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Un duș rece, mai ales că suntem într-o vară
extrem de fierbinte, pentru triumfalismul de sorginte
progresist-bolșevică asupra unui viitor fulminant,
este cartea filosofului Roger Scruton, Foloasele pesi-
mismului și pericolul falsei speranțe, publicată în
2010, tradusă de Andreea Eșanu și editată de
Humanitas în 2022.

Lipsa colectivă de rațiune a omenirii a fost și a
rămas o permanență, pe care cunoașterea științifică în
expansiune a amplificat-o, folosită fiind de expertul
științific care, cunoaștem, trecuți fiind prin astfel de
experimente, a argumentat în secolul trecut și cu
același aplomb în cel în care viețuim ca fiind decizii
raționale lichidarea chiaburilor, întemeiată pe „știința
marxistă”, lichidările rasiale ale naziștilor în numele
„purității ariene”, „revoluția culturală” a lui Mao,
impunerea „democrației” de către Pol Pot etc., etc. și
totul în numele legilor pe care istoria le-a
„consfințit”. Este de natura evidenței că mult clamata
știință, folosită ca argument întru multiplicarea
atrocităților, era falsă. „Ceea ce ne arată, atenționează
Roger Scruton, că atunci când iraționalitatea triumfă
o face în numele rațiunii” și tot ea este cea care prin
media bine stipendiată de cei interesați, mai exact de
marile corporații, induce în lumea civilizată fricile
care ne bîntuie constant, de la boala vacii nebune,
covid, încălzirea globală sau, cea mai recentă, boala
maimuței. Deși trăim într-o epocă a bunăstării gene-
ralizate, a unor tehnologii ultraperformante etc., sun-
tem într-o continuă panică sub imperiul diverselor
spaime, reale sau imaginare – și filmele cu astfel de
subiecte sunt fără număr și ne transformă spiritual în
oameni ai cavernelor.

„Aceste frici ne dezvăluie cealaltă faţă a optimis-
mului fără scrupule: pesimismul fără scrupule, care
apare atunci când falsa speranță se dezumflă. Toate
acestea – de la convingerea isterică că două milioane

de cetăţeni britanici aveau să moară din cauza unei
mutaţii la om a bolii vacii nebune, până la viziunea
apocaliptică a încălzirii globale, de la teama că toate
computerele se vor bloca la trecerea în noul mileniu
până la campaniile împotriva plumbului din benzină
şi a fumatului pasiv – au fost prezentate drept «ştiin-
ţă». Şi toate au ignorat dovezile şi argumentele, favo-
rizând concluzii prestabilite, acceptate pentru că
oferă direcţie şi forţă mişcării de masă a celor drepţi,
adunaţi laolaltă pentru a izgoni diavolul dintre noi.
Cei care pun întrebări sau opun rezistenţă sunt scoşi
ţapi ispăşitori; vânătorile de vrăjitoare împotriva
scepticilor merg mână în mână cu adularea eroilor,
precum Al Gore, care ne arată calea către salvare. Iar
atunci când panica dispare, masele se împrăştie fără
să obţină vreo alinare sau vreo cunoaştere de sine,
pregătite însă pentru o nouă spaimă”. (Roger
Scruton).

Dezbaterile publice, inclusiv lumea academică
sunt isterizate în afirmarea unor nonsensuri întemeia-
te pe această golgotă a iraționalității, sursă care asi-
gură nutrienții din care se revarsă planurile și unelti-
rile optimiștilor, care vor să ne convingă că ei au
soluția pentru fericirea viitoare a omenirii.

„Nonsensul confiscă sensul şi pune astfel pe
picior de egalitate adevărul şi falsul, raţionalul şi ira-
ţionalul, lumina şi întunericul. Este o lovitură aplicată
în numele libertăţii de gândire, aşa cum o înţeleg
optimiştii, adică a libertăţii de a crede orice, atâta
vreme cât asta te face să te simţi mai bine” (R.S.).

Nu „nebunia maselor” este de cercetat, ci indivi-
dul uneltitor, cel care, ne spune gînditorul englez,
deranjat de prescripţiile imperfecte ale tradiţiei, ale
bunului-simţ şi ale legii, este în căutarea unui alt fel
de viitor, în care vechile forme de compromis nu mai
sunt necesare. Optimiştii fără scrupule cred că neca-
zurile şi defectele omenirii pot fi depăşite printr-un
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fel de reglaj de mare amploare: este suficient să
creăm o nouă orânduială, un nou sistem, pentru ca
oamenii să se elibereze din închisoarea lor tempora-
ră şi să păşească pe tărâmul succesului. Prin urma-
re, atunci când vine vorba de a-i ajuta pe ceilalţi,
toate strădaniile lor se îndreaptă spre îmbunătăţirea
abstractă a omenirii, şi nu spre virtutea personală
care i-ar ajuta să îndeplinească rolul mărunt ce le-a
fost dat oamenilor pentru a ameliora situaţia semeni-
lor lor. Din punctul lor de vedere, speranţa nu mai
este o virtute personală care alină suferinţa și neca-
zurile, care încurajează răbdarea şi sacrificiul, care
pregăteşte sufletul pentru agapé. Dimpotrivă, ea
devine un mecanism de transformare a problemelor
în soluţii și a suferinţei în exaltare, fără a mai lua în
considerare dovezile acumulate în timp despre natu-
ra umană care ne arată că singura îmbunătăţire ce
ne stă în putinţă este îmbunătăţirea de sine.

În Foloasele pesimismului și pericolul falsei
speranțe sunt cercetate și analizate cu acuratețe și
detașare cîteva sofisme care otrăvesc și minează con-
tinuitatea și prezervarea cîștigurilor pe care umanita-
tea le-a tezaurizat și prin care își consolidează o liber-
tate responsabilă, în respectul bunului simț, îndemn
de a ne menține în marginile toleranței, fără a ne lăsa
seduși de vocile de sirenă ale optimiștilor inconturna-
bili, pentru care visul progresului cu orice preț
înlocuiește realitatea curentă a vieții sub semnul tot-
deauna benefic a lui agápe. O primă temă este viito-
rul la persoana întâi. Dacă despre inventarea roții nu
avem consemnate proteste, despre inventarea căilor
ferate avem un număr impresionant, afirmate în
perioada răspîndirii lor, precum în Doina lui
Eminescu: Și cum vin cu drum de fier/ Toate cîntecele
pier… Ruskin este filosoful la care apelează Scruton
în ilustrarea protestelor la adresa drumului de fier.
Pentru filosoful social din secolul XIX, căile ferate
au fost un asalt nemilos la adresa liniștii rurale; ele
au distrus rostul pământului, au dezrădăcinat
comunități stabile, au năpădit viața de la țară cu
urâțenia lor îmbrăcată în fier și cu expansiunea
urbană. Ne-au pus pe toți în mișcare, când adevăra-
tul rost al vieții omenești este să stăm liniștiți acolo
unde suntem. Succint, pentru John Ruskin căile ferate
au provocat sfîrșitul civilizației, așa cum el o
înțelegea. Între timp, multe sunt nostalgiile și
emoțiile pe care ni le provoacă o gară la marginea
unei comunități liniștite, o haltă părăsită, par ca din
altă lume în contextul avîntului tehnologic al automo-

bilului, care la rîndu-i, cum spune Topîrceanu, îl face
marț Aeroplanul!

În 1872 Samuel Buttler publică, probabil cea mai
importantă carte a sa, Erewhon (traducerea româ-
nească aparține lui Eugen B. Marian, cu o prefață de
Matei Călinescu, editată în 1968, în colecția BPT a
Editurii pentru literatură), volum la care apelează și
Roger Scruton. Capitolele XXIII, XXIV și XXV
cuprind Cartea mașinilor. Să nu uităm, la acea vreme
mașina cu aburi era dominantă. Vom cita cîteva dintre
afirmațiile unui savant din ținutul imaginar Erewhon,
„citat” de Buttler și care poate umple de uimire pe
contemporani prin actualitatea observațiilor sale:
„Dar revenind la tema noastră, repet că nu mă tem de
nici una dintre maşinile existente; lucrul de care mă
tem este extraordinara rapiditate cu care devin ceva
foarte diferit de ceea ce sînt în prezent. Nici o catego-
rie de organisme n-a efectuat, în nici o epocă trecută,
un asemenea marş rapid înainte. Oare această mişca-
re nu trebuie să fie supravegheată cu stricteţe şi frîna-
tă, cîtă vreme mai poate fi frînată? Şi nu este necesar,
în acest scop, să distrugem cele mai avansate mașini
ce se află în uz în momentul de față, deși toți recu-
nosc că, prin propria lor ființă, sînt nevătămătoare?”.

În capitolul XXIV citim: „Şi să cercetăm mult trî-
mbiţata putere de calculare a omului. Nu avem, oare,
maşini care pot efectua tot soiul de operaţii, mai repe-
de şi mai corect decît noi? […] De fapt, ori de cîte ori
este necesară precizia, omul se repede pe dată la o
maşină, socotind-o de departe superioară posibilităţi-
lor sale. Maşinile noastre de calculat nu scapă nicio-
dată o cifră, războaiele noastre de ţesut – vreun fir;
maşina este vioaie şi activă, atunci cînd omul este
ostenit; are capul limpede şi este stăpînă pe sine, cînd
omul este nătîng şi greoi; nu are nevoie de somn, cînd
omul trebuie să doarmă sau să se întindă; veşnic la
postul ei, veşnic gata de muncă, zorul ei nu slăbeşte
nici o clipă, răbdarea ei nu se epuizează nicicînd;
puterea ei este mai mare decît a sute de indivizi lao-
laltă şi este mai rapidă decît zborul păsărilor; poate
scormoni sub pămînt şi poate merge pe cele mai mari
fluvii, fără să se scufunde. Aceasta e doar mlădiţa
încă verde – ce va face, atunci, copacul cu scoarţă
groasă?”. Încă o dată se alarmează asupra evoluției
de nestăpînit a mașinii. De altfel pe tema celor spuse
în citatul de mai sus, am comentat pe larg cînd am
scris despre Obsolescența omului, cele două volume
ale lui Günther Anders.

Și spre finalul aceluiași capitol citim: „Omul
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crede că interesul său este să urmărească această
direcţie; cheltuieşte o incalculabilă cantitate de
muncă, timp şi gîndire, făcînd ca maşinile să se pră-
sească din ce în ce mai bine. A şi reuşit să înfăptuias-
că multe lucruri, care cîndva păreau imposibile, şi se
pare că nu există limite în acumularea ameliorărilor,
dacă acestora li se permite să fie transmise cu unele
modificări, de la o generaţie la alta.

Nu trebuie să uităm niciodată că trupul omului se
prezintă, în forma lui actuală, modelat de întâmplările
şi de schimbările prin care a trecut în multe milioane
de ani, dar că organizarea lui nu a înaintat o singură
clipă, nici măcar pe departe, cu rapiditatea cu care
progresează maşinile. Aceasta este trăsătura cea mai
alarmantă a situației și rog să mi se ierte că insist asu-
pra ei atît de frecvent”.

Și ultimul capitol din Cartea mașinilor este mai
mult decît ilustrativ pentru perioada pe care o traver-
săm: „Maşinile acţionează asupra omului şi fac dintr-
însul un om, în aceeaşi măsură în care omul a acţionat
asupra maşinilor şi le-a făcut ceea ce sînt; dar trebuie
să alegem între alternativa de a îndura multă suferinţă
acum sau de a ne vedea treptat înlocuiţi de propriile
noastre creaturi, pînă cînd vom ajunge ca, în compa-
raţie cu ele, să nu contăm mai mult decît contează
acum fiarele cîmpului faţă de noi.

În asta rezidă primejdia noastră. Pentru că mulţi
par înclinaţi să accepte un viitor atît de dezonorant. Ei
spun că şi în cazul cînd omul ar trebui să devină pen-
tru maşini ceea ce sînt calul şi câinele pentru noi,
acesta tot îşi va continua existenţa şi va fi probabil
mai prosper în stare de domesticitate, sub cârmuirea
binefăcătoare a maşinilor, decît păstrîndu-şi condiţia
lui actuală, de sălbăticie. Noi ne tratăm animalele
domestice cu multă blîndeţe. Le dăm tot ceea ce cre-
dem că le prieşte şi fără îndoială că, folosindu-le car-
nea, le facem să se simtă mai fericite şi nu invers. În
chip asemănător, există temei de a crede că maşinile
ne vor trata cu blîndeţe, deoarece existenţa lor va
depinde în mare măsură de a noastră. […] Însăşi
natura forţei motrice, care determină progresul maşi-
nilor, înlătură posibilitatea ca viaţa omului să fie înro-
bită şi în acelaşi timp mizerabilă. Sclavii sînt relativ
fericiţi, dacă au stăpâni buni, şi revoluţia nu se va
produce în vremea noastră şi nici măcar peste vreo
zece mii de ani, sau într-un interval de zece ori mai
lung. E cuminte să fii neliniştit de lucruri atît de înde-
părtate? Cînd sînt în joc interesele sale materiale,
omul nu e un animal sentimental şi, deşi pe ici, pe

colo cîte un suflet înflăcărat s-ar putea să-şi examine-
ze viaţa și să-și blesteme soarta care nu l-a născut
maşină cu aburi, totuşi cei mai mulţi oameni vor
accepta orice aranjament care le va asigura o hrană
mai bună şi o îmbrăcăminte mai ieftină şi-şi vor înfrî-
na pornirea de a se lăsa pradă invidiei necugetate
pentru simplul motiv că există alte destine mai glo-
rioase decît ale lor”.

La Samuel Buttler aflăm un transumanism avant
la lettre. În final, după numeroase controverse cu
susținătorii progresului, locuitorii Erewhon-ului cad
de acord cu distrugerea tuturor invențiilor realizate
în precedenții 271 de ani, perioadă asupra căreia au
căzut de acord toate părțile interesate. Distrugere
care urmărea blocarea pericolului ca mașinile evo-
luînd să-i nimicească pe locuitorii ținutului imaginat
acum o sută cincizeci de ani de Samuel Buttler.

În 1932 apare Minunata lume nouă a lui Aldous
Huxley, carte încă mai cuprinzătoare și angrenată în
contemporanitatea acelor ani, care înglobează pro-
gresul momentului și evoluția, în fond înfloritoare, a
umanității. Carte despre care am scris, inclusiv des-
pre continuarea ei, Reîntoarcerea în minunata lume
nouă, tot în acest spațiu al revistei. Cum subliniază
Roger Scruton, de la apariția distopiei lui Huxley,
progresele din genetică, robotică şi informatică ne-
au pus faţă în faţă cu posibilitatea de a depăşi limi-
tele de până atunci ale vieţii omului. Viitorul „postu-
man“ promite capacităţi fizice şi mentale sporite,
imunitate în faţa bolii şi a degradării, şi chiar trium-
ful asupra morţii. Mulţi susţin că nu avem altă opţiu-
ne decât să îmbrăţişăm această situaţie: ea se va pro-
duce oricum, câtă vreme ştiinţele vieţii şi tehnologia
medicală se îndreaptă în această direcţie. De ce să
nu învăţăm să ne controlăm propriul viitor, dacă
alternativa este să fim noi controlaţi de el. Așa s-a
născut un nou tip de optimism încrezător în apariția
unei ființe umane transformate în filiație cu aparatele. 

Între cei care exemplifică efectele posedării elixi-
rului vieții eterne este Karel Čapek în Cazul
Makropolus unde o femeie în cei patru sute de ani de
nemurire se bucură repetat, pînă la banalizare și secă-
tuire de cele ce-și doresc oamenii: plăcere, putere,
influență, iubire… În fond, viața, deși eternitatea îi
stă la picioare, îi este lipsită de iubire, golită de sens.
„Dăruirea, renunţarea şi puterea de sacrificiu au pierit
din sufletul ei, în care domneşte dorinţa seacă de
nemurire. Când, pe neaşteptate, ea înţelege profunzi-
mea propriei nefericiri, hotărăşte să renunţe la elixir
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şi să lase moartea să triumfe. În acel moment devine
din nou umană și capabilă de iubire” (R.S.).

Apreciem și ne bucurăm de toate cele pe care
viața ni le oferă, mai ales grație finitudinii.

Unul dintre cei mai vehemenți apărători ai unui
viitor postuman este Ray Kurzweil, care ne asigură
că în scurt timp, două, trei decenii va apare o singu-
laritate, altfel spus, un punct în care tehnologia va fi
avansat atît de mult încît natura umană va fi
depășită. Nu altceva prevedea savantul din Erewhon-
ul lui Samuel Buttler. Citim în cartea lui Kurzweil,
Cum se construiește o minte (apărută în 2012 și tra-
dusă de Bogdan Chircea în română, editată de
Paralela 45 în 2013) scrisă într-un limbaj triumfalist,
cu o viziune marxist-comunistoidă, una care refuză
orice drept la o altă opțiune, că vom fuziona cu tehno-
logia inteligentă pe care o creăm. Nanobiții
inteligenți din circulația noastră sanguină ne vor
menține corpurile biologice sănătoase la nivel celu-
lar și molecular. Vor pătrunde în creier în mod nein-
vaziv, prin capilare şi vor interacţiona cu neuronii
noştri biologici, amplificându-ne în mod direct inteli-
genţa. Nu este ceva atât de futurist pe cât ar putea
părea. Există numeroase dispozitive de mărimea unui
element figurat al sângelui care pot să vindece diabe-
tul de tipul I la animale sau să detecteze şi să distru-
gă celulele canceroase din circulaţia sanguină. Pe
baza Legii accelerării veniturilor, aceste tehnologii
vor fi de un miliard de ori mai eficiente în următoa-
rele trei decenii decât sunt acum.

Realmente consider dispozitivele pe care le folo-
sesc și norul de resurse de computare la care sunt ele
conectate virtual ca fiind extensii ale mele și mă simt
incomplet dacă mă văd despărțit de aceste prelungiri
ale creierului.

Tot acest geniu neliniștit, cum este supranumit în
Wall Street Journal, a inventat Cybernetic Poet, pe
care îl descrie în Epoca mașinilor spirituale (traduce-
re Bogdan Chircea, Paralela 45, 2012) și care, după
cum declară, s-a dovedit promițătoare în cazul gene-
rării computerizate a creațiilor artistice. Programul
cu pricina și care folosește o abordare recurentă,
stabilește o serie de obiective pentru fiecare cuvânt –
să corespundă unui anumit tipar ritmic, unei anumite
structuri poetice şi unei anumite alegeri a cuvintelor
care este dezirabilă în punctul respectiv al poeziei.
Dacă programul este inutilizabil pentru găsirea unui
cuvânt care să corespundă acestor criterii, atunci
revine şi şterge cuvântul scris anterior, restabileşte

criteriile iniţiale pentru cuvântul proaspăt şters şi
porneşte de acolo mai departe. Dacă şi în acest fel
ajunge într-o fundătură, revine iarăşi. Şi tot merge
aşa, înapoi şi înainte, în speranţa că se va „hotărî”
la un moment dat. În cele din urmă, se străduieşte să
se decidă relaxând unele dintre constrângeri, dacă
toate căile alese, îl duc în fundături. La urma urme-
lor, nu ştie nimeni că-şi încalcă propriile reguli.
Oricum, dadaiștii sunt mult mai umani. Întrebarea
este: cui folosesc astfel de creații artistice, poate
cyborgilor, puțin probabil să emoționeze o ființă
umană. Cu îndreptățire, într-o astfel de lume, remarcă
Roger Scruton, iubirea ar putea fi prima victimă a
lumii transumane. Căci această lume va fi una în
care fiinţele umane nu vor mai avea nevoie de cei
care îi iubesc în timpul vieţii și care îi plâng după
moarte. Și tot el remarcă: „Fiecare nou suflu de opti-
mism se îndreaptă într-o altă direcţie. Şi de fiecare
dată se face apel la respectarea limitelor şi a constrân-
gerilor fără de care iubirea şi încrederea ar pieri.

De fiecare dată, minunata lume nouă pare că se
apropie tot mai mult de realitatea care îi inspiră pe
optimişti. Mulţi cred despre scenariul lui Kurzweil că
este aproape real în lumea noastră, în care world wide
web împânzeşte mintea fiecărui om cu iţele sale. În
viitorul lui Kurzweil, oamenii devin nişte avataruri
care se scrutează unele pe altele prin vidul îngheţat al
cyber-spaţiului. Facebook, Myspace şi Second Life
ne arată că acest lucru se întâmplă deja. Punând un
ecran între noi şi ceilalţi şi ţinând sub control ceea ce
afişăm, evităm adevărata întâlnire – le negăm celor-
lalţi puterea şi libertatea de a provoca natura noastră
profundă, de a ne cere aici și acum să ne asumăm res-
ponsabilitatea pentru noi înșine și pentru ei”.

Însăși ideea de libertate se golește de conținut în
cyberspațiu, este lipsită de responsabilitatea pe care o
impune viața socială. Sunt cîteva afirmații ale lui
Roger Scruton care ar putea tempera optimismul
futuriștilor transumani, dacă ar fi dispuși să le
conștientizeze: „Lumea virtuală ne reaminteşte că
libertatea este în egală măsură ameninţată şi întărită
de noile tehnologii. Deşi libertatea este un exerciţiu
pentru «eu», ea se instanţiază prin «noi»; nu se poate
presupune că oamenii vor fi liberi într-o lume în care
«noi» este doar imaginat, iar relaţiile şi sentimentele
nu vor mai exista. În distopia lui Huxley, libertatea nu
este decât iluzia libertăţii; odată cu pierderea libertăţii
se pierd devotamentul şi iubirea. Transumaniştii sunt
bucuroşi să promită un viitor precum cel al lui
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Huxley, în care libertatea, iubirea şi devotamentul
dispar, dar în care dispariţia lor nici nu este băgată de
seamă de noua rasă de supernerds transumani.

Însă iubirea, libertatea şi devotamentul sunt esen-
ţiale pentru proiectele noastre”. 

Pentru o lume în care sunt esențiale iubirea, liber-
tatea, devotamentul, responsabilitatea, tot ceea ce
ține de umanitatea noastră pledează inclusiv
Frankenstein, monstrul imaginat de Mary Shelley, un
monstru pe care creatoarea l-a gîndit cu capacitatea
de a-și afirma nevoile, morale și afective, elementele
esențiale ale libertății umane.

Tot acești futurologi, prin viziunea lor progresis-
tă, care oferă pe tavă fericirea, în fapt oferă doar iluzii
câștigate cu prețul sacrificării singurului lucru pe
care îl prețuim cu adevărat (R.S.).

Prin contrast, în timp ce atitudinea egocentrică,
una centrată pe eu are ca ținte schimbarea și
perfecționarea fără limite, atitudinea care
îmbrățișează pe noi este interesată, constant preocu-
pată în a căuta stagnarea și acomodarea, în armonie
cu celălalt și cu lumea înconjurătoare (R.S.). Pentru
universitarul britanic, atitudinea centrată în „noi“
recunoaşte limitele, constrângerile şi graniţele pe
care nu le putem depăşi şi care formează cadrul spe-
ranţelor noastre. Ea se delimitează de scopurile
„eului“ şi este gata să îşi sacrifice ţelurile, oricât de
preţioase ar fi ele, în favoarea beneficiilor durabile
ale iubirii şi ale prieteniei. Ia o atitudine de negocie-
re în relaţie cu celălalt, şi caută să împărtăşească
constrângeri, nu scopuri. Este o atitudine limitată în
ambiţiile sale şi uşor de abătut de la drumul ei; este
pregătită să renunţe la expansiunea puterii şi a sferei
personale în schimbul bunurilor mai rodnice ale
afecţiunii sociale.

Futurologi gen Kurzweil ne propun lumi care nu
numai că sunt de neînțeles pentru noi ca oameni, dar
nici nu ne includ, își sunt autosuficiente, iar dacă ne-
am trezi într-o astfel de lume ne-am trezi ca sălbati-
cul din finalul cărții lui Huxley, Minunata lume nouă,
n-am mai fi între oameni, ci între aparate cu totul
indiferente și umanoizii aserviți acestora. 

„Optimiștii se străduiesc să rămână de partea
învingătorilor şi să găsească calea către un viitor în
care continuă să strălucească lumina «eului».

În mod cu totul diferit, atitudinea centrată în
«noi» este circumspectă. Ea vede deciziile oamenilor
ca fiind situate, constrânse de spaţiu, timp, comunita-
te; constrânse de tradiţie şi de lege. Ea ne îndeamnă

să nu ne avântăm în vâltoarea lucrurilor, ci să rămâ-
nem deoparte şi să reflectăm asupra lor. Evidenţiază
constrângerile, graniţele şi ne aminteşte de imperfec-
ţiunea omenirii şi de fragilitatea comunităţilor reale.
Deciziile ei ţin seama de alţi oameni, dar şi de alte
timpuri. Pentru ea, vocea celor morţi sau nenăscuţi
este egală cu vocea celor vii.

Iar celor care spun «nu vă opriţi!» şi «tot înain-
te!», ea le răspunde «ajunge zilei răutatea ei».
Această atitudine nu îmbrăţişează un pesimism gene-
ralizat, ci doar doza ocazională de pesimism care
temperează speranţele ce, altfel, ne-ar putea distruge.
Este vocea înţelepciunii într-o lume a zgomotului. Şi,
din acest motiv, nu o aude nimeni”.

Un scepticism bine temperat ar fi și este mereu
necesar într-o lume în care, cu un optimism straniu,
progresiștii aleargă spre viitorul luminos în care, nu
că ei n-ar mai fi, dar între mulțimea aparatelor ultra-
performante și suficiente lor, ei ar fi inutili, precum o
catapultă în războiul atomic.

O altă marotă a optimiștilor incurabili, una care i-
a animat și încă animă pe marxiști și neomarxiștii
progresiști, este încrederea pe care o investesc în
viziunea lor asupra binelui pe care, în absența spiritu-
lui critic, o văd ca sigur realizabilă în viitor, așa cum
jucătorul la loto sau la casa de pariuri exclude posibi-
litatea unui eșec. Este, ceea ce numește Roger
Scruton, sofismul celui mai bun caz.

Robert Conquest, citat de profesorul de la
Universitatea din Boston, consideră că sunt trei legi
ale politicii, prima afirmă că toată lumea este de
dreapta cu privire la ceea ce știe mai bine, a doua:
orice organizaţie care nu este explicit de dreapta
ajunge, mai devreme sau mai târziu, de stânga şi (3)
cel mai simplu mod de a explica comportamentul
unei organizaţii birocratice este să se presupună că
ea este controlată de o cabală a duşmanilor ei.

Dreapta echivalează pentru poetul și istoricul
Robert Conquest cu o manifestă suspiciune față de
entuziasm și noutate, atitudine însoțită de respect față
de ierarhie, de tradiție, de obiceiurile împămîntenite.
Pentru același, preferința pentru originalitate în
detrimentul obiceiului şi pentru soluţii radicale în
detrimentul autorităţii tradiţionale reprezintă un
semn de ignoranţă.

Nimeni nu poate fi împotriva originalității, a ape-
lului la soluții radicale, dar ele sunt îndreptățite în
condiții excepționale, cînd cele de pînă atunci cunos-
cute și verificate nu mai oferă soluții. Din nefericire,
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pentru futurologi toate cazurile sunt considerate drept
excepționale.

Regula generală, în viața noastră cea de toate zile-
le, este că avem o abordare în care apelăm la lucrurile
pe care le cunoaștem, pe care le-am experimentat noi
sau alții înaintea noastră, la experți, și totul într-o
manieră moderată, altfel spus, conservatoare în care
intenția este de a diminua cît mai mult riscurile. 

„O astfel de persoană nu este pesimistă; este ceea
ce am putea numi un optimist cu scrupule – adică o
persoană care cântăreşte dimensiunile problemei şi
consultă rezerva existentă de cunoaştere şi autoritate
pentru a o rezolva, bazându-se pe iniţiativă şi inspira-
ţie doar atunci când altă îndrumare nu există sau când
un capriciu neobişnuit al situaţiei produce o reacţie
similară în persoana însăşi. În mod normal,în aproape
tot ceea ce ştim şi în orice relaţie care ne este dragă,
atitudinea noastră este una scrupuloasă tocmai în
acest sens” (R.S.).

Este înțelept să apelăm în acțiunile noastre la un
optimism care și-a asumat foloasele unui necesar
pesimism totdeauna, care nu exclude un posibil eșec.
În contextul unor evidente incertitudini, a unei
nesiguranțe într-o bună finalizare, optimistul incura-
bil mizează pe cel mai bun rezultat. Mînat de această
orbire uită să mai ia în calcul costul eșecului, sau, mai
rău, precum politicienii noștri, și nu doar ai noștri,
lasă tot acest cost moștenire altcuiva, celor care vor
veni etc., fapt încă mai dăunător.

Cum am mai menționat este sofismul celui mai
bun caz, cel care, spre exemplu, minează mentalitatea
jucătorului, care în orbirea lui se ruinează pe sine și
pe toți cei apropiați. Este magistral ilustrat cazul în
Jucătorul lui Dostoievski, unde personajul descris
este chiar autorul, care, este știut, a reușit să-și
depășească această patimă, să se salveze. E suficient
a cita finalul romanului pentru a lumina
iraționalitatea unor astfel de demersuri: „Principalul e
să fiu tare. N-am decît să-mi amintesc că mi s-a mai
întîmplat ceva în acest gen acum şapte luni, la
Ruletenburg, înainte de a pierde totul. O, a fost o
minunată pildă de fermitate: pierdusem atunci tot,
tot... Ies din cazinou, mă uit, în buzunarul de la vestă
se mai mişcă un gulden. «Aha, înseamnă că voi avea
cu ce să prînzesc» m-am gîndit, dar, după ce-am făcut
vreo sută de paşi, m-am răzgîndit şi m-am întors. Am
pus guldenul acela pe manque (de data acea a fost pe
manque) şi, zău, e o senzaţie deosebită atunci cînd,
singur pe meleaguri străine, departe de ţară, de prie-

teni, neştiind ce vei mînca azi, mizezi pe ultimul, uni-
cul gulden! Am cîştigat şi peste douăzeci de minute
am ieşit din cazinou cu o sută şaptezeci de guldeni în
buzunar. E un fapt autentic! Iată ce poate să însemne
uneori ultimul gulden! Dar ce s-ar fi întîmplat dacă
m-aş fi descurajat, dacă n-aş fi avut curajul să îndrăz-
nesc?...

Mîine, de mîine se vor isprăvi toate” (Opere, vol.
IV, traducere Eugen Barbu și Ecaterina Șișmanian,
Editura pentru Literatură Universală, 1968).

Este soarta care urmărește în orice domeniu pe
optimistul fără scrupule.

„Cele mai distructive forme de optimism îşi au
sursa într-o dependenţă de irealitate: în dorinţa de a
elimina realitatea ca premisă a raţiunii practice şi de
a o înlocui cu un sistem de iluzii docile. Acesta, este
«futurismul». Descrierea exaltată a posibilităţilor vii-
torului pe care o găsim în scrierile lui Buckminster
Fuller şi Raymond Kurzweil, dar și în fanteziile
transumanişti1or şi ale cyberentuziaștilor (cyber-
nerds), este atrăgătoare datorită irealităţilor pe care le
aduce înaintea cititorului. Constatăm în aceste scrieri
cât de ademenitor este timpul viitor. Înlocuindu-1 pe
«este» cu «va fi» îi îngăduim irealului să domine rea-
lul şi lumilor fără limite să şteargă constrângerile
cunoscute nouă” (R.S.).

Dependența de imperativele irealității este și ilu-
zia că un credit pentru consumul curent ar fi o soluție
viabilă. La nivel de individ poate provoca insolvență,
faliment temporar, la nivel statal, unde astfel de
împrumuturi subvenționează supraviețuirea
cetățenilor, în loc de cultivarea investițiilor profitabi-
le, este o catastrofă. Și guvernanții noștri sunt la un
pas să ne ofere un astfel de deznodămînt.

„Oamenii încetează să vadă lumea financiară
drept o lume alcătuită din fiinţe umane, cu slăbiciuni-
le lor morale şi cu tertipurile lor egoiste. O văd, în
schimb, ca alcătuită din grafice şi indici – cifre care
reprezintă acţiuni, rate ale dobânzilor, monede,
lucruri ce pot fi tranzacţionate în schimbul energiei
omeneşti, dar care, în sine, nu sunt decât abstracţii a
căror valoare economică depinde exclusiv de încre-
derea oamenilor în ele. Bursa ia forma unui mare
desen animat în care lucrurile se mişcă pe ecran ca şi
cum ar avea o viaţă a lor, cu toate că ecranul ca atare
nu este decât o proiecţie îndepărtată a acţiunilor şi a
dorinţelor oamenilor. Adevărul moral fundamental,
pe care o doză mică de pesimism l-ar fi adus în cen-
trul deciziilor pieţei, este că creditul se sprijină pe
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încredere, încrederea se sprijină pe responsabilitate,
iar responsabilitatea, într-o economie bazată pe credit
în care oamenii caută să se bucure acum şi să plăteas-
că mai târziu, este într-un continuu declin, scurgân-
du-se din sistem prin exact acelaşi mecanism pe care
îl girează” (R.S.).

Bitcoin-ul și alte astfel de monede sunt o astfel de
proiecție, care are ca sprijin doar irealitatea unor
jocuri de imagine, care depășesc cu mult pe cele pro-
iectate locuitorilor din peștera lui Platon: „«Iluzia
banilor», acele grafice şi numere ce îi vrăjesc pe
oamenii ale căror energii le reprezintă, este omnipre-
zentă în istorie” (R.S.).

În contra speculațiilor financiare legea islamică,
se înțelege, și Mahomed sunt drastici. Totuși o astfel
de gîndire nu este economic corectă: „Dobînda,
remarcă filosoful englez, este compensaţia pentru ris-
cul de a da cu împrumut şi, ca atare, reprezintă un
preţ corect al banilor. Compania cu răspundere limi-
tată nu este, şi nici nu ar trebui să fie, un instrument
pentru protecţia directorilor, ci unul prin care aceştia
să poată da socoteală acţionarilor. A fost, de aseme-
nea, un instrument foarte eficient care a condus la
apariţia în secolul al XVII-lea a marilor economii
bazate pe comerţ ale Olandei şi Angliei. Toate lucru-
rile pe care le deplângea Profetul pot fi folosite cores-
punzător, inclusiv asigurarea. Însă el avea dreptate să
creadă că pot fi folosite și necorespunzător – atunci
când speculatorii ignoră cazul cel mai rău. Şi îl igno-
ră din pricina dependenței lor de irealitate – cu precă-
dere din pricina iluziilor potrivit cărora costul
eșecului poate fi întotdeauna transferat altcuiva”.

Într-o contrapondere Mahomed – John Maynard
Keynes (economistul care a propus soluțiile salvatoa-
re din marea recesiune interbelică), Roger Scruton
remarcă marea diferență de caracter dintre aceștia:
„Mahomed ne-a avertizat în privinţa dobânzii şi a asi-
gurării întrucât ambele presupun transferarea datoriei
în viitor, iar viitorul nu le aparţine oamenilor, ci lui
Dumnezeu. Keynes a adoptat viziunea opusă, făcând
celebra declaraţie că «pe termen lung, suntem cu toţii
morţi» – cu alte cuvinte, cu cât reuşim să amânăm
mai mult, cu atât responsabilitatea noastră faţă de
ceea se întâmplă va fi mai mică. Confruntate cu înce-
tinirea creşterii economice, guvernele ar trebui să sti-
muleze cererea investind în programe de mare anver-
gură care creează locuri de muncă pentru milioane de
oameni care, la rândul lor, îşi vor cheltui banii creând
o cerere şi mai mare, care, la rândul ei, va crea mai

multe locuri de muncă, care...” 
La prima vedere este o structură economică în

care este accentuată iluzia banilor. Posibilitatea
guvernelor de a împrumuta, transferînd obligațiile de
plată pe umerii generațiilor viitoare, din care noi nu
vom mai fi parte, este o practică de care nu Keynes
este neapărat vinovat. O astfel de abordare el a pro-
pus-o doar pentru situații de urgență, dar se vede că
s-a agreat și se continuă rostogolirea datoriilor în vii-
tor. Și ultimele fraze din cartea lui Keynes, Teoria
generală a ocupării forței de muncă, a dobânzii și a
banilor (traducere Corina Mădălina Haita, Editura
Publica, 2009) avertizează asupra influențelor pe care
ideile prin remanența lor o au inclusiv asupra celor
care exclud că ar fi dependenți de ele în acțiunile lor:
„…Ideile economiştilor şi filosofilor politici, atât
atunci când au dreptate, cât şi atunci când nu au drep-
tate, sunt mult mai puternice decât este înţeles în mod
obişnuit. Într-adevăr, acestea conduc în mare parte
lumea. Oamenii practici, care cred despre ei că sunt
scutiţi de orice influenţă intelectuală, sunt, de obicei
sclavii vreunui economist defunct. Oamenii nebuni,
care aud voci în aer, distilează nebunia lor din vreun
scriitoraş academic publicat cu ceva ani în urmă.
Sunt sigur că puterea drepturilor de proprietate este
foarte mult exagerată în comparaţie cu năvălirea trep-
tată a ideilor. Într-adevăr, nu imediat, ci după un anu-
mit interval; deoarece în domeniul economiei şi al
filozofiei politice nu sunt mulţi care să fie influenţaţi
de teoriile noi după ce ajung la vârsta de douăzeci şi
cinci sau treizeci de ani, aşa încât ideile pe care func-
ţionarii publici şi politicienii şi chiar propagandiştii le
aplică evenimentelor curente este puţin probabil a fi
cele mai noi. Dar, mai devreme sau mai târziu, sunt
ideile, şi nu drepturile de proprietate, cele care sunt
periculoase pentru bine sau pentru rău”.

Guvernul american practică la nivel exponențial
împrumuturi uriașe ce vor rămîne sigur în sarcina
celor care vin, fiind un exemplu urmat, din nefericire,
de toată lumea. 

Totodată, în continuarea ideilor lui Keynes, citim
din remarcile lui Roger Scruton: „Nu ştiu dacă vreun
lucru din ceea ce spun economiştii este adevărat.
Căci aproape toţi îşi formulează argumentele de
parcă nu fiinţele umane ar face obiectul disciplinei
lor, ci «maximizatorii de profit», adică oameni com-
plet imersaţi în şi dominaţi de atitudinea egocentrică,
care acţionează potrivit principiilor costului şi bene-
ficiului, fără să se obosească să distingă între produse
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reale şi produse ireale, între comportamente corecte
şi comportamente incorecte, între atitudini responsa-
bile şi atitudini iresponsabile faţă de semenii din pre-
zent şi cei din viitor. O doză de pesimism ar trebui să
ne prevină împotriva unei asemenea ştiinţe.
Rezultatele ei fac doar rareori obiectul unui acord
între cei care o studiază, iar recomandările ei par să
depindă într-o mai mare măsură de presupoziţiile
politice ale celor care le propun decât de o metodă
acceptată de cercetare.

Acestea fiind spuse, aş mai adăuga că, după mine,
pesimismul sistematic al unor profeţi precum Ieremia
este la fel de încărcat de iluzii şi la fel de distructiv
pentru înţelepciunea de rând ca optimismul fără scru-
pule, împotriva căruia se îndreaptă. Eu nu văd în
criza creditelor o negare a principiilor pieței libere, o
«criză a capitalismului» sau un declin al economiei
globale. Ea ne arată doar cum scapă lucrurile de sub
control atunci când moduri eronate de gândire ajung
să se cuibărească în politici”.

Piața liberă, cît timp se manifestă în limitele
raționalității, asumîndu-și riscurile firești, moderată
de pesimismul necesar, unul care nu exclude posibi-
litatea eșecului, intră între bunurile omenești care ne
asigură tuturor o viețuire decentă. „Optimiștii cu
scrupule, ne spune cel care a scris Cultura modernă
pe înțelesul oamenilor inteligenți, știu să trăiască într-
o lume a constrângerilor şi că modificarea acestor
constrângeri este dificilă, iar consecinţele unei ase-
menea modificări sunt adesea imprevizibile. Ştiu că,
decât să ajusteze constrângerile după care trăiesc,
este mult mai uşor să se ajusteze pe ei înşişi şi că tre-
buie să facă mereu acest lucru, nu doar pentru propria
lor fericire şi a celor pe care îi iubesc şi care depind
de ei, ci şi de dragul acelui «noi» care respectă con-
stantele pe care se construiesc valorile noastre şi care
face tot ce îi stă în putinţă pentru a le menţine”. 

Ei nu sunt doar liberi în a acționa, dar și respon-
sabili în privința rezultatelor pe care și le asumă. Și
cum empatic subliniază filosoful: „Mai presus de
toate, optimiştii cu scrupule se străduiesc să îşi lege
speranţele de lucruri pe care le cunosc și pe care le
înţeleg, de oamenii care le sunt apropiaţi, de senti-
mentele mărunte şi domestice care reprezintă funda-
mentul fericirii noastre. Ei ştiu că sunt vulnerabili, ca
toată lumea, la evenimente externe şi că trebuie să se
apere împotriva lor. Sunt conştienţi că fac parte dintr-
o comunitate, dintr-o naţiune şi dintr-o specie şi că
trebuie să acţioneze în mod colectiv pentru a supra-

vieţui. Însă pesimismul le spune că speranţele nefon-
date nu îmbunătăţesc situaţia comunităţilor, că munca
măruntă este cea mai bună cale către pace şi reconci-
liere şi că speranţele deşarte ameninţă viitorul oame-
nilor la fel de mult precum pericolele pe care le
ascund de noi. Pesimismul le mai spune că libertatea
înseamnă responsabilitate şi că o societate în care
oamenii se străduiesc continuu să transfere costurile
eşecului este o societate a lui «eu» fără «noi»”.

Probabilitatea de a afla printre optimiștii cu scru-
pule oameni implicați civic, animați de patriotism
local, de deschidere afectivă față de cei din jur este
incomparabil mai mare decît în cazul optimiștilor
exaltați care se iluzionează cu împlinirile viitorului,
în care văd realizarea tuturor dorințelor lor personale
și în care noi nu există. Gîndirea ultimilor este a
unora care în fond vor să se elibereze de griji, lasă
totul în seama viitorului, a planificatorului de la cen-
tru, a marelui supraveghetor: „Nu este nevoie să faci
voluntariat la un spital sau la un club pentru tineret,
să te alături serviciului de salvare sau să organizezi
un festival, pentru că toate aceste probleme au fost
rezolvate de planul de la centru. Dacă optimiştii se
implică totuşi, rareori îşi pun timpul şi energia în sluj-
ba oamenilor pe care îi cunosc sau a cauzelor locale
pe care le înţeleg, ci preferă să militeze pentru o
schimbare de amploare a felului în care merg lucruri-
le – pentru o transformare salvatoare, ale cărei conse-
cinţe sunt la fel de incognoscibile pentru ei cum sunt
și pentru ceilalți” (R.S.).

Între un pesimism cu măsură și un optimism fără
limite, totdeauna primul va fi cu mult mai uman, mai
pe măsura pretențiilor noastre. Între cele două, filoso-
ful ne propune o înțeleaptă parabolă: „Pesimismul
judicios ne învață să nu idolatrizăm ființele omenești,
ci să le iertăm defectele și să ne luptăm, în sfera pri-
vată, pentru îndreptarea lor. În sfera publică, pesimis-
mul ne învaţă să ne domolim ambiţiile şi să conser-
văm instituţiile, tradiţiile şi procedurile prin care gre-
şelile sunt îndreptate şi defectele recunoscute, în loc
să ţintim la cine ştie ce nou aranjament în care nu se
fac niciodată greșeli. Optimismul cel mai rău este cel
care i-a animat pe Lenin și pe bolșevici, care i-a făcut
să creadă că au așezat omenirea pe calea soluționării
problemelor restante ale istoriei și care, totodată, i-a
făcut să distrugă toate instituţiile şi procedurile prin
care greşelile puteau fi îndreptate. Maşina fără meca-
nism de feedback care a rezultat de aici a continuat să
funcţioneze vreme de 70 de ani. Însă, în clipa în care

88 CONVORBIRI  LITERARE



s-a prăbuşit, 60 de milioane de oameni muriseră deja
din cauza nebuniei şi a ticăloşiei care o animau, iar
societatea care a supravieţuit a fost (şi este), probabil,
cea mai demoralizată societate pe care a cunoscut-o
lumea vreodată”. 

Sunt sofisme pe care optimismul revoluționar,
care continuă să bîntuie pe ambele maluri ale
Atlanticului le promovează prin toate mijloacele și pe
toate canalele iluzionînd cu program, păcălind
mulțimile cu un viitor inconsistent, dar multicolor.
Cei care încearcă, fie și timid, să pună la îndoială o
astfel de viziune sunt supuși unui tir constant, de
neoprit din partea nemiloasei armate progresiste:
„Criticii optimiştilor fără scrupule nu doar că se înşa-
lă, în viziunea acestora, ci sunt răi şi urmăresc să dis-
trugă speranţele întregii omeniri şi să înlocuiască
bunăvoinţa blândă faţă de specia noastră cu un cinism
crud. Dacă privim înapoi la marile conflicte care au
zdruncinat lumea de la Iluminism încoace, n-ar trebui
deci să ne surprindă faptul că optimiştii au fost întot-
deauna cu mult înaintea pesimiştilor în a-şi exprima
mânia şi nici faptul că marile crime – între care
Holocaustul şi Gulagul – sunt, în ultimă instanţă, res-
ponsabilitatea celor care s-au îmbătat cu false speran-
ţe” (R.S.).

Avem parte, suntem bombardați, din partea unor
astfel de ideologi ai viitorului luminos, într-o manieră
lipsită de minime scrupule, de o încăpățînare prin
care să ne anuleze prin teroare spiritul critic, dreptul
la propriile opinii.

„Una dintre cele mai remarcabile trăsături ale
mentalităţii optimiste este că nu îşi asumă niciodată
responsabilitatea pentru consecinţele propriilor cre-
dinţe şi nici nu recunoaşte pericolele la care duc
sofismele după care se conduce” (R.S.).

Ce este de neînțeles, chiar mult mai grav, alar-
mant e că o dată asumate sofismele optimismului fără
scrupule, practic nu se deschide nici o perspectivă ca
ele să mai fie abandonate de cel care le-a îmbrățișat.
O remarcă a lui Roger Scruton, privind religia și rolul
ei esențial în a ne tempera optimismul, deschizînd
acestuia șansa de a afla raiul doar în împărăția
Domnului, este mai mult decît binevenită și trezitoa-
re: „Una dintre funcţiile religiei este, într-adevăr,
aceea de a neutraliza optimismul. Transferând spe-
ranţele mai speculative din sfera acţiunii lumeşti într-
o sferă în care nu putem face nimic, credinţa trans-
cendentală ne eliberează de nevoia de a crede că
schimbările radicale sunt în puterea noastră. Ea oferă

o deschidere către pesimism, lucru pe care îl obser-
văm şi în religiile primitive ce pun accentul pe sme-
renie şi pe precauţie în chestiunile lumești şi pe peri-
colul pe care îl reprezintă încălcarea voinţei zeilor.
«Smerenia» după cum spune Santayana, «este
recunoașterea de către spirit a propriei întrupări». Ea
este «mai strâns legată de tradiţie decât de gândire»
iar cel care nu o are nu are nici rădăcini, rătăcind
«dintr-un loc în altul, într-un exil voluntar, întotdeau-
na cârtitor, întotdeauna neliniștit, întotdeauna sin-
gur»”. 

Sunt adevăruri la care, sunt încrezător, grație și
celor consemnate de filosoful englez, vom avea cu
toții șansa de a accede.

Pentru optimiști, în viziune teleologică nu există
decît obstacole, care, se înțelege, se cer înlăturate,
pentru pesimiști, în același context, există constrîn-
geri care se cer asumate și împreună să le rezolvăm.

„Oamenii scrupuloși nu văd în ordinea socială un
ţel impus, la care se ajunge printr-un efort colectiv, ci
un lucru care rezultă din decizii şi înţelegeri care nu
l-au avut explicit în vedere, prin acţiunea unei «mâini
invizibile». Ei acceptă lumea cu imperfecţiunile ei,
nu pentru că lumea nu poate fi îmbunătăţită, ci pentru
că multe dintre îmbunătăţirile care contează sunt mai
degrabă efectul colateral al cooperării dintre oameni
decât scopul acesteia” (R.S.).

Mâna invizibilă a lui Adam Smith este mereu pre-
zentă și acțiunile ei nu sunt totdeauna strălucite, dar
împreună, cu un leadership pe măsură putem gestio-
na favorabil situațiile de criză.

Cu îndreptățire suntem atenționați de Roger
Scruton, că înțelepciunea rezidă doar rareori într-o
singură minte şi că este mult mai probabil ca ea să fie
depozitată în tradiţii care au trecut testul timpului
decât în planurile activiştilor şi ale radicalilor.
Asemenea oameni au o presă negativă, desigur. Însă
acest lucru se întâmplă pentru că presa este domina-
tă de activişti şi de radicali.

Un alt sofism combătut de Roger Scruton este că
ne naștem liberi.

Irving Babbitt într-un eseu inclus în culegerea de
Eseuri antiromantice (traducere George Arion Jr.,
prefață Ninel Ganea, Editura Contra-Mundum,
2021), Ce cred eu: Rousseau și religia (The Forum,
februarie 1930) constata: „Rousseau e cunoscut în
general drept cel mai influent scriitor din ultimii două
sute de ani”. O abordare, cum atenționează și Babbitt,
ce se cere interpretată în contextul opiniei exprimate

99CONVORBIRI  LITERARE



de Madame de Staël, pentru care Rousseau nu a
inventat nimic, dar a incendiat totul. Se impune cita-
tă remarca celui care a fost profesor la Harvard, care
ține să relateze izvorul din care s-au născut și mate-
rializat ideile autorului Contractului social:
„Rousseau povesteşte viziunea neaşteptată pe care a
avut-o la margine de drum într-o zi toridă de vară din
1749, când se plimba de la Paris la Vincennes.
Viziunea lui are pentru mişcarea modernă principală
o importanţă comparabilă cu a viziunii Sfântului
Pavel din drumul spre Damasc pentru dezvoltarea
creştinismului. Printre multitudinea de «adevăruri»
care l-au străfulgerat pe Rousseau în decursul transei
care l-a cuprins atunci, adevărul de importanţă covâr-
şitoare este acela că – în cuvintele lui – «omul e bun
de la natură şi că numai prin instituţiile noastre oame-
nii devin răi».

Consecinţele desprinse din acest nou «mit» al
bunătăţii naturale a omului sunt aproape imposibil de
calculat. Primul efect a fost că a zdruncinat încrede-
rea în perspectiva teologică asupra firii omeneşti,
care insistă asupra faptului că omul a căzut – nu din
Natură, cum susţine Rousseau, ci de la Dumnezeu –
şi că virtutea de căpătâi pe care omul trebuie să o cul-
tive în această stare decăzută e smerenia. Creştinii
spun că adevărata opoziţie dintre bine şi rău se află în
inima individului: legea spiritului nu poate avea câş-
tig de cauză, spun ei, asupra legii membrelor fără un
ajutor mai mic sau mai mare primit sub forma harului
divin. Noul dualism stabilit de Rousseau – acela între
omul bun de la natură şi instituţiile care-1 pervertesc
– nu doar că a înlocuit teologia cu sociologia, ci a
zdruncinat încrederea în dualismul anterior, indife-
rent de forma lui. Practic, războiul pe care l-a purtat
cruciatul rousseauist a fost mai puţin îndreptat împo-
triva instituţiilor decât împotriva celor care le contro-
lează şi le administrează – regii şi preoţii în etapele
incipiente ale mişcării, capitaliştii în ziua de azi.
Rousseau a declarat că «ne apropiem de era crizelor
şi de epoca revoluţiilor». Nu doar că a făcut profeţia,
ci a depus mai multe eforturi decât oricine ca s-o
vadă îndeplinită cu ochii lui”.

Nu altfel comentează Roger Scruton efectul idei-
lor filosofului francez: „Rousseau a oferi limbajul și
direcţiile de gândire prin care şi-a făcut loc o nouă
concepţie despre libertatea umană, cea potrivit căreia
libertatea este ceea ce rămâne după ce toate instituţii-
le, toate constrângerile, toate legile şi toate ierarhiile
sunt eliminate din calea ei. Adepţii lui au crezut că

libertatea odată obţinută, va duce la fericirea şi înfră-
ţirea omenirii, şi nu la acel «război al tuturor împotri-
va tuturor» pe care Hobbes îl descrisese drept adevă-
rata «stare naturală». Modul de gândire al lui
Rousseau a condus la următoarea afirmaţie a lui
Mirabeau, care nu a mai trăit să o vadă infirmată:
„Libertatea generală va scăpa lumea de opresiunile
absurde care copleşesc omenirea. Va produce o
renaştere a acelei înfrăţiri universale, fără de care atât
binele public, cât şi cel privat sunt atât de nesigure şi
de precare”.

Context în care Robespierre va instaura ceea ce el
definea ca fiind despotismul libertății, scurtând de
cap pe oricine nu era convins de binefacerile acestu-
ia, sfârșind și el, la rându-i, prin ghilotinare, alături
de alte două milioane de francezi, potrivit istoricului
René Sédillat. Un prăpăd care a avut consimțământul
și sprijinul direct al revoluționarilor Bastiliei, înteme-
iat pe optimismul facil al filosofiei pe care și-au asu-
mat-o și infirmată apocaliptic de realitate, fapt care
nu le-a zdruncinat optimismul fără scrupule în a
crede în justețea viziunii lor, în pofida nenumăratelor
dovezi contrare. „Aceeași idee a libertății ca stare
naturală a omenirii, care nu are nevoie decît de elimi-
narea instituțiilor, a structurilor și a ierarhiilor pentru
a se înfăptui, a dăinuit în politică, în educație și în
filosofia artei pînă în zilele noastre. Ea a stat la teme-
lia revoluției sexuale, a «revoluției relevanței» în
educație și a revoltelor sociale din 1968” (R.S.). Și,
am adăuga, a corectitudinii politice, în fond, deza-
struoasă pentru umanitate.

Același Irving Babbitt subliniază în operele lui
Rousseau, dar și ale utilitaristului Francis Bacon, o
pornire centrală: „Au încurajat întotdeauna şi, o
putem spune fără probleme, vor încuraja întotdeauna
înlocuirea împărăţiei tradiţionale a lui Dumnezeu cu
o împărăţie a omului – exaltarea «confortului» mate-
rial deasupra celui spiritual, glorificarea controlului
tot mai mare pe care îl capătă omul asupra forţelor
naturii în numele progresului.

Adepţii lui Rousseau şi adepţii lui Bacon, chiar
dacă de multe ori îşi găsesc motive superficiale de
conflict, au lucrat împreună la subminarea nu numai
a tradiţiei religioase, ci şi a unei tradiţii care în
Occident îşi are originile nu în Iudeea, ci în Grecia
antică, şi care poate fi numită tradiţia umanistă.
Obiectivul umanistului este viaţa trăită echilibrat şi
cu simţul proporţiei. El speră să facă acest lucru res-
pectând legea măsurii. Oricine a reuşit să construias-

1010 CONVORBIRI  LITERARE



că puntea între acest precept general şi o urgenţă spe-
cifică înseamnă că a izbutit să se comporte potrivit şi
conform bunei-cuviinţe. Buna-cuviinţă e supremă
pentru umanişti, la fel cum smerenia e virtutea cea
mai de preţ în ochii creştinilor”.

Înainte de a etala aserțiunile clarificatoare ale lui
Roger Scruton privind sofismul care de mai bine de
două secole bîntuie omenirea, că ne naștem liberi,
viziunea rousseauistă – cum îndreptățit subliniază
Babbitt – este una pseudo-religioasă: „Se poate
demonstra că natura din care a decăzut omul, con-
form lui Rousseau, nu corespunde vreunei realităţi, ci
e o proiecţie a imaginaţiei idilice. A spune că omul
aflat în starea naturală – sau într-o stare similară pro-
iectată astfel – este bun înseamnă a discredita meca-
nismele tradiţionale de control din lumea reală.
Smerenia, convertirea, buna-cuviinţă – toate sunt
abandonate şi respinse în favoarea revărsării tempe-
ramentale libere”.

Aceste revărsări temperamentale libere sunt con-
textualizate și cercetate de Francis Fukuyama în
Identitate. Nevoia de demnitate și politica resenti-
mentului (volum publicat în 2018, tradus de Irina
Manea și editat de Humanitas în 2022), unde, în capi-
tolul 10, Democratizarea demnității, trece în revistă
etapele prin care a trecut demnitatea până la univer-
salizarea ei odată cu tradiția creștină, prin care toți
avem posibilitatea alegerilor morale, concept care va
fi secularizat sub forma regulilor morale raționale de
către Kant. „Acestora, constată autorul Sfârșitului
istoriei și ultimul om, Rousseau le-a adăugat ideea că
eul moral interior nu era capabil doar de alegeri
morale binare, ci cuprinde o varietate de sentimente
și experiențe personale suprimate de societatea din
jur; accesul la acele sentimente, mai degrabă decât
suprimarea lor, devenea imperativul moral.
Demnitatea se centra acum pe recuperarea unui eu
interior autentic și pe recunoașterea de către societate
a potențialului membrilor săi. O societate liberală a
ajuns treptat să fie înțeleasă nu doar ca ordine politică
care proteja niște drepturi individuale minimale, ci ca
una care încuraja activ actualizarea eului interior”. 

Idei care au evoluat în secolul trecut în spațiul
nord-american, conform California Task Force to
Promote Self-Esteem and Personal Social
Responsability, cercetări la care apelează și politolo-
gul. Mișcarea californiană pentru dezvoltarea
potențialului uman fiind direct influențată de ideile
psihologului Abraham Maslow asupra ierarhiei

nevoilor; idei pe care Francis Fukuyama le prezintă și
sintetizează: „La baza ierarhiei sunt nevoile fiziologi-
ce primare, precum apa și mâncarea, la mijloc nevoi-
le sociale, precum siguranța și securitatea, iar în top
ceva ce Maslow numea «autoactualizare». El afirma
că majoritatea oamenilor nu reușesc să-și împlinească
o bună parte din potențial; stima de sine este esențială
pentru auto-actualizare, din moment ce indivizii sunt
blocați de subestimarea propriilor capacități. O idee
consecventă cu conceptul modern de identitate era
aceea că autoactualizarea individului reprezenta o
nevoie mai acută decât cerințele generale ale
societății”. 

