

Desigur, nu suntem scutiţi de spinul ȋndoielii: „jos
când poarta port se face/ şi din port devine poartă/ Aşa
stau ȋntre doi ȋngeri/ unul spune altul tace/ după care să-
mi duc viaţa/ cine-i drept, cin’se preface?” (Aşa stau).
Ȋndoiala ne chinuie toată viaţa căci, cum scria
Eminescu, „De orice lucru-n lume/ eu pot să mă-ndo-
iesc/ aceeaşi lună trece/ alţi oameni o privesc” (Mihai
Eminescu, Vine vremea). Şi ne macină gândul perisabi-
lităţii noastre: „Tremuri pentru că vine ceasul/ se apro-
pie/ vine/ ca animalul la pândă/ şi nu ştii/ dacă-l va lua/
pe altul/ sau pe tine” (Viaţa ta). O, da, „va veni vremea/
şi acum este/ când păsările vor muri/ şi lumea va fi mis-
tuită/ de flăcări// când păsările noastre vor muri/ din
pântecele mamei/ prunc nu va mai ieşi” (Uciderea păsă-
rilor). Cumplită va fi vremea Judecăţii. „Apokalipsa/ n-
am auzit demult/ de ea/ se pare că acum revine/ printre

noi/ unii spun că au văzut-o/ şi că ar avea faţa senină/ ca
femeia de la Maria Eich” (Apokalipsa). Dar mânia pen-
tru stricăciunea din noi va fi cumplită şi nimicitoare.
„Apoi va fi linişte/ peste tot pământul/ timp de şapte
zile/ cât a durat facerea lumii/ ȋn fiecare zi/ liniştea/o
altă culoare” (Mânia).

Principala cauză a vulnerabilităţii noastre pentru
care pătimim şi tremurăm la Judecată este ȋnainte de
toate mândria. „Când Adam a inventat/ roata/ a ştiut că
va stăpâni lumea” (Ultima haltă). Geniul creativităţii
este stricat de imaturitatea spirituală. Poetul spune:
„Mănâncă şi adu-ţi aminte/ că Adam a mâncat mărul/
ȋnainte de a fi copt/ Adam n-a murit/ ci doarme/ doarme
aşa ȋnviat/ ȋn cochilia de aur/ a Cuvântului ȋntrupat”
(Adam n-a murit). Prezenţa divină, „cochilia de aur” dă
omului şansa recuperării Paradisului pierdut şi desăvâr-
şirii maturării. „Ȋţi pândeşti paradisul/ cum Adam după
căderea nopţii/ cum pândeşte vântul/ ca să ştii/ să-ţi pre-
găteşti /catargul/ pânzele de lumină” (Pândeşti
Paradisul). Duhul Sfânt este ca vântul care umflă pân-
zele. Notează Evanghelistul: „Vântul suflă unde voieşte
şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro
se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul” (Ioan
3,8). El ne va ajuta să ne pregătim pentru a primi darul
dragostei, care ne va dumiri asupra adevăratei esenţe a
armoniei lumii. „Prietenia la nevoie se cunoaşte/ noroc
că nu-ţi cer nimic/ O, dacă ţi-aş cere ceva/ eu aş fi de
vină că pun/ ȋn balanţă/ dragostea dintre tine/ şi ea”
(Prietenia). Ne dăm seama de natura adâncă a gestului
care vine de dincolo de noi - „niciodată nu dăm/ din ce
este al nostru/ ci din ce ni s-a dat” (Dă din ceea ce eşti)
şi de aceea jertfirea eului nostru pentru binele celuilalt
produce transfigurare şi ne aduce ȋntr-o stare care, „cu
toate loviturile/ date cu sârg/ de prieteni/ e o stare/ de
graţie” (Unde se subţiază ȋnaltul).

Imperfecţiunea noastră face ca, pe drumul vieţii, să
cădem iară şi iară – podvigul nu ȋncetează niciodată.
„Cum ai o mulţime de lucruri/ ai şi duşmani/…/ ei ȋţi
fac existenţa/ să-ţi fie ca inima/ ȋntre două bătăi”
(Duşmanul necesar). Avva Antonie spunea: „Nimeni
neispitit nu va putea să intre ȋn ȋmpărăţia cerurilor”
(Patericul, Avva Antonie 7). Și ȋntr-adevăr ȋnvingerea
ispitei ne ȋntăreşte ȋn virtute, ȋn dragostea de aproape:
„O, duşmanul meu necesar/ cum am putut să nu-l
iubesc/ cum am putut să trăiesc/ atâta timp ȋn zadar”
(Duşmanul necesar). Cel mai greu este de ȋnfruntat nu
duşmanul exterior ci cel interior. „Ce te faci când duş-
manul/ e cel dinlăuntru/ şi creşte/ odată cu
tine”(Duşmanul necesar). Nu te ȋntrista pentru cădere.
Important este să te ridici mereu, căci spun Părinţii: „ȋn
ce fapte te va găsi moartea ȋn acele fapte vei fi judecat”
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(Patericul, Pentru smerenie şi umilinţă). 
Ȋntotdeauna va fi un loc unde vom găsi ȋntărire ȋn

lupta noastră zilnică. „Când ne cuprinde sfârşeala/ cău-
tăm o capelă/ un templu/ singurul loc unde duşmanul/ se
teme de propria sa/ nelegiuire/ şi ȋţi respectă viaţa şi
oboseala/ Sau te poţi refugia/ ȋntr-o stea”/…/ şi acolo
ȋnsă/ când se stinge focul/ toate umbrele pier”
(Duşmanul necesar). Salvarea vine „atunci când intri/ ȋn
templu/ şi te pregăteşti pentru rânduielile serii/ ȋnotând
prin mai multe râuri/ până ce ajungi să ȋnoţi/ ȋn apele
/ȋnvierii” (La Germering). Iisus este Templul (Ioan
2:21). Ȋnsetatul să caute pe Domnul: „Dacă însetează
cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine,
precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din
pântecele lui” (Ioan 7:37-38). Din uşa templului „cur-
gea o apă spre răsărit” care devenea un fluviu pe malu-
rile căruia creşteau arbori grei de fructe (Iezechiel 47, 1-
12). Omul vine ȋn ȋntâmpinare cu truda sacrificiului său:
„ploaia vine de sus/ plânsul de jos/../ Și plânsul/ are ful-
gerul lui/ ca orice apă/ şi mai ales aceea/ ȋn care vrei să
te scalzi” (Van Gogh I).

Astfel ne adâncim treptat ȋn cunoaşterea esenţelor:
„Stai şi te minunezi/ ca pruncul ce descoperă/ ȋn fiecare
zi/ altă lume/ Cum se poate ca genunea/ să fie sămânţă/
şi sămânţa genune” (Genunea). Descoperim că „ȋn fie-
care zi trece ȋnvierea/ pe lângă noi” (Ȋnvierea ca stră-
inul) şi „trăim lângă uşă/ bucuria clipei/ ca la intersec-
ţie” (Suflete al meu). Simţim cum „Harpele timpului/ ne
vor mângâia/ ȋn ceasul din urmă” (Cântecul vieţii mele
). Trecem de la receptarea concretului material la trăirea
fiorului existenţial, astfel „că nu ştii/ din ce parte vii/ din
cunoscut/ sau din necunoscut” (Din ce parte). Ca urma-
re timpul capătă altă amploare, alte dimensiuni, alte
ȋnţelesuri: „Când ai plecat/ n-ai ştiut/ că-n plecare
rămâi/ aşa cum nu ştie/ pruncul/ când plânge/ pentru
tărâmul dintâi” (N-ai ştiut). „Dacă se pune locu-n
sămânţă/ ȋnseamnă că şi sămânţa/ e-un loc/ aşa a apărut
timpul/ ca măsură/ a ceea ce creşte-n mijloc”
(Lăuntricul animal). Este „ca atunci când spargi/ unita-
tea timpului/ punând baricade ȋntre/ trecut prezent şi vii-
tor” (Ţap ispăşitor). 

Dacă ȋn lumea de toate zilele, oamenii se străduiesc
a fi „corecţi politic”, ar trebui să existe şi o lume a altui
fel de corectitudine, proprie tărâmului unde se aude fâl-
fâitul ȋngerilor. Aici ne aduce travaliul sufletesc ȋn cele
din urmă: ȋntr-o altă lume, o lume a păcii şi bucuriei. „A
venit timpul/ să introducem un nou concept/ corectitu-
dinea metafizică” (Metaphysically correct). „Iar trece
visul/ pe lângă tine/ unduindu-şi aripile/…/ … mulţime
de ȋngeri/ vin şi pleacă/ ce bine-ar fi/ măcar pe unii să-i
vezi/ să-ţi ȋncălzeşti/ visul de noapte/ cu căldura/

ȋzvorând din amiezi” (Bătrânul prooroc). Timpul sacru
se coboară peste timpul meu de toate zilele şi ȋl transfor-
mă. Este „intuiţia mea/ cea mai tare formă a logicii/
care-mi spune că sunt/ fiul/ altui sistem”
(Metaphysically correct) şi că m-am umplut de pustiuri
roditoare. „Orice ai fi/ nu poţi să te ascunzi/ de aceste
pustii/ ele sunt ȋnăuntru/ şi ȋn afară” (Corectitudine
metafizică).

Cum spuneam, acest minunat volum de versuri
poartă cititorul dintr-un subiect major ȋntr-altul pe
nesimţite, cu frumuseţea şi graţia curgătoare a versului
său matur, care leagă firesc gândurile lui proprii cu alu-
zii din textele sfinte sau ale altor gânditori şi poeţi. Știm
ȋndemnul paulin de a vorbi ȋntre noi ȋn psalmi (Efeseni
5,19). Chiar şi Domnul Iisus folosea cuvinte din psalmi
pentru a face pe oameni să priceapă mai lesne marea Sa
lucrare (Ps. 21,1 şi Matei 27,46). Versurile „Doamne
strigat-am către Tine/ auzi-mă/ şi El te va auzi” (Stau ȋn
cuib) amintesc Psalmul 140,1. „M-am lovit cu piciorul/
de stâncă/ şi o ţepuşă mi-a intrat/ ȋn călcâi/ şi deodată
cerul/ mi s-a deschis” (Ȋn noaptea aceea) aminteşte de 2
Corinteni 12,2. Sunt evocate detalii biblice precum cel
din Cartea Facerii cu „muntele Garizim”, muntele unde
Avram era să-l sacrifice pe Isaac (Elohim), sau cel din
din Cartea Exodului cu „barba lui Aaron” şi „toiagul lui/
ȋnfrunzit” (Lăuntricul animal), şi cel din Cartea 1
Samuel cu „harpele timpului” aşa cum David ȋi cânta lui
Saul (Cântecul vieţii tale). Misterul, taina, se desprind
dintr-o legătură firească cu versetele Psalmului 33 cân-
tate ȋn Biserică la Sfânta Ȋmpărtăşanie: „Cu lumina
aceasta creşti/ şi ca o umbră vine proorocul/ să-ţi mân-
gâie somnul/…/ cântându-ţi cântec de leagăn/ Gustaţi şi
vedeţi/ că bun este Domnul” (Gustaţi şi vedeţi).

Poetul evocă pe Fericitul Augustin şi pe Pascal cu
botezurile lor de foc, pe Sfânta Veronica „Ȋntrebările/ nu
se schimbă/ niciodată/…/ ca mama/ nu există mamă de
schimb/ nici ȋntrebare/ care să-i dezlege/ Veronicăi
năframa” (Gustaţi şi vedeţi). Puternica imagine a arhan-
ghelilor „cari ară cu plugul/ grădinile omului” (Blaga,
Către cititori), pe care o preia foarte inspirat Veronica
Bălaj, este ȋncorporată armonios de către poetul
Theodor Damian ȋn poemul său: „ȋngerul Veronicăi
Balaj/ ieşit la arat/ ȋl aştepţi să are/ un ȋntreg ţintirim”
(Elohim). 

Minunat este acest nou volum de versuri al
Părintelui-poet Theodor Damian. Prin bogăţia şi pro-
funzimea ei l-aş lega de „Poemele filocalice”, cartea
existenţială a lui Alexandru Mironescu, unul din stâlpii
laici, de ȋnaltă duhovnicie, ai Rugului Aprins de la
Mănăstirea Antim. 
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De sub jocul de lumini și de umbre al celebrei
fraze a lui Immanuel Kant, care este moto-ul întregii
cărţi, fiinţa textului stă/devine/strălucește (unul dintre
cele mai semnificative poeme, se numește „devenire
prin nedevenire”), noul volum de poezie al lui Dorian
Stoilescu sclipind, invocând oameni-stele, o nouă
specie, „demnă” de post-umanitatea nucleară, înre-
gistrată, cifrată, vaccinată, cipată, și totuși, sau, mai
ales, liberă, eliberată, capabilă încă să admire stelele
în nopți senine, chiar dacă, iată, de câteva luni este şi
sub ameninţarea unui război mondial!

Dar, atenție, text premonitoriu!, „toate pândesc//
judecata finală după dreptatea fiecăruia/ sub privirile
mișelești ale constelațiilor// căzute în exodul destine-
lor/ în călătoria spre centrul pământului”.

Există și un filon moral, care ține de o filosofie și
o privire asupra istoriei, poate îngreunând zborul și
grația Poeziei, o mistică quasi-sui generis mântuind
cuvintele, viața lor independentă după ce au evadat în
carte, invocând un maestru de lumini care poate fi și
regizor de stele, „ce nu se plictisește vreodată și
așteaptă/ dorințele noastre, absorbindu-le,// punându-
le cu atenție pe scenă, recuperându-le/ pe toate, ca pe
propria-i viață”.

Dintre „meditațiile” care dau deseori tonul de
sarabandă al discursului, cele asupra migrației ocupă
un loc aparte! Să ne amintim că autorul are cetățenie
română, dar și canadiană și australiană, locuind în
Sydney, la Marea Tasmaniei, de ceva timp!

Apropo de „devenirea” de mai sus, există
definiții… dialectice de menționat într-o istorie a
sufletelor, istorie a stelelor: „astrele sunt o forță/ nu o
scuză// căci noi ne supraviețuim nouă înșine/ prin
asumare, doar.// noi nu avem și nu suntem suflete:/
noi devenim suflete”. Sau, despre dragoste, care, știm
de la Dante, este cea care mișcă și stelele: „despre
dragoste// steaua mi-a șoptit despre dragoste/ că nu
se cercetează – petală umilă// atingând fruntea unui

mort/ aducându-l la viață.// despre dragoste a mai
spus/ cum nu dă socoteală, nu cere// apare când ai
pierdut orice liniște…” De altfel, se spune undeva că
poveștile de dragoste se transformă și ele în stele…,
acestea spunând „însă că ura rămâne o formă inci-
pientă a iubirii/ și-o pasiune va crește întotdeauna din
urmă/ asemeni eucalipților ce renasc mai puternici//
după incendiile în pădurile Australiei./ ele mai spun:
cei dragi sunt ca stelele/ nu-i vezi mereu, dar întot-
deauna/ îi simți strălucind în inima ta”.

Revenind la definiții, atenție și la acestea, apropo
de umanismul stelar propovăduit: „dacă te dor dure-
rile tale/ ești viu./ daca te dor durerile celorlalți/ ești
om./ dacă te dor durerile fiecărei viețuitoare, plantă,
colț de pământ/ ești stea./ dacă te dor durerile fiecărei
stele ești demiurg/ sau poate un poet” („scurtă clasi-
ficare”). Un poem bun de încrustat pe navetele
spațiale ale lui Elon Musk! Sic!

*
Din strigătul munchian ori de carnaval al Istoriei

sunt decupate episoade diverse, unele părând bune
doar de știrile de la orele cinci sau de tomuri de mii de
pagini (cum sunt incendii la fabrici de textile din
Manhattan, Karachi și Lahore, moartea fiicei regelui
Carol al României, ale cărei ultime cuvinte ar fi fost „–
Mami, aș vrea să călăresc odată pe-o stea!”, masacre
precum cele de la Fântâna Albă, parada diversității din
Toronto, celebrarea Noului An chinezesc, Hanami ori
a Hanukăi, catastrofa Cernobâlului, distrugerea pădu-
rilor din Carpați, masacrarea unor câini sau a unor cai
de rasă, alungarea aborigenilor, Auschwitz – Gulag –
Xianjing – Hueryong, deportările de tot felul,
Fenomenul Pitești ș.a.), din acest punct de vedere
Dorian Stoilescu rămânând același poet-cetățean uni-
versal, construind viziuni livrești-lirice, unele amintind
de Stephen King, precum „Fabrica”, sau Cărtărescu
(„transformatorul electric// n-a văzut niciodată vreo
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stea...” Existând însă și un dialog cu… Cioran, mai
exact cu titlul unei cărți ale filosofului de la Coasta
Boacii-Paris („nu mai vedem/ lacrimi de sfinți/ pentru
că/ s-au transformat/ în stele”).

Cartea este (și) un „manual de purtare a stelelor”
(„te întreb, Tată, cum să ne purtăm/ noi, inimile?”, în
condițiile în care „steaua ce s-a deschis/ este inima
mea ce devine rană// neștiind unde, cum, când.../ E o
povară dusă mult prea departe// de neunde, de necum,
de necând…”, conform poemului „răsăritul”), cu
instrucțiuni și avertismente! Și, totuși: „fără stele,
toate sărbătorile/ devin capcană pentru suflet”. Unele
texte, precum „margine de Galați, anii `50” sunt
proze foarte scurte, cu inserții lirice, altele au „tăria”
aforismului.

A scrie, a umbla-scrie „după fericire” este, într-un
fel, treabă deloc ușoară, de vânător de stele (pentru o
eventuală... înfrățire)!

Această înfrățire a omului cu steaua (sa) este o
propunere interesantă a poetului, aproape obsesivă,
când euforică („a desluși călătoria unei stele/ iată
adevărata bucurie”), când plătind tribut Tristeții.

Cerul însetat poate da „de băut stelelor”, se con-
turează un triunghi ontologic, om-stea-cer, dacă nu
chiar un careu magic, unde Singurătatea are literele
sale (Poate chiar că Singurătatea este numele secret al
Iubirii), ca și steaua sa, toate acestea putând fi oglin-
da unui Adevăr alcătuit din mici adevăruri („scrierea
întâmplărilor rămâne suferința/ de-a strânge zilnice
vederi-adevăruri”), care pot fi despre oamenii…
vechi, care trebuie să facă ceva să se înnoiască!

Într-o postare omagiu lui Matei Călinescu, pe
Facebook (24 iunie 2021), Radu Vancu încheia așa:
„Puțini scriitori au documentat atât de extensiv uma-
nul cu mijloacele teoretice și critice ale literaturii. Cu
o vorbă a lui Cioran, Matei Călinescu e un om care a
înțeles – și care îți arată că literatura e unul dintre cele
câteva instrumente ideale pe care omul le are pentru
a înțelege”. Dorian Stoilescu (deloc „gray”) demons-
trează, poate la fel de extensiv, apropo de „stele” tot
o astfel de „înțelegere” (titlu de poem): „stau singur
cârpind durerea cu ziua,/ stăruința cu moartea, ochind
în răstimpuri// steaua de pe tapet. dar ea evadează, se
ascunde...”.

În cele din urmă, Dorian Stoilescu poate fi autor
de… inception literar (care, de fapt, se întoarce la
tradiție; sau are această tendință! Și, da, ne gândim și
la presocratici!): „în mijlocul marilor metropole/
devii personaj din video game sau Netflix/ în care se

dă ora exactă de oriunde, oricând,/ iar stelele sunt
copiate cu ușurință, până și liniștea lor poate fi trasă
la indigo”.

Prin opera sa de până acum, care se reliefează din
ce în ce mai clar, este și un „subiect” pentru mai buna
și ordonata înțelegere a Diasporei, fiind vorba și de o
agonie ( în care se întrezărește extazul, ca în romanul
lui Irving Stone, despre Michelangelo), „o luptă” cu
Îngerul Limbajului, „glasul ființei” revendicându-și
un nou „erou” care contribuie la restaurarea unui
imperiu care se tot descompune, de pe la mijlocul
Evului Mediu, Imperiul Retoricii, disciplină „com-
plexă, dar unitară și exclusivă a învățământului antic,
cuprinzând în starea ei canonică dialectica și logica
îar în elocutio, partea destinată lexicului poetic,
implicând gramatica” (după cum aflăm dintr-un text
al Antoniei Constantinescu, prefațând „Figurile lim-
bajului” de Pierre Fontanier)...

Deoarece Retorica, în lumea fake news-urilor (și
literare), strigă către stele și fantoma lui Kant!

____________
Dorian Stoilescu, Stetoscopul stelelor migratoare, Ed.

InfoRapArt, Galați, 2022
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La fine de an 2022, cel mai premiat scriitor
român al ultimilor ani, Mircea Cărtărescu, ne
dăruiește o scriere specială în care putem
recunoaște rolul și rosturile fanteziei debordante
ale creatorului, revărsându-se generos peste cele
peste trei sute file de carte, dispuse în 33 de capi-
tole (semn al treimii), cu titlul Theodoros
(Editura Humanitas, București, 2022). 

O „poveste” în care ni se demonstrează, în
detaliu, și într-un debordant veșmânt ficțional,
cum se „plămădesc necontenit, clipă de clipă,
deșertăciunea și visul vieților noastre pe
pământ”.

Scriitorul ne prezintă un concept naratologic
special, prin raportul simetric dintre incipit și
desinit, descoperind argumentul decizional al
judecății divine (capitolul 33), în argumentațiile
zdrobitoare, formulate anticipativ (capitolul
întâi). 

Cine să-i fi dat ghes autorului? Imaginile
debordate ale oniricului, înnobilate (sic!) și cu
un neprețuit „dar” (implantare) din partea răz-
vrătitului inventator Petrache Poenaru (implicat
și el în evenimentele de la 1821)?! Ei bine, cu o
așa pană fermecată, hrănită de o specială cernea-
lă de „sepie”, negreșit, să i se fi transferat
romancierului acea stare de „tohu va bohu”,
„torcând din firul albastru și subțire toate
poveștile lumii”. Un adevărat florilegiu.

După propria-i mărturisire, de care ne și
putem convinge singuri, punct inspirator i-a fost
o epistolă a lui Ion Ghica către prietenul său,
Vasile Alecsandri, cea datată, „Londra, 27 iulie
1883”.

Vorba lui Giovanni Boccaccio: „orișice
poveste, dacă-i vrednică, foloase aduce”! De

aceea, nici nu ne miră motto-ul, mai mult decât
incitant („o scriitură unică la nivel mondial”,
scrie Die Zeit), încrustat chiar pe coperta întâi a
prezentei cărți!

În adevăr, romanul Theodoros se dovedește a
fi o scriere unicat, pentru că autorul și-a dorit (și
a reușit) să ne proiecteze într-o Lume – „inferna-
lă mașină de zdrobit oase și destine”, în care
Omenirea ni se înfățișează precum un „lemn
strâmb și noduros”. Și dovadă palpabilă este
protagonistul, cel care, deși născut cu o „cruce
de voinic”, va deveni o „cruce de carne”, un om
al sângelui – un „profet mincinos”. El își
„croiește drum prin forță și viclenie” (capitolul
2) și va ajunge „un vodă în marea cea mare din
mijlocul pământului” (capitolul 26), fără a-și
găsi totuși liniștea și împăcarea. Tocmai de
aceea, protagonistul ni se revelă în trei ipostaze:
Tudor – Theodoros – Tewodros, „prunc de soi
rău, triclet și proclet”, erou al unei lumi fantezis-
te, cu un țel precis, alegere sacrală („Ai fost ales
să fii Opusul”). Traiectul vieții sale este într-atât
de aventuros, din plăcerea de a reface epoci de
mult apuse, locuri de poveste, legende biblice,
secvențe eroice, deopotrivă, „vremuri de ciumă
și mare dihonie între creștini, vremuri de plâns și
desnădăjduire”.

Împrumutând din tehnica naratologică de
secol al XIX-lea, Mircea Cărtărescu ne creează
bucuria de a implanta în povestirea propriu-zisă,
legende istorice și religioase, precum arzătoarea
poveste de dragoste dintre Solomon și Makeda
(descrisă-n așa detalii impresionante, încât ar fi
putut constitui ea însăși o narațiune de sine stă-
tătoare); ceremonia de încoronare a Reginei
Victoria; moșia Ghiculeștilor – Ghergani; starea
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Bucureștiului și revoluția de la 1821 etc. Iar
epistolele adresate mamei Sofiana ne-ar putea
aminti de „scrisorile persane” ale lui
Montesquieu, iar fantastica bătălie dintre arhan-
gheli și întunecimile pământului – de Țiganiada
lui I. Budai-Deleanu.

Scriitorul dovedește a fi un bun cunoscător al
unor scrieri antice. În detalii impresionante și
subtil documentate este descrisă legenda con-
form căreia „Chivorul din Sfânta Sfintelor” a
fost transferat, în ascuns, în Etiopia, implicat
fiind Menelik, viitorul fondator al dinastiei
Negus. Dar jocul fanteziei coboară până într-atât
încât Theodoros fi-va acela care, pătrunzând
într-o biserică de piatră săpată-n pământ (cu
acoperiș drept în chip de cruce), din Lalibela, va
descoperi respectivul chivot, profanându-l.

Trimiterea la Biblie (Cartea Cărților) sau la
Kebra Nagast (Cartea Slavei) constituie o inter-
pretare impersonală a ceea ce reprezintă ființa
umană, neraportată la divin. În zadar ne lamen-
tăm. Aureola de pe creștetul nostru nu reflectă
neapărat curățenie sufletească. Suntem fațetele
lui Ianos, „inimă neîntinată”, „minte perversă și
idolatră” sau, dimpotrivă, suflet machiavelic
mângîiat de un univers stilat. Duritatea vocii
auctoriale se simte, pătrunde-n toți porii ființei
tale, cititorule! Aceasta poate deveni vocea pro-
priei conștiințe, deși autorul va devoala, într-un
final (în eventualitatea în care nu am realizat
aceasta, pe parcursul lecturii) cine este „vocea”-
sentenție (vocea îngerului păzitor, unul dintre
cei șapte arhangheli) pentru Tudor Theodoros
Tewodros.

Pentru scriitor contează orice detaliu.
Inclusiv, actul sinuciderii lui Theodoros.
Disipirea în Nirvana devine în imaginarul scrii-
toricesc adevărată proiecție cosmogonică, în for-
mulă filosofică – „tu erai totul, și totul erai tu, și
nu era nicio deosebire între tot și nimic”. 

Spectaculoasă înălțarea înspre alte galaxii,
înspre „Marele Atractor” (despre care vorbește
și astrofizicianul american Paul Sutter); haluci-
nantă viziunea poetică: „vecinic țărâna se schim-
bă-n gând și gându-n țărână, lumea în timp și

timpul în lume, totul în nimic și nimicul în tot”,
urmată de-o altă proiecție, aceea a Judecății lui
Theodoros, în prezența „Celui Bătrân de Zile”
(capitolul 33).

Finalul vieții lui Theodoros este un avertis-
ment pentru noi toți. Într-același mod Domnul
va „nimici lumea cea rea și nesupusă, judecând
noroadele adunate la picioarele Lui”. În această
fantastică poveste, cu miez, inițial, livresc, citi-
torul va înțelege, într-un final, că „fiecare avem
nu numai bătăliile de care suntem în stare, ci și
înfrângerile pe care le merităm” (Octavian Paler
– Rugați-vă să nu vă crească aripi).

Îndrăznesc a afirma, Theodoros nu este doar
romanul anului 2022, este romanul reprezentativ
al acestui secol!
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După parcurgerea, din simplă curiozitate, doar a
câtorva dintre poemele cuprinse în filele parcimo-
nioase ale acestei cărți de poezie*, remarci nu fără
surprindere că titlul sub care ele sunt înmănunchiate
e prea „blând” față de substanța poematică ce ți se
desfășoară de la o pagină la alta într-o adevărată
cavalcadă de imagini și o învârtejire de stări ultraten-
sionate. Fiind vorba în aceste texte, îndeobște scurte,
de proiecția unor iruptive states of mind aproape
genuine, gândul te poartă imediat la articularea
receptării într-un punct de sprijin, o ancorare într-un
precedent textual orientativ. Și apare, pe fondul unui
firesc demers de filiație, întrebarea: unde am mai
întâlnit oare o imagistică și o chestionare ideatică de
felul acestora de față? Ceva din tumultul fluxului ver-
bal rimbaldian, din Corabia beată și alte pasaje dina-
mice și insolite din Iluminări ? Parcă da, însă distanța
temporală și îndelungata lor ruminare critică par să le
fi potolit, și chiar tocit, din virulența originară cu care
au epatat creația congenerilor, clasicizându-le într-un
orizont de timp deja îndepărtat. De o aventură explo-
ratorie în zonele rarefiate ale limbajului am avut
parte, ceva mai încoace, în singularitățile creației
nichitastănesciene, și care ne-au obligat să ne refaso-
năm paradigmele de definire a poeziei, cele cu care
eram obișnuiți a opera. Fără să aibă rigoarea metodi-
că și specificitatea parcursurilor celui mai remarcabil
înnoitor de limbaj poetic din creația românească a
secolului trecut, creațiile explozive ale poetei de la
Iași ne trimit și către alte surse generatoare de module
creative inedite: imagistica (semi)terifiantă din filme-
le „odiseelor spațiale” sau cea din cărțile SF ale unui
Stanislaw Lem sau Isaac Assimov. Asta doar în ceea
ce privește „recuzita”, întrucât adevăratele centre de
interes ale unei poezii care nu mizează doar pe „efec-
te” de senzațional vizual sunt de aflat în impactul
interior pe care fiecare poem în are asupra
sensibilității, în primul rând a autoarei și apoi asupra
celei cărora li se adresează. Sintagma „viziuni apoca-

liptice”, prin care am încercat să le circumscriu, poate
nu este cea mai potrivită cu substanța de fond a aces-
tor texte croite parcă ad rem sau doar ca o propedeu-
tică la o reală Apocalipsă. Cert e că poeta dispune de
o capacitate imaginativă de excepție, creând și propu-
nând microscenarii preponderent vizuale, în care vir-
tualul e tradus în formule de mare forță sugestivă.
„Ce o mână în lupta” creației pe această „născocitoa-
re” (în sens arghezian) este mărturisit neechivoc în
ultima strofă a unui poem dintre cele de început: iar
eu, cu înfrigurare,/ caut metafore noi, care să
numească/ cel de-al doilea al tuturor lucrurilor,/
invocat să se nască./ (Poem de zi). Sintagma subli-
niată de poetă este revelatoare de acel primum
movens al demersului său nu doar poetic, ci și teleo-
logic. Deducem că ființa poetei este una nu doar
nemulțumită de modul prim – sau primar – în care
decurge experiența noastră cu lucrurile acestei lumi,
unul fie insuficient, fie perimat ca manieră de
relaționare, ce riscă a ne plictisi prin rutină și previzi-
bilitate. Existența umană însăși, pe care filosofii
existențialiști ai ultimului val au bătut atâta monedă,
cu scopul de a o face realmente valoroasă în sine și
pentru noi, i se pare poetei fadă: Nu în termeni de
destin interpretez viața,/ ci în anecdote frivole./Încerc
să înlocuiesc gândirea despre existență/ cu pasiunea
de a trăi. Uneori îmi iese, alteori nu. (Statui de apă,
VI) Astfel, nemulțumită de ce i se oferă ca decor vital,
poeta adoptă, tacit, determinarea eului baudelairian,
dezgustat de mediocritate și de plictis mortifiant, de a
plonja în fundul abisurilor, la fruntariile necunoscutu-
lui, pentru a da de ceva nou : avem dreptul la încă un
război,/ căci viața noastră devine plictisitoare și
banală (...) mai pur și mai tragic// avem dreptul la
încă un război,/ al fiecăruia cu sine și purtat în somn.
(Avem dreptul la încă un război) În acest fel se va
manifesta „pasiunea sa de a trăi”, în și prin stări de
magie poetică, stările sale de elecțiune ființială.
Astfel, drogurile de imagism pe care le îngurgitează
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acționează asupra conștiinței sale asediate de
reactivități psihedelice, iar tot ceea ce se întâmplă e
consemnat textual, precum în transele hipnotice ale
suprarealiștilor: lumina neagră care așteaptă să urle,
mi-a mai venit/ în minte,/ cea din fața mea, întinsă și
ea de-a lungul patului,/ care mi-a spus: vino să fim
lumina altei lumi,/ am văzut într-un târziu că sunt tot
eu,/(... ) ea surâse, se ridică pe coate, scoase o ghea-
ră de leu,/ își spintecă venele, îmi spintecă și mie
venele,/ eu n-am zis nimic, am râs, ba am lătrat, nu
mai știu/ ne-am aruncat una în brațele celeilalte,/
într-o îmbrățișare roșie,/leii au tresărit ușor.../
(Lumina altei lumi) Viziuni coșmarești de genul aces-
tora se găsesc nu puține în versurile în care poeta își
consemnează trăirile de tip nou, gen transe, și pe care
bănuim că le afecționează ca experimente cărora se
supune benevol. Pe această cale a unei angajări în
care riscă dihotomii de personalitate, poeta devine o
revelatoare de alte fațete ale lumii, contorsionate cel
mai adesea, nu o dată spăimoase ca în basmele cu
dragoni și căpcăuni (să menționăm că termenul apo-
calipsă se traduce prin revelație). Și întrucât nu
renunță la provocări de atare natură, frizând paranor-
malul, ea se face precursoarea unor noi forme de
imaginație, în care culorile capătă valențe simbolice,
așa cum specifica cu riguros simț de observație
prefațatorul volumului, criticul Ioan Holban. Într-un
celebru sonet, Voyelles, Rimbaud căuta a spune
povestea corespondenței poetice dintre vocalele alfa-
betului francez și cromatica fiecăreia: A noir, E blanc,
I rouge, U vert, O bleu..., de exemplu, „A, negru cor-
set păros de muște sclipitoare/ Ce bâzâie împrejurul a
crude împuțituri...” etc. Recuzita materială care abun-
dă în aceste texte, atât inanimată, cât și însuflețită, se
alcătuiește din formanți geologici: munți, pajiști,
arene, ape stătătoare sau curgătoare, variate specii din
floră, precum și un bestiar pe măsură. Discutarea
detaliată a fiecăruia dintre aceste elemente ar prilejui
un excurs nu lipsit de surprize hermeneutice, însă nu
o permite intenția cuprinderii generale a acestor
notații, și nici spațiul. Nu e vorba de un decor butafo-
ric, ci de actanți cu roluri de interpretat sau purtători
de semnificații cu care poeta îi investește cu scopul
de a-i potența viziunile. Dicțiunea poetică gravă,
aproape programatic nelirică, accesibilitatea gramati-
cală a frazării, fruste, directe, nepretențioase stilistic,
ne vorbesc de o descendență a autoarei din zona pro-
zei. În intențiile Caliopiei Tocală, cromatica pare a fi
pusă în slujba unei simbolizări întru totul personale,

eșafodând succesiunea dinamică a unui flux hetero-
clit: în timp ce-o flacără înaltă, râul roșu,/ cuprinse
casa mea în vâlvătăi, trosnea acoperișul sub limbile
de foc/ și s-ar fi prăbușit, dacă prin gurile acelea
verzi/ n-ar fi căzut o ploaie deasă,/ sub calmul simfo-
niei stacojii/(...) sub calmul simfoniei, cea albastră/
(subl. mea, MB) (Fiecare frunză e o gură verde)
Contează poate mai puțin identificarea simbolizării
cromatice a obiectelor astfel particularizate, cât fap-
tul că scenariul respectiv e „tehnicolor”, similar celor
din vise, nu în alb/negru. Uneori, poeta ne ajută în
deslușiri de acest gen, chiar dacă fără a ne livra în clar
echivalențele la care recurge, de pildă atunci când ne
spune că „mizează pe verde”, aici, desigur simbol al
vieții: Noaptea se furișează în mine prin călcâie,/ iar
eu calc nu pe lucruri, ci pe umbrele lor, /provocând
misterioase combinații,/ calc pe umbra unei pietre și/
undeva o pasăre moare în aer,/calc pe umbra unui
sâmbure și undeva /un copac se despică în două// și
umbrele râd de spaimele mele/ de aceea mizez pe
verde, pe verde/( Mizez pe verde) În ce constă și unde
stau ascunse resorturile acelor declanșări de efecte,
rămâne ceva misterios, deci cade în lotul cititorului
de a desface nodul enigmelor. Poezia nu e un gen
didactic, explicativ, ci o formă de reprezentare insoli-
tă de peisaje, preponderent sufletești, și care atrage
prin însăși modalitățile sale de prezentare sau sugera-
re. Ceea ce C.T. vehiculează cu dramatism în viziuni-
le sale alcătuiește, precum într-un puzzle, conturarea
mai curând a unei para-apocalipse, chiar dacă una de
unică folosință, cea proprie autoarei, dar nu exclude
nici întrezăririle unei alte posibile geneze, dătătoare
de speranțe de reînnoire. Linia de demarcație între
fruntariile uneia și ale celeilalte este mereu
mișcătoare, în așa fel că nu întrevedem în ce fel
anume s-ar putea finaliza un armistițiu. Datoria poe-
tei este însă aceea de a ne face să ne punem și noi
întrebări de felul acestora, de a imagina soluții de
avarie, dar și de a-i împărtăși, prin asumări de rang
secund, dureroasele experimentări și neliniștitele
căutări. Ceea ce nu este nicidecum la îndemâna ori-
cui. De aceea preferăm a o lăsa pe ea, locuitoare a
unui nou Patmos, ca porta-voce a unui uman în nes-
tinsă sete de răspunsuri și de izbăviri. 

__________
Caliopia Tocală, Statui de apă, Iași, Editura Timpul,

2021.
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E izbitor cât de mult seamănă debuturile
Tatianei Grosu, Cătălinei Popescu și Petrei
Torsan, apărute în 2021, la Casa de Pariuri
Literare. În forme similare, ele dau glas unei
sensibilități ulcerate, grefată pe experiențe
personale, convertite în versuri caracteristice
pentru o generație care și-a făcut din suferință
scut și blazon.

Grosu
Dezamăgirea constituie firul roșu care

străbate poezia Tatianei Grosu. Ce vedem noi
când ne uităm unul la altul e un debut convențional,
circumscris unei așteptări încordate, în care se insi-
nuează, parșiv, exasperarea: „îmi doresc să se întâm-
ple ceva/ ca să nu-mi ies din minți/ așa cum îmi
doream când veneam de la școală/ să vină moș cră-
ciun,/ când deschideam ochii în fața ușii voiam să
plâng/ că nu o puteam ajuta cu nimic pe mama,/ noi
toate am suferit fără vină/ în copilărie/ nimeni nu mă
avea la suflet/ și eu făceam niște chestii apoi în gând
mă rugam să mă iubească./ acum/ mă rog să se
întâmple ceva/ ca să nu-mi ies din minți.”

Din acest poem se deschid centrii tematicii în
jurul cărora gravitează acest volum: copilăria trau-
matică, deficitul afectiv, sentimentul îndepărtării.
Ele constituie backgroundul necesar înțelegerii unui
lirism care se hrănește din fantasmele trecutului. Un
trecut marcat de eforturile mamei și de absența tată-
lui, care a lăsat urme adânci: „Când am văzut cum
un tată își ținea grațios fetița în brațe/ Mi-am amintit
de tatăl/ Pe care nu l-am avut,/ Acum aș fi vrut
măcar o dată/ Să mă țină și el în brațe.”

Odată fixate aceste coordonate, Tatiana Grosu
atacă, inevitabil, tema iubirii, văzută în ipostaza
neîmplinirii, fiindcă pentru ea femeia nu e altceva
decât un obiect de unică folosință. E de remarcat, de
altfel, cât de frecvent revine problema corporalității
în poezia ultimului deceniu, iar cartea de față nu

face excepție: „Culcată în poziția V/ Pe patul acela/
O bucată de carne din care ai mâncat tu și restul,/ Cu
picioarele desfăcute,/ Cu pulpele mele date în părți/
Ca o inimă proaspăt tăiată/ Din care țâșnește/ Un
șuvoi de sânge cald./” O bucată de carne sedusă și
abandonată, încă din adolescență, unde se găsesc,
sugerează un alt text, rădăcinile răului: „Apoi/ Am
înlocuit toate fricile/ Cu primul băiat cu care am
început să mă întâlnesc./ Prost și needucat.”
Adevărat moment T 0, acea experiență este punctul
de plecare pentru alte și alte povești, care i-au lăsat
un gust amar, împingând-o către un scepticism pre-
coce, formulat în versuri previzibile: „Și despre cum
te așteptam în fiecare zi fără rost.”, „La 16:08 mi-ai
trimis un mesaj/ Asta-i tot de ce ai fost în stare./ Și
despre asta știam.”, „Totul iese odată la iveală” etc.
În aceste condiții, concluzia se dovedește și ea pre-
vizibilă: „Mai bine o să-ți scriu/ Mâine/ Poimâine/
Niciodată.”

Popescu
Cazul Cătălinei Popescu nu e mult diferit.

Interior analog vorbește despre fragilitate, inadec-
vare, suferință și disperare. Universul său poetic se
construiește din imagini recurente precum strada,
salonul de spital, baia sau oglinda. Sunt spații claus-
trante, labirintice, care apasă asupra unei conștiințe
lucide: „dacă așa arată iubirea – o figură ștearsă în
oglindă/ plină de vânătăi și cu hainele rupte/ data
viitoare poate mă voi gândi de două ori/ înainte să
mai las pe cineva să mă iubească.” Autoarea oscilea-
ză între voluptatea autodistructivă („Sunt de acord
să mă distrugi/ e cel mai romantic lucru pe care mi-
l poți dărui – ”) și refuzul conștient al pseudoiubirii
(„mă găsesc în mijlocul unor jucării dezafectate/ și
mă întreb dacă sunt ca ele/ o simplă jucărie de care
s-a plictisit copilul cel mare...”).

Un poem precum compulsia de dimineață sinte-
tizează acest volum dominat de sentimentul neîm-
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plinirii într-o retorică lesne recognoscibilă la poeții
și, mai ales, la poetele mileniale, care se raportează
altfel la propria corporalitate, revizitând-o din per-
spectiva traumei: „sunt o sentimentală convinsă/
care nu știe să iubească în exteriorul sau în interiorul
ei/ unghiile roșii îmi oferă confortul sângelui întins
pe piele/ culoarea stopează inițiativa/ unei smulgeri
din rădăcină/ repetate la nesfârșitîn mintea mea/ sub
supravegherea inchiziției defăimătoare/ al eului prea
mic să pună piciorul în prag/ distrugerea continuă
visceral/ când mâinile tremură cu frustrare și/ nu se
adună spre binele comun al obsesiei/ roșul carmin e
tot ce mai ține în frâu/ tendințele distructive ale
acestui corp prea sensibil.” 

Pe linia aceasta subțire se joacă, în fond, întreaga
plachetă, care trădează o nevoie și o neputință.
Deloc întâmplător, Cătălina Popescu se refugiază în
copilărie, actualizând momente biografice menite a
contrabalansa deziluziile prezentului: „în capul scă-
rii te așteaptă copilăria/ unei dulci dimineți de apri-
lie/ când mama încălzește laptele pentru cereale/ tu
aștepți cuminte pe scaunul prea înalt/ e dulcea atin-
gere care-ți lipsește de pe obraji”.

Din fericire, dezamăgirea nu alunecă în patetic,
prin detașarea autoironică vizibilă în texte precum
Dacă numeri invers mă găsești la capătul șirului,
Mare atenție la siguranțe sau Scurt episod anxios.
Aici e de găsit, de fapt, palida notă distinctivă a
acestei cărți care poate fi citită ca expresia unei cău-
tări jalonată de deziluzii și frustrări.

Torsan
Cât privește grațiile, muzele și armoniile Petrei

Torsa, trebuie spus, din start, ne găsim în fața

aceleiași retorici a dezabuzării, exprimată într-un
limbaj frust, care salvează textul de sentimentalism.
Autoarea știe să evite locurile comune, prin
intervenții ironic-distante, care probează o
înțelegere și, în același timp, o distanțare de sine și
de ceea ce scrie: „păcat că ți-ai bătut joc de mine.
sincer./ mă simt de parcă s-ar fi stins soarele și s-ar
fi retras mările și oceanele,/ de parcă iarba ar fi ars
etc./ mă rog, am zis să pun punct aici ca să nu-l pun
mai încolo.”

Dincolo de senzația sâcâitoare a neîmplinirii,
recurentă în volum, Torsan se dovedește mai puțin
inhibată în fața limbajului, permițându-și subtile
jocuri de cuvinte, așa cum mărturisește, liminar,
într-un textul ce înlocuiește clasica prezentare a unui
autor. Aici e de căutat diferența specifică, în timida
încercare de a se sustrage convențiilor și de a răsuci
fraza pe un calapod personal: „din cauză că pierdem
tot ce-am avut,/ ne pierdem și pe noi în mormanul
ăsta de haos.../ repede ne amintim că putem lua ori-
când/ un uber numit dorință.” Simptomatic pentru
disponibilitățile sale lirice rămâne însă spectacol
întrerupt, cel mai puternic poem dintr-un volum de
debut inegal: „legi mărunte./ cregi căzute la pământ/
fum căzut încet pe pleoape/ eu căzută-ncet pe spate/
într-o ceață aburindă/ degete despart felii de porto-
cală/ creiere dezbat dacă va fi curcubeu după ploaie/
vedenii din interior venite/ miraj în care se trage de
sfori/ eu trasă pe sfoară/ e ultima seară a unei luni de
vară/ și s-a nimerit ca toți să ne-o luăm în bot”.
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În timp ce nu puțini au găsit în haosul
nesfârșitei tranziţii postdecembriste, ca tot
românul curajos, o „bună oportunitate”
(una dintre espresiile pleonastice utilizate
obsesiv de politicienii, analiștii și
jurnaliștii noștri semidocți și agramați,
îndeosebi de așa-zișii comentatori spor-
tivi) pentru a se dedica „analizei” macula-
turii din perioada realismului socialist (de
pildă, ca să dau un singur exemplu, Eugen
Negrici, pe care Mircea Iorgulescu l-a
retrimis în banca din care a sărit fără graţie

cu o lucrare despre poezia proletcultistă, carte
ternă, plicticoasă şi care nu dovedeşte mai
nimic), criticul și istoricul literar Alexandru
Dobrescu e dintre cei puțini care au optat să facă
ceea ce aș numi arheologie literară şi culturală
cu adevărat, nu zgâriind suprafeţele bătătorite,
nefertile, nu forţând uşi deschise, ci săpând în
straturi mai adânci, pe urme nebătute ori mai
puțin umblate, și făcând operă de restitituire. Un
asemenea efort s-a materializat în lucrări cu totul
remarcabile precum Detractorii lui Eminescu,
Istoria plagiatelor românești de până la 1900
sau editarea Scrierilor istorice şi literare ale lui
Anghel Demetriescu, un „erudit – afirmă autorul
ediţiei, care semnează și amplele note şi comen-
tarii ce o însoţesc – comparabil pe timpul său
numai cu Hasdeu şi, mai târziu, cu Iorga”. 

Într-un masiv volum de 800 de pagini format
mare apărut la Editura Academiei sunt cuprinse
cronologic „studiile şi articolele tipărite în tim-
pul vieţii, precum şi postumele, publicate prin
grija câtorva prieteni...” ale lui Anghel

Demetriescu (1847-1903) despre care
Delavrancea afirma că este „un monument de
știință”. Între ele, un loc important îl ocupă cele
consacrate lui Eminescu, texte care l-au aruncat
pe Anghel Demetriescu în tagma detractorilor
(cu sau fără ghilimele) Poetului şi gazetarului de
la Timpul, ceea ce i-a umbrit imaginea şi i-a tre-
cut opera, atâta câtă este, în uitare. 

Dacă pe Alexandru Macedonski, care a păti-
mit cu asupra de măsură în urma binecunoscutei
epigrame, opera l-a salvat în posteritate de la
excomunicare, Anghel Demetriescu nu a avut un
asemenea atú şi nici prea mult noroc. În plus, a
fost judecat doar ca un fel de eminescolog avant
la lettre. În această ipostază, în care singur şi
imprudent s-a înfăţişat, la aproape patru decenii
de la moarte el avea să fie „executat” nu de ori-
cine, ci de însuşi G.Călinescu, şi nu oriunde, ci
în Istoria literaturii române de la origini până în
prezent.  Portretul pe care i-l face Călinescu este
necruţător, Anghel Demetriescu fiind denunțat
ca un impostor a cărui erudiţie „constă în a
spune lucrurile cele mai banale în forma cea mai
plată (...) şi de a umple pagina cu citate decora-
tive greceşti, latineşti, engleze, germane, france-
ze, italiene, fără nici un rost”, deplorabil fiind
mai ales faptul că toată critica sa privindu-l pe
Eminescu „se limitează la punerea chestiunii pe
terenul patologiei şi al sensului comun”.
Concluzia marelui critic s-a impus în timp ca o
etichetă greu de dezlipit: „Judecăţile lui Anghel
Demetriescu sunt ale unui cretin”.  Doar că, din
păcate, Călinescu pune în seama victimei sale și
articolele într-adevăr cretine ale unui misterios
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G.Gelianu, despre care crede, ca şi Nicolae
Iorga, că ar fi un pseudonim al lui Anghel
Demetriescu.

Deşi în volumul Detractorii lui Eminescu,
apărut în 2003, Al. Dobrescu îl situaează pe
Anghel Demetriescu printre detractori, în eseul
introductiv el procedează totuşi la o reabilitare a
lui. Nu reușește decât într-o mică măsură, chiar
dacă premisa generalizatoare de la care pleacă
pare să-i ofere o bază cel puțin aparent accepta-
bilă: „De fapt, cultura română nici nu cunoaşte,
exceptându-l pe nefericitul Caion, detractori în
sensul propriu al cuvântului”. Dincolo de difi-
cultatea stabilirii „sensului propriu al cuvântu-
lui” în acest context, mă întrebam la momentul
apariției pomenitei cărți, întreb şi acum: să fim
noi oare o cultură fără detractori, precum o ţară
fără corupţi?! Greu de crezut! Să nu avem nici
măcar detractorii noştri?! Ar fi prea de tot. În
acelaşi text introductiv, Al.Dobrescu schiţează
un expresiv portret robot al detractorului şi, pri-
vind retrospectiv, atrage luarea aminte: „Nimeni
nu s-a gândit să-i treacă printre detractori pe cei
care au scris apăsat negativ despre poeziile lui
Nicoleanu şi Vlahuţă, despre romanele lui
Damian Stănoiu ori despre comediile lui
Muşatescu. Acest statut este <<privilegiul>>
celor ce şi-au permis (şi îşi permit și în prezent,
mai ales în prezent – n. mea) opinii deloc măgu-
litoare despre operele lui Eminescu, Creangă,
Caragiale, Sadoveanu, Blaga sau Arghezi, adică
despre scriitorii intraţi în conştiinţa colectivă ca
expresiile cele mai strălucite ale spiritului crea-
tor naţional”. Dar, deşi, cum reiese și din această
enumerare, avem mai mulţi scriitori – „expresii
ale spiritului creator naţional”, Dobrescu crede,
devansându-l parcă pe improvizatul eminesco-
log de larg consum Lucian Boia, că istoria cultu-
rii noastre „cunoaşte un singur caz de scriitor
decretat întrupare desăvârşită a geniului artistic
naţional şi chintesenţă a posibilităţilor de
cunoaştere, ridicat prin efort unanim şi constant
în tăriile mitologiei, înconjurat de un zid de iubi-
re menit să protejeze dar reuşind doar să ascun-
dă: Eminescu”. Poetul și ziaristul de la Timpul ar

fi devenit „în ultimii ani de viaţă, dar mai ales
îndată după moarte, obiectul unui cult fanatic”,
al unei „iubiri inchizitoriale”. De unde – „o into-
leranţă care a făcut şi face destule victime”.
Numai că nu doar în perioada de la finele veacu-
lui XIX, pe care o evocă, ci şi în tot secolul
următor – și până în zilele noastre – cultul lui
Eminescu a fost întreţinut inclusiv de cei mari pe
care îi enumeră Al.Dobrescu, ca şi de alţii tot
atât de importanți pe care nu-i menționează, pre-
cum Bacovia sau Nichita Stănescu, Marin
Sorescu, Ileana Mălăncioiu, Ana Blandiana,
Cezar Ivănescu, Mihai Ursachi etc. Încât, am fi
tentați să ne punem problema la modul cel mai
legitim dacă nu cumva toţi  marii, numiţi sau
nenumiţi aici, nu au avut ei înşişi nevoie, pentru
a-şi individualiza vocea, de „zidul” protector
Eminescu, aşa cum şi cititorul simplu a simţit şi
a optat „în mod democratic”, ar fi spus învățatul
teoretician al lecturii Matei Călinescu, pentru
„zidul de iubire” (şi de apărare!) Eminescu.

Ceea ce minează din start judecățile lui
Anghel Demetriescu privindu-l pe Eminescu e,
ceea ce numește Al.Dobrescu „o nepotrivire
structurală”. Încât, constată criticul: „Dacă la
Maiorescu, şi el un spirit clasicist, recunoaşterea
lui Eminescu era mai ales intuiţie a valorii, la
Demetriescu e efort comprehensiv. El îşi înăbu-
şă (nu de tot) preferinţele organice şi, recunos-
când valoarea, dincolo de ordinea literară pe
care ea o reprezintă, caută elementele ei defini-
torii. Este, credem, semnul indiscutabil al predo-
minanţei spiritului critic”.

Aşa o fi, însă e cam riscant să faci doar exer-
ciţii de comprehensiune – şi încă fără să-ţi
înăbuşi întrutotul preferinţele organice – pe
opera unui creator de statura lui Eminescu. Cât
priveşte spiritul critic, acesta nu poate fi conce-
put în lipsa intuiţiei şi sensibilităţii, ba s-ar putea
presupune că intuiția și sensibilitatea ar trebui să
fie chiar ieşite din comun.  Analiza poeziei
Floare albastră, studiul Inovaţiile lui Eminescu
ca versificator: rima ori   cel mult mai amplu
intitulat Mihail Eminescu vădesc veleităţile de
comparatist ale lui Anghel Demetriescu – deloc
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neglijabile pentru vremea sa –, multe puncte de
vedere interesante privind situarea poetului în
contextul literaturii române şi universale, încer-
carea de a identifica ceea ce este la Eminescu
noutate absolută, originalitate, inclusiv în planul
limbajului liric, chiar dacă toate sau aproape
toate sunt umbrite de flagrante incomprehen-
siuni. Comentariile consacrate poemelor
Epigonii ori Scrisoarea a III-a, bunăoară, ar
putea fi, în ordinea simţului comun, la care făcea
trimitere şi Călinescu,  acceptabile. Numai că ele
suferă de o vădită inadecvare la obiect. Poezia,
deşi mai adevărată decât Istoria, cum ne spune
Aristotel, nu repovesteşte istoria (tocmai de
aceea este mai adevărată) şi nici nu reproduce
biografia personalităţilor acesteia, cum îi pretin-
de Anghel Demetriescu lui Eminescu, poetul
care, consideră N.Steinhardt, a mitizat Istoria –
„a făcut din istoria românilor mitologie, a ridi-
cat-o la rang de mit, a dat adevărului istoric
autoritate şi prestigiu de mit”.  De-a dreptul
incriminant pentru Călinescu este faptul că
Anghel Demetriescu, psihanalist veleitar şi
inadecvat ori poate chiar rău intenţionat – „se
limitează la punerea chestiunii pe terenul patolo-
giei...”. Dar el este de-a dreptul ridicol atunci
când consideră că Eminescu ar constitui un peri-
col pentru generaţia tânără, în sufletul căreia
poetul ar turna letala otravă a pesimismului!

Totuși, un merit al lui Anghel Demetriescu
este că l-a citit atent, chiar cu un fel de încrânce-
nare, pe Eminescu şi poate s-a străduit să-l înţe-
leagă. Nu a izbutit însă decât într-o anumită
măsură. Interpretându-l, şi-a asumat o misiune
care l-a depăşit. El pare mai degrabă lipsit de
metafizică şi de „organ” pentru marea poezie
eminesciană și pentru marea poezie în general,
în pofida erudiţiei, pe care pe nedrept i-o contes-
tă Călinescu, şi a culturii filosofice de care dis-
pune. O scuză a sa ar putea fi aceea că se afla
prea aproape de fenomen (tot Steinhardt avea să
vorbească după un secol de „fenomenul
Eminescu”) pentru a-l înţelege. Numai că au fost
alţii tot atât de aproape, ba chiar mult mai aproa-
pe, care cel puţin au intuit că se găsesc în faţa

unui poet genial. Lăudabil este că Anghel
Demetriescu a intuit totuşi, şi el, originalitatea,
valoarea, noutatea („direcţia nouă”) poeziei
celui care – cu vorbele memorabile ale lui
Nichita Stănescu – a convertit Mioriţa în  Odă,
în metru antic. 

Studiul Mihail Eminescu al lui Anghel
Demetriescu figurează în bibliografia la Viaţa
lui Eminescu de G.Călinescu apărută în 1932.
Probabil că acest studiu îl contrariase, ca să nu
spun îl înfuriase pe Călinescu încă din perioada
în care se documenta şi elabora inegalabila bio-
grafie şi la fel de inegalabila exegeză Opera lui
Eminescu. Anumite pagini din Viaţa lui
Eminescu, ca şi capitolul din monumentala
Istorie, pare că le scrie având în faţă studiul din
1903 al lui Anghel Demetriescu, de care se deli-
mitează net. S-ar putea spune că studiul Mihail
Eminescu, ce urma să fie continuat, fiind proiec-
tat, nici mai mult, nici mai puțin, ca „o judecată
definitivă a procesului eminescianismului”, are
într-o oarecare măsură, asupra lui Călinescu, un
efect catalizator, vizibil nu doar în conţinutul
unor pasaje, dar şi în tonul acestora. Să compa-
răm textele. După ce vorbeşte despre boala şi
moartea Poetului, la 15 iunie 1889, în Institutul
Caritatea, Anghel Demetriescu îşi încheie anali-
za cu un portret la creionarea căruia concură
deopotrivă criticul, teoreticianul şi moralistul:
„Aşa se stinse acest talent nenorocit, care impri-
mă poeziei noastre o direcţie nouă, îmbogăţi
metrica cu forme necunoscute până la dânsul,
intineri limba veche punând în  circulaţia literară
cuvinte uitate prin cronici şi psaltiri, dete limbii
poetice o vigoare şi o frumuseţe pe care nimeni
n-o întrevăzuse până la dânsul. Muncit de o tru-
fie enormă, pe care o nutreau succesul şi admi-
raţia amicilor săi, îndoctrinat de teorii incoeren-
te, chinuit de neproporţia dintre facultăţile şi
aspiraţiile sale, el năzui la toate celebrităţile şi la
toate mărimile, fără să poată ajunge decât la
reputaţia unui poet. Privat de mângâierile ce
oferă viaţa contemplativă, incapabil de a îmbră-
ţişa ocupaţiile vieţii politice, filosof ignorant
cum se credea şi ziarist de nevoie, prea mândru
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ca să coboare la serviciile ce putea face, prea
mărginit ca să se înalţe până unde mândria lui
îndemna, prea egoist ca să-şi deschidă inima
marilor simpatii, osândit, prin firea lui şi prin
împrejurările în care fusese aruncat, a lupta fără
convingere, a fi ziarist fără a iubi această mese-
rie, a scrie cu patimă personală fără motive per-
sonale, el fuse gonit din sânul fericirii, al amoru-
lui, al puterii şi al ştiinţei. Dar chiar acest com-
plex de calităţi superioare şi de defecte nevinde-
cabile au făcut dintr’însul idolul împrejurul
căruia s’a grupat o parte din tinerime. În adevăr,
sensibilitatea sa delicată, acută şi pe alocurea
bolnăvicioasă, cultura sa exclusiv germană şi
prin urmare originală pentru noi, ambiţia sa de a
întrece pe toţi cei dinaintea şi dimprejurul lui, i-
au făurit un stil unic, aci simplu ca o poezie
populară, aci îmbogăţit prin citiri întinse, un stil
nou şi viguros, scânteietor şi întunecos, luminos
şi vag ca o legendă nordică, plămădit în cele din
urmă cu despreţ suveran şi cu o ură ce-l apropie
de Juvenal. Pamfletar în satirile sale extravagan-
te, el văzu în generaţia actuală numai greşelile şi
viciile ei, fără să presimţă nimic din adevărata ei
mărire, şi o prigoni cu o furie de canibal; însă
poezia lui plină de simţiri tinere şi adânci, de
imagini originale şi de viziuni puternice – , acei
nuferi şi acele liane, pe care el le-a descoperit
întâi; acel murmur ce se rostogolesc peste prund,
în care el a găsit isvoare noi de inspiraţie; acele
flori de cireş, de salcâm şi de tei, pe lângă care
toţi treceau fără a le culege, – au dat poeziei sale
un parfum, un farmec şi o frumuseţe, care îl pun
deocamdată pe aceeaşi linie cu cei mai mari din
poeţii noştri”.