Conform raportului celor de la California Task
Force... „a-ți aprecia valoarea și importanța nu
înseamnă a-ți măsura calitatea și cantitatea
abilităților și a le compara cu ale altora. Abilitățile
fiecărei persoane sunt valoroase și necesare. Fiecare
își aduce contribuția societății. Apoi că scopul nu
este să devii acceptabil sau merituos, ci să recunoști
faptul că ești un om merituos. Sentimentele noastre
sunt parte din asta și acceptarea lor ne construiește
stima de sine. [...] Putem să ne mândrim cu rasa
noastră, cu originea etnică, cu cultura noastră.
Putem să ne prețuim corpul, genul, sexualitatea.
Putem să ne acceptăm ideile, emoțiile, creativitatea”
(apud F.F.).

Este o evidentă afirmare a conceptului de identi-
tate ce-și are temeiul în filosofia lui Rousseau.

Stima de sine este minată de o contradicție inter-
nă, cum rezultă și din raportul menționat: „Se afirmă
că fiecare individ are un eu interior capabil și creativ.
Se încearcă să nu se emită judecăți, avertizând că n-
ar trebui să ne comparăm cu alții sau să ne lăsăm
judecați după standardele altora. Cu toate acestea,
autorii raportului se confruntă rapid cu problema că
eul interior pe care îl prețuim poate fi crud, violent,
narcisist sau necinstit. Sau doar leneș și superficial.
Afirmând nevoia universală de stimă de sine, raportul
susține și că stima de sine trebuie să cuprindă «res-
ponsabilitatea socială» și «respect pentru alții», și
adaugă că infracțiunile sunt consecința directă a
absenței unui astfel de respect. Altă componentă a sti-
mei de sine pe care o susține este «integritatea carac-
terului», compusă din virtuți precum «cinstea, com-
pasiunea, disciplina, iertarea, perseverența, devota-
mentul, blândețea, curajul recunoștința, gratitudinea,
clemența». Dar nu toată lumea este virtuoasă în acest
fel, ceea ce înseamnă că unii merită mai mult respect
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decât alții. Nu am prețui niciodată în mod egal un
violator sau criminal și un cetățean exemplar” (F.F.).
Și tot aici se susține: „...cum nu toată lumea este vir-
tuoasă, sensul acesta se află în contradicție cu dorința
de a afirma valoarea intrinsecă a tuturor. Asta subli-
niază o tensiune inerentă între isothymia și megalot-
hymia. Megalothymia nu reflectă doar vanitatea
ambițiosului, ci reprezintă și justa răsplată a virtuosu-
lui. Unii oameni trebuie prețuiți mai puțin decât alții.
Într-adevăr, dacă nu te rușinează – nu îți scade stima
de sine – când faci rău celorlalți, este greu de înțeles
cum anume ai putea fi responsabil în fața altora.
Totuși raportul afirmă în două paragrafe succesive că
sistemul public de educație trebuie în același timp să
«ajute la eliberare, nu la domesticire» și să «promo-
veze caracterul responsabil și valorile»”. 

Deși contradictoriu, acest raport centrat pe stima
de sine se impune în instituțiile ce țin de educație,
reușind să fie etatizat; în el este cuprinsă esența poli-
ticii corecte, care în final a provocat declinul orizon-
tului moral pe care religia îl asigura, vid umplut de
psihologi, ce propovăduiesc noua religie a psihotera-
piei. „Afirmarea identității lăuntrice depindea, în
ultimă instanţă, de afirmaţia lui Rousseau potrivit
căreia oamenii sunt esenţialmente buni: că eul este o
sursă nelimitată de potenţial (ceea ce Rousseau
numea «perfectibilitate») şi că fericirea umană e con-
diţionată de eliberarea individului de constrângerile
sociale artificiale”. Context în care Fukuyama se
întreabă: „Dar dacă Rousseau nu avea dreptate şi eul
interior era de fapt, aşa cum credeau moraliştii tradi-
ţionalişti, sursa impulsurilor asociale și dăunătoare,
adică a răului?”.

În pofida acestor firești interogații, statele au con-
tinuat un program de asistență terapeutică tot mai
largă întru afirmarea tot mai accentuată a stimei de
sine: „Universităţile s-au aflat în prim-planul revolu-
ţiei terapeutice – ceea ce poate fi ilustrat de contro-
versa izbucnită în 1987 în legătură cu principalul curs
despre cultura occidentală al Universităţii Stanford.
În acel an, reverendul Jesse Jackson, aprig militant
pentru drepturile civile, a strâns un grup de studenţi
la Stanford şi au strigat: «Hei, hei, ho, ho, cultura
occidentală trebuie să dispară», slogan care a captat
instantaneu atenția națională. Cursul era gândit pe
baza a cincisprezece texte, începând cu Biblia ebrai-
că, Homer şi Augustin, continuând cu Machiavelli şi
Galileo şi apoi Marx, Darwin şi Freud. Protestatarii
au dorit să extindă programa în aşa fel încât să inclu-

dă autori care să nu fie albi şi femei, nu neapărat pen-
tru că ar fi scris cărţi importante sau atemporale, ci
pentru că însuşi faptul de a fi studiaţi ar fi sporit dem-
nitatea culturilor acestora de proveniență și, prin
urmare, și pe aceea a studenților care aparțineau ace-
lor culturi”. Este ceea ce Fukuyama evită elegant să
numească efectul direct al corectitudinii politice.
Criteriile axiologice întemeiate pe calitățile morale
ale indivizilor au fost excluse în favoarea afirmării
stimei de sine, a discriminării în care nu valoarea în
sine a meritelor personale sunt prioritare, ci dacă este
femeie, de culoare, transgender etc. Scara valorilor a
fost răsturnată, s-ar părea, ireversibil.

„E limpede, cum remarcă Irving Babbitt, că uma-
nistul și rousseauistul au definiții care diferă radical...
Umanistul e mai degrabă neîncrezător în convertirile
bruşte şi transformările ca din glonţ ale naturii umane
– de aici şi accentul uriaş pus pe educaţie. Pentru ca
obiectivul umanist să fie atins, pentru ca adultului să-
i placă şi să-i displacă lucrurile potrivite – ceea ce,
conform lui Platon, e obiectivul de pe urmă al eticii –
, omului trebuie să-i fie inoculate obiceiurile corecte
încă din copilărie”. 

Roger Scruton consideră, cu îndreptățire, necesar
să clarifice de ce oamenii „nu” se nasc liberi.
Instituțiile, legile, cumpătarea și disciplina morală
sunt o „parte” a libertății, și nu dușmanul ei, iar
debarasarea de ele conduce rapid la anularea ei.
Această idee a fost subliniată în numeroase feluri și
tonalități de-a lungul epocilor, însă poate că cel mai
convingător a fost formulată de Hegel.

Hegel, în Fenomenologia spiritului (traducere de
Virgil Bogdan, Editura Academiei Române, 1965),
capitolul Conștiința de sine, încă din primele pagini
subliniază modalitatea de manifestare a acesteia:
„Conștiința-de-sine își atinge satisfacția ei numai în
altă conștiință-de-sine”. Peste alte două paragrafe
sunt limpezite rapoartele dintre Eu și Noi: „O
conștiință de sine este pentru conştiinţa- de- sine;
numai prin aceasta ea este de fapt conştiinţă-de-sine.
Căci mai întîi aici se produce pentru ea unitatea ei
însăşi în alteritatea ei; Eul, care este obiectul concep-
tului ei, nu este de fapt o b i e c t; obiectul dorinţei
este însă doar i n d e p e n d e n t, căci el este substan-
ţa universală, indestructibilă, esenţa fluidă, identică
sieşi. Cînd o conştiinţă-de-sine este obiectul, acesta
este deopotrivă Eu şi obiect. – Cu aceasta este deja
dat pentru noi conceptul S p i r i t u l u i. Ceea ce se
va produce de acum înainte pentru conştiinţă este
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experienţa a ceea ce este spiritul – această substanţă
absolută care, în deplină libertate şi independenţă a
opoziţiei sale, anume a unor conştiinţe-de-sine diferi-
te, fiinţînd pentru sine –, este unitatea lor; E u care
este N o i; N o i care este E u. Conştiinţa are mai întîi
în conştiinţa-de-sine punctul ei de întoarcere, în care,
din aparenţa colorată a sensibilului «dincoace» şi din
noaptea goală a suprasensibilului «dincolo», ea
păşeşte în ziua spirituală a prezentului”.

Vorbind despre interacțiunea dintre cele două
conștiințe-de-sine, le prezintă ca o dublă acțiune:
acțiune a celuilalt și acțiune prin sine însuși. Întrucît
ea este acțiunea c e l u i l a l t, fiecare tinde deci către
moartea celuilalt. În aceasta este însă dată și a doua:
a c ț i u n e a  p r i n  s i n e  î n s u ș i; căci prima,
implică în ea riscul propriei vieţi. Relaţia celor două
conştiinţe de sine este deci astfel determinată, încît
ele se încearcă pe ele însele și una pe alta, prin luptă
pe viață și pe moarte. – Ele trebuie să intre în această
luptă, căci ele trebuie să ridice la adevăr certitudinea
lor înseși de a fi pentru sine, față de alții și față de ele
însele. Şi numai prin riscul vieţii este probată liberta-
tea, numai în acest fel este probat că pentru conştiința-
de-sine nu fiinţa, nu modul nemijlocit în care ea apare,
nu confundarea ei în răspîndirea vieţii este esenţa; dar
că în această conştiinţă nu este dat nimic care să nu fie
pentru ea moment în dispariţie, că ea nu este decît
pură f i i n ţ ă - p e n t r u - s i n e. Individul care nu
şi-a riscat viaţa poate fi, desigur, recunoscut ca
p e r s o a n ă, dar el nu a atins încă adevărul acestei
recunoașteri ca fiind o conștiință de sine independen-
tă. 

Prin anularea celuilalt, care incumbă extincția
acestuia, se stinge și plăcerea care se poate împlini
doar în altă conștiință-de-sine: „Ambele momente
sunt esențiale; deoarece ele sînt mai întîi inegale şi
opuse şi reflexia lor în unitate nu a rezultat încă, ele
sînt ca două forme opuse ale conştiinţei: una, cea
independentă, pentru care esenţa este fiinţa-pentru-
sine, cealaltă, cea neindependentă, pentru care esenţa
este viaţa, adică fiinţa-pentru-un-altul; prima este
s t ă p î n u 1, a doua este s l u g a”. Filosoful de la
Jena definește succint raportul stăpân-slugă. 

Afirmarea conștiinței-de-sine, importantă pentru
demersul întreprins întru manifestarea spiritului din
Fenomenologia spiritului, o construcție esențială în
edificiul sistemului filosofic hegelian, este impecabil
elaborată și dusă filosofic până la capăt, cum subli-
niază Alexandre Kojeve în Noțiunea de autoritate

(traducere Dumitru Țepeneag, Editura Tact, 2012).
Pentru a sintetiza teoriile existente în jurul

Autorității, vom apela la prezentarea succintă a celor
patru teorii distincte (esențial diferite și ireductibile)
manifestate de-a lungul istoriei: „1. Teoria teologică
sau teocratică: Autoritatea primară şi absolută îi apar-
ţine lui Dumnezeu; toate celelalte instanţe de autorita-
te (relative) derivă de aici. (Această teorie a fost ela-
borată mai ales de scolastici, dar şi-o revendică şi par-
tizanii monarhiei «legitime» sau chiar ereditare.)

2. Teoria lui Platon: Autoritatea («justa» sau «legi-
timă») se bazează şi emană de la «Justiţie» sau «echi-
tate». Orice «Autoritate» care are un alt fel de caracter
nu e decât o pseudoautoritate, în realitate nefiind
nimic altceva decât forţa (mai mult sau mai puţin
«brută»).

3. Teoria lui Aristotel, care justifică Autoritatea
prin Înţelepciune, Ştiinţă, posibilitatea de a prevedea,
de a transcende prezentul imediat.

4. Teoria lui Hegel, care reduce Autoritatea la rela-
ţia dintre Stăpân şi Sclav (dintre Învingător şi Învins),
primul fiind gata să-şi rişte viaţa pentru a fi «recunos-
cut», cel de-al doilea preferând să se supună, decât să
moară.

Din păcate, doar această ultimă teorie s-a bucurat
de o elaborare filozofică dusă până la capăt, dezvol-
tându-se atât pe planul descrierii fenomenologice, cât
şi pe cel al analizei metafizice şi ontologice. Celelalte
n-au depăşit nivelul fenomenologiei (de altfel, nefiind
complete nici pe acest plan).

(Trebuie spus că teoria lui Hegel n-a fost cu ade-
vărat înţeleasă şi a fost repede uitată. Astfel, cel mai
important continuator al lui Hegel – Marx – a neglijat
cu desăvârşire problema Autorităţii.)

Toate aceste patru teorii sunt exclusiviste. Fiecare
dintre ele nu recunoaşte decât un tip de Autoritate (şi
anume cel pe care îl descrie), nevăzând în celelalte
fenomene «autoritare» decât manifestarea pur şi sim-
plu a forţei”. 

Cum tema noastră nu este în principal autoritatea,
revenim la filosoful englez, care prezintă o lume așa
cum o statuta Rousseau, a omului născut liber de la
natură: „Să ne închipuim o lume în care oamenii se
află în starea lor naturală, fără legi sau norme sociale,
fiecare descurcându-se cum poate în competiția pen-
tru resurse vitale. Este tentant să vedem aici condiția
libertății perfecte: nu există, în fond, constrângeri de
natură socială, legi sau obiceiuri; iar ceea ce își
dorește individul reprezintă singura autoritate care îi
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dictează ce are de făcut. Starea naturală îi conține însă
și pe ceilalți, care sunt la fel de hotărâți să își urmeze
dorințele și intre în competiție pentru resursele lumii.
Existența celorlalți este principala constrângere asu-
pra acțiunii mele, iar absența legilor nu mă eliberează
în nici un chip de acea constrângere, ba dimpotrivă, o
așază ferm în calea a tot ceea ce fac. în mod inevitabil,
ceea ce îmi doresc eu în starea naturală este dorit și de
rivalii mei – căci dorințele noastre sunt determinate
de natura umană pe care o împărtășim. Eu voi fi în
competiție cu un altul pentru lucrul pe care mi-l
doresc, iar în condiții de penurie, când numai unul
dintre noi îl poate avea, competiția va lua forma răz-
boiului. Va fi «o luptă pe viață și pe moarte», după
cum ar spune Hegel, pentru resursele de care avem
amândoi nevoie”. Este evident, pentru supraviețuire
se impune o poziție de subordonare din partea celui
mai slab, războiul dintre opozanți se metamorfozează
într-un fel de relație umană. E o relație care o mai
putem remarca la copii, când adulții nu intervin: cel
mai puternic își va impune punctul de vedere asupra
celui mai slab, strict printr-o relație de putere.

Din puținele citate din Fenomenologia spiritului
la care am apelat și, cum atenționează și Roger
Scruton, Hegel descrie relația dintre stăpân și sclav
drept o relație în care libertatea s-a pierdut – însă de
ambele părți, pentru că niciuna nu o are cu adevărat.
„Libertatea” la care avem acces în starea naturală
este o iluzie – o simplă lipsă a constrângerilor, fără
siguranța și recunoașterea care înzestrează libertatea
cu atributele ei specific umane. Este libertatea
„eului” neîmblânzit, care poate să hoinărească după
bunul plac, dar care nu știe de ce a fi aici este mai
valoros decât a fi dincolo sau de ce a câștiga un lucru
este mai valoros decât a câștiga un altul, întrucât nu
are habar de acel „noi” care i-ar sprijini obiectivele.
El, presupusul stăpân, este în sine fără cunoaștere de
sine, un sine în „imediat”, care dorește lucruri, dar nu
are idee despre valoarea lor. Libertatea adevărată nu
înseamnă doar să faci ceea ce îți dorești, ci și să apre-
ciezi ceea ce dobândești. Înseamnă planificare,
intenție, dar și deținerea unor temeiuri pentru acțiune
și pentru îndeplinirea a ceea ce ți-ai propus.

Toate acestea țin de modul în care relațiile sociale
impun o serie de limite voinței fiecăruia, acceptate
reciproc, urmând regulile și obiceiurile împământeni-
te în aria unei comunități etnice și lingvistice, cu con-
strângerile recunoscute și însușite; oamenii nu doar
că își urmează dorințele, ci și renunță la ele. 

În raportul dominator-dominat, primul care impu-
ne celuilalt să i se recunoască valoarea și să i se acor-
de respectul, la care acesta, prin forța împrejurărilor,
se va supune, dar respectul nu este autentic:
„Respectul implică o recunoaștere a dreptului cuiva la
el numai în măsura în care este acordat în mod liber”.

Din aceeași perspectivă, nici sclavul nu are parte
de respect din partea stăpânului, atitudinea ultimului
fiind strict instrumentală: „Sclavul, decelează Roger
Scruton, urmând ideile hegeliene, are, însă, o altă cale
spre dobândirea respectului, și anume munca. El
acționează asupra lumii și își impune voința asupra a
ceea ce rezultă. Prin activitatea lui, el dobândește o
conștiință a valorii muncii pe care o face. Vede rezul-
tatul ei drept ceva al său. Transformă lumea după chi-
pul său, chiar dacă nu și pentru propriul folos.
Conștiința sa de sine crește și, cu toate că stăpânul îl
tratează ca pe un mijloc, el are un simț tot mai acut al
propriei valori ca scop în sine. Sclavia exterioară
ascunde o libertate interioară ce crește pe măsură ce
își exersează capacitățile creative”. Prin munca sa,
raportul dintre cei doi se metamorfozează, aservindu-
i reciproc, eul odată depășit deschide calea spre ade-
vărata libertate. Pentru a accede la anumite beneficii,
obținerea lor nu este un rezultat al poruncilor, ci al
cererii, al unei solicitări, iar posibilitatea de a le obține
impune ca la rându-ți să fii dispus a oferi. Teoria
imperativului categoric kantian rezumă această reali-
tate. Societatea în care viețuim are ca temei responsa-
bilitatea și reciprocitatea, în absența lor ne lipsim de
șansa de a avea parte de pace și fericire. „Numai că,
de îndată ce realizăm acest lucru, trebuie să realizăm
și că legile, obiceiurile, instituțiile și constrângerile
convenționale fac parte chiar din natura libertății. Ele
sunt deopotrivă efectul colateral și canalul prin care
se manifestă reciprocitatea noastră. Mai mult decât
atât, ele nu sunt arbitrare sau modificabile la infinit în
lumina dorințelor noastre, ci au o logică și o structură
proprii” (R.S.).

Sunt structuri în care relațiile interumane sunt
guvernate de constrângeri, în care libertatea fiecăruia
se întinde până acolo unde începe libertatea celuilalt,
între aceste limite ea este acceptată și se manifestă
într-o ordine socială întemeiată pe recunoașterea reci-
procă.
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George MOTROC: Domnule Profesor Vasile
Popovici, în primul rând felicitări pentru conferinţa
ţinută de dvs. în cadrul Centenarului Marin Preda!
Care sunt primele dvs. impresii despre acest eveni-
ment cultural?

Vasile POPOVICI: Îmi venea greu să cred că în
plină lună august, pe o căldură greu de suportat și
când lumea normal constituită se duce în concediu,
ne-am putut strânge atâția la Muzeul Literaturii
Române din București, oameni veniți de te miri unde
ca să-l sărbătorească pe Marin Preda. Amănunt
important, a fost acolo un public de toate vârstele. Și
n-a mai rămas un scaun liber, am stat și în picioare și
ne-am așezat pe două rânduri, răbdători și în liniște, și
pe coridoare. Imaginea scriitorului irezistibil rezistă
chiar și atunci când ne plângem că nu se mai citește
literatură. Iată însă că se citește și că mitul marelui
scriitor e viu. Totul e ca scriitorul să fie într-adevăr
mare. Iar fenomenul e cu atât mai uimitor, cu cât des-
pre Marin Preda se spun verzi și uscate de mai bine de
trei decenii. Toate „revelațiile” denigratoare ar fi tre-
buit să dărâme și o piramidă. Or, nu e cazul. 

G.M.: Dacă am înţeles bine, unul dintre punctele
de plecare a fost polemica de la distanţă cu un punct
de vedere exprimat în presa acestor zile de un mai
tânâr critic pentru care Preda este reprezentantul
regimului comunist... Vi se pare un punct de vedere
izolat?

V.P.: Criticul la care făceam trimitere nominală la
colocviul Preda nu mai e nici el așa de tânăr, însă e
provocator ca un adolescent și orbit, tot ca la vârste
mici, de pasiuni ideologice. Spunea el într-o gazetă că
Marin Preda fusese scriitorul oficial al regimului
comunist. Din cauza aceasta avea el, vezi Doamne,
așa de mare succes (de critică și de public) și apărea
în tiraje atât de mari. O prostie, evident! Realitatea, pe
care o știe orice om lucid care a trăit în acele vremuri,

e că Marin Preda era citit tocmai fiindcă punea în
discuție tezele comuniste și denunța minciuna oficală
cum n-a făcut-o nici unul dintre scriitorii din perioada
1950-1980. Și mai există un motiv al succesului, de o
simplitate ultimă, dar care dispare complet din modul
de judecată al criticilor ideologi: cărțile sale importan-
te contează ca literatură. Nimeni nu citește un roman
din motive ideologice, dacă e scris prost. Revenind:
cărțile lui Marin Preda apăreau în tiraje mari și aveau
succes uriaș și continuă să fie citite fiindcă au fost
scrise de un mare scriitor. Succesul operei lui a fost
pentru el scutul în fața abuzurilor regimului. Și, oricât
de greu se înțeleg astăzi aceste chestiuni, însuși regi-
mul fusese intimidat de statura pe care scriitorul a
dobândit-o în conștiința românilor. Asemenea lucruri
se puteau întâmpla chiar și într-un regim totalitar.
Când numele său nu se impusese încă, în plină epocă
stalinistă, scriitorul a fost nevoit să facă producție de
propagandă (Ana Roșculeț și Desfășurarea), ca să
poată scrie și publica. Când numele lui devenise o
referință, după Moromeții, compromisurile mari au
încetat, iar scriitorul și-a putut permite să spună lucru-
rile așa cum le gândea. Reamintesc aceste lucruri
totalmente banale, nu doar fiindcă exagerările, lipsa
nuanțelor, ci și fiindcă absurditățile cele mai lipsite de
fundament își fac loc în spațiul public, iar cititorii
tineri ar putea să le crediteze. Cică Marin Preda e con-
troversat! Cine îl contestă și cu ce argumente?
Înseamnă asta că Marin Preda ar fi controversat?! Nu
în ochii mei. Înseamnă doar că orice prostie se poate
rosti în gura mare și că nu mai există reacții prompte
la prostii, oricât de gogonate, după cum în general nu
mai există reacții la aproape nimic. 

G. M.: Totuşi, consideraţi că o asociere mentală a
scriitorului Preda în special, dar şi a scriitorului
român în general care a trăit în acea perioadă a regi-
mului comunist poate fi una dintre cauzele  posibile
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pentru scăderea interesului de lectură pentru operele
acestei generaţii literare importante?

V.P.: Deși suntem îngrijorați de scăderea interesu-
lui pentru lectură, totuși cărțile importante se citesc în
continuare. Cred însă că școala merge într-o direcție
greșită, cu convingerea că „se modernizează”.
Literatura răspunde nevoii de a visa și de proiectare în
poveste, iar acesta e o dimensiune general-umană.
Nevoia asta nu va putea dispărea decât odată cu omul
însuși. Grav e când ea e prost servită de o școală ce
demisionează de la menirea ei. Vom continua să citim
chiar și atunci când școala nu-și mai face treaba; mai
puțin, mai lipsit de criterii, dar vom citi. În starea de
bâjbâire în care am ajuns, lectura cărților mari poate
avea de suferit, însă cărțile mari au viața lor indepen-
dentă: dispar azi și reapar miraculos în alte timpuri,
după o logică greu de explicat, însă cu totul nu se
pierd niciodată. 

G.M.: Total de acord cu dvs., dar rămâne o dile-
mă... Noile generaţii care nu au trăit deloc acele tim-
puri grele cât de mult pot empatiza şi mai ales înţele-
ge din substratul politic, din luptele cu cenzura duse
pentru apariţia unor romane precum „Moromeţii”
sau ,Cel mai iubit dintre pământeni”..?

V.P.: Citim cărți pentru altceva decât pentru a
regăsi în ele cadrul de viață care ne e familiar. De ce
am dori să căutăm în cărți ce găsim mai simplu și mai
direct în viața din afara lor și în imediata noastră apro-
piere? Problemele din Moromeții II și din Cel mai
iubit dintre pământeni, fiindcă la aceste romane faceți
trimitere anume, nu ne interesează ca document al
unei epoci în primul rând, ci tot mai mult, cu trecerea
timpului, ca poveste a omului strivit de regimul tota-
litar. N-am recitit de curând Cel mai iubit, dar am
recitit anul trecut Moromeții II, laolaltă cu primul
volum. Cunoșteam rezervele unei părți importante din
critica noastră față de al doilea volum al Moromeților.
Cartea e complicată, însă forța ei literară e la fel de
mare ca în volumul întâi, forța emoțională vreau să
spun. Am râs și, da, am plâns, ca la primul volum,
puterea de reflecție conținută în roman e la fel de tul-
burătoare, personajele la fel de vii și de impresionan-
te, arta e la fel de ieșită din comun, cu o știință extra-
ordinară de a spune o mulțime de lucruri în același
timp – ca dincolo... Cred că puterea unei cărți de a ne
emoționa, de a ne face să visăm și să reflectăm asupra
noastră, asta contează în primul rând. Ea e intactă în
marile cărți ale lui Preda: Întâlnirea din Pământuri,
Moromeții I și II, Imposibila întoarcere, Viața ca o

pradă și, poate, Cel mai iubit dintre pământeni. 

G.M.: Pentru toate aceste titluri amintite de dvs.,
dar fără a ne limita neapărat la ele, o posibilă dimi-
nuare de înţelegere contextuală din cauza trecerii tim-
pului înseamnă o pierdere sau un câştig, pentru textul
literar propriu-zis?

V.P.: Dacă o operă nu rezistă încercării ăsteia pe
care bine o numiți diminuare de înțelegere contextua-
lă înseamnă că opera respectivă nu a fost ce se credea.
Însă trebuie să vă spun un secret: la vârsta la care am
citit prima oară Moromeții habar nu aveam despre
cum stăteau lucrurile cu interbelicul, cu satul din
sudul României, fonciirea, datoriile la banci, liberali
și alte lucruri complicate. Mai mult, nici când am scris
cartea depre Preda, la 25 de ani, nu eram foarte edifi-
cat. Cu toate astea, acum când știu tot ce știu, nu cred
că am o înțelegere, în ordine literară, mult mai justă
decât elevul și apoi studentul care intuiau sensulul
profund al capodoperei. Nu am înțeles bine, atunci,
cum stăteau lucrurile cu alegerile bazate pe nu știu ce
tip de vot din O scrisoare pierdută. A trebuit să trec
prin parlament și să cunosc viața de partid ca să văd
partea politică din piesa lui Caragiale. Cu toate astea,
sensul comediei nu mi-a scăpat. Trecerea timpului și
diminuarea înțelegerii contextuale nu sunt lovituri
grave decât pentru operele fără alt mesaj decât cel
contextual. Nu e cazul la Preda.

G.M.: În timpul conferinţei dvs., aţi vorbit despre
actorii care iau parte la discuţia din Poiana lui
Iocan.. Poate fi considerată o astfel de întâlnire  una
subversivă, chiar un exemplu de discuţie de tip demo-
cratic şi care contrastează cu pseudo-dezbaterea de
tip comunist, plină de clişee ideologice?

V.P.: În societatea să-i spunem liberală în sens
general, în sânul căreia se derulează scena din Poiana
lui Iocan, asemenea întâlniri nu reprezintă un fapt
subversiv. Ele exprimau deplin, ca scene teatrale,
esența unei comunități orale, profund teatrale prin
însuși modul ei de organizare zi de zi și ceas de ceas.
Omul funcționează la modul teatral într-o comunitate
orală precum cea din satul lui Moromete. Scena din
Poiana lui Iocan nu e un dialog propriu-zis, deși pare
a fi asta în cel mai înalt grad. E un mod de reprezen-
tare teatrală, o manifestare a bucuriei de a fi împreună
și de a funcționa după ierarhii de punere în rol ce
corespund tulburător cu modul de distribuție a roluri-
lor din comedia și tragedia antică, după cum am încer-
cat să demonstrez în altă parte, deși acest fel de a fi,
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când e pus în lumină, ia aerul unei speculații greu de
acceptat în mod abrupt. Pe de altă parte, da, această
formă de exprimare a libertății și a bucuriei comuni-
tare e profund subversivă într-un regim comunist,
dacă n-ar fi decât pentru faptul că regimul totalitar e –
după multe altele, mult mai grave – încruntat prin
natura lui, se simte pus în pericol de râsul neautorizat
de sus, nu admite alte ierarhii publice decât cele ofi-
ciale etc. etc. Cine a trăit lucrurile astea știe bine des-
pre ce e vorba. Cine nu, se poate informa.

G.M.: M-a pus pe gânduri şi am reţinut punctul
dvs. de vedere privind importanţa relecturii.. De
aceea, o să vă întreb care au fost impresiile dvs. de
lectură, nu la 15 ani, cum ar zice unul dintre vorbi-
tori, prozatorul Cristian Fulaş, ci la apariţia unor
romane precum „Moromeţii”  sau „Cel mai iubit...”,
dar şi după 89... S-a schimbat ceva esenţial în grila
dvs. de lectură?

V.P.: Singura lectură conștientă și profundă e
relectura, cum a mai spus cineva. Pe măsură ce reci-
tesc, mai ales cărți precum Moromeții sau povestirile
din care a luat naștere romanul, văd tot mai bine subs-
tratul. Capodopera lui Marin Preda pare o scriere sim-
plă, ce vine natural, din simplu talent înnăscut, din
instinct, iar tu, ca om care citește și se lasă prins,
găsești că nu e mare lucru acolo. Însă o lectură
minuțioasă, ce nu uită plăcerea și nu adoarme ochiul,
începe să vadă toată dantelăria stilistică, stratificarea
sensurilor, felul extraordinar și foarte „Marin Preda”,
poate cel mai specific lui din câte există, de a se juca
cu aparența și esența, mereu ascunsă la el. Moromete,
personajul adică, e cel mai aproape de felul în care
funcționează scriitorul, pe planuri multiple, concomi-
tent. Lumea asta nu e deloc simplă, cum s-ar putea
crede.

G.M.: Pe de altă parte, astăzi aţi reedita identic
sau aţi face anumite ajustări  în ceea ce priveşte car-
tea dvs. despre Preda?

V.P.: Cartea aia ar trebui s-o rescriu în totalitate,
ca s-o aduc la înțelegerea pe care o am azi despre
proza „de tinerețe” din creația lui Preda. Iar modifică-
rile ar fi nu doar stilistice și de detaliu, ci de ansam-
blu. Nu știu dacă „ajustările” astea, cum ziceți, sunt
posibile fără să distrug complet ce am publicat în
1983. Voi încerca să văd asta în lunile care urmează,
dacă lucrul la cartea despre Louis-Ferdinand Céline o
să-mi îngăduie această porție de plăcere într-un ocean
de amar, ca să o dau pe metafore și hiperbole. 

G.M.: Am lăsat spre final, poate, cea mai grea
întrebare... Merita Preda un Nobel sau, mai degrabă,
să se facă o excepţie şi să îl primească fie şi postum,
pentru „Cel mai iubit..”, mai ales în contextul rămas
neclar al morţii sale?

V.P.: Nu am auzit de un premiu Nobel postum.
Juriul Nobel, se știe, nu se înșală niciodată, nici când
se înșală mereu. Nu cred că lucrul ar fi posibil, chiar
dacă or să apară asemenea corecții în modul suedez de
premiere. Că Preda ar fi meritat o mare recunoaștere,
nu am nici cea mai mică îndoială. Însă Preda n-a fost
niciodată tradus și publicat magistral în literaturi cu
vastă expunere. Nu poți vorbi despre o operă care „a
adus cele mai mari beneficii umanității”, dacă nu ai
reușit să încerci să oferi acel produs conțiinței mon-
diale, măcar în parte. 

G.M.: În final, cu speranţa că vom continua acest
dialog pe un alt 5 august, pentru cei care nu au fost
prezenţi la Centenar, vă solicit o invitaţie la reflecţie
sub forma unui scurt fragment din conferinţa dvs.,
despre receptarea personajelor lui Marin Preda... 

V.P.: Fragmentul pe care mă îndemnați să-l aleg
din conferința de la București mă tem că va părea aici,
fără demonstrația necesară, cam hodoronc-tronc.
Dacă e musai, aș alege următoarele rânduri:

„Prin Moromete și ai lui, Marin Preda nu inven-
tează, ci descoperă o realitate veche, general-umană.
Tiparul teatral și personajul care-l exprimă, formulă
umană și literară totalizantă și universală, preexistă
literaturii lui Preda, așa cum a preexistat și literaturii
lui Tolstoi, Slavici sau Sadoveanu. Faptul că el a «re-
descoperit» și a recreat din postura de mare scriitor
tipul uman și literar teatral nu a fost însă în măsură să-
l exprime și pe autor ca «mare singuratic», ființă indi-
viduală, ruptă de comunitatea originară. Romanele
ulterioare vor căuta expresia unui personaj problema-
tic, original, modern, nou (toate aceste atribute se pot
pune și între ghilimele), situat în afara marilor tipare
umane, așa cum fusese omul teatral din Moromeții. 

Niciodată însă, pe tot parcursul acestei căutări lite-
rare și umane din perioada sa matură, nu va mai fi
atinsă plenitudinea ce emană din paginile ce reacti-
vează tiparul personajului teatral. Prezența lui animă
și direcționează fără greș sensul general al prozei din
perioada de «tinerețe» și îi conferă un vibrato pe care
literatura sa nu-l va mai cunoaște ulterior.”

Interviu de George MOTROC 
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Cât despre războiul recent din Ucraina, gândindu-
mă la el sunt izbit de o confuzie programată, consta-
tând că și unii și ceilalți, cei din cele două tabere aflate
în luptă, și nu doar de pe front ci extins până la a
cuprinde întreaga planetă, oamenii de pe întregul
pământ se împart în două și cu toții se acuză reciproc
că sunt naziști, așa își aruncă unii altora imprecațiile,
rușii spun despre ucrainieni că sunt naziști și că este
vital necesară o denazificare a lor iar ucrainienii și toți
cei care îi susțin spun despre ruși că doar aceia sunt
naziști. Ticăloasă confuzie această cantonare în
comoditățile propagandei, cât mai departe de adevăr!
Germanii și-au avut și ei păcatele lor, pentru care au
plătit cumplit, dar cu ceea ce se întâmplă acum ei nu
au absolut nicio legătură, nicio asemănare, și vorbin-
du-se astăzi de nazism cu referire la ei li se aduce o
nemeritată insultă pentru că cei de altădată nu au
coborât nicicând în zonele imunde în care se bălăcesc
protagoniștii de azi. Nedrepți și invadatori cum erau,
față de cei de azi germanii și-au avut o demnitate a lor,
o ținută. Totuși, pe de altă parte, dincolo de acestea,
acuzele în cauză și realitatea istorică din care emană
reprezintă și o prelungire, cum nu se poate mai direc-
tă, a celui de al doilea război mondial, dovedind că
ceea ce era minciuna lui nu s-a stins deloc ba chiar
este atât de vie încât ucide astăzi cum nu se poate mai
eficient. Și dacă vrem să înțelegem ceva, cu imaginile
ororilor de azi trebuie să comparăm apelurile la crimă,
la viol și umilire bestială de până la anihilarea ființei
umane, pe care, în războiul considerat ca fiind înche-
iat, le-a exprimat cu maximă vehemență un scriitor
sovietic de prestigiu în epocă, un anume Ilya
Ehrenburg astăzi uitat, cândva trăitor la Moscova dar
născut în Kiev. De parcă soldații ruși de azi și-ar avea
în textul aceluia supremul ghid al crimei totale, unul
dintre cele mai abominabile, mai abjecte dintre câte
au fost scrise vreodată. Pe o anumită latură a lui, nu
este deci războiul de acum o continuare în acest sens

a celui de ieri? O ocazie de a înțelege mai bine ce a
fost acela dincolo de obloanele propagandelor dirija-
te. O oportunitate de a ieși din minciună, deși paznicii
ei sunt nespus de vigilenți, de prompți în a pedepsi
orice tentativă spre adevăr!

Urmărind îndeaproape evenimentele recente, am
fost surprins să constat că îmi erau oarecum cunoscute
numele multor localităților despre care se relatează în
mass-media că sunt teatru de război. Ciudățenia ține
de faptul că denumirile respective îmi erau familiare
din poezia unor autori români care descriu în versuri
ororile din ultimul mare război mondial. Mai exact,
mă refer la doi poeți legionari care fiind implicați în
rebeliunea împotriva Conducătorului statului nu doar
că au fost judecați de tribunalele de atunci dar după
pronunțarea unor severe condamnări la privațiune li s-
a oferit alternativa ca să fie scutiți de temniță în
schimbul opțiunii de a merge pe frontul antisovietic în
linia întâi, ceea ce cei doi au și făcut. Iar acolo, pe
front ei au luptat dar au și scris poezii pe care îndată
le-au publicat. Am în vedere în primul rând pe Radu
Gyr cu Poemele de răsboiu pe care le-am străbătut
recent, într-o reeditare a lor, și îndată apoi Poeme de
pe front publicate cândva de Virgil Carianopol. În linii
generale constat că și într-un caz și în celălalt lipsește
tonul festivist, patriotard, de propagandă, după cum
ne-am fi așteptat din partea a doi poeți înrolați într-o
formațiune politică ce făcea caz de angajamentele
ideologice în favoarea patriei. Fără excepție, produc-
tele lor lirice excelează printr-un realism împins până
la tonurile sarcastice, grotești, întotdeauna expresio-
niste prin secvențele cu care schițează reportaje versi-
ficate de pe frontul în care era angajată în lupte și
armata română.

Din cele două produse lirice, cu adevărat impor-
tant este volumul pe care îl citez după reeditarea:
Radu Gyr, Crucea din stepă, poeme de răsboiu,
Prefață de Barbu Cioculescu, Ediție îngrijită și note
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de Ioan Popișteanu, Ex Ponto, Constanța, 1998. În
localitățile în care iarăși e război, regăsim imaginile
de altădată, localizate și datate de poet: În floarea-
soarelui, pe dâmb, în bozii,/ în mărăcini, în gropnițe:
explozii (p. 17). Și îndată apoi pe pagina următoare, la
finele poeziei se menționează: Karpova, august,
1941. O altă imagine specifică găsim ceva mai depar-
te: Ne-am târât, julindu-ne pe coate,/ până-n fundul
gropilor posace./ Din mantăi curg mlaștini desfunda-
te,/ în bocanci ne clefăie băltoace., iar în final preci-
zarea: Vigoda, octombrie, 1941. Pe mai departe, pen-
tru a nu îngreuna textul, las deoparte localizarea și
datarea poeziilor dar citez similare imagini ale războ-
iului, ale celui de al doilea război mondial, valabile ca
adevăr și pentru cel din prezent, operațiune militară
cum mai este el denumit. Localizările sunt clare fie și
numai din versurile ce pot fi citate: De-aicea, din pră-
păd și jărăgăi,/ din zariștea Odesei, sub rachete (p.
36), de parcă după atâtea decenii scurse de când a fost
scrisă poezia nu s-a schimbat mare lucru pe front.
Numai că autorul poeziilor, față de reportajele de
acum, este mai direct, mai expresiv și mai antirăzboi-
nic: Intrăm trudiți și vineți, duhnind a mucegaie,/ în
satul sterp cu case de bălegar și paie (p. 37).  Și mai
apoi, chiar în finalul aceleiași poezii, Radu Gyr notea-
ză cu sarcasm: Târziu, pe sub căruțe, prin gropi, sub
camioane,/ simțim, în somn, cum stele ne intră prin
vestoane/ și-n timp ce luna-și află pe-un nor de pâslă
jilțul,/ prin satul putred moartea ne caută cu șbilțul
(p. 38).

Acestă descriere în tonuri de maximă asprime a
războiului, fără pic de aderență, continuă expresiv,
precum în reportajul în versuri al unui Spital de cam-
panie, localizat și datat Nicolaev, aprilie, 1942, de
parcă cineva ar fi intuit cele care se petrec peste dece-
nii tot pe aceleași meleaguri: Vin camioane de pe
front. Descarcă/ ciozvârte vii de fașă și de vată.../ De
sânge vânăt asfințitu-i leoarcă,/ lumina pute și e gan-
grenată. Și ceva mai încolo, pe pagina următoare a
aceleiași poezii: Și iar vin tărgi și uruie chesoane,/
prin seara vânătă, ucrainiană... (p. 52-53).

Puterea poetului de a se exprima figurativ ne-a
lăsat imagini ale unei Ucrainii nemuritoare, valabile
atunci în al doilea război mondial și tot atât de adevă-
rate și astăzi: Cu sânii arși și șoldurile goale,/ înge-
nunchează stepele-mblânzite./ Cetățile/ ursoaice-
nlănțuite/ se tolănesc și mormăie domoale (p. 59). E
harul creatorului care zugrăvește astfel de fresce ale
războiului, precum și o impresionantă imagine a unei
nopți pe front: Ci nu sorbim în inimi decât duhoarea

iute/ de hoit ce putrezește sub reci nemărginiri./
Mitraliera tace; doar stepa își ascute / pe gresie de
greieri cuțitele subțiri. (p. 70). Un vag aer de atempo-
ral, de vetust oarecum plutește peste cele mai multe
dintre poeme, dar uneori găsim și imagini care le
apropie de ceea ce putem bănui că ar caracteriza răz-
boiul de azi: Din față,/ din spate,/ din flancuri,/ vin
tancuri,/ ard tancuri,/ cresc tancuri,// Vin peste noi,
peste lume,/ peste cer, peste zări.../ Spăimântătoare/ –
arătări/ ne-nduplecate huidume -/ peste noi, peste
lume.// Totul se întunecă. Iată-le/ fulgerând blestema-
tele,/ dărâmând orizontul./ Stepa se clatină. Frontul/
pârâie, muge, se-ascunde/ în găuri afunde.// Vin.
Despică epoci, genuni,/ năruie, macină, scurmă,/
cumplite viziuni/ ale catastrofei din urmă. (p. 66). Cu
astfel de evocări ale tehnicii militare în luptă, poetul
mai face un pas spre ceea ce putem bănui că este chi-
pul de azi al războiului din Răsărit. Se adaugă apoi și
invocarea adăposturilor de război, terifiante în felul
lor, pe care le putem culege din ciclul de poeme care
a văzut lumina numai târziu, mult în postumitatea
poetului, precum: Sub pași, piatra fierbe de ură./
Foamea, oloagă și ciuntă,/ își strâmbă putreda-i
gură...// Și omul scrâșnește... Și-nfruntă.// De atâta
cocleală prin adăposturi,/ pielea a prins miros de
morminte (p. 93). Aceeași descriere a subteranei
încheie și evocarea pusă sub titlul Secol: Cârtițe, cum
bâjbâim în humă/ la pândiri holbate prin subsoluri!
(p. 95). Sau altădată insistând pe condiția inumană:
...mișunăm prin pivniți, cu spaimă, ca guzganii... (p.
101/). În astfel de condiții mai este valabil doar ade-
vărul enunțat scurt și înspăimântător că viața e numai
spaimă și moarte (p. 115).

Cu o astfel de temă, a poeziei războiului, mai
exact a anti-războiului sau cum s-a numit în epocă
prin utilizarea unei expresii, analfabete pentru că folo-
sea un oximoron, poeziei a luptei pentru pace, s-au
scris ulterior, în comunism, hecatombe de producții
lirice din care nu a rămas nimic. Sfioasă, undeva într-
un colț de pagină complet nefrecventată strălucește
diamantul pur al unei scurte poezii a legionarului
izgonit de autorități pe front, în linia întâi: Se numește
Rod, cu un titlu mult utilizat ulterior de un poet de
succes: De la Prut până la Don/ din Crimeea mai-
nainte,/ ierburi mari peste beton,/ tânăr grâu peste
morminte.// (...) Patru zări împărătești/ ard de rodul
proaspăt pline.../ – Grâule, din cine crești?/ - Iarbă,
cine plânge-n tine? (84).

Prin comparație cu cartea la care m-am referit
până aici, placheta de poeme a lui Virgil Carianopol,
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deși mai puțină ca dimensiune, își are și ea caracteris-
tici care o individualizează. În cele ce urmează fac tri-
mitere la singura ei ediție din câte știu: Virgil
Carianopol, Poeme de pe front, Editura Bucur
Ciobanul S.A., București, f.a. Fără an dar nu mult
după începutul cărții îndată dăm peste un poem care
chiar prin titlul său deconspiră cu oarecare
aproximație datarea lipsă: Însemnare din 22 Noemvrie
1942 (p.18).

Există o problemă cu această poezie de război, ce
ține de cât de mult ea se referă la faptul capital al uci-
derii, la ceea ce decide orice conflict militar, căci fără
a ucide el nu mai este conflict pe viață și pe moarte!
Radu Gyr se mărginește la descrierea unei ambianțe
profund degradate, o coborâre prin război în deriziune
și în moarte. Abia într-un singur loc, în poemul
Cruciații (p. 15), el se referă și la conflictul militar dar
mai degrabă într-un mod aluziv, în versuri ca acestea:
Doamne, printre vâlvătăi/ suntem cruciații Tăi.
Uimitor este faptul că poemul sugerează că soldații
luptă nu în beneficiul unei patrii, ca să răzbune ultra-
gierea ce i-a fost produsă ci exclusiv în favoarea
credinței creștine, ei fiindu-le  adversari unor armate
ateiste, se subînțelege aceea a comuniștilor sovietici.
Lipsa referirilor la țara care i-a dus pe front este com-
pensată de Virgil Carianopol, un autor mai simplu dar
și mult mai direct în atitudine. Într-o poezie cu o
destinație explicită acesta se adresează Pentru leatul
care vine și căruia îi spune: Nu mai plânge camarade
dragă,/ Râzi; atât e tot ce-a mai rămas./ Cine știe de-
o mai scrie mâine/ Mâna care scrie azi acas’ –// Nu
mai plânge, râzi și râzi mereu/ Și omoară tot și iar
omoară./ E mai sfântă mâna ce ucide ca soldat/ Decât
mâna care plânge pe vioară! (p. 12). 

O motivare schiloadă a atitudinii militare în slujba
patriei încearcă poetul în versuri ca acestea: Sfinții
care mor, răsar din nou,/ Nu rămân să viețuiască-n
lut./ Trage camarade, trage, trage!.../ Nu omori pe
unul cunoscut.// Seceră, să nu mai văd nimica,/ Să n-
aud nici tunul cum mai rage.../ Suntem sfinți, luptăm
pentru dreptate./ Trage camarade, trage, trage!... (p.
29). Dar nici nu exclud aici o intenție de sarcasm din
partea autorului condamnat indirect să lupte pe front
în linia întâi tocmai pentru o presupusă violență iar
acum adus în situația de a ucide din ordin. O simplă
presupunere! Mai apoi, de pe undeva De la Anapkaja,
poetul își condensează impresiile: Stepă, numai stepă,
stepă.../ Groapă, amintiri, război/ Și Rusia ce   se-
ntinde/ Ca o mare de noroi. (p. 44). Descriind un
Bombardament, el notează parcă blestemându-și

viața: Au prins din zori să bată ca nebunii.../ Și scoși
de teamă de prin văgăuni,/ Cu ochii înroșiți de-atâta
fum,/ Fugim ca șerpii buimăciți la drum.// Ne strecu-
răm prin șanțuri cu noroaie./ Ne pare mană acele de
ploaie./ E-atât de sfântă moartea și de grea/ Că nici
pământul galben nu ne vrea. (p. 46). Și apoi, ca într-
un rezumat final, placheta de versuri ale lui Virgil
Carianopol pare a se încheia cu o poezie ce își are în
frunte strofa următoare: Înaintăm. De patru zile
plouă./ Oriunde pui piciorul te afunzi./ De ploaie și de
gloanțe în Rusia,/ N-ai niciodată unde să te-ascunzi
(p. 58). 

Ca într-un ciob în care se oglindește, în reducție,
universul întreg, avem aici incorporate problematicile
epocii noastre. Poeții români de azi, câți vor mai fi
existat, nu compun versuri despre războiul din
Răsăritul proxim și, fapt capital, nu sunt obligați să
lupte pe front. Cel puțin deocamdată! Iar în ultimul
război mondial, în forma lui cunoscută până acum,
nouă și celor alături de care luptam ne era adversară
Rusia sovietică, în cuprinderea căreia era cuprinsă și
Ucraina. Ulterior, aceasta a fost disjunsă și între cele
două, cândva realități indistincte, se dă acum războiul
total, unul care pune în evidență ceva ce propagandele
au ascuns cu eficiență totală: violența ultra-criminală,
construită în acel război mondial și cultivată ulterior
până la dimensiuni care amenință azi însăși existența
omenirii.

N.B. Cei doi poeți și-au convertit o condamnare la
închisoare în participarea pe linia întâi a războiului
antisovietic. Într-o situație similară, alți astfel de
condamnați trimiși pe front au fost uciși de agenți ai
serviciilor secrete românești. Arșavir Acterian mi-a
spus că în familia sa se știa că fratele său Haig
Acterian, după o similară condamnare, ajuns pe front
în mod forțat a fost împușcat în ceafă de cineva din
spatele său în timp ce el era cu fața spre adversarii
armatei române. Am aflat cu întârziere mare și poate
din acest motiv cu toate strădaniile insistente nu am
reușit să îmi procur un exemplar al cărții ca să verific
ceea ce mi s-a spus de o persoană de toată încrederea
că în Memoriile căpitanului Dumitru Păsat, editate și
prefațate de Eugen Negrici, București, Humanitas,
2015, un om de onoare depune mărturie despre feno-
menul relatat de bătrânii legionari că mulți dintre acei
condamnați au fost uciși pe front de agenți ai servicii-
lor secrete românești. Și-au avut și democrații asasinii
lor!
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Oportuniștii abili speculează mai puțin minciuna ca
atare, cât plurivalența adevărului, care fiind, după spu-
sele lui Goethe, „un diamant ce nu strălucește doar pe o
parte, ci pe un mare număr de laturi”, poate intra uneori
în jocul minciunii.

* 
Misterul care poate lua naștere din orice așteptare.

* 
„Vai și amar de omul care nu crede în nedreptate”

(Christian Morgenstern). Pentru că a crede în nedreptate
e mai util decât a crede în dreptate, aceasta putând fi vic-
tima lesnicioasă a idealismelor de joasă speță.

*
„Dintr-un punct de vedere cosmogonic, apa se refe-

ră la două complexe simbolice antitetice care nu trebuie
confundate: apa coborâtoare și cerească. Ploaia este o
sămânță uraniană care fecundează glia, deci masculină
și asociată cu focul celest; aceasta este apa la care se
referă Lorca în Yerma. Pe de altă parte, apa primordială,
apa care se naște din glie și din zorile albe este feminină;
glia este asociată aici cu luna, simbol al fecundității
împlinite, glia rămasă grea din care apa iese pentru ca,
odată cu declanșarea fecundației, să aibă loc
germinația” (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant). 

* 
Propozițiile care se întâmplă să-ți placă dintre cele

pe care le așterni, despărțiri tandre de tine însuți.
* 

Senectute. O tactică. Ești dispus a înfățișa conștiinței
tale o listă a lucrurilor simple, spre a evita excesul sufo-
cant al celor dificile care abia așteaptă să li se substitu-
ie.

* 
Memoria: una din incomoditățile majore ale ființei

noastre. Amintirea: revanșa de care poate avea parte.
* 

Un păcat pe care îl săvârșești împotriva ta însuți e
totodată un păcat împotriva lumii.

* 
„A trăi într-un loc plăcut când sufletul e în altă

parte. În oraș când visezi satul, în sat când visezi orașul.

Peste tot când visezi marea. S-ar părea că e sentimenta-
lism, dar nu e. Proba contrarie este acel all-pervadin-
gness al imaginii. Apreciem o realitate doar filtrând-o
printr-alta. Numai când trece într-alta. Iată de ce copilul
descoperă lumea cu ajutorul transfigurărilor literare sau
legendare, sau, în orice caz, formale. Iată de ce «esența
poeziei este imaginea». De aici s-ar putea deduce că
lumea, viața în general capătă valoare numai când ai
sufletul într-o altă realitate, extraterestră. Spunem: cu
sufletul îndreptat spre Dumnezeu. E cu putință?”
(Cesare Pavese). 

* 
Text al tău pe care l-ai avut sub ochi de prea multe

ori, astfel încât nu-ți mai poți da seama cu ușurință dacă
e unul „izbutit” ori ba. Obișnuința tinde a reduce jude-
cata critică.

*
Finețea energică, textura de metal a paginii lui R. P.

Tăietura de scalpel chirurgical a scrisului său din Jurnal,
cinismul strălucitor al acestuia, în descumpănitor con-
trast cu căldura fratern învăluitoare a omului care-ți
inspira confesiunea. Oare de ce? Gândul retrospectiv nu
exclude trista intervenție a unui simulacru. Ca și când o
persoană anafectivă s-ar lamenta – experimental? pro-
vocator? interesat? – într-un rol opus. Romancierul
devenind personaj pe alături de sine.

* 
„Filosofia nu e nimic altceva decât decizia, odată

luată, de a privi cu naivitate în sine și în jurul sinelui” (
Henri Bergson). 

*
Tușele de culoare afectivă pe care uneori le aplicăm

unor idei aducându-le „la zi”, în condiția unui act de
viață. Raționalul e însuflețit de un irațional adecvat.

* 
A trăi întru scris, variantă mundană a trăirii întru

credință. A.E.: „Dar scrisul nu prejudiciază credința?”.
Vezi prestidigitatorul menționat de Anatole France, care
se roagă în fața unei icoane înfățișându-i profesionalul
său joc de cuțite.
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* 
„Problema răului în lume: prima întrebare-încuie-

toare pe care ți-o pun cei ce se miră că poți crede. Nu
există explicație concludentă, răspuns categoric. Dintre
toate cel mai coerent răspuns mi se pare cel dat de
Dostoievski, însușit de Pavel Evdokimov: Dumnezeu a
creat lumea inocentă, fără de rău. Dar pe om l-a creat
liber, adică liber de a crea răul, de a-l introduce în lume.
Acesta e riscul pe care și l-a luat Dumnezeu prin actul
creațiunii, riscul divin asupra căruia stăruie (aș zice: pe
drept cuvânt) Losski în teologia apofatică. Omul a trecut
de la ideea de rău, de la posibilitatea răului (știut de
Dumnezeu ca virtualitate) la înfăptuirea răului. (…)
Introducerea răului în lume, ca principiu activ, este un
act de creație, analog actului divin. Satana îl ispitea pe
Adam șoptindu-i: «veți fi ca Dumnezeu». Grăind astfel
Satana nu a mințit pe de-a-ntregul; făptura, timp de o
clipă, a devenit divină; a creat paralel cu divinitatea
răul. Care a contaminat lumea. Ceea ce și explică de ce
singurul lucru pe care l-a dus Isus de pe pământ în cer
sunt stigmatele” (N. Steinhardt). 

* 
Senectute. Acum, cu o înduioșătoare claritate a

conștiinței care îți apare în unele momente, ești cel ce
ești și totodată cel ce nu ești. Nu în relație antagonică
precum odinioară, ci într-un acord mutual. 

* 
Tristețea unei zile în care n-ai scris nimic,

indispoziție la capătul unei zile active în e*ces, starea
cea mai amară într-o zi în care ai întrerupt scrisul fără
voia, ta cu diverse angarale. 

* 
Poet. Prea „inteligent” pentru a-și asuma afectele,

prea stăpân pe sine pentru a putea urmări realmente ara-
bescurile sensibilității. Deși „uscat”, le mimează în tex-
tele sale. 

* 
Orice secvență luminoasă a trecutului mai mult ori

mai puțin îndepărtat pare a semnala o copilărie a ființei,
una stagnantă. Amintirea egală cu o copilărie eternă. 

* 
„Într-unul din cele mai grele momente ale vieții lor,

când au fost nevoiți să-și strângă rapid strictul necesar și
să fugă din calea armelor pentru a-și salva viețile, ucrai-
nienii nu au ezitat să-și pună în puținul bagaj ceva cu
adevărat important – prietenul necuvântător. În genți
speciale de transport unii își cară pisica, alții cățelul,
alții hamsterul. Ba chiar unii au plecat cu peștii din
acvariu, puși în siguranță în mici boluri cu apă. Așa au
luat calea pribegiei și s-au înhămat la un drum lung, spre
necunoscut. «Nu credeam că o să văd asta în decursul
vieții mele. Dacă oamenii ăștia, în unul dintre cele mai

groaznice scenarii ale existenței umane, nu s-au gândit o
secundă să își lase animalele în urmă, nici un alt argu-
ment cretin care îmi va fi dat la o viitoare returnare a
unui câine de adopție nu va sta în picioare. Absolut
nimic, nici măcar războiul, nu justifică abandonul ani-
malelor», scrie pe pagina sa de Facebook Carla
Buleanu, președinta Big Hearts Society” (Click, 2022). 

* 
Scriptor. Imitație personală: epigonism. Imitație

publică: modă. 
* 

Senectute. Totul de pierdut, cu toate că a mai rămas
atât de puțin. Cantitatea devine mizericordioasă. 

* 
Scriptor. În plină energie productivă, ești dispus a

trece lucrurile simple într-un cod al complexității. La
senectute, ești dispus a simplifica lucrurile complexe
pesemne spre a le apropia de condiția lor originară. 

* 
„Cei mai mari învățați n-au fost și cei mai mari

înțelepți” (G. Chaucer). 
* 

Înfățișări ale realului devenind revelatoare prin tex-
tul ce li se dedică. În afara textului, simple pretexte ale
acestuia.

* 
„Mandala înseamnă cerc, mai exact, cerc magic.

Mandalele nu sunt răspândite numai în întregul Orient,
ci sunt atestate și la noi în număr mare, începând cu
Evul Mediu. Mai cu seamă în lumea creștină ele există
încă din Evul Mediu timpuriu; cele mai multe îl au pe
Cristos în mijloc, iar pe cei patru evangheliști sau sim-
bolurile lor, în punctele cardinale. Această concepție tre-
buie să fie foarte veche, odată ce și Horus a fost astfel
reprezentat, împreună cu cei patru fii ai lui, de către
egipteni. În majoritatea cazurilor, mandala are forma
unei flori, a unei cruci, a unei roți, cu o tendință marcată
de a lua cifra patru drept bază a structurii sale” (Jung). 

* 
Să fim sinceri. Evoluția societății umane: o barbarie

din ce în ce mai educată. Armele progresiv distrugătoare
posedă încă în mentalul actual funcția unor mijloace
educative. 

*
Democrația, un vis al rațiunii. Așadar un fenomen

paradoxal.
* 

Actualitate. Virtuțile riscă a plictisi, păcatele riscă a
amuza. 

* 
„Colectivizarea a fost de lungă durată, a cuprins

întreaga țară și o mare parte a populației, respectiv toată
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populația rurală a României, estimată în 1948 la
apro*imativ 75 % din populația totală – aproximativ
12.000.000 de locuitori dintr-un total de 16.000.000.
Potrivit datelor oficiale, numai până în 1952 peste
80.000 de țărani au fost închiși pentru că s-au opus
colectivizării, 30.000 fiind condamnați în urma unor
procese publice. Din această perioadă tragică a
existenței țăranului român au rămas folclorul colectivi-
zării și folclorul rezistenței anticomuniste” (Mircea
Carp).

*
Devenind tot mai performantă, oare tehnica moder-

nă nu simplifică arbitrar ființa umană, n-o reduce la
condiția de rudă săracă?

* 
„Senatul olandez a aprobat achiziționarea tabloului

Purtătorul de drapel de Rembrandt, aflat în proprietatea
unor membri ai familiei Rothschild, pentru care țara va
plăti 150 de milioane de euro. Oare în cazul acesta
putem vorbi de patriotism?” (Dilema veche, 2022). 

*
Visul în neîmplinirea sa asumată, aidoma unei

umbre ce s-a despărțit de trupul care a produs-o.
* 

„Conferință populară la Corbigny, despre Molière,
pe 29 decembrie 1901. (…) Vorbesc o oră și un sfert fără
să obosesc, și nu mă ating de paharul cu apă. Cu
siguranță că asta mă crește în ochii lor! (…) Bieții
oameni! Îmi dau impresia că am făcut prea mult în viață,
și a venit vremea să fiu sfânt. Un surd mă ascultă din
profil, cu mâna pâlnie la ureche, vădindu-și atenția într-
o strâmbătură groaznică. Dumnealor nu respectă decât
pe cineva «care nu-i prost». Despre o babă îngrozitor de
zgârcită, spun: «zică-le lumea orișice! O fi ea ce-o fi, da
proastă nu-i». Muncitorul și țăranul vin la conferință din
dorința de-a se amuza sau de-a se instrui: de judecat, vor
judeca după aceea. Burghezul nu vine decât din dorința
de-a judeca. Renunță sau se abține. Aplauze violente și
scurte. Doamnele cred că prezența lor scutește de rest”
(Jules Renard). 

* 
Ideal devenit tipar, șablon de ștanțat realul.

* 
Maturitatea poate însemna și o tasare a opiniilor, un

plictis al interesului față de tine. O inapetență pentru
funcția sa cognitivă, în favoarea unui dèja vu comod,
inclusiv în sfera lumii tale personale. 

* 
Melancolia: o suferință care are dispoziția de a se

privi în oglindă.
* 

„Sublimul nu îi poartă pe ascultători către persuasiu-

ne, ci către exaltare, fiindcă distanța neprevăzută pe care
o provoacă precumpănește întotdeauna în raport cu toate
acele lucruri care ne conving sau ne plac” (Pseudo-
Longinus). 

* 
Știința: poezia tehnicii, tehnica: proza științei. 

* 
A.E.: „Poetul X? Aidoma unui hoț de buzunare care

«obține» câte ceva în momentele de aglomerație textua-
lă de la confrații neatenți. Uneori relativ abil în
operație”. 

* 
A.E.: „Scriptor depresiv, anxios. Se desconsideră pe

sine, uneori atât de rodnic”. 
* 

„Unora muzica le apare drept o artă primitivă, cu
puținele ei tonuri și ritmuri. Dar simplă este doar
suprafața ei, în timp ce corpul, care face posibilă inter-
pretarea acestui conținut manifest, deține întreaga com-
plexitate nesfârșită pe care o găsim sugerată în forma
exterioară a celorlalte arte, și pe care muzica o trece sub
tăcere. Ea este, într-un anumit sens, cea mai rafinată din-
tre toate artele” (Wittgenstein). 

* 
Precaritatea unui episod din viață pe care nu l-ai

putut însoți cu un vis.
* 

Nu-mi place să mă reîntâlnesc cu filmele pe care le-
am văzut cu decenii în urmă. Îmi dau o senzație de ano-
malie, ca și când aș revedea persoane cunoscute pe
atunci, cu un fizic neschimbat. Aidoma unor revenanți.

* 
Impresionat de cercetările lui Mesmer, Balzac scria:

„Astăzi atâtea fapte dovedite autentice, provin din
științele oculte, încât într-o zi acestea vor fi profesate
precum se profesează chimia și astronomia. Una dintre
cele mai mari științe ale Antichității, magnetismul ani-
mal, provine din științele oculte la fel cum chimia a apă-
rut din furnalele alchimiștilor”.

* 
S-a scurs un timp de la pierderea unei mici făpturi

multiubite. Starea ta: o durere limpede aidoma apei din
pahar, o deznădăjduită armonie cu ființele și lucrurile
care au mai rămas.

*
O apreciere a religiei la Okakura Kakuzo: „În religie

viitorul e îndărătul nostru”.
* 

Senectutea: o dramă dornică de-a parveni la condiția
de tragedie. 
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Confruntarea cu Schopenhauer

Fascinanta călătorie în universul gândirii emines-
ciene a lui Ștefan Munteanu, începută cu O istorie a
opiniilor privind filosofia lui Eminescu (I, București,
Editura Eikon, 2017, II, 2019), continuă anul acesta
(2022) cu volumul al III-lea, la aceeași editură, cuprin-
zând, de astă dată, numai trei exegeți: Liviu Rusu,
Mihai Ciurdariu și Tudor Ghideanu. Primele două volu-
me radiografiază 35 de personalități interesate de cuge-
tarea eminesciană: Titu Maiorescu, C. Dobrogeanu
Gherea, Grigore D. Pencioiu, Nicolae Petrașcu, Vasile
Goldiș, Vasile Gherasim, I.A. Rădulescu-Pogoneanu,
Panait Cerna, H. Sanielevici, Mircea Djuvara, Mircea
Florian, Marin Ștefănescu, Sterian C. Dumbravă,
Romulus Demetrescu, Henrieta Sachelarie, Cezar
Papacostea, G. Bogdan-Duică, Iulian Jura, Ion Sân-
Giorgiu, Grigore Tăușan, Ion Petrovici, Tudor Vianu
(vol. I), Alexandru Grama, Nicolae Zaharia, Ciprian
Doicescu, Demetrio Marin, Rosa del Conte, Sergiu Al-
George, Marin Tarangul, Octavian Vuia, Constantin
Amăriuței, Alexandru Boboc, Tudor Cătineanu, Vasile
Muscă, Elvira Sorohan (vol. al II-ea).

Prima calitate a analizelor critice ale prof. univ.
Ștefan Munteanu este acuratețea expunerilor, fundată
pe o bună cunoaștere a operei și personalității celor
vizați, dar mai cu seamă a operei eminesciene privită
din perspectiva ecuației poezie-filosofie, ruptura dintre
ele ducând la erori de investigare și de evaluare compa-
ratistică și hermeneutică. În Cuvânt înainte la acest al
treilea volum, Ștefan Munteanu îl invocă pe Constantin
Noica în sprijinul abordărilor sale eminesciene: „E o
altă întâlnire cu poezia, după cum e o altă întâlnire cu
gândul filosofic” (Introducere în miracolul eminescian,
Humanitas, 2003, p. 15). „Convingerea mea – adaugă
Ștefan Munteanu – este că Eminescu nici nu se putea
întâlni, separat cu poezia și, separat cu gândul filosofic,
întrucât nu le putea separa și nici nu găsea necesar să le
separe, împotriva firii lui. Dacă ar fi găsit o justificare,

pentru a le separa, probabil că ar fi acceptat să se mani-
feste doar ca poet, ori numai ca filosof. Avea șanse să
opteze pentru una dintre cele două perspective, însă le-
a respins pe ambele” (p. 6). E ceea ce, de pildă, n-a
înțeles, până la capăt, un ilustru estetician și filosof,
precum Liviu Rusu, în abordarea comparatistică din
Eminescu și Schopenhauer (1966), încercând să iasă
din prizonieratul antinomiilor prin conceptul estetic al
simfoniei eminesciene (conferința din 1979) și din
varianta De la Eminescu la Lucian Blaga și alte studii
literare și estetice (1981). Asta cu toate că în antinomii-
le transfigurate blagiene se găsea soluția hermeneutică
a enunțului filosofico-estetic eminescian antitezele sunt
viața, orice ruptură dintre ele fiind imposibilă.

Indiscutabil, studiul Eminescu și Schopenhauer s-a
dovedit a fi unul dintre cele mai complexe din compa-
ratistica românească a momentului. Cu atât mai mult,
cu cât venea după deceniul proletcultist, care însă a
lăsat urme prin materialismul dialectic și istoric, dar și
prin decizia lui G. Călinescu de a nu-i recunoaște lui
Eminescu originalitatea gândului filosofic, într-o abor-
dare mult prea preocupată de sursologie, după cum
indică însuși titlul studiului călinescian invocat de Liviu
Rusu: Izvoarele filozofiei teoretice a lui M. Eminescu,
în „Studii și cercetări de istorie literară și folclor”, V, nr.
3-4, 1956, studiu în care „divinul critic” decidea că filo-
sofia lui Eminescu, în ciuda unor „abateri” de la siste-
mul schopenhauerian „este în esența ei o variantă,
uneori și mai mult, un comentariu pe marginile filoso-
fiei lui Schopenhauer”. Concluzia este preluată de
Liviu Rusu în cel de al treilea capitol al studiului său,
Idei schopenhaueriene evidente la Eminescu, capitol
care – deosebește Ștefan Munteanu – „ne conduce cu
prudență, pe cărări periculoase, pentru că sunt bătătorite
cu prejudecăți” (p. 19) ale tradiției eminescologice.
Liviu Rusu perpetua, nuanțat, în definitiv, ideea gheris-
tă (de regăsit și la Al. Grama, într-o formă fundamenta-
list-religioasă, cu privire la nefasta influență a lui
Schopenhauer). Liviu Rusu observă, pe bună dreptate,
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că G. Călinescu nu intră în această deviere ideologică,
fiindcă el a urmărit, în special izvoarele teoretice ale
gândirii eminesciene, iar nu filosofia lui ca atare, și de
aceea revine cu întrebarea: „oare nu cumva există o
deosebire, o discrepanță chiar, între filosofia teoretică a
lui Eminescu și concepția de viață exprimată în poezii,
adică în gândirea lui poetică?” 

Această contradicție își propune Liviu Rusu s-o
rezolve. Și, în strădaniile sale, pornește de la o viziune
stratificată a realității, inclusiv de ordin psihologic și
estetic, ajungând în vecinătatea modernă a conceptului
niveluri de realitate, consacrat deja în fizica cuantică de
Werner Heisenberg (1940-1950), iar în filosofie de
către Ștefan Lupașcu, pentru ca în ultimele două dece-
nii ale secolului trecut să se ajungă la plenitudinea
metodologică a transdisciplinarității cristalizată de
Basarab Nicolescu, Michel Camus și de alți comilitonii
români și străini1. Nivelurile de realitate concepute de
Liviu Rusu sunt observabile cu uneltele psihologiei și
esteticii, pe orizontală și în verticalitate: „Nu cumva
viața sufletească a omului în general, dar mai ales a
creatorului, are mai multe niveluri, unele mai de
suprafață, altele mai de adâncime, ceea ce aduce cu sine
o altă întrebare: nu cumva influențele se pot exercita,
unele oprindu-se la straturile mai de suprafață ale psihi-
cului, în timp ce altele pătrund până în adâncimea lui?
În funcție de răspunsul la aceste întrebări se poate
rezolva cu adevărat problema influențelor în domeniul
literar și artistic și deci și problema raportului dintre
Eminescu și Schopenhauer” (citat de Ștefan Munteanu
la p. 25). Liviu Rusu, abătându-se oarecum de la strictul
determinism marxist, decide că primele două niveluri
de realitate psihică țin de verticalitate, de profunzimile
ființei, pe când influențele propriu-zise țin de orizonta-
litatea culturală și ideologică. Straturile profunzimii
sunt analizate de Liviu Rusu în capitolul al șaselea,
Perspectiva profunzimii la Eminescu. Aceasta se crista-
lizează pozitiv în robustețea viziunii poetice, în spiritul
critic-militantismului jurnalistic, încorporând ceea ce
autorul va numi simfonismul eminescian, adevărata lui
natură. Este ceea ce esteticianul va identifica a fi antis-
chopenhauerismul lui Eminescu pe care însă poetul l-ar
abandona, lăsându-se influențat de pesimismul epocii,
prin frecventarea, pe gustul vremii, a operei autorului
Lumii ca voință și reprezentare. Aici se conturează bru-
tal contradicția dintre verticalitatea personalității emi-
nesciene și captivitatea în orizontalitatea pesimismului
schopenhauerian. Această contradicție s-ar vedea ple-
nar în drama geniului din Luceafărul, Cătălina fiind
întruchiparea schopenhaueriană a femeii, trădând verti-
calitatea geniului, condamnându-l la retragerea finală

din lume. Din atare pricină, lui Liviu Rusu, dar și altora,
Luceafărul li s-a arătat ca o creație inegală „în privința
concepției fundamentale”. Din acest punct de vedere,
varianta versificată Fata în grădina de aur îi apare mai
„plauzibilă” decât cea finală din 1883: „Iar rezultatul
este profund pesimist; retragerea geniului, plin de
dispreț, în lumea rece a indiferenței”. „Inegalitatea de
viziune” a Luceafărului l-a determinat pe Liviu Rusu să
vină cu teoria că există două tipuri de „poeți naționali”,
care concentrează geniul național într-o capodoperă,
precum Dante (Divina comedie), Goethe (Faust), și cei
care îl reprezintă în întreaga operă, ca Shakespeare sau
tragicii greci. Asta spre a motiva de ce Luceafărul nu-l
plasează pe poet în prima categorie. Din exil, un
Constantin Amăriuței îi dădea replica, demonstrând că
Luceafărul e chintesența operei eminesciene.

Finalmente, Liviu Rusu ratează promițătoarea tri-
stratificare a nivelelor de realitate în evaluarea comple-
xei personalități și opere eminesciene, de unde încerca-
rea de a reveni asupra unității de viziune în conferința
Simfonia eminesciană (Satu Mare, 15 mai 1979) și în
studiul De la Eminescu la Blaga (1981). Cheia biruinței
era în conceptul blagian al antinomiilor transfigurate și
în ermetismul canonic al lui Ion Barbu care găsea între
poezie și geometrie terțul tainic ascuns în inegalabila
capodoperă Joc secund. Replica imediată în epocă a
venit de la filosoful Mihai Ciurdariu. O invocă și Ștefan
Munteanu în studiul următor al cărții. Criticul conchide
că eșecul exegezei lui Liviu Rusu (remarcabilă în deta-
lii) vine din remanențele sociologice marxiste corobo-
rate cu perspectiva preponderent psihologică a esteticii,
încât nu surprinde originala ecuație eminesciană filoso-
fie-poezie: „El nu are tăria să ne spună că această origi-
nalitate se clădește pe noua viziune a poetului-cugetător
asupra relației dintre poezie și filosofie” (p. 41). În
ciuda faptului că găsise suprema cheie hermeneutică:
iubirea, capabilă să explice simfonia eminesciană, o
simfonie neterminată, din păcate, câtă vreme nu trans-
cende oarba voință a lui Schopenhauer.

Pentru asta, ar trebui recitit Schopenhauer însuși, cu
ochii lui Eminescu, dincolo de pesimismul vehiculat de
două veacuri, cum o face, de pildă, Ilina Gregori2, chiar
dacă a recurs și ea la o demonstrație neterminată.

Note:
1. Vezi Theodor Codreanu, Transmodernismul, Iași,

Editura Junimea, 2005, colecția „Ananta. Studii transdisci-
plinare”.

2. Ilina Gregori, Știm noi cine a fost Eminescu? Fapte,
enigme, ipoteze, București, Editura Humanitas, 2008.
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La o conferință dedicată istoriei pedagogiei, dintr-
un lung șir de intervenții ale reprezentanților
facultăților de „științe ale educației” din universitățile
românești, am reținut cu ajutorul aparatului de foto-
grafiat câteva „slaiduri” conținând fraze cheie cu care
toată lumea bună a științelor educației e de acord (or
fi unii care se opun in petto, prin tuse înăbușită sau
cuhuceală, dar flegma lor e cu rază de acțiune inti-
mă). Iată frazele, enunțate clar și răspicat și sprijinite
de contraforții PP-ului țâșnind cu viteza luminii, din
proiector, pe ecran: „Ce reprezintă curriculumul
inovativ? Cât de des vorbim despre... sau cât de des
ne asumăm curajul de a fi inovativi? Educația se rein-
ventează pentru a răspunde megatendințelor care
modelează viitorul societăților noastre și pentru a
educa cursanții în direcția adaptării la schimbările
anticipate în viitor. Majoritatea oamenilor asociază
inovația cu tehnologia (informației și comunicării),
aceasta fiind forma cea mai vizibilă într-o lume din
ce în ce mai digitalizată. Inovația în practicile
educaționale este legată de tehnologie, inovație în
ceea ce privește disponibilitatea utilizării computere-
lor și a TIC în activitatea școlară a elevilor”. Prin
urmare, „utilizarea noilor tehnologii educaționale
(NET) este legată de reformă la scară largă, care
remodelează în întregime curricula existentă”.

Comparați gândemele Expertului Anonim de mai
sus cu dezideratul exprimat de Ioan Popescu la 1876,
vorbind despre scopurile înființării în 1867, la
Bârlad, a Secțiunii Tutova a Societății pentru
Învățătura Poporului Român: „Scopul principal al
acestei Societăţi fiind a conlucra la desvoltarea edu-
caţiunei naţionale şi, spre a ajunge la aceasta, a pro-
paga prin toate mediele putincioase învăţătura între
Români, aşa ca să ajungă a nu mai fi Român fără să
ştie a citi și scrie, Comitetul Secțiunei de Tutova a
crezut a nu putea întrebuința activitatea sa mai neme-
rit și mai bine, de cât de a lucra înainte de toate la

ajungerea primului mediu, de a luminà pre Români la
cunoaşterea datoriilor și drepturilor lor, apoi a-i face
accesibili la orice profesiune la care s’ar simți
chemați de interesul şi talentul lor, a le da înainte de
orice alta pânea vieții sufleteşti ca ființe cugetătoare,
a le da cheia perfecţionărei omeneşti care se capătă
numai prin educaţiune şi învățătura de carte, a li da
Şcoala”1.

Sesizați diferența? Curriculumul inovativ al
Expertului Anonim deformează preventiv elevii în
acord cu megatendințele anticipate în viitor. Adică
este un mod de a-i răpi omului în formare libertatea
în numele „schimbărilor anticipate” de experți. E un
mod de a închide omul în tiparul așteptărilor altora,
ale corporațiilor, ale complexului militaro-industrial,
ale oricui are capitalul și infrastructura necesare pen-
tru a dicta ce e viitorul. Acest tip de învățământ este,
de fapt, echivalentul unei mutilări.

Ideea lui Ioan Popescu, și a pedagogilor școlii cla-
sice, este că școala îi luminează pe oameni asupra
datoriilor și drepturilor lor și apoi îi face „accesibili
la orice profesiune la care s’ar simți chemați de inte-
resul şi talentul lor, a le da înainte de orice alta pânea
vieții sufleteşti ca ființe cugetătoare, a le da cheia per-
fecţionărei omeneşti care se capătă numai prin educa-
ţiune şi învățătura de carte”. Școala, în această
accepțiune, este una care încurajează manifestarea
potențialului uman, descătușează puterile creatoare
ale omului. Îl statornicește pe om în drepturi și datorii
– de cetățean și de om – și apoi îl cultivă pentru a-l
lăsa să-și manifeste potențialul. Școala clasică actua-
lizează potențialul omului. Cât de modern, în sensul
de „liberal”/„expansiv”, este acest mod de a înțelege
școala, și cât de meschin, restrictiv și sufocant este
modul propus de Expertul Anonim, care nu își propu-
ne să îngăduie cuiva libertatea de a-și manifesta che-
marea, ci are ca scop strunjirea și micșorarea tuturor
în conformitate cu manifestarea masificant-anonimă
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a intereselor corporate. E crimă educațională pe bază
de ghicit în glob de cristal. Dacă e incompetență.
Dacă nu e incompetență, e încercarea deliberată de a
face din sistemul de educație un simplu mecanism de
îndoctrinare, total disjuns de nevoile ființei umane și
complet inamic libertății de gândire care e condiția
libertății de acțiune și a demnității. „Curriculumul
inovativ” este o rotiță a unui uriaș mecanism de
condiționare care are drept scop degradarea ființei
umane încă din copilărie. Restul complexului angre-
naj cuprinde și tehnologiile digitale, rețelele de socia-
lizare, mass media și nanoingineria socială operată
prin ONGuri în conjuncție cu autoritatea susținută de
structuri militarizate a statului. Școala este o rotiță
subalternă a acestui mecanism și de aceea i se cere
mereu să se alinieze tonului dat de mass media, de
rețelele sociale și de tehnologie în general. Școala nu
folosește tehnologia pentru a perpetua valorile uma-
niste, ci e folosită de tehnologie pentru a condiționa
omul să accepte să devină pat germinativ generos și
confortabil pentru tehnologie. În loc să perpetuăm
omul prin tehnologie, perpetuăm tehnologia prin om.
Pedagogii de școală nouă utilizează în favoarea lor
faptul că elevii sunt mai expuși influenței rețelelor de
socializare decât școlii. Ei amintesc acest lucru pen-
tru a cere digitalizarea școlii, când de fapt ar trebui
invocat pentru a cere despărțirea radicală a școlii de
mijlocul de spălare pe creier și de înjosire, traficare și
degradare a ființei umane care e TIC.

Oricum, diferența e clară: școala clasică e pentru
libertate, școala experimentală digitală e pentru scla-
vie față de megatrenduri, impune o diminuare a omu-
lui, chiar o prostituare a lui. De fapt, nu poți pretinde
că pui copilul în centrul activității școlare atunci când
abandonezi pedagogia – călăuzirea copilului – pentru
„științele educației”, adică pentru  cercetarea fluxului
infinit de modalități de modalități de a vinde omul și
omului. Pentru agenții de vânzări ai școlii digitale –
numiți și experți/profesori/lectori/conferențiari în
științe ale educației – omul nu e în centrul procesului
de educație, ci la remorca procesului de inovație
științifică, nu e subiectul școlii, ci obiectul științei,
cobaiul pe care experții fac experimente. Ce propun
experții și ce ascund sub limbajul lor pseudoștiințific
și aparent promițător este de fapt o detronare ultimă
și radicală a omului din centrul școlii. Tehnologia
este instalată în centrul școlii, și școala se angajează
să dreseze omul pentru a avea grijă de mașină. Adică
de progres. De un progres științific care impune

involuția umană. Modelați de curriculumul inovativ
al școlii digitale ajungem badante ale computerului.
Îl ștergem la fund cu mintea noastră.

Involuția începe chiar cu falsificarea „dezbaterii”
și a discursului științific care susțin, chipurile, bene-
ficiile digitalizării. După cum am arătat deja, literatu-
ra care trâmbițează beneficiile digitalizării, de exem-
plu, este produsă de un consorțiu de lobby-iști ai Big
Tech. Nu e o literatură științifică, adică nu e rodul
unor cercetări obiective, imparțiale, testate și verifi-
cabile public, ci propagandă, slogan publicitar, tehni-
că de vânzări. În cel mai bun caz, eşti păcălit. În cel
mai rău, eşti silit să accepți ca adevărat ceva ce știi că
nu e.  

Într-un foarte recent tratat dedicat predării mate-
maticii și informaticii în ciclul primar, autoarea ne
anunță senin că „în ultimii ani au fost prezentate
multe dovezi în sprijinul opiniei că tehnologia
informației are randament mare în a ajuta elevii să-ți
dezvolte abilități matematice”2. Și apoi ne spune că
sunt softuri care fac minuni în predarea matematicii.
Nu e citat nici măcar un singur studiu care pune sub
semnul întrebării valoarea utilizării tehnologiei la
ciclul primar. Nu e discutată nici o obiecțiune. Totul
e linear, în cea mai bună tradiție a gândirii închise,
univoce. Un asemenea discurs nu e științific, ci, din
nou, propagandistic sau publicitar. E propagandistic
pentru că edictează lucruri a căror evidență nu e
susținută de fapte sau dovezi, ci doar de forță (guver-
namentală, corporată, financiară, instituțională)
deghizată în autoritate legitimă. E publicitar pentru
că citează experții aidoma reclamelor care îmbracă
un actor în doctor care îți recomandă să te speli pe
dinți cu un anumit tip de pastă de dinți pentru că
experții (actorul în halat alb care joacă un expert) au
stabilit că este mai eficientă pentru apărarea smalțului
decât 99,9% din celelalte paste de dinți. E o „vrăjea-
lă”: adică o păcăleală în masă bazată pe un act
„magic” (scamatoricesc) menit a ne vinde golul,
nimicul, lipsa de sens pe baza ambalajului. Un dis-
curs științific ar avea la bază o discuție serioasă a
obiecțiunilor ridicate de alți experți în privința valorii
TIC la ciclul primar, de exemplu. Or, atât timp cât se
eludează acest pas metodologic, nu se poate vorbi de
literatură științifică. Și, cum mare parte din literatura
de „științe ale educației” dedicată reformei școlii
românești este de acest fel, putem conchide cât se
poate de senini că reforma școlii românești a stat și
stă de aproape trei decenii sub semnul escrocheriei, al
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imposturii științifice. E propagandă. 
Nu e de mirare că profesorii au fost chemați insis-

tent de MEC prin inspectorate să devină „agenți ai
schimbării”3, adică să devină, din profesori, activiști.
Activiști, adică avangarda ofensivei ideologice, a fal-
sificării „magice” și a sabotării sistematice a școlii.
Mulți au acceptat acest rol. Mulți nu l-au acceptat
instinctiv sau din lene, fără a-și articula opoziția.
Sindicatele sunt oricum lipsă la apel: sunt concentrate
pe salarizare și bonuri de vacanță, nu pe integritatea
profesiei. Nu au o abordare „holistă” a datoriei lor,
deși când vine vorba de „procesul educațional” sunt
plini de holisme reciclate la C.R.E.D.. Unii profesori,
nu mulți, au căutat să opună rezistență fățișă și siste-
matică. Nu sunt mulți și pentru că diferența de scală
este imensă între conglomeratul ideologico-industrial
al reformei și resursele instituționale care stau în spa-
tele rezistenței clasice. De partea școlii clasice a fost,
la anumite momente cheie, doar Academia Română.
De partea cealaltă s-au aliniat nu doar marile
corporații, ministerele, institutele de cercetare subor-
donate ministerelor, Uniunea Europeană, diverse
organisme  internaționale (am vorbit pe larg despre
ele și în precedentele capitole ale acestei cărți, și în
Deșcolarizarea României, nu le mai pomenesc aici
pentru că mi s-a acrit), și chiar și Biserica Ortodoxă
Română, ale cărei școli private sau voci autorizate
sunt aliniate umăr la umăr cu Big Tech în promovarea
Super Teach și a altor scamatorii.

Dar această constelație a non-valorii școlare din
România digitală nu e decât ipostaza locală a unei
campanii globale, așa după cum am arătat și în capi-
tolele dedicate digitalizării și reformei din
Afganistan. Una dintre devizele clasice ale
activiștilor globalizării este „gândește global și
acționează local”. Or, prea puțini sunt cei care să
poată gândi global în România, la nivelul factorilor
de răspundere, al celor cu acces la resurse și pârghii.
Abia dacă pot gândi local, abia dacă pot scrie un
PNNR sau un proiect de guvernare. Cei care conduc
România sunt însă foarte buni la acțiunea locală, s-au
specializat de ani de zile, începând cu guvernul Petre
Roman, la „implementarea” locală a gândirii globale
a altora. 

În cazul educației, avem un nucleu dur, consacrat
de acum, declarat ca atare, al gândirii globale a refor-
mei. Acesta este Banca Mondială, instituție care s-a
declarat „bancă/depozit de memorie instituțională a
reformei educaționale” și care are și resursele finan-

ciare necesare pentru a impune propria filosofie
educațională țărilor în care se implică.

Există apoi UNESCO și OECD, care se ocupă de
educație cu accent circumflex, franțuzesc, pe „e”.
UNESCO/OECD reprezintă un fel de alternativă
croissant, Europeană, francofonă, la neoliberalismul
de fast food anglo-saxon al Băncii Mondiale.

Există apoi tot felul de alte agenții guvernamenta-
le și fundații particulare implicate, după cum am
văzut, în reforma educației de peste tot.

Există și lumea sindicatelor profesorilor, cu
National Education Association (NEA) din SUA în
poziție de forță, motiv pentru care e denumită Big Ed.

Ultimii veniți, dar deja extrem de influenți, sunt
mogulii din Big Tech.

Dar tot acest câmp, bogat ca număr de actori, este
vectorizat în sensul ideii reformei continue a
învățământului. Reforma continuă se face și pe stân-
ga socialistă/Democrată, și pe dreapta neoliberală. Pe
stânga, unde cei mai mari jucători sunt sindicatele,
varii oengeuri dedicate societății vraiște și UNES-
CO/OECD, se folosește un discurs pseudo-umanist,
intens ideologizat, saturat de „echitate”, „justiție
socială”, „incluziune”, „speranță în viitor” și „stare
de bine”, pentru a lichida standardele educaționale și
a transforma sistemul de educație într-unul de îndoc-
trinare întru diversitatea de toate felurile, adică într-
un simplu sistem de acomodare școlară a viitorilor
adulți cu orice directivă politică vine de sus. Educația
devine astfel un fel de vaccinare întru susceptibilitate
mărită la contaminare ideologică. E folosită pentru a
distruge sistemul imunitar natural. Sindicatele pre-
cum NEA joacă în acest scenariu rol de agenți ai
schimbării, de dădace ale schimbării, indiferente la
scăderea standardelor de exigență și la nimicirea sis-
temului cognitiv al elevilor și interesate doar de pro-
blema investițiilor: câți bani li se dau pentru salarii și
dotări care să îi ajute să pretindă că fac ceva cu copiii
la școală în afară de pierdut vremea și îndoctrinare.

Pe partea Băncii Mondiale, se caută mereu priva-
tizarea sistemelor de învățământ publice și se pune
accentul de transformarea școlii în piață de desfacere
de strategii și instrumente și servicii educaționale.
Teoretic, acolo unde stânga UNESCO/sindicalistă
vine cu elementul uman (dar care nu e niciodată uma-
nist, ci doar menține profesorul ca agent de îndoctri-
nare), Banca Mondială vine cu ideea exigenței și cu
accentuarea relevanței testărilor. Banca Mondială e
un fel de filieră tehnocratică a reformei în educație. În
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realitate, dincolo de problemele ridicate profesorilor
de austeritatea bugetară pe care insistă Banca
Mondială, tipul de reformă neoliberală cerut de
Bancă poate găsi și a și găsit ușor - după cum arată
exemplul României, care a împletit în codiță ambele
filiere ale reformei - teren de acomodare cu stânga
UNESCO-sindicalistă. Atât timp cât profesorii nu
sunt concediați pentru a fi înlocuiți de computere și
tehnologie, sunt foarte fericiți să se alăture tehnolo-
giei pentru a educa elevii. Profesorii devin păstori de
tehnologie, iar metodele de examinare sunt ajustate
corespunzător pentru a testa doar abilitățile „relevan-
te pentru viață” ale elevilor: cum ar fi folosirea com-
puterelor.

Tehnologia digitală constituie bagheta magică,
marea găselniță cu ajutorul căreia profesorii pot pre-
tinde că îi pregătesc pe elevi pentru viitor fără a le
oferi puterea de judecată a școlii clasice – judecă
rețeaua digitală pentru ei, profesorul fiind doar un
„facilitator de cunoaștere”, adică un agent de
circulație care îi indică elevului pe unde să o apuce în
rețea -,  în vreme ce tehnocrații îi desprind pe elevi de
umanitatea din ei, condiționându-i tehnologic și
transformându-i în piață de desfacere a unui metavers
sau altul.

Polemicile la acest nivel sunt au în vedere doar
diferențe stilistice sau tactice, uneori accesul la resur-
se, și nu sensul mișcării. Nu există, în ciuda prăbușirii
universale a școlii supuse reformelor continue, voci
la acel nivel care să conteste strategia. Reforma con-
tinuă trebuie să continue.

Cu alte cuvinte, revoluția continuă este gândită
pentru noi toți, global, de un nucleu instituțional care
reprezintă avangarda luminată a umanității și care ne
este impusă de agenți locali, în teritoriu. După cum
am arătat, această revoluție se face indiferent de
realitățile, nevoile și interesele naționale. Ea are o
logică superioară, integrativă global (adaptarea la
nevoile pieței globale a muncii și integrarea în orto-
doxia ideologică globală), care inhibă sau chiar
pârjolește orice modestă încercare de realism local.
Revoluția continuă în învățământ nu e nici „capitalis-
tă” în sensul clasic, pentru că atunci ar ține cont de
faptul că procesul reformei permanente este unul care
a dat naștere unui sistem educațional falimentar: în
bună logică Liberală, ar trebui închis. Dar ceea ce e
falimentar pentru elevi e bun pentru sporul de
corporații și experți care parazitează sistemele de
educație și bugetele naționale și globale. Logica lui e

deci una pragmatică în sensul urmăririi unui scop dis-
juns de scopurile aparente: nu se urmăreşte
îmbunătățirea sistemelor de educație, ci recalibrarea
lor pentru a fi transformate în sistem de vase capilare
prin care curge îndoctrinarea înspre noi și banii și
energia noastră înspre stăpânii sistemului circulator.
E un sistem prin care dăm minte, suflet și bani pentru
a primi otravă.

De aceea, sper să vină curând momentul în care
un guvern național, care să reprezinte interesele
românilor, să constate falimentul reformei
educaționale din România. Să elibereze un certificat
de deces. Și să ne îndreptăm calmi spre școala clasi-
că. Pentru români, nu pentru produs „resursă umană
vibrantă, flexibilă și adaptabilă” pentru piața globală
a muncii.

După 1990 s-a tăiat coada unor câini mai frumoși
și mai productivi decât această „reformă continuă”.
S-au închis din pix întregi sectoare ale economiei sau
culturii, trimițând oamenii în șomaj, sărăcie, boală,
emigrare, moarte.

Declararea decesului reformei continue structura-
le și sistemice a educației ar reda optimismul școlii
românești, ar reașeza-o pe baze solide, trainice, ar
reda profesorilor încrederea în demnitatea propriului
statut și elevilor și părinților încrederea în școală.

Ah, sigur, ar pierde unii învârtiți oengiști sau per-
sonalul didactic conectat la fluxul banilor reformei
niște finanțări. Mare brânză.

Note:
1. Iacov Antonovici, Un dascăl ardelean la Bârlad:

Ioan Popescu (Huși: Atelierele Zanet Corlățeanu, 1928),
pp. 53-54.

2. Geanina Hăvârneanu, Didactica matematicii și infor-
maticii pentru învățământul primar (Iași: Polirom, 2020),
p. 196.

3. Vezi, din multele posibile exemple pe care le-am
citat și în Deșcolarizarea României, pe .acesta: Profesorul,
agent al schimbării. Material realizat în cadrul proiectului
“Citizenship, Human Rights, Inclusion and Leadership for
Democratic Schools” 2 0 1 8- E Y-P M I P-R 1-0 0 0 6 (Iași.
Editura ”Spiru Haret” a Casei Corpului Didactic, 2019,
Profesorul_agent al schimbarii var 04.06.2019.pdf
(isjiasi.ro)).
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1. („Măgulit e fiecare/ Că n-ai fost mai mult ca
dânsul ”)

Precum scriam cu ani în urmă într-o tabletă intitu-
lată Sindromul Grama: „Dacă nu poţi construi, distru-
ge! Dacă nu poţi crea, huleşte! Dacă statura îţi este
măruntă, agaţă-te de pulpana unui uriaş! Calomniază-
l, terfeleşte-l, arată-l cu degetul, calcă-i măcar umbra-
n picioare, acuză-l de toate relele lumii! Aşează-ţi pe
chip masca viclean-sceptică a îndoielii! Seamănă-o!
Până la urmă va rămâne ceva din sămânţa din care se
trage părelnicul pariu cu timpul: amintirea hulitorului
va dura cât aceea a victimei! E singura şansă de a fi
refuzat uitării. Şi din păcate, nu de puţine ori, e ade-
vărată! Căci, altminteri, câţi şi-ar fi amintit de Salieri
fără Mozart, de Caion fără Caragiale, de Grama fără
Eminescu? Istoria infamiei păstrează cu voluptate
marile exemple. Şi nu numai ea”. 

Aș adăuga astăzi că nu doar zoilii, și nu doar gelo-
zirea ierarhiilor, din partea chiar a unor creatori
importanți, să ne amintim doar de Marlow ori de nefe-
ricitul Macedonski, au stat la baza defăimărilor la căre
au fost supuși monștri sacri, valori inconturnabile ale
artei. Începând cu ultimele două secole, diavolul poli-
tic al modernității, ideologiile, și-a băgat coarnele mai
peste tot. Dar dacă defăimarea, cu diabolicele ei
mecansime, cu vicleniile și parșiveniile și, deseori, cu
grobianismele ei, nu este o exclusivitate românească –
să evocăm doar incalificabilul gest al ateului Sartre de
a urina pe mormântul creștinului Chateaubriand –
nicăieri ea nu s-a manifestat cu seculara obstinație cu
care a fost practicată în cazul lui Mihai Eminescu. E o
realitate care, reclamându-se nu doar de la aura de
genialitate care i-a fost conferită poetului și omului de
cultură, ci și, cu deosebire în ultimele decenii, de la
raportări nedrepte și nu de puține ori neavenite la un
context social-istoric cu alte realități, cu alte canoane
decât cele ale contemporaneității, a dat naștere nu
mitului Eminescu, care pare a-i incomoda pe mulți
aspiranți la glorie, ci la ceea ce s-ar putea numi cazul

Eminescu. Un caz care implică, în contencios, detrac-
tori/acuzatori și adulatori/apărători. Deopotrivă, pen-
tru o dreaptă judecată, de luat în seamă, de ascultat și
de cântărit în „depozițiile” lor, oricâtă ură, rea-voință,
obtuzitate, puținătate intelectuală ori deșănțare enco-
miastică și rătăcire aberantă s-ar cuprinde din
argumentația avansată. Căci defăimarea o fac, nu de
puține ori, chiar aceia care o iau razna în proiecțiile și
laudele aduse aceluia care nu are nevoie decât a fi citit
cu mintea trează și cu inima deschisă.

O asemenea cercetare întreprinde criticul
Constantin Cubleșan – a cărui devoțiune pentru uni-
versul eminescian s-a concretizat „într-o infatigabilă
exegeză a exegezei marelui poet”, precum aprecia
Theodor Codreanu – în Defăimarea lui Eminescu
(Editura Junimea, Iași, 2022), o amplă trecere în
revistă și analiză a cazuisticii acestei singulare, dar
atât de specific rommânești, campanii împotriva
„omului deplin al culturii românești.” Și, trebuie spus
de la început, o face ardelenește, așezat, cu calm, cu
metodă și excelente instrumente critice, fără isterica-
le, sine ira et studio și, ceea ce e capital într-o aseme-
nea întreprindere, cu materialul clientului. Cartea lui
Constantin Cubleșan este o istorie comentată a opuri-
lor și momentelor de referință, care marchează paru-
cursul de aproape un secol și jumătate al acestei
„exemplare” execuții, alăturându-se unei alte lucrări
de referință, cea a lui Alexandru Dobrescu,
Detractorii lui Eminescu, antologiei în trei volume, pe
care, de altminteri, criticul clujean o evocă încă de la
începutul cercetării sale din perspectiva definirii
detractorului ca „persoana care lucrează cu bună
știință la știrbirea (sau distrugerea) bunei reputații a
cuiva” dar și a stabilirii punctului din care actul critic,
necesar în validarea permanentă a unui univers artis-
tic, devine act defăimător. Cu acutul simț al citatului
revelator care-i caracterizează lectura critică,
Constantin Cubleșan ne propune un fragment din
judecata exemplară a lui Al. Dobrescu despre modul
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de a face istorie literară, de la care se reclamă și
Domnia Sa și pe care nu mă pot opri a nu-l reproduce
la rându-mi pentru amneziile contemporaneității. Așa
dar, zice Al. Dobrescu: „Urmașii se cred întotdeauna
superiori înaintașilor, cărora nu scapă nici o ocazie de
a le administra, precum școlarilor nesilitori pedagogi-
ce corecții (...) Cea mai mare eroare a istoricului lite-
rar vine din tratarea selectivă a trecutului, adică din
îmbrățișarea acelor porțiuni despre care are impresia
că ilustrează propriile-i convingeri și din repudierea
celorlalte, ce-i par a le contrazice. Rostul istoricului
literar nu este însă de a pune la zid un trecut ale cărui
măsuri și desfășurare nu le împărtășește, ci de a-i
înțelege logica internă și, eventual, de a trage
învățăminte”.

Din această perspectivă C. Cubleșan propune, ca
și Al. Dobrescu, „relecturarea azi a textelor socotite
de-a lungul vremii ca fiind detractoare la adresa lui
Eminescu. Nu însă pentru a le motiva, nu pentru a le
justifica critica abuzivă, ci pentru a vedea cum a evo-
luat în timp procesul de receptare și impunere a operei
lui Eminescu în conștiința critică și istorică a națiunii
noastre”. Relectura critică a atacurilor întreprinse, sub
varii motivații, împotriva poetului, începând cu
emblematic-jalnica figură a canonicului Grama și cu
enigmaticul Gr. Gellianu, trecând prin mai puțin
cunoscutul dar incalificabilul caz Panit Istrati și
băieții proletcultului, până la sindromul defăimării
contemporane a acestuia, cu puseul Dilema și
avalanșa de investigații incrimnatorii ale gândirii emi-
nesciene, evident „anacronice și retrograde”, nu atât
sau nu în primul rând în plan metafizic, cât mai ales
social-istoric. Fiindcă, ține să ne prevină de la început
criticul clujean, cercetarea întreprinsă pune în
evidență „un fapt cu totul semnificativ, anume acela
că limbajul și optica de înțelegere a lui Eminescu,
aparținând detractorilor acestuia, a rămas neschimba-
tă de la Grama și Macedonski, la proletcultiști până în
zilele noastre, a celor orchestrați în jurul revistei
Dilema”. Și e îngrozitor, constată Constantin
Cubleșan, să constați cum generații și generații de
exegeți aplecați peste adâncul creației eminesciene
ne-au oferit mereu un nou Eminescu, „ numai detrac-
torii lui au rămas mereu înțepeniți în aceeași neputință
a lor de a vedea ceva (și altceva decât rău) în opera
marelui scriitor”. 

Numai că, această obtuzitate asumată organic sau
indusă, de la preapuținătatea lui Grama la tartuffenis-
mele dilematice și subtil-doctele fandări critice, au
motivații și interese extrem de variate. În fond, „cei

mâna pe ei în luptă”, pe acești harnici și eterni
sicofanți? Alfel spus, zeflemiștii, calominatorii, defăi-
mătorii, denigratorii, detractorii, pentru a-i reține
deocamdată doar pe contestatarii din decalogul lui
Ion Filipciuc, despre care face vorbire C. Cubleșan.
Fiindcă putem vorbi și despre gradul de nocivitate, ba
chiar de ticăloșie al diferitelor motivații care stau la
baza defăimării lui Eminescu, nu toate de aceeași gra-
vitate.

„Laurii voiau să-i smulgă de pe frunte lui”, ca să
lucrăm și noi cu materialul clientului? Laurii, da!, dar
ce fel de lauri și pentru care pricină? Să le luăm pe
rând, așa cum se conturează ele, aceste pricini, din
panorama defăimării pe care ne-o oferă această anto-
logie critică, atât de edificatoare pentru parcursul isto-
ric al acesteia.

Prima dintre acestea e una cunoscută nu doar în
cazul Eminescu, cu tradiție în lumea artelor și, mă
tem, cu viitor previzibil, a gelozirii ierarhiilor, a jin-
duirii locurilor din față, sau chiar din fruntea acestora,
generată de narcisismul personalității acentuate a
creatorilor, de imposibilitatea ori dificultatea accepta-
rii superiorității celuilalt, de înțeles ca factor perturba-
tor, ca să nu spun de rău inevitabil al realității artisti-
ce, însă doar atâta timp cât nu se asociază cu grobia-
nismul judecății, precum în cazul bietului canonic de
la Blaj, cu atacul ignobil macedonskian sau istratian
ori cu deliberata confuzie a nivelurilor de realitate.
Până și golănismele din „naivitatea” jucată a junilor
dilematici ar putea fi, cât pot fi, judecate din perspec-
tiva mentalității și psihologiei zoilice – poate chiar cu
amuzament, fiindcă, vorba lui Constantin Cubleșan:
„Cine nu te lasă, domnule, să-l citești în liniște pe
Eminescu?” și pe cine interesează că unui cuiva, care
încă nu există, poezia acestuia nu-i mai spune nimic –
dacă ele n-ar depanda și n-ar bate, vorba lui Caragiale,
către tărâmuri extraestetice. Ce are însă a face portre-
tul fizico-existențial caricatural al omului Eminescu
din perioada cea mai tragică a existenței sale, alcătuit
de junii dilematici la care își adauga penelul și un
onorabil nobelizabil, cu geniul poetic și cu altitudinea
gândirii aceluia pe care uriașul Arghezi îl numea
„sfântul ghersului românesc”? S-a împiedicat gloria
Domniile Lor de un „edificiu imens” de care toți marii
poeți ai acestui pământ s-au apropiat cu deferența
datorată unui „părinte spiritual și nu numai spiritual”,
de la care „ne tragem cu toții, în literatura româneas-
că, de la el încoace”, precum bine zice despre el auto-
rul cărții? „De Eminescu – scrie el în continuare – te
poți despărții oricând, ca de orice strămoș reîntors în

3131CONVORBIRI  LITERARE



glia pământului natal, dar memoria lui trebuie să i-o
cinstești, dacă ești cinstit (s.n.), și nu ai dreptul, nu
poți să-i scuipi mormântul, nici crucea de la capăt,
fără să te acoperi de blamul celor din jur, care văd în
tine un fiu renegat, alături de care nu vor sta niciodată
prea mulți, în nicio împrejurare”. Această patetică dar
dreaptă judecată subsumează modul în care s-a rapor-
tat lumea românească la acestă hârtie de turnesol, care
a fost numărul cu pricina al revistei, menită a sonda
reacția organismului social. Organism care a arătat că
are anticorpii necesari în fața unei asemenea agre-
siuni. Al cărui substrat îl vom discuta mai încolo.

Împiedicarea de „,edificiul imens” Eminescu, care
barează perspectiva spre glorii mult mai îndreptățite,
îl mână în luptă pe nefericitul Panait Iatrati. „Beat de
glorie” (Al. Dobrescu), de efemera glorie indusă de
„marketingul” amicilor Romain Rolland și Henri
Barbusse, aceiași care-i vor lua capul după amara
experiență a lumii bolșevice pe care, spre cinstea lui,
avea să aibă curajul de a o denunța, cinci ani mai târ-
ziu, în Spovedanie pentru învinși, Istrati îl ceartă pe
„sărmanul Mihai Eminescu”, care ar trebui lăsat mai
la o parte pentru idealurile sale naționale care „nu mai
pot fi concepute în secolul nostru, nici realizate, decât
acceptând ideea înfrățirii universale. (...) Tineretul
intelectual român, îmbrățișând orbește ideea de
naționalism a maestrului, nu va face nimic alt decât
jocul forțelor reacționare de distrugere, ducând la
pieire alți Eminești, născuți ori care se vor naște din
sânul vigurosului popor român” (Adevărul literar și
artistic, 21 septembrie 1924). Fiindcă Eminescu, „și-
a băgat piciorul în capcana naționalismului șovinist
neputincios și sforăitor”. Atacul „romancierului euro-
pean” – ale cărui consecințe le va suporta, ca și emulii
săi dilematici, regretând că s-a amestecat în „tărâțele
românești”, prefațează, dincolo de gelozia generată de
situarea pe scara valorilor, și dezvăluie adevăratele
resorturi, altele decât cele estetice, ale idiosincraziei
față de acela pe care națiunea și l-a asumat ca purtător
al arheităților sale spirituale și existențiale, cum ar
spune Theodor Codreanu, al valorilor sale de viețuire.

Ne aflăm deja în orizontul nenorocit al ideologii-
lor care au bântuit și continuă să bântuie și să înveni-
neaze umanitate în aceste ultime două veacuri.

2. („Rele-or zice că sunt toate câte nu vor
înțelege”)

Comentând atacul lui Panait Istrati din Adevărul
literar și artistic (21 septembrie 1924), Constantin
Cubleșan notează, cu referire la scandalul din Dilema:

„Scandalul de acum, din jurul naționalistului
Eminescu, se dovedește că nici măcar nu e original,
repetându-l ad literam pe cel din 1924 din cazul
Panait Istrati (ideile și expresile sunt aproape identi-
ce), care devine astfel unul simptomatic pentru acei
intelectuali români care, disprețuind tot ce ține de
calitatea noastră națională, mizând numai pe valorile
universalității, îl tratează pe poet ca pe un «ciomăgar
de stradă» după expresia autorului Chirei Chiralina,
desigur «în lumina unei gândiri moderne bine cugeta-
te», ca să folosesc cuvintele aceluiași”. Direcția Istrati
e fructuoasă. La aproape un secol, ciomăgarul istra-
tian devine un ,«cusurgiu pătimaș», ,«agresiv» și
«ultraconservator»”, practicând „un naționalism cole-
ric”, în comentariile unei distinse poete și teoreticiene
clujene. Dar chiar înaintea Domniei Sale, prin 2002,
Horia Roman Patapievici ținea să demonstreze într-un
articol din Flacăra, pe care Constantin Cubleșan îl
reproduce în întregime că: „Pentru noua tablă de
valori acceptate, Caragiale a fost găsit «politic
corect», în timp ce punerea lui Eminescu la patul lui
Procust al noului canon importat din «țările progresis-
te» a arătat fără dubiu că fostul poet național al
României clasice e «politic incorect»”. Mai mult,
demonstrează „filosoful”, fostul poet național nu mai
poate fi profund, nici interesant, categorii care nu mai
sunt la modă acum sau vizează valori dintr-un alt
areal, iar din punct de vedere politic e irecuperabil.
Bref: „Pentru nevoia de chip nou a tinerilor care în
cultura română azi doresc să-și facă un nume bine
văzut în afară, Eminescu joacă rolul cadavrului din
debara”. Motivația finală e halucinantă pentru cineva
care pretinde a avea exercițiul gândirii! Și să mai
reținem ceva care pune punctul pe i, în ceea ce
privește adevăratul motiv al încrâncenatei campanii
de defăimare a poetului din ultimele decenii: dorința
imberbilor justițiari culturali de a-și „face un nume
bine văzut”. Unde? „În afară”.

De fapt nu „vetustețea” operei și ideologiei lui
Eminescu deranjează juna falangă progresistă, ci sta-
tutul de poet național al acestuia, faptul că, „de-a lun-
gul unui secol de posteritate”, el s-a transformat într-
un „mit cultural” ce depășește, ca „fenomen”, cu mult
„marginile literaturii”, așa cum sublinia distinsul emi-
nescolog care este Ioana Bot în argumentul proiectu-
lui de studiu realizat pentru Colegiul „Noua Europă”
din București în perioada 1997-1998, proiect analizat
cu atenție în cartea lui Constantin Cubleșan, care sesi-
zează mutația subtilă realizată de către aceasta trans-
ferând acceantul de la sintagma de poet național,
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„concept ce irită și inflamează spiritele”, la aceea de
„mit cultural”, un orizont mult mai reducționist care
permite speculațiile tematice pe marginea conceptu-
lui, mai „lejere” și mai puțin „periculoase”. Cu
aceeași inteligentă prudență, cercetătoarea face, pe de
o parte, constatarea că, în perioada dată, e vorba des-
pre o „criză identitară” a unei culturi care are în cen-
trul ei „figura mitică, identitară prin excelență” a lui
Eminescu, criză manifestată nu în depășirea modelu-
lui, ci în „incapacitatea (încă) de a ne detașa de el, o
asumare pasională a lui, în negațiile ca și în
afirmațiile sale” iar, pe de altă parte, că trăim și o
„criză a valorilor” în cadrul căreia „... situat în vârful
canonului de mai bine de un veac, Eminescu devine,
firesc, obiectul de discuție, în convulsiile unui orizont
cultural aflat într-o dramatică restructurare”. Pe
scurt:„Eminescu nu mai e la modă deoarece nu mai dă
«bine» (...) pentru noua tablă de valori acceptate”,
vorba domnului H.R. Patapievici.

Numai că aceste convulsii canonice, vizau nu doar
orizontul cultural, ci și unul mult mai larg, orizontul
socio-politic, unde interferența ideologică pare a fi
devenit factorul determinant. Iar cei doisprezece
„magnifici”, studenții participanți la proiect nu au nici
inteligența, nici capacitatea de analiză și nici cultura
dascălului lor, așa încât, mai ales prin Doru Pop, leur
chef de fil cum apreciază Constantin Cubleșan, pla-
sează discuția în acest al doilea orizont evidențiind
faptul că „majoritatea miturilor culturale se transfor-
mă în stereotipii de gândire, fără legătură cu sistemul
de referință la care trimite” (ca și mitul bietului
Eminescu, C.C.). Prin urmare, preluând ideea dilema-
tică a lui Cărtărescu despre „sciziunea între imaginea
poetului și realitatea lui organică”, se obstinează a
demonstra „adaptabiltatea și ambivalența personaju-
lui real”, „extrem de flexibil și de docil”, oarecum
duplicitar, „un vagabond prin excelență”, cu un „stil
de viață” potrivit mai de grabă unei „lumi asociale”,
un gazetar care scria de porunceală, „un produs ideo-
logic, instrumentat politic”. O asemenea sarabandă de
insolențe și invective, care-i conturează poetului un
portret detestabil, nu poate conduce decât la conclu-
zia, subliniată de Constantin Cubleșan, că „neamul nu
își poate alege un asemenea idol, sau dacă și-l asumă,
înseamnă că așa este însăși ființa sa, caracterul său
profund”. Să o reținem, fiindcă această deliberată aso-
ciere între „păcatele” poetului național și cele ale
neamului său – pe care el nu și-a îngăduit să-l certe
vreodată decât cu amara vorbă „neamul nevoii” – face

parte dintr-o subtilă modalitate de descalificare, de
denigrare deopotrivă a lui Eminescu și a națiunii pe
care o vom reîntâlni și în contaminarea dintre limbajul
agresiv al gazetarului și cel al românilor făcută de
dna. Ruxandra Cesereanu, dar și de alții. Prin urmare
punctează Doru Pop: „Toate infirmă ipoteza grandioa-
să a omului perfect, a cărui existență desăvârșită ar fi
dincolo de condiționările sociale”. Trimiterea e evi-
dentă către Constantin Noica, preopinentul ieșind cu
bună știință din parametrii propuși dicuției. Pentrucă
dl. Doru Pop pare a nu înțelege că deplinătatea nica-
siană referă la arheitatea substanței spirituale și cultu-
rale a universului eminescian și nu la existența poetu-
lui. Mai mult el afirmă, cu nonșalanța unui tip de lec-
tură străin unui filolog care se respectă, că „atitudinea
pesimistă și disperarea eminesciană sunt truisme
niciodată verificate”(?!) Pentru a atinge apogeul în
afirmația că: „în modernitatea noastră tarele sale pot
fi identificate toate în stratul adânc al eminescianis-
mului..” (Să reținem!) Pentru a concluziona:„Ieșirea
din modernitate înseamnă implicit ieșirea de sub spec-
trul eminescian.” Quod erat demonstrandum!

În realitate, ceea ce deranjează cel mai mult în
cazul Eminescu este asumarea lui ca poet național.
Sunt aici două aspecte care exced calitatea
excepțională a poeziei sale: 1. Acest loc singular pe
care i l-a acordat națiune din care face parte. 2.
Desemnarea conceptului identitar al modernității isto-
rice, națiunea/ naționalismul, ca inamicul public al
globalismului și progresismului. Cât privește primul
dintre aceste aspecte e interesant de ce doar lui i s-a
oferit această cunună într-o galerie care numără nu
doar foarte mari poeți în sensul estetic al calificativu-
lui, ci și care asumă a fi „suflet din sufletul neamului
meu”, poeți „ai pătimirii noastre”, „ai spațiului miori-
tic”, ai aurăriilor potrivite din cuvintele străbunilor?
Desigur există conștiința că de la el începe poetica
superioară a limbii române: „Eminescu înseamnă
pentru poezia românească nu numai culmea cea mai
înaltă, dar și linia de demarcație de la care începe un
alt tărâm, un alt peisagiu, o altă eră a lirismului nos-
tru” (Mircea Anghelescu, citat de C. Cubleșan)) fiin-
dcă, precum ar spune în limbajul lui înflorit
Sadoveanu, de la el „poezia română se înalţă ca-ntr-o
fâlfâire de păuni şi ca-ntr-un colb de pietre scumpe”,
se căftănește. „Prin Eminescu apare în cultura și în
literatura noastră GENIUL”, va afirma, într-o
alocuțiune ținută la Munchen în 2001 și analizată de
Constantin Cubleșan, criticul Gelu Ionescu. El
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apare„...ca un tumult vizionar uriaș, un sentiment fun-
damental al perfecțiunii, o vocație a limbii transfigu-
rată în cântecul cel mai pur (...) reformulează limba
poeziei române, îi dă dimensiunea metafizică, îi adau-
gă sunetul critalin al perfecțiunii, se luptă cu ea, lasă
în urmă ezitări, dar îi aduce triumful definitiv al capo-
doperei”. Ce departe suntem de lumea celor pentru
care Eminescu nu mai înseamnă mare lucru!
Presiunea contextului, a noului canon, e însă mare și
criticul refuză sintagma „poet național”: „ideea că el
ne reprezintă în fața umanității ca summum al speci-
ficului mi se pare de-a dreptul falsă, inadmisibil
reducționistă (...) pentru că lumea s-a schimbat în pro-
funzime de la moartea sa”. Ca și cum specificul
național ar fi o chestiune de modă, ceva care poate să
fie schimbat la fiecare turnantă a istoriei! Însă asupra
turnantei de ton a criticului vom reveni. 