La rândul său, G.Călinescu scrie parcă repli-
cându-i lui Anghel Demetriescu, în capitolul
Masca lui Eminescu: „El (Eminescu – n.mea)
avea ca atare un suflet etic, simţitor la toate idei-
le şi sentimentele, care, alcătuind tradiţia unei
societăţi, sunt ca grinzile afumate ce susţin aco-
perişul unei case, nefiind lipsit totdeodată de
viziunea unui viitor mai drept. Nu nutrea nici o
aspiraţie pentru sine, ci numai pentru poporul
din care făcea parte, fiind prin aceasta mai mult

un exponent decât un individ. Deoarece nu
urmărea un interes propriu, ci unul social, n-
avea însuşirea de a alerga repede pe treptele vie-
ţii, spre a ieşi sus în fruntea scării, dar era cu atât
mai îndârjit şi mai muşcător în lupta pentru idei.
Răzvrătit, cu o lipsă de prefăcătorie ruinătoare
pentru om, Eminescu a fost un patriot înflăcărat
şi un denunţător al mizeriei muncitorului rural,
industrial şi intelectual, îndrăzneţ în numele
ideii, sfios şi blazat în numele său. Din această
pricină, dacă avea umor, era totuşi un om lipsit
de ironie (...) Şi când un graeculus ca I.L.
Caragiale, cu linii subţiri şi nestatornice de mali-
ţie, încerca să atragă pe poet în jocul alunecător
şi întortocheat al sofisticii, piciorul său sufletesc
solid se împleticea iritat, obişnuit să se aşeze lat
şi neted în hora sublimă a principiilor. Eminescu
cel lipsit de ironie căuta pe Creangă sau pe arde-
leni, care, cum ştim, se frământau pe loc, nepu-
tincioşi în faţa iuţelii valahe, dar petreceau cu
lacrimi de înduioşare în duhul gândurilor grave
şi religioase”.

De prisos a mai spune care dintre cele două
portrete este mai credibil. E de subliniat doar
sensul polemic, de delimitare fermă al celui tra-
sat de Călinescu. În fine, iată şi o frapantă sime-
trie. Dacă Anghel Demetriescu îşi încheie stu-
diul, cum am văzut: „Aşa se stinse acest
talent...”, acordul final al Vieţii lui Eminescu
pare un răspuns în aceeaşi tonalitate: „Astfel se
stinse în al optulea lustru de viaţă cel mai mare
poet pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate,
pământul românesc. Ape vor seca în albie şi
peste locul îngropării sale va răsări pădure sau
cetate, şi câte o stea va vesteji pe cer în depăr-
tări, până când acest pământ să-şi strângă toate
sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin
de tăria parfumurilor sale”.

De data aceasta, în scenă s-a aflat, cum ar fi
spus Alexandru Piru, un compozitor de geniu,
Beethoven, care tocmai și-a încheiat marele con-
cert.
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Eckermann învață de la Goethe că mestecenii abia
înfrunzind, din lipsa echilibrului cu trunchiul alburiu, nu
trebuie așezați în prim-planul unui tablou. Goethe însuși
o constatase în concepția peisagistului Ruysdael (1628-
1682) care nu-i alegea nici pe cei cu frunzișul bogat, ci
numai cu trunchiuri retezate. Siluete luminoase, simbol
al fragilității misterioase, încarcă de sugestia ademenirii
arcanelor, stâlpi vii ce lasă să țâșnească, stârnite
evidențe ale însingurării.

Unică în stupoarea curioasă a lumii moderne de la
cumpăna veacului civilizator, suverana-poetă Carmen
Sylva, în ciuda atenției istoriografice, pare că a dorit să
rămână un mister tandru și dureros, o enigmă îndumne-
zeită, din chiar timpul vieții. Tronurile golesc împrejur
și inflamează imaginația. Numai geniul le poate concu-
ra, primejduindu-se. Cum nu ne-a fost dată o dinastie
trainică, urmașii urmașilor mai reclădesc silueta albului
regal din simbolistica lebedei sau, mai aproape de
Goethe, din vigoare, virtuțile și vulnerabilitatea mestea-
cănului, mereu ferit de ceilalți, mai trudnici în devenirea
lor neaoșă. Făptura eterică a mesteacănului, cu gândul în
norii sacrului siberian, supraviețuitoare în răcoarea nor-
dului românesc, se ține de brazii și fagii Moldovei de
Sus și ai Bucovinei. La umbra ușoară a mestecenilor
puietul bradului zburătăcește în toată tihna. Odată ajunși
brazi vânjoși, mesteacănul devine tolerat, răzlețit, ușor
de frânt... 

Coroana mestecenilor lui Grigorescu se identifică
norilor purtători ai visului, poezie vinovat lăstărită. În
spațiul francez al gloriei orgolioase, spirite zbuciumate
preiau ecoul abdicării retorice: Nu mai mergem în pădu-
re, dafinii sunt toți tăiați (cf. George Sand), pe când spi-
ritul germanic, un tăvălug al forței și încrederii, își
revendică stejarul, uituc al însetărilor, revigorant până la
ultimul ram; cu inima frântă, se smulge morții înc-
odată.../ Și trunchiul cel căzut ascultă/ O nouă tânără
pădure (Carmen Sylva).

Predestinați călători îndărătul lor, Carmen Sylva și
Mihai Eminescu se alătură în același timp și loc pe dâra

de cenușă a mitologiilor, amintindu-le de ceva ce n-au
știut niciodată... Aprigi căutători ai nedeslușitelor
înțelesuri, ai de negăsitului care să umple, amândoi
deprind răbdarea și îndură nelămuritele fețe ale pedepsei
din calea sigură spre idealul cuvenit, revendicați de
același anotimp al lupului, al vânătorii de care pe care... 

Două esențe neliniștite, aceeași personalitate poetic-
polară surprinsă în dialectica ei legitimă oglindesc în
sine polaritatea lumii înseși. Structural, exponent al
germanității de tip nordic voluntar, setos de putere,
înnobilat prin cultură, toleranță și milă divină, Ea vine
închipuind un regat. El, un ferment al naționalismului,
în calitate de reprezentant al cuvântului poetic, jurnalis-
tic, politic și al vechilor scripturi, o întâmpină cu înfio-
rarea de laur a frunții. Întâlnirea lor fatidică a presupus
alianțe binevoitoare, dar explicabil eșuate. Iremediabil
racordați la înalta școală goetheană de Weltliteratur, Ei
ne-au deslușit neamul că să-l poarte în lume cu lumina
și culorile din ochiul propriu. Nealăturându-i, par două
vase de lut plutitoare pe nealinatul val poetic; le apro-
pie, le și ciocnește, ca o muzică, viața la curte impune
tactul și pauzele, cum nu e bine, avertizează Goethe, să
povățuiaști vreun cap încoronat de renunțare la ceva,
oricât de neînsemnat...1

La 1869, noua familie domnitoare deschidea o isto-
rie a regilor, cavalerilor și a nobilității europene pe care
poporul o accepta din curiozitate. Pentru tânărul
Eminescu, universalul căpăta un chip frumos, incompa-
rabil față cu exercițiul pur al școlarului, chiar mai inci-
tant în confruntarea cu istoria neamului. Mai mult, gaze-
tarul avea să împlinească și visul politic răscolitor euro-
pean, dezamăgirile nu întârzie, dar, socratic în sensul
istoricei neîncrederi, se lasă valului: s-ar putea să nu fie
chiar așa, dar e bine să credem că așa este... 

Cu toate atenționările mentorilor Junimii, reacțiile
scriitorului și ale jurnalistului au rămas statornic înflăcă-
rate. Geniul este o pubertate repetată, spunea Goethe,
dar substanța vieții este de nerecuperat! 

Părelnic, Eminescu nu și-ar fi dorit recompense,
medalii și lauri. Poate că nu i-a ținut supărarea față cu
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nerecunoscătorii!, dar tinerețea lui a râvnit faima din
semnul generos al Doamnei suverane a artelor! O supă-
rase pe cât o adulase, la urmă îi furișa degeaba pe sânu-
i stins o floare... 

Mereu vor vesti din răspântii cu aceeași voluptate de
afirmare, adorația mitului din contextualitatea explozivă
a romanticilor îi reunește vizibil. Se regăsesc în Strigoii
lui Bürger, în baladele lui Schiller și Goethe, în vedenii-
le păgâne din crângul lui Heine, în Blestemul lui Uhland
sau Ursitoarele lui Hölderlin, dar surprinzător scutiți
istoriografic de febrilitatea intuițiilor și adevărurilor în
fața revelației inspiratoare a unei capodopere universa-
le.

Este ca și când ai ignora senzația unui mic dejun la
Shelley, cu concertul La o ciocârlie,2 inclus... Zeița cân-
tării în slava Soarelui este asemuită Poetului de cântec
solitar, sau Luceafărului amijitului de ziuă ce-apare
şters/ Și-ndepărtata-i scânteiere/ Deşi se stinge din
vedere,/ Ne urmărește mai departe urmându-și calea-n
Univers... 

Heruvim sau pasăre, potrivit mitului universal, cio-
cârlia a fost o fată îndrăgostită de Soare, ca în adaptarea
Legendei lui Alecsandri, sau ca la Shelley, comparabilă
unei fecioare cântându-și dorul la fereastra vechiului
palat/ În ceasuri de singurătate visând subt cerul înste-
lat... Ciocârlia, un Luceafăr al dimineților..., semnul că
marea poezie nu a rămas niciodată singură.

Nu este de mirare că poezia romantică se desprinde
din mit prin intermediul legendelor și al baladelor, nici
că romanticii se regăsesc în Byron, sau că temele biblice
se cristalizează în arhetipuri, simboluri și teme asimilate
de li se pierde urma. Aceeași iubire inaccesibilă a fetei-
ciocârlie-Luceafăr o lega prin cântec de mirele ei închi-
puit. Iubești, dar patima iubirii nu poți să o cunoști în
veci!, conchide Shelley, mai senin în resemnare decât
urmașii... 

Întoarcerile la Carmen Sylva trebuie că știu și altce-
va spre a da socoteală de câte au fost și ce-a mai rămas.
Insinuarea unei istorii secunde te prinde visând contra-
riat la Regina îndărătnică: Ei îmi cereau dintru-nceput/
Să fac ce nu m-am priceput/ Și nu-mi plăcea nici mie...
(Carmen Sylva, Rătăcire), însuşi tânărul Eminescu o
identifică în Fiica Regelui Nord și a Reginei
Miazănoapte, familiei asociindu-i-se funcțiile apei pri-
mordiale de purificator profetic și justițiar. Mitul
Bătrânului Rege, cum memoria lumii, adună toate arhe-
tipurile istoriei, frapează prin copleșitorul său trecut a
cărui victimă este prizonieratul propriei fiice.

În ropotul trăsurilor se simțea pierdută: Dacă există
o soartă grea pe lumea aceasta, este cea a unei tinere

prințese străine făcându-și intrarea în capitala sa.3
Îndurase cu miza accederii la un tron, poate mai noro-
cos, să fi fost și bogată! Pe clădirea de peste drum, în
Piața mare a Palatului (Casa Golescu), atârna un chip de
pripas, încoronat și desculț... 

Învățase să dorească mai mult, să se adeverească în
profunzimi, bătea ceasul ei istoric. Raportul jubiliar
București din 1892 îi confirmă învingătorului structural
privilegiul așezării în absolut.

În noua sa patrie, Fiica Rhinului uimită și temătoare
aducea ascunsă cu un soi de pudoare consolarea păsării
dorindu-se cântătoare, pana! sufletul sufletului, ce tre-
buia să poarte un nume. Capabil de abstractizări și sub-
tilitate, discursul pendular al Reginei, la cei 25 de ani de
domnie a lui Carol I, raportează lumii căutările europene
ale metropolei noastre, parte a dinamismului civilizator
de care România era antrenată. Dar, de când e lumea,
oglindirea a fost aburită de suflul politic și religios.
Pana Doamnei palpită, invită la cunoașterea noilor con-
exiuni, așezând București în rândul capitalelor de luat în
seamă.

Spontaneitatea devine regula acestui text, simplita-
tea evocării asigură mesajului capacitatea de a surprin-
de, de a capta conștiințe prin nemaiauzitul celor ieșite
din normă. Un episod predilect Reginei prin poezia
deplină a unei mitologii mereu regăsite este săptămâna
Paștilor, când cele aproape două sute de biserici sunt
luminate în fiecare seară, când și mormintele părăsite
primesc o lumânare. În noaptea de Paști, Regele se
închină în fața Evangheliei, în timp ce se citește din ea.
Apoi, ia crucea și lumânarea, și toată lumea vine să
sărute crucea și să-și aprindă lumânarea de la cea a
Regelui.4

Nu este de mirare că pana Reginei aspiră la măreția
eternității, nici că asumându-și condiția Lebedei ar
ignora vreuna din variantele mitului scandinav. Atipică,
nepervertită și directă, se știa primejduită. Vânată, ade-
sea șarpele i se cuibărește încolăcit pe gât și sub aripă.
În timp ce se lasă secătuită, pasărea pură și divină înalță
târâtoarea sub soare, ca pe un colier cu false reflexe. La
sânul ei regal, coroana-i toată vina, zălog i-a fost doar
cântecul muțit... 

Liberă, intuitivă și dârză avansează transferul colie-
rului viu, poate cel mai semnificativ dintre arhetipurile
beznei noastre, rival și complementar al sufletului, la
gâtul poetului Ovidiu, ademenit ficțional în Insula
Șerpilor. Împodobindu-l pe Ovidiu în exil, sfera seman-
tică a mitului se concentrează în intriga povestirii, rele-
vantă prin androginitatea șarpelui care se poate meta-
morfoza în femeia-ispită, sugerând conotații socio-poli-
tice generatoare de invidie și orgoliu creator, cauza
camuflată a exilului.
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Colier sau brățară, amintind de Moșul Rhin sau de
monstrul Midgardorm al popoarelor scandinave pe care
Edda îl declară mai bătrân decât zeii înșiși, șerpoaica
ovidiană așterne Poetului peste nisipul colcăind de
confrați, iluzia grădinii Hesperidelor din inima Romei!
Își recunoaște societatea romană din preajma împăratu-
lui, li s-ar adresa, dar visul se curmă când jilava lui par-
teneră îi amintește că se află în Insula exilului celor
mincinoși... din care mai poți fi mântuit la o mie de ani,
– Poate cine o mai fi poet peste o mie de ani5, se aude
în ton competitiv vocea Reginei... , asigurând că de
atunci, nu a mai văzut nimeni Insula Șerpilor atât de
înfrumusețată, pentru că nu s-a găsit nimeni să egaleze
măreția eternității.

Replică denigratorilor, omagiu lui Alecsandri care în
1884 tocmai scrisese Ovidiu şi fusese ales
vicepreședinte al Senatului, sau o criptică recomandare
a marelui său prieten instalat la Paris în calitate de
ministru la Externe, din 1885?!

Şi care să fi fost locul mai tânărului Eminescu în
ierarhia poetică sugerată de Regina-poetă? 

Potrivit ms. 2259,6 prin 1869, Eminescu transcrie pe
curat, nu se știe după ce versiuni mai vechi, poemul
Cine-i? cu subtitlul (din drama „Steaua mării”), care,
observă George Munteanu,7 reprezintă cântecul intonat
de poetul Maio la o masă domnească, în prima piesă de
teatru eminesciană păstrată, Mira. Variantele anterioare
se diversifică de prin 1867-1868, reluate în proiecte stu-
foase chiar după 1870, dintre care, mai statornic se arată
Eminescu în Mira (Ștefăniță Vodă) și Mira (Petru
Rareș).

Preocupat de epoca pentru multă vreme dificilă a
Moldovei de după moartea lui Ștefan cel Mare, aflat în
forfota politică a Principatelor Române de după abdica-
rea lui Cuza și instalarea lui Carol de Hohenzollern,
Eminescu dezvoltă în proiectele sale dramatice, ca și
uitate, o filozofie a istoriei, a procesualității, ilustrată de
cronicarul teatral. Manuscrisele 2254 și 2258 confirmă
documentarea minuțioasă a celui care vizează esența
istorică a epocii. Cine va vrea să facă istoria unei epoci
sau a unui mişcământ oarecare, scrie Eminescu, nainte
de toate să facă a se simți legea continuității acestui
mişcământ, cu sensul ieșirii din pasivitate, al adaptării în
vederea înaintării, al înțelegerii rapide a desfășurării cu
rostul ei ascuns, al cărei liant teoreticianul istoriei îl
numește termine intermediare.

De altfel Perpessicius, cu migala îndepărtatelor
izvoare relevă conceptualizarea semnificațiilor persona-
jului Mira, în ordinea reflecțiunii, obsesiva preocupare
de soarta poporului român, cât și în cea a formelor fru-
moase, afectiv-existențială.

O apariție misterios-emblematică, personaj fanto-
matic, arhetipul Mirei pare greu de dibuit. De mai multe
ori presupusa proiecție a obsesiei copilei de la Ipotești,
dar personaj de reprezentare Schilleriană a teatrului isto-
ric în viziunea lui Călinescu, tendențios, s-a zis, în greu-
tatea cu care determină mersul istoriei... Se pare că iden-
tificarea incomodă și evitată pe atunci o lasă pe Mira la
voia lui Perpessicius, fantasiei de la îndepărtatele izvoa-
re ale poemei Melancolie din 1876, tradusă în limba ger-
mană de Carmen Sylva în 1878. Melancolie este și
prima apariție a lui Eminescu într-o limbă străină. 

Tipologia piesei Mira, de o romanticărie, maiores-
cian spus, mai peste marginile iertate, trimite la un epi-
sod de cumpănă din istoria Moldovei, de transparentă
portare spre 1868-1869, cu oameni noi la vremuri vechi.
Fundalul scenic păstrează în avertisment umbra lui
Ștefan cel Mare, nesocotită de nepotul său Ștefan cel
Tânăr. Năbădăiosul Ștefăniță Vodă, nobil în fundul ini-
mii, dar abrutizat prin pasiune, potrivit didascaliei, c-un
mare fond de grandoare, în unele momente, contraca-
rează prin caracter melancolic de tristă beție, sanguinic,
meschin...8

Antitetic, de model corneillean, Arbore, sever con-
trastat de mari speranțe în viitor – mari suveniri din tre-
cut, este sufletul lui Ștefan rămas pe pământ, este sfân-
tul ce văzuse pe asprul Dumnezeu... 

Dorită ficțiune, Mira cea lunatică pare învelită ca un
mister în norul ei de melancolie, rătăcitoare pe pământ,
când nimica din ea nu se pare a fi a pământului. Mai
înger blond decât femeie, Mira este personificarea unei
rugăciuni.

În sfârșit Maio, poet de curte al voievodului, evident
alter ego al tânărului autor dramatic, vizionar prin forța
intuiției asemenea lui Ioan din Geniu pustiu, se dă cu
suflet zdrobit de neiubirea Mirei. De un amor arab, ca
focul, în contrast cu blondul lui angelic! cu disponibili-
tate pentru sacrificiu, Maio se mulțumește cu traiul în
preajma ei, permisiunea de a fi reflectul unui surâs al
buzelor sale.

Ni se oferă o pluralitate a funcțiilor dramaturgice
conferite Mirei, fata lui Arbore, în altă versiune fiica
nelegitimă a bătrânului Ștefan, un înger de pază, conci-
liant al vrăjmășiilor epocii dezbinate, un factor major al
elanurilor constructive, însăși ideea istorică mai presus
de voievodul cu care se însoțește, bănuit dezamăgitor.
Iubirea lui Maio pentru Mira are conotații de
recunoaștere și înălțare, tinerețea credulă și îndrăgostită
suprapune până la identificarea tribulațiilor sufletești:
Eu m-am smuls pe mine însumi din inima mea/ Și singu-
ra-mi iubire e țara mea (aparte) și tu (ms. 2254, f. 23 r.).

Reluările asupra ms. 2254, indubitabile perioadei
1869-1870, sistează odată cu desfășurarea patetică a
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punctului culminant, când personajele se dau pe față ca
niște însuflețite cărți de joc, la mâna destinului. Arbore
derulează modelul titanian al lui Ștefan cel Mare, pe
când nepotul abia mai vâslind, năpădit de țiitoare, pune
pe Maio să-i cânte, altfel, armele, iubirea și lumea nu-s
decât deșertăciune. Dincolo de cortină, rămân prinși în
glastra de cristal a mitului, o epocă nouă aduce vis nou
de nădejde în iubirea pentru Mira, din trei coroane, una
singură, de oțel... Este prețioasa prin statornicie profeție
eminesciană, din același 1869, când dedica Povestea
logodnei domnitorului Carol de Hohenzollern cu
prințesa Elisabeta de Wied.

Lecția de filozofie a istoriei oferită de bătrânul por-
tar al Sucevei la ospățul pe care autorul și-l alege drept
bornă cronologică, dar matcă zămislitoare poemului
Memento mori sau compunerilor dramatice din ciclul
Decebal, s-a dorit un cântec al lui Maio la voia lui
Ștefăniță-Vodă, pentru Mira cea Blondă/ (albă)... ca
Nordul.9 Și Maio zice cu liră, Nordica. Melodia lui Maio
este o apropiată variantă a poemei Cine-i? pe care auto-
rul o gândea proiectatei drame Steaua mărei.

Aceluiași manuscris 2254 aparțin și fragmente ale
dramei Decebal, continuată în ms. 2286 și aproximată
intervalului 1871-1873. În 1932, Gh. Bogdan-Duică
oferea Planul lui Decebal, potrivit ms. 2286, semnalând
prezența Corbului Munin, vestitor al morții, cu
semnificația celui de pe umărul lui Odin. Eminescu citi-
se Snnora Edda și nu avea rețineri în afirmarea contopi-
rii istorice nordică-dacică.

Proiectul dramei Decebal pornit din ms. 2254 (cca
1868) aduce perechea soților Regele Nord și Regina
Miazănoapte, cu palatele în ruină visând nopți cu lună
când cerul se deschide și stele polare privesc până în
fundul mării jocul geniilor de aur – imagini preluate în
Povestea din 1869, când protagoniștii devin părinții
miresei domnitorului Carol. Există palpabile argumente
că din partea tânărului Eminescu, perechea nordicilor
noştri regi s-a bucurat de bună și încrezătoare primire.
Eminescu gândise o veritabilă epopee lui Decebal, în
care se regăsesc, cf. ms. 2259, fragmente ce aveau să se
reia în Memento mori (1872).

Structural, Eminescu era un om politic, mereu în
așteptarea lumii lui, căutându-și neliniștit poteca spre
propriul desiș, totdeauna sigur și categoric, intuitiv și
direct. Nicio sincopă între dorința de a îmbrățișa stelele
și rostul adevărurilor reci, discursul jurnalistului unic
rămâne viu și cât de minunat ar fi, conservându-i-se
vocea, să răsune când și când în piețele vacarmului nos-
tru! Ne-ar permite să pipăim timpul din ecoul epocilor,
în care numai Cioran a mai știut să ne poftească... Marii
oameni politici cresc pătimaș și solemn în coloane și în

arcuri, să cuprindă lumea și dincolo de marginile ei,
sufletul lor, reazem cerurilor... 

Din adolescență Eminescu vestește schimbarea
lumii, o aștepta, dar, lămurește Cioran, esența ei amăgi-
toare se digeră mai greu, mai multă hrană vieții, amăgi-
rile, decât iluzia substanțială a esențelor.10 Cumpăna
istorică, esențial politică din răstimpul 1866-1867 con-
stituie însăși revelația adolescentului din drama Mira,
matcă a visatei sale epopei naționale, spațiu al profeției
visului dacic, de necontrazis, cum veghea de înger a fer-
mecătoarei Prinţese.

Eminescu intră de la sine chemare în lumea celor
mari și puternici, neascultător de sfatul profesorului
Maiorescu și mai ispitit de Pogor. La Viena sau la
Berlin, mreaja politicului îl prinde. Relația cu Casa
domnitoare impunea prudență de ambele părți. Visul lui
Maio, auditoriu de filosofie, în Viena, text redactat în 12
I 1870, pe verso unei convocări la o ședință a societății
România, cf. ms. 2255 și semnalat de Perpessicius11 este
visul profetic într-o lume deșartă pe care numai îngerul
poeziei o poate mântui: Stau pierdut în gânduri triste
conversez cu idealuri/ La actrițe fac palate – La Regine
mă prezint/ Într-o haină flenduroasă, dar cu fața de
încânt./ …Paremi-se că adesea coronat de lumea-ntrea-
gă/ Tronuri nalte și senine ca de aer le ridic/... Pare-mi-
se adesea cum că sunt furtuna cea pribeagă.

Din 1876-1877, au rămas în manuscris și două pro-
iecte eminesciene ale traducerii baladei Vârful cu dor,
publicată în 1878. Principesa Elisabeta o dorește libret
al primei opere românești, pe muzica lui Zdislaw
Lubicz, pianistul Curții.

Cu tot entuziasmul autoarei și harul poetic al tradu-
cerii, schema baladescă, intriga facilă și mijloacele
punerii în scenă șifonează imaginea tandemului.
Asistăm la o idilă încercată de gura satului, pe fondul
străvechi al transhumanței. Logodnica îi cere păstorului
dovezi de iubire, singurătatea de tot, fără turmă, o iarnă
pe Vârful cu dor. Orgoliul incitat de Corul fetelor, sau
domolit de Corul păstorilor invitând la rațiune și
precauție, îl mână pe largi abisuri cu plutiri de năluci.
Subtilă, muzica inimii ține de urât, Corul spiritelor
negurei surdinizează plesnire de picuri ce stropii
îngheață și somnul cuprinde în dor de mireasă, La sânul
lui e liniște.../ Și moartea-i este soră.12 Verdictul impla-
cabil este îngânat de Corul spiritelor muntelui: Amoru-
nghețat va muri şi vântul primăverii îl află agonizând. În
cântec, satul urcă și ceata îi surprinde ultimul fior.
Mântuit de Dor, păstorul rămâne în priveghiul și jelirea
codrului.

Volumul publicat în 1878 cuprinde și traducerea în

119119CONVORBIRI  LITERARE



limba italiană, semnată de L.F. Paganini, de vreme ce,
explică însuși Eminescu, În lipsă de cântători români,
compoziția se va cânta de artiștii trupei italiene. Era
prețiosul anunț jurnalistic al premierei de la Teatrul
Român, pentru mâne, joi, 26 ian. 1879, a operei Vârful
cu dor. La 1 februarie 1879, un foileton din Binele
public oferea un fragment (din memorie) al baladei,
ținut – menționează Eminescu – în metrul Mioarei, a lui
Mihu Haiducul și a Meșterului Manole. Cronicarul asi-
gură originalitatea textului baladesc, precizând că nu e
cuprins nici în culegerea lui Alexandri, nici în altele mai
nouă.13

La 1879, nu exista nici o trupă capabilă să interpre-
teze textul românesc al doritei opere de inspirație
națională în limba proprie! Între proiectele manuscrise
din 1876-77, publicarea din 1878 și premiera din 1879
vor fi existat, neîndoielnic, niște întrevederi, mai ales în
limba germană, dar Eminescu îi va fi citit autoarei în
limba română, un savuros labirint la care principesa
făcuse dovedit progres. Incidentul avea să înnegureze
relația cu Casa domnitoare, până la supărarea lui și
regretul de a fi tradus Vârful cu dor, pe care istoria lite-
rară îl conservă în ecou, cu esenţiale omisiuni din deru-
larea evenimentului.

Noua Lege a Teatrelor Naționale din 1877 permitea
acceptarea operei-comice și vodevilului, cu drepturi
depline, în repertoriul teatrului dramatic, dominat de
concurenţa Operei italiene. Ideea făuririi Operei
Naționale capătă teren, gazetarul Eminescu o susține şi
se scriu primele opere originale, semnate de Eduard
Caudella, Al. Flechtenmacher și Zdislaw Lubicz, pianis-
tul Curții.

Spectacolul din 25 ian. 1879, cu Balada română în
trei părți Vârful cu dor a eșuat și opereta s-a cântat în
limba italiană! Intenția a fost ca evenimentul muzical să
marcheze deschiderea primei stagiuni a Operei
Naționale, director nou ales al Societății Filarmonice
Române și al Conservatorului de muzică și declamaţiu-
ne era Eduard Wachmann, un apropiat al Casei Carol de
Hohenzollern. 

Dar contextul politic declanșat de Congresul de la
Berlin a impus un spectacol patriotic adecvat și s-a
recurs la formula dipticului teatral-muzical Visul
Dochiei și Oștenii noștri pe care presa nu întârzie să-l
ironizeze. Libretului de Frederic Damé, tradus de
Olănescu-Ascanio și Th. Șerbănescu i se atașează muzi-
ca impersonală, fără virtuți dramatice și substanță fol-
clorică a tânărului compozitor Mauriciu Cohen-
Linaru.14

În 12 noiembrie 1878, prima sigură apariție a lui
Eminescu la Timpul, precizează Perpessicius, impresia
debutului era jalnică: „Visul Dochiei”, o tarara lungă

asupra lui Ștefan, Mircea și Mihai Viteazul sfârșită prin
defilare de dorobanți și vânători,…nici o idee originală,
doar istorii știute de oameni care nu știu istoria... Rea
oglindă, amintind zisa lui Goethe: ceea ce numiți spiri-
tul ramurilor nu este decât spiritul acelor domni în care
vremile se oglindesc.15 Armata defilează în persoană,
înduioșător, dar, punctează Eminescu, fără un cuvințel
de creatorul ei, Majestatea Sa Domnul... expus focului,
pe când ghiulele îi zburau deasupra capului.
Republicanismul nu poate merge departe... Cât despre
Oștenii noștri, un plânset general cu defilare de trupe,
eroul moare, plânge și sala.

Vârful cu dor avea să prindă loc în a doua stagiune
lirică a Teatrului Național, ziua de 25 ian. 1879. O mon-
tare de excelență, cu public de elită și toată presa în păr!
Se reprezintă prima operă română, în interpretare italia-
nă, tradusă în italiană și muzica unui polonez de origini
nordice! Partitura lui Zdislaw Lubicz părut pierdută, a
fost descoperită de muzicologul Octavian Lazăr Cosma,
după o sută de ani! şi amplu comentată.

Balada lui Zdislaw Lubicz s-ar fi montat la Londra
și Stockholm, regele Suediei onorase premiera.
Versiunea în limba română a poemei lirice Vârful cu dor
a răsunat la Sibiu în 1879 și în 1895. Ni se pare esențial
că în răstimpul colaborării în vederea traducerii baladei
Vârful cu dor (1877-1879), muzicologii nu exclud posi-
bilele întrevederi ale poetului-gazetar cu Principesa
Elisabeta. Obliterate istoriografic, au condus la confuzii
întreținute și preferabilul transfer legendar, deasupra
cronologiei. Ai zice că Eminescu intră la Palat prin 1879
și nu iese decât în 28 martie 1884, ziua petrecută la
București, în trecerea spre Iași. Fără pretenția istoriciză-
rii, Mite Kremnitz deapănă la 1893, Amintiri fugare... :
După ce ieși din ospiciul de la Viena, în drum spre Iași,
se opri o zi la București – o petrecu aproape toată cu noi
– L-am dus la Regina care-l îmbărbătă din toată inima;
el era însă foarte liniștit cu ea, ca și cu mine... 

Și dacă a stat numai o zi în București, cum să i se fi
improvizat o nouă ținută, potrivit Memoriilor (1929)
Elenei Văcărescu, recunoscut, auzite de la Regină!
Maiorescu mi-a povestit, ar fi mărturisit Regina, că pen-
tru a mi-l prezenta, încercase să-l determine să-și
comande un costum mai deschis și pe care prietenii
puteau să i-l procure. – Ori mă va primi așa cum sînt,
ori nu merg deloc la ea... – ar fi declarat el, neîmblânzit.
Ne apărea neliniștit și răvășit, ca venit din altă lume,...
tenebros îmi amintea de Manfred și de Faust, de chipu-
rile palide ale marilor romantici, continuă Regina. Avea
pe chip acel surâs crispat și copilăresc ce se zărește pe
portretul lui Shelley... Apoi semnul parantetic omisiv al
povestirii și reluarea unui alt fragment, cu siguranță
dintr-o altă vizită, când protagonistul era într-o altă stare
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– deșirând fraze și sonorități verbale, pesemne în vede-
rea traducerii la Vârful cu dor, altfel cum să-ți explici:
Mi-a sărutat grăbit mâna, privindu-mă cu o privire
potolită, dar pătrunzătoare, ce voia parcă a-mi secătui
spiritul spre a rămâne pentru el un subiect de curiozita-
te sau interes, mă compătimi că nu cunoșteam îndeajuns
Moldova sa natală. Privirile-i căutau departe, dincolo
de ziduri.

Neîndoielnic au fost și întrevederi din vremuri mai
bune, pentru amândoi. Când Regina îi laudă versurile,
reacția lui o descumpănește: ... a înălțat din umeri:
Versurile se desprind din noi ca frunzele moarte din
copac, a suspinat el, ca readus în realitate... Dar glasu-
lui dintre frunze căzând, numai Regina a știut să-i culea-
gă vibrațiile, suflet de cuvânt vocea răgușită, dar duioa-
să, ca a turturelelor spre toamnă... Presimțind
despărțirile, toamnele se fac poezie.

Încă o pauză a memorialistei repovestitoare, încă un
semn al schimbării decorului [... ] I-am propus o ceașcă
de ceai, pe care a primit-o din propria-mi mână, cu
stângăcie, însă cu blândețe. A băut cu sete. Trăsăturile
feței trădau oboseala unei tinereți trăită fără bucurie!
Degetele îi erau lungi și înghețate, obrajii brăzdați în
riduri albăstrii, gura foarte expresivă îi traducea toate
emoțiile... 

Recitindu-și notele, Elena Văcărescu observă
evidența preferinței pentru Alecsandri, Eminescu rămâ-
nea inaccesibil aceluia ce nu cunoștea în profunzime
limba română, dar fiorul Sărmanului Dionis trecuse
asupră-i.

... nu am trezit în el nici simpatie nici interes, ar mai
fi spus Regina, greu de crezut, citindu-l... Era poetul
dezorientat, neregăsindu-și comorile cu care fusese
înzestrat;... tânăr încă și aplecat asupra genunei, imagi-
nea obsesivă a Reginei, dar ceașca de ceai pe care eu i-
am întins-o a fost singurul lucru ce i-a făcut plăcere –
ceva ce seamănă cu sentimentul unui zeu servit de o
muritoare... 16 Umilită, sau contrariată?

Improvizațiile lui Petru Rezuș17 referitoare la o așa-
zisă audiență a lui Eminescu la Regină, în ziua de 30
oct. 1882, o scenă amalgamată de personaje și întâm-
plări anacronice în manieră vulgară devin penibil de
ilustrat. Periferică spre grobian ni se arată și anecdotica
jovialului descendent Gh. Eminescu, în ale sale Amintiri
de familie.18

Războiul din 1877-78 constituie o cumpănă în
relația cu Casa domnitoare, pentru Eminescu, dar conso-
lidează destinul de glorie poetică a lui V. Alecsandri,
netezind calea spre inima Principesei Elisabeta.
Consecvent cu sine, Alecsandri a devenit, fără ezitare
cântărețul războiului de Independență națională. O

poezie politică superior didactică de un exemplar patrio-
tism și o seninătate până la veselia care anulează tragis-
mul jertfei fac din Ostaşii noştri, publicat în 1878, un
volum în vederea încoronării poetului cu marele premiu
al Academiei din 1881. Astfel devine explicabilă nein-
cluderea poemului Eroii de la Plevna (Mircești, februar
1878): Sărmani în haine sparte, schilozi și degerați,
rupți de foame și tremurând de friguri,... Le plânge
chiar de milă tot omul care-i vede,/ Și eu plâng de
rușine... în țara ospeției/ Să văd cerând pomană vitejii
României! Este urletul celui care își asumase îngrădi-
rea... Acestor oameni vitregi cu inimile sterpe,/ Legați
de cârma țării cu-ncolăciri de șerpe,... le întâmpină cu
Despot-Vodă, Legende nouă şi Ostaşii noştri, obolul din
1881.

Alecsandri nu era plin de bani, cum acuză
Macedonski. În ianuarie 1877, obține împrumutul de
60.000 de franci solicitat unei bănci de la Paris, ca să-și
mărite fiica. Martori la oficierea civilă de la Mircești a
perechii Maria Alecsandri – Dimitrie A. Catargiu au fost
I.Gh. Duca (nepotul Saftei, sora vornicului Vasile
Alexandri) şi logodnica acestuia, Lucia V. Ghica,
domnișoară de onoare a Elisabetei Doamna. Cununia
religioasă se celebrează la Biserica Sf. Spiridon din Iași,
în 9 oct. 1877.

Prețiosul Album inedit al Luciei Duca, păstrat în
mss19 la BAR, se deschide cu o dedicație în limba fran-
ceză a Principesei, din 3 martie 1877 și conține pagini
de jurnal intim și de război al autoarei și ale viitoarei
Regine, mărturisindu-și în 28 septembrie 1878 iubirea
pentru cineva copleșit de reticențe.20 Se află aici câteva
scrisori ale lui V. Alecsandri adresate Luciei și poemul
Peneș Curcanul, în redactarea poetului, din 12 decem-
brie 1877, dedicat Luciei, dar un vădit omagiu
Dorobanților și o indirectă plecăciune Majestății-Sale
Doamna, atât de mândră de recruții săi infanteriști în
găteala noilor veșminte, de proprie creație: Dorobanții
arată minunat în noua lor uniformă și cu admirabila lor
încălțăminte națională, opincile, îi scria socrului său
Karl Anton de Hohenzollern, încă din decembrie
1872.21

Iată și amintirea de neprecupețit răsfăț a lui G.
Coșbuc, remarcabil traducător al poeziei lui Carmen
Sylva. Portretul dorobanților de la 1899, oferit în
Povestea unei Coroane de Oțel, cu menţiunea Scrisă
anume pentru țărani, forțând arsenalul imaginativ al
basmului popular, pare să satisfacă toate orgoliile.
Printre cei peste o sută de mii, gata să intrăm în foc,
dorobănțimea oferă cele mai intuitive! lecții de pregătire
militară. Traiul taberei, mișcările iuți și strașnic rândui-
te ale oștirilor se învățau din mers! Pe lângă Dunăre,
până a nu trece la Plevna, se întreceau în vânătoarea de
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turci! Dintre trestii de după coline, ținteau dincolo! Și le
plăcea viața asta/ Hărțuielile îi făceau mai isteți, mai
ageri în purtarea armelor, iar alarmele, mai prompţi.
Dorobanții erau săteni, deprinși să umble, să urce,
rezistenți marșurilor ostășești repezi și prelungite, câte
trei-patru zile, iar la popas, se prindeau în horă, câte un
cioban scotea fluierul, de sălta tot regimentul...22

Pentru a fi prietenul unui suveran, cugetă Regina,23

trebuie să fii lipsit de pasiune, fără ambiție nici egoism,
tot atât de clarvăzător pe cât de prevăzător, – cu alte
cuvinte să nu fii om. Să fi descoperit în apropiații săi
colaboratori literari, cum Mite Kremnitz, Alecsandri sau
Pierre Loti asemenea prototip?! Câte puţin din fiecare?
Şi la drept vorbind, cărui suveran i-ar conveni să-l con-
trazici! Nici sfaturi nu-s de dat, apasă Goethe, oricât de
neînsemnat ar fi lucrul la care ar trebui să renunțe. Dar
putea fi Regina Elisabeta contrazisă, sau atinsă în zelul
asigurator de glorie?! Ziariştii nu-i plăceau, comparați
cu muștele, pentru asemenea ființe, nimic nu este
sfânt.24 Știut este cât dichis risipește Principesa pentru
uniforma dorobănțimii, apanaj al izbânzii plenar glorifi-
cate.

Supraviețuitorilor de la 1877, li s-au conferit memo-
rabile efigii ale artei mai mult sau mai puțin pe placul
conducătorilor. La intrarea în București din 14/26 dec.
1877 a Domnitorului alături de Doamna, ai căror ochi
străluceau de fericire, trăsura de gală, dispărea sub
îngrămădirea coroanelor și florilor, în entuziasmul de
nedescris, evocă George Bengescu, dar la 1882, Regina
deja găsea ceremoniile tot atâtea comedii jucate pe
scene fără culise. Iluzia se pierde și efectele sunt cu totul
altele.

Jurnalistul de la Timpul anunță în 30 decembrie
1877 că au sosit în București dorobanții, eroi cu care
gazetele radicale se laudă atâta, goi și bolnavi, mulţă-
mită guvernului. Mantalele lor sînt bucăți, iar sub
manta numai cămașa pe piele... Încălțați, unul c-un
papuc ş-o opincă, altul c-o bucată de manta
înfășurată... stare de plâns... goliciunea parafrazată,...
flămânzi și degerați cad pe drumuri,... un omor de
oameni...25

Încă din 1975, Viorel Cosma atrage atenția emines-
cologilor asupra legăturii Poetului cu muzicologii epocii
de independență națională, cu mențiunea expresă a
transpunerii muzicale a unor poeme încă netipărite în
ediția Maiorescu din 1883. Eminescu însuși va fi înmâ-
nat manuscrisele compozitorilor. Este și cazul fulminan-
tei La arme! încredinţată direct lui Eduard Caudella,
omisă din ediția Perpessicius, [considerată o variantă
anterioară a poeziei Doina (1883)]. Tipărită în 1902 în

volumul Eminescu, Poezii postume26, poema va fi inter-
zisă în 1944 din cauza violențelor naționaliste de limbaj
eminescian.27 Cum muzica își are lărgimile cerului și
îngânările codrului, La arme!, cunoscută din 1913 drept
Marseilleza românească, beneficiază de trei partituri: a
lui Caudella, Liviu Tempea și Sabin Drăgoi, iar după
1991 aflăm că textul a circulat intens în Basarabia.

Scrisă în 1878, potrivit ms. 2276A, 24-28 r. de la
Biblioteca Academiei Române, poezia La arme! se
revarsă odată cu publicistica din năduful condiționărilor
Congresului de la Berlin pentru recunoașterea
Independenței postbelice din vara lui 1878. Era dorul
eminescian de libertate și unitate națională, din visul
Daco-României mari. Vioara lui Ciprian Porumbescu,
președintele Societății Arboroasă, tocmai eliberat din
temniță la 4 februarie 1878, răspunde îndemnului poe-
tic. Intervențiile delegaților noștri I.C. Brătianu –
președintele Consiliului de Miniștri și M. Kogălniceanu
– ministrul de Externe nu conving Europa de dreptatea
cauzei românești, Sudul Basarabiei era înstrăinat la
schimb cu Dobrogea și Delta Dunării. Recunoașterea
independenței și a numelui de România era condiționată
de modificarea art. 7 din Constituție. Spiritele se încing
și, dacă astăzi ne-am întreba pe cine era mai tare supărat
atunci Eminescu, ei bine, deloc șovăielnic răspunsul
este – pe ruși! 

Publicistica și manifestul poetic La arme! răbufnesc
din suflul neamului, nestânjenit, semnificații smulse
miezului de os instinctiv dintr-un univers verbal
moștenit, o camuflată demiurgie verbală, monopol al
cuvintelor salvate prin cântec. Este un capitol de istorie
opacizată, convertită cu timpul în acceptare. Salvarea
prin cuvânt la trântă cu o istorie crucială, impusă de
varianta mai bună din două rele, era sortită eșecului,
amarului sceptic și numai Dumnezeu știe cât va fi
influențat starea de sănătate a Poetului. Dimpotrivă,
politicienii de clasă au dovedit abilitatea jonglerului și
dotarea cameleonului, și ei aleși, dar tot oameni, în
vederea împlinirii destinului românesc.

Atunci, în 15 septembrie 1878, Parlamentul și
Senatul declară că se vor supune voinței Europei.
Autoritățile române se retrag din sudul Basarabiei, la 1
octombrie, din 9 septembrie Carol I primește titlul de
Alteță Regală și oficiază ceremonia trecerii armatei
române în Dobrogea din 14 noiembrie 1878.

O Regină nu poate risca un eșec! Ai zice că din cum-
păna destinului se despică o variabilă a idealității și
femeia se fortifică prin artă. Energia poetei izvorăște și
rezistă din neîmplinirea recunoașterii supreme cuvenite
prin rang, înălțându-se prin experiență spirituală, împo-
triva calomniei fără înconjur. Revanșa va fi varianta

122122 CONVORBIRI  LITERARE



ideală a poeziei, o asimilare a divinului regăsit. Regina
o și declară în Cugetări. Creatorul de artă este
Dumnezeul cel nou, substitut al regalității, înnobilate de
sfințenie, o regăsire a arhetipului pierdut, ca efect al
căderii din mit... Artistul este mai degrabă înțeles de
femeie; legați prin maternitate, află cât de dureros este
să aduci ceva nou pe lume... Te trezești îngenunchind în
fața artistului; simți harul divin al puterii creatoare.28

Verdictele în cazul unei personalități atât de comple-
xe, deși se mai încearcă, rămân riscante. De o sonoritate
de-a dreptul stridentă, metafora căpcăunului intelectual,
pe care Gabriel Badea-Păun o preia de la pictorul prera-
faelit George Frederic Watts, atribuită celei neconsolate
de pierderea unicului descendent, nu are a face cu firea
ei, cu gafele politice în care se lasă antrenată, nici cu
dorul de înalt al divei regale de Belle Epoque.
Întrebând-o pe împărăteasa Germaniei dacă prințesele
care au talent ar trebui să-l manifeste în public, Doamna
Elisabetei a României notează următorul răspuns: Să se
ferească de asta,... chiar dacă talentul lor este real, vor
fi la fel de invidiate pentru coroană și atunci nu li se va
mai ierta harul artistic. Nicio clipă Regina nu va fi abdi-
cat de la condiția de suverană, dar, incapabilă de
înlănțuirea dinastică s-a insistat pe plusul compensatoriu
în arta garantă a stelei nepieritoare.

Istoriografic, îi sunt recunoscute concesiile în vede-
rea onorurilor literare, mai scumpe când antrenau muzi-
cieni celebri, ca în cazul lui Auguste Bungert. Regele se
arăta încântat de publicitate și, cu toată chiverniseala,
semna notele Doamnei, chiar extravagante, dar până la
tangentele onoarei și ale regalității. Din 1883, Auguste
Bungert compune 94 de lieduri pe versurile Reginei
Carmen Sylva. Recompensele nu întârzie și în 1885
compozitorul este decorat de Carol I cu ordinul Coroana
României, în 1890 Regina îi dăruiește un pian Bechstein
și în 1894, o casă în Leutesdorf pe Rin, cumpărată din
drepturile de autor.29

Regina încearcă toate genurile literare, uneori se
substituie propriilor personaje, șochează în lumea modei
și în arta fotografică, dar nimic nu-i va altera credința în
nemurirea poeziei, cuvântul sfânt al Dumnezeirii, oglin-
da fină a rațiunii umane. Ca în fermecătoare viziunea
lui Vigny, Real e nevăzutul. Au sufletele-o lume și-o
casă călătoare de păstor... 

Mereu sub semnul impetuos al destinului, frecven-
tându-i deopotrivă pe mistici și pe marii inițiați în cău-
tarea unor explicații decisive, atribuindu-și misiunea
profetului alungat, cea de curând încoronată se încarcă
de încrederea duioasă și fericită a Maicii renascentine.
Corregio a înțeles bucuria maternității în toată lumina
ce pornește din chipul copilului, la sânul Maicii, alăp-
tându-l!, scrie Elisabetha, sau, dimpotrivă, Bellini își

asumă întreaga durere a vocației, prin surâsul amar al
Maicii Domnului, căzută la picioarele fiului mort.30

Găsim necesară paranteza privindu-l pe Antonio
Allegri-Corregio (1489/1494-1534), cel mai original
dintre toți iluștrii săi contemporani și cel mai filozof
dintre pictori. Magia ochilor și a expresiei sunt unice,
fiecare tablou te prinde ca un poem, forma absoarbe
semnificația în continuarea geniului grec, în care
subiectul se dezvăluie cu o naivă grație inimitabilă.
Neîndoielnic, Regina Elisabetha era la curent cu întoar-
cerea lui Corregio în frontul umaniștilor Europei eman-
cipate. Admirabila monografie a Margueritei Albana31

din 1909 continua să facă valuri, iar Cugetările Reginei
Elisabeta din 1882, apăreau în a doua ediție pariziană,
din 1888, complet refăcută, cu 175 aforisme noi și 169
păstrate din vechea ediție. Este și anul în care volumul
primește sub auspiciile Academiei Franceze Premiul
Botta pentru literatură și filozofie, acordat autorului
celei mai bune dizertații în limba franceză sau latină, cu
tema femeii în relațiile ei casnice, dorit îmbunătățite.

Impresionată de pictura lui Corregio, deopotrivă de
impactul dramei familiale asupra operei lui, Carmen
Sylva scrie dintre cele mai emoționante poeme ale
maternității. Jeronime Merlini, tânăra soție a pictorului
al cărei portret nu i s-a păstrat, devine recognoscibilă în
sumbra melancolie a Madonelor pictate după căsătoria
lor din 1520, epoca de glorie a operei lui Corregio.
Aureola de candoare a Sfintelor lui Corregio, surâsul, și
mierea maternității cu care își cuprind îngerii, de o
frumusețe celestă, adevărate minuni ale lumii, marchea-
ză prin cupola Catedralei din Parma o nouă eră în istoria
artei. Și dincolo de Parma, după 1522, toate chipurile
feminine poartă umbra iubitei pierdute, la cea de a patra
naștere. Fresca “La Vierge et l’Enfant”, cu variante, se
păstrează în Muzeul de la Parma, 1520, zisă Madonna
della Scala, imagine suavă, elegantă, în roșu pe o drape-
rie albastră, şezând, cu fiul pe brațe. În timp ce mama
presează copilul spre sân, el întoarce dulce căpușorul.32

Varianta La Vierge avec l’Enfant Jesus din Colecția
Barrymore, Londra devine mai îndrăzneață prin drama-
tismul îngândurării celei ce-și alăptează Fiul... 33 Poeta,
dimpotrivă, retrăiește în dor clipe neprețuite:... Cată
mâna-ți hrănitorul/ Sân ca să-l desmierde,/ Cum, din
ochi, de fericire,/ Mama ta te pierde.34

Poezia Carmen Sylvei este încă o maternitate asu-
mată, dincolo de orice religie: A mea inimă-i izvorul/
Dulcei vieți din tine;/ Tu-mi ești Dumnezeu... Poezia ei
nu poate fi decât tristă, poate cea mai tristă, cu vedenii
sfâșietoare: În orice chip te-ai arăta/ Să nu te temi tu că
mă sperii,/... N-aș întreba ce dor te poartă/ Și n-aș șopti
niciun cuvânt/ Spre-a nu te risipitu-n vânt,/ Dar aș uita
că nu ești moartă/ Și moart-aș crede că eu sînt./... Eu te-
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aș privi cu ochii reci,/ Dar vai m-aș sătura pe-o clipă/
De tine cea pierdută-n veci.35

O solidă informație livrescă naște întrebări esențiale
și Ea îți răspunde dinăuntrul propriei religii, cu tot păca-
tul recunoscut artiștilor de a nu fi fost tocmai sfinți.
Citind-o, îi lămurești amărăciunea de a fi cunoscut pac-
tul lirei cu sceptrul și, mai ales, stăruința de a converti
suferința într-o școala a împăcării cu destinul. Cu toată
exaltarea, adesea stridentă, îi simți înnegurarea, piedica
rațională a școlii înalte: Dar câte generații de reflecție
trebuie pentru rodirea unui gânditor! și cine știe dacă
artistul nu face cel mai mare rău împărtășind celorlalți
surescitarea morbidă a minții sale... 36

Pentru poeta Carmen Sylva, structural de esență
romantică, întâlnirea cu Estetica lui Schelling rămâne
determinantă. Cu înțelegere și eleganță, poeta lasă des-
chisă fereastra dinspre grădina filozofului oficial al
Prusiei. Absolutul, rațiunea de a fi, din care derivă filo-
zofia, arta, religia, componente ale acestuia, constituie și
miza de excelență a poemului Iehovah, Profunzimea
sondării mitice, derularea ficțională și întâlnirea cu tra-
ducătorul G. Coșbuc asigură, fără reticențe, apropierea
de baladescul goethean. Iehova este atât de frumos prin
identificarea și dezvăluirea devenirii eului, a propriei
religii a strămoșilor. Familia de Wied face parte din
secta pietiștilor protestanți, ideologie derivată din Biblia
lui Moise, profet al Dumnezeului unic.

Prin Schelling se face că în sistemul artelor propus
de romantici locul de onoare revine intuiției artistului.
Prin Estetica lui Schelling metoda cunoașterii artistice
își găsește cea mai înaltă expresie, revendicând artei
rangul de culme a filozofiei, pe când istoriografic, poetei
Carmen Sylva i s-a îngroșat drama incapacității fizice de
consolidare dinastică a regalității, în consecință, actul
disperat compensatoriu, în planul artei. De la Schelling
preiau romanticii atitudinea de venerație, de îndumne-
zeire a creatorului de artă. Celor mai mulți le-a și plăcut,
gata cu muritorul de rând! iar rangul și nobilitatea
subînțeleg pasul spre recunoașterea ginialității
neînțelese de vulg, însingurate.

În filozofia romantică, i se conferă artei și o ierarhie,
potrivit căreia poezia deține genul suprem, urmată de
muzică, de pictură, sculptură și arhitectură. Balansul
romantic între muzică și poezie conduce spre muzicali-
tatea inefabilă a cuvântului poetic și la dramatismul
revoluționar al operei lui Wagner, devenit poet. Nicio
clipă nu trebuie pierdută din vedere influența schopen-
haueriană, picurând constant, până ce ai zice că muzica
s-ar putea lipsi de text și poetul lasă lumea, înălțându-se
în veșmântul mohorât al pesimismului și tristeții univer-
sale. Dar Wagner însuşi scrie poezie de suflet trăit, să-şi

postuleze creaţia, modul său de împlinire. Se face că
interesul Antichității scade, pentru ca romanul lui Walter
Scott să conducă spre descoperirea lumii evului mediu.
Eroism și năvala epopeică a barzilor celți, a druizilor, a
străvechiului epos scandinav revigorează legendele și
baladele, reclădesc omul conștiinței sfâșiate, al îndoieli-
lor, adesea idealizat. Răutățile lui David sunt date uită-
rii, psalmii lui au rămas. Dar, în umbra Regilor-poeți a
fost întotdeauna un sfetnic meticulos, călăuzitor, res-
ponsabil și devotat până la sacrificiul de sine.

Studierea culturilor naționale rămâne prețiosul bene-
ficiu al romantismului european. Întoarcerea la străve-
chile balade și legende veritabili afluenți ai fluviilor
mitologiei europene, sfredelitoare a istoriei și folcloru-
lui, redescoperă ca să reunească, regăsind același tablou
geo-temporal al naturii și pretutindeni patima fatală,
căci de destin scăpare nu-i! Baladele reprezintă şi parti-
cipaţia de rezistenţă a poeziei lui Carmen Sylva.
Volumul Meine Ruh (Leipzig, 1884), cu puţine excepţii,
a rămas netradus.

Văd din ce în ce mai limpede că poezia este un bun
comun al întregii omeniri, îi spunea Goethe lui
Eckermann în 31 ian. 1827, seara fatidică ivirii pe lume
a noțiunii de literatură universală. Alesul cerului, veri-
tabil uomo universale în sensul renascentismului italian,
Goethe era de o frumusețe apolinică asimilată absolutu-
lui zeiesc al splendorii. Se face că și învelișul pământesc
al lui Carmen Sylva, sora spirituală a lui Goethe în
viziunea marilor inițiați ai Franței, să fie tot nobil și
măreț, cum şi cel mai frumos suflet german de la Goethe
încoace, Femeie seducătoare, Mamă îndurerată, Regină
persecutată.37 (1944).

Veacul înaintează și cercetătorul vrea portretul lui
Goethe de sub cerul grădinii lui Tischbein, gazda seju-
rului de la Roma (oct. 1786-1787), pictorul miracolului
profetic: un Goethe tânăr de sub larga pălărie calabreză,
drapat în ampla pelerină albă, culcat pe sarcofagiile
campaniei romane, cu privirile în zări închipuite... Pe
cât de îndatoritor trecutului romano-german El, tot atât
de îndărătnic provocatoare în adorația mondenității pari-
ziene Ea, care îndrăznește crearea unei mode personale
ce avea să provoace o completă deformare fizică a regi-
nei.38 De la tunsoare la pălărioare asemănătoare bonete-
lor de noapte, dar învăluirile în lărgimi albe de la mătă-
suri garnisite cu bijuterii mari și false asortate cu dante-
luri în creație proprie, brodate cu ajutorul domnișoarelor
de onoare, premiate la Expozițiile Universale de la
Paris și de la Viena, până la mantourile informe brodate
cu blănuri rare, n-au făcut decât să uluiască sau să
deplângă și, mai ales, să stârnească jurnalele, până la
batjocură.
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Un artist nu poate fi jefuit de atâtea capitole biogra-
fice! Drept este și că ne-am specializat în reparații și că
apropierea lui Eminescu de poeta Carmen Sylva nu mai
riscă nicio maree politică. Rămâne că geniului îi stă bine
însingurarea, că lupta dintre ei a fost inegală!, mijloace-
le și abilitatea cu care Doamna instrumentează literatu-
ra în scopul comunicării pro-dinastice și a conservării
mitului despre sine este recunoscută.39

Din necontenită coborârea apelor, viața i se face flu-
viu, ce-ostenit mugește; ...și tot ce-i mistic, iubite barde,/
În acest suflet ce ție-ți arde,/ Nimica nu e, nimic al meu/
- E tot al tău. Ea își recunoaște vina de a se fi născut cu
un secol prea devreme, Geothe și el conștient de repre-
zentări preliminare ale lumii interioare remarcă și lui
Byron descrierea prin anticipație a deslușirilor, cu
mențiunea că anticipația e valabilă numai unde subiec-
tele sunt analoge talentului. Poetului îi e înnăscută
lumea, în sfera sentimentelor, reprezentarea îi
reușește...40

Alăturându-li-se, Carmen Sylva pare mai aproape de
Avesalom/Abesalom, fiul lui David, cel cu apetituri
antinomice și continuu schimbătoare, pătruns în viață ca
într-o pădure cu simboluri și tentații. Seule la tentation
est divine, sfântă ca poezia este viața însăși, o goană asi-
duă după frumos până pletele i se anină în hățișuri, îl
leagă de moarte cu propriile hamuri și piere devorat de
contradictorii amăgiri, inocent și culpabil, ispitit de
frumuseți care nu-s totuna cu binele și adevărul. Poate
că tolerat printre noi, acest Avesalom feminin de rară
bogăție spirituală, cu toată nebunia extravaganțelor și
sonurile exaltării ar fi avut mereu ceva de spus, că nu
toți zeii au fost de-același cult și David își iertase fiul... 