După cum remarca C. Cubleșan, prin alăturarea
discursurilor, afirmația face pereche cu „celebrele”
opinii ale Dlui. Lucian Boia, pentru care mitul de
„exponent suprem al spiritualității românești” este
doar un produs al fabricii de mituri
„conspiraționiste”. Nici ca gazetar, zice dânsul, poetul
n-a prea fost „vrun lucru mare” pentru cancelariile
europene, cum nu este, prin intraductibilitatea sa, pen-
tru tabloul literaturii universale. „Eminescu nu e (în
viziunea Dlui Boia, n.n.) decât , «un autor de dicționar
», enciclopediile pomenindu-l «alături de diverși alți
iluștri necunoscuți ai diverselor nații». Domnul Boia,
conchide criticul clujean, „este liber să-și exprime
opiniile. Numai că, îmi amintesc vorbele baciului
Romul Ladea (un mare sculptor român, pe care l-am
cunoscut destul de îndeaproape): „e bine să te uiți,
întotdeuna, gura cui zice!” 

Însă, cu adevărat important este faptul că, dincolo
de orice considerații docte, Eminescu a fost resimțit,
până și de aceia care nu au știut să coneptualizeze
aceast sentiment, poate tocmai de aceea mai profund
și sincer, ca indisolubil legat de sufletul și destinul
poporului său, ca purtător al arheității etnice, al con-
stantelor axiologice ale spritualității și viețuirii
românești. El a exprimat poetic, la modul superior,
acele nuclee coagulante ale dăinuirii neamului, acele
constante mai presus de traducerea lor în specificita-
tea unui timp istoric. Este ceea ce se simte obligată să
sublinieze și Ioana Bot în studiul Istoria și anatomia
unui mit cultural, pe care Constantin Cubleșan îl con-
sideră, pe bună dreptate, „un studiu temeinic, care
pune în discuție într-adevăr, o problemă gravă, aceea
a devalizării mitului Eminescu, real, a calității lui de

«poet național», reală, prin supralicitarea evocării
acestuia”. Și scrie Ioana Bot, întrebându-se ce ar mai
putea să aibă comun modelul poetic eminescian cu
creația scriitorilor actuali: „de fiecare dată când cultu-
ra românească (și, lucru evident, și societatea româ-
nească! N.n.) traversează o criză, ea apelează la
Eminescu (la mit ca și la operă), pentru a găsi într-
însul motive, „legitimări și soluții”. Fiindcă „protei-
formă, complexă, uneori contradictorie, opera lui
conține mereu ideile potrivite, ideile «bune» și frazele
de care avem nevoie”. Prin urmare, își continuă
argumentația Domnia Sa, mitul Eminescu este o
invenție(!?) necesară, poetul întrupând „salvatorul
absolut”, pe care îl percepem ca atare „pentru că am
fost educați să o facem”. Problema e că nici cultura,
nici națiunea n-ar face apel la acestea dacă ele ar fi
doar invenții! Pe de altă parte, iertat să fiu, dar nu mă
recunosc în Eminescu pentru că am fost educat să o
fac, ci pentru că opera lui răspunde nevoilor mele de
scriitor și de român al veacului XXI. Și apoi, calitatea
de exemplară expresie a spiritului național a poetului,
pe care o percep și o consideră ca atare Rosa Del
Conte, Alain Guillermou, George Bernard Shaw,
Silvia Pankhurst et alii să fie tot o chestiune de
educație ?

Ioana Bot oferă, însă, în pertinentele sale
observații, și motivul pentru care detractorii poetului
s-au și se înverșunează împotriva sa: Faptul că bunele
și relele românității, care, ca în cazul oricărei alte
națiuni, sunt endemice, își află oglinda în complexa,
proteiforma-i operă și cugetare, care le glorifică pe
primele și le amendează drastic pe celelalte,
denunțându-i cu vehemență pe vinovați, aborigeni sau
alogeni deopotrivă. La vreme de criză Eminescu devi-
ne, automat, vinovatul de serviciu. Caragiale, celălalt
chip al Ianus-ului literaturii române, se amuză, e iro-
nic, e acid dar așază măști, concepe amuzante arlechi-
nade sociale, este, prin urmare, pasabil în codul corec-
titudinii politice, cum decretează dl. Patapievici.
Tocmai de aceea nimeni n-a avut ideea să-l numească
fenomenologul socio-moralității naționale, deși este.
Eminescu suferă tragic, sângerază pentru nevoile
„neamului nevoii”, e drastic cu cei pe care-i află
vinovați de starea națiunii, vituperează împotriva lor.
Într-un veac al hăhăielii, al fățărniciei și demagogiei,
al cinismului politic și trădării, al concesiilor și per-
tractărilor perpetue, în care mereu se găsește un Paris
care „să merite o liturghie”, după sfatul înțeleptului
Henric al IV-lea, este evident că poetul acesta, îndră-
gostit de ai săi, justițiar în numele lor, este incorect
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politic. 
Eminescu este „adânc român chiar cu subiectele,

fie și cu modelele cele mai străine”, scria acum un
secol Nicolae Iorga, citat de Constantin Cubleșan, în
replică la înjosirile adresate poetului de către Panait
Istrati, fiindcă este „unul dintre marii cugetători ai
rasei noastre”. O realitate care a generat „mitul
Eminescu” și nu invers. Un mit nu prinde existență
decât dacă pleacă de la o realitate resimțită ca atare de
aceia care îl validează. Miturile fabricate nu sunt
mituri, oricât ar dori o deturnare de sens Dl. Boia et
alii. Privit cu atenție, mitul are o natură sacrificială
dar nu în sensul paricidului pe care se străduiesc să-l
instrumenteze destructorii ideii de mit și detractorii
lui Eminescu, ci al „arderii de tot”, al autoconsumării
substanțiale a celui ce îl întruchipează. În acest sens
Mitul Eminescu nu e mai puțin sacrificial decât Mitul
Christic. Și sunt întru totul de acord cu Theodor
Codreanu cu privire la faptul că Eminescu însuși a
avut conștiița sacrificiului, „poetul a ales martiriul
pentru că poporul său era unul martirizat.” E suficient
să citești Scrisoarea I-a pentru a avea mărturia sensu-
lui redemptoriu pe care și-l asumă poetic și existențial
Eminescu. Nu degeaba îl numea Arghezi „sfântul
ghersului românesc!” 

Doar că, precum atenționa Th. Codreanu, emines-
colog de prima mână, citat de Ct.Cubleșan în această
chestiune, a apărut o veritabil modă a demitizărilor,
„în prim plan stând miturile naționale, de la Decebal
și Miorița, până la Mihai Vitezul și Mihai Eminescu”,
adică nucleele iradiante și coagulante ale
spiritualității și viețuirii românești. „România însăși –
explică Theodor Codreanu – li se pare unora o
«ficțiune», un mit artificial, care trebuie sfărâmat în
bucățelele geografice de până la Mica și Marea Unire.
Dar pentru asta se cuvine, mai întâi, a-i distruge mitu-
rile culturale și politice, fiindcă demolatorii de mese-
rie știu că o națiune e statornică prin temeliile ei spi-
rituale. Să nu ne mire, așadar, că Biserica Ortodoxă
Română e atacată în ultima vreme, să nu ne mire că
Mihai Viteazul, întemeietorul politic al unității
naționale, e caricaturizat în manualele alternative de
istorie (Știau autorii acestora că după asasinarea voie-
vodului de care tremurase islamul, slăvit de barzii
greci și glorificat de Lope de Vega într-o dramă,
ucigașii au jupui, drept trofeu, bucăți de piele de pe
trupul Viteazului? n.n.) să nu ne mire că simbolul
unității culturale românești, „Mihai Eminescu, este
supus celui mai dur atac din ultimul secol”. 

Mitul Eminescu, „mitul transformator de suflet

românesc”, cum îl numește Th. Codreanu, edificat de
cultul creat de Maiorescu, pe realitatea altitudinară a
creției poetului, trebuia demolat. Și dacă nu pe baza
inadecvării corect politice a anacronismului blestema-
tului termen național, atunci prin anatema altor păcate
blamabile, de neiertat, xenofobia și antisemitismul,
atribuite, cu insidioase acolade și permutări tempora-
le, gândirii poetului.

3. („Dar afară de acestea, vor căta vieții tale/ Să-
i găsească pete multe, răutăți și mici scandale”)

Cum afirmam mai înainte, dacă distrugerea
Mitului Eminescu e mai greu de făcut pe baza inco-
rectitudinii politice a anacronicului, blestematului ter-
men național, de care majoritatea românilor refuză să
se lepede, atunci ea trebuie înfăptuită prin anatema
altor păcate blamabile, de neiertat, xenofobia și anti-
semitismul, atribuite cu insidioase inadecvări gândirii
poetului. Și pentru că națiunea se lasă greu în a se
lepăda de dânsul, pentru că și-l asumă ca oglindă a ei,
înseamnă că aceste blamabile păcate sunt intrinseci
ADN-ului etnic. Național-ul devine un argument forte
în demonstrarea acestei contaminări. În care ideolo-
giile, care par a se înmulți cu cât umanitatea se civili-
zează mai amarnic și se leagănă în iluzia ideii lui
Fukuyama despre „sfârșitul istoriei”, preiau prim-pla-
nul destrucuturări edificiului eminescian. In paranteză
spus, nu naționalismul este principalul artizan al mon-
struoaselor carnagii ale veacului trecut, ci ideologiile
imperialiste, fasciste ori bolșevice, în siajul cărora se
năpustesc peste noi cele ale contemporaneității, nu
mai puțin pernicioase. 

În cazul Eminescu, ideologizarea atacurilor asupra
poetului începe, cum am văzut, de pe poziții marxiste,
cu Panait Istrati. Poziții de pe care îl vor analiza și cri-
ticii perioadei proletcultiste reprezentați exemplar, nu
doar în cazul Eminescu, ideologul de tristă amintire
Ion Vitner, unul „dintre mandatarii reconsiderărilor
dogmatice ” (...) „vulgarizator, din deceniile cinci și
șase ale culturii române, pe care o falsifică fără mena-
jamente. (...) Nu e greu de observat – scrie în conti-
nuare C. Cubleșan – că limbajul (critic) este decal-
chiat după discursurile propagandistice ale anilor din
perioada instaurării regimului comunist. O limbă de
lemn cum avea să fie numită peste vreme.” Eminescu
este în viziunea lui Vitner „o victimă a intereselor
politice manevrate de Junimea și de T. Maiorescu”,
opera sa fiind „în tot ce are ea mai bun opusă
reacționarei teorii a «artei pentru artă»”. Ceea ce
caută să scoată în evidență Vitner în opera poetului
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sunt: „ura lui Eminescu împotriva exploatatorilor”,
„revolta împotriva nedreptăților sociale”, „exploata-
rea nimicitoare exercitată în lumea capitalistă asupra
maselor muncitoare”, înfierarea „disprețului societății
burgheze față de munca nobilă a savantului și artistu-
lui”, „ipocrizia moralei burgheze”, o sumă de sloga-
nuri propagandistice menite a-l împinge cu forța pe
poet în patul ideologiei comuniste. „E cu evidență uti-
lizat, în acest demers critic, procesul de mistificare al
ideaticii eminesciene.”, concluzionează, pe bună
dreptate, Dl. Constantin Cubleșan. Și, în fapt, o defăi-
mare machiată în elogiu, cum vom mai întâlni în
cadrul panoramei propuse de criticul clujean. 

Atașat prin fals unui orizont ideatic care nu era al
lui, Eminescu e preluat de o sumă de lăudători, victi-
mă a unui „limbaj ditirambic, pompieristic, menit a da
poetului o aură națională exagerată ce duce la un soi
de fetișizare a conceptului de poet național, pe care o
lansase încă în perioada interbelică G. Călinescu”,
subliniază C. Cubleșan. Pernicioasă și aceasta în sine,
dar și ca pretext pentru acțiunile demolatoare post
revoluționare. În marea lor majoritate și à rebours pe
considerente ideologice sau atașându-le pe acestea
judecăților estetice. În chiar vara anului 1990, ideea
despărțirii de Eminescu e avansată de câțiva scriitori
imporanți, constată Dl. Cubleșan, citând opiniile lui
Virgil Nemioanu din revista Astra. Trebuie să ne
despărțim de Eminescu, zice acesta, pentru că „din
Eminescu au descins Goga, Iorga, Pârvan”, iar mai
apoi „Eliade, Vulcănescu și Noica, chiar și universul
blagian (cu mult mai autonom) ar fi greu de imaginat
fără o genealogie eminesciană”. Precizând că „Din
moștenirea politică a eminescianismului s-a constituit
una din pietrele de temelie ale mișcării legionare: uto-
pistă, radicală, «tiermondistă»”. Aici își are locul și
acea schimbare de ton a criticului Gelu Ionescu, asu-
pra căreia promiteam să revenim, în care i se neagă
poetului, cu subtilitate, calitatea de a fi național.
Printr-o admirabilă eschivă care trimite discuția în
ideologic:„Fascinantul și redutabilul polemist (...) nu
era «național», ci foarte naționalist” și pe deasupra
„vedea viitorul țării într-un trecut idilizat și ruralist,
era xenofob și, de cele mai multe ori, retrograd”. E
prilejul pentru Constantin Cubleșan de a preciza
greșala fatală a comentatorilor de astăzi în ale criticii
literare, istoriei, sociologiei etc., aceea de a judeca și
aprecia fenomenele culturale, artistice, istorice, socio-
logie, prin grilele canoanelor actuale și nu ale timpu-
lui istoric în care apar acestea. Și zice Domnia Sa,
reproșându-i lui Gelu Ionescu că preia „o acuzație

colportată de cei care nu văd în gazetarul de la Timpul
un combatant în limitele ideologice și politice ale tim-
pului său, ale timpului acela, judecându-l după corec-
titudinea politică a combatanților internaționaliști de
azi”, că acesta se situează el însuși pe „o poziție inad-
misibil «reducținistă»”. Criticul clujean are perfectă
dreptate fiindcă întreaga practică a noilor ideologii se
face astfel. Cu deosebită constanță și ostentație în
cazul Eminescu. Și nu de puține ori cu insidioasa și
subtila asociere la „păcatele” poetului a psihologiei
națiunii, contaminare despre care am mai vorbit. 

Într-un articol publicat în Dilema (feb-mart.1998),
intitulat Poetul național, Z.Ornea deși acceptă că
„nostalgia sufletului românesc se regăsește exprimată
probabil cel mai bine în această lirică a lui
Eminescu”, îi reproșează poetului paseismul din gân-
direa sa socio-politică, acesta împotrivindu-se „ pătu-
rii superpuse” și cu o și mai mare violență
„exponenților capitalismului străin, a negustorilor și a
meseriașilor alogeni care primejduiau, credea el, bre-
slele autohtonilor”. Să reținem însă că afirmația lui
Z.Ornea este, de fapt, un argument irefutabil împotri-
va acuzelor de xenofobie și antisemitism aduse poetu-
lui, violența reacțiilor acestuia ne având, prin urmare,
o motivație rasistă, ci una pur economică. 

Numai că, adaugă Z. Ornea, în timp ce alți poeți
naționali, ca V. Hugo, Byron, Goethe, Schiller,
Pușkin, Mickiewicz, Petofi s.a. „au fost, toți, antemer-
gători, revoluționaari și progresiști”, Eminescu era un
„paseist conservator”. De aici concluzia că această
atitudine națională „spune mult despre psihea
României.” Cu alte cuvinte comentează C. Cubleșan,
„dacă Eminescu este exemplul psiheiei românești,
înseamnă, automat, că românii sunt xenofobi, retro-
grazi, paseiști, împotriva oricărui progres ș.a.m.d. În
acest sens, poetul este, poate fi, deci, un simbol
național. N-aș vrea să spun că această speculație e
parșivă, dar a pune asupra întregii națiuni pecetea
paseismului și xenofobiei, văzută ca esență a emines-
cianiamului, mi se pare o enormă nedreptate făcută lui
Eminescu și întregului său neam”.

Însă viclenia acestui transfer de la poetul național
la națiune nu e folosită doar de critica autohtonă, ci și
de comentatorii străini, exemplul edificator în acest
sens fiind teza de doctorat a austriacului Joachim-
Peter Storfa, Scrierile politice ale lui Mihai Eminescu
(Univerisitatsverlag Wien, 1995), pe care criticul clu-
jean o consideră a fi „una dintre cele mai teminice
analize ale gazetăriei eminesciene”. Teza în jurul
căreia se dezvoltă temele cercetării lui Storfa, subli-
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niază Ct. Cubleșan, e aceea că «fără romanticul târ-
ziu, poetul național Eminescu, naționalismul româ-
nesc e de neconceput». „Cu alte cuvinte, comenteaz
Domnia Sa, avem de-a face cu un naționalism româ-
nesc ce domină atitudinea de viață a unui popor
întreg, el fiind «o constantă a culturii românești», cu
pilonul său axal – poetul Mihai Eminescu”. Analizând
istoricul ideii de națiune și națonalism la nivel euro-
pean, Dl.Storfa include naționalismul românesc într-o
paradigmă estică exacerbată, radicalizată, bântuită de
teama ancestrală, obsesivă a dispariției esticilor dato-
rită „alogenilor ce tind a ocupa aici funcții și poziții,
economice și financiare mai ales, sociale capabile a
dizloca, a-i înlătura pe băștinașii naționali, împingân-
du-i la condiția de «iloți» etc”. Prin urmare o aseme-
nea reacție nu aparține numai acelui naționalism
românesc, atât de „special, cum încearcă să acrediteze
ideea cercetătorul austriac”. Urmărind firul articolelor
eminesciene pe această temă, Storfa constată că
„două nații ocupă un loc aparte: grecii și evreii. Între
cei ce se fac responsabili de starea jalnică a românilor,
grecii ocupă primul loc:«Adevărata otravă a
Orientului – citează el dintr-un articol al poetului apă-
rut la 1876 în Curierul de Iași – este acest popor
lingușitor, fățarnic, dispus la pradă și înșelăciune»,
adăugând «între o predominare grecească și una jido-
vească – cea jidovească e de preferat»”.

„Ei bine – comentează cu îndreptățire C. Cubleșan
– grecii nu l-au taxat niciodată pe Eminescu, nici
atunci și nici acum, de xenofob, înțelegând foarte bine
contextul politic, socio-economic în care gazetarul de
la Timpul își desfășura polemica, pledând cauza
demnității, dacă nu a suveranității națiunii române
într-o țară românească”. Transferul de „incorectitu-
dini politice” de la poet la națiune și invers îl împinge
pe dl. Storfa a concluziona, în pofida celor afirmate
asupra naturii primordiale economico-sociale a atitu-
dinii gazetarului Eminescu, la cocluzia că „românii,
ca națiune, sunt în esența lor (atunci ca și acum) pro-
fund antisemiți” (!?), făcând trimitere și la Constituția
din 1866. „Ceea ce, sublinază C. Cubleșan, este o
acuză cu totul neadevărată și, de fapt, mult
tendențioasă. În raport cu acestă coordonată funciară
a poporului român, Dl.Storfa găsește că «Eminescu
pare un moderat», totuși, și încearcă să-l înțeleagă pe
gazetarul care «scoate adesea în evidență că n-ar vrea
ca anisemitismul său să fie considerat ură de rasă, nici
măcar prejudecată religioasă sau națională. (Nu la fel
îi trata gazetarul Eminescu pe jecmănitorii autohtoni
și pe adversarii politici? N.n.) Pe el l-ar interesa doar

rolul economic și social pe care l-ar avea evreii în
societatea românească. Și aunci de ce Dl. Storfa vrea
cu tot dinadinsul să înțeleagă altceva. El îi acordă o
concesie, în intenția-i generoasă de a fi binevoitor,
scuzându-l pe Eminescu față de «ura evreiască din
România», ce «depășea în intensitate pe cea existentă
în țările occidentale» – după cum demonstrează
Hannah Arendt”.

Aceastei piruete generoase, Dl. Storfa îi adaugă
un fouetté pe măsură:„fiecare epocă are un subiect, o
temă în care obesiile sale ies în evidență”, pentru a
putea afirma că:„tema centrală a obsesiilor românești
este antisemitismul” și că „atmosfera de pogrom a
reprezentat în societatea românească un fel de provo-
care de durată, căci antisemitismul formează un fun-
dal al istoriei românești” – „acuză cu totul nemeritată,
nedreaptă... nici că se putea ajunge la o mai mare
aberație și, în definitiv, la o mai mare insultă adusă
poporului român, cu argumente precare și tendențios
manevrate”, se revoltă, cu îndreptățire, Dl. Constantin
Cubleșan – pentru a concede, din nou „generos”: „pe
baza publicațiilor sale nu i se poate reproșa lui
Eminescu că ar fi un antisemit pur-sânge și că ar
încerca să dovedească inferioritatea biologică a evrei-
lor, pentru ca apoi să deducă din aceasta o politică a
nimicirii. De antisemitismul celui de al treilea Reich
îl despărțeau lumi.” Și-atunci, la ce chichirez gâlcea-
va? Fiindcă, încheie analiza criticul clujean, „marele
nostru poet (a fost luat) ca pretext ostentativ pentru a
alimenta, a întreține o falsă imagine a României și a
poporului român, ca o națiune esențialmente xenofo-
bă (!!??). Păcat că un titlu doctoral, în filologie (pro-
babil), este menit a pleda (cu subtile, și nu tocmai,
demonstrații) în favoarea unor umori de ordin etnic,
conjunctural-politice (ale unor interese strategice,
supralicitate, în zona intoleranței naționale) la ordinea
zilei pe mapamond. ” 

Constantin Cubleșan acordă un spațiu de loc
neglijabil studiului lui Storfa, nu doar pentru că e
vorba de o opinie din afara criticii autohtone, ci și
pentru că el exemplifică modalitățile inadecvate, ciu-
date, partizane prin care sunt judecate pretinsele
xenofobii și anisemitism ale poetului național dar și
pentru utilizarea parșivă, vorba Dlui Cubleșan, a ata-
curilor contra acestuia pentru incriminarea istoriei și
psihologiei poporului român. Cum semnalam, o ase-
menea abordare nu lipsește nici din panoplia defăimă-
torilor autohtoni, care fac surde oreille la argumentele
venite din partea unor eminescologi de autoritate. 

Findcă, iată, un ceretător de seriozitatea și acribia
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lui Dimitrie Vatamaniuc, aduce argumente lămuritoa-
re, deopotrivă, în prefața la volumul Chestiunea evre-
iască (Editura Junimea, Iași,1989) și în Publicistica
lui Eminescu (Ed. Minerva, București 1996) care
demonstrează că pentru gazetarul Eminescu problema
în cauză „nu a fost una religioasă. Nu a fost nici una
rasială. Ea era strict economică și se referea îndeosebi
la începuturile capitalismului în România” (Idee
aceptată, fie și cu jumătate de gură, și de dl. Storfa!
n.n.) „Singurul criteriu în judecarea oamenilor, indife-
rent de naționalitate ori confesiune, o constituie
munca. Această teză fundamentală stă la baza
distincției pe care o face între evreii ce depuneau o
muncă utilă în folosul societății și evreii ce speculau
munca altora”. Iar „această separare – accentuează
D. Vatamaniuc – o făcea nu numai pentru evrei, ci
pentru toți membrii societății românești” (s.n.). 

Concluzia lui D. Vatamaniuc, în această chestiune,
în care sunt convocați și evocați, în cartea Dlui. Ct.
Cubleșan, mulți alți actori ai cazului Eminescu, mi se
pare inconturnabilă pentru orice cercetare onestă a
jurnalisticii eminesciene. Din păcate prea mulți sunt
aceia care, din cele mai varii motive, se silesc să
găsească „pete multe, răutăți și (...) scandale”, în
opera și viața aceluia care a înnobilat cultura română.
Însă nu doar aceștia se fac culpabili de păcatul defăi-
mării, ci, precum putem constata în antologia comen-
tată alcătuită de criticul clujean, și aceia care se pro-
clamă adulatori ai poetului național. 

4. (Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel,/
Nu slăvindu-te pe tine…lustruindu-se pe el/ Sub a
numelui tău umbră.)

Scriam la începutul acestei analize a cărții criticu-
lui Constantin Cubleșan că defăimarea poetului nu e
doar apanajul detractorilor. O fac, nu de puține ori,
chiar și aceia care o iau razna în proiecțiile și laudele
aduse celui care nu are nevoie decât de a fi citit cu
mintea trează și cu inima deschisă. Antologia critică a
autorului clujean o probează cu asupra de măsură. De
altminteri, în premonitoria Scrisoarea I-a, poetul
însuși portretizează întreaga paletă a criticaștrilor
care-i vor lua la pieptănat opera și viața.

În decalogul lui Ion Filipciuc, evocat de Dl.
Cubleșan la începutul studiului său, acesta face parte
dreaptă contestatarilor și adulatorilor, stabilind echita-
bil câte cinci moduri de manifestare pentru fiecare
dintre cele două categorii. Am văzut care sunt cele

privind contestatarii. În ceea ce-i privește pe adula-
tori, I. Filipciuc propune, de asemenea, cinci catego-
rii: „1. Apologeții – adepți și apărători, în temeiul unor
principii estetice mai presus de relațiile omenești (...);
2. Adulatorii – servili, trăind din stoarcerea și admi-
nistrarea mucului din condeiul eminescian, fără prin-
cipii estetice și fără o minimă analiză a textelor; 3.
Prozeliții – adepți înflăcărați producând texte de o
superficială asemănare cu ale poetului, lipsite de pro-
funzimea originală, de temeiul cultural, de rădăcinile
arheului sub care și-a conceput Eminescu expresia; 4.
Mistificatorii – întocmind falsuri, inducând în eroare
cu texte, fotografii, prietenii, drumuri, popasuri (...);
5. Sanctificatorii – impresioniști care-i atribuie puteri
supranaturale sau idei pe care poetul nu le-a prea
avut.”

Dacă toate aceste categorii sunt stabilite pornind
de la exemplificări din prima perioadă a receptării
operei și personalității eminesciene, ele operează, ca
și cele ale contestatarilor, uneori cu asupra de măsură,
și în modernitate și, mai ales, în contemporneitatea
post-revoluționară. De la poeți care vor să-i rescrie
sau să-i „transcrie” poezia „pe înțelesul vorbitorilor
limbii române cotemporane” (!?) sau să-l apere de
denigratori printr-un discurs polemic „meschin (puțin
spus) și de nivel suburban, al mahalalei” (incriminat
fiind volumul lui Răzvan Ducan, Poporul de proști
versus Eminescu), la psihanaliști, ezoteriști, autori de
science-fiction ori encomiaști ai preeminenței și pre-
viziunilor lui Eminescu în chestiuni științifice, cu toții
se trudesc a-l lăuda coborându-l, în fapt defăimându-l
pe marele poet. Exemplele aduse în volum de Dl.
Cubleșan sunt edificatoare, surprinzătoare și „amu-
zante” prin insolitul aberațiilor pe care le conțin, pline
de năstrușnicii de tot felul.

„Nu de azi de ieri, scrie Domnia Sa, psihanaliștii
se străduiesc a pătrunde în profunzimea trăirilor psihi-
ce, ca să zic așa, ale lui Eminescu, căutând a afla
imboldurile (motivația) creației sale și, deopotrivă,
germenii maladiei de care a suferit, o boală de natură
nevrotică”. S-au avansat, de-a lungul timpului, nenu-
mărate opinii și analize clinice. Dar aceea pe margi-
nea căreia se face vorbire în volumul de față,
Psihanaliza poetului național Mihai Eminescu (ed.
TipoMoldova, Iași, 2019) semnat de George Morărel,
e cu totul insolită, ca să nu zic altfel. „George Morărel
– precizează C. Cubleșan – consideră totul sub sem-
nul complexului oedipian pe care îl identifică (nu este
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primul dar este cel mai speculativ în această privință)
ca dominând atât viața cât și creația lui Mihai
Eminescu”. Afirmația pornește de la constatarea că,
dintre cei doi părinți, pentru poet „mama rămâne iubi-
rea cea mare și adevărată. Numai că această iubire
este văzută (interpretată) printr-un erotism exacerbat
în sexologie”. Erotism exacerbat sexologic prin care
G. Morărel interpretează aberant și opera eminescia-
nă, y compris capodopera Luceafărul, într-o termino-
logie grosieră. Cum exemplifică sugestiv criticul clu-
jean, cu analiza făcută de psihanalistul în cauză
nașterii lui Făt-Frumos din basmul omonim: „descrie-
rea decrepitudinii împăratului în îngroșate tușe, iar a
împărătesei în lumini celeste nu face altceva decât să
precizeze tipul de situație oedipiană: omul dublu
Eminovici-Eminescu își însușește mama descalifi-
când tatăl ca bărbat apt sexual; interzice, în fantasmă
scripturală, coitul paternal; omului dublu Eminovici-
Eminescu îi este peste putință să suporte o imagine cu
introducerea penisului tatălui în vaginul mamei, fiin-
dcă mama este a fiului... ș.a.m.d”. Doamne apără și
păzește! vorba diaconului Creangă. Cu asemenea lău-
dători, „bietul Eminescu” (Panait Istrati) nu mai are
nevoie de detractori! 

Catea lui George Morărel are un precedent, însă
fără aberațiile sale de limbaj, în studiul doctorului C.
Vlad, Mihai Eminescu din punct de vedere psihanali-
tic (Ed. Cartea Românească, București 1932).
Demersul doctorului Vlad, subliniază Constantin
Cubleșan, pornește de la ideea că Eminescu a fost „un
veritabil bolnav mintal, suferind toată viața, «până la
izbucnirea meningocefaliei», de «o maladie numită
demență precoce» sau mai popular zis, de schizofre-
nie, ce rezultă din «diagnosticul clinic incontestabil»,
din «studiul vieții și operei eminesciene» (...) Numai
că, o operă literară trebuie judecată și din punct de
vedere estetic (mai ales) nu doar ca produs al unei firi
patologice, altfel se poate ajunge la adevărate erezii”.
De tipul impotenței narcisiste de a iubi a poetului (!?)
ori a „fanteziilor de viață intrauterină” pe care, antici-
pându-l pe Dl. Morărel, C. Vlad le decelează în
Cezara. Ori a simbolului falic pe care îl atribuie florii
„ce se ridică în sus și-i cade fetei (din basmul lui
Kunisch Fata în grădina de aur) în poală”. Viciul fun-
damental al unei asemenea abordări, și nu doar al
celei în discuție – scrie cu amărăciune și revoltă criti-
cul clujean – este acela că:„Psihiatrul nu ia în consi-
derare nimic din bagajul imens de cunoștințe pe care
Eminescu îl acumulează, studiind filosofia antică,
gândirea veche indiană, sistemul kantian și cel scho-

penhauerian de înțelegere a lumii, totul filtrat la el de
un imaginar poetic de o profunzime ne mai întâlnită în
cultura noastră până atunci. Pentru el, Eminescu nu
este un scriitor într-un lanț evolutiv de scriitori români
și străini, într-o istorie literară și filosofică, ci un
anume caz patologic, un infantil schizofren care pune
în compunerile produse câte ceva din gândurile sale
bolnave (...) Orice contestatar de azi al marelui poet
poate afla aici calificative – demonstrate (!?) științific
– pentru defăimarea și umilirea lui: un caz de demență
precoce!”

Nu mai puțin insolent, și pe bună dreptate, i se
pare lui Constantin Cubleșan demersul Doamnei
Elena Dan care „într-un amplu studiu analitc de exe-
geză esoterică a poeziei lui Mihai Eminescu (Nențeles
rămas-a gândul. Adevărurile absolute în poezia lui
Eminescu, Ed. Semne, București, 2018) respinge ferm
toate abordările filosofice sau filologice de până
acum, trimițându-le într-un soi de derizoriu”.
Esotericiana noastră (ca să creez și eu un barbarism)
trage de urechi filosofia germană în care „poetul putea
să găsească cel mult niște gânduri, niște idei care-i
erau cunoscute, pe care le avea în bagajul cultural cu
care venise în noua sa viață pe pământ”, pe George
Călinescu, acela care, neavând habar de știința spiri-
tuală, „a comentat aberant despre adevărurile absolute
aduse de poet în fața minții cititorului, afirmațiile sale
situându-se deseori în teritoriul insultei.” (Dacă
afirmațiile lui George Călinescu se situează în terito-
riul insultei, ale Elenei Dan unde se încadrează? n.n.).
Cititorii cărții lui Constantin Cubleșan se pot amuza
cu exemple in extenso la lectură. „În scurt, pecizează
criticul, Eminescu era (în viziunea exegetei, N.n.) un
extraterestru, adică venise din Cer, de acolo unde stau
în așteptare ca să se întrupeze, toate duhurile pămân-
tene ale celor expiați”. Și, conchide Domnia Sa:
„toată demonstrația pe care o întreprinde Elena Dan ar
fi minunată dacă nu am înțelege-o, dacă nu am perce-
pe-o, cu deplină luciditate, ca pe una fantasmagorică,
pentru a nu spune de-a dreptul că e incredibilă. Dar, la
urma urmelor, de ce am respinge-o? De-a lungul ani-
lor s-au spus despre Mihai Eminescu lucruri atât de
îngozitoare încât această plimbare printre speculații
esoterice, nu poate părea decât un artificial spectacol
agreabil”. 

Năzbâtiile, ca să mă păstrez și eu în limitele
urbanității de limbaj, pe seama poetului nepereche, pe
care le consemnează cartea lui Constantin Cubleșan,
se arată una mai trăznită ca alta. Așa încât, notează
excedat Domnia Sa: „Era de mirare ca în concertul
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celor care-l bălăcăresc, în fel și chip, în ultima vreme
pe Mihai Eminescu, să lipsească tocmai fanii paranor-
malului”. Reîncarnării, pe care i-o atribuie acestuia
Elena Dan, i se adaugă stafia eminesciană, pe post de
Cicerone, care-l bântuie pe memorialistul Aurel
Constantinescu Severin, dimpreună cu aceea a sorei
acestuia Petria, vorbindu-i despre lumea paralelă și
confirmându-i predestinarea acestei întâlniri.
Elucubrațiile care abundă în op-ul acestuia, Întâlniri
miraculoase cu Eminescu. Experiențe paranormale, îl
fac pe atât de echilibratul, calmul critic clujean să
izbucnească: „cartea lui Aurel Constantinescu Severin
este atât de mizerabil jignitoare la adresa poetului
încât citind-o am regretat sincer lipsa cenzurii. A cen-
zurii – nu atât aceea de la fosta Direcție a Presei – ci
a conștiinței noastre naționale profund alterate în ulti-
ma vreme, victima predilectă fiind simbolul ei în uni-
versalitate: Mihai Eminescu.”

Paranormalii ca parnormalii, dar nici „oamenii de
știință” nu stau degeaba. Fiindcă „de o bună bucată de
vreme – constată Constantin Cubleșan inventariind
domeniile dinspre care este agreasat poetul – e în
creștere numărul celor care fac tot ce le stă în putință
ca Eminescu să fie tratat mai puțin ca poet dar cosnsi-
derat mult mai mult – preferabil, după părerea acesto-
ra – ca «politolog și om de știință». Într-un fel, expli-
cabil. Pentru că, așezat pe această coordonată, nu mai
e loc pe soclu poetului național, el prenumărându-se
în cultura noastră și, de ce nu?, în cultura mare a
lumii, ca pionier al previziunilor... științifice, poemele
sale fiind văzute și receptate ca expresia metaforică a
ideilor științifice, adică un fel de studii în versuri”. De
la Dicționarul Savanții lumii cred în Dumnezeu (Ed.
Maritain, București, 2018) alcătuit de Liviu Petrina și
Laura Sigartău Petrina, „în care figurează, printre
români, Mihai Eminescu, alături de Agârbiceanu,
Barițiu, Barbilian, Brăescu, Cantemir, Șincai,
Țuculescu, Voiculescu și alții, chiar și Zamolxis, cu
toții considerați drept savanți, fiecare având fișa de
dicționar, proprie, se înțelege” (C. Cubleșan), până la
autori de science-fiction ca Ion Câmpan care ne
încredințează că Eminescu a avut o întâlnire de gradul
trei, „în urma căreia subconștientul său a înmagazinat
cunoștiințele oferite de acei extratereștri, pe care mai
apoi el le-a presărat, metaforic, incifrat, în opera sa”,
ori la Dl. Virgil Ene, autorul cărții Eminescu versus
Einstein (Ed. Brumar, Timișoara, 2012) care preluând
constatarea anticipării de către Eminescu a teoriei
relativității, făcută deja de alți exegeți, o exemplifică

prin opera poetică, făcând apel la poezia Pe lângă
plopii fără soț, în felul următor: „Reiese din această
poezie că timpul îndelungat pe care l-a așteptat (eroul
liric, evident, n. C. Cubleșan) putea fi scurtată la o
șoaptă, la o oră, la o zi măcar, pentru a primi în
schimb iubirea veșnică...”. Ideea relativității timpului
și spațiului fiind rodul îndelungilor așteptări ale poe-
tului, în perioada vieneză, în fața regimentului unde
prietenul său Slavici „își termina stagiul militar obli-
gatoriu, în zilele de după-masă” (?).

Quosque tandem abutere Catilina patientia nos-
tra? Precum se întreabă excedat și Constantin
Cubleșan:„Vin și mă întreb, retoric, desigur, până
când vor fi tolerate, mai mult, chiar stimulate, aseme-
nea... exaltări, ca să nu le spun altfel, în care numele
poetului Mihai Eminescu este pângărit cu ...voia pre-
fecturii?! ”

Este întrebarea căreia i se subsumează întrega
panoramă a defăimărilor și defăimătorilor lui
Eminescu – mult mai numeroase și mai numeroși
decât am consemnat noi în această cronică extinsă –
oferită de o lucrare necesară, temeinică, alcătuită cu
instrumente ale istoriei și criticii literare de un profe-
sionalism indubitabil, a unui critic de vocație și de
mare probitate. Întrebare pe care Constantin Cubleșan
o repetă și mai apăsat în finalul cercetării sale:„de ce
atâta ură împotriva lui Eminescu?... Ce rău face el și
cui?... De ce trebuie să ne descotorosim cu toții, cu tot
dinadinsul, de el, intrând acum în Europa?... Etc.etc.
(Sunt) Întrebări la care, din păcate, nu primim un răs-
puns temeinic, nu neapărat oficial, printr-un decret,
Doamne păzește!, dar de înțelegere ...oficială. pentru
că a arunca vorbe de ocară și etichetări foarte puțin
fondate (a fost xenofob, de pildă) e tot un soi de cam-
panie politică și, așa cum cei mai mulți dintre locuito-
rii acestei țări nu mai cred prea mult în vorbele politi-
cienilor, de ce ar crede în vorbele unora (literați) care
fac o ...politică dubioasă de defăimare a acestuia?...
Ce fel de politică?!... În favoarea cui ?! Mulți sunt cei
care aruncă cu pietre în ferestre dar nu spun explicit
din ce imbold (ar fi necesar să o spună). Tocmai de
aceea cred că e bine să le dăm pe față cărțile cu ideile
cultivate în ele. Acest lucru am dorit să-l fac prin acest
demers de factură polemică.”
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Căutare, descoperire, iniţiere, pe lerinaj, cunoaş-
tere, desprinderea de un centru şi căutarea altuia pen-
tru o nouă aventură spirituală, dorinţa de schimbare,
drum spre adevăr, în timp sau în moarte, ascensiune
spre înalt şi coborîre în infern, ritualitate şi magie,
metamorfoză, revelaţie, teofanie pen tru cei aleși,
afirmare şi creaţie sau eşec şi renunţare, întîlnire cu
soarta, călătoria, centru al unei constelaţii simbolice
foarte ample, poate cea mai amplă este o temă litera-
ră de mare circulaţie în cultura lumii, de la Odiseea
lui Homer; în pofida tuturor schimbărilor radicale de
paradigmă, călătoria pare să fi rămas şi pentru cei de
azi o temă-pivot, fără a pierde aproape nimic odată
cu trecerea timpului, dimpotrivă, adăugînd elemente
noi şi nu de puţine ori provo catoare. Între scriitorii
(re)instalaţi în orizontul acestei problematici se
numără şi Ecaterina Petrescu Botoncea care reuneşte
trei cărţi de proză – Camino. Drumul spre lumină,
Femeia lut, Cutia cu vechituri –, tipărite, toate „la
pachet”, la Editura Eikon, în anul 2018. În Camino,
autoarea înregistrează în formula jurnalului de călă-
torie şi a monologului interior experienţa pelerinaju-
lui la Santiago de Compostela, o călătorie ca o iniţie-
re şi cale a regăsirii de sine: Orfeu în lumea lui
Hades şi Saul din Tars pe Calea Damas cului sînt
repere ale căutării dialogului şi comuniunii în gînd
cu Dumnezeu, salvarea omului de aici şi acum,
supus agresiunii unei istorii mereu duşmănoase: pro-
iectul Camino e o „călătorie a paşilor mărunţi şi a
spiritului spre Santiago de Compostela, dintr-o
dorin ţă profundă de primenire, de reorientare, de
întoarcere pe dos a buzunarelor vieţii, de descoperire
a unui sens nou într-o existen ţă neimportantă, de
înălţare spre un ideal personal şi colectiv, de autode-
păşire şi de conversaţie cu Dumnezeu la El acasă!”.
În fond, pelerinajul „unui medic anestezist”, cum
precizează autoarea chiar pe coperta cărţii, capătă
semnificaţia traiectului urmat de fiinţă de la naştere

la moarte, de la încă-a-nu-fi-în-lume pînă la
Catedrala Sfîntului Iacob care veghează un drum
„de-a dreptul apostolic” pentru că, iată, „drumul de
la naştere spre moarte este un Camino la capătul
căruia te pot întîmpina o Catedrală în care bat clopo-
tele și îmbrăţişarea caldă a unui sfînt sau te poate
aştepta un pămînt pustiu și sterp, după cum ştie să
cînte sufletul fiecăruia dintre noi...”.

Desfăşurat în toamna anului 2012, pelerinajul la
Santiago de Compostela are loc în urma unui „mare
im bold de penitenţă şi recunoştinţă”; calea pelerinu-
lui şi jurnalul Ecaterinei Petrescu Botoncea, expresie
a unei „mari dorinţe de a mă întîlni cu Divinitatea”
sînt altfel decît cele ale memorialului de călătorie
obişnuit unde se fixează tot ce e uriaș, impozant,
strălucitor, unic, memorabil etc. O carte precum
Camino. Drumul spre lumină e rară (şi) pentru că
pelerinii adevăraţi (cei care parcurg întreg traseul
sacru, cu piciorul) sînt puţini şi mai puţini înzestraţi
cu cele ale scrisului; doar aceştia, nevoindu-se pe o
cale abruptă, plină de obstacole în aridul şi mult
însoritul sud al Spaniei, înţeleg şi asumă spiritul
Camino („Ce poare fi Camino decît o sinteză a dru-
mului vieţii şi al iniţierii, care presupune efort, rezis-
tenţă, forţă? Aşa ne cunoaştem pe noi înşine şi ne cîş -
tigăm dreptul la demnitate”) – drum al tăcerii şi reca-
librării su fletului, al schimbării: „Acest drum nu se
face fără o motivaţie puternică, fără o voinţă de fier
şi fără rezistenţă la lipsa de con fort. Pe acest drum
putem fi şi Harap Alb şi Spînul, fiind surprin şi de cît
de uşor poţi aluneca pe panta potrivnică. Un om
puternic însă va şti să țină în frîu mînza neagră din
proiecţia lui astrală, războinică şi vehementă”. În
pelerinajul care durează treizeci şi trei de zile – cifră
simbolică, cu sens christic! –, adulmecînd „partea
nevăzută din noi”, fiinţa, cu sufletul închis într-o
scoică, se întoarce, adesea, spre vîrsta de aur, edeni-
că, a copilăriei, con form terapiei monologului inte-
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rior, de unde pleacă traseul interior al unui acroşant
sentiment religios: de la Sfîntul Ilie „al primei mele
copilării şi de la îngerul meu drag, spre Sfîntul
Iacob”. Ecaterina Petrescu Botoncea (re)descoperă
proiecţia, iluzorie, e adevărat, pe care i-o dă formula
jurnalului („mă bucur că nu sunt cu adevă rat un scrii-
tor, ci doar un autor de jurnal, şi nici nu mi-e hărăzit
să folosesc cuvîntul ca pe un drog ori pedeapsă, care
poate vindeca sau ucide, ci doar ca un mijloc lesni-
cios pentru propriile mele de criptări”), iar scrierea
acestuia este provocată de un clarvăzător într-o călă-
torie anterioară, pe Muntele Sinai, la Mănăstirea
Sfînta Ecaterina: „Veţi scrie o carte, spune bizarul
călător pe Muntele Si nai, mai mult tăcere decît
cuvînt, mai mult vibraţie decît poveste, despre abisul
dintre om şi Dumnezeu şi despre calea care îi uneşte
şi îi desparte... va avea trup, ochi, minte şi inimă, iar
pentru în tocmirea ei, de pe această piatră, a inspira-
ţiei lui Moise, vă va veni forţa…”.

Decriptarea lăuntrului fiinţei, de ca re vorbeşte
personajul-narator din Camino.Drumul spre lumină
se petrece într-un chip spectaculos în lungul mono-
log interior, cu dezvoltări romaneşti, din Femeia lut;
călătoria de aici e spre origini, în istoria de dinainte
de istorie, în memoria subconştientului colectiv din
care vin, din cînd în cînd, semnele semnificative, în
vremea fără timp a Protopărinţilor Adam şi Eva, în
momentul păcatu lui originar şi încă înainte ca aceştia
să exprime „diferenţa de gen”, cum se spune astăzi,
uniţi în figura mitologică a androginu lui: „Fruntea îi
deveni treptat un bolovan fierbinte. Cînd nu mai
suportă clocotul interior venit din străfunduri, un
mîrîit îi des cleştă fălcile puternice. Atunci, biciul Lui
îi atinsese creştetul. Căscă ochii şi văzu cum i se ros-
togoleşte la picioare un măr ro şu ca acela din care se
înfruptase mai adineauri, alături de mine. (...)
Foşnetul de iarbă, alături de înteţirea fîlfîitului de
libelule, îl făcură pe sălbatec să ridice capul. Privi
năucit desăvîrșita splendoare a chipului meu de
femeie. De cînd mă dăruise Creato rul acestei fiinţe,
acum mă vedea pentru început. Fiori neaştepta ţi îi
zvîrcoliră simţurile. O nerăbdare dementă îi tremura
în ochii aproape orbi. Vru să-şi treacă degetele peste
gleznele mele cu subţirime dulce şi să le plimbe mai
sus, peste rotunjimea genun chilor şi a coapselor, dar
se simţi timid şi neştiutor. Mă aşezai înaintea lui iar
el înţelese taina. Ca prin vis îşi aduse aminte că,
atunci cînd Dumnezeu ne-a rupt din întreg, aveam
amîndoi aceleaşi însemne care acum erau diferite.

Într-o nevoie de rotunjimea primordială îmi dori sînii
şi abdomenul molatec, apropiindu-și tot mai mult
nările îmbătate de mirosul de fructe coapte. Se
pomeni mîngîindu-mi gîtul şi buzele, după care sim-
ţii cum se rostogoleşte într-un hău lung peste trupul
meu, gemînd de prima cunoaştere a suferinţei divine.
Apoi liniştea încremeni în creştetele noastre”.

Textul din Femeia lut e construit în succesiunea
cinematografică a unor secvenţe care se dezvoltă în
diacronie, totul începînd, fireşte, cu facerea
(„Creatorul ne-a trezit din humă întîi prin dragoste,
apoi prin suferinţă şi peste cele două săgeţi ale sufle-
tului a făcut să lucească tainic, ca într-un joc de
umbre, şi lumini, speranţa şi destrămarea ei, iar din
urmele lăsa te în simţurile noastre vii ne-a şlefuit
memoria şi cugetul. La în ceput n-am fost mai mult
decît un strănut sau un căscat. Apoi am de venit
oftat... tot mai lung, şi de atunci ne-am numit
oameni”), dar şi în prezentul continuu al evoluţiei
fiinţei, în textura socialu lui şi, mai ales, în ordinea
unor experienţe interioare care, în fond, o clădesc.
Adam şi Eva, „sălbatecul” şi femeia sa re-prezintă
elementele constitutive ale lumii înseşi, cerul
(Adam) şi pămîntul (Eva), construind această nouă
lume după ce vor fi pierdut Raiul din înalt, trimişi să
recreeze în pustie grădina Edenului „cu înfio rare şi
umilinţă”, după săvîrşirea păcatului: „Eram doi
îngeri strălucitori, fulgere divine, pedepsiţi pentru
neascultare, dar iubiţi şi trimişi în necunoscut pentru
a recrea cu înfiorare şi umilinţă, din energii proaspe-
te, ceea ce tocmai pierdusem, Raiul din Cer...”,
notează personajul-narator în monologul său interior.
Ecaterina Petrescu Botoncea imaginează fiecare des-
coperire a celor doi ca pe nişte staţii ale unui traseu
care începe cu înfăţişarea focului în „boncăneala de
pietre”, de unde cîteva scîntei nimeresc între crengi
uscate, primind puterea focului, continuă cu misterul
teofaniei, al rugăciunii care salvează, dar care le
oferă, şi sentimentul de a avea un tată, apoi, cei doi
descoperă vînatul, cu un iepure şi sa voarea primei
ciorbe din carnea „arătării vii”, cunosc şi purced la
îmblînzirea lupilor, făcîndu-i, astfel, cîinii casei,
„primii prieteni ai casei noastre”, articulează primele
litere figurează in stalarea în limba lor („Uşor, uşor,
fiecare element ştiut al naturii fu atins cu sunete. Întîi
le-am folosit pe cele mai uşoare. Bărbatul se numi
«A», iar eu «E», cerul se numi «I», pămîntul «O», iar
animalele «U». Apoi scoaserăm gemetele cele grele
şi ascuţite. Cînd terminarăm toate scremetele gîtleju-
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rilor noastre, începurăm să facem combinaţii cu atît
mai grele cu cît cunoaşterea noastră creş tea ori cămi-
nul nostru se îndestula, legînd astfel primele, cuvin-
te”), primesc misterul naşterii, odată cu venirea pe
lume a lui Ro, „primul nostru băiat” şi, peste ceva
vreme, a fiicei, Dara.

Semnul Evei este lutul, pămîntul în care prinde
„prima rădăcină”, în timp ce A-Dam sapă şanţuri
pen tru apă, dînd contur grădinii Creatorului, în res-
pect pentru „voia Lui bună”. Vine, însă, momentul
celuilalt păcat: Eva, cu noul nu me, Evdochia, îl pier-
de pe Dumnezeu, prăbuşită în suferinţa despăr ţirii şi
trădării lui Adam: „Dar a venit o zi cînd am înţeles
că l-am pierdut pe Dumnezeu. Din tavan mi-am
văzut faţa mea întoarsă spre A-Dam, iar ochii mei
deschişi nu se uitau nicăieri. Inima mea orbise!
Suferinţa pricinuită de A-Dam era mai mare decît
dragostea pentru El. Acesta a fost, de fapt, păcatul
meu cel dintîi”. În Femeia lut, Ecaterina Petrescu
Botoncea face un foarte interesant şi izbutit experi-
ment epic, adoptînd maniera cinematografică a
derulă rii fluxului său de conştiinţă.

Despre o călătorie neterminată scrie Ecaterina
Petrescu Botoncea în Cutia cu vechituri. Vera, perso-
najul – narator al unui nou monolog interior – moda-
litatea nara tivă de identificare a prozei medicului
anestezist, din care au crescut toate cărţile sale se
poate spune că reglează raporturi le cu trecutul, ţinta
tuturor personajelor, ipostaze ale aceleiaşi figuri
unice, de un eu multiplicat pe calea spre Santiago de
Compostela, în trecutul omului ce poate fi internat în
clinica doctorilor psihanalişti Freud şi Jung și, iată,
într-un spațiu fiinţial evocat, uneori, în cărţile prece-
dente: o căsuţă „aşezată sub un deal, la capătul satu-
lui, în mijlocul unei grădini de un parfum sălbatic”,
casa bunicilor de la Straja, în Bucovina, căsuţa mică
cu pridvor: căsuţa din vis şi casa din peisajul ţinutu-
lui bucovinean de la Straja reprezintă o metaforă a
fiinţei interioare, dar, în aceeaşi măsură, un spaţiu
protector, securizant – imaginea însoţitoare în infer-
nul zilnic, în lumea lui Scaraoţchi, a Comandantului,
malefi cul doctor Marcu. Plecînd din căsuţa cu prid-
vor, după ce se va fi vindecat de traumele unei copi-
lării problematice, cu pierderea pă rinţilor, Vera caută
o călăuză spre alte lumi, regăsind-o într-o fi gură cu
un puternic impact simbolic: „Eu caut cu teamă căra-
rea şerpuitoare pe care văd, îndepărtîndu-se, iar chi-
pul alb al bătrînului devenit lent copil, apoi embrion,
pînă se reduce la un punct mişcă tor ce se ridică din

ţărînă, în văzduh, cu prima frunză. E deja o prezenţă
obişnuită a nopţilor, care nu-mi pricinuieşte nici o
spai mă, ba mai mult, este invitaţia mea la meditaţie
şi poate, călăuza care-mi va deschide poarta spre alte
lumi”: bătrînul care dispare pe traseul invers urmat
de fiinţa sa pînă la drama naşterii este o călăuză prin
infern, aşa cum va găsi Orfeu însuşi, evocat în
Camino. Vera caută în infernul „personal” memoria
sufletului, pe care i-o restituie filmul imaginilor de
pe cinematograful interior: mai întîi, personaje care
se reţin: mătuşa Catrina, o făptură, de odinioa ră:
„Vie şi totodată eternă, şlefuită de vînt şi de muncă,
vrednică şi curajoasă, a stăpînit marea ştiinţă a înţe-
lepţilor lumii de a preschimba suferinţa în bucurie,
secretul dumnezeirii noastre... A fost o briză, un par-
fum, o amprentă a unor energii vechi... Ea nu trăia la
timpul prezent, trăia plenar, peste antotimpuri, peste
munţi şi ape, poate trăieşte şi acum, poate cu ea vor-
besc... Biografia ei a fost doar o faţetă a unei vieţi
arse la dimensiuni mult mai înalte”; copil al războiu-
lui, ale cărui jucării au fost cartuşe şi grenade deto-
nate, Catrina este o amprentă a unor energii vechi;
odată cu dispariţia Catrinei, moare vîrsta de aur a
personajului. Per sonaje memorabile sînt şi Adrian şi
orbul, dar, mai ales, tanti Dominic, „ocrotitoarea
tuturor pisicilor şi cîinilor ce vagabondează în car-
tier”; în figura acestui personaj tragic, prozatoarea
regăseş te dramatismul destinului unor oameni din
Moldova, care au cunoscut războiul, prigoana şi
lagărul, victime ale secolului XX, delicvente „prin
rasă, avere sau prin origine”, în drama umană a fiin-
ţei redu se la un număr de înmatriculare din lagărul
de concentrare, umiliţi „de inepţia unei dictaturi”:
Dominic, asemeni atîtor fiinţe în acel timp istoric, se
pierde „undeva, pe un coridor între viaţă şi moar te”.

Lada cu amintiri – o frumoasă car te de poveşti, în
fond – este ceea ce poate vindeca fiinţa de ac ţiunea
distrugătoare a virusului uitării; medicul anestezist
are o reţetă miraculoasă în cărţile sale împotriva unei
grave boli infecţioase „care este starea de agitaţie
sterilă, ce permite virusului mic şi slab al uitării să
omoare organismul mare şi puternic... al amintiri-
lor”. Proza la persoana întîi a Ecaterinei Petrescu
Botoncea este una a condiţiei umane de aici şi acum.
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Un Vornic al Divanului Înțelepților Clasici,
Arhitect al Istoriilor deschise și Scriptor al cronicilor
de întâmpinare/ amânare a neantului – acesta este
venerabilul eminescolog, acad.Mihai Cimpoi, spirit
harnic, mereu absorbit de patima studiilor, Istoriilor,
Dicționarelor, cărților crescând piramidal în jurul
autorului lor, cel care, în fond, reprezintă metempsi-
hoza arhetipală a tânărului Meșter Manole, cel re-
chemat prin destin cărturăresc la zidirea Catedralei
spirituale a românismului pe calota fisurară a veșnic
hărțuitei Basarabii. De altfel, imaginea criticului
imolat în propria zidire, mutatis-mutandis, este suge-
rată chiar de Mihai Cimpoi într-un portret metaforic
dedicat înaintașului Titu Maiorescu: „Personalitatea
criticului este de căutat în impersonalitatea
construcției pe care a înălțat-o. Ca și Meșterul
Manole, el este imolat, este contopit prin sacrificiu
cu zidul”. Reținem stilul neobișnuit pentru morga
academică, o scriitură densă, impregnată de nume
autoritare și de referințe imbatabile, scriere care la un
moment dat parcă ar irupe de preaplinul
demonstrației și ar evada elegant în evanescențele și
epifaniile oglindirilor lirice relaxante...

Tentația odiseei spirituale i-a surâs devreme tână-
rului argonaut, drept călăuză alegându-și providențial
pururi enigmatica, dar neclintita stea a Luceafărului.
Placa turnantă a acestui proces în devenire, atât pen-
tru autor, cât și pentru toată critica din spațiul nostru
îndoctrinat a fost spectaculosul, la timpul apariției
sale, eseu Narcis și Hiperyon sau despre poetica lui
Eminescu (1979), apărut în mantaua chirilică impro-
prie (Pururi tânăr înfășurat în manta-mi). Dacă eseul
apărea în haina-i firească, cu certitudine, avea să fie
o revelația pentru întregul peisaj critic românesc!

Poeticitatea eseistică a textului exegetic este evi-
dentă. Aduc câteva exemple edificatoare: „Poetica
eminesciană este fundamental o poetică a contra-
punctului. Înainte de a fi muzical propriu-zis, el este,

firește, psihologic esprimând succesiv scindarea,
coborârea și înălțarea pe toate treptele durerii până
la regăsirea esenței pierdute,  a purității dintâi...”
(Narcis și Hiperyon, Ed. Literatura artistică,
Chișinău, 1979, pag.231).

Debutul capitolului X, Contrapunctul.
Universalitatea reacției..., stabilește tonalitatea
muzicală a întregului: „Pipăirea „mai subțire” a
lucrurilor cu ochiul ține de o înaltă artă a privirii,
căreia i se asociază și un auz nu mai puțin ieșit din
comun....” (op.cit., pag.230). E de observat că, dacă
ediția din 1979 marșa eseistic-inovator pe ordonarea
coerentă a discursului critic în raport cu obiectul ana-
lizat, ceea ce presupune realizarea unei poetici con-
vergente poeticicității universului eminescian, în a
doua ediție a eseului (1986), substanțial „revăzută și
întregită” eminescologul maturizat îngroașă filonul
filosofic și schimbă deja accentul dinspre poetică
spre direcția onticului, subintitulându-l Eseuri des-
pre poetica și personalitatea lui Eminescu (s.n.). Ei
bine, abia în 1994, revăzut și transcris în grafie latină,
eseul devine accesibil cititorului român, fiind editat
ca Poem critic în prestigioasa colecție Eminesciana a
editurii Junimea. De data aceasta, accentul înclină
definitiv spre interpretarea ontologică (cu subtitlul
Eminescu, Poet al ființei), dar prin specificarea de
Poem restabilește, în fond, cumpăna poetică inițială.
Or, și mai nuanțat, a unei mitopo(i)etici, așa precum
o demonstrează eminescologul Theodor Codreanu
prin monografia ce i-o dedică: Mihai Cimpoi, de la
mitopo(i)etică la critica ontologică (Ediția II, Ed.
Biblioteca, Târgoviște, 2016).

Bineînțeles, până aici putem vorbi de o poeticitate
a stilului critic, în textura și tivul conceptual original
tot mai pregnant reliefându-se profilul unei poetici
subiectivizate,  în sensul experimentării unei metode
epistemologice complexe sau a unei mitopoetici dis-
tinscte.
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Dintr-o sfidare a retoricii tradiționaliste (Eugen
Simion), fiind subjugat de „demonul analizei”, dar
copt și prob în privința arsenalului critic și a
percutanței epistemologice de bătaie lungă, criticul
Mihai Cimpoi adună în Cicatricea lui Ulise (1982)
un bogat segment elitist al Bibliotecii universale
(Tolstoi, Dostoievski, Gogol, Cehov, Pușkin, Hugo,
Valéry, Thomas Mann, Appolinaire, Melville,
Faulkner, Hemingway, Salinger, Esenin, Villon,
Eminescu, Creangă, Cantemir, Miron Costin ș.a.),
desfășurând o fascinantă odisee a spiritului și divul-
gându-și plenar potențele improvizației poetice
dezinhibate.

Ineditul întreprinderii face ca fiecare eseu portre-
tistic, în bună tradiție saintebeuviană, să fie însoțit
printr-o suită de meditații-parabole, aparent autono-
me, dar care rarefiază densitatea narativă și, de fapt,
coagulează poetic spațiul imaginar al lumii
Logosului, armonizând și sudând fragmentele
Întregului. Pigmentarea poetică a spațiului critic arid
creează o stare orfică în sensul re-modelării, re-învie-
rii lumii prin Logos: „Muntele: o explozie de măreție
vizibilă... Măreția montană se datorează mai puțin
jocului de perspective pe care îl inițiază în spațiu.
Înaltele piscuri inelează, bunăoară, Cerul, îl circum-
scriu, îi îngustează întinderea infinită” (op.cit., p.
96).

Parțial reproduse în cărțile ulterioare Zeul ascuns
(2002) și Lumea ca o carte (2004), fragmentele liro-
sofice s-au clasicizat într-un fel, încorsetând suflul
poetic inedit și riscând, la rându-i, să-și plaseze poe-
ticitatea într-o altă paradigmă, a retoricii sfidării, pre-
cum ne avertizează același Eugen Simion...

„Jocul cu mărgelele” sau alegerea perlelor i-a
marcat în esență încheierea etapei de devenire,
absorbție și strunire a limbajului critic încărcat cu
neologisme și cantonat în teme efemere, dar și cu
balastul (puțin ce-i drept) al inerentelor terezele ideo-
logice. În-stăpânirea substanței poetice din interiorul
actului creator, altfel spus, eliberarea de balastul
inutil al Corabiei argonautice pornite în drum spre
mirifica Lână de Aur  a fost cea mai mare biruință de
la începutul acestui mare periplu ființial.

Nu este lipsit de interes să semnalăm că în această
perioadă inițiatică tânărul critic publică un amplu
eseu polemic, de mare rezonanță în lumea literară,
universitară și publicistică Refuzul miniaturismului
(revista Cultura, 20 martie 1971), poate și ca o
premoniție și ca un avertisment sieși pentru pericole-

le unor poetizări facile. 
Tangențial, tema refuzului, disocierilor și a revi-

zuirilor permanente se întâlnește cu avertismentul
bine articulat al acad. Eugen Simion. În Cuvântul
înainte, la prima ediție din 1986, a Sfidării retoricii
criticul notează: „De ce sfidarea retoricii? Pentru că
aproape toată literatura din secolul nostru nu face
decât să pună în discuție retorica și, în cele din urmă,
s-o refuze. „Artele noastre  literare sunt făcute din
respingeri, spunea cu patruzeci de ani în urmă Jean
Paulhan. Multe s-au schimbat de atunci, refuzul a
rămas însă în literatură” (Op. cit., ed. II, Ed.Viitorul
românesc, 199, p. 9). În mod paradoxal, demersul
academicianului atenționează cum, prin însăși natura
histrionică a limbajului-text și „sfidarea retoricii”,
textul se poate transforma la rândul lui într-o retorică
a sfidării. 

Este curios să semnalăm că aceste două mari spi-
rite – Mihai Cimpoi și Eugen Simion – co- tangente,
probabil și prin modelul lor comun, filosoful
Constantin Noica, se completează în multe privințe și
având afinități tipologice evidente. Iată o mostră,
emblematică pentru ambii, de expresie poetică a
judecății de valoare: „Misterul se refugiază adesea în
structurile transparenței. Nicio cunoaștere nu-i (...)
atât de completă încât să facă inutilă cunoașterea”
(Eugen Simion, op.cit., p. 405).

Apropo, unul dintre ultimele eseuri critice cu
valoare monografică și confesivă  ale lui Mihai
Cimpoi, se numește Modelul de existență Eugen
Simion (Ed. Institutul Cultural Român, 2018). La  fel,
cele două mari spirite ale culturii române semnează
împreună, ca o fugă interpretată la patru mâini, cartea
consacrată aniversării a 150-ea de la nașterea lui
Constantin Stere, VIAȚA CA UN ROMAN (Ed.
Gunivas, 2015).

Dar să revenim. Vorbind despre rolul și locul
modelelor în formarea sa spirituală, Mihai Cimpoi
nu-și ascunde „cicatricele arhetipale”. Mai ales în
memorabila sa confesiune Curriculum vitae care
deschide Bibliografia autorului lansată de Biblioteca
chișinăuiană B.P.Hasdeu cu prilejul aniversării a 60-
ea a distinsului critic. Indiscutabile modele sunt
Călinescu, Maiorescu, Eminescu, Lovinescu, dar și
deschizătorii paradigmelor moderne și postmoderne
Heidegger, Bachelard, Starobinski, R.Barthes, Levi-
Strauss ș.a. Vom fi surprinși să-l întâlnim în acest
context pe unul dintre corifeii biografismului critic
Sainte-Beuve: „În domeniul criticii și istoriei literare
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Sainte-Beuve mai rămâne o personalitate de
referință cu portretizarea axată pe psihologism (el,
după propria mărturie, din Mes Poisons, nu este un
istoric, dar are unele laturi de istoric). Dintr-un fizio-
log care operează cu trăsăturile generale și cu docu-
mentul el se transformă într-un fenomenolog al spiri-
tului creatorului de valori, într-un analist al viului
din el. Biografia evenimențială exterioară este înlo-
cuită de biografia interioară a faptelor sufletești.
Firește, istoria literară și eseistica filozofică au valo-
rificat și  grila psihanalitică sau existențială” (M.
Cimpoi, Bibliografie, Litera, 2002, pag.26) 

Pentru o ilustrare aprofundară, nu putem trece pe
lângă splendida Cugetare a francezului, pe lângă
care, probabil, nu a putut trece nici spiritul-fluviu
cimpoiesc, inspirându-se mai mult ca sigur din
imaginea debordantă și surprinzătoare, prin care este
afirmată autentica vigoare a spiritului critic: „Spiritul
critic e prin natura lui ușor, insinuant, mobil și com-
prehensiv. E un râu mare și limpede, care șerpuiește
și se desfășoară în jurul operelor și monumentelor de
poezie ca în jurul stâncilor, fortărețelor, crestelor
acoperite de vii și văilor stufoase ce-i mărginesc
malurile. În vreme ce fiecare obiect al peisajului
rămâne fix la locul lui și fiecăruia îi pasă prea puțin
de celelalte, în vreme ce turnul feudal disprețuiește
valea, iar valea ignoră coasta, râul merge de la una
la alta, le scaldă fără să le destrame, le îmbrățișează
cu apa lui vie și curgătoare, le înțelege, le reflectă,
iar când călătorul e curios să cunoască și să viziteze
peisajele variate el îl ia în barcă, îl duce fără zdrun-
cin și-i desfășoară rând pe rând întreg spectacolul
schimbător al cursului său (s.n.)” (Sainte-Beuve,
Portrete literare, Traducere de Șerban Cioculescu,
Pompiliu Constantinescu, Ed. Pentru literatură uni-
versală, Buc., 1967, p. XXV-XXVI). Pentru noi,
acest fluviu maiestos se numește Cimpoi și cel mai
important este că el curge perpendicular cu apele
Prutului, spre  integrare și ireversibilă lucrare!

Despre patternul Eminescu vorbesc cel mai bine,
credem, studiile, cărțile și cele peste 70 de dialoguri
susținute de Mihai Cimpoi cu cei mai importanți emi-
nescologi ai lumii (Eminescu – mă topesc în flăcări,
Ed.  Litera, 2000), precum și Congresele mondiale de
eminescologie inițiate anual de același Cimpoi, sub
egida Academiei de Științe a Moldovei. Modelul
Maiorescu, nu fără digresiuni polemice (eseul se
numește Titu Maiorescu: model sau antimodel?) este,
totuși, asimilat organic, mai ales în calitatea-i de cti-

tor și propulsor junimist al traiectului eminescian:
„Titu Maiorescu este stăpânit – în scris ca și în viața
publică – de un spirit demiurgic: în-ființându-se ca
om de cultură, el înființează și cultura română” (M.
Cimpoi, Critice. vol. I. Fierăria lui Iocan. Fundația
Scrisul românesc, Craiova, 2001, pag.9). Reținem că
însuși genericul colecției impunătoare de Critice,
marca Cimpoi, este de inspirație maioresciană!

Despre „divinul critic” George Călinescu mărturi-
sirea este tranșantă: „Pentru mine Călinescu a fost
constant CRITICUL, el servindu-mi, cel puțin în anii
formării, drept pattern” (Bibliografie, pag. 21). Și nu
este o declarație gratuită.  Este o continuitate fertilă și
de durată manifestată prin studiul doct și înnoitor al
patrimoniului Eminescu, de asemenea, și prin scrie-
rea de referință: O istorie deschisă a literaturii româ-
ne din Basarabia! Este cazul fericit despre care se
spune: De-ar fi scris doar atât și tot merita cununa
horațiană: Exegi monumentum!

Reeditările, cronicile, referințele și recenziile au
curs în lanț. Acad.Eugen Simion închină o cronică
desfășurată „acestui foarte serios și foarte prob istoric
literar” și Istoriei sale: „Istoricul știe ce vrea și-și
duce la capăt proiectul. Scrie cu E. Lovinescu,
Nicolae Iorga și G. Călinescu pe masă și cu concep-
tele lui Noica (pe care – se vede bine – îl admiră) în
minte. Compară, nuanțează și delimitează (mai rar)
când este cazul, mai des completează vechile
istorii...este el însuși pentru perioada mai nouă, un
pionier într-o disciplină (istoria literaturii) care a
fost atât de mult mistificată, manipulată, compromisă
în anii proletcultismului sovietizant. (...) Istoria lui
Mihai Cimpoi este o lucrare remarcabilă și trebuie
primită ca atare” (E.Simion. O istorie a literaturii
basarabene, în Literatorul, nr. 39, 1996, p. 3,14).

Din zecile de ecouri și aprecieri ale Istoriei... lui
Mihai Cimpoi, reținem  medalionul lui Fănuș
Băileșteanu Mihai Cimpoi: un Călinescu dintre Prut
și Nistru – o definiție deloc exagerată și pe deplin
motivată prin dezvoltarea celor trei argumente:
„Dacă MITUL criticului și istoricului literar (...) îl
privește. în cultura românească (și nu numai) în
primul rând pe G.Călinescu, apoi discipolul său
Mihai Cimpoi, prin activitatea neobosită, prin harul
și mesianismul său (nu numai) cultural se apropie
asimptotic de acel vector, fiindu-i tangent în cel puțin
trei puncte: 

Mitul criticului care are ambiția să dea o Istorie
a literaturii națiunii sale;

4646 CONVORBIRI  LITERARE



Mitul criticului care scrie mult, oriunde, oricând
și despre „orice”, dar în primul rând, despre
Eminescu;

Mitul criticului care are și curajul, și darul să
racordeze literatura sa națională la parametrii liter-
aturii universale” (Bibliografie, pag.16).

Bine, toate aceste aprecieri meritorii,
exemplificări și hașuri portretistice le-am reprodus nu
din considerente encomiastice, dar pentru a schița
prolegomenele unei ramuri noi ale stufoasei disci-
pline critice, anume cimpo(i)etica. Manifestările ei,
mai mult timide în faza incipientă, au prins treptat
contururi tot mai clare, distingându-se prin certe
calități asociativ-disocoiatice, asimilări organice de
curente și concepte literar-estetice, împrumuturi și
salturi legere interdisciplinare, în concordanță cu
noile tendințe post și transmoderne, care astăzi
amalgamează până la disoluție frontierele cugetărilor
și judecăților critice, estetico-filosofice. În aceleași
confesiuni din amintita Bibliografie, Mihai Cimpoi
divulgă câteva repere care i-au alimentat alambicul:
grila ontologică, existențială de sorginte noicistă;
hermeneutica, structuralismul, fenomenologia, psi-
hanaliza, epistemologia, științele limbajului...

Astfel, se conturează clar drumul sinuos dar
tenace către o Po(i)etică proprie, atotcuprinzătoare și
capabilă să se reconfigureze din mers, sincronizându-
se și depășind devălmășiile... În acest demers temerar
au știut să-l ajute „de-acasă”: 

Darul ingenuu, nativ, de stăpânire a Logosului
care, la rându-i, îl în-stăpânește plenar (după formula
lui Eminescu „Nu noi suntem stăpânii limbii, ci
limba e stăpâna noastră”);

Simțul infailibil al valorii și consecvența
interpretării axiale a contingentului în raport cu
Absolutul (Aici fiind operațională scara ierarhică a
valorilor lui Max Scheller, pe care își sprijină eseul
Eminescu, lumea valorilor și noi, postmodernii,
AȘM, 2021);

Menținerea echilibrului seducător între rigoare,
creativitate și constantă infuzie sursologică (Drept
exemplu pot servi câteva capodopere cimpoiești:
Secolul Bacovia (2005), Esența ființei.(Mi)teme  și
simboluri existențiale eminesciene (2003. 2007) și
Sinele arhaic: Dialecticile amintirii și memoriei
(2011).

Anume în urma acestor lecturi, am exclamat
Evrica! formulând esența noii direcții personalizate:
Cimpo(i)etica.  Spre bucuria mea, termenul a fost

validat expres. De exemplu, în eseul lui Adrian Dinu
Rachieru Mihai Cimpoi și „grila ontologică”.
Bahtinologie și cimpo(i)etică (Aliona Grati, Mihai
Cimpoi: Sunt un om de cultură devenit un destin. Ed.
Prut Internațional, 2013, p. 195). Fără pretenții
paternaliste, îmi asum totuși prioritatea enunțului pe
care l-am formulat la primul Congres mondial al emi-
nescologilor din 2012, prezentându-mi atunci chiar
raportul de deschidere Întâistătătorul sau omul
deplin al culturii românești din Basarabia. Până la
urmă, contează că ideea a prins și pare a se întemeia. 

Astfel, întemeindu-se, vom decela carcasa unui
performant sincretism interdisciplinar bazat pe:
excelența aplicării teoriei și istoriei literare; intuiția
impresionistă și bisturiul logicii carteziene; istorie
socială; mitologie, filologie și stilistică aplicativă;
textualism (barthesian); structuralism (bahtinian);
filosofie, psihologie și psihanaliză; etică; pedagogie;
antropologie; semiotică; esoterism: biobibliografie și,
în fine – transdisciplinaritate efectivă. 

Acestea sunt, în linii mari, materialele constitu-
tive ale noii Catedrale spirituale cimpo(i)etice și cim-
poi-ontice, înălțate cu har și migală de nobilul tara-
bostes, precum îi zicea Marin Mincu – aproape leg-
endarului basarabean Mihai Cimpoi.

Ave, Magistre!
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Academicianul Vasile Tărâțeanu, poet și jurnalist,
a plecat la cele veșnice luni 8 august 2022.

Născut pe 27 septembrie 1945 în satul Sinăuţii de
Jos, raionul Hliboca, Regiunea Cernăuţi (Ucraina),
Vasile Tărâţeanu a debutat editorial, în 1981,
cu Harpele ploii. 

Alte volume publicate (selectiv): Dreptul la
neliniște (Ujgorod, 1984); Linia vieții (Ujgorod,
1988); Teama de înstrăinare (Chișinău, 1990);
Litanii din Țara de Sus (Timișoara, Ed. Augusta,
1995); Litanii (Iași, 1996); Pământ în
retragere (Timișoara, Editura Augusta, 1999); Și ne
izbăvește pre noi (Timișoara, Editura Helicon, 1999);
Dinafară (Timișoara, Editura Augusta, 2003);
Ochean cu cioburi sângerânde (Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 2005); Infern personal, ediție bilin-
gvă: în română și în franceză (Iași, Editura
Danaster,2005); Crucificat pe harta țării, Vasile
Tărâțeanu – 60, volum omagial, (București, Editura
Semne, 2005); Aruncarea zarurilor, in Colecția
Biblioteca Revistei Convorbiri literare (Iași, Editura
Timpul, 2005); Orizonturi decapitate (Timișoara,
Editura Augusta, 2005); Degețelul salvator, versuri
pentru copii, în colecția „Biblioteca
revistei Făgurel (Cernauți, Editura Zoloti Lytavry,
2006); Cimitir ambulant (Râmnicu Sărat, Editura

RaFet, 2008); Între spovedanie și rugă ( Ploiești,
Editura Premier, 2013); Şi de o fi să mor (Râmnicu
Sarat, Editura Rafet, 2014); Balanță răstignită între
pământ și cer (Râmnicul Sărat, Editura Rafet, 2015);
O sută și una de poezii (București, Editura Academiei
Române, 2018).

Volumelor de versuri li se adaugă și două volume
de publicistică: Iluzii și lanțuri (Craiova, Editura
Scrisul Românesc, 2001) și Stâlpul de foc (Craiova,
Editura Scrisul Românesc, 2007).

În 1989, alături de alți scriitori români din
Cernăuți, Vasile Tărâțeanu a fondat Societatea pentru
Cultură Românească „Mihai Eminescu“. Din anul
2000 a fost președinte al Fundației culturale „Casa
Limbii Române” din Cernăuți. A fost redactor-șef
(director-fondator și editor) al gazetelor românești
din Ucraina – Cernăuți: Plai românesc (1990–1994),
Arcașul, Curierul de Cernăuți, Junimea etc.

Membru corespondent al Academiei Americano-
Române de Ştiinţe şi Arte, membru al Uniunii
Scriitorilor din Republica Moldova şi al Uniunii
Scriitorilor din România – Filiala Iaşi, dar şi membru
de onoare al Academiei Române şi director al
Centrului Cultural Eudoxiu Hurmuzachi din
Cernăuţi, Vasile Tărâțeanu a primit titlul de Cetățean
de Onoare al Municipiului Iași, în anul 2019. 

A fost un militant de frunte pentru limba română
în Nordul Bucovinei, În anul 2000, pentru merite
deosebite în studierea, editarea, promovarea sau
interpretarea operei eminesciene, prin decret
prezidențial i s-a conferit medalia comemorativă
„150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu”, iar în
anul 2014 pentru întreaga activitate a fost distins cu
Ordinul „Meritul Cultural” – în grad de Ofiţer,
Categoria A – „Literatură”.

Prin trecerea în Veșnicie, Uniunea Scriitorilor din
România – Filiala Iași a pierdut o voce importantă a
literaturii române contemporane.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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Chemată-n Seliștea stelară, s-a rupt de lumea cea
amară Vocea cristalină a înstrăinatei Bucovine – Poetul
Vasile Tărâțeanu, poetul-academician; poetul-tribun;
publicistul-arcaș și Animatorul-făclier de asociații, fon-
duri, publicații și de multe alte inițiative patriotice.
Poetul a promovat consecvent și a lăsat în urma-i exem-
ple notorii de asistență, apărare și perpetuare a limbii,
culturii și spiritualității românești într-un spații istoric
vitreg în care etnia română s-a tot subțiat și iat-o acum,
rămasă orfană, pierzându-l pe unul dintre cei mai vred-
nici feciori și făclieri ai săi.

Am zis „lumea amară” cu gândul și la realitățile
crude care i-au tot amărât existența, nici pe o clipă
slăbindu-l, dar și la amintirea unui alt august, mai gene-
ros, care ne dăruia, în inima Chișinăului și în răspărul
imperiului, o primă Mare Adunare Națională a români-
lor basarabeni (transnistrieni și bucovineni). Atunci, în
ora noastră de grație, în fața unui milion de suflete
deșteptate, oferindu-i cuvântul confratelui nostru de
condei și de luptă, aveam să-i descopăr și să-i admir
energia vulcanică și talentul de orator al unui spirit care,
nu prin exercițiul din școala lui Seneca, ci prin simțul
mocnit al durerii și prin rostirea demnă a Adevărului
plin, avea să săvârșească minunea disoluției fizice în
levitația Vocii pline de emoții revărsate peste valurile
mulțimii ascultătoare. Parcă-i aud și acum ecoul vocii
tulburătoare: „Frați români basarabeni! Am venit la
această Mare Adunare Națională cu câțiva români din
„sireaca” Bucovină. Am vrut să spun din «dulcea
Bucovină» eminesciană, dar, gândindu-mă la soarta
Bucovinei, mi s-a făscut nu știu cum amar nu numai pe
suflet, ci și pe cerul gurii, și am zis precum ați auzit.

Vorba e că din «dulce» precum a fost și ar trebui să
fie și acum pentru noi, Bucovina a început să se
amărască (s.n.). Și se tot amărăște ea de vreo 50 de ani,
dulcele ei rămânând de domeniul amintirilor și al visu-
lui, pe când amarul o năpădește din toate părțile, și mai
ales din interior, ceea ce e și mai dureros. Vreau să spun
că toate greutățile de care vă loviți Dumneavoastră sunt
și ale noastre, ale românilor bucovineni. Mai mult chiar,
la noi, în Bucovina, ele sunt și mai neîndurătoare...”.

Sunt șfichiuri de adevăruri amare despre închiderea
școlilor, despre desțărare, dispariția satelor și monumen-
telor românești, pe care le rostea atunci, la 27 august

1989, poetul înfrățit cu milionul din fața sa, or, din
păcare, acele adevăruri rămân în picioare până în ziua de
azi. „Bolnav de România”, cum l-a disgnosticat poetul
George Tomozei, Vasile Tărâțeanu, născut în Sinăuții-
de-Jos, raionul Hliboka (Adâncata), a purtat o viață
întreagă în adâncul sufletului său amărât povara grea și
mistuitoare a sfâșierii de hartă, de neam și de Patrie. I s-
a mai spus și „Don Quijote de la Sinăuți” (Adrian Dinu
Rachieru), sugestiv simbol al luptei cu morile de crivăț
imperial. Nu știm, însă, dacă eroul lui Cervantes, cel
născut în tihna bibliotecii, s-ar fi născut, precum Vasile
Tărâțeanu, într-un sat al devastării de sine, cu lancea
frontierei nedrepte trasă de două ori (în 1775 și în 1945)
prin inima baștinei și cu familiile risipite în toate cele
patru vânturi, nu știm, zău, ce se alegea din povestea
Cavalerului Tristei Figuri. Poate doar aceeași imagine a
Tristei Figuri îi va uni acolo, în Seliștea stelară, alături
de alte mari tristeți și umbre tragice ale poeziei noastre
românești... 

Poate că, rămânând ipotetic în fruntariile patriei
nedezmembrate, neogoitul nepot al Mitropolitului
Visarion Puiu și-ar fi pus toga de Preot sau de Călugăr
luminat de Rugul Aprins... Poate...

Stoic și discret în suferință, acest dârz Făclier și
Voce cristalină a înstrăinatei Bucovine, Poetul Vasile
Tărâțeanu s-a retras în litania sonoră a propriului său
Nume, în sinele Sinăuților săi natali, așa precum intuise
oracular într-un memorabil poem din placheta sa
miniaturală de Litanii oficiate cândva, pe la mijlocul
anilor 90: „ – Trece timpul.../ – Las-să treacă./ Nu vrei
să-l oprești,/ oleacă?// – L-aș opri/ de-aș fi în stare,/ dar
așa, din întâmplare,/ nici nu vreau,/ nici nu-s în stare...//
– Și aceasta nu te doare?// – Nu, căci timpul e în mine,/
cu cât trece,/ cu-atât vine.”

Astfel asumându-și lucid Marea Trecere și glosând
în siajul Metronomului eminescian, poetul Vasile
Tărâțeanu și-a împlinit exemplar osteneala lumească, pe
deplin conștient că marea risipă și cheltuială de timp a
Vânzătorului de iluzii (un alt titlu antologic) recupera-
se-va ciclic din miezul timpului interior, cel trăit cu
intensitate sacrificială, care „cu cât trece, cu-atât vine”!

Lumină-lină, Poete!
Dumnezeu să te odihnească în Împărăția Cerească!

10 august 2022

5353CONVORBIRI  LITERARE

Ion HADÂRCĂ



Iunie 1901

Sâmbătă 2 / 15 iunie. Starnberg. Sculat 5½.
Ceai. Plouă iar, dar mai cald. – La ceafă tot îndurat,
pune Anicuța din când în când așa, simplu pe
deasupra, praf de amidon boricat. Nu mai am nicio
durere și nicio jenă, dar aspectul extern neplăcut
pentru alți oameni. Poimâine sunt trei săptămâni
de când am simțit prima mică umflare acolo. – 

Ieri 3° 17’ plecat de aici cu Anicuța, sosit la
München 3° 47’, dus la Neuer & Basch, apoi la
Pension Fontana, Maximiliansplatz, 5, etaj 2, lift,
electricitate. Și ei i-a plăcut. În odăile 1 și 2
împreună 16 m, în marea odaie 4 cu 2 mari ferestri
în colț, 15m. Amândoi împreună cu totul, și încă o
lămpiță electrică pentru mine la pat. Am convenit
să venim noi miercuri înainte de amiazi.

Azi, eu singur de la 5-7 ore, pe ceva ploaie, cu
galoși și umbrelă, plimbat „Prinzenweg” și
„Prinzen-Eiche”, jos pe la „Garibaldi-Gasthaus” și
pe șosea la dreapta pănă la „Dampfschiffsteg”
Possenhofen, unde am sosit tocmai când pleca
vaporul, de acolo 10’ sus spre gară și cu calea fera-
tă la Starnberg înapoi. – După masă, contesa
Chotek cu cele 2 fetițe pe gang, dinaintea odăilor
noastre, apropiat de noi și făcut cunoștință. 

Duminecă 3 / 16 iunie. Starnberg. A plouat
toată noaptea și plouă într-una și acum, 6½ ore
dimineața, când m-am sculat. –1 Cu Anicuța, la
ridicolele „Sieben Quellen”  și apoi ceva înainte
prin pământ cleios (de a trebuit să ne întoarcem
spre drum cu iarbă pentru curățì galoșii) și pe la
„Brauerei Starnberg” și pe din dosul Villei
Contesei Almeida la un mediocru „Hof-Conditor”,
unde am băut eu un mic pahar de „Meth” (mied),
miere fermentată cu „Gewürz”, paharul à 10
Pfennig. Ne-am folosit pentru această excursie de

orele 4-6, când încetase ploaia. Dar sara a reînce-
put. 

Sara 8¾-10, contesa Chotek cu cele 2 fetițe la
noi, în salonaș. Le-am arătat cartea cu manuscrip-
tul ultimelor poezii ale reginei și le-am cetit vro 3.
O fetiță, nu frumoasă, dar vioae și aparent inteli-
gentă de 12 ani (la o cură ortopedică merge de 3 ori
pe săptămână la München, pentru a îndrepta o
deviare de număr în urma unei „pleurezii2” avută
la Meran), ceailaltă, cu părul alb-blond despletit,
mai înceată, de 10 ani. Mai are un băiat de vro 15
ani, iar bărbatul în momentul de față la Praga, întru
întâmpinarea împăratului, care a mers acolo pentru
3 zile și pleacă azi din Praga. 

O soră a ei e sus, în Villa cea dominantă, mări-
tată cu contele Almeida. Villa e deocamdată a soa-
crei. 

Luni 4 / 17 iunie. Starnberg. Plouă într-una.
Între 11¼ și 12¾, cu Anicutza la Prinzeneiche,
apoi la ½ „Prinzenweg” o minută ocolit la gentilul
„Nixen-See”, de care își aduse ea aminte, apoi vio-
lentă ploaie cu vânt, de care  ne-am ocrotit la băn-
cile din dosul vilei Almeida, apoi pe mai puțină
ploaie acasă. 

La dejun, unde combinăm mâncări, în care să
scape Anicutza de mirosul de grăsime, bem
șampanie germană „Kupferberg Gold”, asențită și
nu destul de dulce, dar nu rea.

După masă, într-un moment de încetare a ploi-
lor, la 6°, cu vaporașul la Niederpöcking și pe
șosea pe jos, înapoi. Foarte plăcut. Sara mâncăm în
salonașul nostru cireși mari din sudul Tirolului,
cetim romane și eu fac mai des „patience”.

La culcare, eu ca un început de „lumbago”3.
Vântul cam rece. Afară reînceput ploaia cu putere
nouă. 
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Marți 5 / 174 iunie. Starnberg. Sculat 5½, ceai.
Afară plouă mereu. Eu tot cu ceva dureri „lumba-
go”5. Am devenit așa de patrac, încât orce vânt mă
antamează? Dar încolo sunt vesel și mă simt tot așa
de tare și neobosit ca la 30 de ani. 

Între 4 și 5, ceva plimbare pe răcoare spre
șoseaua care duce în jurul lacului Berg. Stase ploa-
ia, de sară a reînceput. După masă, pe la 8½, în
salonașul nostru contessa Chotek, născută prințesă
Hohenlohe, cu cele 2 fetițe, și soru-sa (mai vioaie),
contesa Almeida (din vila de sus) și ea cu 2 fetițe
(13 și 9 ani), la mâncare de cireși cărnoase roșii-
închise, aduse din Bozen și cumpărate de mine de
la prăvălia vis-à-vis de gară, de unde iau și
„Münchener Neueste Nachrichten”. – Contesa
Almeida s-a întors ieri de la Praga, unde a fost cu
bărbatu-său la primirea împăratului Franz Josef.
Povestea de un garden-party unde erau ele toate
décoltées (!), pe marele frig din zilele aceste, cu
pelerină de blană deasupra umerelor goale. Cel
puțin nu ploua.

Mercuri 6 /186 iunie 1901. Sculat 5½. Ceai.
Afară tot plouă, plouă într-una. Aseară mi-a mai
pus Anicutza o compresă cu Eau de Cologne la
spate și „bandaj de flanel”7 deasupra, pe care o
port de ieri dimineață mereu. Sunt acum 36 ore de
când am micul „lumbago”8, nu ne împiedică de la
nici o mișcare, dar simt totuși, din când în când, că
am ceva la mijloc. Bun efect imediat au cei vro 20
de pumni ce mi-i aplică Anicuța la șira spinării jos,
de câteva ori. – La buboi, de 3 zile nu mai pui
nimic, nici praf, dar port cămașa de mătase cu
gulerul moale și în jos. Nu mai am nici o durere
acolo, dar tot e indurație și coaja mică („pojghița”)
unde s-a închis rana. 

Fiindcă plecăm astăzi, am lăsat contesei
Chotek răul roman (pentru mine grețos) al lui
Marcel Prévost, „Heureux Ménage”, ce-l adusese
Juca de la Paris, apoi frumosul legat „Jürg
Jenatsch” de Conrad Ferdinand Meyer și intere-
santul și originalul roman de Richard Harding
Davis „Soldaten des Glücks” din colecția
Engelhorn (17. Jahrgang, Band 1 und 2).

Joi 7 / 20 iunie 1901 – München. Pension
Fontana, Maximiliansplatz, 5. Trezit 4 ore, sculat

5¾. Ceai cu lămâie. Afară plouă într-una, ca și ieri
toată ziua. – Plecat ieri 11½ a. m. din Starnberg,
sosit la München 12¼ ore pe ploaie și venit îndată
aici, cu lift în etaj II, găsit pregătite odaia  no I,
iatac, 2 paturi (un bec electric la mijloc, tare, sufi-
cient și o lampă idem la pat) și odaia no 2 salon, tot
un bec la mijloc, dar tare și suficient, ferestre mari,
spațiu și lumină. La table d’hôte la 1 și apoi la 7
ore, societate rece, ne-simpatică, vro 3 americance
(din care 2 germane) etc. Anicutza sara obosită de
ambalarea de dimineață și de debalarea după
amiezi și apoi tranziția dintr-un mijloc, ca la
Starnberg Bayerisches Hof, unde proprietarul
Dietrich și oamenii de serviciu, precum și contesa
Chotek cu fetițele ne cunoșteam și ne erau simpa-
tici, într-un mijloc cu totul străin, care nu ne
cunoaște decât ca „români” și ca români nu ne prea
poate prețui, e firește întrucâtva deprimată. Eu
anume în registrul Pensiunei Fontana am înscris
numai „Dommnul și doamna Maiorescu,
București”9, fără altă indicație despre „starea
socială”10 etc.

Azi noapte, de frig am dormit cu „ștrecănita” și
cu „bandaj de flanel”11. Nici la culcare aseară, nici
azi la sculare nu m-au mai durut deloc șalele; dar
la rașca le-am simțit foarte puțin. Trebuie așteptată
căldura atmosferei. Ieri pe la 5½ ore, era +8° R – 

Între 4½ și 5½ la „A 8-a expoziție
internațională de artă”12 în Galapallast. Văzut de
Tini Rupprecht la no 2103 a „Portretul Majestății
Sale Prițesa Maria a României (în port național)
(pastel)”13 {Această Tini Rupprecht, după spusa
domnișoarei Eckhard, e sora contesei Wimpffen și
o elevă a lui Franz von Lenbach.} Cadrul mare cu
ornamente de bronz oxidat verde, și pe lîngă
inscripția de la mijloc, ca mai sus, mai era la dreap-
ta și la stânga, tot jos: „Prințesa Marii Britanii și a
Irlandei”14. – „Ducesa de Saxonia”15 Figură întrea-
gă. Pe jeț, o mantie de hermelină16. Frumos pas-
tel17, par-c-ar fi pictură în ulei; toată înfățișarea (în
deosebire de alt pastel18 al aceleeași Tini
Rupprecht, no 2103, reprezentând dipticul copilă-
resc grațios al Altețelor Lor Regale, Prințesele
Elisabeta de Belgia și Maria Gabriela de
Bavaria19) cu ambiție și pretenție domnitoare-rega-
lă. Sau numai capriciu de vanitate?

Mai erau acolo, în sala rusească, un bun portret
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în ulei al contelui Leo Tolstoi, țăran cu picioarele
goale, de Elias Repine (din Museul Alexandru al
III-lea din Petersburg), și tot de el, un „desen în
cărbune”20, portretul prințesei Tenischeff, îndată
de cunoscut după șederea naturală și odihnită, în
felul portretului Duse, ce-l avem noi în albumul
Repin. 

Mai era un excelent portret al fostului ministru
de finanțe von Miguel de Lenbach (de el și portrete
de femei, nu prea izbutite în comparare cu cele
bărbătești). E și o opoziție a operelor lui Nicolaus
Gysis (1842 – † 4 ianuarie 1901), 59 picturi și 50
desemnuri; și 40 picturi, 9 desemnuri și 2 măști în
ipsos de Arnold Böcklin (1827 – † 16 ianuarie
1901) și încă 36 picturi, 15 desemnuri și 9 „acva-
forte”21 ale unui Wilhelm Leibl (1844 – † 4 decem-
vrie 1900).

Încolo și alte picturi rusești, belgiene, holande-
ze, italiene, englez[ești], suedeze, ungurești, dar
nimic francez, o anume sală pentru pictorii fran-
cezi până acum goală. 

Vineri, 8 / 20 iunie. München. În sfârșit, de
dimineață și toată ziua, soare încălzitor. De când a
plecat Juca din Starnberg, de acum 14 zile sâmbă-
tă, prima zi frumoasă și mai caldă. 

Între 11 și 12, în Gliptoteca „Regelui Ludovic
I”22, al cărui ridicul bust de marmoră de la 1821,
capul încins cu laur de aur(!) peste nasul cel cârn,
de Thorwaldsen (!), stă în sala 14, a modernilor.
Am revăzut aici cu indiferență satirul dormind,
torso lui Ilioneus Niobidul murind, capul junelui
Pan (= Winckelmann’scher Faun) etc. Din nou ne-
a interesat 1) statua întreagă, cu frumoasa chlami-
dă în falturi la sân și transparentă pe picioare, cu o
mică cerboaică la mâna dreaptă, numită Artemis
(în sala 5), găsită la Gabii, poate o copie a lui
Kallimachos de pe la sfârșitul secolului al V-lea
ante Christos. 2) Minunatul cap, fin la buzele
subțiri, supt obraz, cu ochiul cugetător și totuși
bun, al lui Traian, în marmora ca de fildeș gălbui
(în sala 12., „Römersaal” cu „Agis” pe umăr, va-
să-zică identificat cu „Zeus Aigiachos”. 3)
Interesant în sala precedentă și bustul lui
Demosten, cu gura caracteristică a unui fost gân-
gav. 

Note:
1. Urmează anulat: Între 5 și 7 eu singur (Anicutza mai

are ceva M[adam]e Aurélie) pe ploae (în parte) plimbare cu
umbrelă și galoși la Prinzen-Eiche, jos prin iarbă la
„Gasthaus Garibaldi”, pe șosea înainte la Possenhofen. 

2. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română. 

3. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română. 

4. Corect:18.
5. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba

română. 
6. Corect: 19.
7. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul conti-

nuă în limba română. 
8. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba

română. 
9. Ultimele cinci cuvinte în limba germană. Textul con-

tinuă în limba română. 
10. Ultimele două cuvinte în limba germană. Textul

continuă în limba română. 
11. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul con-

tinuă în limba română. 
12. Ultimele șase cuvinte în limba germană. Textul

continuă în limba română. 
13. Ultimele unsprezece cuvinte în limba germană.

Textul continuă în limba română. 
14. Ultimele șase cuvinte în limba germană. Textul

continuă în limba română. 
15. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul con-

tinuă în limba română. 
16. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba

română. 
17. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba

română. 
18. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba

română. 
19. Ultimele șaisprezece cuvinte în limba germană.

Textul continuă în limba română. 
20. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul con-

tinuă în limba română.
21. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba

română. 
22. Ultimele patru cuvinte în limba germană. Textul

continuă în limba română. 

Ana-Maria Dascălu, Bogdan Mihai Dascălu: Titu
Maiorescu, Jurnal, vol. IV. Ediție critică coordonată de
Bogdan Mihai Dascălu. Text stabilit, traducere, note, glosar
şi indici de Ana-Maria Dascălu şi Bogdan Mihai Dascălu.
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Scriam în numărul trecut al Convorbirilor... des-
pre inițiativa Anei Blandiana, a echipei sale
excepționale din cadrul Memorialului Victimelor
Comunismului și al Rezistenței, de a face prezentă, în
mărturii și fotografii, tema femeii în închisorile poli-
tice din Gulagul românesc, odată cu deschiderea
expoziției Dușmance ale poporului, în spațiul special
al Memorialului Sighet de la București, expoziție con-
cepută de Ana Blandiana și Virginia Ion. În urma rela-
tării mele din numărul trecut al Convorbirilor..., am
găsit de cuviință să reproduc fragmente din mărturiile
cutremurătoare din temnițe, lagăre și deportări, aflate
înregistrate în AIOCISAC (ARHIVA DE ISTORIE
ORALĂ a Memorialui Sighet) așa cum au fost ele
selecționate pentru expoziție de echipa Memorialului.
Fragmente cutremurătoare, transcrise după înregis-
trări audio ale martrorelor sau chiar ale nefericitelor
martire ale regimului concentraționar. Aceste frag-
mentele din interviurile martorelor sau ale condamna-
telor, pe care le veți citi mai jos , alăturate celor 16
portrete reprezentative pentru fiecare clasă socială
(expozița cuprinzînd în totalitate 71 de portrete ale
femeilor în temnițele comuniste) sunt mărturii ale
adevărului cumplit despre ceea însemnat trecerea prin
iadul concentraționar. Nimic mai veridic, decît aceste
adevăruri cumplite din lagărele de exterminare sau
din temnițele politice, pe care le aflăm din înregistră-
rile relatărilor victimelor sau ale martorelor acestora,
deținute politic și ele în Gulagul românesc. 

*  *  *
SORA CLARA (CATRINA LASLĂU)
Arestată în 1950. A fost închisă în penitenciarele

Jilava, Mislea, Spital Văcărești, Miercurea Ciuc și
Oradea

„...într-o seară, era în 7 decembrie atunci, la ora
7, la o altă anchetă mi-au cerut să spun de episcopi,
și mai ales de episcopul Dragomir. Și eu nu puteam să

spun. «Nu știu. Nu știu. Nu știu». Și mă tot
băteau. De la ora 7 la 10 m-a tot bătut un căpi-
tan gras. Era așezat pe masa de anchetă și
avea la bocanci un fier, așa, în colțuri, cu care
mă bătea la fluierul picioarelor – se văd și
acum urmele. Mă bătea și cu pumnii. Mi-a dat
un pumn așa de tare la urechea stîngă, că atît
am zis: «Nu mai aud cu urechea. Am simțit că
a pocnit ceva și nu mai aud cu o ureche». Mă
anchetau la etajul patru, la Ministerul de
Interne – Ministerul de Interne era pe atunci
lîngă Palatul Regal. Anchetatorul mi-a arătat
Biserica Italiană, că era vizavi și m-a întrebat
dacă eu cunosc biserica. Zic: «Da. O cunosc».
Nu erau perdelele trase. Fiind noapte, întune-
ric, se vedea. Și s-a dus locotenentul major
care mă Ancheta, anchetatorul meu, să tragă
perdeaua. În momentul acela, celălalt anche-
tator, un căpitan, mi-a dat o lovitură așa de
puternică în piept, că am simțit că ceva a ples-
nit. Atît am spus: «Simt că a plesnit ceva în piept și
simt sînge în gură»”.

AIOCISAC, Fond „Aurora Sasu”, interviu nr.
1328, Cu Sora Clara(Catrina Laslău) realizat în 1996

LUCREȚIA JURJ
Arestată în 1955. A fost închisă în penitenciarele

Oradea, Mislea, Jilava, Miercurea Ciuc, Cluj și
Văcărești

Viața mea din munți nu a fost așa de ușoară. Am
dormit și pe crengi de brad în loc de saltea. Și am stat
la soare, pe crengi de brad, pe zăpadă. Pe cap mă
spălam cu apă de rîu, căutam unde bate soarele și
este apa mai lină, că nu era asa rece și o bătea soa-
rele. Așa mă spălam pe cap. Cînd ieșeam din rîu nu
mai simțeam capul! Și nu m-am îmbolnăvit cît am stat
în munți. În închisoare m-am îmbolnăvit că era orga-
nismal mai slăbit. Și au fost anii de pușcărie și de pri-
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begie, așa că nu a fost ușor. Dar nu este regret pentru
că știu că măcar am făcut ceva. Rău nu am făcut la
nimeni.

Lucreția Jurj Costescu
Destine în rezistență, în Școala Memoriei 2003

Fundația Academia Civică, 20003

CECILIA JUGĂNARU
A fost anchetată de Miliție la sediul din Brașov,

apoi la București la Inspectoratul General de Miliție,
ca participantă la Revolta muncitorilor din Brașov
din 15 noiembrie 1987.

M-au dus la Miliție , unde m-au băgat într-o încă-
pere. Acolo era un milițian. Dumnezeu știe ce era!
Unu’ brunet, chel! Parcă-l văd: n-am apucat să intru
bine că m-a și pocnit în partea dreaptă. Drept urmare
mi-a spart timpanul, ceea ce…în ziua de azi am apa-
rat auditiv (plînge). „Ce-ai făcut ,curvo?” „N-am
făcut nimic”. „A, n-ai făcut nimic? N-ai curajul să
spui. Ai participat?” „Nu”. Și în momenmtul acela mi-
a scos un teanc de poze. Dar într-una singură păream
să fiu eu și, încă, cu spatele. Atît mi se vedea: doar
părul. „Nu ești tu?” „Nu cred. Nu sunt eu”. „Cum nu
ești tu? Nu te recunoști?” (răstit). Și a început să mă
jignească și să-mi vorbească foarte urît: „Ai venit tu
din fundul Moldovei să faci tu ordine în Brașov?”.
Bineînțeles nu am mai putut să vorbesc. Am amețit de
la acea palmă puternică.

Mărturia Ceciliei Jugănaru
Publicată în volumul O zi de toamnă cîndva…15

noiembrie 1957
Ediția a II a revăzută și adăugită, Fundația

Academia Civică 2012 
PAULA WENTZEL
Arestată în 1950. A fost închisă în penitenciarele

Jilava, Mislea, Miercurea Ciuc, Oradea
Virginia Ion: Mama dumneavoastră a fost aresta-

tă în 1950 și eliberată în 1964. În tot timpul acesta n-
ați primit nicio carte postală, nimic?

Anton Ventzel: Nu. Cel puțin u nu știu.
V.I.: Dreptul la vizită?
A.V.: Dreptul la vizită, nu. Am fost o dată cu buni-

ca mea la Mislea – mi-aduc aminte – și am fost pînă
la poarta închisorii și nu ne-a primit. Și a venit cineva
foarte... „Da’ de unde știți că e aici?”

V.I.: Și de unde aflaserăți?
A.V.: Cred că bunica mea aflase de la cineva, prin

cineva, că n-avea dreptul la scrisoare, n-avea dreptul
la nimic.

AIOCISAC, interviu nr.3689, cu Anton Ventzel

realizat de Virginia Ion, în aprilie 2019  

NICULINA MOICA
A fost arestată în 1959. A fost închisă în peniten-

ciarele Tîrgu Mureș, Jilava, Botoșani, Arad și Oradea.

Am stat la Arad pînă s-au întîmplat evenimentele
în Cuba. Într-o noapte ne-au îmbarcat, adică ne-au
scos din camere, ne-am strîns bocceluța, pentru că
atîta aveam și ne-a urcat în niște camioane...Acesta
este un moment care m-a marcat și mi-a rămas așa în
imagine. Eram păzite de niște militari care țineau
mitralierele îndreptate spre noi. Eram în camioane și
ne duceau la gară, să ne suie în vagoanele acelea spe-
ciale pentru deținuți. Și nu pot să uit imaginea aceea
din noapte, cum ne păzeau ca și cum am fi fost cine
știe ce criminali, care au făcut cine știe ce lucruri
odioase. Cele mei multe erau niște femei amărîte, bol-
nave, care mai de care, unele cu ani mulți în pușcărie.

AIOCISAC, interviu nr.2552, cu Niculina Moica   
realizat de Cristian Păun, 10 aprilie 2008 

MARIA PLOP
A fost arestată în 1958. A fost întemnițată în

penitenciarele Pitești, Jilava și Miercurea Ciuc.
Mă bagă într-un coridor, așa,în pămînt și num ai

un bec. Un bec acolo sus. Și curgea apă pă dedesubt.
Și te băgai acolo pe niște scări. M-am dat și io jos
cum am putut și cînd a deschis ușa era acolo Maria
Plop, mama Ioanei, fata lui Tomiță, fata crescută în
munți.Că ei a avut o fetiță mică. Și pă fetiță o dusese,
nu mai era cu ea.„O cunoști?” „N-o cunosc domne!”
„O cunoști?” „N-o cunosc!”. De trei ori s-a răstit la
mine așa. „Să ai grijă”, zice, „că asta te strînge de gît,
te omoară cum și-a omorît și copilu”. Eu am cunos-
cut-o cum am văzut-o. Da cum era să spun? N-o
cunosc! Gata! Dacă am apucat de nu, nu cunosc pă
nimeni...(...). Da zic, „nu, domnule, domnule coman-
dant, copilu n-a murit, nu l-a omorît pă copil, că ne-
a spus la proces că fetița o are”. N-am zis nici fetiță,
nici băiat, am zis copilu’, să vadă că nu știu. Da’ io
știam de la Tomiță, cînd am vorbit cu el.

Povestea Elisabetei Rizea din Nucșoara 
Mărturia lui Cornel Drăgoi, Humanitas,

București 1993

MARIA IONESCU
Reținută în 1949 împreună cu frații săi. A fost

închisă în penitenciarele Iași și Mislea.
...cînd s-o luminat di zîuă ne-o dus șî ne-o urcat în
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dubă șî copiii mei o rămas răcnind în urmă, fără tată,
fără mamă. (plînge)...O rămas casa șî mama năcăjîtă
șî ei tot năcăjîți erau. Să cerea cote, ei erea
mititei...Băietu’avea 10 ani șî lucra la snopi, la grîu
cu tataia, ca să deie, că 4000 di kili di grîu o dat tata
după ce ne-o luat pi noi.

(...)Ne-o dus la Iași o săptămînă, la fixare di ter-
men, o săptămînă ne-o judecat șî pi urmă, am stat în
temniță din iunie, di pi 15 șî pînă în noiembrie.
Înainte di judecată ne-o anchetat. Era Feller. Ăla m-
o bătut tare. Am fost pusă șî la curent. Zîcea să spu-
nem că nouă ne place colhozu’, cooperativa. Ne între-
ba că:„Ce-o spus cutare?” „Nu știu”. „Da’ ce-o spus
cutare? Ce mai spune el?”, adică oamenii di – aici.
„Nu stiu, ca eu sunt pi-o marjine di sat”.

Mărturia Mariei Ionescu publicată în „Să ne răs-
culăm că pămîntul ne ține pi toți!”, Revolte împotri-

va colectivizării din Nordul Moldovei, Fundația
Academia Civică, București 2019 

LAURENȚIA ARNĂUȚOIU
Arestată în 1949 pentru uneltire „contra ordinii

sociale” și în 1958 „pentru acte de teroare”. A fost
închisă în penitenciarele Pitești, Jilava și Miercurea
Ciuc.

M-au dus la Jilava într-o celulă cu capacitatea de
20 de deținuți. Eram 45 de femei, trăiam mai rău ca
animalele. Într-o noapte după miezul nopții am auzit
zăvoarele trăgîndu-se. S-a deschis ușa și a apărut
mama (Laurenția Arnăuțoiu – n.m.I.D.) cu cumnata
mea. Nu aveam voie să ne mișcăm cînd intra cineva în
celulă, i-am șoptit șefei de celulă că e mama și ea era
obligată să-i găsească loc în pat. Fiind cîte două-trei
în pat nu a găsit loc și mi-a spus să cobor și să-i
găsesc eu. N-am prevăzut că milițiencele se uită pe
vizor și văd toată mișcarea. Am coborît și am rugat-o
pe o deținută să o primească lîngă ea. Mama, văzîn-
du-mă, m-a îmmbrățișat și nu mai puteam scăpa din
îmbrățișarea ei. Nu am apucat să mă urc în pat că au
venit milițiencele și m-au dus la birou. Ofițerii de ser-
viciu m-au întrebat cum mă cheamă. Cine era femeia
căreia îi sărutasem mîna. I-am spus că era mama. A
țipat la mine și m-a mustrat că am încălcat regulamen-
tul. I-am spus că n-am știut că n-am voie să sărut mîna
celei care m-a născut și crescut. M-a amenințat că mă
duce la carceră, dar nu m-au dus. În schimb au dus-o
pe mama în arest. Așa ne-am despărțit. Era ultima
data cînd mi-am revăzut scumpa mamă.(…). Am venit
acasă cu inima strînsă, și bolnavă, cu mîna în ghips.

(…). Am mers la sanatoriul din Eforie Sud și în cîteva
luni m-am vindecat. Trebuia să mai stau în sanatoriu,
dar i-am rugat să-mi dea voie să plec că mama urma
să vină acasă. Vroiam s-o întîmpin. Am așteptat-o vreo
două săptămîni dar în zadar. A venit o femeie din
cadrul Fiscului care fusese cu mama la închisoarea
din Miercurea Ciuc și mi-a adus vestea tristă că mama
a murit lăngă ea strigîndu-ne pe noi, copiii.

AIOCISAC, interviu nr. 542, cu Elena Ion
Arnăuțoiu

IULIANA PREDUȚ CONSTANTINESCU
A fost arestată în 1958. A fost închisă în peniten-

ciarul Văcărești unde a născut o fetiță.
...joi., 18 septembrie 1958, în miezul zilei, am năs-

cut, în Închisoarea Văcărești, o fetiță...
I-am pus numele Libertatea – Justina...
Însă cei de acolo i-au schimbat și numele și data

nașterii în documentele întocmite!...
După ce am născut, nu mi-au adus fetița s-o văd

cîteva zile... Eram în aceeași celulă cu două tinere
cam de vîrsta mea din Cudalbi, regiunea Galați.
Fuseseră închise pentru că se opuseseră înființării
„colectivei” în satul lor...

Cînd mi-am văzut fetița pentru prima dată am
îmbrățișat-o cu o dragoste nespusă pe care nu o mai
trăisem niciodată, dar și cu un simțămînt profund de
teamă care mă terorizase multă vreme. „O fi oare nor-
mală după toate chinurile îndurate de mine de cînd
fusesem arestată de securiști?”...

I-am numărat degețelele de la mîini și de la
picioare!...

Apoi i-am privind îndelung, cu atenție, îngrijora-
tă, fața ochii, părul!... Avea perișorul ud și rece ca
gheața!...

O aduseseră s-o alăptez trecînd pe un culoar lung
și întunecos, învelită în scutece vechi, rupte, luate,
probabil, de la vreun cămin de copii...

I-am suflat în păr s-o încălzesc, și am șters-o cu
un baticuț pe care îl aveam la mine...

Iuliana Preduț Constantinescu, Speranțe
încătușate, Pitești 1999, 2000

IRINA COOȘ
A fost arestată în 1959. A fost închisă în peniten-

ciarele Târgu Mureș, Miercurea Ciuc, Arad și Oradea. 
Andreea Cîrstea: Spuneți-mi, femeie fiind, cum vă

asigurați igiena?
I.C.: Destul de rău. Destul de rău. Să vă spun la
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Miercurea Ciuc cum ne...Deci apa aceea pe care o
aveam, un litru de apă, îți trebuia și pentru băut și
pentru spălat și pentru...(...)Era un litru de apă pe zi
pe care îl foloseam pentru orice.

Dimineața ne scotea afară, dar erau vreo cinci
guri de toaletă și un fel de jgheab, tot așa cu vreo
cinci robinete. Din 42 de persoane nu ajungeam să ne
facem...Și te rețineai pur și simplu pe timpul zilei, ca
să ajungi iarăși seara să ieși.

Cu spălatul, ne ducea la duș pe toată lumea. Și
acolo își băteau joc cum puteau. Eram sub duș, toate
femeile, dădeau drumul la apă fierbinte de trebuia să
te ferești cînd te-ai pus iarăși sub duș, la o apă rece
de gheață. Aveai 10 minute la dispoziție.În 10 minute
repede să-ți speli ceva, să te speli. Nici nu știam, de
multe ori nu apucam să ne spălăm pe cap.

Din apa aceea, din litrul acela de apă - vă spun o
metodă cum ne spălam - îți umezeai părul, dădeai cu
săpun, un pic, un pic te limpezeai cît de cît și după
aceea cu piaptănul, dădeai cu piaptănul pînă ieșea tot
săpunul din păr, că altfel nu, nu aveai cum să te speli.
Și care a mai avut, din lenjeria intimă, am făcut
bucăți să folosim în loc de...alte probleme care...Nu
exista să primești așa ceva sau să visezi la așa ceva.

Deci cam asta era igiena noastră.
AIOCISAC, interviu nr. 3530, cu Irina Cooș

realizat de Andreea Cîrstea la 9 iunie 2016

ELENA STETIN
Afost arestată în 1953. A fost întemnițată la Jilava,

Mislea, Dumbrăveni și Spitalul Văcărești.
...în 7 decembrie am plecat la Văcărești. Acolo am

găsit—o pe doamna Stetin pe care o cunoșteam
dinainte. Cînd am cunoscut-o la spital, acolo, îi făcu-
se biopsie sub umărul drept și i-a scos un ganglion. Și
s-a găsit că e tumoare malignă. Era puțin umflat,
roșu, sînul, dar nu era încă putrezit. Și nu i-au făcut
operație.(...). Și acum după două luni la Timișoara,
cînd am venit înapoi i se făcuseră ambii sîni negri
deja și crescuseră așa de tare că au ajuns pe brațele
ei, stăteau pe brațele ei, așa de mar iși negri erau,
totul era putred. Atunci am ieșit toate la raport, ca să
o trimită acasă, ca să moară acasă.(...). Atîta am ieșit
la raport, cînd era inspecție la spital, ca să o trimită
acasă...La un moment dat în decembrie o scoate din
spital. Toată lumea credea că o trimite acasă. Sigure,
sigure eram că se duce acasă. Au trecut două săptă-
mîni, au trecut sărbătorile Crăciunului. La începutul
lunii ianuarie aud pe cineva văietîndu-se tare, pe

sală, acolo. „Aaaa, aaa”... O voce de femeie. Și un
milițian. După zgomot parcă era în fața ușii noastre.
Milițianul zice: „Lasă, nu mai plînge! Clara o să te
îngrijească!”. M-am gîndit : „Cine poate să-mi spună
numele?” , că niciodată nu ni se spunea numele.
Deschide ușa. Cine era? Doamna Stetin. „Ia-ți-o!”,
îmi spune milițianul.(...). Gîndiți-vă, unde au dus-o pe
dînsa de la Văcărești, din spital?! La Jilava! În halul
acela, în forturile acelea, între oameni! Și acolo i-au
putrezit complet ambii sîni.