În căutarea lui Iehovah (1887), Carmen Sylva
pornește însoțindu-l pe Ahasverus, evreul martor al
Răstignirii, condamnatul peregrin mărturisitor.
Gânditorul are nevoie de certitudini. Experiențele misti-
ce ale prințesei de Wied, disciplinate în prima tinerețe de
litera ritului protestant, ar fi indus o îndoială pernicioasă
pe care istoriografia o ridică la proporții existențiale,
justificativă vulnerabilității politice. Pozitivă, integrarea
experienței mistice străpunge din valorile duhului, acu-
mulate precocelui entuziasm pentru istorie și arte. Fala
bucuriei de sine crește rangul cuvântului poetic și nimic
nu i-a putut zădărnici devenirea, cum popasurile în mit
ale înstrăinării alină vânătăile destinului.

Religia Reginei Elisabeta a rămas un subiect ocolit,
din protestantismul pietist al familiei, doctrină ascetică
a Germaniei sec. al XVII-lea potrivit căreia fiecare
poate interpreta scriptura în felul său, felul mamei
prințese Maria de Wied ducesă de Nassau, născută
prințesa de Würtenberg păstrase ținuta, regula și adevă-

rul din veac, impuse copiilor, fără abatere. Adevărul,
explică prințesa Elisabeta, integra virtute, onoare,
credință, îngăduință și iertare, or, adevărul trebuia să
rămână pecetluita comoară a Rinului.

Hugo însuși căuta Rinul să comunice despre măreția
naturii și a istoriei, asemenea leului, mândru și nobil,
violent, dar maiestuos, demn să fie totodată francez și
german, fluviu al războinicilor de fibră trufașă și al gân-
ditorilor de murmur adânc al visului germanic.
Șerpuitor ca Sena, Rinul este istoric precum Tibrul, mis-
terios ca Nilul, dar regal ca Dunărea,41 poate pentru
calea profetică iradiantă a măreției. Este ca și cum
Dunărea ne leagă ireversibil în aceeași istorie a Europei,
ne galvanizează osemintele strămoșilor comuni. Aceeași
romanitate a zidit întru cuvântul lui Christos. O salbă de
cetăți coboară pe Rin pe la Basel, Strasbourg, Metz, pe
la Confluenția, care este Coblentz și pe la Colonia
(Köhln), unde sunt atestați strămoșii Reginei Elisabeta a
României.

Dar, barbarismul vechilor triburi germanice ale nor-
dului zdrobește bariera de granit a fortărețelor de pe Rin
și, către sec. al VI-lea, crestele Rinului au fost copleșite
de ruinele romane. Neuitatul din veacuri Carol cel Mare,
întâiul proiectant al unui canal Rin-Dunăre, marele con-
structor, restaurează apeductul de la Bonn, repară dru-
murile romane de la Victoria, astăzi Neuwied... , de la
Bacharach, de la Winkel, de la Trarbach, – ca să con-
struiască sieși, din rămășițele unor băi ale lui Iulian,
palatul Saal de la Nieder-Ingelheim. Vechea Romă
murise și fizionomia Rinului era alta.

Încă din anul 70, misionari atestați creștinaseră
ținuturi ale Renaniei, iar conții și prinții de Wied au dat
Germaniei, încă din sec. al XII-lea un șir de prelați și de
războinici. Luptele religioase au degenerat, șirul
tradițiilor sigure se rupe, eclipsa cheamă năluci și Rinul
trebuia trecut. Povestea își adună eroii și Cei patru dăi-
nuie pe malul stâng al Rinului, veniți din colțuri diferite
la Piatra Regilor (Königssthul), când electori ai Rinului
hotărau numele noului împărat. Fluviul-frontieră și-a
impus autoritatea militară și religioasă. Zonă limitanee,
a întreținut adesea ideologii și experiențe de avangardă,
cum arhiepiscopul de Colonia, Werner, de la 1380 la
1418, pe alchimiștii francmasoneriei care au bâjbâit
piatra filozofală, nu în slujba cercetării legilor chimiei,
cât pentru camuflarea averilor ordinelor cavalerilor
călugări! Este și locul din fața gurii râului Lahn,
Colonia, obârșia familiei contale și prințiare de Wied.

Casa seniorilor renani de Wied ni se arată mereu
activă, aspirând la rangurile cele mai înalte, morală și
credincioasă, dar nu neapărat statornică. Este și cazul
arhiepiscopului și prinț elector al Coloniei, Hermann de

125125CONVORBIRI  LITERARE



126126 CONVORBIRI  LITERARE

Wied (decedat 1522), adesea citat pentru prietenia cu
Luther și Melanchton, care după ce se împotrivise
Reformei, a devenit partizan reformator ardent, dar
opozanții Coloniei îl obligă la schivnicie.

Urmașii săi, mai protestanți decât catolici, întemeia-
ză la 1649 orașul Neuwied pentru adăpostirea
protestanților prigoniți și clădesc la începutul secolului
următor castelul de Neuwied unde în 29 dec. 1843 se
naște prințesa Elisabeta.

În vremea lui Frederic Alexandru de Wied (1737-
1791), orașul Neuwied devine centru al diferitelor secte
protestante, dorindu-le unite într-o credință și Biserică.
Tot el clădește castelul din Monrepos. Fiul acestuia,
Frederic Carol devine celebru prin soția sa, prințesa
Maria-Luiza-Wilhelmina, contesă de Sayn
Wittgenstein-Berleburg, cu urmași în zona Bacăului
nostru, vecini Mirceștilor! De menționat că în vremea
soțului său, emigrarea franceză se concentrase la
Coblenz, de unde se dirijau acțiuni subversive mai ales
din partea contelui de Provence împotriva noii ordini
stabilite în Franța, și că la Neuwied se tipăreau cărți în
limba franceză, drept care Frederic Carol este obligat să
abdice și lasă regența talentatei sale soții. Fiul lor,
Iohann-August-Carol este tatăl lui Wilhelm de Wied (n.
1814) – tatăl prințesei Elisabeta care moștenea darurile
artistice ale bunicii Wilhelmina!42

Un creștinism despicat, protestantismul adună toate
doctrinele religioase creștine rupte de catolicism prin
reformele sec. al XVI-lea. Adversitatea față de puterea
bisericii catolice a impus laicizare și detronarea vechilor
idoli, a icoanelor și maeștrilor, chiar adorația Madonei,
proclamând mântuirea individuală nu prin biserică, dar
prin propria credință, anulând prioritatea spirituală a
preoților față cu mirenii. Sfânta tradiție au limitat-o la
Biblie, dar pentru că și credincioșii de rit protestant s-au
tot fărâmițat în biserici și secte, este de menționat că
pietiștii sunt cei conservatori, în același timp novatori ai
Scripturii. Apropierea de concepția mistică și de
credințele religioase ale pietiștilor protestanți relevă un
Dumnezeu împuținat, ai zice neglijat, în favoarea ființei
umane divinizate.

Neîndoielnic, interesantul itinerariu spiritual par-
curs de expatriata noastră Regină Elisabeta a fost, chiar
dacă numai în șoaptă, mereu sub observație și neiertător
comentat. Și Carol se convertește, cu derogare papală,
dar mai transparent în atașamentul imediat, cu practici la
vedere, decât al Elisabetei, fire dreaptă și refractară la
compromisuri. 

De interes rămân și puținele file păstrate din
Jurnalul Reginei, potrivit cărora în materie de sărbătoa-
rea Crăciunului pe vechi, soții pe veci îndoliați, erau
perfect de acord în izolarea totală. Cum Crăciunul din

1873 a fost ultimul din scurta viață a fiicei lor, sărbătoa-
rea în sine devine pentru părinți cea mai tristă zi din toți
anii ce vin. În particular, memorialistica dezvoltă, inter-
pretabil, că menținerea celor două Crăciunuri, câtă
vreme acela nou, de acasă, era singurul autentic! deve-
nise și fără rost.

Structural neispitită de actualizarea experienței reli-
gioase, fără neglijarea îndatoririlor față de noua
Biserică, viața și opera Reginei Elisabeta oferă o sinteză
antropozofică, preferabilă incoerentelor teozofisme.
Istoria protestantismului trimite spre rădăcinile din
însăși esența creștinismului primitiv al secolului I, în
necesitățile religioase ale spiritului germanic, în exce-
sele scolasticii și ale Papalității.43 Nordul european
păgân își dorea o viață pământească bogată și satisfăcu-
tă, în armonie cu spiritele tutelare, dar lipsită de sensul
teologic al divinului. Conformația lăuntrică a nordicilor
era incompatibilă construcțiilor catolicismului. O nece-
sitate organică a conștiinței de tip germanic descătușată
de rigorile catolice a născut libertatea experienței misti-
ce a protestantismului, preluată până în zilele noastre.

Identificăm în ținuta, atitudinea și opera lui Carmen
Sylva ideologia reputatului cugetător și religios al
Germaniei sec. XX, Rudolf Steiner, articulat filiației
promotorului Luther: exaltarea rezervelor psihice
omenești, simpatie pentru moralism, pentru naturism,
pentru omenesc, o evidentă deplasare a divinului pro-
priu-zis. Scopul exercițiilor de meditație mentală viza
eliminarea afecțiunilor dezordonate, disciplinarea spiri-
tului și orientarea lui în căutarea lui Dumnezeu.

Apropierea de Exercițiile S-tului Ignațiu de Loyola,
întemeietorul ordinului iezuit este o invitație la inițiere,
cu pași proprii: Iată marea lege a acțiunii: să ai încre-
dere în D-zeu, dar să lucrezi ca și cum izbânda ar depin-
de de tine, nu de Dzeu. Strădania candidatului rămâne
esențială, ajutorul, o umbră chemată prin închipuire
meditativă.

Intriganții de la Palat erau ipocriți cu misiuni preci-
se, iar Regina prea încrezătoare.

Dincolo de speculații, Carmen Sylva a rămas de par-
tea Dumnezeului, asemenea profetului atribuindu-și o
misiune, încercând să-i semene prin harul artistic,
simțind nevoia explicațiilor decisive prin poezie, con-
trolându-se cu umilitate resemnată: Ea n-a murit, ea
doarme, șoptește Mama, într-o Joia Patimilor, pentru
care înalță veșnică Rugăciune. Nu i se mai poate răpi
neprețuitul său dar dumnezeiesc, am cea mai nepieri-
toare dintre amintiri... 

Regina pictează pergamentul manuscris al celor
Douăsprezece Evanghelii ce se citesc în Joia Mare și
Evanghelia Învierii din Sâmbăta Mare, scrise în aur și în



argint, cu ferecătura în smalț, ca să le dăruiască Bisericii
mănăstirii Curtea de Argeș (1886). Este și timpul cucer-
nic armonizat conceptiv demersului poematic Iehovah
(1887). Înălțător, cum artele se adună chemate de Înaltul
sufletesc, acaparatoare ale mitului renăscut, perfect
asamblat, o altoire cu semnificația înnobilării.

Deloc întâmplător, la începutul sec. al XVII-lea, în
plină forfotă religioasă de proporții europene, un roman
popular german, poate iradiant din literatura de rit orien-
tal, cheamă la bară pe Ahasverus, reînsuflețitul din gloa-
ta asistentă la suișul Golgotei, condamnat la nemurire și
veșnică peregrinare, în mitul romanesc la limitarea chel-
tuielilor de trai în cinci gologani. Originile budiste sau
identificarea lui Ahasverus cu aprodul lui Pontius
Pilatus, ori cu Malchus din misterele religioase ale cato-
licismului medieval au sporit numărul curioșilor, de
vreme ce opozanții lui Isus s-au tot diversificat.

Convertirea Principesei Elisabeta, pierderea unicu-
lui copil și incapacitatea înlănțuirii dinastice vor adânci
criza sufletească. Cine-i și unde-i Dumnezeul care ar
mântui-o! Neînțelesul i-l așterne Ahasverus,
nemulțumire de sine, tot el, nu-i nicăieri Iehova, nici în
pustiuri, nici în stele, să fie-n luptele credinței, în cân-
tec, iubire? Sau în aur?... Niciunde nu-i, de-i inima
pustie... Dar iată ochii mei te văd acum:/ Voința firii, ea
e Dumnezeu,/ Iehova-i Dumnezeu, e mersul firii/... Căci
te-am văzut, Iehova, ochi în ochi,/ Eu vreu de-acum să
gust ce dulce-i moartea!/ Voi trece-acum ca frunza-n
vântul toamnei;/... A zis și-apoi căzu pe flori ca vreas-
cul... 

Trăise primăvara iubirii și maternitatea, primise
mult, prea mult de dus... O epifanie îndărătnică, un
imbold schopenhauerian forțat – voința din fire! – nu fac
decât să sporească îndoiala, misterul și amăgitorul dor
de poezie! La capătul celor XXVI de secvențe ale poe-
mului, Ahasverus devine un inițiat de tipul
creștinismului incipient, sfintele taine - adevăruri inac-
cesibile, revelații fără saț!

În 20 noiembrie 1886, îi scria principesei Elena
Bibescu, prietenă de suflet, care nu contenea să o încu-
rajeze: Am aproape 43 de ani, când toamna-și subție
năvoadele... Și tot aș vrea să-mi încolțească-n pântec
viața, altfel, edificiul înălţat de rege cu atâta trudă s-ar
nărui. Dar pentru țara aceasta ar trebui un Moise puter-
nic, plin de abnegație,… un erou, din timpuri antice, nu
avortonul unei rase prea vechi, din mamă limfatică... 44

Intimitatea templului cultual și de suflet al prințesei
Elisabeta de Wied a fost iremediabil tutelată de patriar-
hul mare inițiat Moise, fără de care fondul ezoteric al
poemului „Iehovah” nu poate fi descifrat. Moise cel
ascuns sub vălul misterelor, inițiat egiptean și preot al

lui Osiris, iese din adâncul templului ca să intre în cir-
cuitul istoriei, în calitate de organizator al monoteismu-
lui. Profetul de pe muntele Sinai, de unde se revarsă
tunetul legendarului Iehovah, își împlinește ursita prin
precursorii triburilor de evrei stabiliți în Egipt, regi ai
robilor din valea Goshen, pe care Biblia îi grupează, târ-
ziu după Moise, prin paternitatea fizică a lui Avraam-
Isaac-Iacov.

Abraham sau tata Orham, rege din Urul Caldeei,
personaj preluat de toată istoria mitologică, citat și de
Ovidiu, este trimis de vocea lăuntrică să-și conducă tri-
bul spre Apus și să impună cultul lui Elohim-Iahweh, în
numele căruia inițiații vechiului Egipt se împărtășeau cu
pâine și vin. O nesfârșită călătorie, o conjurație mono-
teistă invizibilă desfășurată între Taurul înaripat al
Asiriei și Sfinxul Egiptului, își aștepta organizatorul.

La curtea faraonului mare edil Ramses al II-lea
(1317-1251 a. Ch.) era predestinată minunea. Pe atunci,
arta regală era considerată o ramificația a artei sacer-
dotale, încât fiul monarhului, Meneftah primește instrui-
rea, fără să se fi arătat atras, de la preoții templului din
Memfis al zeului Ammon-Ra. Se face că tovarăș de stu-
dii să-i fie vărul său, un tânăr dotat, dedicat, puternic și
tăcut. Era Hosarsif, primul nume egiptean al lui
Moise,45 fiul prințesei regale, sora faraonului.
Inscripțiile de pe monumentele Egiptului îl confirmă,
preotul egiptean Maneton, un monograf al dinastiei
Faraonilor de la care se informează și Strabon nu poate
fi contestat, izvorul egiptean, potrivit căruia Moise a fost
un preot al lui Osiris, devansează sursele Bibliei.
Povestirea biblică recunoaște că Moise a fost crescut în
Egipt și trimis de cârmuire ca inspector al evreilor din
Gossen. Că legătura între religia mozaică și inițiarea
egipteană, pe care și alte întâmplări și personaje o con-
firmă, s-a dorit secretă, constituie încă o largă temă,
mereu îmbogățită prin alte și alte practici ale celorlalte
confesiuni și acestea rămurite.

Rivalitatea dintre veri se confirmă, dar preoții
puteau anula hotărârea Faraonului după moarte.
Hosarsif nu dorea tronul, aștepta ocrotirea lui Isis și
binecuvântarea regalei sale mame. Purtând și el cu
preoții lui Osiris arca de aur care preceda pe pontif în
marile ceremonii, Hosarsif aspiră la cunoașterea celor
zece cărți de pe arca sacră, cele mai tainice ale templu-
lui, care tratau știința sfântă a magiei și teurgiei. Cum
numai pontiful avea acces la cunoașterea marilor taine,
novicele era bănuit că subminează poziția de pontif al
lui Ammon-Ra și că râvnește faraonatul.

Îl numesc scrib sacru al templului lui Osiris și
inspector al diferitelor provincii ale Egiptului, îndepăr-
tându-l de tron. Moise apără pe evreii robi supuși celor
mai grele corvezi, ucide pe un egiptean și se exilează
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dincolo de Marea Roșie și de Peninsula Sinai, în țara lui
Madia, într-un templu independent de sacerdoțiul egip-
tean, care adora pe Elohim, un sanctuar de origine etio-
piană, centru religios deschis arabilor, semiților și celor
de rasă neagră, dornici de inițiere (toleranță apreciată de
protestanți)! 

Peșterile și galeriile săpate în coasta Muntelui Sinai
chemau în pelerinaj. Templul vecin era în Madian unde
marele preot Ietro, un etiopian înțelept din rasa nobilă
care cu 4-5000 de ani înainte de Ramses, domnise în
Egipt. El era ocrotitorul locuitorilor din deșert: libieni,
arabi, semiți nomazi, era tatăl spiritual al pribegilor și cu
a cărui fiică Sefora, se însoară Moise.

Tatăl Ietro, presimțise în fugar pe profetul
surghiuniților. Pentru a-și ispăși crima, Hosarsif trece
proba postului urmat de somnul cataleptic în subterana
templului din Madian. Iese din somn un alt om, își ia
numele de MOISE (cel Mântuit) și are viziunea propriu-
lui destin de a face din popoarele rătăcitoare, un popor
luptător care să reprezinte legea Dumnezeului Suprem
în mijlocul anarhiei națiunilor și al idolatriei cultelor,
popor care să aducă viitorului adevărul pecetluit în arca
de aur a inițierii.

În templul lui Ietro Moise găsește două cărți de cos-
mogonie pe care Geneza le citează: Războaiele lui
Iehova și Generațiile lui Adam. Înaintea lui, Rama-
Krishna-Hermes-Zoroastru – creaseră religii pentru
popoare, Moise vrea să formeze un popor pentru religia
veșnică. El scrie în vederea colosalului său proiect Sefer
Bereshit, Cartea Principiilor, tainicul său testament, o
sinteză a științei trecute și cadru al științei viitoare, cheia
misterelor, făclia inițiaților, un liant al întregii națiuni.

Cercetările sec. al XIX-lea asupra Genezei lui
Moise, controversate, adesea îi neagă orice contribuție
cosmogonică, proiectându-l pe profet în totală aură
legendară, născocit 4-5 secole mai târziu de sacerdoțiul
iudaic, motivându-se redactarea Genezei la peste patru
sute de ani de la ieșirea lui Izrael din Egipt.

Dimpotrivă, știința ezoterică, integrală și religioasă,
comparând învățământul ezoteric de la India vedică
până la inițiații creștini ai primelor secole, au relevat
profunzimile Genezei prin indubitabila lumină a inițierii
lui Isis și Osiris, plasându-l pe Moise în cadrul său natal
din templul lui Osiris. Numai astfel misiunea profetului
devine explicabilă și vie. Judecătorii, Profeții, toată isto-
ria Izraelului dovedesc existența lui Moise, însăși deve-
nirea lui Isus nu poate fi concepută fără Moise, cum nici
ascendența Maicii Fecioare în Isis nu mai poate fi igno-
rată.

Cele mai multe dintre monumentele egiptene păs-
trează chipul femeii încoronate, în mână cu crucea cu

toartă, simbol al vieții veșnice, și în cealaltă un sceptru
cu floarea de lotus, simbolul inițierii. Ea este Isis, prin-
cipiul feminin universal, însăși natura terestră cu tot
potențialul conceptibil și rostul ceresc al iluminării spi-
rituale, esențial unică în a conferi inițierea. În textul
Genezei, Isis este Eva, femeia lui Adam și Soția lui
Dumnezeu. De unde atâta mitologie, fără mințile școlite
în semnele scobite în piatră, până să se facă litere și
cuvinte?!

Moise a refăcut limba sacră a templelor, inițiatul lui
Osiris și-a turnat gândirea în silabe magice, pentru ca
studiul acestui fonetism, al cheilor Kabalei, unele
urcând până la Moise, și al ezoterismului comparat să-i
poată întrezări și reconstitui monumentalitatea. Fiecărui
neam și fiecărui destin de excelență îi rămâne identifica-
bilă epoca renașterii cuvenite, comparabile piramidei
din Gizeh, masivă, aparent goală și închisă pe dinafară.
Depozitară a misterelor, păstrează în centru un sarcofag,
numit de inițiați al Reînvierii din Morți. De acolo,
printr-un coridor oblic cei aleși puteau privi steaua pola-
ră... Noi l-am ales pe Eminescu, dar în unduirile propriei
lumini, mereu se profilează Umbra, din Sufletul care
gândește, din Voința care impune, în cazul de față, o
Isis-Eva care au căzut în mare cinste, ar zice cronicarul
intuind răgazul odihnei între cuvinte. Dar voința iubirii
revine, ca să impună esențial principiul firii nesfârșite.

Să fi scris numai poemul Iehovah (1887) i-ar fi fost
destulă încoronare de poetă înveșnicitei Regine
Elisabeta a României. Un Moise feminin rătăcitor în
căutarea Dumnezeului unic, travestit în necredinciosul
Ahasver, cel condamnat la veșnicie, încearcă toate trep-
tele sociale, toate necazurile, bucuriile și gloria vieții,
condiția de rege și de artist, dar nefericit și măcinat de
îndoială, vrea taina lumii și-a lui Dumnezeu. În cuibul
artei și-al cântării, la Florența, împovărat de inspirație,
Ahasver se simte, sau așa îi pare, în apropierea idealu-
lui: În Duhul creator e Dumnezeu!/... Tu trup de luat,
înaripat de suflet!/ Sînt veșnic!../Eu am să te-nțeleg, să
te cuprind,/ Tu lume! Taina ta am s-o descopăr/ Eu, eu
sînt Dumnezeu!46 Dar, pe pragul bisericii vede șezând o
mamă fericită plecând obraji de înger asupra copilul ce-
i cată sânul. Îi vede fericiți, uitând de lume, pe când
maestrul arhitect izbi ciocanul năruind statuia...

O vale înverzită, trezită-n primăvară i-aduce dezle-
garea, un cuplu logodit, se pierde-n codru și Visătorul
cade în genunchi: Iehova ești! Tu Domn și
Dumnezeu!/... În jertfe te-am cătat și-n sihăstrie,/...
Întregul chin al lumii l-am răbdat/... Și-n inimă la mine
l-am cătat,/ Dar iată ochii mei te văd acum:/ Voința firii,
ea e Dumnezeu,/ Iehova-i Dumnezeu, e mersul firii – 

Moise trece și ultima Vale a Horebului în calea
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inițierii, dincolo, în piscul Sinaiului, era tronul lui
Elohim. Treptele muntelui sfânt îl aduc în culmea orgo-
liului. În totală măreție omenească, Moise își pare una
cu Ființa Supremă. Întâmpinat de Îngerul solar, o rază a
lui Elohim, este declarat Fiu al lui Elohim, cuprins în
numele lui și primește porunca de a scoate poporul lui
Izrael din sclavie... – Arată-mi-l pe Elohim, mai
îndrăznește Moise, dar îi aude vocea: Eu sunt acela care
sunt!

Demersul poematic al lui Carmen Sylva urmează
firul bionarativ al Profetului, el însuși autor al unei cos-
mogenii restaurate de Fabre d’Olivet (n. Ganges, 1767 –
d. Paris, 1825). Inițiat de pe Rin, specialist în limba pro-
vensală și precursor al Școlii literare provensale a
Felibrilor, scriitor, erudit, traducător al Versurilor de aur
pitagoreice, Fabre d’Olivet șochează prin îndrăzneală.
Atras de limba sacră a templelor, învață chineza, sans-
crita, araba și ebraica, pătrunde doctrinele Orientului și
în 1815 publică Limba ebraică restituită. Partea a cincea
a volumului o constituie traducerea în franceză și engle-
ză a primelor zece capitole ale Genezei care cuprind
cosmogonia lui Moise, însoțite de un comentariu impre-
sionant prin noutatea argumentelor de o neîndoielnică
rigoare științifică și spiritul ezoteric mai captivant decât
elaborat. Nu lipsesc nici istoria Bibliei și motivele pier-
derii înțelesului ascuns, rămas necunoscut științei și teo-
logiei oficiale.

La numai patru ani după cartea lui Fabre d’Olivet,
iese Schopenhauer în 1819 cu Lumea ca voință și repre-
zentare, care face epocă, de vreme ce pare să satisfacă
toate frustrările. Toți erau inițiați, dar camuflați în
peșteri diferite. Cosmogonia lui Moise făcea valuri tul-
buri și cartea lui Fabre d’Olivet intră în adormire. Atâtea
cărți incomode ne-au devenit inaccesibile și autorii lor
dați uitării! Mormintele regilor, drepte, uscate și severe
își conservă misterul, ici și colo câte o țâșnitură de lavă
zvâcnește din gândirea lui Moise care își asumă și aspra
concizie a geniului semit și precizia matematică a
geniului egiptean.47

Dintre arcanele poemului Iehovah i-ai putea suspec-
ta poetului influențe schopenhauriene, dacă nu i-ai
cunoaște adorația pentru Moise, formația riguros reli-
gioasă a familiei, credința în valorile culturii universale.
Nu ne îndoim că citise pe Schopenhauer, dar sigur este
că parcursese nesăţios și cartea lui Fabre d’Olivet.

În registru individual, din vol. Meine Ruh (1884),
prorocul Moise tună încolțit de mulțimea însetată.
Tabloul apocaliptic al rugăciunii către Iehovah nu-i
numai legendă, calea minunii înghesuie jertfe fără vâr-
stă. Ca stânca-n marea de furtuni, Moise n-arată nici
durere nici mânie, așteaptă semnul Dumnezeirii, singur,
doborât de neputință: Să nu mă-nveți, Părinte, a dispe-

ra! Al tău e neamul care-l am pe mână!/... și glasul auc-
torial, în regală umilitate, interferează: De nu sînt vred-
nic eu ca să conduc/ Poporul Tău, Tu pierde-mă,
Părinte/ Și-alege-Ți după plac pe-un om mai bun… Dar
lasă-mă din stânci să scot izvorul și cerul sur a vrut
atunci Să fie!48

Ai zice că poezia și muzica, artele în general, confe-
ră elasticitate destinului împovărat și esențial rigid al
Reginei Elisabeta. Anevoios și complicat să-i aprofun-
dezi sinea, te simți încâlcit în sinea limbii necunoscute,
a unei lumii trecute, până în ceața de tot care înghite
omul. Cunoscându-i mediul, sintezele generației, deve-
nirea de o efervescență spirituală excepțională, ai
revelația rostului nou al femeii de a-și întocmi viața încă
din copilărie, necunoscut românilor. Dar, oricât de stră-
in ți-ar părea, oricât de mult sau de puțin ar scrie cineva,
sinea-i rămâne recuperabilă prin buna-credință, or mai
convenabil a fost ca opera lui Carmen Sylva să fie lăsată
deoparte, un caz unic în istoria literaturii moderne ca
însușirile unui scriitor să fi fost umbrite de faptul că a
fost monarh...49 Carmen Sylva nu a fost o mistică, a fost
numai pedepsită, pentru darul său, o noapte încărcată de
viață și în lucruri, cunoscându-se mai bine ca nimeni
altcineva: Scriind mereu despre lucrurile altora,
sfârșești prin a te crede mai deștept decât ei; dacă n-am
fi convinși că Isus e Dumnezeu, predicatorii ar spune că
e un spirit mediocru.

Murim ca să renaștem, dar murim! și Moise moare,
ostenit și acrit. Primele zece capitole ale Genezei, potri-
vit gândirii lui Moise, constituiau o adevărată ontologie,
tot ce are un început trebuie să şi sfârșească; despre
evoluția în timp și creația în veșnicie, aceasta rămâne
singura vrednică de Dumnezeu,50 oricâte veacuri s-ar
rostogoli peste sufletele schimbătoare ale omenirii.
Deloc puțin lucru, pe la 1200 a. Ch., Moise înțelege și
proclamă Adevărul cel mai aproape de Dumnezeul unic
pe care îl caută veșnic de patruzeci de ani și-l sădește
întru vecie. Harul creației artistice îndumnezeiește, scrie
Carmen Sylva, adevărul rămâne cel mai sublim lucru
de pe pământ. Oare adevărul nu e mai presus de toate
ficțiunile, oricât de strălucite ar fi ele, oricât de mare
fericire ar putea să ne aducă?51

Moise cheamă Îngerul Morții, își binecuvântă succe-
sorul, pe Josua, apoi binecuvântează omenirea prin cele
douăsprezece triburi ale lui Izrael și însoțit de doi preoți
urcă pe muntele Nebo, spre singurătatea lui Elohim.
Ultimul strigăt i-l prinde, îndumnezeit, Alfred de Vigny:
O, Doamne, am trăit puternic și singur,/ Lasă-mă să
dorm somnul pământesc./ (Moise)

Poveştile lumii rezistă. Rilke crede că Dumnezeu
este cea mai veche operă de artă, dar original rătăcit în
adaosul variantelor competitive, rău conservate. Carmen
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Sylva şi Eminescu sunt aşezaţi în absolut, doi aspiranţi,
destine cărturăreşti de condiţie faustiană, mereu nemul-
ţumiţi, îndreptători celorlalţi, ca o mustrare… Mereu s-
a sugerat că împlinirea unuia impune strivirea celuilalt,
dar Eminescu se pleacă Reginei cu promisiunile gându-
lui care nu-şi ţine promisiunile, iar întâlnirile Ei cu
Eminescu sunt întâlniri cu altul! Mirarea-i târzie…
Carmen Sylva alege scena strălucitoare a Franţei care
aplauda pe Goethe şi care o declară iniţiaţilor din 1884,
Regina-poetă!

Note:
1. Johann Peter Eckermann, Convorbiri cu Goethe,

Buc., 1965, p. 104-105; 128; 
2. Shelley, La o ciocârlie, traducerea lui St. O. Iosif,

Tălmăciri, Buc., Minerva, 1909, p. 213 şi urm.; 
3. Carmen Sylva, București, 1892, jubiliar, în fascicole

la Hachette, seria Les Capitales du monde, apoi în volum,
cf. Alain Quella-Villéger, În jurul Exilatei, Vremea, Buc.,
2016, p. 84 și urm.; 

4. Ibidem, p. 96; 
5. Carmen Sylva, Insula Șerpilor în Poveștile

Peleșului, Bonn, 1885; tradus la Editura Steinberg, Buc., f.
a., p. 14; BAR, cota I 51934; 

6. f. 30 v – 31; 
7. Mihai Eminescu, Opere IV Teatru, ediția Aurelia

Rusu, Minerva, 1978, p. XIII; 
8. Mira, Mihai Eminescu, Op. cit., p. 45; 
9. Ibidem, p. 52; 82-83; 
10. Emil Cioran, Cartea amăgirilor, Humanitas, 1991,

p. 185; 
11. Opere I, p. 292-294, la Epigonii;
12. F. De LAROC (pseudonimul anagramat, Famme de

Carol), Vârful cu dor. Baladă română în trei părți, Muzica
Zdislaw Lubicz, traducere română de M. E-scu, Tipografia
Curții F. Göbl, Buc., sfârșitul lui 1878, p. 14-15; 

13. M. Eminescu, Articole și traduceri I, Minerva,
1974, p. 248-249; 

4. Viorel Cosma, Eminescu în universul muzicii, Libra,
2000, p. 152-153; 

5. Revista Muzica, 1994, nr. 3,4;
6. Elena Văcărescu, Memorii (din 1929) Dacia, 1989,

traducere Aneta și Ion Stăvăraș fragmente din mss dactilo,
în posesia traducătorilor, p. 41-42; 

7. Petru Rezuș, Mihai Eminescu, Cartea Românească,
1983, p. 103 și urm.; 

8. vol. Ei l-au văzut pe Eminescu, Dacia, 1989, p. 406
și urm.; 

9. BAR, mss rom. 3975;
20. Albumul Luciei Duca, Salut iubirii, p. 30 verso; 
21. AN Buc., Fond Casa Regală – Regina Elisabeta, D

V/116; 
22. G. Coșbuc, Op. cit., p. 99-100;

23. Carmen Sylva, Cugetările unei Regine, traducerea
Alinei Rădulescu-Pogoneanu, Buc., 1939, p. 102; 

24. Ibidem, p. 15; 
25. Opere X, 1989, p. 33; 
26. Prefață Nerva Hodoș, București, Minerva, 1902, p.

35; 
27. Viorel Cosma, Eminescu în universul muzicii, Buc.,

Libra, 2000, p. 119; 
28. Carmen Sylva, Cugetările unei Regine, București,

1939, p. 101-102, traducere de Anina Rădulescu-
Pogoneanu, p. 83-84; 

29. Gabriel Badea-Păun, Carmen Sylva reine Elisabeth
de Roumanie Versailles, 2011, nota 5, p. 104; cf. Emilie
Schmidt, „Auguste Bungert”, 1991; 

30. Carmen Sylva, Cugetări…, p. 79; 
31. Marquerite Albana, Le Corrège sa vie et son oue-

vre, précedé d’un essai par Edouard Schuré, Paris, 1900, p.
126 și urm.; 

32. Ibidem, p. 263; 
33. Corrado Ricci, Corrège avec 296 Reproductions

hors texte, Paris, 1930; în traducerea autoarei; 
34. Carmen Sylva, La sânul Mamei, Buc., Minerva,

1906, p. 33; traducere G. Coșbuc; 
35. Carmen Sylva, De-atâtea ori..., Ibidem, p. 43-44; 
36. Cugetările unei Regine, Ibidem, p. 80; 
37. Raymonde Lefèvre, Carmen Sylva regină-scriitoa-

re în vol. En marge de Loti, Paris, 1944, p. 182; 
38. Gabriel Badea-Păun, Op. cit., p. 107; 
39. cf. Irina Zimmermann, Carmen Sylva Regina-

poetă: Literatura în slujba Coroanei, ALL, 2013, p. 104;
40. Eckermann, Convorbiri cu Goethe, 1965, p. 104; 
41. V. Hugo, Rinul, Buc., 1983, S.XIV, p. 136 și urm.;
42. G. Bengescu, Op. cit., p. 9; 
43. Mircea Eliade, Între Luther și Ignațiu de Loyola, 3

nov. 1927, Itinerariu spiritual, în vol. Profetism românesc
I, p. 56; 

44. S. din Bucureşti, 20 noiembrie 1886, ANIC Buc.,
Fond Regina Elisabeta – personale, D. V 56/5; 

45. Eduard Schuré, Marii inițiați (cf. Filon), Buc.,
1994, p. 126; 

46. Carmen Sylva, Iehova, în traducerea lui G. Coșbuc,
Minerva, 1906, p. 137 și urm.; 

47. Eduard Schuré, Op. cit., p. 139; 
48. Carmen Sylva, Moise, traducerea lui G. Coșbuc în

Valuri alinate, p. 96; 
49. Dumitru Hîncu, Carmen-Sylva-o regină

neconvențională; prefață la Colțul Penaților mei I, Vivaldi,
Buc., 2002, p. 5;

50. Ed. Schuré, Op. cit., p. 139; cf. Fabre d’Olivet;
51. Carmen Sylva, Cugetările unei Regine, în G.

Bengescu, Op. cit., p. 29.
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Izbucnită în 1883, nemiloasa boală, intratabi-
lă, cu unele uşoare şi iluzorii ameliorări, l-a
paralizat mental pe Poet. Cariera lui artistică s-a
curmat brusc, în plin avânt; tresăririle intelectua-
le s-au materializat doar pe teritoriul jurnalisti-
cii. Veştile optimiste din deceniul al nouălea al
secolului al XIX- lea aproape că lipseau cu des-
ăvârşire. Se ştia doar că pacientul frecventa
sanatoriu după sanatoriu, în ţară şi în afară şi că
semnele revenirii întârziau/ se lăsau aşteptate în
zadar. Biografii lui Eminescu au descoperit însă,
cu uimire, că prăbuşirea intelectuală nu era tota-
lă şi categorică, din moment ce unele supape psi-
hologice îi permiseseră incurabilului bolnav să
traducă o gramatică sanscrită. Revirimentul l-a
călăuzit pe şubredul erudit – „om al timpului
modern”, în expresie maioresciană, un european
netrucat, descins parcă din iluminismul/ renaşte-
rea italian(ă), cum se încumeta Constantin Noica
– tot spre arealul gazetăriei unde s-a regăsit pe
sine. 

În noiembrie 1888, come-back-ul lui fără
strălucirea şi virulenţa de odinioară, este privit
cu îngăduinţă. Aciditatea (din articole), vertica-
litatea, persiflarea, intransigenţa nu mai funcţio-
nau; probabil fuseseră macerate de maladie. Din
statuia, din mitizarea gazetarului complet nu mai
rămâne decât o umbră, o fantomă, care scria la
fel de bine, frăgezind frazele, însă vârful peniţei
devenise bont, tocit. Nu mai ,,teroriza”1 pe
nimeni.

Pe plan social se produseseră iarăşi mutaţii
spectaculoase. Astfel, Partidul Liberal (după 12
ani de ,,domnie”, 1876 – 1888) a predat ştafeta –
exerciţiu tipic democratic – abililor şi flexibililor
junimişti, formându-se un guvern prezidat de T.

Rosetti şi care includea personalităţi ale
Partidului Conservator, T. Maiorescu, PP Carp.
Lor le trebuia o publicaţie pentru a-şi populariza
crezul, iar soluţia finală, în absenţa ,,decedatu-
lui” ,Timpul (în 1884), s-a numit România libe-
ră. Succesiunea conservatori-liberali la condu-
cerea ţării a coincis întâmplător cu relansarea
publicistică a maladivului creator. Colaborarea
nesubstanţială, din păcate, cu oficiosul Puterii,
s-a rezumat la două articole: Iconarii d-lui
Beldiman, publicat la 13/25 noiembrie 1888 şi
Iar iconarii, 20 noiembrie/2 decembrie 1888,
ambele cu iz estetic, primul semnat M.E, iar
celălalt fără semnătură. Cultul şefului statului nu
este o inovaţie a secolului al XX-lea, vizând, de
pildă, dictatura. Este vorba, la acea dată, despre
icoane portretizând ţarul rus şi familia sa, argu-
ment al idolatrizării. Mărul discordiei în presă
nu-l constituie subiectul, mai exact fiinţa reflec-
tată în artele plastice, ci modul de elaborare a
lucrării. Practic se deschidea o prăpastie între
arta bizantină şi cea occidentală. În prima, în
bisericile creştine pereţii erau animaţi prin figuri
de sfinţi, de martiri, cu chipuri triste, ofilite
semănând a sihaştri cu barba albă şi privirea
blândă.
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Ceea ce nu admite cronicarul artistic de la
,,România liberă”este facilitatea, inconştienţa
sacralizării în toiul vieţii unui om politic, de
valoare, să admitem, gest de profanare a religiei.
În plus, modalităţile artistice nu păreau cele mai
expresive. Iată o primă contradicţie relevată de
Eminescu.

A doua: arta occidentală mizează şi ea pe
reprezentări umane în biserici, pe înfăţişarea
omului în diferite şi semnificative ipostaze în
plan teluric. Statismul, convenţionalul caracteri-
zau arta bizantină, comparativ cu dinamismul
artei occidentale. Făcând abstracţie de topos,
esenţial rămâne ,,mimetismul” acelor meşteri
populari, pseudo-artişti, de fapt. Absenţa talen-
tului major supără, însă nici nivelul lor de
instruire nu era unul reconfortant. Neforjaţi într-
un mediu universitar, ,,Iconarii” nu aveau nici
ambiţia autodepăşirii…Tocmai de aceea, gazeta-
rul resimte amărăciunea realităţii: ,,în ele (în
icoane) nu e artă, ci manieră”.

Episodul, România liberă (noiembrie –
decembrie 1888), aşa-zis ,,foc de paie” jurnalis-
tic, s-a prelungit prin Fântâna Blanduziei, prin
ultima escală profesională concretizată prin
patru articole: Fântâna Blanduziei, Formă şi
fond, 1888 (toate în decembrie 1888) şi Ziua de
mâine (ianuarie 1889).

,,Nu întâlnim, însă, în epilogul publicisticii
sale desfăşurarea amplă a discursului critic –
apreciază D. Vatamaniuc – culoare în prezenta-
rea oamenilor şi virulenţa limbajului polemic2”.

În primul articol cititorul atent va descoperi
aceeaşi frază durativă, luciditate şi sobrietate ca
şi cum nici n-ar fi existat un hiatus de cinci ani
într-ale gazetăriei. Cu un incipit sociologic – în
ţările civilizate organizarea socială şi politică nu
este inexpugnabilă, generând nemulţumiri –
publicistul transferă ideatica în câmpul cultura-
lului şi esteticii. În Germania, atât de venerată
există ,,un rău ascuns” care-i determină pe băşti-
naşi să emigreze.

Funcţionarismul exacerbat din Rusia a deru-
tat intelectualitatea: ,,oamenii învăţaţi caută o
soluţie disperată în nihilism”3. În Franţa, iniţia-

toarea numeroaselor mişcări şi curente literar-
artistice, ,,clasa a patra se pregăteşte a pune
mâna pe puterea statului şi a alunga din funcţii şi
sinecura burgheziei”4. În Imperiul de la vest,
Austria şi Ungaria se subminează reciproc. Italia
se confruntă cu o criză în agricultură (,,mizeria
agrară e mare”) şi cu o scumpire fără precedent
a traiului, încât italianul obişnuit îşi vinde forţa
de muncă pentru 50 de bani pe zi. Doar în
Anglia, situaţia pare alta, lipsită de convulsii
sociale. Pentru prezentarea cvasicompletă a
situaţiei europene, natural că Eminescu a tras cu
ochiul la revistele străine. Regăsim spiritul sin-
tetic ca în vremurile bune şi fastuoasa derulare a
ideilor, în cheia oralităţii. Originaliatatea conţi-
nutistică reiese şi ea din identificarea a două boli
ce macină Occidentul: una socială – mişcări
sociale de intensitate diferită – şi alta sufleteas-
că, sub cupola căreia intrau anxietatea, melanco-
lia, nevroza, scepticismul şi pesimismul. Din
nou, dezbaterea de idei este transgresată în uni-
versul inefabil al artei. Sunt investigate rădăcini-
le unor curente artistice. Romantismul, de pildă,
a apărut în Germania – şi în Franta – eludându-
se „prezentul insuficient”. Naturalismul francez,
dimpotrivă, a întors spatele viitorului şi trecutu-
lui, iar arta modernă amestecând ideea cu
„forma nobilă şi pură” se preta la „scopuri puţin
înalte”5.

Modernismul – apreciază gazetarul – acceptă
influenţe nefaste care îl ,,profanează”.
Pesimismul funciar al poetului contaminează şi
filozofia, nu neapărat personală (de altfel mulţi
specialişti îi contestă acest atribut lui Eminescu),
cât europeană. Exemplele alese, ca generatoare
de pesimism se numesc: Schopenhauer (zis
Dumnezeu), Hartmann (profetul său) şi A.
Comte. Filozofia, ca disciplină, se află în impas.
Soluţia pentru depăşirea crizei de către artă şi
filozofie o reprezintă, în viziune eminesciană,
recursul la antici şi folclor. Cultura latină ar fi
,,lipsită de amărăciune şi de dezgust (…) refugiu
în contra grijilor şi durerilor”; cât despre folclor
, acesta rămâne în mod cert ,,izvor pururea reîn-
tineritor6”. Aidoma paşoptiştilor, Eminescu
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,,soarbe din vâna poeziei populare – confirma
Rosa del Conte – al cărei aspect artistic cel mai
variabil îl caracterizează în mod admirabil: esen-
ţialitatea limbii, o esenţialitate de gust modern7”.

Ei, autorii antichităţii, ,,plini de adevăr, de
eleganţă, de idei şi care rămân pururea tineri
constituie un remediu în contra regresului inte-
lectual8”.

Articolul 2, Fond şi formă se axează tot pe un
joc al planurilor tematice, sociale şi culturale, şi
pe oferirea unei soluţii salvatoare. Contestarea
sălcie ca introducerea intempestivă a formelor
exterioare de cultură apuseană n-a avut efectul
scontat, ci a semănat cu un implant forţat, în loc
de o preluare graduală, lentă. România nu a
putut emite pretenţia de Stat realmente cultural
şi civilizat.

Mimesis-ul cultural a condus la crudul ade-
văr că populaţia a scăzut, că raportul natalitate –
mortalitate ne dezavantajează, în schimb numă-
rul străinilor deţinători de funcţii prestigioase a
sporit neverosimil. Partidul Liberal a oferit viza
la demnităţi – acuza Eminescu – bieţilor greci,
bulgari, evrei, cu toţii având afinităţi cu doctrina
respectivă. Primul pas: în 1876, primul an de
guvernare liberală.

Măsura salutară: nu mazilirea acestor inşi de
obârşie exotică, ci aplicarea de reforme! (aici
Eminescu gândea nu ca un junimist ci ca un libe-
ral). Aşa putred de bolnav şi epuizat fizic, ziaris-
tul îşi regăseşte aplombul în articolul 1888, pro-
bând un vizionarism unic, cu două decenii,
înaintea primului război mondial. Pasionat şi
ultradocumentat întru politica externă,
Eminescu, sesiza, cu nelinişte aplanată, că state-
le puternice, chiar coloniste intraseră în febra
înarmărilor, a revanşei. În Franţa, generalul
Boulanger, în numele unei iubiri aprinse pentru
Republică, doreşte a-i întruchipa în sens figurat,
pe Gambetta oratorul, şi pe Napoleon, cucerito-
rul, optând pentru sporirea bugetului militar.
Deşi n-a putut stopa corupţia administrativă,
împăratul Rusiei, prospectează Asia, construind
căi ferate spre Persia, Afganistan, cu ţinta India.
Germania, Anglia, ca mari puteri nu au stat cu

mâinile în sân.
În esenţă ,,în toate unghiurile continentului

lumea e neliniştită… prin prisma unui viitor
încărcat de furtună9”.

Ziua de mâine oferă un tablou concis de poli-
tică externă descriind ceea ce este semnificativ
în Europa. Ideile se află în prelungirea celor din
articolul anterior. Gazetarul este obsedat de
iminenţa unei conflagraţii mondiale. În pofida
unor mari probleme financiare şi a unui deficit
de peste 1150 de milioane, Germania încerca a
progresa pe linie militară. Rusia îşi schimba
strategia, devenind duplicitară10, una spunând şi
alta executând.

Culmea este că state de plutonul al II-lea,
Portugalia, Elveţia, Belgia, Olanda se preocupau
doar de bunul trai. Un alt stat, de talia României,
Serbia se preocupa de îmbunătăţirea
Constituţiei.

Aceste ultime articole demonstrează realis-
mul gândirii politicii eminesciene precum şi
intuirea declanşării, la distanţă de două decenii,
a primului război mondial. Prima zi a lui 1889
(data apariţiei ultimului text jurnalistic) a dema-
rat cum nu se putea mai sumbru, prevestind
recăderea reflexivului publicist în ,,bezna uită-
rii”, pentru ca în iunie, pe 15, să se producă tra-
gicul: extincţia.

Note:
1. Să nu uite că redactorii de la Românul lansaseră sin-

tagma ,,teroriştii de la «Timpul»”
2. În M. Eminescu, Icoane vechi şi icoane nouă, în

speță, Eminescu ziarist., p. 34-35
3. M. Eminescu, Publicistica. Repere istorice şi

istografice, Ed. Cartea moldovenească, Chişinău, 1990,
p.502

4. Ibidem, p. 502-504
5. Ibidem, p. 504
6. Ibidem, p. 505
7. Rosa del Conte, Eminescu sau despre Absolut, Ed.

Dacia, Cluj-Napoca, 1990, p. 373
8. M Eminescu, Publicistica. Repere istorice şi istori-

ografice , p. 505
9. Ibidem, p. 506-507
10. Ibidem, p. 508
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„Balcic nostalgic cum e luna,
Albind pereții râpelor pustii, 
Podind pe valuri licărite bruma,
Veghind cu basme moarte vremuri vii.

Balcic încins cu ziduri de cenușă,
Balcic cuprins cu murmur de fântâni, 
Încununat cu ceruri de brândușă,
Împodobit cu semne din păgâni.”

Ion Pillat, Balcic

Pentru românii din generațiile de azi cel mai pro-
babil Balcicul nu mai are rezonanța pe care o avea în
sufletele celor de altădată, care numeau locurile
„Coasta de Argint”. Și cei care călătoreau în
Cadrilater în vremurile când revenise la România și
nu erau impresionați plăcut de ce vedeau de regiune,
apreciau, în schimb, Balcicul. De pildă Sadoveanu, și
el mai degrabă dezamăgit de ce văzuse în Cadrilater,
de Bazargic, scria că Balcicul este „ceva cu totul nou
și neașteptat, într-un decor romantic”1.

Cartea este bine-cunoscută, a fost analizată/
comentată și în epocă și după. Pillat scria în
Mărturisiri, 1942 – secvență reprodusă și în aceste
pagini: „La Balcic am scris mai toate versurile din
volumul cu același nume și multe altele; el a inspirat
soției mele, pe lângă ilustrațiile cărții, luminoase
acvarele”2. Iar aceasta este o ediție care, scrie Monica
Pillat, reproduce întocmai pe aceea apărută la
Craiova, la Scrisul Românesc, în 1940, cu ortografia
vremii etc. Însă, la final, sunt adăugate „amintiri ale
locului”, ale lui Ion, Dinu, Corneliei și Monicăi
Pillat, cu menirea de „a-l introduce pe cititor în
ambianța de altădată a acestui țărm pierdut”. De ase-
menea, sunt și fotografii din arhiva familiei, în care
se regăsesc și câțiva prieteni, ca arhitecta Henrietta
Delavrancea-Gibory, cea care a făcut proiectul pentru
vila lui Ion Pillat din Balcic. Între ilustrațiile semnate
de Maria Pillat Brateș este și un portret al lui Ionel

Teodoreanu, făcut tot la Balcic.
Balcicul, astăzi un loc pe harta Bulgariei, mai

amintește nouă românilor, în special, de ceea ce a fost
odinioară mai mult prin Palatul Regal, prin splendi-
dele grădini aferente și capela Stella Maris, atât de
iubită de Regina Maria, care scria3: „Balcicul pentru
mine a devenit un colț de liniște și odihnă, unde mă
duc să-mi împrospătez sufletul și trupul. Coasta de
Argint are un farmec rar”. Stela Maris, capela despre
care Pillat scrie: „La plaja liniștită când stelele înnu-
meri/ Coboară pe potca pustie sub smochin/ Colina,
cumpănindu-și izvoarele pe umeri/ Ca o fecioară
greacă purtând urciorul plin”.

Balcicul a fost un loc aparte și pentru Ion Pillat
(care, scria Dinu Pillat, „visa să se retragă la
bătrânețe într-o insulă din arhipelagul Cicladelor”,
crezând până la moarte „că acolo are să se oprească
pentru totdeauna”), și pentru familia sa. Poetul a des-
coperit Balcicul în 1929.4 Oricum, din vara acelui an
datează primele referiri la Balcic în corespondența sa.
Scria despre un loc de „un pitoresc neîntrecut”, des-
coperit după ce a susținut niște de conferințe – despre
care citim și în scrisorile sale5 – la Universitatea
Liberă Coasta de argint, condusă de Octavian
Moșescu, dar și legat de moșii ale familiei, aflate nu
departe. Familia a cumpărat casa din Balcic în 1933,
pe fosta stradă... Vasile Alecsandri. Dinu Pillat (în
Mozaic istorico-literar. Secolul XX, 1965 – secvență
reprodusă și în aceste pagini) scrie că tatăl său a des-
coperit Balcicul „cu prilejul unei excursii în 1934”,
hotărând să cumpere un teren pentru casă acolo.

Octavian Moșescu povestește, într-o carte6 în
care l-a pomenit, de altfel, ades pe poet, cum, la un
„taifas” în casa familiei Pillat („cu terasă, dominând
orizontul larg al golfului”), acesta a spus: „Așezarea
mea pe aceste locuri multora li se pare ciudată. Am
cântat roadele pământului, belșugul toamnei, satul
meu, serile argeșene și lanurile moldovene, bucolic și
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tradiționalist, cum spune G. Călinescu, ca astă seară
să fiți musafirii mei la mare”. 

Ion Pillat a simțit mereu nevoia acută a legăturii
cu originile, cu familia, cu meleagurile natale sau/ și
cu acelea pe care le circumscria orizontului său sufle-
tesc, fapt care se vede în volumele sale de versuri.
Între acestea a fost și Balcicul, despre care scria: „aici
găsesc singurul meu refugiu din viața tumultuoasă a
capitalei”. Iar în paginile sale de început la această
carte autorul spune: „Priveliștile sunt ca oamenii: cu
unele te înrudești din copilărie, pe altele le alegi cu
afinitatea trainică ce unește sufletele noastre”.

Relevantă, și în acest sens, mi s-a părut și rapor-
tarea la „casă”, fie ea cea de la Balcic, Miorcani sau
Florica. „Casa” are un „loc” al ei în această „rădăci-
nă” a vieții poetului. O funcție aparte, încărcată nu
doar de amintiri, ci și de simboluri, de la cel al
tradiției, originilor ancestrale, strămoșilor la al mem-
brilor familiei.

Cornelia Pillat descrie locul unde se afla casa
familiei la Balcic7: „Clădirea, cu o terasă largă în fața
mării, se afla la extremitatea dinspre nord a grădinilor
Palatului Reginei Maria...”. Și, într-un fragment din
Ofrande, 2002, reprodus aici: „Casa, cu terasa ei
largă deasupra grădinilor cu pruni și meri, cu havu-
zuri și alei tivite cu boschete de trandafiri sau șiruri
de crini (...)”.

Iar Dinu Pillat (descris de Virgil Nemoianu astfel:
„prin excelență blînd, manierat, un om fin și politi-
cos. Nu prea înalt, destul de oacheș (...) era ospitalier
și prietenos, omenos”8), în secvența amintită din
Mozaic istorico-literar, scrie: „Totul se desemnează
în unghiuri drepte, care se deschid primitor. Geamuri
mari, cu dispozitiv de retragere în zid, ocupă toată
fațada. O impresie de aerian, de mirador al luminii.
Din interior nu se vede decât marea (...)”.

La fel ca Monica Pillat care scrie (Ceasuri de
demult, 2021, secvență reprodusă aici) că a „recunos-
cut casa din poze, dar frumusețea ei era știrbită de
prezența unui bloc înalt”, am simțit și eu. Peste ani, a
găsit locul „tot mai înghesuit” de noi și noi
construcții... 

Vilele scriitorilor, artiștilor români au avut fiecare
soarta ei. Cea a lui Ion Pillat era doar... o casă înghe-
suită și căreia puteai să îi ghicești frumusețea de altă-
dată doar printr-un efort al imaginației. 

Iată și un poem într-un vers din volumul cu aceas-
ta creație originală a lui Pillat despre casa din Balcic:

Casă la Balcic

„Și sufletul și casa mi le-am deschis pe mări.”9

O oglindire a felului în care simțea poetul
Balcicul (mai ales, desigur, cât încă mai era casa sa și
orășelul era parte din România în volumul Balcic),
unde, altădată, înainte de a fi desprins de trupul țării,
se regăsea, poate, mai aproape de acele adieri medi-
teraneene la care visa, o avem și Inscripții pentru
cărțile mele:

Balcic

Surpări de soare alb pe mări albastre,
Și seara foc de maci pe val de-argint:
Balcic, de care mi-am legat iubirea –
De ce și dor și granițe ne mint?...

Ion Pillat a dedicat multe pagini Balcicului. Iar
faptul că asta se întâmplă nu doar în ciclul cu același
nume, despre care reamintim mai tinerilor cititori
acum, ci și în unele poeme într-un vers, multe fiind
comentate în epocă, și în alte volume, subliniază felul
în care primise în sufletul său acest loc.

Vlaicu Bârna10, de exemplu, scria în una din cro-
nicile sale despre opera poetului, despre astfel de
poeme din Țărm pierdut: „În Țărm Pierdut poetul ne
oferă o imagine picturală a Balcicului. A Balcicului
de azi, desigur, în luminile căruia mai stăruie senină-
tatea clasică, – inspiratoare a vechilor creatori de vis.
Totuși Țărm Pierdut nu e numai pictural. Poetul nu se
mărginește la descripție – oricâtă ar pune chiar în
descripții” „cu acea neliniște caracteristică
inspiraților”, pentru că „în evocări și calde descripții,
poetul Ion Pillat e un maestru neîntrecut”. Tot despre
Țărm pierdut Șerban Cioculescu nota că „limpezimea
rămâne caracterul dominant al versului d-lui Ion
Pillat”, și „caracteristicile scrisului său poetic” sunt
„echilibru, armonie, seninătate”11.

Lumea din Balcicul lui Pillat, „nostalgic cum e
luna”, unde vezi „un turc cu barba ninsă și cu turba-
nul verde”, cu vreo „luntre veche culcată peste plajă”,
nu-l mai auzi pe Ali cântându-și cântecul despre „doi
ochi mari și-o gură mică”, nu mai treci pe lângă
vechiul cimitir tătăresc pe care îl poți vedea cu ochii
trecătorului de odinioară, cum nu mai vezi cum
„măgarul turcului” „se oprește/ La jgheab de marmu-
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ră să bea”... Balcicul acela, din ce am putut eu vedea,
nu mai există. Grădinile înfloresc altfel, valurile mur-
mură în altă limbă. Mai există cărți ale autorilor
noștri despre lumea aceea de atunci, între care și a lui
Ion Pillat, cu picturile Mariei Pillat, care feresc pen-
tru noi perdeaua timpului ducându-ne cu sufletul și
cu pasul minții pe Coasta de Argint. 

Încheiem călătoria de suflet prilejuită de acest
volum, atât de frumos realizat editorial și tipografic,
cu cele scrise de Monica Pillat, după ce a fost la
Balcic, după „umbra bunicilor”: „Mi-am dat seama
deodată că trecutul nu trebuie privit nici prea de
aproape și nici de prea departe. Justa distanță îl sal-
vează și ne alină pentru tot ce s-a pierdut. Atunci
sufletul poate să se facă punte între prezent și a fost
demult”.

__________________
Ion Pillat, Balcic, ilustrații și coperta I (Moschee, acua-

relă pe carton, 1937) și IV (Vedere din Balcic, acuarelă pe
carton, 1937?) de Maria Pillat Brateș, Baroque Books &

Arts, București, 2022, 88 p.