AIOCISAC, fond „Aurora Sasu”
Interviu nr. 1328, cu sora Clara(Catrina Laslău),

realizat în 1996
ELENA SPIJAVKA
Ridicată și deportată în Bărăgan în Noaptea de

Rusalii 17/18 iunie 1951
Ce zile grele! Mi-a propus cineva să-mi procure

o pîine la liber cu 4 lei, am cerut la toți vecinii 4 lei și
n-am găsit la nimeni. M-am întors acasă de-a dreptul
plîngînd. Am mîncat azi o ciorbă din fasole și spanac
adusă de la fermă și am avut două ouă și le-am bătut
cu cozi de ceapă și le-am împărțit la copii, eu am
rămas absolut flîmîndă și parcă sunt bolnavă, adică
ce parcă, chiar sunt și nu mă pot ține pe picioare.

Am vrut să cumpăr o pîine și n-a fost chip! Ah!
Sfîrși-va odată tot chinul ăsta pe capul nostru!!?

(...)
Am călcat toate rufele și am prăjit ceapa și ustu-

roiul. Am și dat cu var în bucătărie și cu pămînt pe
jos.

Cu o zi înainte am sădit 10 pomi - frasini - în fața
casei, la stradă. Nu mai știu din ce să fac mîncare, că
nici n-avem de nici unele. Dimineața mîncăm lapte cu
mămăligă, dar de amiază mă mai amăgesc cu ceva
sos de dragovei, sau ciorbă cu verdeață și mămăligă
rece de dimineață, dar seara iar ne amăgim cu o cană
de lapte rămasă de dimineață și o mămăliguță caldă.

Mă obsedează foamea și mizeria de nu pot dormi
nici noaptea!

Elena Spijavka, Munci și zile în Bărăgan
Fundația Academia Civică, 2004

ARLETTE COPOSU
Arestată în 1950. A fost întemnițată la penitencia-

rele Malmaison, Jilava, Mislea, Miercurea Ciuc și
Oradea.

...noi nici n-am putut pătrunde la proces. Dar totuși
această avocată a venit la noi acasă și ne-a spus că ea
a apărat-o din oficiu pe Arlette, că toată povestea cu
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procesul a fost o înscenare.(...). Ea a fost arestată de la
noi din casă. Ni s-a făcut o percheziție masivă , n-au
ridicat decît niște obiecte de-ale ei personale, ne-au
dat voie să-i dăm un rînd de lenjerie.(...). Despre pro-
ces ne-a anunțat această avocată numită din oficiu,
care și-a riscat și cariera venind să ne spună, dar a zis:
„Nu veniți la proces că nu se poate, fiindcă se face cu
ușile închise și e secret”. Noi am încercat totuși la lite-
ră. Pe ziua de 10 era litera „c”. Și-am făcut vreo patru
pachete și le-am trimis la conducerea penitenciarului.
Au venit înapoi. Și-a avut un singur vorbitor la care s-
a dus sora mea Doina. N-au primit-o, deși era cu
același nume și-au spus că trebuie să vină cineva din
familia ei, „de sînge, de sînge”. Atunci a mers sora lor,
singura care era liberă (…). Ea a mers la închisoare cu
pachetul și i-a spus că, avînd în vedere că are condam-
nare cu 25 de ani, nu are dreptul la pachet . Și nu a pri-
mit nici un pachet, niciodată.

AIOCISAC, interviu nr. 933, cu Flavia Bălescu
Coposu 

realizat de Adriana Perșa la 16 noiembrie 1998

FRANCE MARCOVICI
Arestată la 5 iunie 1950. Deținută în penitenciare-

le Jilava , Mislea, Miercurea Ciuc, Văcărești.
Valeria Moldovan: Acolo, la Văcărești am văzut-o

pe sora lui Arlette.pe cumnata lui Coposu. Cum m-o
dus pe mine cu targa, milițianul ăl bun, mi-o aranjat
așa să fie: cînd trec eu, că mă ducea la dreptul comun,
mă ducea cu targa, să deschid atunci ușa să o văd pe
France, pe sora lui Arlette Coposu.

Aurora Sasu: Și ce făcea? Era slabă?
V.M.: Slabăăă! Parcă ar fi fost moartă de ani de

zile, săraca! Apăi, în curînd, o și murit.
AIOCISAC, Fond „Aurora Sasu”

Interviu nr.1294 cu Valeria Moldovan

ARISTINA-POP SĂILEANU
Capturată de trupele de Securitate în 1953. A fost

închisă în penitenciarele Spital Văcărești, Jilava și
Miercurea Ciuc.

Securiștii se apropiaseră deja de noi. Unul dintre
ei mi-a dat o cizmă de am sărit în sus și apoi am căzut
cu fața la pămînt. Au strigat: „Mîinile sus!”. Eu n-am
vrut să ridic mîinile și le-am spus să mă împuște și pe
mine ca pe fratele meu. Și cum era fratele meu, căzut,
acolo lîngă mine, mi-a ridicat el mîinile. Atunci ei s-
au apropiat și s-au uitat la noi. Văzînd că Achim se
face din ce în ce mai palid, le-am spus: „Ce faceți cu

el, nu vedeți că moare?” Ei s-au trezit și au spus:
„Unde este Hotea? Îl scăpăm pe Hotea!” Așadar, ei
știau cu lux de amănunte tot. I-am strigat lui Hotea:
„Să știi că eu nu mai pot să fug”. „Ține-te după
mine!” a spus el, dar eu am rămas lîngă fratele meu.
Și s-au luat securiștii după el iar lîngă el au mai
rămas vreo patru-cinci. Pe Hotea l-au împușcat. Am
aflat că din partea cealaltă veneau alți securiști, pe
drumul Lăpușului, între Rogoz și Lăpușul Românesc.
Acolo era plin cu mașini de securiști care l-au încer-
cuit și l-au prins.

Între timp starea fratelui meu se agravase. „Faceți
o targă și duceți-l pe fratele meu că moare!” le-am
spus. Atunci, ei s-au dus la căsoi, au adus niște scîn-
duri și au făcut o targă. Pe mine m-au legat și ne-au
dus pînă în comuna Dobric. Cu șuturi, nu vă pot des-
crie, cu paturi de armă în spate, ...numai eu știu prin
ce am trecut. Era 8 martie 1953, într-o zi de duminică.
Ne-au urcat într-o dubă și ne-au dus la Securitate, la
Târgu Lăpuș.

Aristina Pop-Săileanu
„Să trăiască partizanii pînă vin americanii!”

Povești din munți , din închisoare și din libertate
Fundația Academia Civică, București 2008

ANNIE SAMUELLI
A fost reținută în 1949. A fost întemnițată la

Jilava, Mislea Timișoara și Mircurea Ciuc.

NORA (BOBSIE) SAMUELLI
A fost arestată în 1949. A fost închisă în peniten-

ciarele Jilava, Mislea și Miercurea Ciuc.
...se apropia Paștele. În acel an nu se întrevedea

nicio șansă pentru a-l sărbători. Sora mea (Annie
Samuelli – n.m.I.D.) și cu mine eram amîndouă bol-
nave, sufeream de o viroză cumplită ce bîntuia în
toată închisoarea și făcuse ravagii mai mult printre
vechile deținute decît în rîndul celor nou-sosite. După
șase săptămîni nu scăpasem încă de urmările grele
ale bolii. Aveam o stare de slăbiciune ce nu ne permi-
tea nici măcare împleticindu-ne să ne ducem cînd se
făcea apelul nominal. Auzul meu fusese foarte rău
atins. Închisă din nou între ziduri de tăcere și durere
simțeam că-mi voi pierde mințile și nu credeam că voi
avea tăria să rezist mai departe, cînd am fost amîndo-
uă eliberate în ziua de 14 iunie a aceluiași an.

Annie Samuelli, Gratii despărțitoare
ed. a II-a, Fundația Culturală Memoria, 2001, p.
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Ajunși la Râmnicu Vâlcea în primăvara anului 1944,
la capătul celei de a doua lor pribegii, soții
Alexandru/Leca Morariu și Octavia Lupu-Morariu vor
avea parte de vicisitudini mult mai paupere și mai apă-
sătoare prin toate urmările lor, decât în bejania datorată
ultimatumului sovietic din 26 iunie 1940. Autoritățile
române de la acea dată le respectaseră condiția intelec-
tuală, iar L.M. își continuase și activitatea universitară,
și cea publicistică. Acum, vor trece nu numai prin
nesiguranța zilei de mâine, neajuns într-atât de caracte-
ristic anilor de conflagrație („Aice – deprimare: e vorba
să fim mutați la Suceava sau la Iași! Deci în neant – și
iarăși deportați!” – scria L.M. în dec. 1944, referindu-se
și la soarta catedrei sale de Literatură modernă și Folclor
din cadrul Facultății din Cernăuți, refugiată și ea la
Râmnicu Vâlcea). Acum, vor avea parte și de tratamen-
tul „proletar-comunist” al noilor structuri de putere,
instruite, de ideologii ajunși pe tancuri în România, și
întru maximă vigilență față de fostele elite bucovinene
și basarabene.

Au suportat, ca întreaga lor generație de cărturari și
artiști (de foștii oameni politici, ofițeri superiori, demni-
tari și atâția alții ca ei ar fi deplin tautologic să mai
amintim), mizeriile cotidiene ale subzistenței și presiu-
nii „democrat-populare”. Luptătorul Leca Morariu (edi-
ficatoare fiind și parte din scrisorile precedentului epi-
sod) s-a văzut în imposibilitatea de a-și continua activi-
tatea universitară (nici soția nu și-a regăsit elevatul con-
text artistic cernăuțean), a resimțit din plin „decesul”
revistelor/buletinelor sale, nevoia de a scrie sub pseudo-
nim și zădărnicirea multor proiecte publicistice. Mari
greutăți a avut și în reîntregirea bibliotecii sale de odi-
nioară, dijmuite, mai nou, și de condițiile improprii de
depozitare.

Nu de dragul unor livrești și romantice figuri de stil
se considera „îngropat de viu” (v. epistola din 14 ian.
1947), „înmormântat” (12 dec. 1949). Dar, cum „viața
merge înainte” mereu, implacabil, și soții Morariu aveau
a lupta să țină pasul, încurajați, în parte, și de gândul că
aveau prieteni – repere și puncte de sprijin moral. Între
aceștia, familia istoricului, publicistului și arhivistului
Constantin Turcu din Iași:

[Datele poștei:] R. Vâlcea, 03 oct. 948; Iași, 15 oct.
48

Dragă și ilustre [Constantin Turcu],
Cred că M[ăriei]-Tale trebuie să-ți mulțumesc

p[entru] cele 2 extrase: M. Costăchescu, Documente de
la Ștefan cel Mare, 1948 și C. Turcu, Știri noi despre
pretendentul Davidel, 1948. Mulțumiri – și mai aștept și
alte cele. – D[e] p[ildă] vol. XX din „Studii și cercetări
istorice [Iași, Institutul de istorie națională „A.D.
Xenopol”, 1947]”. 

Să nu uit: în Davidelul d-tale: grafia Miron Costăn
(cu ă), nu Costân (cum scrie Pușcariu în a sa Ist. lit.1: cu
â!) – își are importanța paralel cu versiune Costin (în m-
sul. Din Cartojan, Ist. lit. rom., II, 158 și 164). – Nu:
Rittermeister, ci Rittmeister se zicea căpitanul[ui] de
cavalerie! 

Să trăiți, că munciți cu așa vrednicie! Salutări d-lui
Costăchescu2. Mai zilele trecute am avut bucuria să-l
văd la mine pe Păr[intele] Paul Mihail. Așteptăm noile
știri d[espre] I. Neculce.

Cu drag, L[eca] M[orariu].

*
R[âmnicu]-V[âlcea], 12/XII [19]48.
Scumpe Efendi și Ghizel-Giugiuc,
Mare bucurie cu cele trei volume primite! Bucurie și

– iluzie. Parc-ai văcui în fericitele vremuri când editu-
rile te regardau cu publicațiile d-lor!... Când nu erai un
înmormântat!...

Le citesc din doască-n doască și le voi recenza…
sper…

Deocamdată un defect al acestor mult cinstitoare
realizări (mult cinstitoare pentru cenușăreasa de
Universitate Iași, care pare a călca pe urmele celei de la
Cernăuți3) e că-ți deschid pofta și pentru altele: celelalte
volume din aceleași colecții. Hm?!

Ale bucurii: Corespondența! De la bădița Gh. T.
Kirileanu – bomboane de scrisori: una mai minunată și
mai document decât alta! Te pomenești că fac și eu ca
Torouțiu4 și torn altă serie de „Studii și documente [lite-
rare]”... 

Și greșiți sunt istoricii cari umblă numai după cele
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chirilicești! Atâta viață, atâta mărturie poate fi zăvorâtă
în te-miri-ce biată scrisoare particulară actuală! Cred
deci că pentru istoria vie veți ceti cândva un îndemn
venit din partea... înviatului L[eca] M[orariu].

Să nu uit! Da! Studiile și documentele lui Torouțiu
au apărut în ediția a II-a: 12 volume plus vol. 13: Indice
general. Și-a salvat omul o parte din Muncuța lui! 

Anexez cuvenitele adrese pentru cei trei adăugători
ai crunt jefuitei mele biblioteci și adăogând pentru cei în
drept salutările camarăderelului meu Octavia.

Mă închin cu respectuoase s[ărutări] d[e] m[ână]
Doamnei Turcițe și cu aleasă frăție Domniei Tale și d-
lor M. Costăchescu, Gh. Ungureanu, N. Grigoraș și Gh.
Ivănescu,

L[eca] M[orariu].
Rog adresa d-lor Ivănescu și N. Grigoraș.

*
R[âmnicu]-V[âlcea], 13/II [19]49.
Scumpe Efendi,
Binevoiește a ști (împreună cu ceilalți: M.

Costăchescu, Gh. Ungureanu, Păr. Paul Mihail etc.) că,
la 19 faur c., tânărul nostru Artur Gorovei împlinește 85
de anișori.

Cu drag, L[eca] M[orariu].
*

R[âmnicu]-V[âlcea], 4/XII [19]49.
Scumpe Domnule Turcu,
Întâi, mare mulțămită p[entru] Escu și părintele

Crenguță5 Bravo. Vivat sequens! Are apoi haz cât de
furtunos se-nfiptă popa [D. Furtună] contra cenaclelor
literare moșierești: „când au vrut ei, nu când le-a venit
vreun ordin oficial de la boierii pământului și a (al?
ai??) cenaclelor literare moșierești”. Orcum, te rog să
[mă] mai ții la curent cu orice similară publicație. 

Pentru buletinele D-Voastre v-ar trimite și L.M. una-
alta (cu pseudonimul lui de pe vremuri, Al. Lupu). Ce
zici? D[e] p[ildă]: Staufe-Simiginowicz cătră Iraclie
Porumbescu (vajnicul prozator Iraclie P., tatăl genialu-
lui Ciprian), sau Isidor Vorobchievici (compozitorul și
autorul primului tratat român de teorie a armoniei) cătră
acelaș, cu câte o scrisoare inedită (în nemțește – și,
firește, cu traducere juxtapusă). N-ar fi mai puțin impor-
tante ca scrisoarea lui A.D. Xenopol, publicată recent de
T. Bălan. Și, te mai rog, dă-mi din vreme o contribuție
pentru Buletinul „Mihai Eminescu” 6.

Îmi scrii că „prietenul” meu (!) N.(?) Grămadă a fost
încadrat la o școală medie de la Ieși! Dar Nic. Grămadă
era decanul Fac[ultății] de Litere!!!! Poate Ilie
Grămadă, nu N. Gr., e cel trimis la școala medie!!
Pentru care fapt, rog speciale, curânde lămuriri.

Noi, mereu la Muncă (mai ales în lit. și muzică) și,
har Domnului, sănătoși! Cu urări de bine p[rea] s[tima-

tei] Domnițe [Aurora] și M[ăriei] Tale. Cordial, 
Octavia și L[eca] M[orariu].

*
R[âmnicu]-V[âlcea], 4/XII [19]49
Ilustre și dragă Efendi,
Îndatorate mulțumiri pentru... cam spinosul buchet

de știri academice. Nu cunosc publicațiile lui
Agavriloaiei! (?). De Nic. Grămadă bănuiam vag c-ar fi
vulnerabil. Nu însă în atât de lamentabilă măsură! Deh!
Orcum, am dori să cunoaștem și dedesubturile...

Mă bucură mult promisiunea d-tale, că-mi dai ceva
pentru Buletinul Eminescu. [...]

Colecția Cum vorbim o am completă și chiar cum-
plită. Iar colaborarea mea (numai științifică) era menită
numai buletinelor universitare.

Cu aceeași afecțiune și omagii p[rea] s[timatei]
Doamne Turcițe,

Octavia și L[eca] M[orariu]
*

R[âmnicu]-V[âlcea], 22/I [19]50
Amice Turc,
O rugăminte! Dl. P.N. Panaitescu (tatăl lui P.P.

Panaitescu), om serios și autorul originalei lucrări
Răbojul, publicată mai an de Acad. Rom., cetind la mine
studiul lui Alex. V. Boldur, Știința istorică română în
ultimii 25 ani. [Constatări și remedii; extras; Iași,] 1946,
mă roagă acum – de unde știu, de unde nu știu –, să i-o
comand neapărat. Fii deci, te rog, d-ta iscusitul realiza-
tor al acestei dorinți și sloboade-mi cărțulia, împreună
cu altele, cari le mai ai la îndemână.

La noi, iarnă de la roată, cu geruri de –15 grade și
omăt până-n genunchiu. Încolo – artă, muzică, muncă.
Dar d-voastră?

Cu omagii P[rea] S[timatei] Doamne [Aurora] și
doriri de bine,

O[ctavia] și L[eca] M[orariu.
*

R[âmnicul] Vâlcii, 15/II [19]50
Scumpe Efendi,
Tot așteptând ca dl. P.N. Panaitescu să-și ridice

darurile – lucru care până astăzi încă nu s-a întâmplat –
iată-mă în întârziere cu răspunsul!

Întâi, mare mulțumită pentru bogata ofrandă [de
carte]. Dumnezeu să-ți și să vă ție darul/năravul!
Suntem ahtiați de asemenea atenții.

Zilele acestea, recatalogându-mi bruma de
bibliotecuță ce mi-a mai rămas (după dințăritul rozătoa-
relor oltene și după jaful de acum doi ani, când, din ofi-
ciu, furăm7 evacuați în 48 ore!), am constatat că filada
[broșura] d-tale despre Profesorul Zaharia Columb
aproape că n-o mai am de ferfenițită ce-i.

Alta! Broșura d-tale despre Daniil Sihastru se cuvi-
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ne neapărat să ființeze și-n Biblioteca parohială de la
Voroneț, Buc[ovina]. E o frumoasă tradiție arboroseană
aceasta, a bibliotecilor parohiale. Drept care mai poți
slobozi 1 ex. din Daniil și Mănăstirii Putna, iar altul, cu
autogramă, d-lui director școl[ar] Ioan Vicoveanu din
Vicovul de Jos, Buc[ovina], – mare biblioman și amic al
subsemnatului.

Cartea d-lui N. Grigoraș (Din istoria diplomației
moldovenești) am sechestrat-o pentru biblioteca mea.
Mulțumita o primește așadar de la mine. Și-i rog adresa.

Iar dl. inginer P.N. Panaitescu (tatăl lui P.P.P.), năs-
cut la 1865 – deci de 85 anișori astăzi, dar lucid-vioi ca
și Moș Artur [Gorovei] de la Folticeni – și membru al
Soc[ietății] de Etnografie din Paris și al unei Soc[ietăți]
de Țiganologie din America, cu studii la Londra, e (cât
știu eu) autorul publicațiilor: Răbojul în istoria
Transilvaniei, București, 1959; Satul bătrânesc. Ce-au
găsit ungurii la venirea lor în Transilvania? – Sibiu,
1944; Răbojul. Studiu de istorie economică și socială la
români, București, 1946, în Studii și cercetări ale Acad.
Rom., vol. LXXII.

Dor mi-i și de Ceahlău, și de Bistriță, și de Moș
Ghiță al nostru, cu „anticăria” sa!

Fiți voinici! Omagii P[rea] S[timatei] Doamne,
O[ctavia] și L[eca] M[orariu.

*
R[âmnicu]-V[âlcea], 31/III [19]50
Ilustre taciturn,
[...] Dar de una te rog: Să-mi împrumuți , dacă se

poate, din „Avântul” d-tale. Nr-ul cu descrierea excur-
siei lui G.T. Kirileanu pe Ceahlău.

Și când și cât a mai apărut „Avântul” M[ăriei] Tale?
Mă întreb apoi de n-ar fi cazul ca tot d-ta să ne
povestești una-alta despre literatura și periodicele de la
Piatra-Neamț – cam așa cum a făcut-o G. Ursu p[entru]
Bârlad.

Cu dragi urări de bine de Sf. Sărbători: Hristos a
Înviat!

S[ărutări de] m[âini] D-nei,
O[ctavia] și L[eca] M[orariu.

*
R[âmnicu]-V[âlcea], 5/V [19]50
Amice Turc,
Bravo Îndrumător [în Arhivele Statului Iași] și

bravo solicitudine pentru scumpele noastre Arhive!
Reparați, pe cât se poate, păcatele trecutului!

Dar – fie cu iertare – pe Eminescu degeaba vreți să-
l pricopsiți (pg. 53) cu izosul (slavnicul) Mihail
(asonanță ecleziastică la Gavril!), în loc de-a-i spune
așa cum desigur l-a chemat: Mihai!

Cu dragi mulțumiri și felicitări,
Hristos a Înviat!

L[eca] M[orariu.
*

R[âmnicu]-V[âlcea], 16/XI [19]50
Scumpe Efendi,
Nu uităm că anul trecut ni l-a răpit și pe vajnicul

autor al extrem de utilului Dicționaru limbii românești,
Iași, 1939. Nici măcar data decesului mi i-o știu! Te rog
stăruitor, dă-mi (la ocazie) o schiță bio-bibliografică
asupra-i. Știu despre August Scriban numai foarte
puținul din Enciclopedia „Cugetarea”. Să le adunăm
din vreme asemenea informații! – Alta:

Pentru un articol al tatălui meu (publicistul și poetul
Constantin Morariu, 1854-1927) aș avea nevoie de
rev[ista] lui Iosif Vulcan „Sedietórea” (1875-1882).
Zădarnic am căutat-o (cerut-o) la Cluj, București, Sibiu,
Timișoara. E vorba de articolul lui C. Morariu: Moara
de la Nisip (articol pe care eu, până astăzi, încă nu l-am
cetit și apărut, se zice, în an I, 1875).

S[ărutări de] m[âini] P[rea] S[timatei] Doamne și
salutări și d[in] p[artea] Octaviei M[orariu].

Foarte îndatorat și devotat,
L[eca] M[orariu.

*
R[âmnicu]-V[âlcea], 28/V [19]51
Dragă Efendi,
Mare mulțumită p[entru] articolele arhivistico-filo-

logice. Sper să le public. Și, firește, aștept cu plăcere și
continuarea lor.

Din „Familia” (1884) mă interesează ne mai reedi-
tatul Prolog de Alecsandri, din capul revistei.

Aștept și însemnările despre August Scriban.
Precum aș dori să am și Virtutea creștină, 1902, de...
poetul C. Morariu – Tatăl meu, poet cu realizări ca aces-
tea: 

MEMENTO
Din miriade de ființe
Pe tine te-am menit
Să fii coroana tuturor –
Să-mi fii cel mai iubit.

E timpul să-nțelegi odată
Că totul e-n zădar:
Mă vreai, ori nu Mă vreai pe Mine,
Eu sunt al tău hotar!

Și când vezi toate cum M-ascultă,
Tu singur ai voi,
Cu mintea ta, să fugi de Mine,
Să zici că nu aș fi? 

Sau:
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ÎMPREJURĂRILE
Împrejurările, se zice,
Că-l fac pe om. Ei, dar pe care?
Pe cel ce numai după stele
Se-ncearcă pe-a vieții Mare!

Dar cine are și-o busolă
Spre portu-și poate să se ducă;
El, prin furtuni și chiar naufragii,
Împrejurări o să producă!

Cordial, L[eca] M[orariu.
*

R[âmnicu]-V[âlcea], 31/8 [19]51
Amice Turc,
[...] În 4-10 sept. hălăduim și noi (Octavia și L.M.)

prin Capitală, participând, în Orchestra Căminului
Cult[ural] R[âmnicu]-V[âlcea], la concursul pe țară
p[entru] orchestre semisimfonice.

Cu drag și omagii Doamnei, 
O[ctavia] și L[eca] M[orariu

*
R[âmnicu]-V[âlcea], 18/9 [19]51
Amice Turculeț,
Întorși de la București victorioși (între 10 orchestre

semisimfonice și țărănești, 9 tarafuri și 8 fanfare, luând
premiul III ), „mă grăbesc” a-ți mulțumi pentru scrisoare
și pentru cele 2 atât de simpatice articolașe. La cel des-
pre bocanci, voi adăuga (când va apare în „Făt-
Frumos”) că formei arhaice bocănci (cu ă în poziție
nazală), îi corespunde în Bucovina actuala formă
bocânci (cu ă evoluat normal în â); încât, din satul copi-
lăriei mele, Pătrăuți pe Suceava, eu rețin cântecul:

Măi țigane, balabane,
O perit un cal pe vale;
Carnea ție, s-o mănânci,
Pielea mie de bocânci...
[...] Pe bieții mei Torouțeni i-am aflat crâncen

înfometați și strâmtorați. 
Omagii Domniței [Aurora] și dragi s[alutări,],
O[ctavia] și L[eca] M[orariu.

*
R[âmnicu]-V[âlcea], 28/XI [19]51
Amice Turculeț,
Pentru Bădița Kirileanu [urma să împlinească 80 de

ani în 13 mart. 1952], cu entuziasm, da! Poate și Octavia
mea îți dă o contribuție Kirileanu. Și tot dânsa opinează
că, în spiritul timpului, ar fi să-l... omagiem și cu ceva
numerar (gologănuți), danii de pe la cei prieteni ai lui
Moș Ghiță.

Mare mulțumită și pentru noua contribuție la Făt[ -
Frumos]: documentul despre clopotarul [meșter] Pavel

Romanovici. [...]
Cu drag și felicitări la idee și omagii Doamnei

[Aurora],
O[ctavia] și L[eca] M[orariu].

*
R[âmnicu]-V[âlcea], 28/III [19]52
Amice Turc,
Ba! Răspunsul meu și chiar ulterioare, repetate

întrebări, privitoare la surpriza pentru Moș G.T.
Kirileanu, au urmat imediat, dar toate s-or fi pierdut la
Arhivele D-Voastre, precum – mai înainte – la fel s-au
pierdut 2-3 fascicule de L[eca] M[orariu]. D-aia am sto-
pat continuarea expedierii lor! Poșta circulă regulat și nu
cred să fi dispărut ceva la poștă.

Pe Moș Ghiță l-am hiritisit, la fericita încălecare a
celor 80 de anișori, cu scrisul și cu un coletuț de merin-
gioare. [...]

Cu s[ărutări] d[e] m[âini] Doamnei și aceeași frăție,
O[ctavia] și L[eca] M[orariu].

*
R[âmnicu]-V[âlcea],7/7 [19]52
Amice Turc,
Mare mulțumită pentru cele 2 cărți ale Tatălui meu,

puse d-tale la dispoziție de Părintele Ilarie Lupașcu –
precum și pentru [orice] altă cărțulie [ce] veți crede-o
vrednică de

Smerenia sa, L[eca] M[orariu].

Note:
1. Sextil Pușcariu, Istoria literaturii române. Epoca

veche, Sibiu; ediții anterioare: 1921, 1930, 1936.
2. Mihai Costăchescu (1884-1953) – istoric și folclo-

rist, editor al unor importante serii de documente slavo-
române.

3. L.M. scrie doar: Cer[?].
4. Ilie E. Torouțiu (1888-1953) – critic și istoric literar,

director al Convorbirilor literare (1939-1944), autor și al
unei importante serii de Studii și documente literare în 13
volume (1931-1946), inserând corespondența multor
personalități. Cumnat al lui Leca Morariu. 

5. Vezi Dumitru Furtună, D-l… Escu şi părintele
Crenguţă; în: Iașul literar, 1949, nr. 2, 6 nov., p. 3. Autorul,
pe baza unui articol din „Clopotele”, Iaşi, 1868, 12 apr.,
avansează ideea că prietenia dintre M.E. şi Creangă începe
mult înainte de anul 1875, prin 1866–1867.

6. Leca Morariu încă spera să reia apariția revistei…
7. Oltenism ironic, sau... asimilat lingvistic? În

Râmnicu Vâlcea, soții Morariu au locuit inițial pe str.
Apostol Dumitrescu, 18; apoi – T. Vladimirescu, 33; prin
menționata evacuare, au ajuns în str. Cpt. Gabriel
Stoianovici, 7.
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*
București, 27 dec[embrie] 1978

Mult stimate cuvioase părinte,
Rog să primiți urările mele calde de mulți

ani, cu sănătate și prosperitate. 1979, cu alte fru-
moase realizări.

Ziua numelui să o sărbătoriți mulți ani
fericiți, împreună cu întreaga familie.

Mulțumiri pentru studiul „Aspecte ale
mișcării revoluționare bănățene din anii 1848–
1849“,1 pentru dedicația autografă care
împodobește cu prea mare bunătate modestele
mele merite, ca și pentru scrisoarea de felicitare.

Vă doresc spor la lucru, ca să terminați cu
bine lucrarea, care se anunță interesantă.

Am citit „Aspecte...“ și vă felicit pentru

materialele descoperite și inedite.
Românii noștri nu s-au lăsat și au pus

Budapesta în grea cumpănă!
Cu cele mai alese salutări,
Dan Simonescu

*
București, 9 sept[embrie] 1983

Prea cucernice și stimate părinte Mureșianu,
Scrisoarea c[uvioșiei] v[oastre] scrisă la 27

aug[ust] și coletul cu lucrarea c[uvioșiei] v[oas-
tre] le-am ridicat de la Poștă la 6 sept[embrie]
cur[ent].

Am citi scrisoarea înainte, am străbătut lucra-
rea, care iese cu totul din obișnuit, dar numai am
cercetat-o fugar.
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Nicolae SCURTU

R E S T I T U I R I

Biografia și bibliografia profesorului, istoricului literar, bibliologului, editorului și memorialistului Dan
Simonescu (n. 10 decembrie 1902, Câmpulung Muscel – m. 11 martie 1993, București), deși a fost cercetată
de trei din discipolii săi, Victor Petrescu, Gheorghe Buluță și George Corbu, conține unele necunoscute, ce se
cuvin a fi relevate și, firește, cercetate.

O secvență extrem de importantă a bibliografiei sale o constituie literatura epistolară în care excelează din
toate punctele de vedere.

A scris un impresionant număr de epistole trimise lui Nicolae Iorga, Demostene Russo, P.P. Panaitescu,
Gheorghe Kirileanu, Constantin Turcu, Nicolae Cartojan, Dumitru Popovici, Perpessicius, Iorgu Iordan, Virgil
Molin, Aurelian Sacerdoțeanu și mulți alții.

Deși i s-au publicat două cărți omagiale, una antumă, alta postumă, deși i s-au elaborat și tipărit două
bibliografii, literatura sa epistolară, care conține informații de o reală valoare științifică, a rămas, încă, necer-
cetată și nerestituită.

Recent, am descoperit încă două epistole, inedite, ale cărturarului Dan Simonescu trimise preotului și isto-
ricului Ion B. Mureșianu (1914-2001), generate de două dintre cărțile acestuia ~ Aspecte ale mișcării
revoluționare bănățene din anii 1848-1849 (1978) și Cartea veche bisericească din Banat, aflată, pe atunci,
în manuscris și publicată în anul 1985, la Timișoara.

Lectura acestor epistole, necunoscute până acum, ne procură satisfacția de a constata, încă o dată, atenția,
rigoarea și interesul special manifestat de cărturarul Dan Simonescu pentru vechea și insuficient cunoscuta
literatură și cultură română veche.



A venit într-o perioadă când trebuie să citesc
2 teze de doctorat conduse de mine și să predau
la Rectorat rapoartele respective.

Ieri am predat aceste referate și încep lectura
atentă a lucrării. Văd că ridică o mulțime de pro-
bleme, este, deci, o lucrare ce depășește biblio-
grafia cărților vechi românești. O voi citi cu
multă plăcere.

Observațiile mele să fie cuprinse într-un refe-
rat cerut de Mitropolie sau de Editura ei? Sau o
simplă apreciere critică pentru c[uvioșia] v[oas-
tră] personal?

În cazul întâi, se va comporta o anumită
schemă și redactare, în cazul al doilea redactarea
va fi mai puțin protocolară.

Deci, vă rog a-mi răspunde la aceste între-
bări. Între timp, eu o voi citi și voi însemna
observațiile.

Am primit de la Î[nalt] P[rea] S[finția] Sa
Părintele Mitropolit Corneanu2 un exemplar din
Imitația lui Christos (Thomas de Kempis), într-
o nouă traducere din latinește.

Prima traducere, tot din latinește, dar în
slovenește, a făcut-o și tipărit-o Udriște Năsturel
(1647). Frumoasă și esențială carte creștinească!

Mai există o ediție, Blaj, 18123. Am dat-o s-
o citească la 3 persoane, prietene și doresc mult
să o cumpere.

Aici vin cu o rugăminte: să dați un telefon la
centrul de desfacere, să le comunicați adresa
mea și să-i rugați a-mi expedia exemplarele
ramburs. Sau, dacă știu adresa unde să trimit eu
banii și câți lei, trimit eu banii și după primirea
acestora, Centrul de desfacere îmi va trimite
exemplarele.

Țin mult ca prietenii mei să aibă această
minunată carte creștinească și mulțumesc
c[uvioșiei] v[oastre] pentru ajutorul ce-mi veți
da, ca să le satisfac dorința.

Primiți distinsele mele sentimente de stimă și
afecțiune.

Dan Simonescu

Note:
• Originalele acestor epistole, necunoscute, se află în

biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din București.
1. Ion B. Muresianu ~ Aspecte ale mișcării

revoluționare bănățene din anii 1848-1849 în Mitropolia
Banatului, 28, nr. 7-9, 1978, p. 490-522.

2. Nicolae Corneanu (1923-2014), mitropolit al
Banatului. Intelectual de mare cultură teologică și literară.
Autor al câtorva cărți de mare interes religios, filosofic și
literar.

3. Există o amplă descriere a acestei cărți în
Bibliografia Românească Veche 1508-1830 de Ioan Bianu
și Dan Simonescu. Tomul IV. Adăogiri și Îndreptări.
București, Atelierele Grafice Socec, 1944, p. 291–294,
numărul 813. Am prezentat-o în BRV, IV, p. 291-294,
nr. 813.
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CALENDAR OCTOMBRIE

Crîșmăreanu Florin Marius – 01.10.1977
Diaconu A. Mircea – 02.10.1963
Constanța Apetroaie- 02.10.1956

Adămuţ Anton – 04.10.1962
Ignat Dumitru – 04.10.1942

Vicol Sultana Mihai – 5.10.1948
Aurora Ciucă (Stef) – 5.10. 1962

Călinescu Alexandru – 05.10.1945
Coroiu Constantin – 06.10.1943

Mandache Bogdan Mihai – 07.10.1955
Șolea Marius Marian – 11.10.1974

Zub Alexandru- 12.10.1934
Ciupercă Livia – 13.10.1947
Dorian Gellu – 13.10.1953

Mardare Gabriel – 15.10.1950
Necşanu Dumitru – 17.10.1948

Fluturel Vasile – 17.10.1946
Dram Constantin – 20.10.1958

Petrescu Redi Nicolae – 20.10.1951
Sava Nicolae – 23.10.1950

Gălăţeanu Iorgu – 23.10.1948
Batog Bujeniţă Mihai – 25.10.1945

Ciobotari Călin – 26.10.1979
Munteanu Constantin – 26.10.1945

Bogdănescu Simion (Puflea Gh. Ion) – 27.10.1951
Onciu Adrian – 29.10.1968
Miron Marcel – 29.10.1951

Chiriac Gabriel – 29.10.1968

R E S T I T U I R I



I.

Gândeam să vorbesc și eu; mă îngrijisem de
a mă înscrie la biurou destul de timpuriu; dar
oratorii cei prea fecunzi în cuvinte, perorând în
cazul cel mai bun numai câte trei într-o ședință,
au știut să monopolizeze cu atâta abilitate patru
sau cinci zile, încât discuțiunea s-a închis, ba
încă am concurs eu însumi, prin ridicarea mâinii
la obținerea acestei fericite încetări de frazeolo-
gie.

Dacă aș avea a mă plânge de cineva, apoi
numai doară de aceia ce se înscriseseră ca să
vorbească pentru, curat și simplu, cu cavalereas-
că intențiune de a răpi rândul altora, și de aci
înainte, mulțămită acestei ingenioase stratage-
me, dumnialor au vorbit tot ce poate fi mai con-
tra.

Ar trebui să mai acuz, de asemenea, pe unii
oratori pururea înscriși și pururea tăcuți, care nu
cer cuvântul decât numai cu statornica precuge-
tare de a-l ceda altora, deși eu unul, nu știu de ce,
n-am avut niciodată norocirea de a încăpea în
numărul moștenitorilor de vorbă, pentru care nu
există proverbul latinesc: tarde venientibus
ossa”.

Și totuși eu sunt departe de a mă plânge și nu
acuz pe nimene, căci nu la toată lumea a fost dat
de a scoate din magica cutie a Pandorei dar atât
de invidiat de a turna mereu la fraze, care ne face
adeseori să admirăm unele discursuri precum se
admiră iuțeala roții într-o mașină, cu acea mică
deosebire că roata orișicum servește totdeauna
de a produce ceva, pe când discursurile nu tot-
deauna.

Așadară, discuțiunea în care cerusem cuvân-

tul fiind odată închisă, nu-mi mai rămâne decât
a mă felicita de a putea utiliza acum notițele
mele într-o altă sferă, ce-mi este mult mai fami-
liară decât treptele tribunei, modificând un rău
discurs într-un articol mai puțin rău și care, chiar
de ar fi el tot atât de rău, tot încă va avea avan-
tajul de a nu fi întrerupt prin perfidele
exclamațiuni ale adversarilor politici.

II.

Mai înainte de toate, declar cu solemnitate că
avui angelica răbdare de a asculta pe toți oratorii
din opozițiune, pe toți, afară numai de d.
Lăzărescu, despre care însă mi s-a spus cum că
principalul argument al domniei-sale ar fi fost o
diatribă funebră la adresa onorabilelui și respec-
tabilelui d. Costache Hurmuzache, iar prin
urmare însuși discursul trebuie să clasat în rubri-
ca orațiunilor lui Bossuet sau ale lui Bourdaloue,
neavând nici o legătură cu cestiunea drumurilor
de fier.

În genere, a combate este mult mai lesne
decât a susține, precum opera distrugerii întrece
totdeauna în ușurință opera de edificare. Pentru
a dărâma palatul cel mai splendid ajung grosola-
nele brațe ale zidarilor celor mai empirici, pe
când construirea unei căsuțe cât de modeste cere
știința unui arhitect. Ei bine, în cestiunea
discuțiunii generale, urmate zilele trecute în
Parlamentul nostru asupra drumurilor ferate în
România, natura lucrurilor se pare a-și fi ales o
cale inversă. Combaterea a fost atât de moale,
încât ar fi crezut cineva că luptătorii își învelesc
argumentele în bumbac, pentru ca să nu se strice
cumva prin forța rezistenței.
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Tărâmul pe care se puseră dumnealor era atât
de periculos, atât de suspect, atât de incomod,
încât până și cei mai înverșunați, până și artileria
cea grea a d-lui I. Codrescu, până și cavaleria
cea ușoară a d-lui G. Brătianu, au fost siliți a
protesta necontenit despre profunda lor
admirațiune pentru sublimele rezultate ale căilor
ferate, deși le combăteau. Suntem gata a sacrifi-
ca tot pentru a avea un drum de fier, și totuși tre-
buie să nu sacrificăm nemica, strigau dumnea-
lor, căutând de-a baba-oarba o potecă prin care
să poată scăpa din acest labirint al
contradicțiunilor. O logică ciudată pe care noi nu
știm, zău, cum s-o calificăm, diferind cu totul și
de logica lui Arnauld, și de logica lui Aristotele,
și chiar de logica sanscrită a lui Gotama! Fiind
însă că tot dumnealor obișnuiesc a pretinde ca
până și geometria să fie națională, precum a
spus-o foarte clar d. Holban, zicând că legile
tehnice din Prusia sunt bune pentru nemți, dar nu
pentru români, apoi trebuie să  credem că acest
mod de a cugeta va fi vreo logică națională, a
dumnealor adecă, liberă și independentă de orice
raport între premise și concluziune!

III.

Așa numita Fracțiune a fost reprezentată, în
această logomahie, prin trei campioni, d-nii I.
Codrescu, A. Holban și G. Brătianu, care s-au
deosebit unul de altul prin varietatea armelor,
întâlnindu-se însă într-un singur punct esențial,
și anume în uitarea de a lega Iașul cu
Bucureștiul, o uitare foarte curioasă din partea
unor bărbați ce pretind a fi atât de devotați
Unirii, pe când se știe că Unirea nu poate fi con-
solidată fără activarea unor comunicațiuni grab-
nice și lesnicioase între ambele maluri ale
Milcovului, o uitare mai-mai tot atât de neiertată
ca și următoarele cuvinte, pe care noi le găsim
într-un articlu al d-lui Pavloff din ziarul separa-
tist de Iași Convențiunea, din 4 mai: 

„În regiunile Moldovei, corcii romani întâlni-
ră mai puține elemente străine, astfel încât for-
mând majoritatea, ei înzestrară Moldova cu un

popor blând, tolerant, ospitalier, nobil și mân-
dru. Valahia era locuită mai mult de țigani, și
corcii romani nu avură nici o influență. Prin
urmare Muntenia se trezi cu un popor în care
majoritatea era țigani, laș, impudent, ambițios,
fără mândrie, invidios, egoist și netrebnic. Ne
mărginim a vorbi numai de aceste două provin-
cii, Moldova și Valahia, căci vroim a demonstra
cu istoria în mână că nu poate dura mult o fuziu-
ne între două popoare care mai nainte și după
amalgamarea lor, au fost separate de natura
lucrurilor și de atotputernicul Creator!”.

Noi întrebăm numai atâta, dacă acest d.
Pavloff, din gura căruia putu ieși un assemenea
oribil blăstem contra romanismului, nu va fi cel
dintâi de a aplauda cu frenezie la lipsa unui
drum de fier între Iași și București?

Domnii din Fracțiune admit o linie din
Moldova spre Austria orientală, mai admit încă
o altă linie din Țara Românească spre Austria
occidentală, și nu admit numai linia de la Iași
până la București, încât un român de peste
Milcov să fie pus în stare de a merge la
Petersburg sau la Strasbourg mai curând și mai
cu ușurință decât de la Bahlui până la
Dâmboviță!!

Sunteți pentru căile ferate, ș-apoi le
combateți; sunteți pentru Unire, ș-apoi o izbiți;
cată să mărturisim că această eternă procedură a
așa-numitei Fracțiuni este o enigmă, pe care nici
chiar agerimea lui Edip n-ar fi în stare s-o dezle-
ge decât numai doară prin o dilemă: sau nu știți
ce voiți, ori voiți ceea ce nu puteți spune, una din
două!

B.P. Hăjdeu.

[„Românul”, An. XII, 24 mai 1868, p. 1-2]  
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PROMISIUNE CU VICLEŞUG
Fără să-mi plâng idolii,
cu o sută de mii de soldaţi
şi cohorte de îngeri rafinaţi,
voi veni la întâlnire.

Voi veni fără coroană,
răsad amăgitor,
prunc de mătase
cu ochi de lişiţă !

Le voi plăti cerul
cu bijuterii false,
mă voi desfereca
de povara timpului

şi te voi pune zălog
pe o stea catifelată
nesfârşirii acestei lumi
de altădată...

POEM PE MALUL MĂRII MOARTE
Stăpână Humă
panopticum prielnic,
gură sorbind
sângele aidoma
unui vulcan
mereu în mişcare.

Osul s-a şubrezit,
moşul împarte jucării
din carne şi rouă
guzganilor pe malul
Mării Moarte,
unde un ochi,
o gură,
mestecă la un metru distanţă
una de alta,
atotputernica
Humă.

PE O INSULĂ STRĂINĂ
Printre norii străini
aştept momentul desprinderii
întrebându-mă
cînd vor veni piraţii.

Argonauţii,stăpânii insulei,
întemeietori de familii
cu drepturi depline,
uitaseră de toate
conspiraţiile lumii.

Vine taifunul,
o parte din opera mea
pleacă ucisă
de conspiratorii exilului.

Alerg printre iluzii,
mâine se surpă-poimâine,
îngerii paşnici mă vor întreba
poate de pâine...

PROIECT VIRIL
Totul e simplu,
iei un coş de nuiele
îl umpli cu iele,
scaieţi-logofeţi,
numeri toţi câinii
din bătătură,
caii de mare
şi te îmbraci
de culcare.

Îţi pui papion,
pleci la mare
să descoperi
o rudă măritată
cu un sergent major
căruia îi mor
copiii de foame.

Apoi de plictis,
în paradis,
alături de prieteni
şi rude,
te trezeşti din abis...

DE UNDE VINE CERUL
Plângi încercând să te ascunzi în iarbă,
plouă timid, pământul te rodeşte,
simţi c-ai să creşti şi te lipeşti cuminte,
simţi c-ai să naşti însă îţi este teamă.
Eu te privesc de unde vine timpul
tu mă aştepţi de unde vine cerul.
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Zăpezile se scutură pe vârstă,
poveri cu fluturi spulberă trecutul,
lumina răscoleşte începutul,
coloane ispitite strâng avutul,
iar pielea răvăşită de istorii
dospeşte prunci cu aer de nălucă.

În cameră nălucile visează,
Se risipesc prin aerul de stambă.
Păpuşile de cârpă şi din lavă
dospesc istorii, valuri de cuvinte
născute din zăpada ce fierbinte
aşteaptă poate-o altă primăvară.

TE ACOPĂR...
Mirese invizibile
păşesc prin templul
sferic şi roşu
al uitării de sine.

Se deşiră trupul lor doritor
de lavă fierbinte,
coala de hârtie geme
cu susur uşor şi cuminte.

Calendarul alunecă,
turlele se apleacă
spulberate de vidul avid
peste mine-ce dacă

te acopăr şi-i frig,
aşteptându-te, strig
rătăcite printre stele,
iguanele mele.

TRANŞEE DE VATĂ
Recruţii văzând-o,
i-au sărutat umbra de orhidee
ce se strecura tiptil
prin tranşee.

Tânără şi de veghe,
alerga să întâmpine
soldaţii prin cazemate
târându-se pe pântece.

Plini de noroi,
cu haine mirosind a mahorcă,
visau la viaţa de apoi
printre sticle de votcă.

Dacă tot e sărbătoare
hai să le dăm copiilor stele

şi puşcoace cu sare
la furat de mere!

Şi un soldat rănit,
lipit de bluza ei străvezie,
a murit în zori ameţit
cu ochii la ea şi la glie.

PREGĂTIRI DE NUNTĂ
Rup o filă din calendar şi
văd călăreţul urmărind pe cei care
l-au scăpat de la moarte acum un an.
Craii vechi adunaţi pe la case
fac deja chef cu prietenii mei
care s-au prăpădit într+o altă cetate.

O maică tânără îi ţese pe gherghef
şi obiectele încep să prindă viaţă,
soldaţi năstruşnici trebăluiesc
încercând să-şi întemeieze
familia sacră de dimineaţă.

Să zbor mai sus, oare acolo
lucrurile au aceeaşi semnificaţie ?
Doar prietenii mei din copilărie
angajaţi în lupte tutelare
îşi scriu istoria lor de cavaleri într-o fortăreaţă.

În cetatea sacră lumea
se pregăteşte de nuntă,
călăreţul e singur
în urma lui doar norii de praf
amintesc de cohortele dispărute
de-a lungul istoriei.

ÎNGERII CARE PLÂNG
Îngerii care plâng
îşi vindecă rănile cu sevă de cer.
Cu trupul lor de păsări au pornit
la vânătoare de cuvinte.

Pe ţărmul abrupt, proptiţi în aerul sărat,
cu aripile lor mătăsoase
îşi scriu pe stratul lăptos,
cu lumină,memoriile.

Apoi valuri-valuri, timpul le şterge,
cerul se distilează
şi le intră în răni,
pământul se sfarmă sub greutatea luminii.

Îngerii plâng iar rănile lor
supurează eternitate.
Eu, răpus de cuvinte
le sunt frate.
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Credo 

Știu:
grăit-au alții mult mai frumos sau mai înțelept 

ceea ce de spus a fost. 
Ce grăit-au e treaba lor.

Dorința meu e să nu stau pe loc
ci înainte să merg

până la sfârșitul sfârșiturilor. 
Știu: 

Lumina care m-a încălzit
și m-a luminat

în neant nu va dispărea.
Lumina pe care am trăit-o zi de zi

mai devreme sau mai târziu
mă va părăsi. 

La fel și umbra mea,
Credincioasa parteneră, care  m-a însoțit întotdeauna,

mi-aș dori să să grăiască doar atât
că n-am trăit degeaba.

Alfa și Omega 

Dacă a fost pe lumea asta Cineva
sigur a fost Alfa

Alfa a fost primul semn
prima zvâcnire

primul țipăt.
După care multe a urmat.

Ce anume?
Lunga adaptare sau potrivire

cu toate cele petrecute pe lume.
Tot ceea ce a fost 

dispare sau rămâne.
Tot ceea ce a fost 

se află
sau nu mai e pe pământ.

Trecut-a prin numeroase labirinturi,
printr-a tiparelor efemeritate

pentru a atinge sfârșitul.
Am ajuns până aici 

trăindu-mi Viața
învățând ce-i Alfa și ce-i Omega.

Mângâiere 

Nu m-am născut bătrân,
precum cei veniți

mai ieri sau alaltăieri
pe lume.

M-am bucurat azi 
că din somn m-am trezit.

Acum fericit sunt 
c-am ajuns să am un cățel

pe prietenul omului cel mai fidel 
un prichindelul 

devotat mie până la Dumnezeu.
Și pentru că-i dus 

fericit sunt Doamne, 
că măcar în vis

îl mai pot mângâia. 

Crede-n steaua ta 

Fără a vă sfii
spre cerul înstelat priviți!

Poate o stea,
Poate chiar Steaua ta
de tine se va îndura
și-ți va da puterea

de-a fi altul.
De ce te sfiești?

Crede în Steaua ta.
Privește spre cerul înstelat.

Sigur Steaua ta,
de tine se va îndura,

acum și de-a pururea.
Atunci, 

Inima și Mintea
se vor lumina.

Crede-n Steaua ta.

Și tac...

Ca să nu mai greșesc
Încerc tot mai puține lucruri să fac.

Și-ntruna tac.
Tac. 

Nici un spic de aur din viață
N-am adunat.

Și când voi muri 
Fi-voi și mai sărac.

S ă r a c.

Din volumul Meditații în curs de apariție
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AUTOPORTRET

Sunt un copac firav,
cu crengi puține –
nu mă mai face, Doamne,
de rușine:
nu mai trimite-atâtea ciori
spre mine
că nu le pot
(oricât aș vrea)
Susține!

Sunt un copac firav
cu crengi puține…

RĂBUFNIRE

Cum să nu-mi strig tristețea-n gura mare,
Cum să nu fac, iubito, pe nebunul,
Când văd că țara mea și astăzi are
Ciori fără număr și Cioran(i) doar unul?

CÂNTEC DE VIAȚĂ NOUĂ

Cum mai poți fi, iubito,
atât de abătută,
Chiar nu aflași că-n cursul
acestei dimineți
Se ieftini tristețea
cu nouăzeci la sută,
Iar moartea se dă gratis,
până și la poeți?

Chiar nu aflași că-n țara
aceasta (în sfârșit!!!)
Soarele sărăciei,
Pe veci, fu asfințit?

PERCEPTORII ACEȘTIA

Perceptorii aceștia,
iubito,
au inimi mai de piatră
ca a ta –
pentru că n-am putut să-mi plătesc
întunericul
au venit și mi-au pus sechestru
pe stea.

BLESTEM

Eul meu, bată-l norocul,
Numai rele mi-a făcut:
Mi-a pierdut la pocher moartea,
Și tristețea la barbut –
M-a lăsat, fir-ar să fie,
Într-o cruntă sărăcie.

Vedea-l-aș pe năsălie!...

COȘMAR

În fiecare noapte, 
adus la trap de-un cal,
Sosește-n visul meu 
un mareșal,
Care-mi ordonă 
(parc-aș fi ostaș):
„Spre nemurire, 
înainteee, marș!”

NEMURITORUL

Uneori se-ntâmpla să mor ca un câine,
Alteori închideam ochii semeț, ca un leu,
Încât două echipe de gropari trebuiau
Să stea la dispoziția cadavrului meu.

Până la urmă obștea a aflat
De-această grea risipă de gropari
Și, plină de invidie,-a-nceput
Să mă reclame zilnic la cei mari.

Șefii, văzând atâtea reclamații,
(Și bănuind câte-or mai fi pe drum)
Să nu își pună-n cap întreg regatul
M-au pedepsit să nu mai mor nicicum.

7373CONVORBIRI  LITERARE

Spiridon POPESCU



Numărul tău de telefon mobil
În spatele cuvântului tău
O umbră descompusă
Printre alte umbre bizare

Stînd cu zâmbet glacial
Ca zestre spirituală rămînînd o amintire
în așteptare
O simplă mirare luată de val

Pe ziduri groase de piatră flori
Colorate
Parfumul lor diseminat celest
Vorbeam cu stelele noaptea cu stelele
Nemăritate
Venind cu valul de undeva din Est

Numărul tău de telefon mobil
E azi un semn de întrebare
Și zâmbetul crud subtil
Venind dintr-o metropolă-ntr-o gară
Într-o sală de așteptare

Cu o traistă plină de cărți și caiete
Veneam din Miorița de undeva din Est
Dintre învinși printre lacrimi de vise
Indiscrete
Părînd undeva rupt de real uneori
Eram celest.

Motto „Mereu mai greu simte gîndul,
Povara
Venită blînd, se reîntoarce seara”
(Rainer Maria Rilke, Cartea imaginilor, În Certosa)

Ți-ai desfăcut aripile visurilor
Aripile 
Viselor
le-ai desfăcut
pentru zbor
Poarta mirării larg a fost
deschisă
Nu a amurgit dorul
fiind nepieritor
Dar poarta clipei uneori

a fost interzisă
Ai fost pomul cu frunte de zăpadă
Sclipind stelele în privirile tale
Și acum ești într-o zeiască ladă
Departe de abis și haimanale

Un înger dulce ești într-o mirare
Vis divin înconjurat de depărtări
Un pasager celest, o strigare
De dor senin printre priviri de zări.

Motto „Atît de mîndră-i și în gînd 
O am numai pe ea
Că voi iubi-o pînă cînd
Și mările-or seca.”
(Robert Burns, Un Roșu Trandafir)

Bordeiul celest
Hîrtoapa unor stări gregare
Te aduce prin abis în sala de 
așteptare
ară din prezent
Cînd ieri prin viitor este concret

Bordei celest mînuri albe azi
Divine
Ce zbor de înălțimi îți vine?
Se știa golaș pe muchie de zare
Să te privească draci din depărtare

Un cocoloș de glod înzăpezit
Chiar ieri un simulacru
te-a rănit
Te-a ros un șoarece medieval
Și azi se pare se prinde un val.

Motto „E vînt și vîntul vîntură cenușa
Se-mpuținează ziua și-ncleștarea
hidoasă, biruința nu-i a noastră”
(Jorge Luis Borges, Poezii, Poemul presupunerilor)

Așteptare
Să mă aștepți adînc și pur
Tribalul acesta mă calcă-n picioare
Veni-va ceasul să fug de adînc obscur
Care vezi bine pentru tine ceva mă
Doare
Infernul trădării tale
făr’ de rost
M-a închis aici în scrisul nisipos
Tu m-ai crezut poate un prost
De asta port rănile speranței pîn’ la os
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omul din Atlantis
(Nikos Kranidiotis)

când te-am întâlnit
cerul punea la cale o furtună
eu prelungeam văpăile care te copleșeau
învățam
să trăiesc ca zeii, fără timp
într-o colecție de umbre și amintiri
vândută pe mai nimic în piața de vechituri
unui străin
de-aș putea desluși
dincolo de marginea orizontului
lâna de aur a unei călătorii
amânată
așa ne-au făcut zeii, pieritori
umbrele lor
să descoperim, covârșiți, împreună
„...drumul Damascului
fără urme de înger
fără nici o minune...”

stânca tânărului păstor Asdrupal
(Rafael Solana)

poetul ține stânca tânărului păstor Asdrupal
să nu strivească lumea

încă mă aflu în fruntea caravanei
încă pot destrăma broderiile sacramentelor

pot risipi nori

poetul e un fel de maestro Gepeto
dar nu știe ce ține în sfori

poemul
poemul e
degetul de copil
între dinții fiarei

pe o plajă luminată de oase

v-am arătat

că nu am nimic în mâini
poate începe războiul
Doamne câtă trufie să nu țin
vreo armă în mâinile goale

apa clară îngheață spaimele
ghemul adună oasele ostenite
sângele îmbibat în pânza amurgului
caută insule pustii
în aerul alb dorm bătălii
chipul insulelor înrămat în maluri
scufundate, bătrânele punți

neostenită, luntrea valului
făptura împuținată a sloiului prelins
peste pielea porturilor cotropite de ceață
larma înfruntărilor pe cataligi
pentru nimfe

forfota
pe o plajă luminată de oase

biata bucurie a sacrificiului
Doamne, era frumoasă vipera
că poți să-ți pierzi mințile
mângîiat de dinții veninului ei
fără griji,îți spun câte ceva
despre desenul enigmatic al visului meu
mângîind blana deasă de pisică a echivocului
lepădând scuamele de reptilă ale memoriei
servitoarea de-o viață a vrutelor și nevrutelor
victoria primei amintiri păstrate
năpădind din ziua de ieri
promisiunea fulguită a zilei de mâine
ah, cârdul de gâște al zilelor
primenește osteneala odăjdiilor minții
tumultul zorilor femeiești te înșeală
dar nu te mai sperii
dacă e rană, să doară
în ajunul unei bătălii
doar somnul mai poate șterge praful
adăpostit în lucruri
prea mulți morți și răniți
mărunțiți între pietrele de moară ale memoriei
prăbușiți în hăul unei răni pustii
nu războiul din mine
m-a făcut ucigaș
biata bucurie a sacrificiului m-a oprit
la aceeași răspântie, împreună cu voi
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Invitată de Grigore Ionescu la Marea Patiserie
în ajunul semnării contractului pentru achiziția
Vilei, Mirabela a întârziat o oră. Lefter, îl întâlnise
dimineața la biroul oficial din cartierul
multinaționalelor și al băncilor, lăsase să se
înțeleagă că fiica lui Dinu Miclușan era pe cât de
imprevizibilă, pe atât de sofisticată și intratabilă în
privința afacerilor. I-ar fi semănat bunicului. Anii
de precaritate din copilăria și tinerețea canadiană
pe fondul nostalgiei Dariei și a lui Dinu Miclușan
pentru ceea ce stăpâniseră și reprezentaseră altăda-
tă lăsaseră urme indelebile. Nimic să nu se fi întâm-
plat cu patria și n-ar fi gândit altfel despre ce credea
că merită de la viață când bogăția familiei a fost
redobândită și numele legendar reînscris cu majus-
cule în Istorie. Cu un zâmbet pierdut, care ar fi
putut fi și de admirație, Lefter credea că purta în ea,
amestec instabil, „boierimea” Dariei și percepția
slabă a realului moștenită de la Dinu, încât îi pier-
dea sensul, o sută de ani să mai fi trecut până ce
patria și-ar fi recunoscut grosolana injustiție, și tot
ar fi găsit-o pregătită să intre peste noapte în pielea
a ceea ce gândea că fusese din totdeauna, plus un
lustru de burghezie. 

O văzuse în câteva fotografii, îi arătase și Lefter
una recentă, parcă și la televizor. Era la vârsta
împlinirii ca femeie, elegantă, părul negru cu scli-
piri vineții despărțit de o cărare pe mijlocul capului
și tăiat doar cât să-i ascundă urechile, ochi negri
puțin alungiți, câțiva pistrui, pielea feței întunecată,
picior peste picior, bărbia împinsă în sus, dreaptă în
scaun sau în fotoliu, mâinile frumos așezate pe
genunchi să scoată în evidență câteva inele cu dia-
mante, poza în doamnă sustrasă de la ocupații mai
serioase – o trăda privirea. Lefter îi făcuse un scurt
rezumat (același zâmbet pierdut), aterizase pentru
prima oară în patria părinților o tânără femeie cu
opinii clare, tranșante, definitive, despre comu-

nism, democrație, libertate, români, alegeri, politi-
cieni, și de atunci, femeie matură, când i se oferea
ocazia, nu schimba un cuvânt, avea aceleași
modulații ale vocii, aceeași mișcare a brațelor și
aceleași picioare încrucișate ; o lecție bine învățată,
o poză care nu trebuia retușată și o profeție patetică
(își mușca buzele subțiri) : patria nu mai năștea
oameni ca Miclușanii și nu mai avea să fie nicioda-
tă ce-a fost. Nu se găsise nimeni s-o întrebe de ce
nu-l considera pe vărul ei bun, băiatul Violetei și al
lui Mirel, bărbat în putere, scriitorul de romane
polițiste, un Miclușan, s-ar fi stricat probabil puri-
tatea legendei bunicului și a fiului. Nici ea nu-l
amintea. Își juca bine, cu aplomb, rolul de victimă,
de moralistă și de prezicătoare inspirată a viitoru-
lui. Nu rămânea niciodată prea mult în țară, după
moartea Dariei, cât să înceapă sau să termine pro-
cesele, redobândirile, negocierile, vânzările.        

Grigore Ionescu a așteptat-o în fața intrării. Se
lăsase ceață, îmbrăcase pardesiul. Cerșetoarea
bătrână de lângă scară își adunase brațele în jurul
trupului subțire și se legăna murmurând litania unui
Dumnezeu care vedea totul și știa să fie recunoscă-
tor inimilor miloase. O miluise, dar când îi simțea
în spate privirea grea, ca o arsură, făcea câțiva pași
la dreapta sau la stânga. Lefter îi cedase Mirabelei,
ca de obicei, biroul particular din vecinătatea
Cercului Militar, ar fi putut să urce sau s-o aștepte
în fața blocului și să vină împreună, dar ea refuzase
net. Sosise după prânz de la Viena și ar fi vrut, de
fapt, să-l întâlnească numai a doua zi, pentru sem-
nături și transferul banilor ; cedase rugăminții lui
Lefter, făcuse un calcul, acceptându-i invitația, dar
cu condiția să nu i se sărute mâna și să nu găsească
un buchet de flori pe masă. 

Se gândise s-o aștepte la masa rezervată într-un
colț unde-i ocoleau privirile curioase, apoi se răz-
gândise, Mirabela nu mai fusese niciodată la Marea
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Patiserie, nu putea s-o lase singură cu foiala bule-
vardului, cu bătrâna cerșetoare, cu vigilul în negru
din capul scărilor și cu chelnerul aferat în urma
căruia să vină încercând să-l recunoască printre
clienți ; îl văzuse într-o fotografie, dar era mioapă,
purta lentile de contact.  

Lefter a coborât de la volan, a ocolit mașina și a
deschis portiera din spate. Grigore Ionescu s-a
apropiat cu mâna întinsă, dar Mirabela s-a sprijinit
în mâna lui Lefter. Avea pe umeri o blană de nutrii
și, sub cot, o poșetă galbenă, ca tocurile pătrate ale
pantofilor. 

– Ionescu, prezum, a zis și a pășit pe trotuar.
– Doamnă Miclușan.
– Domnișoară.
– V-ați cunoscut, a zis Lefter, pe mâine.
Grigore Ionescu urcase ultima oară scările în

compania lui Pufi, la câteva zile după defilarea pri-
vată și primele nopți de elan sexual. Se invitase sin-
gură, niciuna din relațiile trecute neavând acces sau
găsind că nu merită cheltuiala. Ce-i drept, era la
începutul carierei, se lăsa înhățată de mărunți pro-
motori, secături, vedete trecătoare de televiziune,
fotbaliști ; instinctul infailibil de parazită n-o
înșela, curând avea să dea lovitura. O mai chema pe
atunci Antoaneta și defila privat pentru a doua oară
cu numele de Pufi (nășit de un importator de haine
la kilogram) când i s-a oferit lui Grigore Ionescu,
primul ei milionar. A oprit-o în fața peretelui lumi-
nat de spoturi pe care erau portretele în acrilic ale
marilor industriași care „făuriseră România moder-
nă” (galerie concepută după criza financiară din
2007-2008), „forțelor vii” ale țării, politicienilor și
celebrităților străine care gustaseră din bunătățile
Șefilor și Patisierilor schimbați de două ori pe an.
N-a înțeles ce vrea de la ea decât după ce l-a desco-
perit. Buzele i s-au umezit și s-a strâns lângă el
recunoscătoare ; cum arăta și cât poseda „ce dracu’,
mă Grigore...” era preferabil multor alte „forțe vii”,
dar cum viața nu trecea fără surprize, el a sfătuit-o
să să mai privească o dată, cu mai multă atenție, și
să rețină măcar câteva chipuri, poate și nume, pen-
tru a și le aminti când lenevește la soare și visează
la o licitație a trupului său sumar îmbrăcat. Era o
răutate, un avertisment, o perspectivă prea curând
evocată, dar ea a râs și a folosit tacâmurile de pește
cu o eleganță care l-a lăsat perplex. O fotografie

furată de pe terasă a apărut a doua zi în Click, pri-
vea în gol, i se vedeau sânii naturali și magnifici și
cititorii erau invitați să dezlege misterul numelui de
Pufi, un set de cratițe din oțel era promis
câștigătorului loteriei.  

La începutul toamnei, Marea Patiserie schim-
base pentru a treia oară de proprietar. Fondatorul,
descendent de latifundiari, vânduse la fier vechi
Uzina de mecanică fină, fusese închis pentru asasi-
narea prin intermediari a cerșetorilor de lângă scara
de la intrare1 și din cartier. Cerșetorii reapăruseră la
câteva luni după ce prestigioasa și simbolica
instituție a anilor când primii îmbogățiți ai
Tranziției au simțit nevoia brutală a regăsirii și a
afișării luxului ca manieră de „a ține rangul”, a
devenit proprietatea unui fost atașat militar plimbat
prin toată America Latină. Au fost și anii când
majoritatea cerșetorilor înregistrau și raportau
frecvența vizitelor, a amantlâcurilor, prieteniilor și
rupturilor, a înțelegerilor finale de pe scări.
Decorația interioară nu suferise nicio modificare,
dar ultimul proprietar, un fond de pensii nord-ame-
rican, anunța schimbări. 

Chiar lângă intrare, pe un trepied luminat, erau
încadrate o copie a actului fondator al fondului și o
altă copie a listei proprietăților din lume care per-
miteau veteranilor din ultimele războaie eroice ale
Statelor Unite să aibă pensiile meritate.
Ventilatoare discrete suflau un aer călduț parfumat
cu aromă de briza mării. Flori uriașe, roșii, se legă-
nau ușor și se multiplicau la nesfârșit în oglinzile
montate în spatele amforelor pântecoase. Se auzea
o muzică dulceagă. Spoturile plimbau peste perete-
le cu fotografii o lumină de neon roz și albastră. 

– Aduce cu holul unui cazinou de la periferia
Las Vegas-ului, a observat Mirabela de cum a
intrat. Lipsesc damele de consumație în chiloței și
tocuri ascuțite, dar nu e exclus să fie în pauză. Ați
fost ? La Las Vegas, vreau să spun.

– Nu, și-a trecut Grigore Ionescu limba peste
dinți. Nu joc la cazino. Nu știu, de altfel, niciun joc
de noroc.

Erau în fața fotografiilor bunicului și tatălui
Miclușan. Mirabela le-a privit printre pleoape, cu
buzele subțiri strânse, apoi a căutat brusc fotografia
lui Grigore Ionescu. A găsit-o, a zâmbit și a întors
o clipă capul. Îl avea alături, aceeași tunsoare,
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aceeași umeri strânși de haină (îndoise pardesiul pe
braț), aceeași cămașă cu gulerul scorțos, aceeași
cravată cu nodul aranjat de fotograf, aceeași expre-
sie de silă pentru cei care vor întârzia să-l privească
și aceeași dantură albă de ceramică puțin dezvelită.
Față de alte „forțe vii” ale patriei – figuri patibula-
re, vulgare, fălci îngropate în grăsime, priviri sfidă-
toare... –, arăta bine, se îmbrăcase scump, la modă,
își parfumase barba de două zile, știa să pășească
alături de o femeie, avea vocea educată, unghiile
îngrijite și gesturi măsurate, dacă se uita la el dintr-
o parte sau de sus era mai puțin antipatic ; se putea
așeza cu el la masă. Risca o fotografie sau câteva
imagini furate de trepădușii ziarelor și televiziuni-
lor ținuți pe terasă, un risc asumat, îi amintea de
anii când era oprită pe stradă și numele Miclușan
răsuna ca o recunoștință.   

– Cred că ne vom înțelege, a zis.
S-au înțeles. În afara orei de întâlnire în biroul

privat al lui Lefter pentru semnătura contractului,
nu era nimic de renegociat, Dinu Miclușan fusese
categoric la telefon, și au convenit s-o păstreze.
Langustei în sos rozaliu, morcovi și trufe, cremei
de legume cu gnochi carbonizați și pastelor cu fruc-
te de mare cu parmezan și gălbenuș de ou, Mirabela
a preferat o omletă simplă. L-a lăsat pe Grigore
Ionescu să aleagă vinul, Negru, din Moldova, și a
băut câteva pahare. Nu terminase de mâncat când i-
a ținut lecția despre comunism, democrație, capita-
lism, libertate, români, alegeri, politicieni,
președinți, guverne, și el a ascultat-o clătinând
încet din cap, îi dădea dreptate sau îi promitea că se
va gândi. 

– Patria nu mai naște Miclușani și nu va mai fi
niciodată ce-a fost, a golit paharul. E dezolant. E
nedrept. E trist. E revoltător.

– E o altă patrie, domnișoară! și-a trecut
Grigore Ionescu limba peste dantură. 

– Patria celor ca dumneata, prezum. Încep să-mi
explic de ce vă pasionează ruinele...

A fost o întâmplare ca la acea oră târzie a nopții
să se petreacă unul din evenimentele rare și insolite
care reaminteau deopotrivă farmecul, luxul și
ambianța fraternă între cei care-și permiteau și erau
acceptați să frecventeze renumita instituție gastro-
nomică ; ziarelor și televiziunilor le trebuiau câteva
zile pentru a-l digera și stoarce din el tot ce-ar fi

putut stârni interesul obscen. O tânără blondă cu
fustiță, șorț și tocuri ascuțite apucase sticla să
umple paharele, Mirabela o măsura cu un zâmbet
strepezit, Grigore Ionescu privea în farfurie când,
de la o masă de lângă terasă, s-a ridicat un bărbat și
a cerut cu voce tare să fie ascultat, avea ceva
important de spus. În jur de 60 de ani, cap masiv,
părul încărunțit pieptănat pe spate, ochi mici, nările
mari, buza de jos, mai groasă, bărbie lată, gât scurt,
corpolent, l-au descris a doua zi ziarele dintr-o
fotografie furată undeva, cândva, pe o plajă exoti-
că, pe care au arătat-o și televiziunile ; ceața împie-
dicase trepădușii de pe terasă să-l fotografieze prin
peretele de sticlă. Nu figura în holul de la intrare,
venea numai cu treburi la București, dar se știa că
era inginer și lucrase într-un Institut de proiectări
industriale care s-a închis la începutul anilor 1990.
Adevăr sau invenții de jurnaliști ahtiați de povești
exemplare pentru mersul noii societăți, plimbase
într-o zi de la aeroport la hotelul care se mai numea
Athénée Palace un fost coleg de facultate emigrat
în Israel și revenit în țară să construiască blocuri de
apartamente în orașele mici unde se instalau prime-
le companii străine. Nouă ani mai târziu, era bogat.
Nu mai construia apartamente, avea o rețea de cli-
nici medicale, de farmacii și de optometrie, o pro-
prietate la munte înconjurată de ziduri înalte, mai
multe apartamente pe care le închiria companiilor
străine, nevastă avocat, trei copii trimiși să studieze
în Marea Britanie, și conducea un Jeep. Cum fostul
coleg dispăruse misterios din decor, ziarele finan-
ciare și economiștii liberali considerau că pornise
în viața de bărbat „americănește, de la zero”,
ambiția, determinarea, flerul, deșteptăciunea
puteau servi de exemplu tinerei generații debusola-
tă. 

S-a presupus că femeia întinsă pe burtă pe
aceeași plajă exotică din fotografie îl însoțea și în
acea noapte și ea trăgea de poala hainei să se
reașeze și să nu mai ceară un microfon ca să fie
bine auzit. Pentru că se mai întâmplase ca și alți
clienți distinși să simtă dorința de a se adresa
frățește comesenilor, în general cu ocazia aniversă-
rilor, a campaniilor electorale și a anunțurilor
matrimoniale surpriză, după câteva rugăminți i s-a
adus un microfon. Și-a eliberat pentru ultima oară
haina din mâna femeii, a apucat microfonul, a
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suflat și a numărat în el – mergea, nu avea ecou. 
– Am avut un vis, au fost primele cuvinte rosti-

te. 
– I have Dream, Martin Luther King! a strigat

un vorbitor de engleză americană. 
– Da, am auzit de el, a zis bărbatul, a fost omo-

rât. Dar n-o să mă omoare nimeni pentru visul pe
care l-am avut azi-noapte. Vi-l povestesc, dar vă
rog să nu mă întrerupeți, e important pentru mine și
poate și pentru alții care cred puțin în vise. 

A făcut o pauză, a trecut cu privirea peste come-
seni și a așteptat să se stingă ultimele murmure. 

– Dacă vreți, mergem, s-a simțit obligat Grigore
Ionescu să fie protector.

– E un moment comic, prezum, rămânem! a zis
Mirabela. Tata își aducea aminte... 

– Vă povestesc visul, s-a auzit din nou vocea
bărbatului. Eram la colțul străzii, lângă Hilton, fos-
tul Athénée Palace, așteptam să se facă verde.
Placid. E felul meu când aștept și în mașină să se
facă verde. Oameni de toate vârstele traversau
Calea Victoriei pe roșu. Le e frică să nu fie loviți de
mașinile care vor demara în trombă, sunt enervați
că semaforul electric își schimbă culorile fără să-i
întrebe, dar mândria că vor ajunge teferi pe celălalt
trotuar e mai puternică. 

A făcut o altă pauză, se pricepea la discursuri,
pregătea o surpriză. Femeia l-a apucat brusc de
haină, i-a îndepărtat nervos mâna și a suflat de câte-
va ori în microfon, avea și harul de a da surprizelor
însemnătatea cuvenită. 

– Trebuie să vă mai spun că în visul pe care
l-am avut și vi-l povestesc sunt un câine vagabond
și batard. Am avut un stăpân, de la el am aflat că
sunt batard și m-a botezat Bat. Îmi punea botniță și
mă ținea în lesă, dar mă hrănea bine, mă învățase o
mulțime de jocuri, aveam locul meu în casă, la
picioarele lui, mă ținea în mașină lângă el și-mi
căuta o pereche batardă. Zicea că batarzii sunt mai
viguroși. M-a crescut de mic. În casa lui veneau
miniștri, procurori, judecători, afaceriști, ofițeri,
ziariști, doctori, intelectuali, unii îi spuneau
Papillon, a fost un film. Stăteam întins la picioarele
stăpânului și ascultam ce se discută. Era vorba de
România, de Europa, de America, de de guvern, de
partide, de alegeri, de milioane de dolari și de euro.
Nu înțelegeam tot, nici nu mă interesa și mai ador-

meam. A fost cea mai frumoasă perioadă din viața
mea. Mi-am pierdut stăpânul la o vânătoare de urși
sau de mistreți, ancheta a zis că a fost un accident,
și eu am ajuns în stradă. Vă aduceți aminte anii
când orașele erau pline de haite de batarzi și ne
întrebam toți de unde apăruseră și credeam că nu
vom mai scăpa niciodată de ei. Batarzii ruinelor !
Se speriase Europa că-i vom ucide, a venit și
Brigitte Bardot să-l roage pe Iliescu să nu ne atin-
gem de ei, că au suflet și simt ca oamenii, că nu e
civilizat, că s-a terminat cu comunismul și cu dic-
tatura și acum e libertate și democrație. Nu-mi
dădeam seama dacă visul m-a întors în acei ani sau
se petrecea azi. Cum v-am spus, eram pe un trotuar,
mă uitam la semaforul electric și număram secun-
dele până să se schimbe culoarea. Trotuarul meu.
Teritoriul meu. Când s-a făcut verde am pornit să
traversez. Târăsc labele din spate după mine, mi le-
a zdrobit o mașină, dar în vis nu-mi aduc aminte
când. Am circulație proastă în picioare, merg mai
greu de la o vreme, și în vis câinele batard care sunt
își târăște labele zdrobite. Mă târăsc și-mi spun că
o mașină condusă de un fost pieton care și-a pierdut
răbdarea m-ar putea strivi complet și cadavrul meu
să zacă zile întregi în mijlocul străzii, până ce, ter-
ciuit de cauciucuri, va fi măturat de ploaie. (S-au
auzit iar șușoteli și murmure și a tăcut. După câteva
clipe, a ridicat mâna în care ținea microfonul și, în
tăcerea care s-a lăsat, a vorbit din nou :) Nu aveam
niciun motiv să traversez strada, dar era posibil ca
haosul și buimăceala trecătorilor să mă fi exaspe-
rat. Până la următoarea traversare în sens invers,
schimbam doar de perspectivă, dar chiar și un câine
batard și vagabond e dator, măcar la răstimpuri, să
facă dovada că n-a uitat cu ce se mănâncă libertatea
și demnitatea. Așa că, ajuns pe celălalt trotuar, alt
teritoriu care îmi aparținea, din senin, fără niciun
avertisment, am început să latru. Conștiincios. Nu
m-am repezit să mușc, nu urlam, lătram pur și sim-
plu pentru a aminti că exist și că, la o adică, hrănit,
lovit, strivit, am și eu un cuvânt de spus. Vi-l spun
cum l-am rostit lătrând în visul pe care l-am avut.
Nu știu cui îl adresam, dar îl gândisem de mult. Nu
e lung.

A tăcut, transpirase, a căutat paharul cu vin de
pe masă, l-a golit dintr-o înghițitură, l-a golit și pe
al femeii care-și acoperise rușinată fața cu palmele
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; căuta curaj să continue. 
– Sunt un batard și nu pot concepe o altă lume

decât de batarzi ! a ținut prea aproape microfonul și
în difuzoare s-a auzit un ecou lung și lugubru. 

Din mărturiile anonime culese în noaptea cu
ceață pe trotuarul de la intrare, ziarele și comenta-
torii televiziunilor de a doua zi au reconstituit ulti-
mele cuvinte ale bărbatului înainte să-și dea seama
că microfonul fusese tăiat și de a se prăbuși în
scaun. Ar fi amintit că ziua era placid, lătra pentru
că se aștepta să fie auzit din când în când lătrând,
dar cum cădea noaptea se alătura haitei să-și apere
teritoriile. Mușca, sfâșia, ucidea. Era dreptul fiecă-
rui batard. Era legea lor, a batarzilor. S-ar fi făcut
apoi din nou verde și a pornit să traverseze pe celă-
lalt trotuar. O mașină care cotise și n-a putut să se
ferească i-a trecut peste labele strivite, și atunci
bărbatul a fost trezit de cârceii din picioarele în
care circulația era proastă. S-a crezut că avusese o
criză de conștiință, un coșmar, că povestise o para-
bolă confuză, că i se ceruse să transmită un mesaj
destinat doar câtorva dintre comeseni, că se senili-
zase brusc sau căutase un pretext să se despartă de
femeia care a tras scaunul lângă el și a început să-i
tamponeze fruntea.

– E o altă patrie, ați avut dreptate, a spus
Mirabela când s-a despărțit de Grigore Ionescu în
ușa blocului din vecinătatea Cercului Militar. Pe
mâine, i-a întins mâna, să i-o sărute.

XIV
– Îi tremura vocea la telefon după ce s-a

despărțit de Ionescu. N-ai apucat comicii în cine-
matografe și restaurante până începea filmul sau
apărea cântăreața. Când era mică, îi povesteam
Mirabelei despre ei, nu-mi mai aduceam aminte
glumele, dar râdeam și râdea și ea. A crezut că e un
moment comic, ca în poveștile mele, dar când i-a
părut rău că a rămas a fost prea târziu. Asculta visul
cu batardul schilodit și s-a simțit deodată încolțită
de o haită de câini vagabonzi ; în prima călătorie în
patrie, singură, mai erau haite de câini pe străzi, au
fugărit-o într-o noapte. Ionescu s-a purtat ca un
domn. A văzut că s-a schimbat la față și a cerut să
se oprească difuzoarele. Când s-au ridicat de la
masă, i-a oferit brațul. Dariei îi mai spunea despre
relațiile ei cu bărbații, a fost prima oară când mi-a

spus și mie ceva. Nu i se mai întâmplase niciodată
să meargă braț la braț cu un bărbat. I-a plăcut, s-a
simțit în siguranță. Ionescu a trimis portarul după
mașină, i-a împiedicat pe jurnaliști să se apropie de
ea și a tăcut tot drumul. Era ceață adâncă la
București, a condus cu mare atenție. Dimineața, la
ora unsprezece, au semnat și au făcut ce mai trebuia
făcut. 

„N-am dormit toată noaptea. Mi-a fost frică să
nu găsească vreo hibă în contract sau să-și pună
prea multe întrebări despre Ionescu. Nu știu dacă se
gândise vreodată că banii nu au miros. Mă perpe-
leam și-mi spuneam că ar fi fost ca mersul pentru
prima oară braț la braț cu un bărbat. Ca buchetul de
trandafiri pe care l-a primit dimineața, abia se tre-
zise, și l-a pus cu mâinile ei într-o vază. Ca săruta-
tul mâinii. Dacă banii lui Ionescu îi miroseau
deodată? Nu i-au mirosit. I-a dat cheile Vilei și el a
întrebat-o dacă nu vrea s-o vadă pentru ultima oară.
Nu o văzuse niciodată, o știa doar din poveștile
Dariei și ale mele, l-a refuzat și i-a întins iar mâna
să i-o sărute. Nu-i mai tremura vocea când mi-a
spus cum s-a aplecat Ionescu și i-a atins puțin cu
buzele mâna, o adiere de admirație, de supunere, de
complicitate, a zis și râdea. Nu se auzea bine la
telefon sau uitase cu cine vorbește, pentru că nu i-
am mai recunoscut râsul. Mi-am adus aminte că în
tinerețe, când era curtată mai îndrăzneț sau întârzia
cu privirea asupra unui bărbat, râdea și Daria la fel.
Atunci simțeam că o pierd. Tu înțelegi femeile,
Leopold ?”

– Uneori. 
– Te lauzi! Ce crezi că s-a întâmplat cu

Mirabela? 
– A înțeles probabil că patria comicilor între

două filme și în așteptarea cântăreței la restaurante
e doar o poveste auzită în copilărie. 

– A existat!
– Dacă mă gândesc bine, l-am văzut și eu o dată

pe Puiu Călinescu la cinematograful Marna, îmi
aduc aminte cum își schimonosea obrazul. M-au
dus ai mei...  

– Și ce-a mai înțeles probabil Mirabela?
– Că ați încheiat socotelile cu vechea patrie...
– ...Mă mai judec pentru câteva despăgubiri, dar

le-am încheiat, da. Cincizeci de ani de resemnare,
de ranchiună, de amărăciune după ce roata Istoriei
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a înțepenit. Mai pune peste douăzeci de ani de răb-
dare și de nervi după ce s-a întors unde înțepenise.
Cine ar fi crezut ? Nu-mi mai datorează nimic
patria, nu-i mai datorez nimic. Am iubit-o, am
dușmănit-o, am renegat-o, a fost visul meu amăgi-
tor și coșmarul meu. Dar nu mă întreba unde sunt
azi cu ea, că habar n-am. Dacă ai tu o idee, spune-
mi. Știi bine, nu s-a schimbat nimic în viața mea de
zi cu zi. Nu cheltuiesc nici mai mult, nici mai puțin,
am aceeași casă, aceeași mașină, mănânc și beau ce
am mâncat din totdeauna și haine nu-mi mai cum-
păr pentru că dulapurile sunt pline. Ar trebui să fiu
mulțumit că i-am redat Dariei răsfățul din tinerețe
și Mirabelei viața din poveștile pe care i le spu-
neam în copilărie, dar nu sunt. Mă mai roade ceva,
îmi mai apasă ceva sufletul și mă doare. Trufaș cum
ești, cred că pe tine nu te mai apasă nimic.  

– Nu vă ascundeți, trufia mea vă enervează. 
– Mă enervează, da, dar sunt singurul care te ia

în serios! Pentru Dorel, trufia ta e o patologie
benignă de scriitor recăzut în anonimat și nu merită
să i se dea atenție. Pentru ceilalți, accesele tale rare
de răceală și de bruscă înstrăinare sunt doar o
schimbare acceptabilă și trecătoare de umoare. Ai
băut mai mult, te-a iritat o remarcă prostească des-
pre lume, viață și semeni a unuia dintre ei. Numai
tu nu crezi că somnolez, că pălăvrăgeala lor mă
plictisește, că nu mai am nimic de împărțit cu ei, că
s-a căscat între mine și ei un hău cu duhoare de
dolari. 

„Se întâmplă mereu la sfârșitul petrecerilor de
sărbători, la aniversări, la înmormântări. Atunci
când se moleșesc spiritele și în loc de patrie spun
România, țara, comunismul, Ceaușescu,
Securitatea. Când tu taci și ești numai ochi și
urechi. Limbile sunt mai năclăite, amintirile și nos-
talgiile mai amestecate, dar au toți răfuiala lor,
socotelile lor de încheiat, de început sau de răscolit.
Îi mână o grabă de a rupe definitiv, de a îngropa
înaintea lor tot ce i-ar mai fi legat de pământul bles-
temat unde s-au născut și trăit până să fugă. Nu mai
contează motivele reale sau imaginare, raționale
sau iraționale pentru care au făcut-o, contează că au
avut curajul și puterea să o facă și se mai simt în
stare să privească din nou în urmă pentru a se răfui
înainte de a fi prea târziu.

„Numai noi doi știm că s-au răfuit de mult, că

au încheiat de mult toate socotelile cu patria, că
după vorbăraia belicoasă dorm bine și se visează
frumoși și curați la suflet. Sunt prietenii și
cunoscuții noștri de ani de zile, aș zice că-i îndră-
gim amândoi, dar n-au nici durerea care-mi mai
apasă sufletul, nici trufia ta. Acum spune-mi cum
mai stai tu cu patria.     

– Nicicum într-un fel. Am crezut la un moment
dat că nu mai aveam nimic de împărțit cu patria și
nici patria cu mine. A fost numai un răgaz, o scurtă
perioadă de resemnare tristă. Aceeași rană care
părea vindecată s-a redeschis brusc și sângerează.
Ritualul reîntoarcerilor vară de vară, pelerinajul de
mistică regenerare în trecutul răstălmăcit de anii
dezrădăcinării a fost un elixir perfid. Un drog
puternic, al cărui efect halucinant se pierdea după o
săptămână, două și nu se vindea în gangurile
Bucureștiului și niciunde în patrie. Când aveam din
nou mintea limpede, nu mai scăpam de sentimentul
că Istoria găsise teritoriul primitor și nația credulă,
năucă, emotivă unde se putea bâlbâi în voie. Unde
putea fi o parodie, un simulacru, o contrafacere, un
anacronism. Nu stați atât de prost cu inima ca să
nu-l pomenesc pe Marx. 

„Nu m-am înșelat, o farsă monumentală însoțită
de revenirea nevrotică, schizoidă, paranoică, isteri-
că a refulărilor s-a petrecut în patrie. Acel „aiurea”,
ailleurs, elsewhere, pe care și un scriitor ca mine
recăzut în anonimat îl caută pentru a-și clădi lumea
lui inconfundabilă era ruina dezolantă a patriei.
Această dezolare o resimțeam de îndată ce ieșeam
din casa părintească. Cumpăram un ziar, de ani de
zile nu mai dădeam importanță care, căutam terasa
unei cafenelele, ceream un espresso și luam seamă
de ceea ce se întâmplase în urmă cu o zi în patrie și
nu aflasem la televizor pentru că nu l-am deschis.
Și în urmă cu o vară, și cu o vară înainte, vară de
vară, de fapt, din 1990, se întâmplase ce se întâm-
plase și în urmă cu o zi. Bucureștiul, dacă nu toată
patria regurgita ce mai regurgitase politic, social,
moral, cultural până la vomă. 

„Moștenirea considerată mizerabilă a trecutului
socialist servește de paravan, anticomunismul de
defulare colectivă, în capitală și câteva mari orașe
clădirile sfidătoare cu ziduri de sticlă ale
multinaționalelor și băncilor străine servesc de
decor capitalist, emigrația haotică și decăderea
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moravurilor sunt binefaceri ale libertății. Pentru că
știu că moartea e concluzia logică a irealității, irea-
litatea patriei în ruină mă obligă să mă întreb cine
se face vinovat. Vestul bogat al Europei care a
transformat-o într-un teritoriu, într-o feudă, Statele
Unite într-o bază militară, mondializarea care a
șters frontierele, politicienii, intelectualii care sug
mamelele Occidentului, canaliile neamului?”.  

– Îți răspund eu, Leopold, dar să nu te superi pe
mine. Cel mai vinovat e neamul nostru netrebnic. 

(Leopold uitase să noteze data când a avut loc
această discuție. Într-o dimineață, la un sfârșit de
săptămână, cel mai probabil, la câteva zile după ce
Vila fusese vândută și Dinu Miclușan mai trăia
mulțumirea de a fi încheiat socotelilor cu patria. Îl
întâlnise la un magazin de mezeluri deschis de
curând de o româncă într-un hangar imens numit
(nu se știa de ce) Portobello, unde se mai vindeau
legume, carne, pește, brânzeturi, chinezării ca într-
o piață. Dinu Miclușan o cunoscuse când mai era
căsătorită cu un inginer electronist, veneau de
undeva din Oltenia, bătuseră la ușa lui și trecuseră
examenul îngăduinței. Din câte aflase de la Geta,
românca deschisese magazinul cu banii unui pen-
sionar federal anglofon căruia îi sucise mințile
înainte ca inginerul să înțeleagă că era înșelat și că
făcuse de fapt o prostie emigrând; golise contul
comun, anulase cardurile și se repatriase peste
noapte cu bijuteriile, câteva poșete și perechi de
pantofi ale infidelei. De când magazinul fusese
deschis, Geta găsea în fiecare săptămână în cutia
poștală o reclamă cu noutățile și reducerile de
prețuri. Mezelurile le pregătea într-o cameră alătu-
rată un fost contabil care-și descoperise târziu și
definitiv vocația de mezelar și bucătar. Era îndesat,
în plină putere, vorbea puțin, avea o licărire de
veselie prostească în privire, purta părul adunat în
coadă de cal și Geta îl văzuse cum se freca de fun-
dul patroanei când ea venea să caute ceva în frigi-
der. Brunetă, bine făcută, guralivă, românca semă-
na cu o coțofană dintr-un desen animat, îl păstra pe
fostul funcționar federal în apropiere, pe un scaun
care se putea balansa, și făcea apel la el când nu
înțelegea engleza sau comanda unui client moftu-
ros. Părul alb, rar și ondulat în fiecare dimineață îi
atingea umerii căzuți, avea și mustăți și barbă, ca în

anii tinereții de hipiot, răsucea din când în când o
țigară cu marihuana, sufla fumul în jos, îl mai risi-
pea balansându-se și agitându-și brațele descărnate
și se uita toată ziua pierdut la tânăra femeie care-i
toca banii, dar îl ținea în viață. 

Mirosea a mezeluri afumate și a marihuana
când te apropiai de magazin. Dinu Miclușan o
însoțea pe Geta, venea pentru prima oară, să fie
sigur că va găsi de sărbători mezelurile tradiționale,
caltaboș, lebărvurșt, tobă, cârnați proaspeți, român-
ca se înroșise de plăcere, iar el își mângâia favoriții
tăiați la lungimea potrivită și cocheta ca un tinerel.
S-a mai întins puțin la vorbă cu ea, a lăsat-o pe
Geta să termine cumpărăturile, și în această stare de
bună dispoziție s-a așezat la una din cele trei mese
unde se puteau mânca preparatele contabilului
care-și descoperise vocația și a tras un scaun pentru
Leopold. A mai căutat-o de câteva ori cu privirea,
ceva din felul cum se învârtise să stoarcă economii-
le hipiotului strivit de ani îl purtase cu gândul la
Mirabela și la noaptea când îl sunase să-i spună
cum fusese întâlnirea cu Grigore Ionescu în ajunul
vânzării Vilei.

La televiziune, seara, trecea Lili Marlen, Nora
se înfundase în perne, și când se auzea melodia
sfâșietoare care consola trupele germane, ridica și
Leopold ochii din caietul ținut pe genunchi în care
nota lunga discuție cu Dinu Miclușan. 

Nora a deschis într-o zi una din cutiile păstrate
în camera în care trăiseră primii ai căsătoriei, o
încerca uneori teama că uitase sau se pierduse ceva
când le pregătise, o carte, o amintire, o fustă, o
haină, un set de cearceafuri, și alegea alegea una la
întâmplare. Atunci a găsit și carnetul cu însemnări-
le lui Leopold din seara când trecea filmul lui
Reiner Werner Fassbinder. Nu mai era sigur dacă
notase tot ce-și spuseseră Dinu Miclușan și el, și
cum, cu ce cuvinte, dar era în schimb sigur că nu
uitase nimic din ceea ce gândeau amândoi despre
patrie.)

Fragment din romanul Martor în curs de apariție.
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2005
21 septembrie
Ploaia din ultimele zile, care şi-a încetinit ieri

ritmul, dar n-a contenit nici azi, a fost un veritabil
potop care m-a uluit şi m-a deprimat. Ieri nu am
putut ieşi din casă nici pentru a merge până la
„Ziua”. Am văzut la televizor maşini înotând prin
apă şi bărci pe străzile Bucureştiului, a cărui cana-
lizare veche de o sută de ani a fost depăşită.

22 septembrie
În Cotidianul de astăzi, două pagini consacrate

lui Mario Vargas Llosa, care a fost la Festivalul
literar anual de la Neptun. Cristian Teodorescu îi
ia un interviu, cu întrebări formulate admirativ.
Într-un alt articol se plânge că televiziunile nu i-
au acordat atenţia cuvenită celebrului autor...
Llosa a început să fie tradus în România în anii
’80. Nu i-am citit nicio carte, niciun rând, deşi,
încă din anii ’70, romancierii sud-americani erau
pretutindeni la modă, la fel şi nuvelistul manierist
Borges. Mă dezamăgise Márquez, care mi se
păruse un strălucit scriitor de mâna a doua şi un
Faulkner pe dos. Acum citesc în Cotidianul afir-
maţia lui Llosa că Faulkner i-a influenţat decisiv
pe toţi aceşti scriitori.

23 septembrie
Ploile şi inundaţiile acestea mă demoralizează.

Nu am mai văzut un asemenea potop de când mă
ştiu. Într-adevăr, parcă a venit „începutul sfârşitu-
lui”. Miercuri părea că lucrurile au reintrat în nor-
mal. Ploaia contenise, meteorologii spuneau că va
mai ţine până vineri. Acum spun că trebuie să
avem răbdare până duminică. În Bucureşti, o săp-
tămână de ploi torenţiale. A crescut nivelul lacuri-
lor care înconjoară oraşul şi nivelul stăvilarului

Ciurel din care se deversează apa în Dâmboviţa.

24 septembrie
A plouat şi noaptea trecută abundent, iar acum

cerul e înnorat şi tot mai picură. Ziarele scriu că
2005 a fost anul cel mai ploios din ultimele două
secole. Şi tot ziarele pomenesc despre dezastrele
climaterice care ne aşteaptă în viitor.

La Costineşti, apa dezlănţuită a mării a făcut
în nisipul plajei cratere adânci de câţiva metri. Au
fost lovite şi cartiere din Mangalia, numai
Constanţa a scăpat. În alţi ani, în a doua parte a lui
septembrie, caldă, însorită, mă apuca dorul de
mare. Acum vremea nu face decât să mă deprime.
Inundaţiile din acest an le-au depăşit cu mult pe
cele din 1970. Încep să dau crezare şi eu schimbă-
rii climatice mondiale, tălmăcind-o ca pe un
„început al sfârşitului”.

26 septembrie
Noaptea trecută, terminând pe la 3.30 amplul

studiu al lui George Enache despre Patriarhul
Justinian, am avut satisfacţia că perspectiva mea
asupra lui şi asupra trecutului recent al Bisericii
este bună.

27 septembrie
Odată cu ieşirea soarelui a revenit şi melanco-

lia. Peste o săptămână se împlinesc 20 de ani de la
neuitata călătorie făcută cu Maka la Constanţa la
începutul lui octombrie 1985. Iar în 1990, tot la
începutul lui octombrie, începeam să colaborez la
BBC. Am intrat de atunci pe post la ei de vreo 400
de ori. Şi tot la începutul lui octombrie, în 1991,
mă întorceam din prima călătorie la
Constantinopol, iar în 1992 dintr-a doua, după ce
străbătusem Asia Mică, oprindu-mă la Efes,
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Fethie şi Antalya... Îmi pare rău că nu mai am jur-
nalul din aceste două călătorii. Cu 14 ani în urmă,
cum ar fi astăzi, mă găseam la Constantinopol.

2007

3 ianuarie
Aseară, după ce am ieşit de la „Ziua”, am făcut

o plimbare până pe malul Lacului Herăstrău, unde
nu mai fusesem din iunie, când am stat de vorbă
cu Ion Varlam pe terasa unui mic restaurant din
apropierea fostului local „Debarcader”.

La Piaţa Victoriei m-au uimit cele trei clădiri
foarte înalte – una construită în timpul fostului
regim – care au schimbat radical ambianţa locu-
lui. Trei „buildinguri” au fost ridicate şi în vecină-
tatea Televiziunii, pe conturul pieţei care poartă
acum numele generalului De Gaulle.

Bulevardul Aviatorilor, curat, îngrijit, mi s-a
părut la fel de vast şi impunător ca altădată, operă
edilitară a anilor ’30, purtând pe atunci numele de
Şoseaua Jianu. Casa lui Max Auschnitt, din capul
Aleii Alexandru, devenită proprietatea lui Becali,
era luminată ciudat, scoasă din hieratismul şi dis-
creţia care o caracterizau, umbrită vara de platanii
înalţi din curte... 

În porţiunea dinspre Piaţa Aviatorilor şi Lacul
Bordei – devenit proprietate particulară parţial,
îngrădit cu un gard nou, de lemn – trotuarul era
spart şi denivelat, iar câteva clădiri aveau un aer
trist, îndeosebi cele trei sau patru construite la
începutul anilor ’60. A mai rămas imobilul
Studioului de filme „Alexandru Sahia”, pe care îl
credeam dispărut.

La poalele colinei care urcă spre restaurantul
„Pescăruş” – în care nu am mai intrat din 1991 –,
parcarea era aproape goală. A dispărut din parc,
de pe malul lacului, un restaurant în formă de
vapor. De pe fostul lui postament am privit lacul
secat: mai era apă pe fund, se zăreau luminile
câtorva restaurante din preajmă şi, mai departe,
faţada luminată a Casei Scânteii, în timp ce un
avion venea la aterizare pe Aeroportul Băneasa...

24 februarie
Mi-e drag Argetoianu! Om cultivat, lucid,

sceptic, talentat şi bolnav de politică. Maladia
aceasta l-a împins să revină în ţară, în noiembrie
1946, după doi ani petrecuţi în Elveţia, unde avea
o situaţie materială bună. În 1950, comuniştii l-au
băgat la puşcărie, la vârsta de 79 de ani. Nevasta
sa a dat divorţ, s-a recăsătorit cu pictorul Henri
Catargi, iar el şi-a petrecut ultimii cinci ani de
viaţă în temniţă, unde a şi răposat. Convingerea
mea este că în felul acesta Dumnezeu a vrut să-l
mântuiască prin suferință pe acest om pragmatic,
dar credincios.

Ca memorialist și... „diarist” (ce cuvânt tâm-
pit!), Argetoianu este un Saint-Simon român.
Amintirile sale sunt superioare celor lăsate de
Pandrea, om cultivat, dar natură egotist-plebeia-
nă, oltean vanitos şi zgomotos. Oricum, ei sunt
cei mai vaști memorialişti români, amândoi
olteni, unul provenind de la dreapta, celălalt de la
stânga. Politiceşte şi omeneşte, ambii au sfârşit
prost, cu deosebirea că Pandrea a mai apucat
patru ani de viaţă în libertate, după graţierea din
1964.

Am răsfoit la începutul săptămânii, pentru
Afacerea Škoda, şi un volum din memoriile lui
Al. Vaida-Voievod. Mizerabil scrise. Vaida era un
om instruit, însă limba lui era plată şi precară,
împopistrată cu germanisme şi regionalisme arde-
leneşti.

12 martie
Am dormit de la 1 noaptea până la 10.30 dimi-

neaţa, când m-a trezit telefonul ÎPS Bartolomeu,
care îmi cerea o colaborare pentru o revistă nou-
înfiinţată: „Tabor”.

23 martie
Citesc cu mare plăcere şi interes volumul întâi

din jurnalul lui Grigore Gafencu, perioada 1 iunie
1940 – 22 iunie 1941, când – din august ’40 –
Gafencu a fost ministru plenipotențiar la
Moscova. Îmi plac judecăţile sale politice, deopo-
trivă cu talentul de scriitor. Gafencu ştie să vadă.
Distinge. Spre deosebire de Titulescu, nu este un
playboy diplomatic. Jurnalul lui Gafencu este
superior chiar cărţilor sale. E captivant.
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31 iulie
Ieri la ora 17, pe când şedeam în pat toropit de

căldură, a sunat un ziarist de la Europa FM, între-
bându-mă dacă este adevărat că a murit Patriarhul
Teoctist. În secunda următoare, tot el mi-a spus că
Realitatea TV afişase ştirea. Peste nici o jumătate
de minut începea sarabanda telefoanelor – atât pe
fix, cât şi pe mobil.

Patriarhul fusese internat de duminică – pe când
mă aflam la Căldăruşani – la Spitalul Fundeni pen-
tru o operaţie de prostată. Operaţia a durat cinci
ore, a reuşit, însă complicaţiile ivite în zona cordu-
lui au provocat decesul, produs ieri la ora 15.

După ora 17 am dat prin telefon o declaraţie de
cinci minute într-o ediţie specială TVR, alta într-
o emisiune Antena 3, alta pentru „România libe-
ră” de astăzi... Am promis să merg la Realitatea
TV, însă din zece în zece minute suna Comaroni.
Trebuia să merg la „Ziua” întrucât directorul îmi
ceruse să scriu editorialul din pagina întâi şi să
dictez o serie de detalii privitoare la procedura
alegerii noului Patriarh.

Cred că am ieşit din casă la 18.15, după ce am
declinat două declaraţii în două emisiuni radiofo-
nice Radio România. În drum spre „Ziua” am mai
declinat două: OTV (unde nu voi merge nicioda-
tă), respectiv N24 TV. Ajuns la 18.20 la „Ziua”,
am început să-i dictez unei fete editorialul, între-
rupt de şapte-opt telefoane. Am intrat pentru câte-
va minute prin telefon la B1 TV. După ce am ter-
minat editorialul şi celălalt text dictat, pe la 19.15,
a sunat Mihai Tatulici. Mi-a smuls promisiunea că
voi veni la emisiunea lui de la Realitatea la 21.45.

Nu am putut să mănânc, am băut aproape un
litru şi jumătate de suc de portocale, am mai făcut
un duş, iar la 21.05 am coborât şi m-am urcat în
maşina Realităţii TV. Am crezut că emisiunea lui
Tatulici o să dureze o oră. A ţinut însă până la
miezul nopţii. Au participat, în afară de mine, Ion
Iliescu, Adrian Iorgulescu, Constantin Bălăceanu-
Stolnici... La 0.15 eram din nou acasă. Nu am
putut adormi decât după 5.30, iar la 7 m-am trezit
şi am coborât după ziare.

1 august
Plouă neîncetat de cinci ore, de la 7 dimineaţa;

ploaie puternică iniţial, transformată apoi în ploa-
ie de toamnă. Am dormit somn greu şi, totodată,
odihnitor, de la miezul nopţii la 7.

Ieri nu am ieşit din casă decât dis-de-diminea-
ţă, pentru a lua ziarele. Apoi, între orele 11 şi 22,
telefonul a sunat de peste 20 de ori. Am intrat pe
post la Realitatea TV la 12, însă am refuzat poli-
ticos să merg la acelaşi post la ora 15, respectiv la
B1 TV. Am mai declinat o invitaţie pentru vineri
la Naţional TV. Am dat declaraţii „României libe-
re”, agenţiei News In, iar pe la ora 16 m-a sunat
de la Sofia corespondentul „The New York
Times”.

Mihai Banu mi-a spus în urmă cu o jumătate
de ceas că declaraţia dată alaltăieri lui Alison a
apărut în „International Herald Tribune”.

2 august
Mi-am imaginat că ziua de ieri are să fie una

liniştită, însă la 11 Realitatea mi-a cerut o decla-
raţie, apoi la 12.30 m-a solicitat în acelaşi sens
TVR 1 pentru telejurnalul de la ora 19. Maşina a
venit la 13.30, când ploaia începută dis-de-dimi-
neaţă continua. O oră mai târziu mă întorceam
acasă, tot pe ploaie, deşi mi-ar fi plăcut să fac asta
mergând pe jos pe sub castanii de la Şosea.

Înainte să intru la TVR şi după ce am ieşit,
telefonul mobil a sunat de câteva ori. Am declinat
o invitaţie la Prima TV, o alta la Naţional sau N24.
Reîntors acasă, am dat o declaraţie pentru News
In, alte două, lungi, pentru „România liberă”, con-
semnate de doi redactori, iar pe la ora 16 am pro-
mis să particip prin telefon la o emisiune România
Actualităţi, între 18.05 şi 18.20, ceea ce am şi
făcut. 

Până atunci însă am mai dictat un scurt articol,
prin telefon, apărut în numărul de astăzi din
„Ziua”, am refuzat politicos o invitaţie pentru
vineri – ziua înmormântării Patriarhului –, accep-
tându-le, succesiv, pe acelea de la Antena 3 și
Realitatea.

Pe la ora 19 am ieşit la o plimbare prin
Cişmigiu, unde plouase, apoi pe bulevard, până la
Eroilor, de-a lungul cheiului. Încă mai picura. M-
aş fi plimbat mai mult, însă m-am întors prin păr-
culeţul de pe bd. Eroii Sanitari, apoi iarăşi de-a
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lungul Dâmboviţei, cu nivelul foarte ridicat al
apei lâncede, grase, având un verde de broască.

Întors acasă pe la ora 21, am avut parte de
două telefoane surprinzător de plăcute, fără legă-
tură cu „tema” zilei. Prin cel dintâi, părintele pro-
fesor Sebastian-Barbu Bucur ne învita la
Mânăstirea Cheia, unde îşi petrecea vara. A sunat
apoi părintele Vasile Bota de la Oradea. Fusese la
Preasfințitul Ioan Mihălţan, retras de câteva zile
din reşedinţă, la rudele sale de la Ohaba. Părintele
Bota i-a dus articolul meu de săptămâna trecută,
despre situaţia de la Oradea, şi mi-a spus că i s-a
luminat privirea după ce l-a citit.

3 august
M-am trezit la 7, după un somn de trei-patru

ore, iar la 9.15 m-am urcat în maşina Antenei 3,
ajungând după aproape o jumătate de oră la stu-
dioul din Băneasa. Am intrat pe post la ora 10
împreună cu un preot bucureştean care predă la
Craiova şi cu ziaristul Marius Vasileanu de la
„Adevărul”. Eu am ieşit la 10.50 şi m-am urcat în
maşina Realităţii TV, ajungând la 11 la studio,
unde am fost doar cu crainica până la 12.15. Nu
am mai aşteptat maşina, care întârzia, aşa încât
am traversat Parcul Herăstrău, unde era răcoare, şi
am luat de la Televiziune metroul. Am revenit
acasă la ora 14. 

Câteva minute mai târziu m-a sunat o redac-
toare de la TV Romantica. I-am declinat politicos
o invitaţie. La ora 19 mă voi duce să înregistrez la
BBC o convorbire de o jumătate de ceas cu
Daniel Barbu. Se sfârşeşte în felul acesta o săptă-
mână în care telefonul a sunat de peste o sută de
ori. 

Slujba prohodirii Patriarhului Teoctist a fost
grandioasă, protia având-o Patriarhul Ecumenic
Bartolomeu I.

4 august
Aseară la ora 19 m-am dus la BBC pentru

înregistrarea cu Daniel Barbu. În drum am ocolit
prin Grădina Icoanei, trecând apoi, pe strada cu
acelaşi nume, prin dreptul fostului restaurant
„Moldova”, care acum se numeşte „Helvetia”.
Câteva case mai sus, m-am oprit în faţa imobilu-

lui de la numărul 9 al străzii, unde a locuit Petru
Comarnescu. Curtea clădirii vechi, cu marchiză,
era acoperită de o vegetaţie care începea să
pălească. În vara anului 1929, în curtea aceea a
avut loc o serată dată în onoarea lui Mateiu I.
Caragiale de un grup de tineri intelectuali şi scrii-
tori al căror lider era Comarnescu. Singurul
supravieţuitor al acelui grup este Barbu Brezianu.

9 august
Ieri la ora 12, pe când mă pregăteam să mă

întind în pat, întrucât noaptea dormisem puţin, au
sunat de la Realitatea TV – emisiunea lui Răzvan
Dumitrescu – pentru 18.50. Câteva ceasuri mai
târziu, Rafael Udrişte mă invita la 21 în emisiunea
Ora de ştiri. După un sfert de oră – o producătoa-
re de la Antena 2 mă poftea acolo la ora 22.

Am plecat de acasă la 18.15 în maşina
Realităţii. Ajuns la studioul din Casa Scânteii, am
băut o excelentă cafea concentrată. Am intrat pe
post la 18.50; emisiunea a durat o oră.

Ca şi vineri, de la Realitatea am plecat pe jos.
Am intrat la TVR împreună cu sociologul Cristi
Pantelimon şi cu Laurenţiu Tănase, membru
CNSAS ca şi profesorul Turianu, fost ministru al
cultelor. Am intrat pe post la TVR între 21.15 şi
21.35, iar Cristi Pantelimon a fost impecabil, ca
să nu zic strălucit. Mi-a mărturisit că lua parte
pentru prima oară la o emisiune TV. Înainte să
intrăm în studio, am reîntâlnit-o pe Rodica Culcer
şi am schimbat câteva cuvinte cu ea.

Emisiunea de la Antena 2 a durat 70 de minute
(22-23.10). Au mai luat parte Victor Roncea,
Mirela Corlăţean, medicul-ziarist Valentin Vîlcu,
om încă tânăr, fost redactor la „Adevărul”, care
mi-a lăsat o bună impresie. Am plecat împreună,
în Renaultul lui, ajungând acasă la 23.30, aflând
că mă sunase Mircea Platon.
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Evoluţia conceptului de poezie străbate în timp o
lungă distanţă, între cucerirea absenţei plenare a
lumii, imaginea celor sortite vizionarilor să fie „văzu-
te” în adâncul „nevăzutelor”, şi autodefinirea prin ea
însăşi: descrierea bucuriei de a ispiti Adevărul, de a
stăpâni un spaţiu, autonom şi apartenent totodată, al
fiinţei depline. Poezia este solidară conştiinţei crea-
toare, asigurând prin orgoliul şi cutezanţa ei despărţi-
rea definitivă de barbarie, de gândirea rudimentară.
Umanitatea care tresare la magia cuvântului, la atrac-
ţia imaginii pe care acesta este în stare să o producă,
se civilizează progresiv, gustă din pocalul hedonist al
sentimentului, virtualizat în verb. O literatură dove-
deşte că a atins vârsta maturităţii atunci când genurile
(şi speciile) ajung să-şi identifice interioritatea, spa-
ţiul specific, provocând latenţele abisale: poezia
Poeziei, romanul „facerii” Romanului, drama însce-
nănrii în Teatru etc., disting semnele autoreferenţiale
ale conştiinţei literare pe deplin aşezate.

Orice comentariu critic asupra poeziei unui autor
s-ar cuveni să înceapă cu modul în care acesta defi-
neşte actul poetic. Marii, adevăraţii poeţi nu sunt de
loc avari cu asemenea confesiuni, fie prin intermediul
unei viziuni individualizate, incluse în construcţia
textuală, fie printr-o declaraţie ocazională (eseu,
interviu, răspuns la o anchetă). Această poezie despre
poezie sau poezia faptului de cultură, cum ar numi-o
Paul Valèry, manifestul afectivităţii în stare de graţie,
interesează nu atât pentru reformularea totdeauna
spectaculoasă a demersului, cât spre a reţine – fie şi
ca document uman – dificultatea aventurii în „dinco-
lo”-ul lumii, în interioritatea ei profundă. De aici, de
la felul în care ontologia trăirii se desparte de ontolo-
gia cuvântului, putem desprinde şi cele două dimen-
siuni explorative ale poetului, în încercarea sa cu
absolutul. O comunicare pe care poetul o provoacă, o
mijloceşte şi o întreţine în luxurianţa fiinţei.

Nu-mi place să citesc poezie despre poezie. În

schimb, sunt atent la confesiunile pe seama
poeziei, inclusiv ale „consumatorilor” profesio-
nişti, care oferă perspective (şi versante) bune
de lucru pentru analiză. Interesantă este opinia
din ce în ce mai convingătoare că poezia are
identitatea ei proprie faţă de literatură, în
ansamblul ei, derivând din felul propriu de a
intra în rezonanţă cu „muzica” originară, cu
„ritmul” perfecţiunii pe care numai cei „inspi-
raţi” sunt capabili (meniţi?) să le afle în „altun-
deva”-ul lumii. Aproape de fiecare dată când
este evocată starea de graţie a sufletului, aceea
de a-şi divulga apartenenţa şi condiţia, discur-
sul despre poezie devine unul platonician, ape-
lând la conceptele asupra esenţialităţii şi adevă-
rurilor „adevărate”, care trebuie pătrunse din-
colo de aparenţe. Poezia este calea de cunoaş-
tere a vieţii profunzimilor şi nu întotdeauna poeţii –
subiecţii acestei aventuri vizionare – ştiu că devin
purtătorii unui mesaj din sferele incomunicabilului.
Poate de aceea poeţii din toate timpurile au rămas în
memoria comunităţilor lor cu privilegiul de a fi smuls
ceva din adâncul primordiilor.

Discuţii aprinse s-au purtat pe seama stării de
geneză a poeziei – dacă imaginarul atrage cuvântul în
reveria expresivă, sau dacă, dimpotrivă, cuvântul este
cel ce provoacă, incită imaginarul, în relevarea lumii
lăuntrice. Ambele ipoteze îşi au susţinătorii lor. Cert
este că poezia se naşte din convertirea cuvântului,
înainte să fie rostit, la imaginar, din faptul de a se
plăsmui pe sine al limbii. De aici încolo începe aven-
tura esenţialităţii, acea apartenenţă a emisiei noastre
verbale la o lume care nu este a noastră, ci vine din
altă dimensiune, din altă ordine. De aici efectul magic
al poeziei, care ne aduce mărturii şi ecouri din tărâ-
mul ei propriu, dintr-un meleag care nu ne aparţine.
Existenţa trecătoare a omului se oglindeşte o clipă în
taina fiinţării, Poezia poate fi definită cuvânt (limbă,

8787CONVORBIRI  LITERARE

Cristian LIVESCU

C R O N I C A  L I T E R A R Ã

C
R

IT
IC

A
 P

O
E

Z
IE

I



dorinţă de revelare) şi existenţă. În poezie, cuvântul
dă rost existenţei, îi află misterul.

Se poate spune deci că poezia nu ne aparţine, nu
este domeniul nostru privat, printre alte înzestrări şi
mijloace de comunicare virtuoase, ci ea ne deţine pe
noi, ne determină şi ne orientează existenţa. De aici şi
impresia generală că nu „înţelegem” întrutotul poe-
zia, că ne scapă din sensurile ei multiple, că aparţine
unui gen straniu.

Întâlnire între suflet şi cuvânt în Imperiul
Nevăzutelor, poezia este integrare în Duhul care a dat
viaţă lumii.