Note:
1. Mihail Sadoveanu, Depărtări, Casa Școalelor,

București, 1930, p. 57.
2. Maria Pillat Brateș are, în afară de ilustrațiile din

volumele Balcic și Povestea maicii Domnului, între altele,
și un afiș intitulat tot „Balcic”. A realizat pentru Salonul de
Desen și Gravură, deschis în 1928, pentru lucrări de artă
plastică de toate genurile, în 1937, un afiș: „Balcic-
Roumanie”. (Virginia Barbu, Saloanele de desen și gravură
din perioada interbelică, în „Studii și cercetări de istoria
Arte, Artă plastică”, serie nouă, tom 6 (50), p. 97-103,
București, 2016.)

3. Câteva gânduri pentru Balcic, în „Coasta de Argint”,
ziarul cultural al universității libere din Balcic, sub direcția
lui Octavian Moșescu, anul I, nr. 1, luni 2 aprilie 1928. 

4. Carmen Brăgaru consideră că ar putea fi și mai
devreme, dar nu există notații care să susțină acest fapt – în
C.B., Ion Pillat  – de la vilegiaturist la rezident al
Balcicului, în „Revista de istorie și teorie literară”, anul VI,
nr. 1-4, 2012, p. 33-44, și Ion Pillat descoperă Balcicul, în
„Revista de istorie și teorie literară”, an V, nr. 1-4, ianuar-
ie-decembrie, București, 2011, p. 31-38.

5. Ion Pillat, Scrisori (1898-1944), ediție îngrijită de
Cornelia Pillat, Editura Du Style, București, 1988.

6. Octavian Moșescu, Toamna, pe terasa poetului Ion
Pillat, în volumul Vitralii, Editura Literară, București,
1971, p. 92.

7. Cornelia Pillat, Eterna reîntoarcere, p. 120. De alt-
fel, autoarea se referă în mai multe texte din carte la Balcic,
la Ion Pillat și poemele sale legate de Balcic ș.a. Mai există
și azi, folosită în comerciale, pentru un restaurant, vila „Ion
Pillat”, una din cele 22 proiectate aici de Henrietta
Delavrancea Gibory (1894-1987); Riri, cum îi spuneau
apropiații; fiica cea mică a lui Barbu Ștefănescu-
Delavrancea, soră a Cellei Delavrancea și a pictoriței
Niculina Delavrancea-Dona. A proiectat la Balcic și două
pavilioane pentru Regina Maria, în incinta fostului Palat
Regal: Pavilionul de ceai al Reginei (1935), azi în stare
precară, și Pavilionul Grănicerilor (1936), azi poartă
numele de „Vila Izbânda”.

8. Virgil Nemoianu, Dinastia Pillat, în „Convorbiri
literare”, nr. 6, iunie, Iași, 2021.

9. Ion Pillat, Opere, volumul III, Editura Eminescu,
București, 1986, p. 156.

10. Vlaicu Bârna, Ultima carte de poesie a d-lui Ion
Pillat, în rubrica „Vitrina literară a «Societății de Mâine»,
din trimestrialul Societatea de mâine”, București, anul 16,
trimestrul Iulie, August, Septembrie 1939, no 3 (no 367
dela apariție), p. 82.

11. Ș. Cioculescu, Țărm pierdut, în volumul Aspecte
lirice contemporane, Casa Școalelor, 1942, p. 214.
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Următoarele catrene reprezintă o selecție dintr-un
remarcabil „duet”, prin care s-au împletit vocile a două
mari personalități ale literaturii române: Ion Pillat
(1891-1945) și Mircea Streinul (1910-1945). 

Considerat unul dintre poeții noștri tradiționaliști,
Ion Pillat a fost și editor, publicist, eseist și traducător.
Ca o încununare a activității lui literare a fost ales în
anul 1936, membru corespondent al Academiei
Române. S-a născut la București într-o familie celebră,
fiind pe linie maternă chiar nepotul marelui om politic
Ion C. Brătianu. Pe linie paternă făcea parte dintr-o
veche familie de boieri.

În perioada copilăriei dar și mai târziu, când a înce-
put să-și contureze creația literară, părăsind adesea
Bucureștii, a pendulat între moșiile Florica de pe Argeș,
aparținând ramurii brătiene a familiei și Miorcani de pe
malul Prutului, în nordul Moldovei, unde exista un
conac al boierilor de ascendență paternală. Ambele
aceste spații au fost binecuvântate cu harul literaturii și
poeziei, din care s-a inspirat din belșug nu doar poetul,
ci și alți membri ai familiei lui. Merită însă menționat
că, pe celălalt mal al Prutului în Republica Moldova, în
dreptul Miorcanilor se află Pererâta, locul de naștere al
unui alt mare poet român, Grigore Vieru. De altfel
Vasile Voiculescu, unul din marii prieteni al lui Ion
Pillat, scria: „La Miorcani și-a chivernisit poetul moșia
lui spirituală de pe care a cules îmbelșugat rod eternˮ. Și
chiar poetul în Inscripții pentru cărțile mele, referindu-
se la volumul Satul meu, recunoaște: „Oglinda cea mai
mică dă tot cerul,/ Un om cuprinde toată omenirea./
Noroc nu am de falnice orașe:/ Pe Prut, Miorcanii mi-au
ursit menireaˮ. Mai târziu Ion Pillat a descoperit și
Balcicul, un alt loc preferat care l-a inspirat. 

Ion Pillat a avut parte de o viață plină și frumoasă,
călătorind mult și bucurându-se de privilegiile statutului
lui social înalt și ale familiei înstărite. Astfel încât, are
dreptate cercetătoarea Carmen Brăgaru atunci când, în
lucrarea ei dedicată poetului intitulată Ion Pillat euro-
pean în țara sa, român în Europa scrie: „oricât ar părea
de paradoxal destinul a fost generos cu poetul atunci
când i-a curmat viața în primăvara anului 1945ˮ. Pentru
că astfel a evitat cunoașterea mizeriei, durerii și

umilinței din închisorile comuniste. Pe care, din păcate,
le-au cunoscut din plin, o parte din membrii familiei lui.

Astfel, soția poetului pictorița Maria Pillat-Brateș
(1892-1975), fiica lui Ion Procopie-Dumitrescu, fruntaș
liberal care a ocupat un timp funcția de primar al
Bucureștiului, a fost arestată de către regimul comunist
în anul 1949, fiind ținută mai întâi în penitenciarul din
Botoșani și apoi mutată cu domiciliul forțat pentru o
perioadă de cinci ani de zile la Miercurea Ciuc.

Fiul poetului scriitorul Dinu Pillat (1921-1975) a
fost arestat în anul 1959, împreună cu un grup de mai
mulți intelectuali printre care erau Constantin Noica,
Alexandru Paleologu, Nicolae Steinhardt și Arșavir
Acterian, formând grupul „Noica-Pillatˮ implicat în
așa-numitul „proces al intelectualilorˮ. Dinu Pillat, care
finalizase în 1948 în conacul de la Miorcani manuscri-
sul romanului său Așteptând ceasul de apoi, a fost acu-
zat de „crimă de uneltire împotriva ordinii socialeˮ și
condamnat la 25 de ani de muncă silnică și 10 ani de
degradare civică. Manuscrisul romanului menționat, în
care majoritatea personajelor fac parte din mișcarea
legionară, a fost preluat de securitate din podul casei
scriitorului, constituind principalul cap de acuzare. Deși
în acest roman Dinu Pillat nu face o apologie a mișcării
legionare și nu empatizează cu această mișcare, oferind
mai degrabă o critică a ei, justiția acelor vremuri îl incri-
minează pe autor pentru însuși faptul că a scris despre
legionari.

Romanul are la rândul lui o „biografieˮ interesantă,
fiind considerat multă vreme pierdut. Abia în anul 2010
dactilograma lui a fost redescoperită la sediul Arhivelor
CNSAS din Popești-Leordeni, fiind predată fiicei lui
Dinu și a Corneliei Pillat, scriitoarea Monica Pillat. A
fost publicat imediat la editura Humanitas, cu o prefață
de Gabriel Liiceanu, ediția fiind îngrijită de Monica
Pillat.

Fiica lui Ion Pillat, Pia Pillat (1916-2010) și ea cu
veleități literare, a scăpat de închisoarea comunistă
numai datorită faptului că a reușit performanța să fugă
pe calea aerului din România comunistă în toamna anu-
lui 1946, împreună cu soțul ei din acea perioadă Mihai
Fărcășanu președinte al organizației Tineretului
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Național Liberal. Principala organizatoare a acestei pal-
pitante evadări a fost chiar Pia Pillat, care astfel ș-a scă-
pat soțul căutat de comuniști de la o moarte aproape
sigură. În străinătate însă, cei doi au divorțat, iar Pia s-
a recăsătorit cu un medic englez, devenind Pia Pillat
Edwards. Romanul evadării din România comunistă a
fost scris chiar de organizatoarea ei Pia Pillat Edwards,
mai întâi în engleză cu titlul The flight of Andrei
Cosmin, fiind semnat de autoare sub numele Tina
Cosmin, pentru a-și camulfla identitatea și publicat la
Londra în anul 1972. Volumul a avut succes, fiind ime-
diat remarcat de critici și producători care i-au propus
chiar realizarea unui film după el. Pia însă a refuzat,
gândindu-se la familia din țară. Romanul a fost tradus și
în limba română și publicat la editura „Vremea” cu titlul
Zbor spre libertate, în anul 2006.

Cornelia (Nelli) Pillat (1921-2005), soția lui Dinu
Pillat, deși nu a fost închisă de comuniști a trăit dramele
arestării și deportării soacrei, arestării și morții tatălui ei
Gheoghe Ene-Filipescu (1952) și apoi arestării și morții
soțului. În pofida vicisitudinilor sorții între Nelli și Dinu
Pillat a existat o frumoasă și durabilă poveste de dragos-
te care a putut fi, cel puțin fragmentar, reconstituită pe
baza corespondenței dintre ei cuprinsă în cartea
Biruința unei iubiri, îngrijită de fiica lor Monica Pillat
și prefațată de H.R. Patapievici. După moartea soțului ei
Cornelia Pillat s-a ocupat de publicarea scrierilor lui
Dinu Pillat și apoi a îngrijit publicarea în două ediții a
operelor complete ale socrului ei, Ion Pillat.

În sfârșit, Monica Pillat (născută în 1947) este sin-
gura urmașă rămasă să ducă mai departe tradiția literară
pillatiană. A publicat mai multe volume de poezie, dar
notabilă este și străduința ei de a aduce mai multă lumi-
nă asupra biografiei sau creațiilor unor membri ai ilus-
trei ei familii sau a unor alți oameni de litere. Astfel s-a
ocupat mai întâi de îngrijirea unor scrieri ale tatălui ei
Dinu Pillat și ale lui Radu Șerban în colaborare cu
Doina Uricariu. A publicat în aceeași colaborare frumo-
sul album bilingv Pictură și reverie (Painting and
Reverie), dedicat bunicii ei Maria Pillat-Brateș. A conti-
nuat prin îngrijirea după cum am arătat a publicării
romanelor Așteptând ceasul de apoi și Zbor spre liber-
tate sau corespondenței părinților ei în Biruința unei
iubiri. În același registru trebuie consemnată și publica-
rea corespondenței mătușii ei Pia Pillat cu familia, în
cartea Sufletul nu cunoaște distanțele sau dintre Lily
Teodoreanu soția lui Ionel Teodoreanu și a ei proprii cu
Pia Pillat, în cartea Minunea timpului trăit. O altă per-
sonalitate evocată de ea este mătușa Ioana, fiică a lui
Florian Procopie Dumitrescu care a fost fratele bunicii
ei Maria Pillat–Brateș. Această mătușă s-a căsătorit cu

marele dirijor Sergiu Celibidache, iar cartea pe care i-a
dedicat-o Monica se intitulează: Ioana Celibidache o
mătușă de poveste. Tot memorialisticii este dedicat și
volumul Povestind despre atunci, în care îl are ca inter-
locutor pe Barbu Cioculescu. 

Mircea Streinul asemeni lui Ion Pillat a fost poet,
editor, publicist, traducător și antologator, dar în ultima
perioadă a vieții s-a remarcat în special ca prozator. Ca
și în cazul lui Ion Pillat, confratele său mai vârstnic în
arta poeziei, moartea prematură l-a scăpat de închisorile
comuniste. Mircea Streinul este însă în literatura noas-
tră mult mai puțin cunoscut față de Ion Pillat. Pentru că
nu a scăpat de detenție opera lui trecută în fondul secret
al bibliotecilor publice. Așa cum arată academicianul
Constantin Ciopraga în prefața intitulată „Un destin
tragicˮ la studiul Mircea Streinul viața și opera, realizat
de criticul literar Mircea A. Diaconu, asupra scrierilor
lui „s-a așternut o jumătate de veac de tăcere dirijatăˮ,
din câteva motive. Mai întâi, abordarea istoriei sau cul-
turii Bucovinei, ca de altfel și Basarabiei, era în acele
timpuri supusă interdicției politice. Apoi, în opera lui
epică dedicată în întregime acestei provincii a
României, el atrage atenția și asupra pericolului
bolșevic. În sfârșit, în multe din creațiile sale literare,
dar și în publicistică a fost influențat de ideile mișcării
legionare. 

S-a născut în comuna Cuciurul Mare, la sud de
Cernăuți, ca fiu al preotului Gavril Streinu și al
Olimpiei (Șandru). Adolescența lui a fost marcată de
pierderea timpurie a tatălui. Nu s-a bucurat de o
existență atât de fericită ca mai ilustrul său confrate,
dimpotrivă destinul lui a fost dramatic . S-a stabilit la
Cernăuți, oraș de care a fost foarte legat și apoi, după
ocuparea Bucovinei de nord la București și pentru puțin
timp ca refugiat la Câmpulung–Muscel, iar în călătoriile
pe care le-a făcut nu a părăsit teritoriul țării. În schimb,
după cum arată unul dintre prietenii și colaboratorii lite-
rari apropiați Mihai Cazacu „era într-o permanentă
ardere, iar scrisul său era fumul, cenușa combustiei sale
interne. De aici activitatea sa debordantă în scrieri,
publicații, susținerea și mobilizarea celor din jur, încu-
rajarea, îndemnul provocator adresat tuturorˮ.

La Cernăuți a fost inițiatorul și liderul grupării și
revistei „Iconar”. Nu s-a putut consola de despărțirea de
Bucovina natală și s-a îmbolnăvit, fiind îngrijit până în
ultima clipă, de mama lui care l-a însoțit permanent. A
început să se stingă, după cum arată academicianul
Constantin Ciopraga în aceeași prefață „în mediu
bucureștean, în contact cu confrații de generație final-
mente declinând, asediat de nebulozități și îngenunchiat
de boală.”
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Numele lui de familie bizar stârnea ironie, în special
în rândul naționaliștilor din acele vremuri. Dar bucovi-
neanul ținea să precizeze că, spre deosebire de cel al cri-
ticului Vladimir Străinu (pseudonim al lui Nicolae
Iordache), numele lui era unul real. În schimb criticul
literar replica prin calamburul malițios: „Eu sunt nu, iar
el este nul”.

În anul 1936 Ion Pillat publica la editura Institutului
de arte grafice „Cartea Româneascăˮ din București pla-
cheta Poeme într-un vers, cuprinzând 90 de astfel de
poeme, fiecare dintre ele limitat la un singur vers, dar
dispus pe o întreagă pagină. Încă o dată, prin interme-
diul Inscripțiilor pentru cărțile mele, avem a dispoziție
o prezentare sumară a volumului chiar din partea auto-
rului: „C’un singur vers am încercat să farmec/ În tine-
o lume de simțiri și vis–/ Pătrunde-l cum pătrunde’n
zori lucirea/ Priveliștii printr’un oblon deschisˮ.

Demersul poetului a stârnit dezbateri vii și polemici.
Astfel, semnalăm o recepție rezervată și chiar critică din
partea lui George Călinescu, Șerban Cioculescu,
Cicerone Theodorescu, Mihail Sebastian, Octav Șuluțiu,
Matei Alexandrescu, Erasm (Petru Manoliu), Pompiliu
Constantinescu și Vladimir Străinu. Cronici mai bine-
voitoare, uneori chiar apreciative asupra volumului au
fost făcute de Perpessicius, N. Mihăescu, I. Valerian, M.
Niculescu, Constantin Stelian, Gr. Tăușan, Gh. Stelian,
Ion Biberi, Florin Vasiliu, Traian Chelariu, Ion Chinezu,
Eugeniu Speranția, Ovidiu Papadima, Aurel Martin și
Mircea Streinul.

Colaborarea dintre Ion Pillat și Mircea Streinul a
început printr-o carte poștală din 14 mai 1936, păstrată
în arhiva familiei Pillat din care reproducem: „Stimate
Domnule Ion Pillat, vă mulțumesc pentru volum. Vom
scrie despre el. Dar nu acesta este rostul prezentei cărți
poștale. La volumul D-vs. Poeme înt-un vers am scris
niște comentarii lirice. Aș vrea să tipăresc în curând
aceste comentarii sub titlul Comentarii lirice în terține
la poeme într-un vers de Ion Pillat. Deși nimeni nu-mi
poate interzice în public un astfel de volum țin, totuși,
să am aprobarea D-vs. Vă transmit patru din aceste
terține”. Urmează comentarii lirice la poemele Vecernie,
Stelă de mim, Păstorul mării și Casă la Balcic.

Ion Pillat a aprobat tipărirea și a primit cu plăcere
propunerea tânărului său confrate. O dovedește faptul
că două dintre poemele într-un vers pe care el le-a rea-
lizat ulterior sunt dedicate chiar lui Mircea Streinul.
Scriitorul bucovinean s-a ținut de cuvânt. Mai întâi în
luna septembrie a anului 1936, în numărul doi al revistei
„Țara Șipenițului” (numită după societatea cultural-
națională omonimă), care apărea la Cernăuți, a publicat
șapte „comentarii” la poemele lui Ion Pillat. Apoi, către

finele anului 1936, a publicat placheta Comentarii lirice
la poeme într-un vers de Ion Pillat, cu 12 gravuri de
Rudolf Rybiczka, ilustratorul revistei „Iconar”, la editu-
ra George Drumur din Cernăuți. Volumul cuprinde
comentarii pentru toate cele 90 de poeme publicate de
Ion Pillat și pentru cele două care i-au fost dedicate,
deci în total, 92 de catrene. Exemplarul trimis lui Ion
Pillat poartă următoarea dedicație: „Domnului Ion Pillat
această cunoaștere lirică la „Poeme într-un vers”, care
mi-au prilejuit cea mai frumoasă muncă literară și mi-
au vegheat tristețea de a fi om, împreună cu omagiile
mele (din partea) lui Mircea Streinul. Cernăuți într-a 29-
a lui decembrie 1936”. 

Colaborarea dintre cei doi scriitori a continuat și în
aceeași revistă „Țara Șipenițului”, în numărul 1-2
(ianuarie-aprilie) 1937 au fost publicate cu dedicația
„lui Mircea Streinul”, 27 poeme într-un vers ale lui Ion
Pillat, dintre care 25 erau noi, iar două au fost cele tri-
mise anterior, tot cu dedicație, bucovineanului. Toate
aceste poeme sunt datate Balcic, Paști 1936. Ion Pillat
și-a adunat toate cele 117 poeme într-un vers publicate
(90 din primul volum și celelalte 27 publicate ulterior în
Poezii, volumul 3 (1944). 

Câteva texte (titluri) atașate unor ilustrații purtând
numele „Texte la o suită țărănească de Rudd Rybiczka”
care apar în volumul Opera lirică 1929-1939, publicat
de Mircea Streinul în anul 1939, la atelierele grafice
„Mitropolitul Silvestru” din Cernăuți, pot fi luate în
considerate prin laconismul și sonoritatea lor tot ca
poeme într-un vers, realizate, de data aceasta, de către
scriitorul bucovinean

Prietenia dintre cei doi a continuat și în numărul 14
din 29 martie 1941, al publicației „Universul Literar”
dedicat lui Ion Pillat cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de
ani, Mircea Streinul publică frumosul articol intitulat
„Ion Pillat Notele unui cititor”. Pentru Mircea Streinul
Ion Pillat „un mare prieten”, îi amintește de „Cernăuții
înegurați uriașă cetate peste cerurile Prutului; acolo
numele lui Ion Pillat era familiar în plimbările noastre
prin pădurea Horecii, unde cărările mai păstrează urma
pașilor lui Eminescu”. Astfel, în acele plimbări, scrie în
continuare bucovineanul, el obișnuia să citească prieteni-
lor săi însoțitori George Drumur și Rudolf Rybiczka din
comentariile lui la „poemele într-un vers” sau din volu-
mul „Satul meu” de Ion Pillat. Și poezia lui Pillat „cu
sunet ca argintul” se înălța „ca un cântec în mirozna rea-
vănă de cimbru și sulcină, pe care boarea șoșotitoare a
fagilor imenși o mâna spre valea Prutului, ca s-o ducă
tocmai la Cernăuca Hurmuzăcheștilor, al căror conac
adăpostise cândva pe Vasile Alecsandri, pe Kogălniceanu
și pe Alecu Russo”.
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La ora cînd scriu despre cea de a douăspre-
zecea carte din Seria Poeţi laureaţi ai
Premiului Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu” – Opera Omnia, Coline cu demoni
de Ilie Constantin, Primăria Municipiului
Botoşani, cu care am colaborat la constituirea şi
consoliarea acestui premiu, dimpreună cu
Uniunea Scriitorilor din România, prin decizia
ascunsă un timp a unor angajaţi şi a unui consi-
lier local, şeful Comisiei de cultură din cadrul
Consiliului Local Botoşani, a decis, cu acordul
primarului, să ducă în derizoriu acest premiu. În
urma înregistrării la OSIM a premiului, tot pe

ascuns, au gîndit o altă strategie de continuare a aces-
tui premiu, folosindu-se totuşi, prin şiretlicuri, de ini-
ţiatorii şi organizatorii tradiţionali, Fundaţia Culturală
„Hyperion-caiete botoşănene” Botoşani şi Uniunea
Scriitorilor din România, fără a comunica sau colabora
onest cu partenerii, pe care a dorit să-i folosească în
toate pregătirile de organizare a actualei ediţii. Astfel,
la neînţelegerile create, cei doi principali organizatori,
menţionaţi mai sus, dimpreună cu juriul s-au retras din
organizare. La această oră, început de decembrie,
înainte cu o lună pînă la cea de a XXXII-a ediţie, nu se
ştie cum se va desfăşura aceasta. Prin urmare, mă văd
obligat să închei seria aceasta cu treizeci şi una de apa-
riţii editotriale. În acest umăr, aşa cum am spus mai
sus, voi scrie despre ediţia în care laureat a fost poetul
Ilie Constantin.

După doi ani de insistenţe şi şase nominalizări, cu
prezenţa întregului juriu la Botoşani, de asemenea şi a
celor cinci nominalizaţi, votîndu-se într-un birou al
primăriei, a ieşit dintre cei cinci poeţi nominalizaţi
(Gabriela Melinescu, Ilie Constantin, Cristian
Simionescu, Ion Mircea şi Nicolae Prelipceanu) Ilie
Constantin. 

Pînă în decembrie 1989, chiar mai tîrziu, Ilie
Constantin, transfug de pe la începutul anilor şapte-
zeci, nu a mai fost în ţară. L-am cunoscut la unele întîl-
niri ale revistei „Poesis”, la Statu Mare. Mi-l imaginam

altfel, aşa cum reieşea din cărţile sale de poezie, păs-
trate la fondul documentar al bibliotecii judeţene la
care lucram, decît în realitate, văzut faţă-n faţă, cu o
morgă de eurpean întors în ţara din provincia balcanică
a Europei. Părea scorţos, la prima vedere, apoi deve-
nea jovial şi foarte apropiat, bucuros că i se citiseră
cărţile, ba chiar încercînd să nu-şi mai amintească
unele poezii publicate prin revistele vremii. Era la
începutul carierei sale de poet unul dintre poeţii de
vîrf, despre care se vorba mereu în comparaţie cu
Nichita Stănescu sau alte promisiuni reale ale vremii.
Însă, fugind din ţară, poezia lui a trecut în umbră, în
uitare, aşa cum avea grijă partidul comunist cu cei
care-l trădau. Însă în pribegia lui, mai întîi în Italia,
apoi în Franţa, unde a stat cel mai mult şi s-a şi apro-
piat de mediile culturale, poezia lui a crescut în inima
şi sufletul lui, în memoria lui, legată de literatura din
care se ştia că face parte. Recuperarea teriorului pier-
dut a venit repede, iar prezenţa lui în festivalurile de
poezie din ţară, în viaţa literară, în presă şi cu noi cărţi
l-au pus repede în circulaţie. Domiciliul pînă hăt tîrziu,
chiar după ce a luat preiul la Botoşani, pînă la ieşirea
la pensie, a fost la Paris, de unde, în prejma lunii ianua-
rie, mă suna de fiecare dată şi îmi vorbea cu aluzii des-
pre ce bine i-ar prinde acest premiu. Văzînd că este în
atenţia noastră, ieşind în nominalizări încă de pe vre-
mea cînd mai trăia Laurenţiu Ulici, era firesc să insiste.
Dar nu asta a contat în alegerea lui, în acea zi de 15
ianuarie a anului 2004, cînd, cu trei voturi la două,
juriul, format din Nicolae Manolescu, preşedinte,
Mircea Martin, copreşedinte, Ion Pop, Cornel
Ungureanu şi Al. Călinescu, revenit după retragerea lui
Daniel Dumitriu, a decis ca laureatul să fie poetul Ilie
Constantin. Fericirea a fost cu atît mai mare cu cît invi-
dia colegială a ceorlalţi nominalizaţi prezenţi la
Botoşani se citea pe feţele acestora. Era primul an cînd
Magistrul Mihai Ursachi nu a mai venit la Botoşani,
bolnav fiind; în 10 martie a acelui an a murit! Gala a
fost una de reală ţinută, cu recitalul celor cinci poeţi
nominalizaţi, cu un recital de excepţie al mai multor

140140 CONVORBIRI  LITERARE

Gellu DORIAN

P
R

IM
U

L
 R

A
F

T



actori de renume din Bucureşti, aduşi la Botoşani de
Ion Caramitru. Premiul devenise cu adevărat un
moment aşteptat la nivel naţional. Nu apăruseră con-
testaţiile, dar se simţeau în aer nemulţumiri din tabere-
le viitorilor contestatari. Era şi anul pregătirii primului
Congres Naţional de Poezie, din iunie, cînd prezenţa
mare la Botoşani a poeţilor din toate generaţiile a scos
încă o dată în plus importanţa Botoşanilor şi Ipoteştilor
în viaţa poeziei româneşti contemporane. Chiar şi pe
plan local se simţea vanitatea celor care doreau şi ei să
se implice în existenţa acesteia. Era loc pentru toată
lumea, dar, desigur, doar a celor talentaţi şi nu a velei-
tarilor, care-şi constituiau deja tranşeele de viitor atac.
Iată că acum, după mai bine de optzprezece ani de
atunci, aproape că au reuşit să facă din acest premiu
jucăria lor, pe care o vor murdări şi arunca la gunoiul
din care s-au ivit cu pretenţii de inşi capabili să facă
parte din elita culturală a ţării. Vax!

Cartea lui Ilie Constantin, Coline cu demoni, apă-
rută în decembrie 2010, odată cu celelalte nouăspreze-
ce apariţii editoriale la Editura Paralela 45, în seria
Poeţi laureaţi ai Premiului Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu”, este o carte hibrid, în sensul că adună poe-
zii din toate etapele, de început şi sfîrţit, inclusiv poezii
în limba franceză, eseuri poematice. De la debutul său,
din 1960, cu cartea Vîntul cutreieră apele, pînă la cea
de a şaptea carte, Celălalt, din 1972, cărţi apărute în
doar doisprezece ani, dar şi la poeziile în franceză şi
traduse, poezia lui Ilie Constantin, constantă şi într-o
manieră oarecum singulară în contextul poeziei acelor
ani, cînd au debutat poeţii anilor ’60 şi ’70, în exigenţa
antologatorului, se reduce la doar şaizeci şi patru de
texte din prima etapă, celelalte, în prezenţă bilingvă,
din cărţile publicate în limba franceză după refugiul
său şi două poezii noi, scrise după întoarcerea în
România, ies oarecum din starea consacrată de poet şi
se aliniază unei dorinţe de afirmare în altă literatură, cu
riscurile asumate. Poate că şi aceasta a fost şi intenţia
poetului, care, cine ştie, acoperă un anumit orgoliu
creativ, scoţînd în evidenţă aşezarea lui într-o posibilă
poezie de nuanţă franceză. Citite însă în totalitatea lor,
cele în traducere şi celelalte de dinainte de a pleca din
ţară, poeziile lui Ilie Constantin se înscriu în lina
acceptată şi evaluată de critica literară. Laurenţiu Ulici
l-a semnalat cu o posibilă înnoire, dar de care n-a mai
avut parte nici poetul nici poezia română, aşa cum ar fi
dorit şi poetul. Nu acelaşi lucru constată şi Lucian
Raicu, cînd vede în debutantul Ilie Constantin un talent
singular, gata să schimbe paradigma poetică a acelor
ani, cînd poezia românească se lupta cu tiparele prolet-

culte, cu revenirea în peisaj a poeziei interbelice, dar şi
cu noua poezie, care se dorea ruptă de pericolul meta-
foritei şi a poeziei leneşe. Al. Călinescu, care semnea-
ză şi postfaţa antologiei cu un articol din 1993, vedea
în Ilie Constantin, după ce-i face un profil de bun
augur, „un destin poetic”. Plecarea lui din ţară a fost
văzută ca o „ratare” garantată, însă sîrguinţa lui Ilie
Constantin, de a se pregăti în spaţiul francez la o şcoală
cum era Alliance Francaise, l-a pus în evienţă în viaţa
literară de la Paris, unde a strălucit atît cît putea stră-
luci acolo un venetic, fie el şi talentat, figură vizibilă,
de notorietate în viaţa literară de la începutul anilor
şaizeci de la noi. Într-o oarecare măsură, Ilie
Constantin a fost un victorios, care, chiar dacă părea că
se află într-o „poezie obosită”, lectura cărţilor lui, fie
de poezie, fie de proză sau cele de eseuri este una
reconfortantă, cum constată şi Al. Călinescu.

În intenţia lui Ilie Constantin, antologia de faţă,
Coline cu îngeri, care reia titlul cărţii apărută în 1970,
s-a dorit o sinteză, în care poezia şi eseul, dar şi varian-
tele în franceză fac un profil unui intelectual, cu fine-
ţuri ce ţin de o cerebralitate, de care poetul a făcut tot-
deauna caz, în sensul „sunt modest, dar vreau să se
ştie!”. Prima secţiune, cea a poeziei de diniante de fuga
din ţară, stă, sugestiv, sub genericul titlu Ţărm ante-
rior, iar partea a doua, cu vădite intenţii de reconfigu-
rare a poziţiei sale de poet, sub titlul bilingv La lettre
barbare/ Literatul barbar. Această poziţie autoportre-
tică, de la intelectualul subţire şi poetul excesiv de
talentat la imaginea distructivă de „literat barbar” ţine
de atitudinea lui de a şoca din orice poziţie şi oricînd.
Diferenţele sunt clare între cele două maniere. Din
prima secţiune cizez: „ Cum mi se-arată fără de vină/
demonii negrii de pe colină!// Tace oraşul, ora-i
pustie,/ nimeni pe cale se-alătură mie;/ de pe coline
pînă sub stele,/ demoni visează sub genele mele.// Oare
doar mie mi se arată/ neamul lor, veşnic fără de plată?/
Eu doar sunt martorul tristelor ginte/ de care soarele se
dezminte?//Fiu al amurgului sunt, şi mă bate/ lungul
vacarm de singurătate/ în care toate ţipă spre mine/ şi
tac doar demonii de pe coline.// Trupul lor însă nu-i
spre vedere,/ suflul lor arde lumea de sfere,/ şi-i con-
templarea pieire lină/ a nenumiţilor de pe colină.”
(Coline c demoni, p. 9). Iar din partea a doua: „Noi nu
ştim dacă lumea însăşi/există aievea, dar îmi ajunge/ să
zbor ca o gîză printre voi:// a ne recunoaşte înseamnă
a fi// Să ne atingem cu vîrful aripilor/ în roiul nostru de
efemere la soare!” (Efemere, p.241) Poezia, a doua
citată, este scrisă în anul 1999, cînd poetul, într-un fel
declarat mai tîrziu, într-un epilog al prezentei antolo-
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gii, îşi încheia etapa creativă a vieţii. În acel mic cuvînt
de încheiere, ca într-o confesiune, explică cele două
poezii scrise mai tîrziu, ca două accidente, una scrisă
în 2002 – Pe aici e neted timpul – şi alta – La 70 de ani
–, scrisă în 2009, poezii pe care le redau mai jos, ele
fiind, aşa cum spune şi poetul, două „arte poetice invo-
luntare”, ca un „adio”, pe care poetul şi-l ia de la poe-
zie, de la poezia lui:

„Undeva, cum cobor cu privirea
de-a lungul trunchiurilor ce-mi spijină viaţa,
s-a declanşat o aprigă ciocănitoare.

Nu mai lovi, pasăre de ceas rău,
nu mai sfîşia cojile pure:
pe-aici e neted timpul.
Nici o larvă nu ameninţă coloanele
casei familiale de creaţie, unde-mi petrec
secvenţa cronologică din urmă.

Dar pleacă odată
de sub arborii noştri, femeie
dezlănţuită cu bătătorul de covoare!
Ba chiar, suie-te şi te aşterne
între marile, prăfoasele lor aripi,
pînă cînd vor începe să fîlfîie,
să-şi ia zborul spre răsărit,
prin nemărginirea de pulbere!”
(Pe-aici e neted timpul, p.244)
Şi:
„Fereastră vastă către miazăzi,
transparentă de parcă nici nu ai fi,
în înălţimea maximă a teilor,
de ce tragi spre tine păsările?

Azi, după alte cîteva în deceniu,
încă una a încercat să traverseze
vinovăţia transparenţei tale, lăsînd pe geam
semnul poate sinucigaş al fiinţei sale,
semnînd cu aripa ei stîngă, deschisă,
deasupra ghemului de ceaţă al izbiturii.

Nu vijelia îi forţase zborul –
biet bolovan de pene. Ce să-nsemne
năvala ei asupra-ne? E oare un semn
ce ne priveşte, un avertisment?

Întîrziu la fereastră căutînd
unghiul sub care văd mai bine
perfecţiunea aripii zdrobitoare”.
(La 70 de ani, p. 245)

Acestea, după spusele poetului, ar fi singurele poe-
zii scrise după întoarcerea în România. Chiar şi aşa
fiind, ele nu anunţă nimic nou, ci poate să aducă un
plus de elegiac în şirul poeziei reci, apoftegmatice
uneori, alterori, cald sentimentală, nostalgică, pe care
Ilie Constantin a scris-o cu deosebit talent. Nici poe-
mele franceze, scrise după 1973, aşa cum observă şi
Ioan Holban, în afara unei „memorii de străin”, nu
aduc un suflu nou, dar menţin aura de „mare poet
român de azi”. Dumitru Micu îi fixează în doar cîteva
cuvinte un profil ce-l trece de la „caligrafii graţioase”
şi „diverse modalităţi – spre un neoclasicism cu aspec-
te parnasiene” la „infidelităţi de tip neoromantic”,
aspecte ce ar fi „mai prielnice autenticului lirism”. Şi,
într-devăr, există peste tot în poezia lui Ilie Constantin
un lirism bine strunit, dens uneori, care face din textul
poetic cu adevărat poezie scrisă într-o stare poetică
nativă, nu forţată. Alex Ştefănescu vorbeşte de Ilie
Consantin doar atunci cînd îi redă o părere despre
„deosibitul poet talentat”, tînăr, Mircea Dinescu. Şi
asta prin 1969. Şi atunci cînd enumeră poeţii români
din exil. În rest, nici o părere despre poezia lui Ilie
Constatin în Istoria sa. Acelaşi lucru îl face şi Nicolae
Manolescu, care îl aminteşte în Istoria sa doar la
„autori de dicţionar” şi într-o bibliografie generală. Or
poezia lui Ilie Constantin ar fi meritat, măcar pentru
perioada 1960-1973, analizată într-un capitol special
sau alături de congenerii lui, Nichita Stănescu sau Ioan
Alexandru.

Anunţîndu-se la începutul carierei sale un poet pro-
lific, trecut în lista poeţilor de succes, teribili, cu o
viaţă atipică pentru acea perioadă, insolit în felul lui,
aventurier dar şi intelectual fin, cu analize de ţinută şi
discurs elevat, Ilie Constantin, din cauza ieşirii din pei-
saj, a pierdut teren, pe care, într-un fel, a încercat să-l
recupereze prin poezia scrisă în limba franceză, poezie
care a pierdut din trăirile pe care le-a avut în primele
sale cărţi, cîştigînd doar aerul de poet al lumii occiden-
tale, în care, în acea perioadă, cel puţin poezia franceză
trecea printr-o uscăciune a substanţei poetice, a limba-
jului şi sensului consacrat al marii poezii francete de
dinainte. A te afirma într-o astfel de atmosefră şi sără-
cire a substanţei poetice era echivalent cu a-ţi asuma
un risc, pe care în ţara ta de origine nu-l aveai, ci, dim-
potrivă, atinseseşi deja cote înalte. Însă cu atît mai
mult poezia lui Ilie Constantin trebuie analizată cu
atenţie şi repusă la locul pe care şi-l merită în primul
raft al celor mai buni poeţi români din toate timpurile.
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La șase decenii de la trecerea sa în eternitate, crea-
ţia lui Radu Stanca (5 martie 1920 – 26 decembrie
1962) îşi dovedeşte perenitatea şi deschiderea, conti-
nuând să-l fascineze pe cercetător.Faptul că un atavism
secret m-a legat de poezia sa încă din clipa când am
aflat că îmi este concitadin, încercând să-i găsesc echi-
valenţe şi corespunderi în limba franceză, nu ar fi fost
un motiv subiectiv suficient pentru abordarea sa exege-
tică. 

Fascinaţia pentru acest poet care, dacă ar fi avut
şansa longevităţii, ar fi putut să devină un distins
Academician, este sporită de proteismul personalităţii
sale, pe care, de-a lungul vremii, critici şi istorici ai
fenomenului literar au încercat să o cuprindă într-o for-
mulă stilistică ce s-a dovedit de fiecare dată neîncăpă-
toare.

În scopul identificării cât mai aproape de adevăr a
acestei formule stilistice, autorul însuşi ne-a intins ,,un
fir al Ariadnei” prin articolul său Ireductibilitatea sti-
listică, publicat în cel de-al doilea număr al Revistei
Cercului Literar sibian, în 1945. 

În acest articol de filosofie a culturii, Radu Stanca
pledează pentru „metoda plină de virtuţi fenomenolo-
gice a ireductibilităţii stilistice: „O cultură nu este
niciodată reductibilă la un singur stil fundamental”1

susţine Radu Stanca, incriminând astfel opinia despre
reductibilitatea stilistică a epocii sale la cele două ati-
tudini fundamentale ale spiritului: atitudinea clasică şi
respectiv cea romantică.

Iată de ce, pledând în favoarea ireductibilităţii sti-
listice ca fenomen de filosofie a culturii, am putea
trage concluzia că Radu Stanca însuşi pledează în
favoarea barocului, atunci când îl menţionează la
modul concesiv: „Sunt totuşi unii cercetători care
adaugă la tandemul stilistic clasic-romantic şi un stil
intermediar: barocul (Wolfflin) sau care înlocuiesc
romantismul cu barochismul, pe motivul că cel dintâi
nu ar fi decât o faţetă europeană a celui de-al doilea”.
(Eugenio d’ Ors).2

Extrapolând, dar păstrând proporţiile, putem afirma
că, aşa cum o cultură nu este niciodată reductibilă la un
singur stil, tot astfel, nici un autor – în cazul de faţă

Radu Stanca – nu poate fi încorsetat în tiparele unui
singur stil. 

De altfel, putem observa că, de-a lungul timpului şi
exegeza critică stanciană susţine în unanimitate ireduc-
tibilitatea stilistică a lui Radu Stanca, încă de la prime-
le până la ultimele articole ori monografii dedicate
poetului sibian. De fapt, principiul „ireductibilităţii sti-
listice” nu face decât să confirme „impuritatea stiluri-
lor culturale, clasicismul, romantismul, barocul etc.
neexistând în fond în stare pură, ci numai în acest joc
combinatoriu, inepuizabil şi tocmai de aceea seducă-
tor” – după cum susține unul dintre exegeții săi”.3 De-
a lungul vremii, critici şi istorici literari au încercat să
decripteze , feţele stilistice ale creaţiei stanciene în sco-
pul fixării şi cuprinderii ei într-o formulă unică, imua-
bilă, reducţionistă şi, tocmai pentru acest motiv, neîn-
căpătoare.

Dacă în 1970, Ştefan Aug. DOINAȘ distinge la
Radu Stanca două nivele romantice, unul „de suprafa-
ţă”, prin recuzită şi „poză”, iar altul, mai profund,
numindu-l marele său romantism4, Alexandru PIRU îl
caracterizează pe poetul sibian ca pe un romantic sen-
sibil, visător, îndrăgostit de valorile morale ale Evului
de Mijloc – uzând, în poezia sa, de un „decor mai
curând simbolist”, cu sugestii extrase din filmele ame-
ricane ale vremii.5

În acelaşi registru temperamental romantic îl
înscrie şi Nicolae BALOTĂ, care vede în poetul şi
prietenul său Un Prinţ al Baladei şi „o întrupare a iro-
niei romantice, unind entuziasmul şi luciditatea, pato-
sul şi umorul”6, specifice romantismului. 

Într-o cronică la primul volum de Versuri stanciene,
apărute postum (1966), V. BUGARIU remarcă faptul
că uneori poezia stanciană „atinge o abundenţă parna-
siană”, alteori frapează prin „baroca ei acumulare de
imagini”, dar cel mai pregnant îşi evidenţiază roman-
tismul.7

Într-unul din ale sale Eseuri despre vârstele poe-
ziei, V. FANACHE încearcă să depăşească clişeul
romantic în care Radu Stanca fusese încorsetat de cri-
tica vremii, glosând: „Un romantic pur nu este de aflat
în lirica poetului (...). În poezia stanciană întâlnim tot
atâta romantism cât s-ar putea descoperi în poezia lui
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Baudelaire sau Bacovia, al lui Rilke sau Blaga (...).
Aşadar un «movens» originar romantic, pe care simbo-
lismul iar apoi expresionismul ori suprarealismul l-au
preluat într-o structură de nouă semnificaţie” sau, mai
simplu, „recunoaştem în lirica poetului sugestii prove-
nite din experienţele moderne, fructificate cu originali-
tate, prin reînvierea unei tehnici scriitoriceşti uitate”.8

În acelaşi registru stilistic romantic îl situează pe
Radu Stanca şi Ion POP atunci când semnalează mobi-
litatea scenei lirice stanciene: „Gotică, romantic-maca-
bră, poescă, hoffmanniană sau faustică, medievală etc.
– scena baladei lui Radu Stanca este mereu de o mare
mobilitate”9. Din cauza acestui „mimetism stilistic” ce
determină „o emoţie de factură intelectual livrescă”,
Ion Pop vorbeşte chiar de „manierismul lui Radu
Stanca ce ţine tocmai de acest rafinament al refolosirii
şi restructurării unui repertoriu formal moştenit” (...)
„Căci există o solidaritate profundă între reveria neli-
niştită a poetului neo-romantic şi această recuzită a
altui timp, inactuală ca şi ea”.10

Ion NEGOIȚESCU, criticul şi prietenul său de-o
viaţă, inspirat fiind de „concepţia estet-romantică a lui
Platon sau de cea estet-simbolistă a lui Hofmannsthal”
constată faptul că în creaţia stanciană ,,sufletul celui
mai pur romantism” se îngemănează cu „shillerismul
patetic al libertăţii ori cu inovaţii din poemele lui
Valéry”.11

În favoarea constantei romantice pledează şi
Ovidiu GHIDIRMIC când enunţă tranşant: „Radu
Stanca este un poet romantic, nu numai prin orientarea
lui programatică, ci şi prin temperament. Formula sa
poetică, în consonanţă cu datele sale temperamentale
este a unui neoromantism baladesc. Poezia lui Radu
Stanca reprezintă o pledoarie pentru perenitatea
Romantismului”.12

O adevărată turnură în receptarea critică a lui Radu
Stanca, în ceea ce priveşte încadrarea sa într-un regis-
tru stilistic, este marcată de către criticul Virgil
NEMOIANU. Acesta decelează existenţa a două linii
de forţă ale lirismului românesc, în deceniile cinci şi
şase ale secolului al XX-lea: una „sub semnul lui
Apollo” – adică „poezia cultivată, şlefuită, înţeleaptă şi
demnă (chiar când e ironică)”, în care Radu Stanca este
situat alături de Alexandru Philippide, Vasile
Voiculescu, George Călinescu, Ştefan Aug. Doinaş şi o
alta, „sub semnul lui Marsyas” – adică cea „nărăvaşă,
desferecată, imprevizibilă ori ghiduşă – chiar când e
disperată”.13

În articolul omonim, Virgil Nemoianu vorbeşte
despre Patru trepte ale baladei moderne, plasându-l pe

Radu Stanca pe a doua treaptă, pe prima aflându-se
Ştefan Aug. Doinaş. Diferenţa dintre cei doi este că, în
vreme ce universul poetic doinaşian este înrudit cu cel
al romantismului german, ori cu cel al simbolismului
francez, în schimb, „ceea ce creează Radu Stanca
împrejurul mişcărilor sale de idei este un decor
baroc”14. 

Criticul Virgil Nemoianu nu se opreşte doar la acest
nivel enunţiativ, ci, amendându-i pe cei care susţin
medievalismul atmosferei sibiene, glosează: „Greşit s-
a spus de mai mulţi critici că acesta ar fi Sibiul medie-
val. Întâi de toate, Sibiul nu este de fel medieval. Deşi
existent încă din secolul XII, el a fost ras de pe faţa
pământului de tătari în 1241 şi reconstruirea lui a înce-
put în secolul XIV. Puţinele vestigii datând de atunci se
îneacă într-o masă istorică datând din secolele XVI-
XVII. Brukenthalul şi celelalte monumente reprezenta-
tive sunt tipic baroce”.15

Chiar şi medievalismul stancian e văzut „dinspre o
epocă barocă iluminată pe care au început s-o cuprindă
nostalgiile”. Virgil Nemoianu merge cu argumentaţia
mai departe, susţinând că la Radu Stanca „însuşi modul
de construire a imaginii e baroc graţie acelor concetti
proprii poeziei metafizice şi manieriste, în creaţia aces-
tuia existând poezii construite în întregime pe con-
cetti”.16

Articolul citat nu îşi propune să dezvolte în detaliu
aceste câteva consideraţii în favoarea barocului stan-
cian, autorul oprindu-se la acest prag declarativ. 

În prefaţa la volumul Radu Stanca, Poezii (1973)
intitulată Radu Stanca şi feţele poeziei, Ioana LIPOVA-
NU-THEODORESCU îl consideră pe Radu Stanca
„omul de cultură care poartă în sine epoci întregi din
istoria literaturii (...). Lirica a puţini alţi poeţi mai e
plină de atâtea ecouri, obligându-ne la stabilirea atâtor
filiaţii”. Din fericire, „poetul transformă livrescul din
balast în combustie”, precizează cercetătoarea. Astfel,
„lirica sa este o călătorie sui-generis prin istoria poe-
ziei, din momentul Antichităţii – în speţă latine – până
la expresionism, temele fiind tratate totuşi la modul
romantic”.

Criticul de mai sus identifică „o ipostază medieva-
lă”, „motive simboliste”, „o încordare expresionistă”,
„un moment parnasian”, interferenţe cu Mihai
Eminescu, Al. Philippide, Novalis, Oscar Wilde, pre-
cum şi aşa-zise „costume de autor” minulesciene,
bacoviene ori blagiene. După ce la acest pot-pourri mai
adaugă şi „elementul baroc”, Ioana Lipovanu-
Theodorescu conchide că „lirica poetului a reuşit să fie
o pledoarie pentru perenitatea Romantismului”.17
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Dacă în 1970, Ştefan Aug. DOINAȘ susţine teoria
„marelui romantism” stancian, acelaşi poet, eseist şi
critic, în 1979, în prefaţa la volumul bilingv româno-
german Radu Stanca, Cele mai frumoase poezii/
Gedichte, intitulată Un trubadur modern – Radu
Stanca, devine mai nuanţat şi poate mai aproape de
adevăr, când spune: „Cântecul de dragoste al lui Radu
Stanca e un fel de omagiu de tip cavaleresc german
(Dienst) şi e realizat cu ajutorul unei recuzite medieval-
romantice specifice, chiar dacă ia o desfăşurare baro-
că.”.18

Poate că această rocadă doinaşiană în favoarea
barocului stancian se datorează apariţiei, în 1978, a
primei monografii dedicate poetului sibian de către Ion
VARTIC ce pledează pe tot parcursul acesteia în favoa-
rea constantei baroce, deşi admite „romantismul maca-
bru în descendenţă bolintineană ori eminesciană”, pre-
cum şi „întâlnirile nu numai romantice, ci şi simboliste,
în fond şi baroce şi expresioniste din creaţia sa”.19

Criticul clujean constată prezenţa acestei constante
baroce nu numai la nivel stilistic, ci şi spiritual, atunci
când poetul se autodeclară – în registru oximoronic –
„sfâşiat de şocantele lui contraste”, rezultate din
„nemişcătoarea sa mişcare” de „zeu blestemat cu două
feţe” (Horoscop). „Poetul nu e, cum lesne s-ar crede,
un Ianus, ci un Proteu” (...) „într-o veşnică tensiune
conflictuală, răpus de-atâta încordare barocă”.20

În sprijinul ipotezei noastre se înscrie şi excelenta
monografie dedicată lui Radu Stanca de către universi-
tarul sibian Dragoş VARGA- SANTAI. În capitolul IV
Homo aesteticus – Ars vivendi al monografiei sale,
Radu Stanca – Sentimentul estetic al fiinţei (2005),
acesta concentrează într-o singură frază ecuaţia stilisti-
că ce se potriveşte poetului cerchist, subliniind:
„Atitudinea preponderent romantică a acestuia, deşi în
opera propriu-zisă asistăm la o infuzie deloc neglijabilă
de baroc – iar ca ideal artistic, aspirând la universalita-
te, Radu Stanca este un clasic”.21

În finalul aceleiaşi cărţi, criticul sibian, reamintind
„jocul dilematic dintre clasic şi baroc ce constituie
substanţa creaţiei stanciene”, îşi încheie admirabila
„încercare de pseudo-monografie” dedicată lui Radu
Stanca printr-o judecată de valoare de referinţă, un pos-
tulat stilistico-axiologic memorabil: „Marea creaţie
stanciană este rezultatul acestei vocaţii majore: de a
turna în forme clasicizante «focul» gotic al unei conşti-
inţe hipersensibilizate de esenţă romantică; tratarea
este, însă, barocă, cu largi acolade stilistice şi volute
decorative nu lipsite de un anumit manierism esteti-
zant”.22

Este, poate, una dintre cele mai complexe radiogra-

fii ale vocaţiei şi osaturii artistice stanciene, relevând o
structură arhetipal poliedrică, fiind rezultatul unei ana-
lize investigative pertinente, de laborator critic, făcută
cu ochi de geometru. 

În a sa Istorie a Literaturii Române Contemporane,
(2005), criticul Alexandru ȘTEFĂNESCU realizează
un crochiu Radu Stanca dintre cele mai pertinente:
,,Iubitor de teatru, Radu Stanca îşi propune să scrie o
poezie care să poată fi recitată – ceea ce înseamnă o
întoarcere la epică şi retorică. Un eseu al său,
Resurecţia baladei, constituie documentul luării aces-
tei decizii, respectiv de a nu fi la modă. Un poet demo-
dat, pentru că aşa vrea el să fie şi nu pentru că n-ar înţe-
lege spiritul vremii în care trăieşte, devine însă automat
un poet la modă”.23

Cât despre romantismul stancian, Alexandru
Ştefănescu ne sugerează că acesta n-ar fi decât mimat,
iar nu consubstanţial: ,,Radu Stanca interpretează şi
până la urmă şarjează condiţia de poet romantic. Radu
Stanca, un tânăr studios, interlocutor al lui Lucian
Blaga în probleme de filosofie a culturii evocă ludic
romantismul german, cu preferinţa lui pentru cavaleris-
mul medieval şi stilul gotic”.24 Ori, se ştie, stilul gotic
a stat şi el la baza Barocului, iar Sibiul, oraşul în care
poetul şi-a trăit cu frenezie tinereţea, a fost un bun
mediu de rezonanţă pentru acest tip de sensibilitate. 

Pe un alt meridian al criticii se situează pledoaria
lui Mircea CĂRTĂRESCU intitulată Postmodernismul
subteran (anii 45-70).25 Mircea Cărtărescu identifică la
poeţii aparţinând Cercului Literar de la Sibiu existenţa
unui ,experiment invers, de căutare a poeziei moderne
în alte direcţii decât o făcea poezia modernistă. În acest
sens, Cărtărescu sugerează interpretarea ,,manifestului
stancian Resurecţia baladei, (1945) nu ca pe o renun-
ţare la lirism, ci ca pe o desprindere de purismul ulti-
milor epigoni barbieni”. (…) ,,Asemenea prerafaeliţi-
lor englezi, Radu Stanca, Ion Negoiţescu, Ştefan Aug.
Doinaş sunt niște eretici ai modernismului care cer cu
vehemenţă o întoarcere la sursele sale premoderne. 

Progresul artistic, una dintre axiomele modernis-
mului, este negat de ei în favoarea posibilităţii reutili-
zării, la nesfârşit, a formulelor artistice considerate în
modernism drept caduce. Sunt reluate, prin urmare
reciclate, specii artistice învechite, formule prozodice
desuete, subiecte şi puneri în scenă cu un pronunţat şi
deliberat aspect déjà vu”.26

Mircea Cărtărescu conduce demonstraţia mai
departe, identificând la poeţii Cercului Literar sibian
un postmodernism subteran, corespunzător anilor 45-
70, întreaga lor miză fiind o ,,reinventare a lirismului
prin construirea sa meşteşugărească”.27 Concluzia cri-
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ticului este că: ,,recondiţionarea formulelor poetice
revolute ducând la falsa aparenţă de romantism, clasi-
cism sau baroc şi artificiozitatea asumată sunt trăsături
estetice care scot poezia baladiştilor sibieni de sub
semnul modernismului şi-o îndreaptă către abia intuite
fruntarii postmoderne”.28

În monumentala sa Istorie critică a literaturii
române. 5 secole de literatură, (2008), Nicolae
MANOLESCU îi rezervă lui Radu Stanca un loc cen-
tral în rândul Vestigiilor din epoca unei literaturi nor-
male, alături de alte nume sonore ale generaţiei sale şi
anume: Edgar Papu, Constantin Noica, C. Tonegaru,
Ion Negoiţescu, Ştefan Aug. Doinaş, Ion Caraion şi
Nicolae Balotă.29

Interesantă şi atipică este plasarea în paginile cărţii
a acestor, vestigii ca nişte exilaţi pe o insulă ,,de nor-
malitate”, înconjuraţi fiind, pe de o parte, de lustrul de
tranziţie al epocii realismului socialist şi, pe de altă
parte, de literatura aşa-zis, nouă, cea a Generaţiei ‘40,
reprezentată prin Mihai Beniuc, Maria Banuş, Nina
Cassian, Nicolae Labiş, Eugen Jebeleanu, Ion
Gheorghe. Este ordinea literară stabilită de reprezen-
tantul celei de-a patra generaţii post-maioresciene,
Nicolae Manolescu, de a cărui viziune critică asupra
canonului estetic nu ne putem îndoi.

De un protocronism sui-generis se dovedește astăzi
a fi acel plan prestabilit, conștient asumat de către
membrii Cercului Literar sibian, de sincronizare a
creației lor cu noile comandamente culturale europene,
de afiliere a acesteia la circuitul universal al valorilor.
Astfel, din „bildungsromanul” prieteniei intelectuale
dintre Ion Negoițescu și Radu Stanca, aflăm că aceștia
își puneau deseori problema necesității conectării cul-
turii noastre la un proiect european de mare anvergură,
pe care-l numeau, „în viziunea metaforică a juventuții,
Euphorion și euphorionism, promovând generos, din
teamă de provincialism, europenismul românesc”.30

Numit de Ion Negoițescu, în epistolarul citat, „copilul
florilor noastre onirice”, proiectul cultural sibian
Euphorion își dovedește cu atât mai mult actualitatea
astăzi, între fruntariile Europei unite.
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Atunci când, la 1875, ajungea student la
Viena, Petru Missir avea să descopere o situație
surprinzătoare/deconcertantă: scindarea societății
academice studențești „România Jună” în două
grupuri distincte, „eroii” de la Putna-1871 și
urmașii acestora fiind îndepărtați de la matcă.
Dar să-l ascultăm pe junimistul care rememorea-
ză, în articolul O pagină din istoria „României
June”, Societatea studenților Români din Viena:
„ După puțin timp am observat că adunarea era
împărțită într-o majoritare și minoritate constan-
tă, că studenții din Ardeal făceau opoziție siste-
matică comitetului, ce era compus în majoritate
de bucovineni și sprijinit de ei”. 

Motivul ni-l deslușește tot acesta: „În vara
anului 1874, președintele comitetului, d. drd.
Panfil Dan, publicase statutele societății și un
raport anual cu o ortografie fonetică. Camarazii
noștri ardeleni, deprinși a vedea publicațiile
societății tipărite cu ortografie etimologică, au
considerat aceasta ca o trădare și s-au hotărât a
deschide o campanie de răsturnare în contra
comitetului întreg. Venisem deci în mijlocul unei
lupte parlamentare în toată regula. Rezultatul a și
fost căderea comitetului la alegerile următoare,
din mai 1875. Atunci confrații noștri din
Bucovina, în semn de protestare, s-au retras din
societate. Astfel ortografia fonetică a răsturnat un
comitet, iar cea etimologică, care a ajuns la pute-
re în mai 1875, a alungat din sânul societății pe
camarazii noștri bucovineni” („Convorbiri litera-
re”, An. XXV, nr. 11 și 12, 1 mart. 1892, p. 223-
228).

Așadar, sămânța de scandal nu pornise de la
apartenența la vreo provincie sau alta, ci de la

principiile etimologice care frământau
epoca. În timp ce ardelenii nu se puteau
desprinde de concepția etimologică, la
putere prin glasurile lui T. Cipariu, Massim
ș.a., bucovinenii erau adepții școlii maio-
resciene de la Iași, sprijinită vârtos de
Vasile Alecsandri, considerat o valoare
universal românească în epocă, a fonetis-
mului. Dar... vreme trece, vreme vine. Iată
că la 1882 se produce marele reviriment,
atunci când conducerea societății România
Jună (ardeleană, de altfel: președinte C.
Popasu, secretar I.T. Mera) organizează o
amplă manifestare pe suport românesc, în
care, pe lângă indispensabilele recitări de
poeme (Înșir-te Mărgărite de Alecsandri;
Scrisoarea III de M. Eminescu; Cetire din
Criticele lui Maiorescu) și partea muzicală
(Ți-aduci aminte, poezie de C., muzică de
Flechtenmacher; cântată cu acompania-
ment de piano de D. Brătianu; Hora
Griviței, poezie de Alecsandri, muzică de G.
Ventura; Rândunica,  poezie de Bolintineanu,
muzică de Cavadia, cântată cu acomp. pe piano
de N. Popovici), aflăm și conferințe „cu greuta-
te”: Literatura română înainte de anii 1860. T.
Maiorescu și direcția nouă critică în literatura
română, studiu de D. Haliță, T. Maiorescu și poe-
zia română, studiu de S.S. Albini, sau Scriitorii
de la Junimea, caracteristică de I.T. Mera.

Insistența aceasta asupra fenomenului pornit
din capitala Moldovei nu ne miră, odată ce încă
din primele rânduri ale anunțului (publicat în
„Telegraful român” din 3/15 iun. 1882) aflăm că
va avea loc, în 17 iunie, o „ședință literară festivă
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în onoarea societății literare Junimea din Iași”,
care „Societate Junimea și-a câștigat pentru lite-
ratura română un șir lung de merite însemnate. Ea
a combătut calea greșită pe care apucase literatu-
ra noastră și, dându-ne opere de valoare însemna-
tă, opere ce nici străinii occidentului cult nu se
sfiesc a le pune alăturea cu lucrurile scriitorilor
europeni, ne-a arătat direcția naturală ce trebuie
să ia literatura românească”. Iar cum „organul
Junimii, prețioasele Convorbiri literare, au împli-
nit 15 ani de la întemeierea lor”, cuvine-se o
întâlnire festivă. 

Aderarea deplină la programul convorbirist
ne-o face medicinistul Iuliu Traian Mera, al cărui
„operat” ne este oferit prin intermediul aceleiași
gazete sibiene pomenite mai sus (nr. 72 și 73 din
iun./iul. 1882), din care vom extrage pasaje
cuprinzătoare, pe alocuri ditirambice, dar care
manifestă o stare de spirit. După un preambul pri-
vind starea (evoluția) literelor române, aflăm că
„Societatea Junimea, ca o societate bine organi-
zată, ce și-a pus de țintă propagarea unor idei, are
scriitori din mai toate specialitățile; și caracteris-
tica ei generală e a forma înainte de toate o limbă
curată și limpede, ce să o înțeleagă întreaga clasă
a românilor, pentru care e scrisă; apoi a crea
opere de valoare și a produce ceva original.
Această însușire, fără care nici un op nu poate
avea însemnătate adevărată, se trage ca un fir
roșu prin toate scrierile ce le aflăm în cei 15 ani
ai Convorbirilor. În chipul acesta, revista Junimii
a ajuns a fi prima foaie românească cu conținut
beletristic și științific; și această calitate a lor a
îndemnat pe un însemnat scriitor italian a numi
pe I. Negruzzi il celebro redattore di Convorbiri
literare”.

Referitor la partea științifică, sunt enumerați
elogios T. Maiorescu („model de înaltă erudiție”),
A.D. Xenopol (care are „o cercetare critică
pătrunzătoare”), apoi lingviștii Cihac, Burlă,
Lambrior, Tictin, Vârgolici, ale căror studii „sunt
toate scrise cu o adâncă erudiție și sunt de bun
augur pentru soarta acestei științe atât de însem-
nate pentru noi”, fără a-i neglija pe V. Conta,
Culianu, Melic. Ajungând la „cea mai însemnată

și puternică parte a Junimii, la literatura frumoa-
să”, acolo unde „Poezia lirică o cultivă cu mult
succes d-nii: I. Negruzzi, Eminescu, Olănescu, A.
Naum, Pompiliu, Pogor ș.a.”, să ni se dea voie a
insista și noi. Așadar: 

„Poeziile lirice ale d-lui I. Negruzzi sunt niște
scumpe mărgăritare, care prin drăgălașa lor sim-
plicitate naturală ating foarte plăcut inima către
care sunt adresate. În poeziile d-sale nu aflăm
acel simțământ puternic cu care sunt scrise poe-
ziile lui Bolintineanu și Alexandrescu și cu atât
mai puțin e dat într-însele loc pesimismului lui
Eminescu. Inima în care s-au născut aceste poezii
este o inimă curată neprefăcută, ce nu cunoaște
încă sumedenia de măiestrii fățarnice ce mișcă
partea cea mai mare a lumii de azi. Pentru aceea,
ni se pare că dl Negruzzi are, pentru scrierea idi-
lelor, toate puterile recerute în măsură cum nu le
aflăm la alt poet românesc. Și ca dovadă despre
aceasta este încântătoarea idilă Miron și Florica,
un luceafăr luminos pe cerul literaturii noastre.
Este cu atâta naturalitate și cu atâta măiestrie scri-
să această idilă...”.

În secvență rapidă: „Spiritul lui Eminescu este
cu totul contrar poeziilor despre care vorbirăm.
D-sa, cuprins în momentul scrierii de o puternică
zguduire sufletească, nimicește fără cruțare tot ce
nu-i pare potrivit, într-un glas ce nu permite con-
trazicere; și acest glas puternic și-l ține până la
încheierea scrierii sale sau, într-alte rânduri, obo-
sit de emoția puternică, se domolește și încheie
cu puține cuvinte grele, care, prin contrastul
simțămintelor capătă o putere cu atât mai mare.
Astfel poeziile d-sale conțin toate un pesimism
extrem, ce ne pune sângele în fierbere și mai tot-
deauna ne câștigă pe partea lor. În poeziile d-sale
aflăm totdeauna cugetări adânci, izvorâte dintr-
un suflet plin de amărăciune și îmbrăcate în haina
neagră a pesimismului, pentru a căror pricepere
se pretinde însă un grad oarecare de cultură. Din
această pricină Eminescu este poetul clasei mai
inteligente a românilor. Eminescu este, afară de
aceea, și poet didactic, în genul epistolelor poeti-
ce, unde instrucția se combină cu caracterul liric
al poeziei; despre ce putem să ne convingem din
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reușitele sale scrisori poetice”.
„Între extremele despre care vorbirăm ține

mijlocul Al. Naum și merge cu atâta siguranță și
dibăcie pe această aurită cale încât, atingându-ne
pe de o parte inima, putem  ușor cugeta asupra
ideilor ce le îmbracă în haina poeziei. Un alt poet
talentat este dl Pompiliu, ale cărui poezii sunt
inspirate de geniul poeziei poporale și scrise într-
o limbă frumoasă, potrivită cu acest caracter al
lor”. I.T. Mera mai face precizarea că poeziile lui
Negruzzi și Eminescu traduse în nemțește au fost
„cât se poate de bine primite”, iar A. Naum „a
fost premiat de către literații latini din
Montpellier”.

Trecând la proză, conferențiarul consideră că
„Slavici, Negruzzi și Gane, cei mai însemnați
noveliști români, au scos sujetele scrierilor lor
din clasa neprefăcută a poporului și au împlinit
astfel o însemnată cerință a novelei. Pe lângă
aceasta, novelele lor posed toate însușirile ce le
pretinde spiritul novelei, tratând stările sufletești
și ideile unui popor întreg, care stări vor fi
aceleași cât va trăi poporul respectiv. Pentru
aceea noveliștii noștri nu au altă intenție cu scrie-
rile lor decât a vorbi inimii în limba ei comună
omenirii”. Luându-i pe rând „în colimator”, tână-
rul medicinist constată că „Novelele dlui I.
Slavici se ocupă fără deosebire cu viața poporului
românesc și ne-o înfățișează cu fidelitate vredni-
că de admirat. Caracterele ce joacă rol în novelele
d-sale apar ca niște persoane vii, în ale căror vine
curge sângele și a căror inimă pulsează; și tipurile
ce le-am văzut vreodată în poporul nostru le rea-
flăm ca într-un vis limpede în novelele d-lui
Slavici”. Aceste caractere „ar face cinste oricărui
novelist european”, ele „rămân consecvente de la
început până la sfârșitul întâmplării și toate fapte-
le lor sunt o urmare naturală a însușirilor lor indi-
viduale, strămutate mai mult sau mai puțin în
diferitele împrejurări ale vieții. Nu rămâne o
mișcare de însemnătate psihologică neobservată
de spiritul ager al autorului și nu scapă din vede-
rea sa nici un lucru cât de mic ce contribuie la
completarea și înfrumusețarea tabloului la care
lucrează. Astfel, dacă ne e permis a face o asemă-

nare plastică, tablourile ce înfățișează scenele din
aceste novele sunt formate din pietricele de dife-
rite colori, ce în forma mozaicului sunt grupate în
cea mai artificioasă și naturală ordine pentru a
forma un întreg, din care nu lipsește nimic și în
care nu se află nimic de prisos. În sfârșit, novelele
d-lui Slavici sunt scrise într-o limbă curată, fru-
moasă și potrivită sujetului ce-l tratează; și de
multe ori întâmplările sunt descrise cu un umor
original și drăgălaș, acoperite cu bruma ușoară a
bătăii de joc și a comicului, după cum zice dl
Eminescu. Ocupându-se dl Slavici cu viața popo-
rului românesc și înfățișând-o d-sa cu atâta fide-
litate, novelele sale mai au și meritul de a da oca-
zie străinilor, care nu prea cunosc încă bine
neamul românesc, să pătrundă în adâncimea spi-
ritului poporal și să cunoască bogata comoară ce
zace într-însul”.

Iacob Negruzzi are parte și el de opinii: „În
proză puterea acestui scriitor stă în măiestria
descripției și înfățișării tipurilor ce joacă rol în
scrierile sale. Negruzzi nu voiește să pătrundă în
sufletul persoanelor așa adânc cum o face Slavici
și nu-și încurcă eroii operelor sale în vârtejul nes-
tatornic al vieții, ci înfățișează pe indivizii res-
pectivi în diferitele stări sufletești mai remarcan-
te, așa cum i-a creat mâna volnică și măiastră a
naturii”.

La Nicu Gane autorul remarcă: „Acest autor
asemenea scoate sujetele sale din viața națională,
atât din zilele noastre, cât și din vremile de
demult, frumoase și patriarhale, ale neamului
românesc. În toate scrierile d-sale se dă pe față
iubirea de patrie și naționalitate în cel mai înalt
grad și de aici ne putem explica cum de credințele
poporului nostru joacă rol atât de mare în novele-
le sale, având de multe ori o putere deosebită, ce
dă novelei o înfățișare fantastică. Dl Gane nu își
pune de scop a ne înfățișa întreaga viață sufle-
tească a românului, cu diferitele ei nuanțe fine, ci
se mărginește a ne arăta una sau alta însușire
însemnată și mai generală. Ca despăgubire pentru
aceasta, d-sa ne dă descripții de persoane, locuri
și vremuri de credințe și obiceiuri de o fidelitate
admirabilă. Și toate aceste sunt scrise într-o limbă
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românească limpede și curată, dulce la grai și plă-
cută  la auz; potrivită sujetelor și spiritului
național al novelelor, limbă ca aceea cum rar mai
găsim în întreaga noastră literatură. În chipul
acesta novelele d-lui Gane nu pot avea pentru un
străin acel farmec ce-l au pentru un român, care
simte cu dânsele dimpreună; și dl Gane este și va
rămâne în prima linie scriitor național”.

Trecând peste înșirarea câtorva opinii
nemțești asupra prozelor românești, care „stau pe
aceeași treaptă cu cele mai bune novele germane
de felul lor”, ne mai oprim, căci nu se putea și nu
se poate altfel, asupra literaturii poporale, a bas-
melor și poveștilor încurajate la Junimea, în care
„se înfățișează întreaga viață sufletească, puterea
și individualitatea poporului românesc din vremi-
le cele mai vechi și până în ziua de azi.
Credințele, datinile, obiceiurile, tradițiunile sale
scumpe, precum și ideile ce-l predominau în dife-
rite epoci sunt contopite aici în forme ce numai
fantazia poporului românesc poate să le creeze și
a căror frumsețe stă mai presus de toate produc-
tele de acest fel ale alor seminții. Și cu drept
cuvânt a zis-o domnul Maiorescu, că fără să
cunoască cineva poveștile poporale, nu poate să
devină adevărat literat”. 

Înainte de a se opri asupra „frumoaselor meri-
te” ale lui Slavici, Pompiliu și Gane, Iuliu T.
Mera mărturisește: „Îmi place dar să mă închin
înaintea d-lui Creangă, înaintea părintelui
poveștilor române, tot atât de mult cum mă închin
înaintea iubitului nostru Alecsandri pentru meri-
tele ce le are pe terenul poeziei poporale. Dl
Creangă este acela care a adunat din gura popo-
rului acest tezaur neprețuit de povești și le-a scris
așa cum a scrie numai d-sa știe. De câte ori cetim
sau auzim aceste povești în limba sa verde, dulce
și limpede, totdeauna ne reamintim cu duioșie
frumoasele seri de iarnă din copilărie, când,
șezând în jurul moșului Toma, ascultam cu încor-
dată luare aminte vorbele sale trăgănate. Și de
câte ori le cetim, ne pare că auzim acel glas tră-
gănat și rătăcim cu mintea prin lumea voioasă
plină de feți-frumoși cu păr de aur, de zâne fru-
moase ca soarele, de nime văzute, și nu știu alții

cum sunt, dar eu totdeauna mă simt fericit în
tovărășia geniului nevăzut al neamului meu mult
iubit! Sunt prea înguste marginile acestei teme
pentru ca să pot caracteriza poveștile d-lui
Creangă, căci făcând aceasta, aș caracteriza toate
poveștile noastre dimpreună cu spiritul lor, care
este totodată spiritul scrierilor d-lui Creangă”.

Cred că ar fi păcat să stric „efectul acesta
Creangă”, mai ales produs asupra unui român de
dincolo de munți (se cunosc aberațiile produse de
minți înguste, care au decretat că poveștile lui Ion
Creangă – adică limba lui – nu pot fi înțelese
decât  de moldoveni), cu alte vorbe ce s-ar dori
„să sune din coadă”, decât doar să subscriu la
spusele aceluiași medic balnear din Karlsbad
Iuliu Traian Mera (1861-1909), născut în Șiria,
dar cu liceul la Brașov, autor și editor al unor
povești „poporale”: că membrii Junimii au știut
„purta condeiul spre onoarea lor și a neamului
românesc”.
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Alexandru N. Lahovari este un personaj despre
care s-a vorbit mult și s-a scris puțin. Numele său
figurează pe o lungă listă de personalități politice
românești (alături de altele, încă și mai prestigioa-
se, precum Mihail Kogălniceanu sau Lascăr
Catargiu) cărora nu le-a fost dedicat încă un studiu
monografic complet și riguros1. În vreme ce un
asemenea dificil demers își așteaptă încă autorul,
am socotit utilă elaborarea unei schițe biografice
dedicate acestui interesant om politic, de mai
multe ori ministru și, o vreme, succesor prezumtiv
la șefia Partidului Conservator. Pe cât îmi este cu
putință, am căutat ca ea să fie deopotrivă precisă și
inteligibilă unui public cât mai numeros și variat.

Lahovari s-a născut la București, în 1841, într-
o familie de obârșie fanariotă, stabilită în Valahia
la sfârșitul secolului XVIII2. Tatăl său, Nicolae
(1812-1883), a urmat mai întâi cariera militară
(ajungând pâna la gradul de locotenent), îndrep-
tându-se apoi spre administrație și politică. În anii
1850 el a ocupat posturile de ispravnic (prefect de
județ) și șef de secție în Ministerul de Interne. În
timpul „luptei pentru unire” (1857-1859) a fost
deputat în Adunarea Ad-hoc și Adunarea Electivă-
Legislativă a Valahiei. Numărându-se printre
apropiații lui Alexandru Ioan Cuza, Lahovari a
deținut, din 1862 până în 1864, funcția de director
al Ministerului de Interne, pentru ca, în 1865, să
devină vicepreședinte al Adunării Elective-
Legislative. În 1866, a făcut parte din Adunarea
Constituantă care a adoptat prima lege fundamen-
tală românească de proveniență internă. Lahovari
a rămas activ din punct de vedere politic și în tim-
pul domniei lui Carol I, fiind ales de mai multe ori
senator3.

Nicolae Lahovari s-a căsătorit, în noiembrie
1839, cu Eufrosina Iacovachi, unica (și bogata)

fiică a stolnicului Teodor Iacovachi. Au avut șapte
copii, dintre care trei (Alexandru, Ioan, născut în
1844 și Iacob, născut în 1846) au făcut însemnate
cariere politice în rândurile Partidului
Conservator4.

Alexandru Lahovary a fost trimis la Paris, pen-
tru studii, la vârsta de 15 ani. El a urmat mai întâi
cursurile liceului „Louis le Grand” și apoi pe cele
ale Facultății de Drept, obținând, în decembrie
1862, diploma de licențiat, iar în martie 1865, pe
cea de doctor în științe juridice. La întoarcerea în
țară, tânărul nu a urmat orientarea politică, aparent
mai sigură, aleasă de tatăl său, Nicolae, preferând
să intre în rândul adversarilor lui Alexandru Ioan
Cuza. Numeroasa și eterogena opoziție a avut, nu
peste mult timp, câștig de cauză, domnul fiind
detronat, printr-o „lovitură de forță”, la 11/23
februarie 1866.

După schimbarea de regim, Alexandru
Lahovari a devenit, pentru scurt timp, prim-
președinte al tribunalului Ilfov și apoi procuror de
secțiune la Curtea de Apel București. În noiembrie
1866, în urma primelor alegeri parlamentare de
după adoptarea noii constituții, el și-a făcut debu-
tul în Parlament, devenind deputat al colegiului I
(al marilor proprietari funciari) din județul Vâlcea. 

Până în 1870, Lahovari s-a făcut remarcat ca
orator parlamentar și a știut să dobândească o
poziție destul de puternică în rândurile fragmenta-
tei elite conservatoare pentru a fi numit, la nici 30
de ani, ministru de Justiție (20 aprilie 1870).
Dincolo de prestigiul de care se bucura și de abili-
tatea dovedită, tânărul politician și-a datorat
ascensiunea și felului în care prim-ministrul
Manolache Costache Epureanu a ales să își con-
struiască guvernul. Experimentatul om de stat
(care condusese deja două guverne, unul la Iași și
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altul la București) a format un cabinet numit, iro-
nic, „cloșca cu pui”, numind exclusiv miniștri
tineri, care să nu îi poată contesta în nici un fel
poziția ori îngrădi libertatea de mișcare. Lipsa de
experiență a colaboratorilor săi a fost, pe de altă
parte, unul din principalele motive pentru care
guvernul Costache Epureanu nu s-a putut menține
la putere decât până la sfârșitul anului 1870. Lui
Alexandru Lahovari, această primă apariție pe
banca ministerială nu i-a adus motive deosebite de
satisfacție. Ministrul Justiției a fost, astfel, nevoit
să asiste la achitarea autorilor ridicolei revolte
antidinastice de la Ploiești, din august 1870, fără a
putea influența prin nimic rezultatul procesului.

La fel ca toți foștii săi colegi de guvern,
Lahovari a rămas, inițial, în afara cabinetului for-
mat de Lascăr Catargiu în martie 1871 – guvernare
care avea să le aducă, în sfârșit, conservatorilor
succesul politic. Ales, din nou, deputat, el s-a
numărat inițial, printre susținătorii disciplinați al
guvernului. În primele trei sesiuni ale Camerei,
Lahovari a fost, astfel, ales raportor al comisiei
însărcinate cu elaborarea proiectului de răspuns la
mesajul tronului – devenind, practic, reprezentan-
tul cvasioficial prin intermediul căruia majoritatea
parlamentară își exprima loialitatea față de princi-
pe și de miniștrii săi. 

De la sfârșitul anului 1872 însă, relația dintre
tânărul deputat și guvern a început să se deteriore-
ze. În ședința din 15/27 decembrie, Lahovari a
intrat în polemică directă cu Lascăr Catargiu,
avertizându-i, cu acest prilej, pe membrii guvernu-
lui să nu abuzeze de loialitatea majorității parla-
mentare. După doar patru zile, deputatul și-a
exprimat rezervele față de politica financiară a
cabinetului, iar la 13 februarie 1873, el s-a
pronunțat împotriva înființării de noi agenții
diplomatice la Roma, Washington și Atena
(susținută de ministrul de Externe, Gheorghe
Costaforu).

Concilierea finală cu guvernul Lascăr Catargiu
s-a petrecut în octombrie 1873, când Lahovari a
preluat, din nou conducerea Ministerului Justiției.
Fostul student al Facultății de Drept din Paris a
rămas în post mai bine de doi ani, până la demisia
guvernului conservator. Dintre reformele adoptate

în timpul ministeriatului său trebuie amintită mai
ales revizuirea codului penal (printr-o lege pro-
mulgată la 15/27 februarie 1874). Mai multe
infracțiuni au fost trecute acum din competența
curților cu juri (foarte predispuse la a pronunța
verdicte de achitare indiferent de vinovăția ori
nevinovăția inculpaților) în cea a tribunalelor
corecționale. De asemenea, regimul presei a fost
înăsprit, prin modificarea mai multor articole pri-
vitoare la instigare, insultă sau ultraj. Modificarea
codului penal întreprinsă în 1874 a fost cea mai
importantă dintre cele adoptate până la Primul
Război Mondial. La 31 martie/12 aprilie 1875, a
fost promulgată, de asemenea, revizuirea codului
de procedură penală, prin care erau redefinite, în
sens restrictiv, condițiile de admisibilitate pentru
viitorii jurați.

După demisia guvernului Lascăr Catargiu (30
martie/11 aprilie 1876), Alexandru Lahovari a fost
dat în judecată de Camera Deputaților (dominată
acum de liberali), pentru presupuse ilegalități
comise în timpul exercitării funcției de ministru al
Justiției (iulie 1876). Abia la începutul lui 1878,
urmărirea împotriva lui Lahovari a încetat.
Oricum, situația sa politică nu avea să se
îmbunătățească prea mult în următorii ani.
Fondarea Partidului Conservator (1880) nu a pus
adus, nici pe departe, armonia printre cei care se
aflaseră la putere în anii 1871-1876. Rivalitatea
între gruparea din jurul lui Lascăr Catargiu (din
care făcea parte și Alexandru Lahovari) și din ce
în ce mai puternica facțiune junimistă s-a transfor-
mat, în 1884, în ruptură deschisă. „Catargiștii” au
preferat alianța cu grupul liberal condus de
Gheorghe Vernescu, în cadrul așa-numitului Partid
Liberal-Conservator, și menținerea unei linii poli-
tice dure față de guvernul liberal condus de I. C.
Brătianu. Junimiștii au păstrat însă o atitudine pru-
dentă și nuanțată față de cei aflați la putere.
Lahovari a fost cel care le-a calificat aparent opor-
tunista alegere prin apelativul, rămas celebru, de
„opoziție miluită” – sintagmă care arată, singură,
proporțiile rupturii dintre cele două grupări con-
servatoare.

Nici plecarea liberalilor de la guvernare (mar-
tie 1888, după aproape 12 ani, nu i-a făcut pe con-
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servatori să ajungă la o înțelegere. În mai puțin de
doi ani s-au succedat la putere trei guverne, două
conduse de junimistul Theodor Rosetti și unul de
Lascăr Catargiu. Lahovari a făcut parte din cel de-
al doilea guvern Rosetti, ca ministru al
Agriculturii, Industriei, Comerțului și Domeniilor
și din guvernul Catargiu, unde a condus Ministerul
de Externe. Faptul că Lascăr Catargiu a preferat, și
după revenirea la putere, să mențină alianța cu
Gheorghe Vernescu și să păstreze distanța față de
junimiști i-a nemulțumit, însă, în cele din urmă, pe
unii dintre aliații săi politici: cei mai importanți
contestatari au fost Lahovari și generalul
Gheorghe Manu. În cele din urmă, în noiembrie
1889, cei doi „dizidenți” au format, împreună cu
junimiștii, un așa-numit „guvern de concentrare”,
prin care se încerca refacerea unității Partidului
Conservator (fără participarea lui Lascăr
Catargiu). Noul cabinet era condus de Manu,
Lahovari păstrând Ministerul de Externe. Cu toate
reușitele sale greu de contestat pe plan legislativ,
guvernul Manu nu a reușit să se mențină prea mult
timp la putere, demisionând în februarie 1891. 

Abia la finalul aceluiași an, „catargiștii” și
junimiștii au reușit să ajungă la o înțelegere, for-
mând un guvern condus de Lascăr Catargiu, care
avea să reziste până în octombrie 1895. În noul
cabinet, Lahovari a devenit, din nou, ministru de
Externe, păstrându-și postul pentru întreaga
perioadă a guvernării. De această ultimă prezență
a importantului lider conservator pe banca minis-
terială a fost legată prelungirea alianței României
cu Puterile Centrale, Germania și Austro-Ungaria
(1892), cu atât mai semnificativă cu cât Lahovari
aparținea unei grupări politice care își declarase în
trecut atașamentul față de o politică externă de
„neutralitate”.

În ultima perioadă a vieții, Alexandru Lahovari
a ajuns să fie privit drept cel mai probabil urmaș al
lui Lascăr Catargiu la șefia Partidului Conservator.
Dar, spre surprinderea lumii politice românești,
Catargiu, mai în vârstă cu aproape 20 de ani decât
succesorul său prezumtiv, i-a supraviețuit. La 4/16
martie 1897, Lahovari a încetat din viață, pe
neașteptate, la Paris. Ascensiunea sa la conducerea
conservatorilor a rămas o promisiune nerealizată,

iar lipsa unui „moștenitor” general acceptat a des-
chis calea unei noi fragmentări a partidului. După
un „interludiu” de mai bine de șapte ani, în care
șefia lui Lascăr Catargiu le asigurase o relativă
unitate, conservatorii s-au întors la luptele interne
care aveau să fie, în cele din urmă, principala
cauză a dispariției formațiunii lor politice.

Oratoria politică, a cărei reputație a
supraviețuit timpului5, încercările publicistice, dar
și o traducere din Victor Hugo, publicată în
Convorbiri literare, întregesc imaginea, deloc lip-
sită de complexitate, a lui Alexandru Lahovari.
Pentru finalul micii schițe biografice pe care am
propus-o, socotesc potrivită o anecdotă intrată în
legendă, care ilustrează cel mai limpede
inteligența sigură de ea însăși a omului politic.
Acuzat de liberali că ar fi îndemnat, printr-o plas-
tică formulare („Mitraillez-moi cette canaille!”),
la împușcarea demonstranților antidinastici, în
martie 1871, Lahovari a replicat: „Adaug că
ministerul Catargi, din care am avut însemnata
onoare de a face parte, nu a împușcat niciodată pe
nimeni, nici măcar canalia; dovadă că ea se află
încă în viață și mai înfloritoare ca oricând”.

Note:
1. Date despre Alexandru N. Lahovary se găsesc la Ion

Mamina, Ion Bulei, Guverne și guvernanți (1866-1916),
București, 1994, p p. 212-213; Ștefan Silviu Ciobanu,
Contribuții asupra biografiei lui Alexandru N. Lahovari, în
București. Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, 2011,
p. 211-236 și în lucrarea lui Costel Iordăchiță, citată mai
jos.

2. Despre familia Lahovari există o serioasă (și, din
păcate, puțin cunoscută) monografie, întocmită de Costel
Iordăchiță și intitulată Familia Lahovari: ascendență și
destin politic, Pitești, 2004.

3. Ibidem, p. 81-92; Simion-Alexandru Gavriș,
Quelques notes sur la vie et la bibliothèque de Nicolae Ion
Lahovary, în Codrul Cosminului – Analele Stiintifice ale
Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava, Seria Istorie,
XVII, 2011, nr. 2, p. 37-42.

4. Costel Iordăchiță, op. cit., p. 9-10.
5. Vezi, spre exemplu, vocea dedicată lui Lahovari,

alcătuită de Dan Mănucă, în Dicționarul literaturii române
de la origini până la 1900, București, 1979, p. 484.
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Pentru a putea discuta despre coerenţa internă
şi externă a realismului epistemologic, trebuie să
ne păstrăm între limitele asumpţiilor care-i permit
existenţa. Ceea ce el pretinde este accesul explica-
tiv al teoriei ştiinţifice, prin ea însăşi, la adevărul
unei realităţi extramentale deja organizată similar
explicaţiilor. Aşadar, realismul este, înainte de
orice, o formă a dualismului epistemologic, asu-
mând existenţa distinctă a unui subiect cunoscător
şi a unui obiect de cunoscut, două instanţe care s-
ar afla faţă în faţă. Realitatea, adică obiectul
cunoaşterii, este extramentală, dar posedă totuşi o
structură abordabilă cu mijloacele subiectului, res-
pectiv cu mijloacele percepţiei şi ale gândirii
raţional-discursive sau teoretice. În astfel de con-
diţii, cunoaşterea rămâne să fie o formă de extra-
gere a informaţiei existente structural în lucruri şi
de transferare a ei la nivelul minţii, sub forma teo-
riilor explicative, urmându-se oarecum modelul
aristotelic al abstractizării. Evident, adevărul aces-
tor teorii explicative nu poate avea decât sensul
corespondenţei între teorie şi realitate. Cam aces-
tea sunt asumpţiile de bază ale realismului episte-
mologic, a căror acceptare este obligatorie pentru
ca realismul să existe şi, existând, să poată fi
supus unei analize a coerenţei sale interne şi exter-
ne, o sarcină despre care ne propunem să discutăm
aici. 

Înainte de a iniţia această discuţie însă, am dori
să precizăm că materialul care urmează nu se
doreşte a fi suma concluziilor unor lucruri înde-
lung studiate, ci mai degrabă o dare de seamă pri-
vitoare la o cercetare aflată în desfăşurare. Nu este
vorba despre un studiu finalizat, ci mai degrabă
despre o investigaţie abia începută. În al doilea
rând, am dori să precizăm că motivele care ne-au

determinat să pornim în această direcţie au fost
pretenţiile explicative pe care ştiinţa le are cu pri-
vire la sine, pretenţii care ni s-au părut excesive,
aproape mitologice. Am considerat, aşadar, că o
înţelegere mai atentă a realităţii ştiinţei ar fi bine-
venită, mai ales pentru publicul larg, cu scopul de
a evita capcana triumfalismului, în mare parte gra-
tuit, al propagandei scientiste. Am înţeles, de ase-
menea, aşa cum oricine o poate face, că pretenţiile
exagerate ale ştiinţei cu privire la funcţia sa expli-
cativă se întemeiază, în primul rând, pe ceea ce se
numeşte, în jargon filosofic, realism ştiinţific, o
poziţie pe care am încercat să o descriem în pasa-
jul anterior. Sigur că triumfalismul explicativ al
ştiinţei are şi alte temeiuri, dar în materialul de
faţă ne vom referi doar la problema realismului, cu
intenţia de a sonda, cât de cât, consistenţa sa logi-
că şi filosofică şi de a înţelege câteva dintre con-
secinţele pe care eventuala sa inconsistenţă raţio-
nală le-ar avea asupra înţelegerii valorii explicati-
ve a ştiinţei, în general. 

În sfârşit, pentru a ne atinge obiectivul, ne vom
organiza cercetarea în jurul câtorva obiecţii mai
importante adresate tezelor realiste. Aceste teze,
după cum am văzut, sunt următoarele: teza dife-
renţei radicale dintre cunoscător şi cunoscut, teza
existenţei unei realităţi extramentale organizate
raţional, teza funcţiei explicative a teoriei ştiinţifi-
ce şi teza adevărului corespondenţă. În centrul
tuturor acestora şi ca un rezumat al lor se află teza
valorii explicative a teoriei ştiinţifice, celelalte
asumpţii ale realismului fiind derivate din sau
subordonate intenţiei de a demonstra superlativ o
astfel de valoare. Vom începe, aşadar, cu ea şi ne
vom referi la celelalte, în măsura în care şi atunci
când logica discuţiei va solicita lucrul acesta. 
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*
O primă şi importantă întâmpinare adresată

tezei realiste privitoare la valoarea explicativă a
ştiinţei poate fi rezumată prin afirmaţia că partea
explicativă a unei teorii ştiinţifice este dispensabi-
lă. Cu alte cuvinte, ştiinţa poate funcţiona şi îşi
poate păstra utilitatea, fără partea ei teoretic-expli-
cativă. Dacă într-adevăr aşa stau lucrurile, expli-
caţia ştiinţifică se dovedeşte a fi un apendice apa-
rent nenecesar, care nu aparţine efectiv logicii
funcţionării interne a ştiinţei. Pentru realism, orice
teorie ţinteşte la explicarea unui set de fapte obser-
vate. Acestea sunt descrise – de regulă în aşa fel
încât să se potrivească abordărilor matematice –
după care sunt integrate într-un sistem cauzal de
idei, a cărui funcţie este explicarea motivelor pen-
tru care lucrurile se petrec aşa cum se petrec. Sigur
că elementele care vor face parte din aceste expli-
caţii cauzale sunt luate din alte explicaţii ştiinţifice
deja existente, elemente noi fiind introduse doar
atunci când fenomenele nou observate nu mai pot
fi explicate prin invocarea ideilor deja recunoscu-
te. E o consecinţă a briciului lui Occam. Ei bine,
această dimensiune explicativă a ştiinţei a fost
pusă sub semnul întrebării, şi, după cum vom
vedea, nu fără temei. Evident, afirmaţia că partea
explicativă a unei teorii ştiinţifice este dispensabi-
lă deschide un întreg orizont problematic, a cărui
cartografiere exhaustivă nu face obiectul acestui
eseu. Prin urmare, ne vom limita doar la preciza-
rea câtorva dintre ideile care-l populează. 

O primă discuţie se naşte în jurul sensului
acestei dispensabilităţi a explicaţiei. În această
privinţă, putem vorbi despre două interpretări de
bază, una eliminativă şi alta non-eliminativă. Cu
alte cuvinte, unii gânditori consideră că partea
explicativă a teoriei poate fi eliminată complet din
discursul ştiinţific, acesta reducându-se astfel la
componenta sa empirico-observaţională, în timp
ce alţii sunt de părere că partea explicativă a teo-
riei rămâne totuşi folositoare, dar nu pentru scopu-
rile explicative tradiţionale şi realiste. În acest
ultim caz, cel non-eliminativ, discursul explicativ
nu dispare, dar este redirecţionat, atribuindu-i-se,
de regulă, funcţia de administrator conceptual al

părţii empirice a teoriei. Din explicativă partea pur
teoretică devine utilitară, dobândind astfel o func-
ţie mai degrabă sintactică decât semantică. Altfel
spus, explicaţia devine o formă economică şi
logistic utilă de a vorbi despre faptele observate,
renunţându-se la pretenţia că ea ar fi o imagine a
realităţii în sine, a unei realităţi situate undeva din-
colo de fenomenele observabile, care sunt repre-
zentate în cadrul discursului ştiinţific de către
enunţurile empirice. Explicaţia ştiinţifică devine
astfel un instrument util administrării conceptuale
a faptelor, de unde şi denumirea de instrumenta-
lism, acordată acestei poziţii.

Înainte de a vedea însă care sunt argumentele
aduse de instrumentalism în sprijinul dispensabili-
tăţii explicaţiei ca explicaţie şi de a vedea care
sunt replicile oferite de realism acestor argumente,
se cuvine să înţelegem mai bine ce formă ar putea
îmbrăca ştiinţa, în absenţa completă a explicaţii-
lor. Realismul consideră, pe bună dreptate, că,
redusă la componenta ei empirică şi pur observa-
ţională, ştiinţa îşi pierde unitatea, adică se trans-
formă într-o serie neadministrabilă logic şi logistic
de găselniţe sau legi empirice de genul „dacă A,
atunci B”. Ea se reduce la seria descoperirilor că
prezenţa unui fenomen se însoţeşte, de regulă, cu
prezenţa unui alt fenomen. Fără îndoială, adăugăm
noi, aceste legi empirice sunt lucrurile cu adevărat
descoperite de ştiinţă, însă eliminarea completă a
explicaţiei creează inutil probleme de logistică şti-
inţifică, ceea ce înseamnă că explicaţiei trebuie
totuşi să-i recunoaştem cel puţin o funcţie organi-
zatorică şi preponderent sintactică, în raport cu
latura empirică a teoriei ştiinţifice. 

Acum, se cuvine totuşi să adăugăm că această
replică dată de realism versiunii eliminative a teo-
riei dispensabilităţii nu atinge esenţial instrumen-
talismul care recunoaşte explicaţiei o noimă logis-
tică în cadrul teoriei ştiinţifice. Mai mult, replica
realistă nu afectează în mod esenţial nici chiar ver-
siunea eliminativă, întrucât nu demonstrează că
versiunea respectivă ar fi inacceptabilă, ci doar că
ridică probleme de logistică ştiinţifică, ceea ce
înseamnă că întâmpinarea realistă este doar una de
factură utilitară. Invocarea utilităţii explicaţiei şti-
inţifice este însă periculoasă pentru realism, deoa-
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rece îi slăbeşte poziţia, în favoarea instrumentalis-
mului, adică a versiunii non-eliminative a teoriei
dispensabilităţii. Apoi, necesitatea explicaţiei,
chiar în sensul utilităţii ei logistice, şi chiar nevoia
unităţii ştiinţei, asigurată de teorie, aparţin subiec-
tului, or nu putem construi inferenţe valide dins-
pre nevoile epistemologice ale subiectului către
structura unei realităţi cu adevărat extramentale.
În sfârşit, dacă raţiunea şi realitatea au aceeaşi
structură, raţiunea nu va reuşi niciodată, prin ea
însăşi, să descopere lucrul acesta, întrucât nu va
putea şti niciodată dacă se confruntă sau nu cu
propriile sale proiecţii structurale. Omul este cel
care are nevoie de unitatea ştiinţei şi de explicaţii-
le ei, şi, se pare, are nevoie de ele din motive altele
decât cele cerute de funcţionarea mecanismului
intrinsec al ştiinţei sau de realitatea însăşi. Oricât
de ciudat ar suna, se poate face ştiinţă şi în absenţa
explicaţiilor, ca explicaţii, dar nu cu prea multă
uşurinţă, lipsind formele de administrare concep-
tuală a faptelor. 

*
Realismul este totuşi îndreptăţit să ceară

demonstrarea dispensabilităţii explicaţiei, ca
explicaţie, şi probabil că cel mai bun argument
care vine în întâmpinarea acestei expectanţe este
cel oferit de istoria ştiinţei, întrucât ştiinţa nu s-a
sfiit, de-a lungul timpului, să sacrifice o mulţime
de explicaţii şi de realităţi postulate pentru ca
explicaţiile ei să funcţioneze. Nu vom intra însă
aici în detaliile argumentului istoric, întrucât
subiectul acesta merită tratat într-un eseu dedicat
în întregime acestei probleme. Vom trece, aşadar,
la argumentul logic, adică la menţionarea faptului
că reductibilitatea teoriei ştiinţifice la componenta
ei observaţională pare să fi fost demonstrată de W.
L. Craig, prin teoria axiomatizării recursive.1
Ideea pare să fie aceea că, dată fiind o teorie T şi
un subvocabular observaţional O al acesteia, se
poate construi o altă teorie TO, ale cărei teoreme
să nu conţină decât constantele prezente în subvo-
cabularul observaţional respectiv. Cu alte cuvinte,
o teorie ştiinţifică este reductibilă la teoremele
sale observaţionale, din noua teorie decurgând
toate consecinţele observaţionale ale primei teorii.

Această poziţie consideră, aşadar, că, pentru nişte
fiinţe corporale cum suntem noi, realitatea este cea
observată, iar cunoaşterea constă tocmai din aces-
te observaţii, care sunt apoi conservate sub forma
enunţurilor empirice. 

În ce priveşte componenta teoretic-explicativă
a teoriei ştiinţifice, consecinţa demonstraţiei lui
Craig pare a fi aceea că ne putem dispensa de ea,
fără ca funcţionalitatea ştiinţei să sufere cu adevă-
rat. S-ar putea chiar adăuga că funcţia explicativă
a ştiinţei ar aparţine mai degrabă filosofiei, decât
ştiinţei. Craig pare să arate, aşadar, că termenii
teoretici sunt eliminabili în bloc, fără ca prin
aceasta să se piardă legăturile deductive dintre
observabilele stabilite de teoria dată. El susţine că
integrarea deductiva a faptelor nu trebuie să inclu-
dă termeni teoretici, legile empirice putându-se
utiliza sistematic, fără implicarea teoriei explicati-
ve. Antecedenţii observabili pot fi legaţi direct de
succedeţi observabili. Teza lui Craig nu implică
totuşi inexistenţa unei eventuale realităţi neobser-
vabile, situată undeva dincolo de realitatea obser-
vată sau chiar observabilă, întrucât teza lui este o
teză logică, nu una ontologică. Dacă nu ar exista o
realitate neobservabilă, arătarea realităţii ar fi rea-
litatea însăşi, ceea ce ne-ar aşeza, paradoxal, exact
in mijlocul realismului. Poziţia lui Craig implică
totuşi faptul că ştiinţa se poate dispensa de ipoteza
unei realităţi neobservabile care să fie deja struc-
turată în armonie cu precizările explicative ale
teoriilor, ceea ce realismul este totuşi obligat să
susţină. 

Craig arată că ştiinţa e reductibilă la un discurs
privitor la arătare, un discurs lipsit de pretenţii
ontologice şi epistemologice suplimentare. Pentru
noi oamenii, realitatea este cea care ni se arată, iar
ştiinţa şi tehnica operează în sfera acestei realităţi,
fără ca lucrul acesta să interzică existenţa unei rea-
lităţi extramentale structurate altfel. Dificultatea
pe care o întâmpinăm în privinţa acceptării acestei
idei ţine de faptul că ne imaginăm relaţia dintre
realitate şi cunoscător nu după modelul rezonan-
ţei, ci după modelul antic al întipăririi, imagine
care ne obligă să gândim comunicarea informaţiei
ca pe un transfer al acesteia, or, dacă este transpor-
tată, ea trebuie să existe deja, gata finalizată, la
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nivelul expeditorului. Epistemologia realistă pare
să fie aici victima unei neînţelegeri a naturii
comunicării, fenomen care are loc prin rezonanţă
şi sugestie, mai degrabă decât prin transfer. O
structură poate genera alte structuri într-un sistem
capabil să rezoneze cu ea, fără ca între cele două
structuri să existe asemănări pictoriale sau simili-
tudini imaginabile. Astfel, entităţile teoretice pot fi
acceptate utilitar, dar nu şi explicativ, deoarece nu
ştim în ce măsură ele trimit sau nu la nişte echiva-
lenţe extramentale. În felul acesta, briciul lui
Occam rade pretenţia la adevăr a explicaţiilor
noastre teoretice, în măsura în care ideea de ade-
văr implică realitatea extramentală. Astfel, adevă-
ratul scop al teoriei ştiinţifice nu poate fi explica-
rea realităţii însăşi, ci doar intervenţia tehnologică
sau administrarea logică şi logistică a faptelor.
Realitatea rămâne o cutie neagră, căreia nu-i
putem cunoaşte, doar prin noi înşine, natura ulti-
mă, ci doar reacţia la intervenţia noastră practică,
ceea ce înseamnă că, lăsat în seama resurselor sale
proprii, omul nu vede realitatea, ci doar o pipăie
cu bastonul alb al experimentului. 

Care sunt totuşi replicile oferite de realism teo-
riei lui Craig şi implicaţiilor epistemologice ale
acesteia? O primă obiecţie este aceea că se neagă
valoarea semantică a discursului teoretic şi natura
lui asertorică. Fără îndoială, discursul explicativ
nu mai păstrează aceeaşi valoare semantică pe
care o pretinde în cadrul realismului. El nu ne mai
spune cum stau lucrurile în realitate, ci doar cum
ar putea sta lucrurile observate de noi. Explicaţia
teoretică nu mai trimite la realitatea în sine, ci doar
la realitatea observată şi descrisă deja. Ceea ce
Craig susţine este că teoria conţine un sub-voca-
bular observaţional, la care vocabularul explicativ
este reductibil, dar aceasta nu înseamnă că expli-
caţia îşi pierde în întregime valoarea semantică şi
asertorică, ci doar şi-o modifică, păstrând un sens
condiţionat de posibilităţile şi interesele noastre
omeneşti. Rămâne totuşi adevărată precizarea că
funcţiile sintactice ale explicaţiei teoretice sporesc
în importanţă, iar funcţiile ei semantice ţintesc în
altă direcţie decât cea a realităţii extramentale.
Ceea ce în realism pretindea că ne spune cum stau
lucrurile în realitate, în această formă de instru-

mentalism, pe care l-am numi hermeneutic, ne
spune cum putem organiza lucrurile observate,
folosind criteriul utilităţii tehnice şi al dotării
noastre cognitive umane. Explicaţia rămâne utilă,
dar în virtutea unei logici intrinseci conştiinţei,
mai degrabă decât a unei logici presupuse a exista
la nivelul realităţii însăşi. Adevărul explicaţiei este
mai degrabă un adevăr coerenţă şi un adevăr prag-
matic, şi mai puţin un adevăr corespondenţă.
Construim teorii care să satisfacă cerinţele interne
ale conştiinţei cunoscătoare şi nevoile externe, de
supravieţuire corporală, ale fiinţei umane. În con-
secinţă, adevărul enunţurilor existenţiale nu poate
fi decât unul pragmatic, în ambele sensuri. 

Împreună, adevărul coerenţă şi adevărul prag-
matic compun ceea ce am putea numi adevărul
procedural al întregului teoriei, un adevăr care
aparţine explicaţiilor coerente imaginate oferite
legilor empirice descoperite. Pe linia vectorului
care leagă realitatea de conoscător, teoria este un
produs hermeneutic, dar pe linia vectorului care
leagă cunoscătorul de realitate, teoria este o con-
strucţie cu intenţie procedurală. Nu trebuie, des-
igur, să confundăm adevărul procedural cu adevă-
rul operaţional. Adevărul procedural vizează ceea
ce trebuie şi se poate face, în timp ce adevărul
operaţional este încercarea de a traduce o ontolo-
gie entitativ-substantivală în limbajul gestual al
ştiinţei experimentale, traducere motivată şi ea tot
de teza inconsistenţei epistemologice a explicaţiei
teoretice. Adevărul procedural este cel care ne
spune cum trebuie procedat pentru atingerea unui
scop, iar ştiinţa conţine o astfel de cunoaştere, dar
nu şi o cunoaştere de tip epistemic, prin aceasta
din urmă înţelegându-se o presupusă corespon-
denţă între realitate şi teorie.

Nu putem trece aici cu vederea nici faptul că
realismul şi teza adevărului coespondenţă, adică
alternativa la teza adevărului procedural, sunt tri-
butare unei ontologii substantivale, adică unei
ontologii a substanţelor contemplabile, în timp ce
adevărul procedural al instrumentalismului her-
meneutic implică o ontologie verbală, a transfor-
mărilor. Pentru instrumentalism, nu substanţa
subordonează transformarea, ci transformarea
subordonează substanţa, pentru că nu la nivelul
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substanţei contactăm cu adevărat fiinţarea, ci la
nivelul transformării. Substanţa nu este decât
îngheţarea abstract-conceptuală a schimbării; ne
referim la sfera celor corporale, desigur, întrucât
acesta este orizontul ştiinţei empirice. În consecin-
ţă, teza adevărului corespondenţă este o teorie a
cunoscătorului observator de substanţe şi o teorie
a minţii ca oglindă a realităţii, or mintea şi realita-
tea experimentată sunt inextricabil şi dinamic
coparticipante. Ipoteza spectatorului şi a realităţii
spectatoriale e o consecinţă a influenţei exercitate
asupra mentalităţilor ştiinţifice de către forma
scrisă a conservării şi prelucrării informaţiei, care
permite permanentizarea extramentală a acesteia
şi recuperarea ei mentală ulterioară. Nevoia pe
care mintea cercetătorului contemporan o simte de
a discuta lucrurile în termenii corespondenţei e
construită istoric şi nu are nimic de-a face cu vreo
structură intrinsecă a gândirii umane sau a realită-
ţii.2 Chiar modalitatea liniară de abordare a pro-
blemei raportului dintre minte şi realitate, pe care
noi înşine am acceptat-o în materialul acesta pen-
tru a-i putea evidenţia inconsistenţele, e triburară
unui imaginar determinat de o vizualitate spaţiali-
zatoare, ale cărei origini sunt, de asemenea, istori-
ce. În consecinţă, discutăm problema realismului
în aceşti termeni, pentru că acesta este contextul în
care el există – şi orice teorie trebuie abordată cri-
tic, cel puţin iniţial, în termenii pe care-i acceptă –
nu pentru că am accepta noi înşine atotputernicia
epistemică a vizualităţii. 

O a doua obiecţie pe care realismul o ridică
împotriva instrumentalismului inspirat de teoria
lui Craig ţine de împărţirea teoriei ştiinţifice în
două limbaje diferite, unul teoretic, iar celălalt
empiric, o împărţire care nu se poate face cu uşu-
rinţă, întrucât există enunţuri considerate empiri-
ce, într-o teorie, şi teoretice, într-o altă teorie sau
dintr-un alt punct de vedere. Astfel, apartenenţa la
categoria teoretică sau la cea observaţională este
oarecum situaţională, mai degrabă decât intrinsecă
enunţurilor ştiinţifice. După cum apreciază Stathis
Psillos, de exemplu, un apărător al realismului,
Craig operează aici o spintecare inacceptabilă a
limbajului ştiinţei, întrucât limbajul ştiinţei nu e
clar separabil în cele două vocabulare.3 Fără îndo-

ială că aşa este, iar lui Craig i se poate obiecta
lucrul acesta. Obiecţia nu este însă una fatală, şi
aceasta din două motive. Mai întâi, pentru că
întregul limbaj ştiinţific este teoretic, dat fiind fap-
tul că până şi enunţurile empirice folosesc concep-
te al căror sens este cu adevărat accesibil doar într-
un anumit context teoretic. Din această cauză con-
sideră Putnam, de exemplu, că, dacă termenul
observaţional este cel care se referă la lucruri
observabile, atunci nu există termeni observaţio-
nali.4 Fără îndoială, lucrul acesta nu vine în spriji-
nul realismului, ci chiar dimpotrivă. Psillos sizea-
ză probabil acest fapt, întrucât se grăbeşte, în al
doilea rând, să adauge că există totuşi o diferenţă
între termenii teoretici şi cei observaţionali, numai
că această diferenţă depinde de considerente prag-
matice.5 Din nou, dependenţa de aceste conside-
rente pragmatice nu poate fi confundată cu o
dependenţă de considerete realiste, iar în măsura şi
sensul în care diferenţa există, în aceeaşi măsura
se păstrează şi valabilitatea teoriei lui Craig, cel
puţin din perspectiva acestei obiecţii. Pe scurt,
Psillos pare să se contrazică. Ceea ce obiecţia lui
poate spune este doar că statutele de teoretic şi
observaţional sunt atribuite oarecum funcţional
enunţurilor, deşi nu în totalitate, ceea ce nu afec-
tează semnificativ teoria lui Craig. Putem adăuga
aici, în completare, că adevăratele probleme ale
realismului nu se nasc la neclara joncţiune dintre
enunţul teoretic şi cel observabil, care aparţin în
aceeaşi măsură sferei conştiinţei, ci la joncţiunea
dintre mental şi extramental, realismul confun-
dând sistematic cele două situaţii. 

Note:
1. Vezi Craig, W. L., ‘Replacements of Auxiliary

Assumptions’, Philosophical Review 65:38–55, (1956).
2. Vezi McLuhan, Marshall şi Eric, Laws of Media: The

New Science (Toronto: University of Toronto Press, 1992),
p. 13-22.

3. Psillos, Stathis, Scientific Realism: How Science
Tracks Truth (London: Routledge, 1999) p. 21.

4. Putnam, H. (1962) ‘What Theories Are Not’,
Philosophical Papers, Vol. 1: Mathematics, Matter and
Method, (Cambridge: Cambridge University Press, 1975).
p. 218.

5. Psillos, Scientific Realism, p. 22.
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Nu s-a vorbit încă despre unul dintre proiectele
de parcurs ale lui Constantin Noica pe care filoso-
ful l-a pregătit o vreme, abandonându-l în cele din
urmă. Au existat, desigur, mai multe asemenea
situații, dar cel despre care este vorba aici se referă
la tentativa de a elabora o monografie despre
Mircea Eliade, desigur, din perspectiva importanței
filosofice a acestuia. Interesul pentru sintetizarea
gândurilor sale despre prietenul de departe s-a con-
turat într-o perioadă când numele acestuia devenise
din nou acceptabil în ochii autorităților române
care pregăteau, în condiții ce aveau implicații pro-
pagandistice, reintroducerea scriitorului și savantu-
lui în circuitul cultural intern și facilitarea discutării
critice a operei lui. Operațiunea, concepută în labo-
ratoarele ideologice ale Partidului Comunist și ale
Securității, cu încuviințarea cuplului dictatorial
Ceaușescu, a inclus proiectul recuperării cu foloase
de vitrină, a mai multor personalități ale exilului.
Unele dintre acestea au acceptat. A fost cazul lui
Henri Coandă și al premiatului Nobel pentru medi-
cină, medicul de origine română George Emil
Palade. Ambii au profitat de ocazia ivită pentru a
reveni în țară, în cadrul unor vizite oficiale, intens
mediatizate, faptul permițând regimului Ceaușescu
să etaleze o față tolerantă și binevoitoare față de cei
care odinioară părăsiseră țara, refuzând să mai revi-
nă câtă vreme democrația era înlocuită de dictatura
proletariatului. 

Sentimentele lui Noica față de prietenul său
erau, fără îndoială, statornice sub raportul fidelității
și profunde ca intensitate. Filosoful – al cărui nume
ajunsese aproape titlul unei publicații puse la cale
de Eliade în perioada detenției lui Noica – avea
acum prilejul de a participa, îndeplinind un rol de
frunte, la eventuala organizare a revenirii lui
Mircea Eliade în țară și la medierea tipăririi operei
acestuia în țara de origine. Gânditorul abia ieșit la

pensie îi mărturisea fostului apropiat, aflat acum în
S.U.A.: „De vreme ce tu ești, cum spuneam, amin-
tirea mea cea mai bună, faptul de «a-mi aminti»
atât de bine de tine și opera ta înseamnă o reușită a
anilor mai târzii”1. Eliade devenise, așadar, pentru
prietenul său simbolul unei epoci, cea interbelică,
al unei generații – cea căreia îi aparțineau amândoi
– și al găsirii accesului către marea cultură univer-
sală, deci al reușitei cărturărești. Nu în ultimul rând
însă, Noica vedea în el filosoful, cel care dobândise
recunoașterea profesorului Nae Ionescu în calitate
de asistent al acestuia. 

În 23 ianuarie 1971 Mircea Eliade îi scria prie-
tenului din București, de la care aflase deja de pro-
iectul acestuia cu privire la el, că va pune într-o
anumită cheie ideea sa monografică: „Sper că nu te
vei apuca să scrii cartea despre mine – ci doar,
luându-mă ca pretext, lucrarea despre structura,
destinul și posibilitățile culturii românești, lucrare
pe care toți o așteptăm de la tine. Dar, bineînțeles,
îți expediez Festschrift-ul, și apoi alte scrieri și cri-
tice, care cel puțin te vor «documenta»”2. Întreaga
lume românească a exilului aștepta, spunea Eliade,
ca Noica să dea la iveală o carte despre structura,
destinul și posibilitățile culturii românești.
Declarația aceasta sublinia, pe de o parte, că priete-
nii de departe – Cioran, Monica Lovinescu, Virgil
Ierunca, atâția alți cărturari români care îl știau bine
pe Noica și cărora nu le scăpaseră contribuțiile de
tinerețe ale acestuia – erau convinși de capacitatea
lui Constantin Noica de a da o sinteză filosofică. Pe
de altă parte, această sinteză nu putea fi, în viziunea
lor, decât una referitoare la modul de a fi și la
potențialitățile culturii române. Era, fără îndoială,
rezultatul serialului amplu publicat de Noica în
România literară în anii dinainte, cel referitor la
rostirea filosofică românească și la partea de creație
și de frumos din aceeași rostire, proiect care, circu-
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lând odată cu presa culturală peste hotare,
îndreptățise aceste speranțe, dezvăluind, cui voia să
observa, perimetrul preocupărilor filosofului.
Acesta era și un mod de a vibra la renașterea efor-
turilor lui Mircea Vulcănescu de a glosa într-o
manieră articulată și prin folosirea unor concepte
proprii, românești, pe seama culturii și a
spiritualității naționale. Eliade însuși își „încerca
mâna”, în aceeași perioadă, într-o serie de studii de
istoria religiilor pe seama moștenirii spirituale
românești. Ele urmau să fie adunate curând în volu-
mul De la Zalmoxis la Genghis Han, oferind pro-
pria versiune – incompletă și eșantionată – asupra
unor orizonturi spirituale ce păreau să scoată uni-
versul valorilor românești din aparentul său mino-
rat. 

Dar Eliade avea în vedere și un alt posibil ver-
sant al proiectului. „Că vrei încă să scrii despre
mine mă tulbură și mă încântă și mă măgulește mai
mult decât poți să bănuiești. Sper totuși, dacă vei
scrie această carte, să fie și un fel de «Memorii».
Dar despre toate acestea vom mai sta de vorbă”3. O
contribuție care să fie și memorialistică, în măsura
în care, vorbind despre Eliade, obliga și la referiri
conjucturale, de natură biografică și istorică, i s-ar
fi părut oportună savantului. Dar el ținea să discute
cu prietenul său despre asta, poate pentru a stabili
împreună cât din adevărurile interbelice incomode
era consult să fie aduse în atenția postbelică.
Terenul era sensibil... 

Tot cu același prilej Eliade destăinuia și că „...
m-am așezat serios pe lucru (la Opus magnum)”4.
El părea astfel că nu se rezumă la contribuțiile sale
de până atunci pentru a merita atenția lui Noica, și
nici la susținerea proiectului acestuia, ci voia să se
încumete la o operă și mai semnificativă, ducând și
mai departe performanțele cărturărești care îl
îndreptățeau să devină subiectul unei monografii
filosofice. Pregătirile făcute în această direcție erau
notabile. Eliade informa că „Rândurile de față au
un rost modest: să te informeze de pachetele cu
cărți și extrase pe care le vei primi. Am cerut lui
Gallimard să-ți trimeată toate cărțile, în afară de
Tech[niques] du Yoga și La nuit bengali (=
Maitreyi). Sper că le vei primi pe toate (cele epui-
zate s-au tot retipărit, dar mai știi?).// Azi, ți-am
expediat de aici, prin avion, două pachete cu extra-

se și The Forge... (Forgerons et alchemistes, epui-
zată în franțuzește). Am adăugat și Mântuleasa, pe
care nu cred că ți-am trimis-o.// Voi încerca mai târ-
ziu să-ți expediez diverse fragmente autobiografice
(Jurnale etc.) publicate în ultimii ani”5. Cu o grijă
de a-i constitui lui Noica necesara bază documenta-
ră pentru proiect, Mircea Eliade se arăta gata să
ofere cele mai recente contribuții, chiar înainte ca
ele să fie tipărite: „Mă bucur... că ți-au parvenit
extrasele (Coloana etc.). Astăzi ți-am trimis, cu
poșta aeriană (și recomandat!), nouă articole despre
mine. (Alătur, pe fițuică aparte, lista autorilor.) Mai
sunt și altele, dar nu dispun de dublete. Cea mai
interesantă lucrare este o teză, recentă, de doctorat
(la Vanderbilt University) a unui tânăr profesor de
filosofie, Douglas M. Allen. Sper să se publice
curând.// În orice caz, aflând acum că te interesează
«ecourile» activității mele, îți voi trimite și alte stu-
dii (nu și articole și recenzii, deși unele dintre ele
sunt interesante”6. Eliade revenea cu noi aluviuni
exegetice: „Ți-am trimis un număr din Journal of
Religion, cuprinzând două studii despre anumite
aspecte ale operei mele de istoric al religiilor”7. 

Note:
1. „C. Noica în corespondență cu M. Eliade”, în

Jurnalul literar, an. XXIV, nr. 13-18, iulie septembrie
2013, p. 1. Scrisoare trimisă din București, 24 iulie 1975. 

2. Mircea Eliade, Europa, Asia, America…
Corespondență, II: I-P, ed. De Mircea Handoca, București,
Ed. Humanitas, 2004, p. 370. Scrisoarea XII trimisă de
Mircea Eliade, probabil din Chicago, în 23 ianuarie 1971. 

3. Ibidem, p. 373. Scrisoarea XIV trimisă de Mircea
Eliade din Albion, Michigan, în 14 mai 1971.

4. Ibidem. 
5. Ibidem, p. 374. Scrisoarea XV trimisă de Mircea

Eliade, probabil din Chicago, în 9 iulie 1971.
6. Ibidem, p. 374. Scrisoarea XVI trimisă de Mircea

Eliade, probabil din Chicago, în 21 februarie 1972.
7. Ibidem, p. 376. Scrisoarea XVII trimisă de Mircea

Eliade, probabil din Chicago, în 8 mai 1972.
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Între cei seceraţi anul trecut de molima uni-
versală se numără doi oameni de mare valoare
pe care am avut prilejul să-i cunosc bine şi simt
nevoia să-i evoc. 

Cel dintâi este scriitorul Marcel Petrişor, pe
care l-am întâlnit prima oară în urmă cu aproape
50 de ani. Încă de atunci mi s-a părut un sfânt
din secolul XX, dar nu în sensul care presupune
canonizare şi acatist, ci într-acela în care
Dumnezeu îi cheamă pe oameni la sfinţenie.
Marcel Petrişor a fost un scriitor de mâna întâi
atât în epoca regimului totalitar, când s-a mani-
festat ca prozator şi estetician, cât şi după prăbu-
şirea regimului comunist, când a publicat o suită
de evocări, deschisă de romanul autobiografic
Fortul 13, un reper al temutei închisori politice
Jilava. Trebuie să spun că Marcel Petrişor a fost
unul din puţinii oameni, de numărat pe degetele
unei singure mâini, care în anii ’70 spuneau fără
înconjur că au făcut închisoare politică. Celălalt
om care vorbea în gura mare despre pătimirile
sale în sistemul concentraţionar comunist din
România era legendarul Petre Ţuţea. Cu acea
curiozitate proprie unui tânăr – eram în primul
an de facultate –, mergând pe stradă cu Ţuţea, şi
nu pe orice stradă, ci pe Calea Victoriei, l-am
întrebat despre un episod trăit la Aiud pe care
acest polihistor mi l-a evocat cu voce tare, atât
de tare încât câţiva trecători, auzindu-i cuvintele,
au întors capul.

Marcel Petrişor era mai atent în privinţa cir-
cumstanţelor. După jumătate de veac, un sfat şi
un răspuns rămân pentru mine mai mult decât
memorabile. M-a făcut atent să-mi trăiesc viaţa,
întrucât eram foarte tânăr, dar să fiu mereu atent
să nu fac vreun gest sau să comit vreo faptă care

să-mi apese conştiinţa. Şi mi-a povestit cum, în
timpul detenţiei de la Aiud, un deţinut politic
aflat în închisoare de pe vremea lui Antonescu,
care se comportase impecabil, a căzut victima
reeducării. Întorcându-se acasă odată cu graţie-
rea din 1964, şi-a dat seama că familia sa a aflat
despre căderea prin care trecuse de la alţi deţi-
nuţi politici eliberaţi anterior. Drept consecinţă,
s-a aruncat sub roţile unui tren. 

Întrebându-l pe Marcel Petrişor cum se face
că el era profesor secundar de limba franceză, iar
un coleg cu care fusese implicat într-o acţiune
din 1956 care îi adusese o condamnare la moar-
te, comutată ulterior, ajunsese într-un post
important în administraţia culturală, Marcel
Petrişor mi-a răspuns prompt: „Puteau să-l pună
şi ministru, cu atât mai mult însemna că l-au ree-
ducat”. 

De la Marcel Petrişor am aflat despre
Iamandi, călăul Jilavei, care descărca pistolul în
ceafa osândiţilor, iar aceştia nu au fost puţini la
începutul anilor 1960. Stând într-o celulă apro-
piată de corpul de gardă, Marcel Petrişor mi-a
povestit cum l-a auzit pe acest Iamandi plângân-
du-se câtorva gardieni că soţia sa a refuzat banii
pe care voia să-i dea pentru nunta fiicei (pentru
fiecare execuţie primea 500 de lei), spunând că
sunt mânjiţi cu sânge. 

Marcel Petrişor a locuit până la sfârşitul vieţii
într-o clădire interbelică de pe intrarea Ştirbei
Vodă, o străduţă în formă de potcoavă. Era un
loc liniştit, potrivit cu temperamentul scriitoru-
lui, răbdător, calm, cu voce egală, care îmbina
blândeţea cu ironia. Locuia împreună cu soţia sa
Dana, descendentă din neamul boieresc al
Negruzzeştilor, cu care făcea o pereche admira-

161161CONVORBIRI  LITERARE

Dan CIACHIR



bilă. Soţia sa era tot om de litere şi traducătoare
din literatura franceză. În apartamentul din intra-
rea Ştirbei Vodă am avut prilejul să îi cunosc pe
profesorul Răzvan Theodorescu, un tânăr savant
de 35 de ani pe atunci, şi pe la fel de tânărul rap-
sod Tudor Gheorghe. În casa lui Marcel Petrişor
am văzut primul exemplar din Filocalia, apărut
în 1947 la Sibiu. 

Voi încheia spunând că primul om pe care am
dorit să-l întâlnesc după căderea regimului
comunist a fost Marcel Petrişor, aşa încât m-am
dus acasă la el.

*
În iunie 2002 am ajuns pentru o zi la

Mânăstirea Bixad, împreună cu părintele profe-
sor Radu Dorin Micu, care m-a prezentat stare-
ţului, părintele arhimandrit Emanuil. Aveam de
gând să stăm o zi şi am rămas zece, răstimp în
care am înregistrat o suită de dialoguri cu părin-
tele profesor care peste câteva luni au fost edita-
te sub titlul Pentru o Ortodoxie realistă.

Părintele Emanuil Rus a intrat în mânăstire la
Rohia, ca frate, de foarte tânăr şi a fost unul din
ucenicii lui Nicolae Steinhardt. Se ştie astăzi – a
existat şi un documentar de televiziune pe aceas-
tă temă – că este omul care a ascuns Jurnalul
fericirii în spatele unui vas de expansiune al cen-
tralei termice atunci când venise Securitatea să
facă percheziţii. 

În anul 1990, tânăr ieromonah fiind, părintele
Emanuil a devenit stareţul Mânăstirii Bixad,
ajunsă într-o stare de degradare şi părăsire, chi-
novia fiind o victimă a celebrului Decret 410 din
28 octombrie 1959 menit să distrugă monahis-
mul românesc. Teolog remarcabil, predicator
strălucit pe care l-am auzit vorbind în multe
împrejurări, părintele Emanuil Rus deţinea şi un
doctorat în filologie obţinut cu teza Raporturile
româno-slave în opera lui Silviu Dragomir. Era
un om cultivat, cu o bibliotecă personală pe
măsură, şi se îngrijise ca şi Mânăstirea Bixad să
aibă o bibliotecă de circa 5000 de volume care
puteau fi consultate în două încăperi luminoase
de la etaj, amenajate ca săli de lectură ad-hoc.

Om de carte şi totodată extrem de versat în
meandrele administrative, a făcut să renască
această mânăstire trecută prin multe încercări,
inclusiv silniciile uniaţiei, iar mai târziu ale regi-
mului comunist. Era un om foarte preţuit în zona
Maramureşului. Pregătind această evocare, mi-
am aruncat ochii peste câteva fotografii făcute la
Bixad în care apare stareţul Emanuil. Mă simt
întotdeauna mişcat privind o fotografie de pe
malul Tisei, râu pe care nu îl credeam atât de lat
şi un loc unde am fost nespus de emoţionat,
întrucât ţara noastră se întinde până acolo, prilej
să-mi amintesc de patriotismul discret şi eficient
al stareţului Emanuil. 

Poate voi reveni odată asupra celor povestite
de stareţ despre părintele Nicolae Steinhardt. Aş
da un singur exemplu în acest sens: călugărul-
simbol al Rohiei citea regulat revista „Opinia
studenţească”, editată la Iaşi, în care publicaseră
atât el, cât şi Constantin Noica. Pentru că avea
parte de o cenzură mai îngăduitoare, „Opinia
studenţească”, în care s-au publicat pagini cu
traduceri din Cioran şi fragmente din Mircea
Eliade, a putut să titreze necrologul lui Nicolae
Steinhardt cu creştineasca întrebare a
Apostolului Pavel: „Unde îţi este, moarte, bol-
dul; unde îţi este biruinţa?”.
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Un aliniament trasat
Eminescu este un mare gânditor al terțului

inclus. Această afirmație poartă însemne de
corolar pentru focalizarea hermeneutică a ope-
rei sale de pe platforma conceptuală a
transdisciplinarității, demers pe care l-am
desfășurat odinioară (Crăciunescu 2000/2018)
bizuindu-mă, între altele, pe logica dinamică a
contradictoriului (Lupasco), teoria
regiunilor/nivelurilor de Realitate
(Heisenberg/Nicolescu), logica magmelor
(Castoriadis), teoria chreodei (Waddington),
filozofia complexității (Morin) și noua para-
digmă a haosului (Ruelle, Takens, Gleick).
Iscodind deopotrivă creația poetică și orizontu-
rile gödeliene ale vastului tărâm reflexiv ce
emerge în fragmentarium, am căutat astfel să

pun în cuvenita lumină valența transgresiv-integra-
toare a viziunii eminesciene, i.e. natura plenitudinar-
contradictorie a unei gândiri ce se edifică în, prin, dar
mai ales dincolo de cunoașterea constituită pe funda-
mentele disjuncției aristotelice. Este ceea ce am
numit viziune transcosmologică.

Urmând o asemenea cale, nu doar „règia gândirii
ne-nființate” își dezvăluie adâncimile de sens, ci și
„cumplita realitate” a ideilor din „starea de nebunie”
(Archaeus), stare pe care am valorizat-o ca fald de
cumplită luciditate a gândirii creatoare. Orice ar
spune „nevoiașii de absolut” mai vechi sau mai noi,
unii de teapa celor (psihanalizanți sau nu) recent dați
în vileag de către Constantin Cubleșan (2022), scrie-
rile ultime ale lui Eminescu nu atestă risipirea, ci
extinderea fractalică a gândirii sale creatoare în zone
inaccesibile logosului. Reiterând ideea nebuniei ca
fald de cumplită luciditate a rațiunii – veritabilă stare
T a cuplului mutual-contradictoriu sapiens/demens –
consider potrivit să adaug că febrila căutare a unui
trans-limbaj („ecuațiune universală”, „limba de for-

mule”) capabil să articuleze multiplicitatea complexă
a realității cu abisalitatea psiho-afectivă (noologia
abisală) și cercul luminos al conștiinței stă dreaptă
mărturie pentru adâncimea și înălțimea gândirii emi-
nesciene, între-olaltă manifeste.

Iată-ne pe un aliniament de peremptorie natură
transgresiv-integratoare; este un aliniament a cărui
incandescență străbate sextina Se bate miezul nopții...
(„S-asamăn între-olaltă viață și cu moarte”), text de
asemenea analizat cu un alt prilej în prelungirea her-
meneuticii transdisciplinare amorsate în 2000. Dacă
am sintetizat extrem de sumar aici liniile de forță ale
acestei hermeneutici, sub zodia corolarului său ire-
ductibil, este pentru a contura cadrul și pragul pentru
ceea ce, împrumutând o formulă a lui Paul Ricœur,
poate fi numit „paradoxul viu”. Forță nucleară a gân-
dirii eminesciene, acest paradox vizează înainte de
toate complexa problematică a adevărului.

„Patria vieții”, un „paradox viu”
Tributarii logicii binare – suverană veacuri de-a

rândul, și astăzi chiar, în pofida realismului cuantic și
a principiului antropic – nu sunt iubitori de parado-
xuri. Maiorescu deja socotea antitezele eminesciene
„cam exagerate”, dar: „Să nu gândim rău despre
paradox – ne spune filosoful angoasei și al revoltei –
fiindcă paradoxul e pasiunea gândirii, iar gânditorul
fără paradox este ca îndrăgostitul fără pasiune: un
mediocru” (Kierkegaard, 1999: 59). Or, pentru
Eminescu „Antitezele sunt viața” însăși (Eminescu,
1993: 33). Dintre miriadele de contexte în care poetul
își dezvoltă apoftegmatica spunere următorul îmi
pare înalt grăitor:

„Heraclit zice că niciodată același om nu s-a
coborât de două ori în acelaşi râu. Cu toate că ideile
cari cuprind un joc cu infinitul timpului şi al spaţiului
şi aceasta culminează într-o antinomie, încât şi con-
trariul e adevărat. Adecă, din contra, acelaşi râu
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oglindeşte în liniştita-i adâncime aceleaşi umbritoare
păduri, acelaşi cer. Materia numai – acest Ahasver
neobosit al formelor – e pururi alta, formele însă ace-
leaşi încât în ape vecinic călătoare îţi vezi chipul
rămânând pe loc. Râul timpului pare a curge; suma de
viaţă şi de forme posibile coexistă într-un vecinic
present” (Eminescu, 1993: 25-26).

Antinomia invocată aici prețuiește cât o concilie-
re dinamic-contradictorie: apele „vecinic călătoare”
și statornicia oglindirii – „aceleași umbritoare păduri,
același cer” – „coexistă într-un vecinic prezent”
(s.m.). Materia și formele, mișcarea și starea pe loc
ilustrează, adică, dubla participare – și/și – la un dat
ontologic de neclintit. Joc infinit de actualizare-
potențializare, acest dat contribuie la carnația seman-
tică a numeroase poeme. Nu mă voi referi la Glossă,
cel mai cunoscut dintre ele, ci la altele două, fiecare
dintre acestea confirmând dubla participare la nive-
luri de viziune distincte, însă inseparabile: imagine și
concept. Este vorba despre poemele Coborârea ape-
lor și Patria vieții e numai prezentul. Primul reia
ideea coexistenței heraclitic-eleate recurgând la com-
plexul imagistic din fragmentul mai devreme citat:
coborând „din munți bătrâni și din păduri mărețe”,
apele

„Se leagăn line și fac valuri crețe.
În drumul lor ia firea mii de fețe – 
Aceleași sunt deși mereu se schimbă”.
Miile de fețe ale firii nu schimbă firea, căci ele

participă la același „timp fără ființă”: „râul timpului
pare a curge; suma de viață și de forme posibile [„mii
de fețe”] coexistă într-un vecinic prezent” (s.m.).

Ideea reapare într-un manuscris Despre nemuri-
rea sufletului și a formei individuale: „a nu fi fost
niciodată este singura formă a neexistenței, cine exis-
tă există și va exista întotdeauna – de nu în faptă, dar
ca posibilitate, și posibilitatea, neavând în eternitate
timpul niciun înțeles, este existența chiar”
(Eminescu, 1993: 29). Celălalt poem pe care-l am în
vedere se ridică la un nivel de conceptualizare izo-
morf, surmontând imaginea apelor „vecinic curgătoa-
re”; actualizarea și virtualizarea se regăsesc între-
olaltă:

„Întoarceți-vă-n noi și veți cunoaște
Că toate-n lume, toate-s în prezent.
Tot ce au fost și tot ce-a fi vreodată
Au fost, va fi numai pentru că e”.
Patrie a vieții, singura posibilă, prezentul consa-

cră astfel o contemporaneitate diafanizată prin eman-

ciparea de timp. Ținând în cumpăna netimpului tre-
cutul și viitorul – care „numai o gândire-s” –, prezen-
tul se dovedește cea mai pregnantă expresie a para-
doxului viu. Prin această noțiune Paul Ricœur dislocă
„dilema mortală” a adevărului unic postulat de polul
clerical și de polul politic; „dilemă mortală” pentru că
paralelismul funcțional dintre „unitatea clericală și
unitatea politică a ceea ce este adevărat” se traduce
„printr-o ciudată asemănare în regnul minciunii”
(Ricœur, 1996: 204). Paradoxul viu, în schimb,
obnubilează orice definiție monadică a adevărului, în
favoarea pluridimensionarității sale, fără a uita că
„spiritul de minciună”/eroare însoțește cercetarea
adevărului „asemeni cămășii lui Nesus” (ibidem:
182). Eminescu are conștiința ambelor aspecte expu-
se de către fenomenologul francez. Dincolo de
coexistența inextricabilă heraclitic-eleat și a tuturor
timpurilor în același timp-netimp („vecinic prezent”),
problema adevărului multiplu apare limpede tranșată
într-o însemnare din fragmentarium:

„Un adevăr este sau mecanico-matematic, adecă
absolut, căci nu ne putem imagina cum două puteri
egale dar opuse să nu se ție-n echilibru, precum n-am
înțelege cum cea mai mare să nu determine în diago-
nală mersul celei mai mici și viceversa – sau un ade-
văr reprezintă raportul capacității noastre de-a perce-
pe față cu mărimi absolute, și atunci adevărul e feno-
menologic, e artistic, e un adevăr de perspectivă
(s.a.).

= 0

ajunge la ecuație, la reacțiune egală cu
acțiunea.” (Eminescu, 1993: 324).

Adevărul absolut (mecanico-matematic) și adevă-
rul de perspectivă sunt altă ilustrare a paradoxului
viu, tot așa cum este cămașa minciunii în conjuncție
cu căutarea adevărului. Acest al doilea aspect irumpe
în poemul O, adevăr sublime..., un text capital pentru
ecuația adevărul minciunii-minciuna adevărului,
dezvoltată în Ca o făclie...: „Să-nving eu adevărul
sau să-ntăresc minciuna/ În cumpenele vremii sunt
amândouă una”.

O, adevăr sublime... creionează o sferă armilară
al cărei centru – adevărul minciunii – e împresurat de
cercurile ipocriziei și imposturii ce edifică istoria
însăși, „spirată”:

„O, adevăr sublime – o, tinichea și paie!
O, poezie mândră – o, buiguit nerod!
Istorie spirată – minciună și bătaie,
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Amor ceresc și dulce – a mucoșilor plod.”
Din acest vălmășag se detașează filodoxul, preo-

tul și politicianul, cu toții agenți ai adevărurilor
„unice” care drapează fățărnicia și minciuna: „siste-
mele înalte”, care „împut eterul”, sunt, în fapt,
reducționisme abjecte, după cum „vistiernicii de mis-
tere”, preoții, sunt promotorii desfrâului. De bună
seamă că cercul cel mai nociv îl constituie regnul
găunoșeniei politice: „O, diplomați cu graiul politi-
cos și sec/ Lumea cea pingelită o duceți de urechi”,
prilej de intertext omagial cu Oxenstierna: „Îmi place
axiomul cel tacit, ființi spurcate/ Popoarele există
spre a fi înșelate”. Ergo decipiatur! Nu de alta, dar,
pentru „lumea cea comună” adevărul e prisoselnic.
De aceea,

„A visa că adevărul sau alt lucru de prisos
E în stare ca să schimbe în natur-un fir de păr
Este piedica eternă ce-o punem ca adevăr”.
Aceste versuri din Scrisoarea V sunt o altă confir-

mare a faptului că „paradoxul viu” este blazonul
însuși al adevărului înțeles ca perpetuu joc de schimb
între veracitate și propria sa iluzie. A stăpâni acest joc
înseamnă înțelepciune. „Eu adevăr nu cat – ci-
nțelepciune”, scrie poetul (În căutarea Șeherezadei).
Or, pentru gânditorul „paradoxului viu” înțelepciunea
înseamnă tocmai aceasta: a fi în adevăr.

„Plutind în adevăr”
„Adevărul nu este doar un termen, un orizont, ci

și un mediu precum atmosfera sau, și mai bine, pre-
cum lumina, după o expresie comună lui Gabriel
Marcel și Martin Heidegger” (Ricœur, 1996: 68). Iată
o aserțiune-temei pentru ceea ce am numit contempo-
raneitate fără de timp: Platon se rostește în „patria
vieții”! În limpede formulare, cred că mediul (sau
atmosfera) prin care Ricœur (re)definește adevărul
conotează khȏra – receptacolul, „al treilea gen” (tri-
tos genos) descris de către Timaios. „Situat” între
sensibil și inteligibil, acest veritabil terț încapsulează
deopotrivă dubla disjuncție (nici sensibil/nici inteli-
gibil) și dubla conjuncție (și sensibil/și inteligibil),
aidoma cumpenei din Se bate miezul nopții... care stă
între și viață/și moarte, nici viață/nici moarte: și sepa-
rare, și între-olaltă. Climax al paradoxului viu!

Un alt însemn al acestui spațiu-nespațiu, khȏra –
care este „din rândul celor ce n-au fost niciodată”
(Rugăciunea unui dac) –, îl regăsim, mutatis mutan-
dis, în viziunea spiritualistă a lui Henry Corbin: mun-
dus imaginalis, o (inter)lume, mediană și mediatoare

real/realitate (inteligibil/sensibil). Khȏra și imagina-
lul pot fi, așadar, deopotrivă, considerate ca
mediu/atmosferă/receptacul dezmărginit al adevăru-
lui.

Prepoziția din a fi în adevăr își dezvăluie astfel
tâlcul profund. Invoc aici doar două percutante con-
texte ce ilustrează înțelegerea eminesciană a adevăru-
lui ca spațialitate inefabilă. Primul se află în poemul,
deja abordat, Patria vieții e numai prezentul: „Clipa
de față numa-n ea suntem,/ Suntem în adevăr”. În
acest exemplu, adevărul-khȏra intră în coluziune cu
temporalitatea non-temporală, „vecinicul prezent”,
ceea ce potențează ideea, atât de prezentă la
Eminescu, a nemărginirii.

A doua, și cea mai incandescentă ocurență a
prepoziției ce consacră adevărul-khȏra, o extrag din
Luceafărul:

„Venea plutind în adevăr
Scăldat în foc de soare”.
Pentru făptura umană, însă, acest adevăr este o

lumină orbitoare. A fi în adevăr rămâne astfel o pre-
rogativă a gândirii, un veritabil „paradox viu”. Dar
tot atât de adevărat este că, situându-se în miezul
paradoxului, gândirea eminesciană se află în adevăr, 

„Zică toți ce vor să zică,
Treacă-n lume cine-o trece”... 
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Magda Cârneci
15 noiembrie
Simt lanţul lumii strângându-se în jurul meu.

Toate seminţele proaste pe care le-am semănat în tre-
cut – ambiţie, iniţiative, acţiuni, dorinţe legate de



carieră, reputaţie, bani etc. – au încolţit şi şi-au arătat
fructul. E un câmp de mărăcini înalţi şi înfloriţi în
jurul meu. Sunt în plină junglă. Şi înaintea mea văd
venind viitura. Căci „secerişul” propriei mele recolte
se apropie. Şi va fi ca o avalanşă. Şi nu ştiu dacă voi
ieşi întreagă din el.

Subiectivitatea mea, dezlănţuită în această
perioadă plină de sentimente şi gândiri cumplit de
contradictorii, e iadul. Iadul e înăuntru. Dacă nu mă
purific de el acum, cât sunt vie, nu voi putea scăpa
de el nici după moarte. Sunt în plină tentaţie.

Gândul că trebuie să mă raportez la exemplul
cristic într-un mod mai matur, mai intelectual. A-l
înţelege pe Isus cu intelectul, nu doar cu inima. Nu
cu inteligența, ci cu intelectul. E mult mai greu decât
pare. Suntem obişnuiţi doar să cerem, să ne rugăm
ca nişte copii, să fim iertaţi. Şi iar să o luăm de la
capăt. Relaţia noastră cu creştinismul e pur emoţio-
nală – un simplu sentimentalism. Ineficient, căci
superficial, comun, banalizat, colectivizat. Trebuie
să-l „primesc” pe Isus şi mental – dar cu o „altă”
minte, mai pură, mai puternică, mai deschisă mira-
colului. Or, acest lucru creştinismul de obşte nu ţi-l
oferă. Sau nu ţi-l mai oferă. E nevoie de un altfel de
antrenament. Cum e „Școala” mea esoterică, de
pildă. Fără ca pentru asta să încetez să mă rog. Sau
să-l iubesc pe Isus, acest „fiu” viitor al propriei mele
umanităţi. Dar intelectul trebuie să ajute inima să-l
întâlnească pe Cristos din noi la un alt nivel al fiin-
ţei.

16 noiembrie
(...) M-am pomenit că în timp ce puneam scriso-

rile în cutia de poştă, un glas al meu repeta sfâşietor
în mine: „Isuse Cristoase, sufletul meu va plânge
etern după tine!”. Ca şi cum făceam un sacrificiu pe
altarul unui zeu inconturnabil, dar sufletul meu
rămânea, în ciuda damnării, legat cu un fir dureros
de modelul divin.

„Isuse Cristoase, sufletul meu va plânge etern
după tine!”

Uitarea Şcolii. Uitarea căii cristice. Singură, sin-
gură, în deşertul minţii mele, în jungla impulsurilor
mele. Atacată de „demoni”, gânduri, dorinţe, patimi.
Singură. Şi neapărată de nimic și de nimeni.

Ascultând Carmina Burana de Carl Orf, bucuria
pură transmisă de muzică s-a transformat în următo-
rul gând luminos: arta adevărată e cea care ne rea-
minteşte de Zei. Arta adevărată e un ecou al unei
experienţe divine, sau o invocaţie a unei asemenea
întâlniri. Arta ar trebui să fie numai instrumentul
prin care i se reaminteşte sufletului de originea sa în
lumea de sus.

Şi de curând, ascultând „Glorias” de Vivaldi, un
gând asemănător. De fapt, mai mult o senzaţie, un fel
de percepţie că muzica aceea înaltă era un omagiu
adus cuiva din mine! Ceva din mine primea muzica
cu plăcere, ca pe un drept, ca pe un semn de recunoş-
tinţă faţă de natura lui divină. Sau ca şi cum, la auzul
muzicii, în sfârşit acel „cineva” înalt din mine a dat
semn, mulţumit, a catadicsit să-şi manifeste, delicat,
existenţa în fiinţa mea crunt încercată în ultima
vreme, ca moartă.

Gândul, azi dimineaţă, că începe să-mi fie indife-
rent că sunt în trupul ăsta sau în altul. Era ca şi cum
o coloană gânditoare, un ax conştient din mijlocul
fiinţei mele, se detaşase uşor de învelişul din jur, de
corpul şi de personalitatea de suprafaţă. Şi astfel
separat, realizase echivalenţa maşinilor umane, per-
soanelor, indivizilor.

Gândul stăruitor, aproape permanent, când merg
pe stradă, intru în instituţii, îmi văd nepoţii în casa
părinţilor mei, că toţi oamenii, copii sau maturi,
activi sau pasivi, toţi oamenii pe care-i văd, cu care
mă întâlnesc, indiferent că-i iubesc sau mi-s străini,
toţi sunt „morţi”. Automaţi, animalici, hipnotizaţi,
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traşi în toate părţile de firele iadului realităţii imagi-
nare în care sunt prinşi. Ca şi mine. Înaintez printr-o
lume de fantome. Fantomele astea mănâncă, iubesc,
nasc, suferă, plâng, te roagă, mai ales te roagă să le
ajuţi şi trag de tine în toate părţile, te trag în jos, în
lumea lor imaginară, fantomatică. Până când mor.
Până când mori şi tu. Dar ele tot fantome rămân.

25 noiembrie
Cred că în săptămânile trecute am dat un fel de

bătălie crâncenă cu mine însămi. Un fel de luptă cu
îngerul, numai că a fost vorba de „falsa mea perso-
nalitate”. Cineva din mine, care ştie bine ce sunt, cât
sunt şi cum sunt, s-a luptat pe viaţă şi pe moarte cu
închipuirea mea de mine, cu imaginara mea pictură
de sine, personalitatea mea falsă, aparentă.

Nici nu ştiu bine cum s-a întâmplat, căci aproape
că am asistat pasivă la ce se petrecea în mine: un fel
de atac din direcţii diferite ale unor gânduri puterni-
ce, posesive şi contradictorii, care mă mânau când
într-o parte, când în alta. Făcându-mă să doresc
lucruri opuse, să am impulsuri haotice şi porniri abe-
rante. A fost atât de crunt încât mi-am dat seama, ca
să zic aşa, că se întâmplă ceva grav în mine. Din
punct de vedere exterior nu s-a întâmplat mare lucru
– doar că am refuzat postul de ambasador în Irlanda
propus de Andrei Pleșu şi asta a declanşat „ostilităţi-
le” interioare. Probabil că falsa mea personalitate –
extrovertă, vanitoasă, ambiţioasă, dominatoare – a
fost şocată profund de decizie, luată de o parte mai
adâncă din mine care pur şi simplu s-a mobilizat
brusc cu ocazia acestei tentaţii, acestei „încercări”.
Confruntarea a fost aproape fizică, am suferit şi în
trup, am fost aproape bolnavă. 

În orice caz, luptele cu victorii relative de o parte
şi de alta m-au transformat într-o persoană insupor-
tabilă – şi pentru mine însămi, şi în afară. Mă
vedeam că sunt altfel şi nu puteam să fac nimic.
Aveam şi o mască urâtă, cenuşie, închisă pe figură.
I-am mâhnit pe cei apropiaţi. Şi disperarea şi supăra-
rea mea erau atât de vizibile, încât şi vânzătorii şi
funcţionarii cu care am avut de a face în treburile zil-
nice, au observat-o. Chiar şi familia mea. Dar era o
mâhnire enormă şi fără obiect. N-aş fi putut spune,
întrebată, de ce sufăr atât. Poate pentru că mă
vedeam în toată oroarea falsei mele imagini de sine
şi a multiplelor mele euri care se băteau cap în cap –
cam aşa cum am văzut la TV, într-un film despre o

fată posedată de diavol şi care era un fel de păpuşă
manipulată rapid de cele mai stupide, mai superficia-
le şi mai murdare euri-gânduri-impulsuri demonice,
care se succedau cu viteză pe faţa ei, schimonosind-
o, şi o făceau să spună lucrurile cele mai oribile şi
mai necontrolate. Ori poate sufeream pentru că noi
toţi suntem astfel şi nu avem scăpare. Şi pentru că
noi toţi suntem sclavi şi victime şi suntem deja
morţi. Un sentiment al iadului - care e chiar existenţa
asta – mă poseda. Şi totul în jur mi se părea cenuşiu,
murdar şi mort, mort, mort!

O vizită la părinţii mei m-a dezolat cumplit. I-am
văzut acolo pe nepoţeii mei şi pe soră-mea îngrijin-
du-i, şi toată vânzoleala din casă, tot chinul cu spă-
latul, hrănitul, îmbrăcatul, educatul etc. mi s-a părut
îngrozitor şi inutil. Căci fără scăpare şi sortit morţii.
N-am putut să spun nimic din asta, ar fi fost şi teribil,
dar ai mei au observat mâhnirea adâncă şi m-au
întrebat ce am, ce mi s-a întâmplat. Ce să le fi spus?

Acum criza cea mare a trecut, cum trec toate. Dar
nu de tot. Acum observ mai bine şi mai detaşat cum
se bat în continuare eurile mele opuse în capul meu.
Şi cum imaginaţia falsei mele personalităţi îmi fură
adesea gândurile. Şi acum dau o luptă, dar mai blân-
dă, să mă extrag din astfel de „rapturi” şi să devin
conştientă de mine însămi în moment. Sunt mai vigi-
lentă pentru că sunt mai păţită. Şi sunt mai atentă
pentru că parcă am învăţat câte ceva. Parcă am înce-
put să înţeleg ceva. Deşi mi-e teamă să nu mă înşel
iarăşi pe mine însămi. Şi mi-ar fi şi greu să explic
exact ce am înţeles.

De fapt, nu a fost o înţelegere strict mentală,
transpozabilă intelectual în cuvinte. A fost un fel de
înţelegere a întregii făpturi, a trupului care a suferit
fizic, a sufletului care a suferit psihic, a minţii care a
suferit confuzie şi contradicţie a ce credea ea că ştie
despre „mine”. Faptul că am înlăuntru concluzia – şi
memoria – unei „lupte cu îngerul” nu vine din minte,
mi-e clar. Ci vine din toată fiinţa. Care a suferit cum-
plit. Şi nu uită.

29 noiembrie
Mi-am adus aminte de o imagine obsesivă în

zilele crizei tocmai trecute. Anume că sufletul e ca
un mesaj închis într-o sticlă aruncată în oceanul
lumesc. Sticla simte că are ceva închis înăuntru, dar
nu ştie ce. Mesajul ştie că e închis ermetic într-o sti-
clă, dar nu poate face nimic împotriva acestei situaţii
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care se va termina doar prin spargerea sticlei.
Oceanul frământă cu valurile sale sticla încoace şi
încolo, iar bietul mesaj îndură aceste dezechilibre
care-l aruncă dintr-o parte în alta a sticlei, care-i fac
rău, care-l omoară aproape, şi pe care trebuie să le
suporte până ce sticla va fi aruncată pe un ţărm.

(Sfârşitul unui vis): Sunt în Nord, în nordul
Europei, undeva în Scandinavia parcă. Mă aflu pe un
vârf de munte, de fapt pe o creastă pietroasă de
munte. Fac alpinism, sunt legată cu o frânghie de
vârf şi fac salturi dintr-un loc în altul al muntelui. O
fac cu măiestrie şi calm şi siguranţă. Apoi văd ceva
mai în jos, trebuie să recuperez sau să ajut pe cineva
aflat jos, la poalele muntelui. Şi, agăţată bine de
frânghie, fac cu artă saltul în jos, la baza muntelui.
După ce am terminat, - oare ce? -, mă pregătesc să
urc iar spre creastă, trăgând de funie. Privind în sus,
spre coasta pe care o am de urcat, văd un Profesor,
un maestru – un domn serios şi destul de în vârstă,
care are ceva de filozof german pe figură, trecând
grăbit dinspre stânga spre dreapta, păşind preocupat
peste frânghia mea şi dispărând. Pe firul frânghiei
urc în sus, spre culme. Traversez dintr-odată un tăp-
şan cu iarbă verde, înaltă şi suculentă. Din iarbă,
culeg cu încântare cochilii mari şi splendide de
scoici. Mă uimesc că acolo a fost cândva o mare!

2 decembrie
Mă obsedează de multă vreme problema limba-

jului parabolic din Evanghelii. Pe care o corelez cu
limbajul vizual din vise. Am mai notat în jurnal asta.
Concluzia de mai demult era că limbajul „tridimen-
sional” din vis şochează limbajul linear şi abstract pe
care-l folosim diurn şi care denotă felul de inteligen-
ţă binară din viaţa ordinară. Mai ajunsesem la con-
cluzia că acest limbaj „voalat” şi plin de imagini e pe
măsura limbajului divin, manifestat, concretizat prin
Lume, Realitate, Existenţă. Care pot fi considerate
forme de exprimare tridimensională şi de fapt multi-
dimensională a unei Gândiri superioare, divine.

Acum, de curând, am auzit în Şcoală câteva
remarci care au mai adăugat nişte nuanţe importante.
Ouspensky spune undeva că omul e „God of his
inner life”. Iar Maurice Nicoll atrage atenţia că în
parabolele cristice fraţii, surorile, soţii, nevestele,
mamele, soacrele etc. care apar sunt de fapt părţi ale
lăuntrului omului, relaţii diferite ale individului cu

sine însuşi. Asta m-a făcut să mă gândesc la
„Answer to Job” de C.G.Jung şi la ideea de acolo că
în povestea lui Iov, ca şi în restul Bibliei, s-ar descrie
nişte procese psihice din lăuntrul Divinului, al lui
Dumnezeu, care coincid cu cele din om. Probleme,
tensiuni, relaţii, manifestate şi rezolvate prin oameni
şi prin istoriile lor. Așa cum oamenii își rezolvă pro-
bleme interioare prin vise și creație și opere de artă.

Punând cap la cap toate astea, s-ar putea tenta o
explicaţie a celor două nivele ale Vechiului şi Noului
Testament: nivelul colectiv şi nivelul individual. Cu
alte cuvinte, faptul că ce se povesteşte acolo poate fi
înţeles şi în plan istoric, colectiv, dar şi în plan lăun-
tric, individual s-ar putea explica prin cele sugerate
mai sus. Istoriile umane se întâmplă în interiorul
istoriei subiective a Divinului. Care la rândul lui
poate fi înţeles ca un Om! Un Om conţinând miriade
de oameni şi istoriile lor. Sau, la nivelul de jos, al
nostru, fiecare om e un fel de posibil mic zeu, care
are de rezolvat în sine, în psihicul său, un Vechi şi un
Nou Testament. Şi conţine la rândul său numeroase
mulţimi de infimi oameni prinşi în istoriile lor
minuscule și dureroase.

Poate că gândurile şi sentimentele şi crizele
noastre sunt oameni şi drame şi istorie agitată în
adâncul abisal al psihicului nostru.

3 decembrie
„To see oneself in others and others in oneself”

(...). Ceilalţi oameni pot fi văzuţi, în manifestările lor
diverse, ca reprezentând stări şi momente psihologi-
ce de-ale mele, aşa cum eu le-am avut, le am şi le voi
avea în timp. Pot să văd în nervozitatea unuia nervo-
zitatea mea de ieri şi de mâine, în agresivitatea altuia
propria mea agresivitate etc. Fiecare om e o oglindă
pentru ceilalţi oameni. Şi toţi împreună formăm un
fel de desfăşurare miriadică a Omului total, nu
numai în corpuri diferite, ci și în momente şi stări
diferite. Ca şi cum fiecare stare, gând, sentiment ar
fi reprezentat de câte un om, şi toţi laolaltă am repre-
zenta viaţa interioară a Marelui Om Cosmic. Sau ca
şi cum am simboliza împrăştierea nu atât în spaţiu şi
timp, cât în trăiri interioare, în momente şi forme de
evoluţie lăuntrică, a Omului Divin.
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Epistolele reprezintă o modalitate cu totul specia-
lă de a transmite un mesaj. Spre exemplu, Cicero
definea epistolele ca fiind o „conversație cu prietenii
care nu sunt de față” (amicorum colloquia absentium
‒ Philippicae II, 4, 7). În orice caz, „scrisoarea, un
discurs adresat unei persoane, sau chiar unui grup de
persoane, poate constitui un loc privilegiat pentru
sfaturi, avertismente, sugestii sau îndemnuri.
Epistolarul scrie apoi pentru a influența gândurile și
convingerile destinatarului său […]. Uneori chiar își
asumă rolul un ghid spiritual” (Élisabeth Gavoille et
François Guillaumont (sous la direction de),
Conseiller, diriger par lettre. Nouvelle édition, Tours,
Presses universitaires François-Rabelais, 2017, p.
13). Mai mult decât atât, dacă la un moment dat, car-
dinalul John Henry Newman spunea că „adevărata
viață a unui om se ascunde în scrisorile sale”, editorul
scrierilor lui Evagrie Ponticul († 399) păstrate în
siriacă, W. Frankenberg, evidenția faptul că epistolele
acestuia reprezintă „partea cea mai interesantă” a
operei sale. 

De curând, la Editura Deisis din Sibiu, a apărut în
traducerea neobositului Ioan I. Ică jr., lucrarea Avva
Evagrie Ponticul, Scrisori din pustie (Introduse și
comentate de schimarhimandrit Gabriel Bunge).
Acest volum este structurat pe patru mari secțiuni, la
rândul lor împărțite în capitole și subcapitole. Prima
parte este dedicată vieții și personalității lui Evagrie ;
cea de-a doua secțiune visează învățătura duhovni-
cească a monahului originar din Pont ; în a treia parte
se face o prezentare a epistolelor păstrate de la acesta,
care vor fi traduse în secțiunea a IV-a. Cartea se
încheie cu prescurtările scrierilor lui Evagrie și cu o
bibliografie actualizată. 

Evagrie Ponticul a fost un gânditor profund, cu o
mare influență nu doar în mediile monahale. Nimeni
nu se îndoiește de acest lucru. Spre exemplu, priete-
nul său Palladius, în Historia Lausiaca, 38, spune
despre „teologul pustiei”: „Cele privitoare la Evagrie,

lăudatul diacon, bărbat care a trăit potrivit apostoli-
lor, nu este drept să le trecem sub tăcere, ci să le pre-
dăm scrisului pentru zidirea cititorilor și slava
bunătății Mântuitorului nostru”. 

Mai ales în prima parte a vieții sale, legăturile
monahului din Pont cu capadocienii au fost destul de
strânse. Vasile cel Mare a fost cel care l-a hirotesit
citeț pe tânărul Evagrie. Mai mult decât atât, în
Testamentul său din 31 mai 381, Grigorie din
Nazianz, care l-a hirotonit diacon pe Evagrie, are
numai cuvinte de laudă la adresa acestuia. La rândul
său, Evagrie se referă elogios, în multe rânduri, la
adresa capadocianului, considerându-l „dreptul
Grigorie, care l-a răsădit” sau „pedagog spre filosofia
cea mai de sus”. Prin urmare, monahul din Pont a
avut o bază foarte solidă, în special prin cele două
„vase alese”, Grigorie de Nazianz și Macarie cel
Mare, care l-au influențat decisiv. În acord cu tradiția
de la care se revendică, Evagrie susține că adevăratul
teolog este cel care a atins starea rugăciunii curate:
„Dacă eşti teolog [dacă te ocupi cu contemplarea lui
Dumnezeu], roagă-te cu adevărat; şi, dacă te rogi cu
adevărat, eşti teolog“ („Cuvânt despre rugăciune
împărţit în 153 de capete“, în Filocalia, vol. 1, trad.
de D. Stăniloae, Bucureşti, Harisma, 1992, p. 99.).

Cu toate că meritele „teologului pustiei” sunt una-
nim recunoscute, exegeții sunt împărțiți în două cate-
gorii. Pe de o parte, cei care consideră că influența lui
Origen asupra lui Evagrie este atât de semnificativă,
încât acesta din urmă trebuie condamnat împreună cu
alexandrinul. În acest sens, decizia lor se sprijină pe
hotărârile de la Sinodul V Ecumenic, desfășurat la
Constantinopol, în 553, care vor condamna scrierile
sale, împreună cu cele ale lui Origen și Didim cel
Orb. Totul plecase însă de mult mai devreme, din ulti-
mii ani de viața ai lui Evagrie, când patriarhul Teofil
al Alexandriei începe o vânătoare a origeniștilor.
Prima criză origenistă s-a desfășurat între anii 393-
403. 
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Interesant este faptul că scrierile lui Evagrie,
cunoscute printre monahii din Egipt, nu sunt vizate în
nici un fel în prima parte a controversei. Moartea sa,
în 399, așterne liniștea peste învățătura evagriană. Nu
va dura însă foarte mult, în anul 414, până când
Ieronim îl va acuza explicit pe Evagrie de „orige-
nism” (Epistola 133, 3 ; ed. Labourt VIII, p. 53).
Așadar, acest episod se petrecea la mai bine de cinci-
sprezece ani de la moartea monahului originar din
Pont. A doua criză origenistă s-a manifestat mai ales
în Palestina secolului al VI-lea, iar cei „vinovați” de
răspândirea ideilor origeniste erau considerați Didim
cel Orb şi Evagrie.

În pofida enormei influențe pe care a exercitat-o
asupra unui curent viguros al creștinismului răsări-
tean, scrierile lui Evagrie au fost abia de dată recentă
descoperite, editate și interpretate. Multe secole au
circulat aceste texte fiind atribuite altor autori, origi-
nalele grecești s-au pierdut, fiind păstrate mai ales în
siriacă și arabă. Cu toate că s-au făcut eforturi pentru
editarea textelor evagriene, mai este încă mult de
făcut, savanții interesați de scrierile grecești trebuie
să-și împletească eforturile cu cei din domeniul siria-
cisticii și arabisticii.

Evagrie a fost considerat de unii exegeți contem-
porani drept „un filosof în deșert”, după titlul unei
lucrări celebre semnate de Antoine Guillaumont (un
philosophe au désert), cu un puternic accent pe
dimensiunea intelectualistă a învățăturii sale. Linie
de exegeză care a fost continuată, într-o anumită
măsură, de E. Clark, A. Dempf și S. Rubenson.
Totuși, rădăcinile acestei etichetări trebuie căutate
mai devreme, la iezuitul Irénée Hausherr, care-l con-
sidera pe Evagrie „intelectualist și filosof”. Este de
discutat însă ce însemna filosofie în acele timpuri.
Circula deja în secolul al IV-lea o distincție între
„filosofia celor din afară” și „filosofia noastră”, iar
din această perspectivă calificativul de filosof nu era
cu totul dezonorant, dimpotrivă. Evagrie, în
Scrisoarea despre credință, vorbește despre „filoso-
fia cea mai de sus”, care nu poate fi identificată cu
„filosofia celor din afară”. Contrar acestei linii her-
meneutice contemporane, Evagrie însuși, în Epistola
62, spune explicit că „Împărăția cerurilor nu are
nevoie de un suflet dialectic, ci de un suflet văzător.
Căci dialectica se găsește și în sufletele întinate, în
timp ce vederea se găsește numai în cele curate”
(trad. rom., p. 314).

Pe de altă parte, scrierile și interpretările lui

Gabriel Bunge evidențiază fondul duhovnicesc al
scrierilor păstrate de la Evagrie. C. Stewart și alți
câțiva exegeți benedictini au susținut aceeași linie
hermeneutică. 

Fără nici o îndoială, este „o întâmplare fericită ca
să ni se fi păstrat în traducere siriacă o colecție de
șaizeci și două de scrisori ale lui Evagrie, alături de
alte două scrisori dogmatice mai lungi, precum și
câteva scrieri ascetice în formă epistolară” (p. 12).
Gabriel Bunge inventariază cu minuțiozitate toate
izvoarele care au păstrat epistolele lui Evagrie, în
mare lor majoritate sunt de mici dimensiuni. De ase-
menea, le interpretează etalând o erudiție impresio-
nantă. 

Într-adevăr, Corpus Epistolarum (CPG 2437) este
alcătuit din 62 epistole de mici dimensiuni, la care se
adaugă Epistola fidei (CPG 2439) și Epistola ad
Melaniam (CPG 2438). Stilul lui Evagrie este greoi,
eliptic, „întrucâtva încâlcit și nu foarte transparent”
(G. Bunge), simbolic în dese rânduri; motiv pentru
care un monah pe numele său Eucarp îl numea un
„sucitor de cuvinte”. Mai mult decât atât, Evagrie
însuși afirmă în Epistola ad Melaniam că „realitatea
ascunsă în litere rămâne ascunsă celor care nu știu să
citească” (p. 349). Toate aceste dificultăți presărate
de Evagrie în scrierile sale nu trebuie să descurajeze
în nici un fel cititorul, dimpotrivă ar trebui să-l moti-
veze: este o luptă cu un text care nu cedează ușor.
Asemenea unei nuci care trebuie spartă pentru a se
ajunge la miezul hrănitor trebuie procedat și cu astfel
de texte, extrem de dense, în care au fost îndesate
multe în puține cuvinte. 

________
Avva Evagrie Ponticul, Scrisori din pustie. Introduse și

comentate de schimarhimandrit Gabriel Bunge. Traducere
de diac. Ioan I. Ică jr., Sibiu, Deisis, 2022, 408 p.
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De-a lungul prodigioasei sale cariere universitare,
filosoful francez Pierre Hadot nu a contenit să se întrebe
Ce este filosofia antică?, întrebare care a devenit și titlul
uneia dintre cărțile sale, apărută în 1995, la Editura
Gallimard. La această întrebare, tradiția universitară răs-
punde invocând istoria doctrinelor și sistemelor, precum
și un lung șir de filosofi de la Platon la Heidegger. Pierre
Hadot arată în cartea sa diferența profundă care există
între reprezentarea pe care o aveau anticii despre filoso-
fie și reprezentarea pe care și-o fac contemporanii noștri
despre același domeniu. Cei care studiază sau sunt doar
preocupați de filosofie ajung să creadă că fiecare filosof
a inventat, într-o manieră originală, o nouă construcție
sistematică și abstractă destinată să explice omul și uni-
versul. Pentru Pierre Hadot o astfel de viziune este o
eroare, mai cu seamă dacă se aplică filosofiei antice,
fără ca prin aceasta să pună la îndoială capacitatea filo-
sofilor antici de a fi dezvoltat o amplă reflecție teoretică.
Cei din vechime puneau accentul pe alegerea unui mod
de viață, iar această alegere se face nu la capătul proce-
sului activității filosofice, ci la originea acestuia.
Filosofia era deci, înainte de toate, alegerea unei forme
de viață, a unui mod de a trăi, așadar o viață și nu un dis-
curs. Unul dintre gânditorii antici asupra căruia a stăruit
Pierre Hadot în studiile sale a fost Marcus Aurelius; a
fost împăratul Marcus Aurelius un filosof, un înțelept,
un moralist? Născut la Roma, în anul 121 d. C., într-o
familie aristocrată, Marcus Aurelius a fost adoptat la
moartea tatălui său de Antoninus Pius; a primit o serioa-
să educație în domeniul retoricii și în cel juridic, pentru
ca sub influența lui Apollonius, a lui Quintus Junius
Rusticus și a lui Epictet să se apropie decisiv de filoso-
fie. A fost creatorul primelor catedre de filosofie la
Atena, iar în anul 176 a creat patru catedre de filosofie,
fiecare închinată uneia dintre principalele școli filosofi-
ce ale vremii: platonism, aristotelism, stoicism și epicu-
reism. Domnia lui Marcus Aurelius a fost una plină de
încercări: cutremure, inundații, ciumă, războaie; Dio
Cassius spunea că împăratul „nu a avut șansa pe care ar
fi meritat-o”. A murit în anul 180, în timpul unei campa-
nii militare pe Dunăre, împotriva triburilor germanice.

Mulți demnitari romani au privit cu neîncredere alege-
rea ca împărat a lui Marcus Aurelius cunoscut pentru
înclinația sa către filosofia stoică, consulul Fronton nes-
fiindu-se să-l îndemne să îmbrace mantia de purpură și
să renunțe la mantia din lână grosieră a filosofilor.
Prestigiul filosofic al lui Marcus Aurelius se întemeiază
pe cartea sa de reflecții Gânduri către sine însuși, recent
reeditată în limba română, traducere din greaca veche,
note și indice de Cristian Bejan, București, Editura
Humanitas, 2022, 188 p. 

Ediția princeps a scrierii lui Marcus Aurelius a apă-
rut la Zurich, în 1559, la editura lui Andreas Gesner, și
a fost rodul muncii de traducător și editor a umanistului
german Guiliemus Xylander; ediția lui Xylander repro-
ducea originalul, în limba greacă, însoțit de traducerea
în latină. Manuscrisul după care s-a realizat ediția tipă-
rită se păstrează la Vatican și nu are titlu. În 1559 a apă-
rut sub titlul De seipso seu vita sua; alte ediții au propus
titlul De vita sua sau De seipso et ad seipsum libri XII.
Deși Marcus Aurelius nu a scris cu gândul să-și publice
însemnările, de mai bine de patru secole cartea sa a
cunoscut numeroase ediții în toate limbile moderne, sub
diverse titluri: Pensées, A moi-meme; Meditations,
Thoughts, To Himself, Communings with Himself;
Betrachtungen uber sich selbst sau mit sich selbst, Wege
zu sich selbst. Traducătorii lui Marcus Aurelius în limba
română au optat și ei pentru mai multe variante: A lui
Marco Antonin filosofului Commăntarii (sau cărți de
însemnare) care șie însuși le-au scris (secolul al XVIII-
lea, traducător necunoscut), Către sine însuși (Ștefan
Bezdechi, 1922), Marcu Aureliu către sine-și
(Constantin Fedeleș, 1930), Către sine (M. Peucescu și
D. Burtea, 1977), Gânduri către sine însuși (Cristian
Bejan). Primii traducători și editori ai scrierii lui Marcus
Aurelius nu erau buni cunoscători ai culturii antice, a
manierei de a scrie încât pentru unii comentatori textul
lui Marcus Aurelius părea dezlânat, incomplet, mai
curând note obscure, disparate. Gânduri către sine însuși
trebuie văzute ca note personale, memorii, reflecții,
hypomnemata; cartea trebuie înțeleasă ca un dialog inte-
rior, ca un dialog cu sine însuși, ca o scriere în oglindă,
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ca o succesiune de exerciții spirituale a căror forță de
persuasiune este însoțită de o rafinată formă literară.
Orice cititor care intră în intimitatea scrierii lui Marcus
Aurelius este uimit să găsească un om acolo unde se
aștepta să întâlnească un autor sau chiar un împărat.
Cele 12 cărți ale Gândurilor au ca fir director ideea de
ordine profundă a universului și conexiunea sacră a
tuturor lucrurilor, expresie naturală a sufletului filosofu-
lui: „Sfera sufletului este conformă cu sine când nu
tinde spre nimic din afara sa, nici nu se repliază în inte-
riorul său, nici nu se exaltă și nici nu se deprimă, ci
strălucește de lumina cu ajutorul căreia vede adevărul
tuturor lucrurilor și pe cel din interiorul său”. 

Gânduri către sine însuși este o carte care celebrea-
ză gloria unității, de la principiul director al fiecăruia
dintre noi la principiul universal al tuturor lucrurilor, că
le numim „lume”, „natură”, „Dumnezeu” sau „rațiune”,
este în ea însăși o carte unică în istoria filosofiei, scrie
Jean-Francois Mattéi. Gândurile lui Marcus Aurelius nu
dezvăluie concepția unui filosof în sensul obișnuit al ter-
menului care-și proclamă învățătura de la catedra vreu-
nei școli, departe de activitățile publice. Nu pentru că
Marcus Aurelius era împarat, iar Epictet era sclav, ci
pentru că singularitatea absolută a unui suflet interzice
comparația, fiecare om fiind unic și reflectă unicitatea
universului. Nimeni nu va căuta un sistem filosofic al lui
Marcus Aurelius pentru ca gândurile sale nu trimit decât
la sine însuși; dacă înțelegem prin „filosofie morală” o
teorie originală asupra conduitei umane, iarăși Marcus
Aurelius nu ne vine în ajutor, întrucât nu există o filoso-
fie morală proprie lui. Filosofia sa morală este filosofia
stoicismului vremii sale și a vechiului stoicism: „Cine
poate, așadar, să ne însoțească în viață? Un singur și
unic lucru: filosofia. Dar aceasta presupune păstrarea
daimon-ului interior la adapost de orice dezordine și
neajuns, mai puternic decât placerile și suferințele, nefă-
când nimic la întâmplare”.

Pentru cei din vechime, cu precădere pentru stoici,
filosofia este înainte de toate un mod de a trăi; aici
găsim și explicația accentului pus de Marcus Aurelius
pe descrierea manierei de a trăi și pe desenarea omului
care lucrează în spiritul dreptății, care acceptă cu seni-
nătate evenimentele care nu depind de el, care nazuiește
către adevăr: „Nu trage cu ochiul la părțile conducătoare
ale sufletului altora, ci privește drept către obiectivul
spre care te călăuzește natura, aceea a Întregului prin
lucrurile care ți se întâmplă și a ta proprie prin acțiunile
pe care trebuie să le faci. Fiecare trebuie să facă ceea ce
este în acord cu alcătuirea sa. Sapă în interiorul tău. În
interiorul tău este izvorul binelui și întotdeauna are
puterea de a țâșni, dacă ai să sapi întotdeauna”. Mulți
comentatori s-au întrebat care ar fi unitatea doctrinală a

sentențelor, reflecțiilor și maximelor lui Marcus
Aurelius; Pierre Hadot consideră ca firul conducător îl
reprezintă schema ternară precizată chiar de autor: „și
natura rațională urmează un drum fericit dacă, în cazul
reprezentărilor, nu își dă asentimentul nici la ceea ce e
fals, nici la ceea ce este obscur, dacă își îndreaptă impul-
surile numai spre acțiunile sociale, dacă își arată
dorințele și aversiunile numai asupra celor aflate în
puterea noastră, dacă primește cu bucurie ceea ce i-a
fost urzit de natura comună.” Disciplina asentimentului
este o disciplină morală care consideră că este bine ceea
ce ține de binele moral, și este rău ceea ce este răul
moral, restul fiind indiferent și independent de voința
noastră. Insistând pe distincția între ceea ce depinde și
ceea ce nu depinde de noi, stoicismul cerea o atentă
măsurare a valorii lucrurilor, pentru că disciplina asenti-
mentului constă în circumscrierea eului și a puterii pe
care o are în da lucrurilor și faptelor valoarea potrivită
pentru a face suportabile toate încercările. Pentru
Marcus Aurelius disciplina dorinței înseamnă concen-
trarea pe momentul prezent („Să-ți pui întreaga artă în
slujba reprezentării prezente”, „ai uitat că totul este doar
părere și, în fine, că fiecare trăiește numai momentul
prezent și că pe acesta îl pierde”). Disciplina impulsului
este o disciplină a acțiunii, impulsul fiind pentru stoici
tendința interioară care ne îndeamnă la acțiune, o
acțiune al cărei scop trebuie să fie binele comunității
umane: „Adaptează-te evenimentelor pe care soarta ți
le-a hărăzit. Și iubește, dar cu adevărat, oamenii cu care
destinul te-a unit”.

Gândurile către sine însuși ne îndeamnă la
înțelegerea filosofiei ca atitudine existențială, ca mod de
a trăi așa cum îl adoptaseră stoicii: „În curând, tu vei fi
cenușă sau un schelet, și un nume sau nici măcar un
nume; și numele: un zgomot și un ecou. [...] Oricând și
oriunde m-aș fi aflat, am fost un om fericit. Și este un
om fericit cel care își asigură un destin fericit; și destinul
fericit înseamnă atitudini bune ale sufletului, impulsuri
bune, fapte bune”. Stoicul se simte pe deplin liniștit,
liber, invulnerabil atunci când totdeauna este în slujba
binelui, când crede în valoarea absolută a persoanei
umane. Stoicismul a cultivat exercițiul de concentrare
asupra clipei prezente pentru a trăi ca și când am vedea
lumea pentru întâia și ultima oară, pentru ca prin
prezența clipei trăite să înțelegem totalitatea timpului și
a lumii. Citind Gânduri către sine însuși întâlnim nu atât
un sistem, cel al stoicismului, la care Marcus Aurelius se
referă constant și firesc, ci un om, un om de bună-
voință, care se examinează și se critică pe sine, caută
cuvintele care îl vor ajuta să cultive binele moral, care
va da intensitate fiecărei clipe. 
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*
un vis? un coșmar?
sau, e cumva aievea,
cînd țipă noaptea
păunul alb din suflet
pierdut în miez de lume
*
cine sau ce sunt
mamele, bunicile,
le port cu mine?
mai e loc de-mpăcare
cu atîtea dispute?
*
cît timp va lua
Iubite, poemul scris
în limbi fel de fel, 
vii, adormite...
stinse cîndva... moarte?
*
încet-încet
a dispărut chiar totul
nimic n-a mai fost
știu, acolo vei fi Tu
mereu luminînd golul

*
ardeți frunzelor!
dați glas lumilor apuse
vorbei, cîntului
din limbi moarte fel de fel
făr’ de număr ca frunza 
*
munti, ape, ceruri
Te-arată – ființa mea
în mici detalii,
tainică vedere e
viața noastră – Preaiubite!
*
apari ca un nor,
apoi din nou dispari
într-un spațiu din timp –
o clipă, o mie de ani –
ce se întîmplă oare?
*
sunt lumea-ntreagă,
sunt Tam O’Shanter,
curtat de pahar
în chip de vrăjitoare,
de magice cimpoaie

Prezentare și traduceri: Olimpia IACOB

GABRIEL ROSENSTOCK

Este autorul unui număr impresionant de volume. Scrie proză și versuri în irlandeză (gaelică) și engleză. Poet, creator
de haiku și tanka, nuvelist, romancier, dramaturg, eseist, traducător, Gabriel Rosenstock este Membru Aosdána (Academia
de Arte şi Litere din Irlanda), susținînd lecturi publice în Europa, America Centrală, America de Sud, America de Nord,
India, Australia, Japonia, și deținător de descendență budist celtică (Lineage Holder of Celtic Buddhism). Poezia lui apare
în prestigioase publicaţii internaţionale: Akzente, Neue Rundschau,şi die horen (Germany), Poetry (Chicago), World
Haiku Review, Irish Pages şi Sirena. Este invitat la festivaluri importante, organizate în Berlin, Bremen, Struga, Vilenica,
Medellín, India (The Nomadic Kritya Festival). Poemele lui au fost traduse în multe limbi. A tradus şi a publicat în irlan-
deză volume de autor, şi antologii reunind creațiile poeților Francisco X. Alarcón, Seamus Heaney, Rabindranath Tagore,
G. Grass, W M Roggeman, Said, Zhāng Ye, Michele Ranchetti, Michael Augustin, Peter Huchel, Georg Trakl, Georg
Heym, H. Schertenleib, H. Domin, J.P. Tammen, Munir Niazi, Ko Un, G. Kunert, Iqbal, Michael Krüger, Kristiina Ehin,
Nikola Madzirov, Agnar Artúvertin, Mathias Politycki şi Walter Helmut Fritz. Gabriel Rosenstock este consultant pe pro-
bleme de limbă irlandeză la una dintre cele mai bune și îndrăgite revista de poezie, THE SHOp, şi fondator asociat al
Fundaţiei de Haiku. În 2005, a publicat volumul Poezii Alese/ Selected Poems/ Rogha Dánta (Cló Iar- Chonnachta), și în
2007, volumul în ediție bilingvă, Anul Zeiţei/ Bliain an Bhandé/ Year of the Goddess (Dedalus). Două dintre cărțile lui de
haiku, abordînd, de data aceasta, poemul haiku ca stil de viaţă, Iluminare prin Haiku/Haiku Enlightenment/ și Haiku: Arta
Evanescentului /Haiku: The Gentle Art of Disappearing/ au fost publicate de Cambridge Scholars Publishing (UK), in
2009. Scrie proză și poezie pentru copii, și volume de haiku pentru aceștia și pentru tinerii cititori [Fluttering their way
into my head: an exploration of haiku for young people (Evertype, 2014); Haiku, más é do thoil é! Irish-language book
for young readers, exploring the joy of haiku (An Gúm, 2014);The Secret Life of Things A multilingual haiku book in res-
ponse to artwork by Odilon Redon; A Sweater for the Tayfel: Bilingual haiku in response to artwork by Issacher Ber Rybek
(Ukraine) (Buttonhook Press, 2022); Popocatépetl Haiku for young readers. Published by Cross-Cultural
Communications, New York, 2022; Loneliness. Haiku. Published by Cross-Cultural Communications, New York, 2022;
Give Me Your Hand. Haiku. Published by Cross-Cultural Communications, New York, 2022)].

Grupajul de poeme tanka de mai jos, pune în lumină interesul pe care îl manifestă Gabriel Rosenstock pentru specii-
le tradiționale ale poeziei nipone.
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Adesea în diverse scrieri regăsim termeni
„generici” de tipul „islam”, „poezia arabă” ș.a.. Dar
aceștia comportă o discuție nuanțată și atentă,
funcție de zonă, epocă, context ș.a.. Dacă vorbim
despre poezia de limbă arabă, cea din Oman nu este
una cine știe ce cunoscută, din varii motive.
Barbara Michalak-Pikulska1, care s-a ocupat de
literatura/ poezia din această zonă, a publicat mai
multe cărți despre literatura arabă2 în general, și a
Golfului în particular. Amintim, de pildă, Proza și
poezia modernă din Oman, Cracovia, 2002, și,
întrucât Sultanatul Oman se află în această regiune,
Literatura Modernă în Golf, Frankfurt am Main-
Berna-Bruxelles-NewYork-Oxford-Varșovia,
Viena, 2016, Zarys współczesnej nowelistyki kra-
jów Pólwyspu Arabskiego – Wybrane problemy i
teksty źródłowe/ O trecere în revistă a prozei scurte
contemporane scrisă în Peninsula Arabă.
Probleme selectate și lecturi sursă, Cracovia, 2000,
dar și cartea scrisă împreună cu Reinhard Eisener,
Ibadi Jurisprudence: Origins, Developments and
Cases (Studies on Ibadism and Oman), 2016, inte-
resantă și prin prisma faptului că, se știe, cea mai
mare comunitate islamică ibadită locuiește aici.

În puține cuvinte, Ibadismul/ al-Ibāḍiyyah a
apărut în Basra, în Irakul de azi, când Abd Allāh
ibn Ibāḍ al-Tamīmī3, pe scurt, a desprins-o din gru-
parea kareghită4. Ibadiții se regăsesc și în alte țări
(dar acolo numărul lor este mic/ foarte mic:
Algeria, Libia, Tunisia, Tanzania), constituie a treia
ramură din islam considerată mai importantă, după
sunnism și șiism, deși sunt mult mai puțini (poate
2-4-4,5%), doar în Oman adepții fiind cam 75% din
populație. Am notat acest lucru pentru că
diferențele de concepție/ de abordare a viziunilor
despre viață, teologie, islam (și nu sunt puține, de

la faptul că pot conviețui cu evrei, creștini ș.a.,
pașnic, ori că spun despre Coran că nu ar fi
„increat”, cum afirmă șiismul și sunismul, ci l-a
creat Dumnezeu, în caz de adulter nu aplică
pedeapsa cu lapidarea, liderii lor – care nu trebuie
să fie neapărat descendenți ai tribului Quraișiților –
numiți imami, nu consideră că trebuie să guverne-
ze, în calitate de califi, întreaga lume islamică5 ș.a.)
au ecouri în mentalitatea oamenilor locului.

Despre această carte citim în prefață că, deși
este o „muncă individuală” asupra poeziei din
Oman, este și „prima privire istorico-literară com-
pletă întreprinsă printr-o studiere într-o ordine dia-
cronică a lucrurilor – din punct de vedere al schim-
bărilor care s-au produs” în timp, atât sub influența
factorilor imanenți cât și externi, urmărind însă și
„o descriere sincronă a acelorași structuri”.

Structura cărții (după prefață): 1. Viața culturală
în Oman, 2. Poezia clasică (shi’ar al-amudi), 3.
Forma al-Taf’ila, 4. Avangarda poeziei moderne
din Oman, 5. Poezia din Oman scrisă de femei și,
în final, o pagini de Concluzii și apoi Bibliografie.

În prima secțiune, foarte scurtă, de altfel, face
un scurt excurs asupra situației actuale din Oman,
amintind câteva cărți din/ despre diverse genuri
literare (între care: Literara contemporană din
Oman, Londra, 1990, O introducere despre studiile
privitoare la literatura din Oman, Cairo, 1992,
1998, Poezia din Oman, Muscat, 1992, Cairo,
1996), amintește că poezia clasică din Oman a fost
analizată în cartea lui Shubbar Al-Musawi,
Curentele din poezia contemporană din Oman,
Muscat, 2000, menționând și o altă lucrare, o teză
de doctorat a lui Sharifa Khalfan Al-Yahya’i,
Începuturile qasidei al-hurra (în vers liber) în sta-
tele Golfulu: anii 1970-1980. Apoi subliniază
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dorința sa de a prezenta fiecare perioadă și
„direcție” a poeziei din Oman prin câțiva
reprezentanți, inclusiv când este cazul de „poeți
populari”, care nu au propriile volume.

Apoi urmează o succintă prezentare și a
situației actuale instituționale, să spunem, din
Oman (cu o notă pe deschiderea în ultima perioadă
a „cluburilor” de natură culturală, bibliotecilor,
unor publicații culturale ș.a.), și a poeziei arabe în
general și a schimbărilor de la începuturile foarte
timpurii (autoarea îl citează în acest sens pe Abū
ʿUthman ʿAmr ibn Baḥr, cunoscut drept Al-Jāḥiẓ
(776 – 868 869), de la poeții pre-islamici (din ceea
ce în cărțile din Islam se numește „perioada
ignoranței”, în sensul că nu primiseră încă mesajul
coranic), care „au deschis drumul pentru viitoarea
dezvoltare” ca Imru’ al-Qays (m. 540) și Muhalhil
bin Rabi’a (m. cca. 531). Apoi menționează etapele
unora dintre schimbările recente din poezia arabă,
începând cu Mahmud Sami al-Barudi (folosesc în
cele mai multe cazuri grafia din carte) (1837-1904),
care „a eliberat qasida clasică de stilistica veche
opresivă”, și a cărui operă a influențat multe
generații de autori, egipteni preponderent, dar nu
numai. Amintește și alți promotori ai modernismu-
lui din regiune, din Egipt, Liban (Adonis, de pildă)
vorbind despre caracteristicile schimbărilor propu-
se de aceștia, care țin, în esență, de „abandonarea
formelor tradiționale arabe mono-ritmate, introdu-
cerea versului alb bazat pe simțul armoniei și ritm
muzical”, legătura poeziei cu experiențele autori-
lor. Amintește că Nazik al Mala’ika și Badr Shakir
as -Sayyab sunt precursorii „poeziei libere” (ash-
shi’r al-hurr) și trece în revistă, folosind un bagaj
de termeni tehnici semnificativ, diverse dispute cri-
tice pe diferite teme ale poeziei arabe/ aspecte evo-
lutive, autori ș.a.. Amintește o serie de
reprezentanți ai poeziei clasice (shi’ar al amudi)
din Oman (care aici nu a fost cu totul abandonată,
cum nici în alte locuri din lumea arabă6, ca: ‘Abd
Allah al-Ta’i, Mahmud al-Khusaybi ș.a. (care mai
scriu „al qasida al-’amudiyya), oferind, după cum a
menționat inițial, exemple din creația acestora, ele-
mente de biobibliografie.

La fel procedează și în cazul celor care abordea-
ză formula al-taf’ila, pe care o caracterizează ast-
fel: „în multe feluri” „o formă nouă care menține

câteva structuri tradiționale”, drept pentru care e
mai lesne de identificat în comparație cu maniera
clasică de a scrie qasida. Pe de altă parte, azi, versul
liber în Oman nu mai „conține nici ritm, nici rimă”
astfel distingându-se „de acele poeme care le
conțin”, pe care „le numim al-taf’ila”.

Barbara Michalak-Pikulska amintește și aici o
serie de reprezentanți ai poeziei din Oman care
scriu al-taf’ila, cu exemple, informații biobiblio-
grafice, ca, de exemplu: Sa’id as-Saqlawi, Hilal
al’Amiri, Hasan Matrushi.

Poezia modernă din Oman, scrie autoarea, este
„fără dubiu” dominată de poemele în proză (qasidat
an-nathr), cărora le lipsesc ritmul, rima, care au fost
înlocuite cu „legătura dintre cuvinte și coeziunea în
construcția imaginilor”. Pe de altă parte, „are loc o
distanțare a poetului de realitate prin simbolism”.
Autoarea citează din cartea criticului egiptean
Isma’il ‘Izz ad-Din, Poezia arabă contemporană,
Cairo, 1967: „Poeții moderni exprimă în poezia lor
o experiență profundă în problemele vremii”,
neapelând, ca vechii poeți, „la descrieri”. Poezia
contemporană „și-a creat categoriile proprii esteti-
ce, atât în formă cât și în fond și conținut, care sunt
legate de atmosfera epocii”. Dintre reprezentanți,
autoarea amintește, între alții, pe pe: ‘Isa at-Ta’i,
Sayf ar Rahbi, Zahir al-Ghafiri, Muhammad al-
Harthi ș.a.

În ce privește literatura feminina din Oman,
scrie autoarea, începuturile ar fi din secolul trecut,
când fiica sultanului de Oman și Zanzibar, Sayyida
Salma bint Sa’id și-a publicat memoriile la Berlin,
în 1886 (Memoriile unei prințese arabe). Iar înce-
puturile literaturii moderne scrisă de femei, mai
ales tinere, poate fi plasată undeva în anii 1980.
Câteva nume de autoare amintite: Sa’ida bint
Khatir al-farisi, Turkiyya a-Busa’idi, Nura al-Badi
ș.a. Acestea, scrie Barbara Michalak-Pikulska,
abordează temem general valabile, între care
patriotismul, iubirea ș.a. formal, în general femeile
scriu poezie în formulă modernă, dar sunt și unele
care au adoptat formulele tradiționale.

Este o carte documentată, densă informațional,
cu un bagaj terminologic specific folosit după caz
(fie că este vorba despre poezia arabă în general,
mai ales, dar și de cea autorilor din Oman), cu
exemple de autori din regiune și secvențe din
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creațiile lor. Nu am căutat să încărcăm prezentarea
cu prea multe astfel de nume și de termeni, dar vom
încheia cu câteva scurte fragmente de poeme pre-
zentarea succintă a acestei cărți utile pentru un citi-
tor interesat de felul cum a evoluat și în care se
scrie poezie în acea zonă – una, totuși, nu foarte
cunoscută din acest punct de vedere – de autorii de
acolo și maniera lor de a compune. 

Sama’ ‘Isa (din capitolul despre poezia de avan-
gardă din Oman): „Astfel că înaintea lui/ inima
mea a lăsat/ o picătură de sânge/ lepădată/ de o
pasăre în puț”; Talib Hill al-Ma’ari, cu fragment
dintr-un poem de 10 versuri, numit Tanja/ Tangier,
din timpul șederii acestuia în Maroc: „Tanger, perla
din scoica inimii/ țărmurile vieții/ tunelul universu-
lui/ un catarg pierdut privirii/ (...)/ talisman ascuns/
în brațele nomadului/ poartă deschisă către cer/ și
hotarul care e fără de hotar”. Și un fragment din
poemul Astfel iubirea e adorație, a Sa’idei bint
Khatir: „Astfel iubirea e fericire și suferință/ e
paradis și iad în ea/ câmpii și deșert”.

_______________
Barbara Michalak-Pikulska, Modern poetry in Oman,

The Omani Society for Writers and Literati, Oman, 2016,
206 p

Note:
1. De origine poloneză, e profesoară de literatură arabă

la Colegiul de Arte al Universității Jagellonia, din
Cracovia, unde este șefa Departamentului de Limbă și
Literatură arabă, director al Institutului de Studii Orientale
al universității. Este membră a unor organizații/ fundații
orientale/ legate de Orient din Polonia și din lume; de pildă
al boardului de conducere al „Committee for European
Teachers of Arabic Literature”, a Asociației Europene a
Arabiștilor”, în boardul „Association for Polish and Eastern
Studies”. Autoare a mai multe cărți, studii articole publica-
te în limbile arabă, engleză și poloneză, despre literatura
arabă în general, a țărilor din Golf în special.

2. Al-turath wa al-mu‘asira fi ibda‘ Layla Al-‘Uthman/
Tradiție și modernitate în opera Laylei Al-Uthman Works/,
Damasc-Beirut, Al-Mada 1997, Thurayya Al-Baqsami.
Bayna ar-risha wa al-qalam / Thurayya Al-Baqsami. Între
penel și stilou, Kuweit 1997, The Contemporary Kuwaiti
Short Story in Peace Time and War 1929-1995, Cracovia,
1998, Proza și poezia modernă din Bahrein, Cracovia,
2006, ed. Luc Deheuvels, Barbara Michalak-Pikulska, Paul
Starkey, Intertextualitate în Literatura Modernă Arabă
începând din 1967, Durham, 2006, ed. Barbara Michalak-
Pikulska, Andrzej Pikulski, Authority, Privacy and Public

Order in Islam, Leuven, 2006, In the World of Poetry of
‘Ali ‘Abd Allah Khalifa. Analytic Critical Points of View
(po arabsku), Alep, 2008, Transcending Traditions.
Thurayya Al-Baqsami a creative compilation – Poetry,
Prose and Paint, Cracovia, 2009, Poezia contemporană a
Emiratelor Arabe Unite, Cracovia, 2010, Literatura
Modernă a Emiratelor Arabe Unite, Cracovia, 2012, Ed.
Barbara Michalak-Pikulska, Tomasz Majjtaczak, Marek
Piela, Oriental Languages and Civilisations, 2020 ș.a.

3. După alții, fondatorul ibadismului ar f fost Jābir ibn
Zayd, în Oman. Sunt surse care dau anul fondării 747.

4. Khareghiții (Khawarij/ al-Khawārij, singular,
khāriji), sau ash-Shurah, numele lor fiind interpretat drept
„cei care au plecat/ s-au separat, au schimbat taberele” etc.;
sectă apărută în primul secol de existență al islamului, după
Prima fitna/ fitnat maqtal ʻUthmān, când, în 656, a fost
asasinat califul Uthman, în timpul războiului civil, a lupte-
lor din sânul comunității islamice, pe fondul crizei de după
moartea lui Mahomed, a asasinării lui Ali ș.a. Ibadismul
este singura grupare, sectă desprinsă din khareghiți încă
viabilă.

5. Sunt și altele care pot releva mentalitatea lor: de
pildă în Oman se consideră că un imam (și despre acești
lideri sunt multe de discutat) educat în dreptul islamic e
considerat „puternic”/ qawī, iar dacă are mai curând
educație militară este considerat „slab”/ ḍaʻīf, și trebuie să
aibă în vedere consultarea înțelepților înainte de a lua o
decizie în vreo judecată. 

6. Și de influență a acestor tipuri de poezie „clasică”
din lumea de influență arabă/ persană/ turcă. Aminteam, nu
cu mulți cu ani în urmă, despre un volum de gazeluri al unei
autoare din România, de etnie turcă, Emin Emel, la care am
colaborat.
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Dandy, punk, cinic, flamboaiant, talentat,
ușor dereglat, cum altfel?... Simon Liberati este
prototipul scriitorului noctambul parizian cu
panaș, à la Frédéric Beigbeder, cu care, de altfel,
a fost prins de poliție într-o noapte din 2009, pe
când trăgeau pe nas o liniuță de cocaină pe capo-
ta unui Bentley, în plină stradă, că doar nu era de
nasul lor să se ascundă în vreo toaletă, ca tot
omul! Din acele ore petrecute la comisariat,
Beigbeder a născut Un roman français, iar
Liberati, L’Hyper Justine, care i-a adus Prix de
Flore.

Acum, în 2022, tot pe 3 noiembrie, îndată
după „marele” Goncourt, i s-a decernat, la
același restaurant Drouant, „puiul” Renaudot,
care este însă, și el, unul dintre cele șase premii
literare franceze care contează (mai ales comer-
cial vorbind), pentru romanul Performance
(Grasset). Deși jurnalistul și prolificul scriitor
Simon Liberati (n. 1960) este binecunoscut și
cititorilor, nu doar petrecăreților, fiind chiar
multipremiat, alegerea sa nu a trecut fără
scrâșnete de dinți și strâmbături cu subînțeles,
iscate nu doar de încă o consacrare a unui produs
GalliGrasSeuil, ci mai cu seamă de faptul că
Frédéric Beigbeder, actualmente membru în
juriul Renaudot, îi este vechi prieten laureatului.
Ba a mai fost și primul său editor, pe vremea
când lucra la Flammarion, editură la care a apă-
rut primul roman al lui Liberati, Anthologie des
apparitions. Dar odată stinse aceste cârcoteli
germanopratiste, se constată că romanul, fără a
fi neapărat culmea creației lui Liberati, are o
energie nostalgică aparte. Un soi de autoportret
cu anticipație, căci personajul principal din

Performance este un scriitor trecut de 70 de ani,
ruinat, minat de alcool și droguri, dar nebun
după muzica anilor 60-70, întreținând o relație
pasională cu Esther, fiica sa vitregă de 23 de ani,
măcinat de teama de a o pierde, un scriitor cu
probleme de sănătate, în pană de inspirație, căru-
ia i se încredințează scrierea unui scenariu de
serial despre Rolling Stones (Satanic Majesties)
și mai cu seamă despre supradotatul chitarist
Brian Jones, decedat în 1969 în circumstanțe
suspecte. Deși scriitorul detestă biografiile fil-
mate și clișeele rezistente despre anii pop,
situația materială precară îl face să accepte fără
ezitare acest miracol nesperat.

Amprenta Liberati e acolo de la prima frază,
un stil și o privire totodată amuzată și dezabuza-
tă asupra lumii, o perspectivă care te face să-l
devorezi ori să-l arunci imediat, nu există cale de
mijloc pentru acest iubitor de genii blestemate și
de romantism sulfuros. Prin universul încântător
de haotic și maladiv marca Rolling Stones, între
arestarea lui Keith Richards și Mick Jagger pen-
tru consum de droguri și moartea chitaristului,
Liberati se mișcă dezinvolt și empatic, cu dexte-
ritatea conferită de precedentele romane orbi-
tând în aceeași sferă, precum Jayne Mansfield
1967 (2011), care narează destinul tragic al
actriței, sau California Girls (2016) despre cazul
Charles Manson, ori Les Démons (2020).
Regăsim în Performance acea ambianță boemă,
ușor vetustă, a unei epoci trecute, recreată cu
talent șamanic de Liberati. Există o anume
magie în condeiul său, dar uneori, parcă nu mai
operează, iar magia devine ușor manieristă,
exhumând aceleași ingrediente: idoli dispăruți,
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antieroi, petreceri monstruoase, muzică, sex etc.
Vraja nu este dusă până la capăt, suflul narativ
nu mai învie morții, îi lasă într-un spațiu inter-
mediar neliniștitor, ambiguu, în care, de altfel, li
se alătură și reflexia în oglindă a autorului.
Respirăm un aer de deja-văzut, deja-citit, bân-
tuim printre personaje similare și rutine
scriitoricești, ca și cum țâșnirea, părăsirea zonei
de confort nu l-ar mai motiva ca până acum. 

E drept că povestea derbedeilor geniali de la
Rolling Stones se înscrie în dominantele deja
bine exersate de Liberati, dar acesta este doar
primul nivel al tramei narative, cel mai evident
și previzibil, aproape stendhalian. Al doilea
palier ficțional ia prin surprindere cititorul, deja
calat în pactul convențional cu un autor de roma-
ne, căci însuși naratorul, caricatural anamorfozat
și îmbătrânit, face irupție în propria sa istorisire
pe care o preia autoritar și truculent. Am întâlnit
până acum, în literaturile lumii, diferite forme de
interacțiune autor-personaj-cititor, de la scriito-
rul scriindu-și propriul roman în jocul punerii în
abis, la personajele care-și caută un autor și până
la provocarea neîndurătoare a cititorului întru
găsirea unui alt (sau a mai multor) final(uri),
scurtcircuitarea sau distorsionarea etapelor
tradiționale în curgerea unei narațiuni și a roluri-
lor cândva clar atribuite. Ne ia însă prin surprin-
dere acest tip de inserție a unei a doua
temporalități, ludic-brutale, care trece într-o
autoficțiune unde ies la iveală, la fel ca la priete-
nul său Beigbeder, dinții oțeliți ai cronicarului
coroziv și amuzat, de care nu scapă nici noua
generație de producători ignoranți și aroganți,
nici propriul personaj, ceva mai vârstnic, dar
anticipându-l de puțin pe bărbatul depășit de
timp care refuză să îmbătrânească.

Oare scriitorul din mine era cel care prindea
ocazia de a reactiva indispensabila și dispăruta
puritate de care aveam nevoie pentru a scrie des-
pre Rolling Stones? Cu siguranță, dar era și
omul care tocmai redescoperise un har al firii
sale, pe care ani de chefuri și legături egoiste,
pasionale sau interesate, îl întunecaseră.

Și totuși, dacă noul roman al lui Simon
Liberati reușește să împrospăteze întrucâtva
reflexiile autoficțiunii, acest gen a cărui modă
pare să se transforme în canon în peisajul literar
hexagonal, clișeele pe care încearcă să le evite în
evocarea începutului legendei Rolling Stones și
emoția tulbure stârnită inițial lasă treptat locul
unor stereotipuri mentale și comportamentale,
care îl aruncă pe autorul Liberati, bărbatul încă
în putere de azi, în spatele bătrânului personaj cu
care se identifică în carte. Trecem prin chinurile
inevitabile ale unui „senior” îndrăgostit de o
tânără muză, care îl inspiră încă, dar pe care
amândoi știu că o va pierde și intrăm într-un
„selfie” literar, ce-i drept, nimbat de autoderiziu-
ne, ritmat și provocator. Timpul se răsucește
pentru a-l prinde din urmă pe cel care încearcă
să-i scape într-o carte, iar „performanța” rămâne
cea a unui fachir în echilibru fragil între confor-
mism și inovație, între drama îmbătrânirii și
acceptarea propriei treceri. Uman, până la urmă.
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Se întîmplă uneori ca lecturile să se așeze de
la sine într-o succesiune care ne pune pe gînduri.
M-am bucurat de povestea lui Vespasiano da
Bisticci, librarul florentin căruia manuscrise
nenumărate îi datorează claritatea literei, splen-
doarea anluminurilor, rigoarea selecției – iar noi
îi datorăm buna păstrare a multor lucrări antice,
care nu ar fi supraviețuit fără atingerea lui inspi-
rată. În jurul acestui personaj fabulos este recon-
stituită Florența secolului al XV-lea, cu cărtu-
rari, colecționari, intriganți, războinici, papi și
antipapi, epidemii de ciumă, arhitecți, sculptori,
copiști, miniaturiști, familia de’ Medici, războa-
ie de tot soiul. Biografia lui Vespasiano da
Bisticci este scrisă de Ross King cu respect pen-
tru cititor (căruia îi oferă date precise), cu gene-
rozitate pentru cel care vrea să învețe (căruia îi
explică, fără distanțarea specialistului închistat
în suficiență), cu plăcerea creatorului literar care
trăiește în simbioză cu personajul său, dar și cu
cititorul său. Știința de carte a lui Vespasiano,
fondată și cizelată în mediul efervescent al
Renașterii, în miezul ei florentin, este multipli-
cată de flerul căutătorului de texte bine copiate.
Numai că totul se petrece în contemporaneitatea
lui Gutenberg, iar lumea se schimbă treptat – și
ireversibil.

Misterele rafturilor de bibliotecă au făcut să
reiau, imediat după Librarul din Florența, un
volum apărut în 1990 și citit tot atunci: Borges
despre Borges, o suită de unsprezece convorbiri
cu octogenarul Borges, în mediul universitar
nord-american. Firesc, s-ar părea, pentru că per-
sonajul central este și aici fascinant și real, într-
o lume ca o bibliotecă, amenințată și stimulată și
nuanțată – aici, de orbire, acolo, de tipar.

Uitasem cum arătau cărțile de la începutul
anilor ’90... Hîrtie poroasă, cerneală tipografică
ștearsă și inegală, erori de tipar sufocante. Mă
uit la cele două volume și încerc să văd cartea ca
obiect, în istoria ei de aici și de (aproape) acum.
Un salt. Și o constantă: greșelile de tipar. Însă
mult mai rare.

__________
Ross King, Librarul din Florența. Vespasiano da

Bisticci și manuscrisele care au iluminat Renașterea, tradu-
cere din engleză Iulian Bocai, Orion, 2022.

Borges despre Borges. Convorbiri cu Borges la 80 de
ani, volum îngrijit de Willis Barnstone; traducere din
engleză de Mihaela Simion Constantinescu, Ed. Dacia
Cluj, 1990.
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Istoria completă a instituției ar merita înfățișată
pe baza documentelor ce s-au păstrat: programe,
afișe, cronici, fotografii, amintiri ale unor
instrumentiști din orchestră, ale unor dirijori, înre-
gistrări etc. S-ar lumina realizări performante,
multe atingînd perimetrul originalității în context
național și european. Privilegiez evocarea unor
acțiuni ce și-au dovedit valoarea istorică, meritând
a fi oricând evocate. Din nefericire, nu toate au
avut șansa evaluării în cronici substanțiale, obiec-
tive, afectate puțin, nesemnificativ de rigorile
ideologice. Comentariile credibile au fost semnate
în perioada 1948-1966 de profesorul George Pascu
în cotidianul „Flacăra Iașului” (uneori cu pseudo-
nimul Ion Jijia), însă, de obicei, spațiul rubricilor
muzicale era subdimensionat. Chiar dacă premiera
românească a operei Oedip de George Enescu (22
septembrie 1958, ultim eveniment al Festivalului
Internațional ce purta numele autorului capodope-
rei de teatru liric, eveniment condus dirijoral de
Constantin Silvestri) a avut loc la București,
momentul cultural românesc a fost comentat lapi-
dar de neuitatul profesor și istoric în numărul 3759
din 28 septembrie al ziarului. În condițiile cenzurii
drastice impuse atunci de autoritățile comuniste,
nemulțumite de refuzul regizorului Jean Rânzescu
și al dirijorului C. Silvestri de a elimina o secvență
din spectacol considerată mistică, articolul lui
George Pascu a fost parte a seriei foarte scurte de
numai trei reacții publicistice la acel eveniment
istoric. 

Liberalizarea începută în 1962-1963 (cu rare și
firave semne detectabile câțiva ani mai devreme) a
permis înființarea unor publicații ce au găzduit
generos comentariul de ordin cultural, revista
„Cronica” fiind, din 1966, timp de 31 de ani,
aproape în totalitate prin condeiul Lilianei

Gherman, martora stagiunilor simfonice și camera-
le de la Filarmonica ieșeană. Pînă în momentul de
început al publicării cronicilor sale au dreptul la
neuitare acțiunile de înnoire a repertoriului. Din
seria primelor audiții consemnez doar cantata
Carmina Burana de Carl Orff (dirijor Nicolae
Boboc), muzica baletului Ritualul primăverii de
Igor Stravinski, Dixtuorul pentru instrumente de
suflat de George Enescu în 1962 (toate sub condu-
cerea lui Ion Baciu). Premiera ieșeană a operei
Oedip în 1975 (tot sub bagheta lui I. Baciu), pre-
zentarea capodoperelor creației postromantice,
impresioniste și enesciene – Richard Strauss,
Claude Debussy, Maurice Ravel, simfoniile celui
mai important compozitor român (tot sub bagheta
lui I. Baciu) pot fi studiate pe baza înregistrărilor,
a cronicilor elaborate de Liliana Gherman, de alți
cronicari români importanți, integrala (incompletă
nu din vina dirijorului) a simfoniilor de Gustav
Mahler, din 1995 pînă în 1997 (autor Camil
Marinescu) a rămas documentată (nici aceasta
integral, din păcate) în fonoteca Postului de Radio
Iași. Datorită inițiativelor îndrăznețe ale lui Camil
Marinescu au fost posibile audițiile în sala ieșeană,
în același timp prima audiție mondială în 1997 a
Capriciului român pentru vioară și orchestră de
Enescu, solist Șerban Lupu, prima audiție ieșeană
a Simfoniei nr. 4 de același compozitor (ambele în
orchestrația lui Cornel Țăranu), a Simfoniei nr. 4 de
Pascal Bentoiu. Nu sunt singurele concerte-eveni-
ment realizate într-un singur an de neuitatul condu-
cător de orchestră!

Un aspect important în istoria Filarmonicii
ieșene îl constituie înregistrările la Radio și
„Electrecord”. Cele mai multe, mai valoroase
documente sonore se datorează lui Ion Baciu. Dacă
pînă la începutul deceniului 1971-1980 discografia
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românească în genul simfonic a fost dominată de
Orchestrele Filarmonicilor din București și din
Cluj-Napoca, pînă în 1985 s-au impus atenției
publicului, lumii muzicale din România și de peste
hotare imprimările orchestrei ieșene purtînd girul
muzical-artistic al lui Ion Baciu. Menționez
Octetul opus 7 pentru instrumente de coarde,
Dixtuorul opus 14 pentru instrumente de suflat,
Simfonia a II-a, poemul simfonic Vox Maris de
George Enescu, publicate pe discuri mai întîi în
România de „Electrecord” și sub licență în străină-
tate de „Naxos”. Lucrările simfonice rămase de la
George Enescu au fost puse în circulație
internațională din inițiativa dirijorului Alexandru
Lăscae, casa de discuri olandeză „Ottavo” înregis-
trînd la Iași integrala cu orchestra Filarmonicii
„Moldova”. Discografia ansamblului simfonic
ieșean s-a îmbogățit cu albume realizate împreună
cu dirijorii Horia Andreescu, Gheorghe Costin,
Michele Sontorsola, Dietrich Scholler-Manno,
Amaury du Closel, Sabin Păutza, Marco Balderi.
O parte consistentă din producțiile menționate este
cunoscută din arhivele unor instituții românești,
alta poate fi identificată pe internet, majoritatea a
fost ilustrată prin informații și reproduceri ale
coperților de discuri în volumul Filarmonica
Moldova la 65 de ani, redactat de Carmen
Chelaru.1

Surprinzător, capitolul încadrabil documente-
lor, înregistrările de televiziune, la fel de importan-
te, lipsește din acest volum aniversar în care au
fost prezentate aspecte ce reflectă momente defini-
torii din istoria Filarmonicii ieșene. Omisiunea
este cu atît mai regretabilă cu cît orchestra întine-
rită, șlefuită de Ion Baciu miraculos de repede și de
performant, a fost înregistrată de Televiziunea
Română încă din 1969, cu ocazia primului concert
susținut la Ateneul Român din București (există
imprimările a două concerte care au avut loc în
istorica sală), ulterior programele sale fiind difuza-
te frecvent. Mai există, printre altele, concertul
Orchestrei Radioteleviziunii dirijată de Ion Baciu,
concertul Orchestrei Filarmonicii din Iași, condusă
de Sergiu Comissiona, într-una din edițiile
Festivalului Internațional „George Enescu”. Am
identificat vechile imprimări alb-negru din anii
1969-1980, am participat la recondiționarea lor

într-un laborator din studiourile de la București ale
Societății Române de Televiziune, le-am copiat și
le-am inclus în arhiva Studioului TVR Iași, le-am
difuzat deseori în programele acestui post. Aceste
documente au fost proiectate fragmentar în simpo-
zioane organizate la Universitatea de Arte „George
Enescu” din Iași. Interesat de orice mărturii ale
activității Filarmonicii „Moldova”, am introdus în
arhiva postului TVR Iași și concertul dirijat de
Sergiu Comissiona, iar începînd din 1993, stagiu-
nile Filarmonicii au fost reflectate săptămânal prin
reportaje, interviuri, emisiuni-colocvii difuzate sub
titlurile „Fascinația muzicii”, „Săptămâna muzica-
lă”, „Arpegii”. TVR Iași a avut și păstrează o cola-
borare foarte bună cu Filarmonica „Moldova”
înregistrînd multe concerte simfonice pe care le
redifuzează frecvent, programele ale căror
protagoniști au fost Ion Baciu, Eugen Sârbu,
Ștefan Ruha, Ivry Gitlis, Valentin și Roxana
Gheorghiu, Erich Bergel, Emil Simon, Alexandru
Lăscae, Sabin Păutza etc devenind documente de
mare preț. Toate festivalurile organizate la
Filarmonica din Iași au fost înregistrate – integral
sau fragmentar, după cum a fost posibil de-a lungul
timpului –, inclusiv concertele susșinute de
instrumentiști și formații din Filarmonică. Nu
poate fi omis nici dublul dvd dedicat cvartetului de
coarde Voces (2013), prima producție profesională
de acest tip din România ce conține înregistrări ale
unui cvartet de coarde aflat decenii la rînd la cotele
performanței muzical-artistice, înregistrări din
concerte realizate de TVR Iași, editate cu eforturi
în studioul instituției. Am menționat aceste docu-
mente ușor accesibile, intrate în circuitul difuzări-
lor televizate frecvente, luînd în serios una din pre-
cizările aflate spre finalul „Cuvîntului înainte”:
[...] „lăsăm deschis volumul, în vederea unor vii-
toare completări”2. 

Note:
1. Editura Fundației Academice AXIX, seria „Muzică”,

2009, p. 145-153.
2. op. cit., p. 10.  
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Mi-am pus de multe ori întrebarea dacă expre-
sia lui Napoleon Bonaparte după înfrângerea
dezastruoasă de pe frontul rusesc de le Berezina,
de la sublim la ridicol nu e decât un pas, nu ar
putea fi privită și invers. Expresia napoleoniană a
intrat în conștiința universală drept acea situație a
unui om aflat în plină glorie atingând sublimul și,
care din cauza unei greșeli sau nesăbuințe se
prăbușește în ridicolul care îl face de tot râsul sau
chiar de compătimit.

Ei bine, invers nu se poate? Adică să apari de
un penibil fără margini, ridicol de tot hazul, dar
insistența cu care îți urmărești țelul de neatins să
te facă sublim.

Se pare că doamna Florence Foster Jenkins,
care este un personaj real din perioada interbelică
a societății americane, a reușit acest lucru, aparent
imposibil. A transformat propriul ridicol într-o
poveste de viață care, cu o forță teribilă a dărâmat
orice prejudecată și a transmis omenirii ideea că
nu întotdeauna trebuie să râzi de cel care își
urmărește cu obstinație un vis ce pare nerealiza-
bil, ci chiar să îl admiri ca pe ceva sublim.

Aceast personaj real a inspirat pe dramaturgul
britanic Peter Quilter care a scris piesa cu titlul ,În
plină glorie! Adevărata poveste a doamnei
Florence Foster Jenkins, cea mai proastă solistă
din lume, și a scris-o atât de bine încât a fost
nominalizat la premiul Laurence Olivier pentru
cea mai bună piesă a anului 2005.

Pe multe scene ale lumii, acest text a avut felu-
rite interpretări și aș menționa, din dramaturgia
românească, mizanscena Teatrului de Comedie
București, pe care am avut ocazia să o aplaud cu
ceva ani în urmă.

Iată că la Iași, naționalul nostru a readus

povestea doamnei Florence Foster Jankins pe
mica scenă a sălii Teofil Vâlcu, sub titlul scurt al
piesei, În plină glorie, în regia Irinei Popescu
Boieru.

Fac o paranteză cinefilă și amintesc că ecrani-
zarea Florence ne-a spus parcă de-a dreptul că
există actori care chiar nu pot să joace prost. E
vorba de Meryl Streep, cea plină de har actoricesc
care a trebuit să joace, contremplois, o cântăreață
complet lipsită de talent. Dacă nu ați văzut filmul,
trebuie să o faceți neapărat, și îl găsiți cu siguranță
pe Netflix.

Nu știu dacă actrița ieșeană Mihaela
Arsenescu Werner, care tocmai a împlinit 50 de
ani de activitate scenică, a avut și roluri în care nu
a excelat, ca să nu spun că a jucat prost, dar în
acest rol mi s-a părut extrem de potrivită, între-
cându-se pe sine. A interpretat cu dezinvoltură
partitura femeii naive, lipsite de talent care visea-
ză cu obstinație la marele succes ca soprană de
coloratură. 

În general cam toți actorii din această mizan-
scenă ieșeană și-au dat măsura talentului lor, mai
mult sau mai puțin vizibil, dar nu pot să trec peste
interpretarea excelentă a lui Adi Carauleanu în
rolul lui St. Claire, un fost actor shakespearian,
după cum se autointitulează, care este prietenul și
susținătorul netalentatei Florence, lipsită de
simțul penibilului, cea care visează cu ochii
deschiși, necontenit, la succesul de mare artistă de
operă. Și o mai amintesc pe Haruna Condurache
care interpretează un personaj secundar, Maria,
menajera doamnei Jenkins, într-o versiune de
imigrantă hispanică care înjură tot timpul pe
limba ei, o reală pată de culoare a spectacolului.

Radu Ghilaș, pianistul care face din rațiuni

182182 CONVORBIRI  LITERARE

Andrei Nicolau VOLOVĂȚ



financiare compromisul de a o acompania pe
solista ce scoate doar sunete false, este și narato-
rul poveștii. Personajul suferă cea mai mare trans-
formare, devenind din raționalul observator care
își înfrâna criticile în spatele interesului său, și
uneori al pudorii, un admirator al pseudodivei
Florence, sensibilizat până în final de ardoarea cu
care aceasta și-a urmărit visul de a ajunge o mare
cântăreață de operă, ceea ce chiar i s-a părut
sublim.

Regizoarea spectacolului ne-a spus într-un
interviu că a urmărit o altă dimensiune a piesei,
nu doar cea de comedie care să ne aducă râsul față
de ipostazele sociale ale personajelor unei
societăți a banului și compromisului din interes,
ci una care să pună accentul pe drama acestui per-
sonaj real care a reușit să treacă peste orice critici,
peste cinismul hohotelor de râs ale propriilor ei
spectatori împlinindu-și visul de a înregistra dis-
curi la prestigioase case de producție muzicală și
chiar de a concerta pe cea mai mare scenă
newyorkeză, Carnegie Hall. Evident că ne punem,
firesc, întrebarea dacă a și reușit?

Viziunea Irinei Popescu-Boieru este simplă și
directă, fără prea multe subtilități, punând accen-
tul pe jocul actorilor și pe ilustrația sonoră
pretențios sugestivă, mai puțin pe scenografia
schematic desenată cu un pian, martor al întâm-
plărilor și multe flori râvnite de un succes imagi-
nar al doamnei Florence, ori pe costumele care
frizează intenționat kitsch-ul american.
Spectacolul reușește într-o ponderată măsură să
ne sugereze consistente întrebări despre ce este
talentul, de fapt, până unde poate merge critica,
adeseori nemiloasă față de prestațiile artistice,
făcând uneori victime când cu cinism reușesc să
taie aripile zborului spre realul succes al artistu-
lui. Sau și mai important, cu ce preț ne putem
urma visul împlinirii artistice, de fapt orice fel de
vis indiferent de spațiul în care încercăm să ne
înălțăm și, cum altfel am putea să sublimăm ridi-
colul care uneori ne paște dacă nu prin sufletul
neobosit care caută mereu nemărginirea. Deci,
vizionare plăcută!
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IN MEMORIAM GLORIA LĂCĂTUȘU

Gloria Lăcătușu a plecat la veșnicie sâmbătă, 10 decembrie 2022.
Născută pe data 4 martie 1942, în Suceava, Gloria Lăcătușu a debutat publicistic cu proză în Iașul literar, nr. 9,

1966. Debutul editorial are loc 13 ani mai târziu, în 1979, cu volumul de interviuri Zăpezile calde, Editura Junimea,
Colecția „Reporter XX”. Au urmat volumele: Visuri prin poarta de corn (reportaje), Editura Junimea, „Reporter
XX”, 1983; Tu ești Măria (proză scurtă), Editura Junimea, 1987; Casa glasurilor noastre – Radio Iași – 55 ani – o
culegere de gânduri și sentimente, Editura Cronica, 1996; Pentru mama, pentru tata (proză scurtă), Editura
Vasiliana’98, Iași, 1998; O cărticică despre felurite flori și despre cărți surori, Editura Vasiliana’98, Iași, 2000;
Cartea undelor, Editura Vasiliana’98, 2003; Clipe împotriva morții, Editura Vasiliana’98, Iași, 2005.

„Gloria Lăcătuşu s-a manifestat cu talent şi prestanţă şi în literatură, publicistică şi în critica de artă. Scrisul ei,
despre care Doina Uricaru remarca că pune în evidenţă «sensibilitatea şi darul (…) de a scoate din anonimat destine
şi pasiuni de excepţie», se distinge prin verbul mustos şi expresiv, prin coloratura poematică şi arta sugestiilor fine
şi simbolurilor miezoase, dar şi cu abordările de factură eseistică (…). Gloriei Lăcătuşu i s-a sortit prin prenume să
aibă parte de glorie. Şi-a dăruit-o în chipul ei, adică cuviincios, neostentativ, însă solid, cu temeinicia zidirilor trai-
nice”, apreciază scriitorul Grigore Ilisei.

În 1995, Gloria Lăcătușu a primit Premiul „Hai să dăm mână cu mână”, acordat de „Salonul Național de carte
românească”, Chișinău. Totodată, i se acordă de către Radiodifuziunea Română o Diplomă pentru întreaga activi-
tate – „60 de ani de radiofonie publică în Moldova”, în anul 2001. Anul acesta, în data de 18 noiembrie 2022,
Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România i-a acordat Diploma de Excelență pentru întreaga activitate.

Prin trecerea în Veșnicie, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași a pierdut o voce autentică a literaturii
române contemporane.

A R T E



Mihai Eminescu, Poezii postume, prefață de Ion
Pillat, Editura Tipo Moldova, Iași, 2019, 78 p.

Începând din 2019 am mai pre-
zentat în rubrica noastră un proiect
realizat de Tipo Moldova din Iași.
Astfel, La 170 de ani de la nașterea
lui Mihai Eminescu, editura ieșeană
a propus acest proiect amplu, coor-
donat de Nicolae Georgescu, Aurel
Ștefanachi și Doina Rizea, care
înseamnă, în final, 200 de volume
(acesta având numărul 152), ediții
ale operei lui Eminescu apărute de-a lungul timpului.

În Argument (care este inserat în această formă în
toate aceste 200 de volume) ni se spune că proiectul „va
fi continuat cu edițiile de până azi – și completat an de
an, sau la intervale de cinci ani, devenind Corpusul
Receptării Operei eminesciene”, dorindu-se a fi „o
Enciclopedie a operei”, dar și un „omagiu” adus editori-
lor de până acum, și „un laborator de cercetare pentru
viitor în stabilirea concordanțelor și diferențelor”.
Obiectivele seriei sunt mai multe, dincolo de, în primul
rând, publicarea diverselor ediții ale operei eminesciene
așa cum au apărut, în timp, cu aferentele „modulații” ale
textului de la un „pas” la altul, „schimbarea punctuației,
a unor termeni”, comentariile/ studiile, eventual, care le-
au însoțit ș.a. În viziunea coordonatorilor, prin semnătu-
ra lui N. Georgescu, unul din cele mai importante
învățăminte este că „fiecare epocă a dorit un Eminescu al
ei”, „reprezentativ” atunci.

Cartea aceasta este reproducerea anastatică a volu-
mului apărut la Editura Cartea Românească, în 1939, la
București, îngrijit și prefațat de Ion Pillat. 

În prefața sa de atunci, Ion Pillat menționează, între
altele, că „primul volum alcătuit numai din postume (...)
a fost cel publicat în 1902 la „Minerva”, de către Nerva
Hodoș sub titlul Poezii postume”. Apoi același volum,
notează Pillat, a fost republicat în 1905, împreună cu
Ilarie Chendi, „cu foarte numeroase adăogiri, având și
note critice și variante”, cuprinzând „nu mai puțin de 117
poezii față de 62 publicate înainte”. Acest volum a fost,
scrie Pillat, „luat ca bază” pentru ediția la care facem
referire, și care, „renunțând la orice pretenție științifică,
își propune numai într’o ordine convenientă și urmând
criterii pur estetice, să dea marelui public ca și amatori-
lor de adevărată poezie o imagine nealterată a geniului
eminescian în ceea-ce are el mai curat”. În final, scrie
Pillat, a alcătuit volumul cu „ambiția (...) ca această cule-
gere, voi restrânsă, să fie (...) o antologie și un îndreptar,
adică ceeace ediția Maiorescu a fost pentru poezia lui în
genere”.

Reiterăm ceea ce am spus de prima dată relativ la
acest proiect că este, în esență, o inițiativă al cărei prin-
cipal (dar nu singur) merit este faptul pune la dispoziția
cititorului interesat, specializat sau nu, aceste ediții într-
o serie compactă, înlesnind astfel posibilitatea conturării
unei imagini concrete, veridice a felului în care a fost
editat, în timp, Eminescu. Drept pentru continuăm a
semnala, în măsura posibilităților, cărțile din acest
„Corpus” care vor ajunge în posesia noastră.

Ionel Cândea, Brăila 1711. Documente și studii, tra-
ducerea textelor din limba germană: Radu Ștefănescu,
Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2011, 252 p.

În numerele anterioare ale revis-
tei am prezentat câteva cărți ale lui
Mihai Maxim, între care și una inti-
tulată Brăila 1711. Noi documente
otomane, apărută la aceeași editură,
Istros, a Muzeului Brăilei, în același
an. Partea a II-a a cărții lui Mihai
Maxim se intitulează Brăilenii și
campania de la Prut. 1711, sau, cum
au numit-o turcii, Prut seferi, ple-

când de la documente din arhivele otomane.
În această carte, scrie în paginile de început Ionel

Cândea, a adunat câteva din lucrările sale „mai vechi sau
mai noi”. Așadar, aceste două cărți care au același titlu
au în vedere, fiecare în felul lui, un eveniment petrecut
în timpul războiului ruso-turc, când orașul a fost cucerit
de ruși, de generalul Karl Ewald von Rönne, însă, la
numai două zile, țarul fiind înfrânt la Stănilești, a revenit
turcilor sub comanda lui Davud Pașa. Așa se face că
Brăila a fost menționată în diverse documente turcești și,
în cazul acestui volum, occidentale, ajungându-se la
prima carte în străinătate despre acest oraș.

În prima parte a cărții evenimentele din vara lui 1711
sunt ilustrate prin două manuscrise, două rapoarte redac-
tate de contele Golofkin, și o broșură, „cel dintâi izvor
tipărit referitor la războiul ruso-turc din 1711”. Acestea
sunt: Știre amănunțită despre ce s-a petrecut zi de zi între
armata de război a Majestății Sale Țarul și cea turceas-
că din 10 iunie 1711 până acum, de asemenea despre
ciocnirile, avute de ambele părți și despre pacea ce s-a
încheiat ca urmare cu turcii, ca și despre asediul și cuce-
rirea fortăreței Brail de către armata Majestății sale
Țarului sub conducerea generalului Rönne. Dresda,
tipărit la Georg Friedrich Kahlen; apoi Jurnal veridic și
relatare despre cele petrecute între armata Majestății
Sale Țarul și cea turcească de la data de 30 mai stil
vechi 1711, despre acele bătălii ce au avut loc între cele
două armate și despre pacea ce a fost încheiată cu acei
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turci. De asemenea, despre asaltul și cucerirea
localității, numită Brayl prin trupele Majestății Sale
Țarului sub comanda Generalului Rönnen. Cum acestea
au fost trimise de Excelența Sa Domnul conte Golofkin
mare cancelar al Majestății Sale Țarul, către fiul său
contele Golofkin, Trimis Extraordinar al Majestății Sale
Țarului la Berlin și expediate pentru tipărire la 11 sep-
tembrie 1711 din ordinul domnului Böttichern
Rezidentul moscovit la Hamburg; și, în final, Știre sigură
asupra a ceea ce s-a petrecut zi de zi între armata de răz-
boi a Marii Sale Majestăți Țarul și a celei turcești, de la
30 mai stil vechi până pe 17/28 iunie 1711, despre cioc-
nirile avute de ambele părți și despre pacea încheiată cu
turcii; de asemenea, despre asediul și cucerirea
fortăreței Brail, prin soldații Majestății Sale Țarul sub
comanda generalului Rönne. După exemplarul tipărit la
Berlin în septembrie 1711.

Documentele sunt redate în paralel cu fotocopiile
după textul original, pe pagina din dreapta fiind textul în
română (traducerea din germană de Radu Ștefănescu).
La final sunt note explicative și comentarii necesare pen-
tru buna înțelegere. 

Secțiunea a doua, cu „studii și documente” – cerce-
tări „mai vechi și mai noi” ale lui Ionel Cândea – are
patru părți: I. Asediul Brăilei din 1711 (cu Două puncte
de vedere contemporane: unul al spătarului Ion Neculce,
și altul al unui muntean, autorul anonim al Istoriei Țării
Românești de la octombrie 1688 până la martie 1717),
II. în care citim despre întrebări ca A fost Brăila cetate
înainte de 1538? (autorul, analizând diverse surse, con-
sideră că nu a fost), cum era viața spirituală în Brăila
între 1538 – 1828, cum a fost descrisă de călătorii străini
ș.a.

Așadar, o altă carte despre Brăila, despre cum a ajuns
să fie menționată în documente occidentale, dar și despre
cum era viața în aceste locuri în vremurile dintre secolele
XVI-XIX, cu documente mai puțin cunoscute publicului
larg, transpunerea lor în paralele cu originalul, dar și ana-
lizele lui Ionel Cândea, binevenite pentru buna înțelegere
a întregului. 

Vespasian V. Pella, Urâtul în artă, introducere, note,
traduceri și fotografii: Aurora Ciucă, Editura Timpul,
Iași, 2022, 98 p.

Cu ceva timp semnalam o altă carte despre același
om, anume Aurora Ciucă, Vespasian V. Pella și idealul
păcii prin drept, apărută tot la Iași, în 2019. Spuneam
atunci despre Vespasian V. Pella (1897 – 1952), absol-
vent de Drept tot la Iași, cu un doctorat la Paris cu teza
Des incapacités résultant des condamnations pénales en
droit international, că, este, aidoma atâtor altor nume de
oameni care au o carte de vizită impresionantă (în cazul

său: autor al mai multor cărți de spe-
cialitate de interes în epocă, conside-
rat „părinte al Dreptului
internațional penal” (Aurora Ciucă),
fost președinte al Asociației
Internaționale de Drept Penal,
inițiator al unor importante proiecte
internaționale, a pledat în foruri
rezonante europene ale vremii, dele-
gat al României la conferințele

Uniunii Interparlamentare, reprezentant la Societatea
Națiunilor, membru în diverse comisii și comitete
internaționale, diplomat/ ambasador al României, nomi-
nalizat la Premiul Nobel pentru Pace ș.a., ș.a.), mult prea
puțin cunoscut față ceea ce ar merita. 

Dacă aceea era o carte-album, cu un bogat material
iconografic, în care Aurora Ciucă prezintă viața și activi-
tatea lui Vespasian V. Pella, de data aceasta este vorba
despre o scriere a lui de când era student la drept, având
19 ani. 

În paginile de început Aurora Ciucă scrie că Urâtul
în artă a fost publicată inițial în două părți, având titlul
Câteva observațiuni asupra înfățișării artelor moderne
și îndeosebi asupra urâtului în artă, într-o revistă pe
nume „Arhiva”, în aprilie-iunie 1916, tipărită la Iași.
Ulterior cele două părți au fost publicate într-un întreg cu
titlul Urâtul în artă.

În esență, Vespasian Pella analizează curentul realist,
privindu-l ca „fază a gustului estetic”. Pune, astfel, în
relație (dorind a „împăca”) frumosul – estetica – cu urâ-
tul, raportat fiind la curentul realist. În analiza sa
pornește însă din antichitate, când creatorii „aveau per-
fecta cunoștință a înfățișării corpului omenesc”, repre-
zentând „modelul (...) cu toate frumusețile și defectele
sale”, călătorind apoi cu gândul „de la romanțioșii truba-
duri” la „subtilul și diafanul Debussy, având în vedere
diverse opere din muzee mari europene, căci, scrie el, „în
natură există acel urât și frumos relativ”. 

Cititorul, care are, așadar, la îndemână și această
scriere a lui Vespasian Pella, poate să urmărească în
aceste pagini firul ideatic al acestuia, felul cum gândea
încă de timpuriu, și concluziile sale. 

Încheiem menționând că, la fel ca precedenta lucrare
amintită, și aceasta este una bine realizată și din punct de
vedere tipografic, și înseamnă încă un pas spre
cunoașterea lui Vespasian Pella de către generațiile de
azi.

Nicu Gavriluță, De ce ne plac supereroii? Mitologia
și simbolistica filmelor Marvel, Editura Polirom, Iași,
2022, 222 p.

E o întrebare justificată, fără îndoială, în această
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perioadă în care educația copiilor,
dar și comportamentul adulților, al
societății suferă transformări evi-
dente. Care sunt consecințele „adop-
tării”, într-un fel sau altul, ca „mode-
le” a acestor „supereroi”?

Nicu Gavriluță pleacă, scrie în
prefața sa, deloc întâmplător de la o
discuție cu fiica sa, care îi povestea
cu mult entuziasm despre filmele cu
acest gen de personaje. Atunci, scrie autorul, „mi-a venit
ideea cărții de față, în care propun un exercițiu de herme-
neutică a unor mituri și simboluri camuflate în seria fil-
melor Marvel cu supereroi”, oferind, în aceste pagini, și
interpretări „ale miturilor și simbolurilor magico-reli-
gioase” pe care le-ar incumba, dar și, la final, zece răs-
punsuri la „o singură și importantă întrebare”, anume
„De ce (ne) plac filmele cu supereroi?”

Eroii (ca „versiunea perfectă a fiecăruia dintre noi”, de
pildă, „mijlocitor între Cer și Pământ”, „ideal-tip”,
„model” ș.a.) au plăcut tuturor generațiilor, se regăsesc în
istoriile și mitologiile tuturor popoarelor planetei. Sunt
diverse cărți care vorbesc despre „portretul”/ „însușirile”
eroului „clasic” ș.a. Nicu Gavriluță amintește și despre
acestea, dar le pune în discuție față de cele ale tipului de
„supereroi” gen „Marvel”,, plecând de la ideea că
diferența ține de chiar „regimul ontologic” al acestora. De
pildă, dacă pentru eroul „clasic” „sacrul era prezent” prin
ei „camuflat” în „lumea profană”, supereroii americani se
manifestă și ființează doar pe planul „imaginarului
social”. Sunt, în ultimă instanță, scrie autorul, între altele,
„figuri compozite” care „ne invită să trăim satisfăcuți de
magia filmului în lumile noastre imaginare”.

Autorul analizează maniera în care s-au produs
mutațiile culturale dinspre „ce știam” spre acest gen de
„suprarealism cinematografic”, felul în care se produce
„re-mitizarea”, felul în care sunt „preluate” simbolistica
și alte caracteristici ale eroului de „altădată!”, de ce țin
„rețeta”, filmelor cu spereroi, succesul lor, strategiile de
marketing ș.a. Nu în ultimul rând pot fi de interes pentru
unii cititori capitolele cu „exemple”, de la Căpitanul
America, Thor la Pantera Neagră, Gardienii galaxiei ș.a.

Sunt analize interesante, pe marginea unui fenomen
care ar trebui să ne preocupe în sine dar și în context mai
larg și multistratificat, de la educație la felul în care
acționează asupra noastră diversele strategii, fie ele de
marketing, de comunicare/ „direcționare” sau de orice alt
tip, până la maniera în care receptăm toate acestea și, de
ce nu, se petrec schimbările în felul de a gândi al
componenților societății.

Așadar, o nouă carte a lui Nicu Gavriluță cu o temă
de interes.

Virgil Pavel, 75 de ani Nicolae Pavel. România –
America via Matematica, ediția a III-a revăzută și adău-
gită, Editura InfoRapArt, Galați, 2022, 300 p.

Cartea este un omagiu adus de fratele, Virgil Pavel,
matematicianului de renume internațional Nicolae Pavel,
profesor la Universitatea „Athens” din Ohio, de care a
fost strâns legat toată viața. Când Nicolae s-a stins din
viață, în 2022, Virgil a editat această a treia ediție a cărții.

Este o carte și despre familie, și
despre cum poți ajunge în top mon-
dial în domeniul tău plecând din
sărăcie, dintr-un sătuc românesc, dar
și despre Iași, Liceul „C. Negruzzi”
și profesorii de acolo, și universita-
tea ieșeană („rampa de lansare a
fraților Pavel”) și magiștrii care i-au
educat, despre România, despre
munca multă care face ca, azi, „în

marile tratate despre matematică din Bibliotecile cele-
brelor universități se va întâlni și numele lui Nicole
Pavel în domeniul investigat”. 

Nicolae Pavel a studiat, așadar la Iași, apoi, după ce
a obținut, în 1972, titlul de doctor în Științe Matematice
a emigrat în SUA, unde a devenit profesor universitar în
Ohio, și cercetător în domeniul său, între altele introdu-
când și un concept nou, anume „condiția tangentă
Pavel”. A fost autor/ coautor la nouă cărți și a peste 100
de lucrări științifice, (co)editor al unor volume relevante
în domeniu etc., etc., primind numeroase premii și
distincții/ titluri naționale și internaționale.

În majoritatea paginilor acestei cărți autorul vorbește
puțin despre drumul său dar mai mult/ mai ales, despre
cel al fratele său, despre România, despre Iași și oamenii
extraordinari ai acestui oraș care au contribuit esențial la
formarea lor, despre credință (citim și despre
semnificația creștină a numelui Nicolae), cum se muncea
înainte de 1989, ce s-a întâmplat după acest an ș.a.. De
altfel, un capitol din carte este intitulat Am cucerit liber-
tatea – ce-am făcut cu ea?. Și, desigur, și despre viața și
activitatea matematicianului Nicolae Pavel în SUA.

Semnalăm, așadar, această carte-omagiu, sugestiv
intitulată România – America via Matematica, oferită de
matematicianul Virgil Pavel, despre fratele său, Nicolae
Pavel, un nume de rezonanță pe plan mondial în dome-
niul său.

Marius CHELARU
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În cea mai recentă carte de poezie a lui George
Pîrîu, Gînduri dezbrăcate, Simona Modreanu iden-
tifică o componentă „telurică în structura sa inti-
mă”; teluricul din poezie e, în fapt, adîncul din sine:
„Rătăcind,/ aş intra în mine/ cu totul,/ să-mi caut
adîncul,/ să mă ştiu./ Tot îmi mai este frică/ de
tăceri,/ de lipsa rădăcinilor,/ de întuneric./ Ar mai fi
ceva,/ o întrebare ascunsă/ după inimă:/ oare aş mai
avea timp/ să mă întorc/ din această călătorie?”
(Întrebarea întrebărilor). Toate poemele cărţii vor-
besc despre efortul de a ieşi din adîncul „din mine”,
căutînd cartea ca o „părticică de OM” pentru a se
însoţi în drumul de întoarcere cu un călător găzduit
pentru o noapte, căruia îi pune în desagi, la plecare,
„o bucată de pîine,/ o carte/ ca o părticică/ de OM”,
cum scrie George Pîrîu în poemul De drag. Părticica
este alt nume al anafurei, al pîinii de la euharistie,
prin care se deschide calea spre Dumnezeu care
„ne-a uitat/ într-un tremur în care / ne pierdem/ sen-
sul”, cum spune poetul în Teama de noi.

Aproape în totalitate, poemele din Gînduri dez-
brăcate sînt ale unui neostoit elan ascensional spre
înaltul „ce nu-l mai pot/ atinge cu palma/ în rugă-
ciunea mea”; pătrunsă de neliniştea lumii, intero-
gînd-o mereu în orizontul (re)întoarcerii, fiinţa este
una intermediară, suspendată „aproape de cer”, pe
aici îşi plimbă visele, în speranţa de a vedea înaltul
unde se află, reînviate, figurile sacralizate ale copi-
lăriei: mama care, acolo, plimbă, îngerii de mînă,
bunica traducînd „poveştile nopţii”, stingînd „căr-
bunii ce-mi ardeau sufletul”, bunicul care strînge în
„palmele aspre” coarnele plugului: ca în acest
tablou antologic, foarte semnificativ în orizontul
celor ce unesc teluricul cu înaltul: „L-am visat/ pe
bunicul/ stînd sub mărul/ ce-mi umplea/ sînul cu
rod,/ în genunchi./ Îi curgeau lacrimile/ prin mustă-
ţile/ albe/ ca nişte stalactite./ Nu putea/ să ridice
toporul/ cu care voia/ să-i taie/ uscatul/ ce i-a
cuprins/ coroana regală./ Prinşi în braţe,/ plecau
amîndoi trişti/ să reînvie în cer” (Reînviere). Din
adîncul sinelui spre cerul în care fiinţa ajunge pe

scările verzi ale copacilor, pe o altă Scară a lui
Iacob, unde urcă şi coboară îngerii sub înfăţişarea
copiilor, chipurile celeste de aici şi acum („Copacii/
sunt ca nişte scări verzi/ pe care numai copiii/ urcă
şi coboară/ treptele cerului./ Nu vă faceţi griji,/ se
întorc,/ pentru ca ochii mamelor/ să nu plîngă/ și
stîlpii lumii/ să nu se prăbuşească./ Lumînarea
noastră/ n-o pot aprinde noaptea/ decît ochii minţii
lor” – Linişte), fiinţa caută zborul pe un cal înaripat,
împrumutînd „aripi de îngeri” ce cresc aievea sau în
gînd: calul este una din figurile emblematice din
toată poezia lui George Pîrîu: „Răsuflu/ prin nările
calului meu,/ ce ia zăpada în piept,/ să mă încăl-
zesc./ Dimineaţă,/ m-a pus să jur/ că nu-l voi lăsa
singur/ nici atunci/ cînd ne vor creşte/ aripi./ Vom
zbura printre fulgi/ către cer/ împreună./ Eu îi voi
împrumuta/ fluieratul,/ el îmi va dărui/ necheza-
tul./Sigur ne vom aminti/ împreună/ de iarba verde”
(Prieten pînă departe); „În herghelie/ nu mai ai loc./
Singurătatea te cheamă/ să nu mai alergi,/ să nu mai
poţi să aperi/ ce este al tău./ Iarba/ rară,/ n-o mai
apuci./ Îți descalți/ copitele cu care băteai/ pămîn-
tul/ să-ţi asculte/ ritmul./ În gînd/ îţi cresc aripi/ ce
ar putea/ să te poarte/ departe, spre nori./ Dincolo,/
nu te mai vezi” (Copite rupte).

Căutînd mereu ideea de zbor – în fumul care „va
desena pe cer/ amintiri/ în alb şi gri”, în cercurile pe
care le desenează pe suprafaţa unui lac o picătură de
apă, „căzută de nicăieri” sau în norii pe care fiinţa îi
curăţă, dimineaţa, „să pot primi soarele/ în suflet” –
, poetul îşi construieşte cartea, în egală măsură, pe
figura tutelară a mamei, dăruind bucuria „pînă
unde/ şi-a ales/ crucea”, cuibărindu-se în apus, cum
se spune în Doare dorul, pentru a aştepta „daruri
pentru îngeri”, totdeauna în primăvară („O primă-
vară/ pe un nor alb/ de ghiocei/ îţi trimit/ să te caute/
la poarta raiului,/ unde mai ieşi/ ca în colţul casei,/
să ne aştepți,/ să-ţi venim cu darul/ trăirilor noastre./
Nu suntem atît de curaţi,/ dar mirosim/ încă/ a
inocenţă/ şi a lapte cald./ Dorul adunat/ de cînd ai
plecat/ ne-a îngenuncheat/ între cer şi pămînt,/ cu 
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În anul 2019 am citit şi am scris cu plăcere, atât în
Convorbiri literare cât şi în cartea mea
Corespondenţă din Germania, Editura Vatra veche,
2021, despre volumul lui Christian W. Schenk
Scrisori 1991-2002.1

Iată însă că recent apărut volumul II al masivului
op intitulat Scrisori 1991-2002. 

Autorul îi mulţumeşte Ioanei Diaconescu pentru
că a avut răbdarea de a răsfoi zeci de dosare prăfuite
şi din miile de scrisori să facă o selecţie riguroasă.
Fără ajutorul ei scrisorile ar fi rămas şi astăzi uitate
şi prăfuite, precum au rămas şi în ultimii 20 de ani!

De data aceasta este însoţit de o amplă prefaţă
semnată de Ştefan Borbly, intitulată „Scrisorile lui
Christian W. Schenk”, din care reţinem: Volumul de
corespondenţă a lui Christian W. Schenk este aidoma
hârtiei de turnesol: un test retroactiv al psihologiei
oscilante cu care funcţionează un corp profesional în
momentul în care i se oferă un stimul neechivoc,
adică i se întinde o mână sinceră, generoasă (p.625-
626). (De semnalat că paginaţia se face în continarea

primului volum).
În lumina acestei opinii oarecum pretenţios for-

mulate, se înscrie afirmaţia lui Ion Cristofor din
ianuarie 1996: Ceea ce faceţi Dumneavoastră pentru
cultura românească e un adevărat miracol, precum şi
cele scrise de Emil Manu din Bucureşti la 8 martie
1998: Dumneavoastră sunteţi un adevărat ambasador
al culturii române în lumea occidentală (p.657); sau,
un an mai târziu, în martie 1999, Magda Cârneci să-i
scrie, plină de entuziasm: Ceea ce faci tu pentru poe-
zia română în Germania este inestimabil. Eşti grozav
şi sunt „mândră” de tine, căci te consider „optze-
cist” serios şi de bătaie lungă (p.749).

La lista corespondenţilor din cronica mea ante-
rioară se cuvin a mai fi amintiţi următorii: Gavril
Matei Albastru, dr. Andrei Băleanu de la radio
Deutsche Welle, Magda Cârneci, Ilie Constantin,
Anghel Dumbrăveanu, Dinu Flămând, Marin Mincu,
Ioan Moldovan, Alexandru Pintescu, Cassian Maria
Spiridon şi George Vulturescu.

Modul de adresare diferă de la corespondent la
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tine în gînd” – Mama), dar şi pe spaţiul de iden-
tificare al vîrstei de aur: „Îmi adun părul alb/ şi-i
dăruiesc poveşti/ pentru copiii/ desculţi./ Le trimit
ochii/ prin ferestre,/ să care pe derdeluş sănii ferme-
cate./ Seara ascult sufletele,/ cîntînd ca într-o biseri-
că veche/ unde Dumnezeu/ le şterge lacrimile celor
mici/ amestecîndu-i cu îngerii./ Mă regăsesc/ într-o
altă lume,/ cu bunici,/ cu părinţi,/ cu fraţi,/ unde
aveam mai mult/ timp dăruit” (Mai mult timp).
Vîrsta de aur, cînd cei mici se amestecă printre
îngeri, se surpă sub apăsarea (pe)trecerii timpului;
săniile fermecate de pe derdeluş au ruginit, plîn-
gînd, aşteptînd, zadarnic, zăpezile de altădată, cum
scrie poetul în Îngheţ fără fulgi, în sunetele unei
viori bătrîne, cîntînd pentru urechi care nu mai
ascultă, lîngă amarul curs din cafea, în imaginea
foarte puternică a unei lumi năruite definitiv, în
unul dintre cele mai frumoase poeme ale acestei
admirabile cărţi: „Copilul din mine/ îmi şopteşte/ că

a nins./ Prin fereastră/ văd numai umbre triste,/ fără
sănii,/ purtînd în mîni/ sacoşe goale./ Vorbesc des-
pre preţuri,/ comunicînd prin aparate/ fără suflet./
Nu povestesc nimănui/ că trăiesc./ Anii trec ca nişte
bolovani/ pe care florile/ nu prind rădăcini./ Urătorii
nu mai găsesc/ poarta deschisă,/ bunicii aşteaptă/
nepoţii/ să le aprindă/ lumina” (Uitaţi în cer). Toate
gesturile „de frondă”, simulînd o renaştere ce nu
mai are loc, par inutile: fiinţa adună muguri care,
iată, plîng, pe coala albă de hîrtie se aşază „galbenul
timpului”, iar din visele părăsite sosesc oameni ce
s-au îmbrăcat în alb, poate în „anul de pandemie”.

Însoţindu-şi poemele, ca de obicei, cu ilustraţiile
lui George Călin Pîrîială, un remarcabil artist vizual
ieşean, George Pîrîu e un poet deplin.

Mircea M. POP



corespondent: Iubite Domnule Doctor – i se adresea-
ză Gheorghe Bulgăr, Dragă Domnule Schenk – scrie
Ana Blandiana, precum şi Emil Manu, care se mai
adresează şi cu apelativul Dragă Poete, Dragă
Christian – Ion Cristofor, Cassian Maria Spiridon,
Gavril Matei Albastru, George Vulturescu, Ilie
Constantin, Valentin Taşcu, Magda Cârneci, Dinu
Flămând şi Gellu Dorian, Dragă prietene Christian –
George Vulturescu, iar Nicholas Catanoy foloseşte o
paletă mai amplă de adresări: Lieber Christian, Cher
Christian, Bătăiosule!, Năzdrăvanule, Neobosite
călător, Iubite plimbăreţ prin lumea întreagă!, Caro
amico!, Nemuritorule.

Cum scrisorile acestuia sunt cele mai pline de
haz, reproducem parţial una din 6 februarie 1998,
expediată din Bad Wildungen, unde acesta îşi avea
domiciliul: Despre confraţii din Neo-Dacia nu pot,
din nefericire, decât să fiu pe aceeaşi lungime de
undă cu tine. „Cererile” cu care ai fost asaltat, le
cunosc. Pe când locuiam în Canada, un solcitant
neo-dac, modest, m-a rugat să-i trimit un Rolls-
Royce, nici mai mult nici mai puţin. Iar recent, un
altul, mi-a cerut să-i expediez de urgenţă
„Enciclopedia britanică” (numai 40 de volume). „O
bagatelă” pentru buzunarul meu rotschildian, îmi
scrie „stimabilul” de undeva din sudul Carpaţilor.
Ca să vezi cât de „onorabili şi filantropi” suntem
cotaţi pe meleagurile patriei, în mod superlativ
(p.649).

Despre „modestia” scriitorului român contempo-
ran, iată ce îi scrie, printre altele, la 19 ianuarie 1999,
Gavril Matei Albastru: Vreau să spun că scriitorul
român este o rara avis, o specie aparte şi foarte
ingrată, pe care sistemul comunist a făcut-o şi mai
intolerantă, pretenţioasă şi chiar vindicativă.
Aproape toţi se cred buricul pământului, fiind con-
vinşi că li se cuvine marea şi sarea. De aceea eu am
devenit imun la astfel de reacţii, mai ales când vin
din partea lor (p.722).

De reţinut, din nou, comentariul lui Gheorghe
Bulgăr cu privire la starea de lucruri din ţara vecină:

Dar şi aici – lângă noi: ce barbarie! În Kosovo –
căsăpire – Miloşevici – un cretin hitlerist – rasist,
unde se pot contra lumii întregi – imaginile de acolo
sunt de infern! „O tempora!...” (Bucureşti, 3 mai
1999, p.780).

Dacă prima scrisoare inclusă în carte este de la
Gheorghe Bulgăr din 29 noiembrie 1997, ultima, în
schimb, din 3 septembrie 2002, este de la Emil Manu,

în care apare şi informaţia scrisă cu caractere accen-
tuate: Cu multă durere în suflet îţi comunic vestea că
amicul nostru comun profesorul Gheorghe Bulgăr a
murit.

În continuare urmează lista alfabetică a corespon-
denţilor cu informaţii cu privire la datele bio-biblio-
grafice, care, în mare parte, au fost inserate şi la sub-
solul corespondenţelor, urmează apoi nu mai puţin de
72 de fotografii cu personalităţi literare, acestea con-
stituind o adevărată fototecă de inestimabilă valoare,
după care sunt inserate câteva zeci de scrisori ologra-
fe, de asemenea de inestimabilă valoare.

O mică corectură... geografică: la rubrica „Note”
aflăm că Ioan Slavici a murit la 17 august 2025 în
Crucea de Jos, jud. Putna (p.1094), ori, în realitate,
este vorba despre Crucea de Jos, dar din Panciu, jud.
Vrancea, deci ceva mai la sud...

Din postfaţa la carte, semnată de Theodor
Damian, „Epistolele lui Christian W. Schenk”, reţi-
nem: Christian W. Schenk născut în România şi sta-
bilit în Germania, a rămas totuşi în România, deci
ale dragostei lui pentru limba şi literatura română în
general, de unde imersiunea lui totală în apele aces-
teia, ca-ntr-un botez care conferă o dimensiune sacră
vieţii celui botezat (p.1104). 

În concluzie, un amplu document de o inestimabi-
lă valoare literară şi documentară.
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Ion Timaru, Podul Ilenei, editura Romvimed
Publishers, Bacău, 238 p. postfață semnată de
Petruș Andrei. 

Că Ion Timaru este un foarte
bun narator nu poate nega
nimeni, mai ales după ce citește
romanul Podul Ilenei (nici o alu-
zie la Podul Iloaiei, o localitate
mult mai cunoscută). Dotat cu
harul povestirii, se vede că vine
dintr-o zonă a Moldovei, zonă în

care prozatorii au ce povesti, dar și știu cum s-o
facă, să ne gândim doar la Ion Creangă sau
Sadovenu. Ion Timaru și-a ales drept spațiu de
desfășurare a acțiunii sale, satul Podoleni din
preajma orașului Piatra Neamț, sat de care se
simte legat, și relatează, cu lux de amănunte
diverse întâmplări derulate într-o perioadă destul
de tulbure și de agitată din viața lui, și anume din
timpul întovărășirilor și al colectivizării. În fond
povestea nu este deosebit de spectaculoasă, cu
acțiuni nemaiîntâlnite, ci este una extrem de
simpă, dar care face o adevărată radiografie asu-
pra satului românesc din acea perioadă și nu
numai. El surprinde cu multă acuratețe compor-
tamentele umane, în particular dar și în ansam-
blu, pigmentându-le cu fel de fel de proverbe și
cuvinte de duh, care mai de care mai incitante, și
unele chiar provocatoare. Autorul începe acest
roman, într-un anume fel cu justificarea titlului și
anume că acest Pod al Ilenei nu este altceva
decât un curcubeu pe care o fetiță din acel sat îl
numește podul lui Dumnezeu, sau podul pur și
simplu. Pornind de la această expresie, Ion
Timaru aduce în filele cărții, personajul care face
legătura cu tot universul local, pe profesorul
Grama, cel care după ce petrece câțiva ani la
Canal este trimis pentru reabilitate în această
localitate. Despărțirea sa de catedra universitară
unde preda fizica și repartizarea în acel sat se
face fără drame inutile și manifestări care să
demonstreze că profesorul nu s-ar fi împăcat cu
această soartă. Concepându-și romanul drept o
saga a satului românesc, în general , și a satului
Podoleni , în mod special, din perioada anilor de

după război, când încă mai bântuia prin memoria
oamenilor spectrul foametei din 1946-1947, Ion
Timaru face o adevărată radiografie a locurilor,
dar și a oamenilor, alegându-și drept personaj
acest profesor universitar care, de voie, de nevo-
ie se stabilește în localitatea aceasta. El, profeso-
rul universitar, își începe reabilitarea (nu știm
despre ce fel de reabilitare ar fi putut fi vorba) în
satul Podoleni făcând naveta de la Piatra Neamț,
lăsând în urmă plaiurile natale, Oltenia sa dragă,
și începe această nouă stare, prin a cunoaște și
asimila obiceiurile dar și comportamentul local-
nicilor. Acțiunea este extrem de complexă și
densă, în primul rând datorită mediului pe care îl
explorează autorul și a situațiilor, destul de dra-
matice dar și de complexe în care se află locuito-
rii acestui sat, ca de fapt întreaga țărănime din
România, datorită tentativelor de înscriere
forțată la întovărășire și apoi, în același mod, în
gospodăriile colective, când sunt deposedați de
pământurile moștenite din moși strămoși, legătu-
ra lor fundamentală cu propria lor existență.
Autorul surprinde, cu lux de amănunte, diferite
etape din evoluția satului românesc pe o perioadă
de timp destul de mare dar și presărată cu diferite
evenimente, sociale și personale care dau multă
coerență romanului. Trei elemente fundamentale
sunt urmărite de autor și exploatate cu multă
măiestrie în roman și anume: curcubeul, care este
o punte astrală care leagă două puncte de pe
pământ ( și este , într-un anume fel, podul fetiței
Ileana), podul peste apă denumit și podul Ilenei,
cel care dă de fapt denumirea romanului și des-
igur podul peste timp, pod peste care trec câteva
generații, surprinse, cu lux de amănunte de Ion
Timaru. Acțiunea romanului este una complexă
și densă, în primul rând, datorită mediului pe
care îl exploatează Ion Timaru, mediu pe care îl
cunoaște până la detaliu, și a situațiilor destul de
dramatice, dar și de complexe în care s-au aflat
locuitorii acelui sat din jud. Neamț, ca de altfel,
așa cum menționam mai sus întreaga lume a sta-
tului românesc, în perioada înscrierii la
întovăroșiri și apoi în gospodăriile colective,
după modelul sovietic. Munca de lămurire este
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una foarte anevoioasă și greu de dus la îndeplini-
re datorită opoziției, fățișe sau ascunse pe care
țăranii o aplicau, ajungându-se până la drame
sociale. Asemenea dramă s-a întâmplat și cu un
personaj al romanului, cu Rădeanu, secretarul
localității Podoleni, cel care, de voie de nevoie se
lasă cooptat într-o astfel de comisie. Câțiva din-
tre locuitorii satului, misterul este păstrat cu
sfințenie, îi aplică o corecție, soră cu moartea,
aruncându-l în groapa cu mortăciuni ( și acesta
este un simbol pe care Ion Timaru îl evidențiază).
Speriat, și cu sănătatea șubrezită, acesta decide
să părăsească localitatea și să devină muncitor
undeva pe un șantier, încercând să-și piardă ast-
fel urma. Dramele, mici sau mari se derulează în
roman, aproape firesc. Autorul își propune să
urmărească evoluția unei fetițe, Ileana, cea care
apare în calea profesorului Grama, atunci când
acesta face primii pași prin satul Podoleni, acolo
unde este trimis spre reabilitate, fetiță ce va urma
un traseu extrem de imteresant în viață. Prietenia
ei cu colegul de clasă Fănică este un eșec pe care
autorul îl descrie cu lux de amănunte. Profesorul
Grama aflând că fiul său, de doar 30 de ani, și cu
o perspectivă universitară de excepție, moare în
urma unui cancer galopant stopându-i astfel
evoluția pe care o visa profesorul, își dedică
existența copiilor din acest sat. Autorul își propu-
ne să vorbească, de fapt să surprindă rolul unui
dascăl de țară pentru educarea, cât mai corectă a
unor elevi, care aparent par lipsiți de șanse, și
urmărește cu tenacitate evoluția lor, prin toate
etapele vieții, ca într-o adevărată inițiere pentru
viață. Trebuie să știm faptul că Ion Timaru se
dovedește a fi un bun constructor de roman, cu
toate detaliile, făcând din destine personaje via-
bile. Pentru Petruș Andrei, cel care scrie prefața
la acest roman: personajele impresionează prin
trăsături memorabile: Ileana Podoleanu prin
frumusețe, inteligență și voință, părintele
Veleșcu prin devoțiune, înălțând o maiestuoasă
casă a Domnului, profesoara Rarița și profesorul
Grama prin bunătate sufletească, prin dragostea
față de profesia de dascăl și față de elevi, legumi-
cultorul George Mitroi prin pricepere și hărnicie.

Toate aceste personaje și încă altele cu care este
populat acest roman devin tipuri exemplare de
personaje pe care Ion Timaru știe să le ansamble-
ze într-un tot unitar, construind un roman al satu-
lui românesc contemporan prin diferite etape de
evoluție și prin situații de excepție. Podul Ilenei
rămâne un arc peste timp și prin timp, pe care Ion
Timaru îl propune spre meditație cititorului.

Claudia Maria Mitra, Lumini din camera
obscură, editura Papirus Mdia, Roman, 2021,
246 p. Prefață semnată de Lucian Strochi, iar
grafica semnată de Cristinel-Ionel Prisacaru.
Fotografii Burlacu Lush.

Claudia Maria Mitra publică
o carte de poezii sub diferite
forme de exprimare, intitulată
Lumini din camera obscură, des-
igur cu aluzie directă sau indirec-
tă la camera din spatele aparatu-
lui de fotografiat, unde se întâm-
plă fenomene ascunse ochiului
nostru, dar deschise sufletului. Poemele sale, mai
ales cele în proză au o anumită candoare, adoles-
centină, candoare situată ntre vis și realitate,
între dorință și imposibilitatea de a se împlini
această dorință la care aspiră dar care pare de
neatins. Și totuși… ea spune, în poemul Cum am
ajuns aici: Cum am ajuns aici?/În această tristă
poveste?/ O adunătură de orbi și de surzi,/
mărșăluind indiferenți/ printre suflete ce-și țipă
singurătatea.../ unde ne-am rătăcit de noi? Ce
căutăm atât de absenți,/ în această zilnică poves-
te/ a neiubirii de semeni? Toată această avalașă
de întrebări ne fac să credem că poeta Claudia
Maria Mitră încearcă să se regăsească în luminile
din camera obscură, ca într-o fotografie gata să
se piardă în trecerea iremediabilă a timpului, în
tonuri din ce în ce mai subțiri și mai subtile.
Editura PAPIRUS MEDIA condusă de părintele
poet Cornel Paiu (în paranteză fiind spus trebuie
să remarc faptul că această editură este printre
puținele care specifică în caseta tehnică tot per-
sonalul care contribuie la realizarea unei cărți,
lucru extrem de rar), editura devenită tot mai



cunoscută, datorită programului sau editorial,
care l-a avut drept redactor șef, până de curând,
pe prozatorul și intelectualul Alexandru Mihăilă,
și-a construit un drum temeinic, prin editarea de
carte deosebită, a scriitorilor din România și din
Republica Moldova, cu multă generozitate. Și
cartea Claudiei Maria Mitră și cărțile altor scrii-
tori editați la Papirus Media dovedesc temeinicia
și seriozitatea cu care această editură se înscrie în
cultivarea și promovarea scriitorilor de talent,
oferindu-le șansa de a fi cunoscuți. Un astfel de
caz este și Claudia Maria Mitră, ale cărei poezii
ar trebui citite cu mai multă atenție, și desigur și
cunoscute de cât mai mulți cititori.

Ică Sălișteanu, eCreatorii lui Romeo, editu-
ra eCreator, Baia Mare, 2022, 206 p. Cuvânt
înainte de autor și o Prefață, Epistolarul lui
Romeo (Scrisori de dragoste irosită), semnată de
Ioan Romeo Roșiianu. 

Deși intrat în lumea comenta-
torilor de literatură de puțin timp,
Ică Sălișteanu a devenit un nume
destul de cunoscut printre autori.
Comentariile sale despre cărți,
notele critice și ai mai puțin criti-
ce, sunt adevărate puncte de
reper pentru autorii ale căror

cărți sunt comentate în această carte. Ică
Sălișteanu în cartea, eCreatorii lui Romeo, face o
serie de analize pertinente asupra cărților, și
numai asupra cărților publicate la editura
eCreator, editură condusă de poetul Ioan Romeo
Roșiianu, cel care în textul său, spune despre Ică
Sălișteanu: Făurește fericit cuvântul propriu în
slova scriiturii sale într-o lumină a deșteptării și
ajunge dincolo de limitele lumii și-ale vibrațiilor
sale așezând în rânduri și imagini meșteșugite și
șlefuite cu obsesie de artizan cadrul de analiză,
unghiul, direcția din care trebuie descifrat un
autor sau altul. Cei 27 de autori care intră în
vizorul critic al lui Ică Sălișteanu sunt tot atâtea
nume de scriitori care publică, mai ales, poezie,
dar și proză, de valoare, cărți care sunt tot mai
căutate de cititori. Fie că este vorba de Tudor

Gheorghe Calotescu, Adela Conciu, Mirela Ianuș
Dinga, Ștefan Olaru sau Florin Dochia, dar și alți
autori mai puțin cunoscuți, autorul acestei cărți
citește cu creionul metaforei în mână și face
comentarii pertinente, încercând să extragă
esența cărților comentate și nu latura mai puțin
realizată. Acest mod de a face comentarii despre
căți mi se pare benefic pentru că Ică Sălișteanu
nu este „chitit” să evidențieze nisipul ci să arate
strălucirea bobului de aur . Și cum nici o carte nu
poate fi considerată pe deplin nereușită, ba chiar
proastă de-a dreptul el știe să extragă versul sau
fraza care înnobilează spiritul uman. Îmbinând
conținutul versurilor cu diverse opinii din lectu-
rile asimilate de-a lungul timpului, și cum el este
posesorul unei memorii de excepție, aluziile sunt
destul de ample aproape la fiecare carte comen-
tată. Despre cartea Mariei Bacău de exemplu:
Prezent! Spus tuberozei, este analizată și comen-
tată în cheie psianalitică, lansând un entuziasm
cu totul deosebit asupra unor versuri. Scrisul cri-
tic al lui Ică Sălișteanu devine aproape oracular,
dominat de un entuziasm nedisimulat, demons-
trând că este un împătimit de poezie adevărată
(mai ales), de curățenie morală, încercând să sur-
prindă esențele tari care cel mai adesea se păs-
trează, cu discreție, în flacoane mici. Dacă la o
primă trecere printre numele comentate aici s-ar
putea crede că cei publicați la eCreator sunt des-
tul de necunoscuți, după lectura cărții lui Ică
Sălișteanu ne putem da seama că sunt și scriitori
de primă mărime, scriitori care reprezintă ceva în
literatura română contemporană. Și m-aș referi la
câțiva: Florin Dochia, Ștefan Olaru, Marin Rada
etc. Trimiterile la mari nume ale literaturii uni-
versale sau la cărțile sacre fac și mai antrenantă
lectura acestei cărți. Acele ancore de cultură la
care apelează Ică Sălișteanu au darul de a înno-
bila și textul său dar și cărțile la care face referi-
re, fiind astfel, un bun câștig. Așa ajunge el,
spune Ioan Romeo Roșiianu, să vadă nevăzutul,
o muzică siderală a acestuia dându-i posibilitatea
descifrării mesajelor poetice strecurate-n cărțile
analizate. Analiza lui Ică Sălișteanu este, în pri-
mul rând, una emoțional-analitică și de aceea
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textul lui capătă o savoare aparte.

Ion Apostu, Iubiri și Anotimpuri, editura
Armonii Culturale, Adjud, 112 p. prefață
Gheorghe A. Stroia.

Viața fără iubire seamănă
foarte mult cu o plantă fără apă și
din ambele se scurge, încet,
esența existenței lor. Spre o astfel
de concluzie se îndreaptă, în
general, dar și în particular, poe-
zia scrisă și publicată în acest
volum, Iubiri și Anotimpuri, scris

de Ion Apostu, cel care nu-și propune foarte
multe dar realizează lucruri deosebit de frumoase
și de sensibile. Creator al unei poezii viguroase,
el pare și un explorator prin lumi, adeseori, virgi-
ne, spre a descoperi culcușurile cele mai tainice
ale sufletului uman, acolo unde, la loc de cinste
se află „seva” unui adevărat trubadur. Pentru el
este o bucurie imensă să descrie natura spunând:
Zâmbeau cireșe coapte...de soare alintate/ când
chipul tău frumos văzut-am prima oară/ Ți-am
admirat făptura până târziu în noapte,/ Și până-
n toamna-i fost iubirea mea dee-o vară. Trebuie
remarcată și în acest poem, dar și în multe altele,
sinceritatea și dezinvoltura cu care se exprimă,
fără nici un fel de inhibiție. În lumina cireșelor
coapte Ion Apostu își descoperă iubirea de-o
vară, ca semn al prezenței poetului în înfrățirea
cu lumea vegetală, odată cu trecerea timpului,
meditativ mai ales, pentru că mai apoi „câmpul
se îngălbenește, cireșii își pierd frunza și-i grâul
treierat”. Inerent, Chipul femeii pentru Ion
Apostu devine un poem epopeic, spre un anume
gigantesc profund, un poem ce se derulează mol-
com, fără teamă de ispravă – adică de a fi teri-
mat, isprăvit, dându-i poetului posibilitatea de a
putea înălța „piramida... până-n nori”. El se
transformă, în acest poem desigur, într-un Titan,
gata să se ia la trântă chiar cu Soarele: Soarele s-
a proțăpit peste Rhodosul bogat,/ – l-au turnat în
bronz și fier, demn de mândrul Helios!/ – / A
uimit o lume-ntreagă, dar sfârșit-a re-legat,/ Pe
o mie de cămile! Chiar și-așa e grandios. Această

epopee, cu vorbe bine meșteșugite „ și cu felu-mi
de craidon/ L-aș convinge că nimic nu-i cum chi-
pul de femeie și merită să lupți pentru această și
cu Zeus, concluzionează Ion Apostu. Spectrul
iubirii, spune în prefața sa Gheorghe A. Stroia,
este multinuanțat, indiferent de textura sau
culoarea lor lirică, anotimpurile curg din izvorul
clipelor în care autorul traversează stările de
inspitație și devoțiune, ajungând să fie pedant,
cuceritor, un erudit alunecos. Chiar dacă trăirile
sale împrumută culorile anotimpurilor – verdele
primăverii, roșul solar al verii, arămiul toamne-
lor bogate, albul zăpezilor iernii – poezia prezen-
tului volum este dominată de albastru, un albas-
tru, pur, curat, fără urme de frivol, însă cu un
eros subtil. Poemele sale, asemenea unor mărge-
le de corali se înșiruie temeinic și bine aranjat în
șiragul intitulat, simplu, Iubiri și Anotimpuri, în
diferite ipostaze lirice, demne de luat în seamă și,
mai ales, de lecturat temeinic. Pe un fond
romantc și post-romantic, survolând cu versurile
sale, fie nopțile albe, fie noaptea ce nu se mai
sfârșește, reușește să facă o adevărată
introspecție în sufletul uman bântuit de iubire și
de frământare chiar și atunci când este, într-un
anume fel silit să scrie ultima scrisoare și să into-
neze iubitei un cântec la o viară brună, pentru că
alșa cum spune Te-am căutat, mult te-am iubit.
Poezia sa nu este o poezie a disperării, ci una a
reflexiilor profunde despre viață, a trăirilor
puternice în fiecare anotimp, deși sentimentul de
iubire este constant și, chiar unic. Ion Apostu
duce în ranița sa de poet romantic un întreg arse-
nal de sentimente curate pe care le mărturisește
sincer și pe care reușește să le transmită și citito-
rului de poezie, prin prigonite picături de ploaie. 

Emilian MARCU
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Joi, 25 noiembrie 2022, la Librăria Cartea
Românească Educațional a avut loc lansarea
cărții Pamflete pe gaura cheii, autor Pompiliu
Comșa. Invitat special: Adrian Onicescu.
Moderator: Vasile Burlui. Evenimentul a fost
organizat de Editura Cartea Românească
Educațional, în parteneriat cu Filiala Iași a
Uniunii Scriitorilor din România.

Scriitorii Reprezentanței Botoșani a Filialei
Iași a Uniunii Scriitorilor din România s-au întâl-
nit duminică, 4 decembrie, pentru a aniversa
patru decenii de la apariția revistei Hyperion.
Editată de Fundația Culturală „Hyperion – Caiete
botoșănene” Botoșani, revista apare sub egida
Uniunii Scriitorilor din România. „Județul
Botoșani este singurul din țară care nu acordă
finanțare unei reviste de cultură, având aici una
dintre cele mai longevive reviste de cultură din
istoria presei culturale botoșănene, dar și una
dintre revistele recunoscute pe plan național”, a
precizat redactorul-șef al revistei, Gellu Dorian.
Președintele Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din
România, Cassian Maria Spiridon a acordat o
Diplomă de Excelență revistei Hyperion, cu pri-
lejul împlinirii a 40 de ani de prezență continuă
în spațiul cultural românesc.

În cadrul ședinței Consiliului Uniunii
Scriitorilor din România din data de 7 decembrie
2022 au fost validați ca membri ai U.S.R. urmă-
torii scriitori: Mihai Babei, Liliana Cora Foșalău,
Maria Grădinaru, Constantin Guzgă, Nicolae
Râmbu, Simona Stancu, Arthur Suciu.

Luni, 12 decembrie 2022, la sediul Filialei
Iași a Uniunii Scriitorilor din România s-a
desfășurat prima ediție a ÎNTÂLNIRILOR
REVISTEI POEZIA. Revista POEZIA apare tri-
mestrial, din 1995, la începutul fiecărui anotimp,
în vara acestui an sărbătorind 100 de anotimpuri

de apariție neîntreruptă. Publicația se subintitu-
lează revistă de cultură poetică și apare sub egida
Uniunii Scriitorilor din România. POEZIA publi-
că poezie contemporană românească, traduceri
din poeți români în limbi străine și poezie univer-
sală în haină românească, eseuri la temă, cronici

și recenzii de carte de poezie și interviuri cu poeți
și scriitori din Țară și din lume.

Evenimentul a debutat cu dezbaterea cu tema:
Revistele de poezie: o necesitate sau un lux. A
urmat lansarea volumelor: Interviurile revistei
poezia, o antologie de interviuri realizate și selec-
tate de Marius Chelaru și Rugul ce nu se mistuie.
Gânduri despre poezie, semnat de Cassian Maria
Spiridon. Manifestarea s-a încheiat cu acordarea
a patru premii de excelență organizatorilor unora
dintre cele mai importante festivaluri dedicate
poeziei: ADI CRISTI – pentru organizarea
Festivalului Internațional „Poezia la Iași”; IOAN
CRISTESCU – pentru organizarea Festivalului
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Internațional de Poezie București; GEORGE
VULTURESCU – pentru organizarea
Festivalului „Zilele Culturale Poesis” la Satu
Mare; GELLU DORIAN, iniţiatorul și organiza-
torul Premiului Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu”.

Miercuri, 14 decembrie 2022, la sediul
Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România a
avut loc lansarea cărții Căderea unui dictator.
Război hibrid și dezinformare în Dosarul
Revoluției din 1989, Andrei Ursu, Roland O.
Thomasson (coordonatori). Cartea a fost prezen-
tată de Andreea Bădilă, Andrei Ursu, Florin
Cîntic, Ovidiu Șimonca. Moderator: Cassian
Maria Spiridon. Evenimentul a fost organizat de
Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Iași, în
parteneriat cu Editura Polirom, Institutul
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 și
Revista Timpul. „Bazate pe documente nou-des-
coperite în Dosarul Revoluției, studiile din cartea
de față confirmă că teroriștii din 1989 nu au fost
alții decât membrii rețelei pe care Securitatea o
pregătea de ani de zile pentru «lupta de
rezistență» ce trebuia declanșată dacă Nicolae
Ceaușescu era înlăturat de la putere. Iar fuga
acestuia a pus mecanismul în mișcare.
«Rezistenții», cum erau numiți de colegii din
Securitate, nu au depus armele pe 22 decembrie.
Aveau la dispoziție «depozite subterane de arma-
ment», «tuneluri de mari dimensiuni» cu acces în
blocuri și «case de lucru» ale Securității și ale
«colaboratorilor» lor și din aceste puncte au tras
focurile de armă de diversiune, de altfel observa-
te pe scară largă, care au dus la cele peste o mie
de victime. Sperăm ca volumul să devoaleze, pe
cât mai este posibil, «legendele» ce au mistificat
în bună măsură Revoluția, aruncând în derizoriu
eroismul românilor din decembrie 1989” (Andrei
Ursu, Roland O. Thomasson).

La sediul Bibliotecii Județene „G.T.
Kirileanu” din Piatra-Neamţ, vineri, 9 decembrie
2022, a avut loc întâlnirea anuală a membrilor
Reprezentanţei Neamţ din cadrul Filialei Iaşi a

Uniunii Scriitorilor din România. Cassian Maria
Spiridon, preşedintele Filialei Iași a Uniunii
Scriitorilor, a prezentat obiectivele urmărite de
conducerea filialei ieşene, cea mai numeroasă din
ţară, în servirea intereselor de breaslă. Au fost
aduse în atenţie temele asumate de Reprezentanţa
Neamţ în actuala perioadă: organizarea, în cola-
borare, a Premiului Naţional pentru Proză „Ion
Creangă”, Opera omnia, ajuns la a VII-a ediţie,
editarea revistei „Antiteze” şi Târgul de carte
„Libris”, ajuns la ediţia a XIII-a. În cadrul mani-
festării a fost înmânat Premiul Reprezentanţei
Neamţ a Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din
România scriitoarei Violeta Lăcătuşu, pentru
volumul de proză „Armonii spulberate” (Editura
Timpul, 2021). Au fost lansate volumele: Un
veac de poezie românească. Panoramă critică şi
antologică (ediţie definitivă) de Cristian Livescu,
apărută la Editura TipoMoldova din Iaşi, şi
Jurnalul dictando. Roman deasuprarealist de
Bică Nelu Căciuleanu, Editura Crigarux, 2022. 

Sâmbătă, 17 decembrie 2022, la Palatul
Braunstein a avut loc cea de-a cincea ediție a
acțiunii UNIRE PRIN LITERATURĂ.
Evenimentul din acest an a fost dedicat academi-
cianului Mihai Cimpoi. Evenimentul a debutat cu
simpozionul aniversar ,,Mihai Cimpoi, critic și
istoric literar, filosof al culturii”. Au prezentat:
prof.univ.dr. Lucia CIFOR, prof. univ. dr. Simona
Modreanu, acad. Ion Hadârcă, acad. Theodor
Codreanu, scriitorul Ștefan Mitroi, conf. univ. dr.
Paul Gorban, scriitorul Cassian Maria Spiridon.
Moderator: Daniel Corbu. După simpozionul ani-
versar, a urmat lansarea cărții EMINESCU –
Esența ființei, (Mi)teme și simboluri existențiale
eminesciene, autor Mihai Cimpoi. În cadrul aces-
tui eveniment, Mihai Cimpoi și-a anunțat transfe-
rul la Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din
România: „În virtutea relațiilor de creație, edito-
riale, culturale pe care le am cu colegii ieșeni, rog
să fiu primit în rândul membrilor Filialei Iași a
Uniunii Scriitorilor din România”.
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Bun regăsit, cetitori ai Compresei și
dependenți frumoși de presa noastră culturală –
fie-i existența lungă și daurită – în noul an, care
sperăm să fi lăsat în urmă metehnele și nacafale-
le celui de anțărț. Bunăstare și colaboratori
geniali, dragi truditori la teascurile cuvintelor
înțelepte și purtătoare de har! La noi, cu harul
mai greu, dar cu cetitul mai spornic, așa că mer-
gem la Botoșani puși la ștaif, cu floare la buto-
nieră pentru sărbătorirea celor 40 de ani bătuți
pe muchie ai revistei Hyperion! O revistă care a
văzut și vremuri bune și vremuri maștere – mai
noi, mai precis, grație neprietenilor, dar trecînd
la fel de demn peste ele. Cu o echipă de redactori
care se încăpățînează să țină Botoșaniul literar și
cultural pe jilțul pe care îl merită în timp ce alții
îl macină, precum carii. Un număr de gală cu o
defilare en fanfare de nume galonate, un regal de
poezie din care e greu să alegi dar… „riscăm” cu
Fabula lui Robert Șerban : „într-o parcare de
mașini/ o cioară mănâncă dintr-o bucată de
covrig/ un șoarece se apropie/ezită mai face doi
pași/ pasărea se oprește din ciugulit și se uită la
el/ micuțul se-ntoarce repede și intră într-o
gaură/ cioara rupe cu ciocul din pâine/ merge la
locul unde șoarecele a dispărut/ lasă bucata
acolo/ se întoarce și continuă masa// un om vede
toate astea/ și izbucnește în plâns”. Dacă ar fi să
cităm toate numele și titlurile tentante din
număr, am epuiza Compresa doar cu ele. Nu
putem însă ocoli, fie și pe sărite, cu riscurile de
rigoare, pe cei care au mai mereu lîngă revistă:
Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Nicolae Corlat,
Gabriel Alexe, Victor Teișanu, Constantin
Dracsin, Horațiu Ioan Lașcu, Ciprian
Manolache, Vlad Scutelnicu, Dumitru Țiganiuc,

Mircea Oprea, Dumitru Ignat și, desigur, umbra
maestrului Lucian Valea… Proză, poezie, critică
literară, pohtiri critice la lectură, necesare preci-
zări eminesciene, via Gellu Dorian și… urări de

viață lungă din partea prietenilor! Orgolioasă,
Caiete Silvane titrează pe prima copertă: „Noi
sălăjenii”, genericul unei anchete inițiată de
Daniel Săuca și sugerat de o carte apărută la…
Bistrița! Am insistat de multe ori pe tenacitatea
revistei în valorificarea valorilor istorice și cul-
turale sălăjene, practicată cu asiduitate. Dixit
Daniel Săuca: „Așadar am întrebat: Vă (mai)
considerați sălăjean/sălăjeancă? Cum vă
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raportați la acest posibil „concept”/ această posi-
bilă abordare? Ce anume ar putea defini condiția
de sălăjean?” Și urmează o serie de răspunsuri
previzibile, de atașament declarat, mai ales din
partea celor care au fost „adoptați”. Nu putea
lipsi prezentarea unei noi ediții, a treia, a volu-
mului semnat de Camelia Burghele, doctor în
etnologie: Șapte zile în Țara Silvaniei, volum
trilingv apărut la editura care poartă numele
revistei. Menuț Maximinian este junimist anul
acesta, dovadă proaspăta carte de versuri
Copilul în apă și în versiune italiană, apărută la
cunoscuta editură ieșeană. Se alătură liric și
Corina Ozon cu Povești scrise în palmă. Ne
facem și noi părtași urărilor la ceas aniversar
adresate de Carmen Ardelean doamnei Irina
Patraș și trecem la altă revistă. La Litere. Se știe
că pentru Nicolae Labiș, luna decembrie
înseamnă, biografic, începutul și sfîrșitul: 2
decembrie și 22 decembrie. Preluăm și noi din
cunoscutul și izgonitul poem din manuale: „Ca
pe-un altar ard ferigi cu flăcări vineții,/ Și stelele
uimite clipiră printre ele./ Vai, cum aș vrea să nu
mai vii, să nu mai vii,/ Frumoasă jertfă a pădurii
mele!” Continuăm în același ton cu o despărțire
recentă: „A fost respectat și onorat în mediile
academice străine, primind numeroase titluri,
premii, medalii, ordine; la Dumbrăveni –
Suceava s-a construit un Palat al Culturii, căruia
i s-a dat numele său. Și pentru ca toate aceste
fapte și înfăptuiri să poarte un nume, vorba lui
Marin Sorescu, i s-a spus EUGEN SIMION. El
ne-a incitat la toleranță. Să-i urmăm îndemnul”.
Scrie Tudor Nedelcea. Cu piper pe limbă – vorba
lui Robert Șerban – Marian Popa scrie despre
Limba voastră! Iată tonul și adrisanții:
„Instituții și acte sunt americanizate pompos,
imperial prusac, habsburgic sau conform stării
marțiale” – și urmează înșiruirea. După care este
analizat limbajul trivial: „S-a căutat să se
demonstreze că limbajul trivial e un soi de indi-
ciu al democrației, comun tuturor, indiferent de
condiția socio – profesională, alăturându-se
secvențe dintr-o ceartă între țigani și dialogurile
unei șefe a Consiliului Național al

Audiovizualului: un limbaj trecut din spații pri-
vate în cele electronice și radiofonice care de
acum, „face parte din istoria orală a acestei
tranziții bolnave, care a îndepărtat toate
inhibițiile, a ridicat barierele și a îngropat totul
în mâlul indistinct al familiarității promiscue.”
(Sanda Vișan, P…la mea! Sau despre cangrena
limbii noastre, Adevărul, 23.7 14)”. De citit în
întregime și de reluat, eventual! Mircea
Coloșenco trage spuza pe turta… memorialisti-
cii și ne pune în față evocarea lui George
Tutoveanu. Și acum, la teatru, împreună cu
Dionisie Vitcu pentru a desluși cabala cărții sale:
Actorul cu mârțoaga sau file din viața OMULUI
Haralambie Cutzaflachis, tălmăcită de Amalia
Elena Constantinescu. Coborîm pe Argeș, la
curțile lui Leonid Dragomir, din care extragem
încă o apoftegmă a lui Gheorghe Grigurcu: „Am
constatat nu o dată că autorii mediocri cu funcții
manifestă față de unul fără o lipsă de bunăvoință
care, cu cât încearcă uneori a se disimula, cu atât
se pronunță cu o sporită insistență. Explicația?
Presupuneam că eventuala lor gelozie ar trebui
să aibă mai curând ca obiect alte nume cu funcții
superioare deținute de ei. Deoarece existența
acestor personaje a ajuns să graviteze nu în jurul
producției lor scriptice, ci în jurul funcțiilor, cri-
teriul lor principal de afirmare”. Mircea Bârsilă
a atins cota 70: „Ca orice poet cu o largă cultură
poetică, Mircea Bârsilă resimte intens apăsarea
livrescului și nevoia delimitării de modele, cum
transpare din poemul cu inflexiuni ludic – ironi-
ce Viața din viața mea. Imposibilitatea de a ieși
de sub influența tradiției literare este asumată la
modul responsabil (nu imitativ, ca la alți conge-
neri care-și ascund sursele livrești) prin trimiteri
în motto-uri și dedicații”. Scrie Nicolae Oprea în
articolul Între Scutul lui Perseu și Viața din viața
mea. Și mergem imediat la grupajul său de ver-
suri din care vă oferim o mostră: „ca mâine,
suflete, o să tânjești,/ după un spic sau după firul
de lucernă,/ așa cum i se face dor unui ascet,/ în
grota sa, adesea, de o pernă” (Zvonuri letale).
Răsfoim și paginile de jurnal ale lui Dan Ciachir
văleat 2005, bucurîndu-ne și noi de bucuriile și

197197CONVORBIRI  LITERARE



prietenii săi, de întîmplările care pigmentează
fericit cotidianul care se ține scai de noi! După
care musai să facem un popas la Luceafărul de
dimineață. Cu recomandarea lui Dan Cristea să
nu ratăm lectura volumului de versuri semnat de
Vasile Dan O cartografie a invizibilului. O anto-
logie care cuprinde lirica sa „în ordine descres-
cândă” și la care se adaugă 47 de poeme inedite.
Nora Iuga ne reamintește un poet interesant,
Rolf Bossert, bănățeanul care a ales Germania,
plecat prea devreme peste Styx, printr-un grupaj
de versuri dintr-un volum al său aflat sub tipar.
În consecință vă oferim spre degustare un poem:
„o bucurie ieșită din minți/ respiră azi mansarda/
scheletului meu// de pe streașină/ curg pe burlan
rufe o noapte/ întreagă// îți dăruiesc cea mai
lichidă/ din toate bănuielile și te mint/ cu bună
știință în dimineața/ naivă cu sânge-n obraji// și
ei strigă la cer/ la cerul cu gura/plină de apă: așa/
se-neacă stelele” (Cine-mi vine aici cu iubire). O
anchetă a revistei cu două întrebări legate de
maeștrii și discipolii care s-au intersectat cu bio-
grafia noastră. Răspund Gellu Dorian și Mircea
Stâncel. Față în față, Leo Butnaru cu un grupaj
de inedite și Jun Ishikawa în traducerea Ancăi
Focșeneanu urmați de Rodica Bretin (proză) și
Inga Gaile din Letonia, poetă și prozatoare din
stirpea celor care „schimbă dona” cum ne asigu-
ră Linda Maria Baros: „Mariupol/ Mariupol/ nu
știam nimic despre acest oraș/ și/ aș vrea să mă
pot întoarce în ceasul/ în care nu știam/ că spita-
lul Mariupolului este și morga lui/că nu toți
oamenii prinși sub dărâmăturile/teatrului au
supraviețuit/că au rămas fără mâncare și fără
apă/ că a aruncat cineva o bombă deși/ se puteau
citi acolo niște litere care spuneau/ copii/ copii”
(Mariupol). Și, pentru final o escală la România
literară. Cu Vasile Spiridon care descalecă în
Moldova sfîrșitului de secol XVII și începutul
următorului pentru a depăna povestea dumnea-
lui, velitului Neculce, a Letopisețului și a istori-
sirilor adunate într-O samă de cuvinte de la
fereastra unui alt veac, concluzionînd. „Odată cu
apariția în lecțiile de la liceu a noilor mijloace
activ-participative pentru atragerea spre lectură,

«se strică giucăria»”. Elevii „s-au scăpat de mult
bine” (vorba antecesorului Gr. Ureche) și „s-au
zâmbit a râde” (adică au râs confuz, încurcat),
pentru că nu mai știu nimic despre Ion Neculce
și nici măcar despre mai apropiatul de ei în timp
C. Negruzzi, care a șters colbul de pe cronice
bătrâne. Oh!oh!oh! și vai!vai! vai di țară, că cu
iarba ce uscată arde și cea verde. Ne bucurăm și
de versurile lui Arcadie Suceveanu: „Viața,
această industrie falimentară…// Pierdusem la
bursă toți banii,/ pierdusem toate corăbiile și/
farul din Alexandria// Iar mâine în zori/ va veni
Lichidatorul. Plopii pe jumătate/ îngălbeniți,
plecarea gâștelor sălbatice/ anunță predestina-
rea. Ca din senin,/ apare și punctul. În toate/
contabilitățile trupului tău/ se face acum soco-
teala”. (Blues la plecarea gâștelor sălbatice).
Ne oprim cu aceeași reverență în fața memoriei
lui Eugen Simion și a rîndurilor sensibile și per-
tinente așternute de Răzvan Voncu despre cartea
care a cunoscut o notorietate firească la vremea
ei, Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Altă
reverență, pentru ludicul, sibaritul Alex
Ștefănescu care bifează și el o cifră
convențională biografic, făcută de data aceasta
de Angelo Mitchievici. Încă un interviu reduta-
bil al lui Cristian Pătrășconiu care îl are ca par-
tener de dialog pe Oleg Serebrian iar confesiu-
nea acestuia atinge cote sincer sensibile.
Întrebare: Cum se simte sau cum se aude Rusia
– și URSS – în literatura pe care o scrieți?
Răspuns: Se aude peste tot; era implicată în
toate evenimentele mari pe care le survolează
cărțile mele. În 1944: drama Cernăuțiului, care
cade sub stăpânire sovietică și e o lume care
moare după acel război, lumea Europei centra-
le. Așteptăm și noi Marea carte a uitării în curs
de apariție la Cartea Românească din care
Gabriel Chifu ne oferă un fragment.
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„Mă numesc Radu Burcea și vă salut din
Hunedoara. Scriu încă de când eram tânăr proză
dar și poezie. Pe timpuri am publicat în revistele
Flacăra și Luceafărul, dar după 1989 am întrerup
această activitate fiind preocupat de alte proble-
me mai pragmatice, inclusiv din cauza serviciu-
lui. Textele pe care vi le atașez sunt scrise în
tinerețe. Dacă voi găsi înțelegere la dvs. și le veți
publica, vă voi trimite și altele mai noi.
Mulțumesc!” – Domnule Radu, nu scriați rău pe
timpuri, poate și datorită acestui fapt ați și fost
publicat. Vom reproduce integral unul dintre
texte – care ni s-a părut mai rotund, mai cizelat,
deși cu câteva poticneli – așteptând și altele mai
noi: „În lucrurile care-au lăcrimat în zori/ Îmi
fierb uitarea să-mi răzbun/ Ochiul închis de-atâ-
tea ori/ Lăsând codrul de timp altui om./ Vreau
draperia solzilor de rouă/ Nemângâiați în timpul
neștiut/ Să-mi nască distilată o amintire nouă/ Să
sorb din ea ca pruncul din sânul ne-nceput./ La
macii înfloriți în gestul/ Atât de luminos al cău-
tării/ Mă duc să-mi caut astăzi rostul/ Cu care-
am străbătut ora răbdării”.

„Bună seara. Îndrăznesc să vă trimit câteva
poezii. Scriu încă din liceu. Nu am mai publicat
într-o revistă tipărită. Până acum câteva luni nici
nu știam că sunt reviste în țară care publică tex-
tele unor cititori sau colaboratori. Dacă cele
patru poezii pe care le trimit vor trece de de sita
pe care o aveți impusă autorilor, m-aș bucura să
apar în revistă. Mulțumesc, Felicia Vigder,
Rădăuți” – Felicia, nu ne-ai precizat ce vârstă ai,
dar dacă ai terminat cursurile liceale de curând
totul e bine. Bine în sensul că mai ai încă timp
de lectură pentru a afla ce au scris înaintașii, de
la Dosoftei încoace. Textele foarte scurte te
avantajează. Unul dintre ele: „Ne trezesc
diminețile/ în soare de amiază/ nu e somn la
prânz/ de noaptea trecută./ Seara la cină/ deschi-

dem ochii/ grei de întuneric/ ușori de atâta timp”
– Te mai așteptăm la Curier.

De la poetul Ovidiu Dinică primim: „Vă pro-
pun poezii de Dana Stan”. Da, Ovidiu, tu ne-ai
mai propus cândva un nume, pe care l-am și
publicat imediat. Vom proceda la fel și acum,
autoarea descoperită de tine aflându-se la înce-
put, dar pe drumul cel bun.

Sugestia noastră din Curierul de acum câteva
luni, doamnă D.P., se referea la faptul că ați
rămas foarte în urmă cu lecturile, textele trimise
fiind parcă scrise acum două secole în urmă.
Faptul că am citat unul dintre ele nu înseamnă
un „certificat de autor publicabil”, cum sugerați,
ci doar un încurajator semnal de talent încă în
fașă. Cum îl veți gestiona pe parcurs vă privește. 

ANTOLOGIA CURIERULUI: 
Dana STAN

Iartă-mă, tată!
Iartă-mă, tată, că nu te mai visez
și nu mai vorbesc cu tine-n gând,
atât de des, cum o făceam odată!
Dar anii ce-au trecut – atât de mulți,
Nu au putut să-nvingă dorul
ce ți-l port în suflet și-n simțire.
Iartă-mă, tată, că îți cer mereu
să mă veghezi!
Uite, nu te mai plâng,
deci nu te mai mâhnesc.
Simt că ți-e dor și ție – în veșnicie.
Cu acest gând rezist
noianului de zile ce urmează...
Oare ți-e dor de viața asta?
Ți-e dor de lacrimi, de zâmbete, de flori?
Sau – împăcat cu tine însuți,
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mă aștepți în acel luminos abis,
până voi afla și eu ce-i veșnicia?

Uitând de rai, dar și de iad...
La capătul umbrelor speranței și 
gândurile tac, lăsând totuși răbdarea 
să creadă că mai e stăpână 
peste îmbietoarele dorințe, 
peste dârzele amintiri. La capătul 
umbrelor iubirii și nostalgia-i mută, 
lăsând îndoiala să domine 
orice început miraculos. 
Și peste măreția vieții, 
chiar peste suprema întristare.
La capătul umbrelor păcatului fără rost 
și frica tace prelung, iar liberul arbitru 
este o simplă utopie pe tărâmul neiubirii, 
încât Dumnezeu nu doar pare – El este 
demult pierdut în veșnicie, 
oamenii uitând nefiresc de repede 
și de rai, dar și de iad...

O sfântă fără chip
În lumea asta dezlănțuită,
în care necontenit se vorbește
c-o inteligentă ură despre iubire,
ne ascundem îmbrățișarea după Soare.
Pe acest tărâm cu luna îngropată
în abisale adâncimi copleșitoare,
unde minciuna haotică
pare o sfântă fără chip,
salvatoare de vieți înțepenite
la răscruce de drumuri,
îți împiedici mirifica privire
de gândurile mele răvășitoare.
În acest Univers mărginit de întuneric,
eclipsat de suferință și de întristare,

ne-am întrupat voit,
sfidând prematur îmbătrânirea.
Pe acest Pământ cu lacăte
la fiecare fir de iarbă,
ne însoțește taina smerită a veciei,
adorându-ne victoria viețuirii
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Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă
că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), scrise citeţ,
lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice – TEXTE-
LE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!)  şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi
cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra
în atenţia noastră, promovîndu-i la „Antologia curierului”.

Manuscrisele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri, nicu_sava@yahoo.com sau
convlit95@yahoo.com. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei. 
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