Plutind între fantasmatic şi vizionar, desprinsă de
subiectivitatea generatoare, poezia iese din localism
şi temporar, migrând spre lumea numai a ei. Orfeu
credea în ceea ce nu vedea, în concretul revelaţiei,
înainta convins că se întoarce la sine, că poate atinge
esenţa originară a lumii, acea neomeneasca lumină
din tenebre. Poezia este o „aşteptare mereu neîmpli-
nită”, cum spunea un mare critic. O veşnică aşteptare
a împreunării lumilor.

Poezia aparţine sacrului din noi, din acel lăcaş
fiinţial tăinuit şi esenţial. Este drept, ajung acolo şi
impurităţi ontice, de domeniul profanului, care erup şi
ele în fluxul erupţial al sinelui, mizând pe contraste,
pe acel „a scoate lucrul pur din contraste”, cum spune
Tudor Arghezi. Poezia duce cu ea vocea adâncurilor.

Poezia este umbra dintre lumină şi întuneric.
În concurenţa dintre lumea reală şi lumea virtuală,

dintre ceea ce se vede şi ceea ce incită inteligenţa teh-
nologică, va avea de câştigat lumea Poeziei, lumea
imaginară de vise şi himere pe care o ducem fiecare
din noi, ca pe un vis al nemuririi. Venim cu ea şi ple-
căm cu ea. Sunt momente de graţie când o divulgăm.
Ne dă de veste cu miracolul ei. Sclipeşte în noi!

Poezia presupune simţul sacrului.
Fapta poeziei se insinuează în bătălia din ce în ce

mai încinsă, de temut, la început de mileniu, între
două mari imperii – Imaginarul şi Virtualul. Deşi a
pierdut teren, prin coborârea agresivă a Virtualului în
teren, în stradă, cucerind destule minţi searbede,
Imaginarul nu poate rata izbânda finală, dacă îşi va
dovedi calitatea decisivă de a pune în valoare puterea
sufletului, manifestată prin Poezie. Virtualul nu are
nimic a face cu sufletul şi de aici diferenţa pe care
umanitatea o are de recuperat în favoarea ei, cu rege-
rete pentru rătăcirea comisă. Când? Conflictul e de
lungă durată... Cealaltă lume, Poezia, mesageră fidelă
a sufletului, stă de veghe şi ne apără...

Prin poezie ne punem la încercare nu emoţiile sau
sentimentele, ci adâncimile neştiute ale fiinţei. 

Orice poezie disimulează o altă poezie, greu de
rostit şi de transpus; orice poezie e ascunzătoare de
poezie. 

Cuvântul dus în poezie ne face să menţinem legă-
tura cu transcendenţa, să putem vorbi cu Dumnezeu.
Sufletul ne fulgeră miracole în cuvinte. 

Alte câteva argumente sunt expuse într-un simpo-
zion imaginar.

TITU MAIORESCU (1840 – 1917): „Poezia este
un product de lux al vieţei intelectuale, une noble
inutilité, cum a zis aşa de bine Mme de Staël. Ea nu
aduce mulţimii nici un folos astfel de palpabil, încât
să o atragă de la sine din motivul unui interes egoist;
ea există pentru noi numai întrucât ne poate atrage şi
interesa prin plăcerea estetică. Însă o condiţiune fără
de care nu poate fi şi plăcerea este ca mai întâi de
toate poezia să fie înţeleasă, să vorbească la conştiinţa
tuturor.” „Frumoasele arte, şi poezia mai întâi, sunt
repaosul inteligenţei.” „Poezia trebuie să ne decline
spiritul de la înlănţuirea fără margini a nexului cauzal,
să ne manifesteze idei cu început şi cu sfârşit şi să dea
astfel o satisfacţie spiritului omenesc. De aceea ea
este datoare să ne îndrepteze spre simţiminte şi
pasiuni.” „Poezia cere, ca o condiţie materială a exis-
tenţei ei, imagini sensibile; iar condiţia ei ideală sunt
simţiminte şi pasiuni.” (O cercetare critică asupra
poeziei române de la 1867)

NICOLAE MANOLESCU (n. 1939): „În Despre
poezie susţineam ideea că, dacă nu există nimic în
poezie care să nu fi existat înainte în limbă, nu există
nimic în limbă care să dea naştere de la sine poeziei.
Eugen Coşeriu are o idee mai simplă şi mai atrăgătoa-
re şi vreau s-o popularizez, poate şi fiindcă n-o cred
neapărat opusă ideii mele... Coşeriu e de părere că în
actul vorbirii aceste relaţii (conotaţii, le spun lingvi-
ştii) nu sunt de obicei prezente în mintea vorbitorului.
Ele sunt latente, neactualizare decât rareori în vorbi-
rea uzuală. Poezia este acea formă de vorbire în care
aceste relaţii se actualizează în permanenţă. Scrie
Coşeriu: Limbajul poetic, în care se actualizează tot
ceea ce ţine de semn, este limbajul cu toate funcţiuni-
le lui, este, adică, plenitudinea funcţională a limbaju-
lui. Nu selecţie, nu deviere, nu opoziţie faţă de limba-
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jul uzual sau de limbajele ştiinţifice... limbajul poetic
este limbajul în deplinătatea funcţiilor sale...
Cuvântul poetic e magic pentru că este, ca într-un fel
de unitate primordială, o sonoritate care trezeşte alte
sonorităţi, un înţeles care evocă alte înţelesuri, un
semnal simplu şi o expresie complexă, un lucru în
sine şi un lucru în relaţie, o identitate şi o alteritate, un
fapt natural şi un fapt cultural, şi toate în acelaşi timp,
ca muzica unei orgi.” (Despre poezie, în „România
literară”, nr. 1/ 6 ian. 2012)

ANA BLANDIANA (n. 1942): „Am avut întot-
deauna senzaţia ciudată şi paradoxal flatantă că nu eu
scriu, ci altcineva scrie prin mine lucruri pe care eu
nici nu le bănuisem... De aici şi lunecarea continuă a
sensurilor într-o polivalenţă misterioasă, iradiind în
jurul cuvintelor ca aureolele în jurul capetelor de
sfinţi. Dar misterul nu e niciodată tulbure. El începe
dincolo, nu dincoace de limpezime. Poezia stranie,
dificilă, nu e aceea din care nu înţelegi nimic, ci aceea
pe care nu o poţi înţelege niciodată definitiv... Pentru
mine poezia este înaintare logică din cuvânt în
cuvânt, din piatră în piatră, pe pământ solid, până într-
un loc în care sensul se deschide deodată deasupra
golului... Acest moment este totul, această realizare a
abisului de dedesubt, această emoţie bruscă... această
oprire mai revelatoare decât continuarea inconştientă
a drumului pe deasupra prăpastiei.” (v. Istoria ca vii-
tor, 2017, p. 161 şi urm.)

AUREL PANTEA (n. 1952): „Poetul e agentul
unei alte ordini. El suspendă pentru un moment
semantismul limbajului. Abia după acel moment se
poate numi poet... Acţiunea asupra limbii coincide cu
întemeierea unui limbaj indestructibil, a limbajului ce
nu se dizolvă prin comprehensiune în acte, în non-
limbaj. Starea poetică e, fireşte, repetabilă. Fiecare
intervenţie a ei primeşte soluţii diferite. Fiecare inva-
zie facilitează spiritului poetic intrarea în alte şi alte
ordini semantice.” (Fragmente despre indeterminat,
în „Aurel Pantea, ultimul taliban. Poetica neantului”,
Ed. Arhipelag XXI, Târgu Mureş, 2014, p. 19)

ROLAND BARTHES (1915-1980): „Poezia, în
măsura în care este rezultatul istoric al unui formular
îngust, este în întregime o construcţie animală... Orice
întoarcere la poezie, arareori atât de experimentală,
traduce pe cale retorică o nostalgie a animalităţii (pe
care poeţii o numesc inocenţă), în care omul n-ar mai
fi nevoit să gândească, adică să se adapteze în afara
automatismelor verbale. Nu e aici locul să ne între-
băm dacă orice trezire poetică (în sens vag şi nenor-

mativ) nu corespunde de fapt unui refuz de responsa-
bilitate şi nu înfloreşte mai ales în epocile în care
cutare grup social, chinuit sau scârbit, sau, dimpotri-
vă, satisfăcut de spectacolul lehamitei ori al neferici-
rii sale, încerarcă să-şi justifice situaţia printr-un soi
de fatalism verbal şi de întoarcere la condiţiile prima-
re ale limbajului... Va trebui într-o zi să considerăm că
şi poezia e istorică şi să terminăm, măcar văzând asta
ca pe un mit ce nu-l priveşte decât pe poet, cu teoria
poeziei drept cunoaştere pură şi imediată, ca exerciţiu
spiritual etc. Poezia nu este nimic altceva, în mod
obiectiv, decât un anume limbaj care trebuie să reintre
în istorie, ceea ce înseamnă că, în fiecare moment,
acest limbaj are determinaţii sociale şi istorice com-
plexe, dar precise. Istoria poeziei ar face bine să înţe-
leagă raporturile dintre poezie şi literatura ca limbaj...
Poezia modernă şi-a pierdut caracterul aparent for-
mular (sacerdotal), dar, prin teoria viziunii şi a adevă-
rului intuitiv, şi-a păstrat aceeaşi finalitate şi aceeaşi
funcţiune. Istoria explică în acelaşi timp această
transformare şi această identitate.” (Viitorul retoricii
sau despre Poezie, text datat 1946, din „Albumul”
editat de Eric Marty, 2015, traducere de Alexandru
Matei) 

FERNANDO PESSOA (1888-1935): „Europei îi
este sete de Creaţie şi foame de Viitor! Europa are
nevoie de mari Poeţi, de mari Oameni de stat, de mari
Generali!/ ...Are nevoie de Poetul care caută cu
ardoare Nemurirea, fără să-l preocupe faima – bună
doar pentru actriţe.../ Europa are nevoie de Marea
Idee cu care să fie investiţi aceşti Oameni Puternici –
ideea care să reprezinte Numele bogăţiei sale anoni-
me!.../ Are nevoie de o Nouă Sensibilitate care să reu-
nească din interior egoismele ce s-au adunat în lacheii
Momentului!” (Ultimatum, manifest în „Portugal
Futurism”, 1/ 1917; traducere de Dinu Flămând).

NORA IUGA (n. 1931): „Poezia cred ca este o
forma de exprimare a unei iubiri nedefinite sau inde-
cise.” „Se poate face proză şi din inteligenţă, poezia
are nevoie de instinct. Subconştientul e mai inteligent
decât inteligenţa. Eu cred că instinctul e mai aproape
de obişnuinţele noastre vechi, mă gândesc la o eredi-
tate colectivă. Poezia e un fel de ancestralitate care
continuă să existe în noi. E eterna reîntoarcere. E un
fel de culcuş al instinctului. Ne ţine aproape de ori-
gini... Nu vezi că toate curentele de avangardă, toate
experimentele s-au rupt de ceea ce este de fapt poezia,
se întorc chiar împotriva ei. În ultima vreme raţiunea
artistului duce luptă cu metafizica, cu cosmicul, cu

8989CONVORBIRI  LITERARE



originile, cu marile mistere de care cei vechi erau mai
aproape în timp şi în spirit. Poezia începe tot mai mult
să semene cu proza...” (Sexagenara şi tânărul, 2000)

ANTONIO GAMONEDA, Spania (n. 1931):
„Poezia nu doar recuperează, ci şi revelează lucruri
rămase în umbră în trecut. În cazul meu, poezia a
recuperat o parte din acel trecut dureros. Am spus de
mai multe ori că poezia e arta memoriei din perspec-
tiva morţii. Există un aspect pe care noi, poeţii, nu îl
prea aducem în discuţie: necesitatea de a ne exprima
pornind de la un gând şi de la un limbaj ritmic aduce
în acelaşi timp plăcere şi durere. În poezie, cuvintele
duc mai departe esteticul limitat de normele academi-
ce, astfel că se poate spune că limbajul poetic este,
într-o anume măsură, eliberator: suferinţa veche este
acum transformată în plăcere” (Interviu de Silvia
Dumitrache, în „Observator cultural”, nr. 537/ 22-28
oct. 2015).

EDWARD HIRSCH, SUA (n. 1950): „Îmi place
ideea lui Pound că toţi poeţii sunt contemporani şi
comunitatea nu e formată doar din poeţii care scriu
acum, ci din toţi poeţii care au scris vreodată, de peste
tot din lume. Suntem cu toţii parte a aceleiaşi fami-
lii... Ca poet, nu eşti niciodată pe deplin conştient de
ceea ce faci. Dar rămâi captiv în propriul eu şi nu
alegi lucrurile de care eşti impresionat. Şi cu siguran-
ţă durerea, o stare de suferinţă au constituit mereu un
motiv, o parte a impulsului poetic pentru mine... În
miezul poeziei se află ideea de moarte – că e ceva de
neîndurat, că timpul trece, că lucrurile pier. Şi dacă îţi
pasă de aceste lucruri, vrei să laşi o oarecare mărturie
despre cum a fost să fii aici. În acest sens, poezia
bucuriei şi poezia lamentaţiei au acelaşi impuls...
Cred că pentru a avea poezie, trebuie să existe toate
tipurile de poeţi. Avem nevoie de poeţi care scriu
poeme distractive, amuzante, poeţi care scriu versuri
uşoare...” (Dialog cu Kevin Nance, în revista „Poets
& Writers”, sept. 2014; trad. Silvia Dumitrache). 

ALEXANDRU MUŞINA (1954-2013): „Poezia
nu e materială, ci plasmatică, nu e atât un obiect, cât
un câmp de acţiune. Care devine materie, obiect în şi
prin actul lecturii: materie sentimentală, fantasmati-
că, obiect cultural sau cum vreţi s-i zicem. Dincolo de
meşteşug, ceea ce dă calitate unei poezii este tensiu-
nea din ea, jocul forţelor sufleteşti care nasc şi susţin
plasma ei. Ca să simplific: forţa unei poezii e dată de
intensitatea trăirii fantasmatice pe care o generează.
De aceea anumite poezii ne emoţionează, iar altele
nu. Fără rezonanţă, poezia – de fapt textul poeziei,

ceea ce auzi sau citeşti – e un simplu artefact, un rest,
un schelet, vorba lui Rimbaud. Poezia exprimă –
poate la gradul maxim – ceea ce ne mişcă, lucrurile de
care ne pasă (realmente total)... Poezia pare să fi
rămas apanajul lumii a treia, spunea nu de mult
Maurice Nadeau. Dar lumea a treia (înapoiată?) e sin-
gura în care trecutul încă mai există; mai există ca un
lucru care conţine originile, un trecut încă valoros, pe
care vrei să-l păstrezi sau de care vrei să te desparţi”
(Poezia. Teze, ipoteze, explorări. Editura Aula, 2008,
p. 6-9).

AUREL DUMITRAŞCU (1955 – 1990): „Poezia
e o stare, orice s-ar zice. Că e, cum cred eu, o uimire
rănită, este un mod de a spune că nu scriu decât dacă
am probleme. Şi am tot timpul... Poezia trebuie să fie
un solilocviu care să mă lase descumpănit, altfel mă
plictiseşte. Spui bine că sunt puţin aforistic în ton, dar
dacă cineva ar privi cu atenţie acele aforisme, în con-
text, ar vedea că nu-s simple speculaţii, ele justifică
de multe ori aripile poemului./ Îmi gândesc poemele,
după aceea le scriu, apoi le rup, vreau să spun că mă
bântuie tot felul de stări, dar nu scriu întotdeauna, ci
numai atunci când simt că pot prezenta o stare din cap
în cap./ Munca pe text nu trebuie să fie atuul poetului.
Riscă să congestioneze respiraţia. Un poem care e lip-
sit de spontaneitate este un poem în care lumina este
de ocazie./ Aş putea scrie tone de poeme din imagina-
ţie. Dar nu asta mă interesează. Pentru mine o meta-
foră nu rezolvă niciodată un poem, dar nici discursul
ireproşabil. Trebuie să ai echilibrul amândorura.../
Cred că datorez tare mult munţilor, faptului că am
trăit aici, absolut singur... Borca, 27 mai 1980” (Din
scrisoarea adresată poetului Gheorghe Simon,
Comunicată de N. Scurtu, în „România literară”, 12/
25 martie 2016).

BRIGITTA TROTZIG, Suedia (1929 – 2011):
„Fiecare fiinţă poartă o lume în sine. Faptul de a o
exprima este un accident, un accident psihologic.
Cred foarte mult în forţa artei, în importanţa poeziei.
Nu există oameni banali, toată lumea are această
dimensiune în sine... Scriu ceea ce va germina într-
adevăr, ceea ce va creşte în mod real. Lucrez mai întâi
asupra ceea ce eu numesc accese lirice, imagini. Ca şi
cu eul meu real, uman, e în surdină şi un alt lucru
intervine, un lucru diferit care funcţionează şi cu care
eu lucrez foarte artizanal, foarte conştiincios. Din
aceste inspiraţii, din aceste accese lirice se nasc cărţi-
le... A scrie e o nevoie nu de confesiune, ci de CREA-
ŢIE... Cred foarte mult în terapia catharsisului. Cred
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în puterea imaginilor reprezentative care vindecă. Cu
imagini şi gesturi oamenii pot proiecta vieţile lor
necunoscute.” „Limbajul poeziei este limbajul celei-
lalte lumi, a lumii adânci, lume în care sentimentele
sunt altfel, pline de taină, străine, diferite. În lumea
profundă, sentimentele respiră liber şi alunecă nedefi-
nite şi înaintea tuturor rolurilor. Este vorba de ceea ce
este negat, nevăzut, pe graniţa realităţii – cu un picior
într-o realitate şi cu altul în alta, cu o identitate într-o
lume, cu altă identitate în altă lume.” (Din discursul
de primire în Academia Suedeză, 20 dec. 1993; trad.
Gabriela Melinescu).

MIHAI URSACHI (1941-2004): „Modernismul,
cu toate variantele sale, de la surrealism la realism
socialist, a condus Poezia foarte aproape de abisul
final, adică de entropia identică inexistenţei, după
cum comunismul a dus umanitatea foarte aproape de
extincţia totală. Nu. Poezia nu poate şi nu trebuie
făcută de toţi. Poezia poate fi făcută şi trebuie făcută
de eroii, regii şi împăraţii spirituali, aşa cum statele
sunt întemeiate şi trebuie conduse de eroii şi regii
lumii pământeşti” (v. Căderea Poeziei, în „Convorbiri
literare”, 10/ 34/ oct. 1998).

JORGE LUIS BORGES (1899-1986, de fapt
Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo):
„Limbajul este o creaţie esteticã... Existã altã
experienţã esteticã şi anume momentul (uimitor, de
asemenea) în care poetul concepe opera, în care el
descoperã sau inventeazã opera. Cum se ştie, în latinã
cuvintele a inventa şi a descoperi sunt sinonime.
Toate acestea sunt în acord cu doctrina platonianã
potrivit cãreia a inventa, a descoperi înseamnã a-şi
aminti. Francis Bacon a adãugat cã a ignora este a şti
sã uiţi; cu alte cuvinte, totul existã, trebuie descoperit.
Când eu scriu ceva, am senzaţia cã totul preexistã. Eu
plec, de regulã, de la un concept general; ştiu, mai
mult sau mai puţin, începutul şi finalul, iar apoi
descopãr pãrţile intermediare, dar nu am senzaţia de a
le inventa, nu am senzaţia cã ar depinde de mine în
mod arbitrar acest lucru. Lucrurile sunt aşa cum sunt,
iar datoria mea de poet este sã le descopãr. Bradley a
spus cã unul din efectele poeziei trebuie sã fie acela
de a da senzaţia, nu de a fi gãsit ceva nou, ci de a ne
fi amintit ceva uitat. Când citim un poem bun gândim
cã şi noi am fi putut sã-l scriem, deci acest poem pree-
xista în noi. Ajungem astfel la definiţia platonianã a
poeziei: Acest lucru gingaş, înaripat şi sacru. S-ar
putea spune cã definiţia este vulnerabilã, de vreme ce
acest lucru gingaş, înaripat şi sacru ar putea sã fie

mai curând muzica decât poezia (în afarã de cazul în
care poezia însãşi nu este o formã a muzicii)... Dar
Platon a fãcut ceva mult mai de seamã pentru a defini
poezia: ne-a dat chiar un frumos exemplu de poezie.
Cred cã am putea ajunge la ideea cã poezia este o
experienţã esteticã. Cu aceasta, iatã cã am revoluţio-
nat într-un fel învãţãtura despre poezie...” („Poezia
sau frumuaeţea ca senzaţie fizică”, conferinţă ţinută
în 1977, la Teatrul Coliseo din Buenos Aires).

CASSIAN MARIA SPIRIDON (n. 1950):
„Poetul, prin intuiţiile sale ce se îmbracă liric la inter-
venţia unui eveniment exterior, niciodată cunoscut şî
imposibil de provocat (deşi există pentru unii iluzia
că ar fi posibil de provocat, la fel cum ai apăsa pe un
buton, care porneşte o maşinărie capabilă să declan-
şeze procesul de creaţie) se află sub lumina harului şi
doar acuta lui percepţie extrasenzorială îi asigură
şansa de a accede la creaţie, la scrierea poemului.” (v.
„Poezia”, nr. 3/ 85/ 2018) 

MIHAI EMINESCU (1850-1889): „Ce e poezia?
Înger palid cu priviri curate,/ Voluptos joc cu icoane
şi cu glasuri tremurate./ Strai de purpură şi aur peste
ţărâna cea grea.” (Epigonii, 1870) „Și de-aceea beau
păharul poeziei înfocate./ Nu-mi mai chinui cugetarea
cu-ntrebări nedezlegate,/ Să citesc din cartea lumii
semne, ce noi nu le-am scris./ La nimic reduce moar-
tea cifra vieții cea obscură  / În zădar o măsurăm noi
cu-a gândirilor măsură,/ Căci gândirile-s fantome,
când viața este vis” (Memento mori, 1871-1872).

TUDOR ARGHEZI (1880-1967): „Poezia cea
mai căutată construieşte imagini şi metafore imprevi-
zibile din cuvinte comune, aşezate în vecinătăţi unice.
Poezia pune puţine probleme de vocabular, dar infini-
te de organizare nouă a cuvintelor care iau asupra lor
înţelesuri şi lumini noi, înnobilate de vibraţia sensibi-
lităţii autorului, ca să le trimită în lume drept mesa-
geri ai tulburării de o clipă. Poetul, acolo unde omul
obişnuit nu vede nimic, reţine miracolul lumii în miş-
care şi înnoire. Relaţiile complexe din lumea în care
se mişcă cheamă în minte legături noi între cuvinte.
Adaosul de nuanţe în cuprinsul cuvintelor vechi
oglindeşte faţa nouă a spiritului, filtrează metaforic
straturi invizibile de afectivitate....” (Din interviul dat
lui Gh. Bulgăr, în 1958, inedit în Suplimentul literar
şi artistic al „Scânteii tineretului”, nr. 45/ 216 din 10
nov. 1985).
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Într-un roman anterior, prozatorul cu
adevărat înzestrat cu arta evocării, Ovidiu
Mihalache crease un personaj aparte, un fel
de picaro re-inventat, rătăcind printre file
posibile ale unei istorii românești de început
de secol XX ce se topea seducător într-o
poveste cu adevărat captivantă. Spuneam pe
atunci, în cronica aferentă acelei cărți :
„Romanul amintit mai sus este o interesantă
și provocatoare ficțiune sui-generis, ce
poate fi apropiată de romanul istoric, așa
cum îl înțelegem canonic, doar prin puține
elemente, necesare determinării unei lumi
specifice: apropierea trupelor de ocupație
germano-bulgare de București (în 1916,

când Mare Război cuprinsese lumea) și retragerea
celor din Casa Regală. a guvernului, a
Parlamentului, demnitarilor, a celor bogați și a
populației care reușea acest lucru către Moldova,
către Iași, oraș re-devenit, ad-hoc, capitală a unei
țări sfîrtecate. De aici încolo însă, dincolo de ine-
rente trimiteri punctuale spre actori ai unei drame
istorice, naratorul este interesat de conturarea unei
viziuni originale, în care se întîlnesc două linii de
forță: pe de o parte sunt descrierile emblematice a
mulțimilor în derivă, multe de foarte bună calitate
scripturală...”

Demonstrîndu-și că există un sistem pe care îl
respectă, autorul își continuă proiectul romanesc.
Acel Traie ale Rogojină (sau Traian Vișinescu sau
Pedros etc.) reapare, mereu nuanțat și greu de
fixat, dintr-un capriciu narativ cu metodă, în ulti-
ma parte a unui nou roman publicat de scriitorul
Ovidiu Mihalache (În zodia lui Uranus, Editura
24 ore, 2022), fără să mai aibă, poate, consistența
inițială, deoarece personajul-vedetă este altcine-
va; se cîștigă însă, pentru cititorul atent, posibili-

tatea de putea broda în jurul personajului abia
schițat, istorii alternative. În schimb, tot ce ține de
construcție narativă, stil și forță de evocare atestă
atuurile unui autor ce se alătură astfel unor nume
de prim rang din spațiul dobrogean și nu numai.

Se poate spune că genul abordat de Ovidiu
Mihalache ține de romanul istoric dar aceasta ar fi
doar o încadrare parțială. Ambele romane pot fi
citite (și din) din perspectiva re-creării istorice,
fiind vorba despre repere majore precum Marele
Război, respectiv cealaltă conflagrație, care avea
să fie numită Cel de-al Doilea Război Mondial.
Dar, dincolo de elemente ce țin de specificul evo-
cării istorice, cititorul descoperă, cu încîntare evi-
dentă, că toate acestea sunt, mai degrabă un nece-
sar tribut plătit de un narator mult mai complex și
provocator decît pare la început, deoarece adevă-
rata „plăcere a textului” trimite spre multe alte alte
aspecte. La unele dintre ele ne vom referi în cele
ce urmează.

Există, mai întîi, o adevărată plăcere a titluri-
lor, acestea putînd fi prinse într-un adevărat caru-
sel al semnificațiilor interdependente: „Voiaj în
tren cu aromă de lapis lazuli”, „Miere de salcîm și
alte alea”, „La terasa Marsiliei”, „Pescăruși și un
gartenparty nemțesc”, „Cum și de ce se merge la
teatru în Bucureștii toamnei tîrzii a lui 1941”,
„Urechea de la tocul ușii”, ca să exemplificăm pur
și simplu. De asemenea, titlul romanului, e prins,
cum altfel la un scriitor fascinat de arta povestirii,
într-un întreg șir de motivații. Uranusul, dincolo
de nume de cartier și/ sau de stradă mizeră din
Bucureștiul interbelic, mai degrabă o altă lume.
Dar poate deveni și rezultatul unei alcătuiri aproa-
pe argumentative, ținînd de destin și de o a trei-
sprezecea zodie, inexistentă altfel într-un zodiac
acceptat. Iar talentul narativ e pe măsură. „De-a
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lungul liniei de tramvai încă mai cresc, zălude, tot
felul de tufe care primăvara, mai ales în luna lui
mai, abia așteaptă să mai vină, se împopistresc cu
tot felul de floricele alburii, de ăștia de la țară le
zic floarea-miresei. Dar ce-i pasă tramvaiului? El
merge mai departe pe șinele lui către uranus și mai
departe. Că dincolo de Mitropolie, mai sus către
Chirigii, la dreapta un pic și mai la vale, se întinde
Uranus. O fi uliță, stradă, bulevard, cartier, cine
mai știe?” Dar marea taină a numelui cartierului/
lumii de acolo (toate se ascund în nume și în
poveste, înțelegem că devine morala textului) e
aceea dată de taina care îl privește pe eroul roma-
nului, un prinț cu un nume la fel de lung ca miste-
rul existenței sale controversate: Ioan Cantemir
Cantacuzino-Brancovici, prinț von der Ober-
Schwesburg... cel care preferă mereu, ca în mean-
drele povestirilor cu iz oriental, să se releve nu
prin intermediul actelor sale (actantul promovat
strict naratologic) ci prin plăcerea de a povesti
ceea ce este cu adevărat lămuritor. „...pentru mine
zodia lui Uranus atunci a început, de cînd cu găz-
duirea ălora de la Schwesburg la mine, la Dealul
Mare.”

De aici, un roman atipic. Prozatorul pare să
cultive nu atît arta construcției romanului (cea
care dă și forță și posibilitatea de a te desprinde de
alte proiecte narative) cît, cu mai multă plăcere și
consecvență, ridicarea unor secvențe minuțios
lucrate la rangul de mini-romane în sine, neuitînd
însă să lase ceea ce e de lăsat ca toate acestea la un
loc să se topească, firesc, în materia în sine a
romanului. Și găsim de toate, spre deliciul lectu-
rii: o poveste de dragoste, filtrată elegant, nelăsînd
loc tragicului existențial decît în mod vag (prefe-
rînd să insereze elemente ce țin de devenirea ulte-
rioară a celor doi iubiți: ea, învățătoare deprinzînd
statul de fată bătrînă cu un copil mic fără tată legi-
tim, el, prințul enigmatic, cu un titlu nobiliar
dobîndit grație norocului purtat de „zodia lui
Uranus), imagini ale unui București ce se îndepăr-
ta de statutul interbelic, prins acum în marasmul
război mondial, prilej pentru narator să fixeze chi-
puri interesante, o istorie cu spioni abia întrevăzu-
tă (naratorul preferînd să brodeze inteligent în
jurul frumoasei Marie van Leeuwen o altă posibi-

lă întîmplare de dragoste) o incursiune în culisele
unui liceu privat de succes, relaționări interesante
(culturale, istorice, economice, sociale) de la Est
la Vest, analize fine și comentarii succinte, într-un
text care demonstrează resorturile unui romancier
ce nu uită nicicum ce înseamnă povestirea pentru
adevăratul creator. 

Autorul știe și poate să scrie în mod egal artis-
tic și despre complexitatea anilor ce țin de istoria
mare, ca și despre amănuntele posibile strecurate
de viața de zi cu zi, urmînd modelul lăsat de
maeștrii artei romanului, așa cum vedem în nenu-
mărate secvențe din roman și cităm de plăcerea
textului în sine: „Picolul trage puternic vreo două
prosoape peste scaunul din stînga, de lîngă gardul
ce esparte grădina de tumultul străzii, apoi șterge
rapid masa cu un burete înmuiat subțire în apă cu
frunze zdrobite de mentă. Ața-i învățase șeful de
sală care fusese altădată picolo și chelner în port
la Pireu, fugit cu cine știe ce aventuri de la
Constanța cu vaporul: cică aroma de mentă face
masa proaspătă și bacșișul gras. Doamna blondă
se așază cuminte pe scaunul de sub teiul cel sterp.
Lăsase în urma ei un ușor iz, ca o favoare făcută
aerului, de iasomie, prilej pentru ceilalți clienți ai
meselor de la terasă să întoarcă, mai mult sau mai
puțin discret privirile. Căci nu era, de ici să vezi în
mijlocul Bucureștilor, la acea oră, o doamnă sin-
gură, fie ea și pe terasa hotelului AthenPalace...
Așadar, România va intra în război, împreună cu
nemții.”

Prozatorul Ovidiu Mihalache reușește ceea nu
le este la îndemînă multor confrați: fixarea unui
spațiu-timp prin mijloacele specifice artei literare,
generînd cîmpuri generoase de semnificare, într-
un mod care poate mulțumi categorii largi de citi-
tori, deoarece povestirea, descrierile fastuoase,
umorul, remarcile subtile, conexiunile culturale,
informația istorică strecurată discret reprezintă tot
atîtea motivații pentru o lectură împlinită.
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Povestirile Ioanei Drăgan din Povești miste-
rioase cu femei și alte vietăți (Editura Litera,
București, 2022, cu prefață de Catrinel Popa)
glosează, discret, pe marginea unei fragilități
esențializate, căreia îi atribuie notele distinctive
ale unei ironii afabile, calde, ce risipește, fie și
temporar, gravitatea ce planează asupra situației
existențiale. Colecția de proze cuprinse în acest
volum valorifică în mod desăvârșit fragilitatea
micilor universuri familiale, turnând subiecte
deloc comode într-o formulă concentrată algo-
ritmic, dar intensă prin sugestiile tensiunilor
emoționale care mistuie personajele. Iluzia
comunicării ca soluție salvatoare este
întreținută cu abilitate până în punctul în care
pulsațiile realității impun o turnură neașteptată
și segmentează destinele eroilor, captivi în labi-

rintul propriilor lor individualități. Uneori, umorul
este substituit prin prospectarea unei melancolii impli-
cite, ce se conjugă adesea cu spaima de necunoscut. 

Scriitoarea își învestește textele cu forța unei pri-
viri scrutătoare, care scotocește prin cotloanele
realității vieților personajelor sale, ca apoi să sintetize-
ze întreaga experiență în fraze concise, percutante,
susținute de naturalețea relatării și de familiaritatea
tonului. Asperitățile relațiilor dintre apropiați sunt
transcrise fidel, cu toate ritualurile lor firești ori bizare,
iar întregul arsenal de tehnici și metode ce pun în
funcțiune mecanismul povestirilor acționează prin
activarea unor seturi de sugestii care ar putea dezlega,
parțial, enigmele comportamentale ale eroilor.
Fragilitatea constituie nucleul pieselor narative și
învăluie fiecare episod eliberat de fluxul memoriei în
notele unei reflexivități elegiace. Sentimentul
fragilității apare nu ca o fisură în scutul personajelor,
ci le salvează, oferindu-le un echilibru interior în vâl-
toarea evenimentelor în centrul cărora ajung.
Fragilitatea ajunge, astfel, să aplaneze efectele dizar-
moniei dintre așteptările lor și realitatea brutală, devi-
talizantă, în fața căreia se găsesc singuri. Scenariile

epice propuse de Ioana Drăgan corelează starea
fragilității fizice și emoționale cu simulacrul trăit ca
nevoie de iluzie sau ca efort compensatoriu, menit să
atenueze tensiunile stârnite de anomaliile sociale sau
comportamentale. Familia, feminitatea și istoria com-
pun astfel camera de rezonanță a tentativelor aprioric
ratate de a se elibera de cruzimi și abuzuri.

În primele două povestiri din ciclul intitulat Vietăți
și femei, într-un un dublet ce redă dramele aceluiași
personaj, Ioana Drăgan se slujește de un ton bonom în
explorarea jocului posibilităților narative, relatând cu
blândețe istoria dramatică a vieții unei femei, Nășica,
dornică de a scăpa de sărăcie, și aceasta marcată de
ambiguitatea morală adusă de un nou context istoric.
Tristețea iremediabilă a situației existențiale se conju-
gă cu umorul fin și cu seninătatea inflexiunilor vocii
narative. O altă piesă narativă, Găina menține strate-
gia contracarării tensiunii mocnite printr-un calm
imperturbabil al relatării. Povestirea Grasa se deschi-
de cu decupaje ale unei interiorități feminine înfrânte
de necruțătoarele dezaprobări familiale și sociale.
Stigmatul greutății excesive și pasiunea pentru mânca-
rea nesănătoasă sunt polii între care Cerasela își
construiește identitatea: „De când era mică, visează
munți de mâncăruri, întinderi nemăsurabile de chifle și
de pâine și, ca în povestea cu Hansel și Gretel, casele
de dulciuri, din care rupe bucăți întregi acoperite de
nuci pralinate sau glazurate cu ciocolată, pe care le
mănâncă cuprinsă de entuziasm” (p. 67). Salturile în
trecutul de familie și revenirile la prezentul maturității
decupează episoadele marcante din evoluția relației
disonante dintre tânăra femeie și sinele său. 

Într-o proză precum Broasca, glisările dinspre
detaliile cotidianului către observațiile incisive, sum-
bre, sincere ori dure se execută cu aceeași naturalețe
cu care se descrie un eveniment retrăit frecvent și fil-
trat prin toate grilele de interpretare ale minții: „Taie
cu putere, curăță conștiincioasă toate rănile, dezinfec-
tează și apoi coase. Corect. Eficient. Profesionist.
Bolnavul este undeva departe, la mii de metri distanță.
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Îi înregistrează cu plăcere însă durerea din pulsați căr-
nii și din tremurul necontenit al mușchilor. [...]
senzația unică de fericire ce-o inundă simțind prin toți
porii durerile omenești” (p. 49). Viitorul chirurg de
succes își construiește cariera pe pulsiunile sadice des-
coperite în copilărie. În Pocăita, detaliile unui conflict
sordid și personalitatea unei femei sunt negociate de
vocile stridente ale locuitorilor unui sat refractar la
ideea de toleranță. 

Ioana Drăgan se remarcă prin această observație
precipitată a gestului esențial, neșlefuit prin artificii
stilistice, fapt ce permite imersiunea în intimitatea
enigmatică a conștiințelor personajelor. Scenarile
narative sunt concentrate, eliberate de magma amă-
nuntelor abundente, articulându-se în tablouri epice
incisive prin intensitatea situațiilor existențiale pe care
le livrează cititorului: „Știuse că ceva nu e în regulă,
simțise de câteva săptămâni o răceală nejustificată prin
nimic, se purta la fel cu ea, politicos și oarecum tandru
uneori, doar că nopțile, altădată toride și pasionale, nu
făceau decât să-i regăsească întinși pe pat, cuminți” (p.
297). Prozatoarea preferă stilul preocupat de nuanțele
discursului alegru, ce poate contorsiona dramele inte-
rioare ale personajelelor centrale, care adesea trăiesc
în lumi fabricată din amintiri, iluzii sau aspirații mai
mult sau mai puțin memorabile. Eroii Ioanei Drăgan
populează un tărâm plin de oameni naufragiați pe
insula necunoscută a unei memorii guvernată de legi
stranii, care îmbină realitatea prezentului cu impresiile
trecutului și panoramele himerelor: „Privind-o pe
mama Reli într-o după-amiază, îi venise lui tata Sică
ideea asta, cum că ce seamănă, dom’ne, formidabil, ea
cu o gâscă, albă, pufoasă, cu fundul lat și cu penele
straturi-straturi și că, Doamne, ce-ar mânca o friptură
de gâscă, o ciorbă de gâscă adevărată, de curte, hrănită
cu grăunțe care-i umflă pipota...” (pp. 25-26).
Paradoxal, afundarea bătrânului din Gâsca în acest
univers halucinatoriu îi oferă șansa de a se apropia de
împlinirea dorinței sale, pe care însă o ratează, murind
cu gândul la preparatul așteptat. 

Vulnerabilitatea fizică, emoțională sau intelectuală
a personajelor și fragilitatea emoțională a lumii
feminității fuzionează într-un tablou al spaimei de
tenerbre și al temerilor obscure. Tranziția de la interio-
ritatea difuză la planul realității brute se transpune în
cadențele hieratice ale conștiinței fragilității.
Stenogramele tribulațiilor femeilor care îndură stoic
sau acid chinurile domestice, bătăile sau ruina și
declanșarea episoadelor onirice sau psihotice se supra-
pun peste pseudorealitățile decupate de memoria afec-

tivă. Scenariul luptelor personajelor feminine cu dife-
ritele forme de claustrare, fie ea socială, istorică, fami-
lială, maritală sau biologică simbolizează tocmai
conștiința eforturilor zadarnice. Extravaganta doamnă
Zoica din Mobile și dureri trăiește cu conștiința că,
menținându-și obiceiurile vechi, care contrastează cu
noua realitate, cea a senectuții, îndeplinește un act pre-
vizibil, iar mecanicitatea reacției trădează forța
instinctului de autoconservare. Moartea reprezintă
unica scăpare din universul claustrant și disonant al
femeii care simte cum existența glorioasă din trecut a
alunecat spre un prezent îmbibat de ridicol: „Rochia
de mătase roșie e splendidă, în fiecare duminică mă
îmbrac cu ea, mă gătesc și mă uit în oglindă. Mă văd
cum o să fiu în biserică, înconjurată de lume și de flori,
o să vină să pună flori pe mine, o să mă privească și-o
să zică: frumoasă mai e Zoica!” (p. 130).
Subversivitatea și simplitatea uluitoare a acestui com-
portament lasă să se înțeleagă că fragilitatea neutrali-
zează amplificarea grotesc-monstruoasă a limitelor
realității. 

Regia obscură a anomaliilor comportamentale nu
mai apare ca o ipoteză demnă de alungat, ci ca o cer-
titudine de neînvins. În Visul Alzheimer, una dintre
Poveștile Monei, „echilibrul nervos fragil” dă numele
unei stări chinuitoare, indefinite, imposibil de localizat
sau de clasat ca fiind reală ori închipuită, însă cu atât
mai greu de suportat, asemenea incongruențelor pe
care se clădește relația Monei cu Radu. Logica narati-
vă augmentează gradual vulnerabilitatea ipostazelor
feminității prin decupajele memoriei afective. Fondul
sufletesc al eroinelor este singurul devoalat prin teme-
rile transparente cauzate de stranietatea acțiunilor
oamenilor cu care interacționează și stabilesc relații. 

Ioana Drăgan manifestă un extraordinar simț al
semnificațiilor latente ale evenimentelor ce compun
realități de familie în aparență firești. Micile univer-
suri domestice adaptează recuzita frustă a anomaliilor
interacțiunilor umane la cadențele fragilității lor fizice
și emoționale. Chipurile realităților personale sunt sur-
prinse în tablouri vivante, străbătute de un scepticism
reconfortant față de capcanele reprezentărilor stereoti-
pe. Tăișul observațiilor lucide echilibrează si oferă o
concretețe palpabilă situațiilor prinse în țesătura sce-
nariilor epice. Scriitoarea face apologia fragilității ca
stare compensatorie ce are proprietatea de a individua-
liza destine. 
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Trăitor într-un colț de țară (la Dorohoi,
mai exact), Gheorghe Șerban și-a preumblat
dăscălia prin zonă, păstorind cenacluri și
înhămându-se, după ’89, în frontul jurnalis-
tic, amânându-și inexplicabil ieșirea în
lume în ipostaza poeticească. Totuși, în
1996, la o vârstă „argheziană”, va debuta
editorial cu Ieșirea din sferă, aflând în poe-
zie „o ancoră în cer”. Fostul lui coleg de la
cenaclul Septentrion, Dan Movileanu, risi-

pindu-și, la rându-i, tinerețea în orășelul
Nordului, se întreba (prefațând volumul Planare
verticală, 2018) care vor fi fost pricinile care au
împiedicat debutul, la ceasul potrivit, și de ce poe-
tul recidivează după o atât de lungă pauză. El stre-
cura bănuiala că Gheorghe Șerban nu-și luase în
serios eul liric; noi credem, dimpotrivă, că poetul,
asaltat de îndoieli, nu-și biruise temerile, necute-
zând a se smulge „dintr-un anonimat trist”, cum
mărturisea, dealtminteri. Un aer de vetustețe
împrejmuia volumul, denunțând o lume dezvrăji-
tă, sub roiul întrebărilor chestionând locul poetu-
lui și rostul poeziei. De unde și motivul drumului,
semnalat de comentatorii acelui prim titlu (Emil
Iordache, cu deosebire), poetul, pornit „în căuta-
rea numelui”, încercând a descoperi anevoioasa
cale spre sine.

În Planare verticală, același Dan Movileanu
deslușea un racord la generația optzecistă, greu de
probat, indicând însă, îndreptățit, un drum
inițiatic, desfășurat sub cerul îndoielii. Poetul,
înfruntând „avalanșa nimicului”, luptă cu un „dai-
mon pervers” depănând firul memoriei, pornit în
căutarea numelui, risipind incertitudinile: „Eram
doar un număr minuscul/ într-un joc cu învingător
programat,/ galaxiile nu-mi recunoșteau

zdrențele.// Aș fi vrut, să-mi crească ochi de șoim/
să ciugulesc înțelepciunea profeților,/ deșertul era
deja ocupat.// Din cerurile indecise ale erorii/ m-am
căutat în umbra bătrânilor,/ acrobat anonim pe
muchia întâmplării”. (v. În căutarea numelui).

Volumul următor, Am coborât în mine (2019,
cu o prefață semnată de Mircea Catargiu) invocă
„plăcerea zborului ancestral”, cinstind călătoria
interioară, „descoperind” feminitatea labirintică,
iubirea-panaceu, sărbătorile „în furtună”: „Ar fi
trebuit să ne iubim ca ziua cu noaptea/ ca viața cu
moartea”. După ani de tăcere („roditoare”, totuși,
notează prefațatorul), Gheorghe Șerban recâștigă
încrederea în cuvânt, dezvăluindu-ne izvodirile
lirice. Chiar dacă pare a ne contrazice: „Am uitat
demult să trăiesc,/ am uitat să-mi chem umbra,/ a
murit și încrederea în cuvânt,/ pe unde merg e
neumblare”. (v. Gong). Sfidând astfel de temeri,
luptând cu sinele locuit de „gânduri împietrite”,
Secretul măștii de înger (2020) oferă o altă des-
chidere problematică. Sunt, acolo, „stenogramele
sinelui” (cf. Daniel Corbu), dar, în pofida turnurii
deceptive, poetul mărturisește că trăiește sub raza
dumnezeirii. Sigur, „adoarme cu absența”, „ușa se
închide a înserare” (v. Se face noapte-n steaua
mea), viața „fumegă”; încrederea mijește,
speranța pâlpâie de vreme ce, încrezător, ne
anunță: „poate-am să te aflu”. Toată poezia lui
Gheorghe Șerban, trasă în volume tematizate,
crește sub bolta neoromantismului; are gustul oxi-
moronului și culege metafore insolite, deschizând
„fereastra inimii”. Volumul din urmă, Himerele
timpului ferice (Quadrat, Botoșani, 2021), pare a
vesti un nou început. Poetul locuiește „între
maluri de vise”, cultivă utopia salvării prin iubi-
re, invocă iubirea prădătoare, „înfiripată din pri-
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viri”. Bate „la porțile visului”, îmblânzind her-
ghelia sentimentelor, ezitând între ispita-idee și
împlinirea ei, confruntat cu „zile iernatice”. Ar
vrea să o zidească în „piramida cuvintelor”. Știe
că „timpul trece ca o sălbăticiune” și acest șir de
retrăiri, devoalând o poveste nespusă, basculează
între zbuciumul viselor sau tortura amintirilor (cu
grele tăceri, chemând pustiirea) și liniștea apelor
adânci, provocând „imaginația palmelor”. Ochii
Ei sunt „doi ghețari încinși”, decapitând „zilele
cenușii”; o chemare pe drumul ispitelor, trezind
„furiile trupești” (v. Robia speranței).

Dar poetul, nedorind „falsuri poleite cu/ praf
de adevăr” (v. Spovedanie), râvnește Femeia izbă-
vitoare, Femeia-văzduh etc., recunoscând că „stă-
pâna dorințelor confuze” îl condamnă la o
așteptare fără sfârșit: „De la fereastra timpului
fărămițat în/ eternități,/ zăresc nemurirea,/ cu trup
de toamnă,/ cu chip de vânt,/ pe unde absența își
plimbă pașii/ obosiți de-atâta singurătate/ și
cuvintele nu aud liniștea/ lovind acoperișul grădi-
nii cu/ dezamăgiri”. (v. Puncte cardinale). Plouă
cu dezamăgiri în lunga sa retrospectivă peste care
pogoară târziul. Vizitat de „umbre de șoapte”,
retrăind „dimineți de robie”, cu păcăleli lascive și
înșelătoare îmbrățișări, poetul reconstituie un
anotimp gol: „Ceva care semăna cu iubirea/ m-a
ruinat,/ a fost ispitire perfidă,/ sufletul s-a pierdut
în/ dăruire”. (v. Aparență). Sunt zile văduvite și
ani arși, răscolind jarul iubirii. Sunt căutări zadar-
nice, inventând o poveste trăită împreună, pentru
ca, resemnat, să conchidă: „nu locuiam în același
anotimp” (v. Chemare albastră). Risipind fumul
promisiunilor și deslușind, tardiv, „enigma
șoaptelor deșarte”, el vorbește despre „zâmbete
negre”, „insomnii fără noapte”, o „bucurie stresa-
tă”, „spinii luminii sângerânde” etc., toate concu-
rând la a închipui poeme nescrise. În care trecutul
țipă, dezvăluind un „peisaj de cenușă”; din arderi
neîmblânzite, din visul meteoric rămâne cenușa.
Iubim din amintiri, conchide poetul: „din flăcări
au rămas umbre/ de dragoste uitată” (v. Colți
prietenoși). Totuși, așteaptă o seară cosmică, des-
cifrând „alfabetul sufletului” și „leacul râvnitelor
buze” (v. Seară cosmică), știind prea bine că
năvălesc „apele înserării”: „Singurătatea lovește-

n fereastră,/ mă caută,/ de parcă n-ar ști că port/
prea-plinul suferinței,/ zestre lăsată de tine în ulti-
ma seară,/ grea și rece comoară,/ tăcută ca o ghea-
ră/ înfiptă în seninul imaginar.” (v. Apele înseră-
rii). Cum așteptatele bucurii „n-au prins rădăci-
nă”, înconjurat de „munți de amăgiri”, într-o
„lume de false cuvinte”, poetul, cu o zvâcnire
orgolioasă, își promite solemn: „peste absența ta
voi zbura cu aripi de/ gheață” (v. Chipul
absenței). Sunt, în fond, cum spuneam, retrăiri,
răscolind cenușa jurămintelor; o „întoarcere în
ecouri”, îmblânzind spaimele care îi dau târcoale,
descoperind două singurătăți „paralele”. Din trăi-
rile vremilor ferice desprinde iluziile „sfârșite în
ștreang”, oferindu-și balsamul însingurării/ „o
insulă părăsită”: „Paloșul viclean al zorilor tăia/
gânduri,/ umbrele nopții cădeau la picioarele/
dimineții,/ dintre maluri adormite/ se înălțau
neliniști,/ valuri încremenite plângeau cu/ stropi
copilărești/ în așteptarea săvârșirii”. (v.
Condamnat la retrăiri).

Chiar dacă deznădejdea îl apasă, și poetul
rătăcește în căutarea drumului, volumul, surprin-
zător, respiră un mesaj optimist: „M-am închis
fără să știu în carcasa/ deznădejdii,/ am lăsat vân-
tul să măture/ rugina/ din lanuri prea-devreme/
scuturate,/ voiam să fii snop de/ lumină,/ pâinea
unei nopți din spice de/ Lună”. (v. Nu găsesc dru-
mul). Fiindcă leacul e la îndemână și autorul,
inventariind „himerele” unui timp ferice, îl
retrăiește prin cuvânt, alungând nimicnicia:
cuvintele, ele, „ne adună când cugetul s-ar pier-
de”. De aceea, încrezători în destinul poeticesc al
lui Gheorghe Șerban, nu-l putem crede când,
răsfățându-se, ne amenință: „Victorios în atâtea
înfrângeri,/ în tăceri mă ascund”. Așteptăm cu
interes viitoarele sale volume, orbitând, bănuim,
în jurul neistovitului nucleu erotic, răsfrângând
trăiri înalte sub pecete recapitulativă.
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Într-un studiu dedicat de Ioan Petru
Culianu lui Mircea Eliade, se face o distincţie
tipologică, în privința inițierii, între tehnica
de „căutare” (the quest) şi aceea de „chema-
re” (the call). Astfel, „căutarea” necesită
prezența unui subiect activ, care îşi dă silinţa
să aprofundeze experienţa iniţiatică pe care o
traversează, iar „chemarea” presupune
existența unui subiect pasiv, care suportă,
uneori involuntar, experiența prin care trece.
Personajul de tip „call” este un individ sărac

cu duhul, un „idiot” și, plecând de la această tipolo-
gie a lui Culianu, pot spune că protagonistul roma-
nului Cartograful puterii (Bucureşti, ediția a II-a,
revăzută și adăugită, Editura Cartea Românească,
2021,), scris de Gabriel Chifu, nu este un „idiot”, ci
un „ideofor”.

Ultimul termen l-am împrumutat de la Angelo
Mitchievici, folosit în prefața la carte, în legătură cu
toți protagoniștii din romanele lui Gabriel Chifu,
care problematizează mereu și pun mize exis -
tenţiale mari (Chifu însuși este un romancier „ideo-
fil”, cu nerv reflexiv, iar nu un calofil). Or, person-
ajul principal în Cartograful puterii, Matei Pavel,
dorește o schimbare fundamentală în viață, nutrind
covingerea că numai astfel își poate salva sufletul.
Când această șansă se ivește, el o respinge da plano,
fiind incapabil să-şi modifice cursul vieţii în vreun
fel.  

Cartea începe ca un roman realist de factură tra-
diţională, cu atmosferă pe măsură, cu personaje
bine conturate şi cu fir narativ necomplicat. Treptat
însă, se observă grija deosebită a lui Gabriel Chifu
de a pregăti, de a familiariza cititorii cu lumea fan-
tasticului, în care aceștia, asemenea personajelor,
vor intra pe nesimțite. Pătrunderea propriu-zisă a lui

Matei Pavel într-o astfel de lume este anticipată prin
plecarea la un colocviu, la Skopje, pe când avea
patruzeci şi nouă de ani – vârsta la care începe și
inițierea protagonistului din nuvela eliadescă La
țigănci, Gavrilescu. Într-o paranteză deschisă, dar
pe care nu o voi închide, aș vrea să spun că întregul
roman al lui Gabriel Chifu este conceput pe sim-
bolistica lui Trei: triunghiuri geografice, amoroase,
existențiale, experimentale,  diavolești. 

Totuși, Matei Pavel nu este un același fel de per-
sonaj oarecum anodin, puțin pregătit să accepte
intrarea pe tărâmul fantasticului. Împreună cu o
însoțitoare ocazională, care merge tot la acel
colocviu, Matei Pavel încearcă să treacă punctul de
frontieră Calafat – Vidin (anagramă pentru „divin”).
Este un punct de trecere ciudat, unde totul este prac-
tic pustiu în împrejurimi, doar pe malul celălalt al
Dunării făcând de pază, ca o stană de piatră, un sol-
dat cu o armă în mână. În spațiul marginal prin
excelență care este apa, se află, de bună (sau rea)
seamă, vama între două lumi. Această punte între
una dintre marginile lumii reale și aceea fantastică
îmi amintește de crearea cadrului pentru intrarea în
atmosfera unei nuvele în care se pregătește tot
semnarea pactului cu diavolul, așa cum se va întâm-
pla în acest roman. Este vorba despre Moara lui
Călifar, de Gala Galaction, unde spaţiul diavolesc,
sterp, neprimitor, straniu, izolat şi de rău augur pen-
tru oricine intră în el, circumscrie moara propriu-
zisă şi iazul, a cărui întindere rămâne în permanenţă
nemişcată, plană. 

Și celor două personaje ale lui Gabriel Chifu,
totul le lasă impresia că locul acela este lipsit de
viaţă şi că nici nu ar exista cu adevărat. Parcă nici
fluviul neinfernal Dunărea nu mai curge. Dar nu
numai spațiul este schimbat („mort, fantasmatic,
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aidoma unui desen făcut pe cenuşă” – p. 17), pentru
că intrușii deja simt că au intrat într-o altă dimensi-
une de măsurare a timpului, comprimată de patru
ori. Dezorientații călători își dau seama că nu dețin
codul acelui spațiu iluzoriu, care nu face parte din
realitatea lor, ei lovindu-se de un prag peste care nu
pot păşi. Pentru „a omorî timpul”, se duc să caute în
renumita localitate interbelică Maglavit biserica
începută și neterminată, dar nu o găsesc, și atunci
vor lua o altă cale, pentru a ajunge la respectivul
colocviu. 

Circumstanțele meteorologice sunt și ele insoli-
tate: Calafatul însuși, deasupra căruia strălucește
soarele, este învelit într-o ceaţă nefiresc de groasă.
Intrarea şi ieşirea acestui spaţiu irel sunt limitate
prin elemente stihiale, precum ploaia, care
prevestește ploaia de trei sute de zile. La granița cu
fosta Iugoslavie, se observă un fenomen asemănător
aceluia întâmplat la granița cu Ungaria în romanul
Ploaia de trei sute de zile: „[...] până spre mijlocul
fluviului, în partea românească, se vedea cerul
acope rit de nori, iar dincoace, ca şi când s-ar fi tre-
cut un prag trasat cu şublerul şi creionul, cerul era
senin” (p. 110). 

De fapt, această experiență nu este inaugurală
pentru consilierul de stat la Departamentul de
Informaţii al Guvernului, deoarece străzile
Bucureştiului reprezintă căile unui labirint
neînchipuit de compli cat, în care el rătăcește şi nu
mai mai este în stare să desluşească drumul spre
casă: „[...] în jurul lui creştea un fel de ţesătură, ceva
între pânza de păian jen şi tifon. Ţesătura îl împiedi-
ca să se mai mişte, ceilalţi nu realizau ce se petrece
cu el, era silit de fiecare dată să se chinuie, să sfâşie
pânza ca să poată să iasă, să-şi facă loc, după care
pân za se forma iarăşi în jurul său, iar asta se întâm-
pla din ce în ce mai des, devenise ceva obişnuit” (p.
28). Predispus reflecţiei în sin gurătate asupra pro-
priei persoane, responsabilul guver namental cu
informaţiile şi comunicarea, cu imaginea şi dialo gul
public, suferă acut de lipsa de comunicare, el
simţindu-se tot mai izolat. 

Nimic din trăsăturile deținute de acest înalt
funcționar nu justifică aventura existențială pe care
o va trăi şi pe care o va înţelege treptat spre finalul
acțiunii. Este o aventură necăutată, ci impusă de
soartă. Ajunge să accepte că experiențele întâmplate
îi depăşeşc logica precară la care se raportează și

deschide, sub impactul soartei schimbătoare, o poar-
tă către o altă existenţă. Ceea ce îl interesează, în
primul rând, nu este imensa moştenire în sine picată
pe neașteptate din cer (mai curând din infern), ci
putința de a desluşi misterul care înconjoară
povestea în care a intrat. Îşi dă seama că, dacă
încearcă să deslușească totul în cheie realistă, nu
reușește nimic să priceapă. Întâmplările ciudate prin
care trece impun o altfel de abordare, o altă manieră
de înţele gere a lumii.  

Musilianul om fără însușiri Matei Pavel devine
tot mai suspicios în privința scenariilor a căror vic-
timă este, ajungând să creadă că pățaniile întâmplate
fac parte dintr-un mare joc, dintr-un proiect inițiat
de o forță ocultă. Despre ce este vorba?
Funcționarul guvernamental primește din Germania
o scrisoare prin care este anunțat că un unchi, necu-
noscut lui, a decedat și că i-a lăsat o moștenire
impresionantă. Condițiile impuse sunt ferme și apa-
rent ușor de îndeplinit: trebuie să se mute din
Bucureşti, să locuiască definitiv în două localităţi –
Calafat și prima localitate afectată de războiul inte-
retnic din Iugoslavia în curs de destrămare, Vârşeţ –
în care să petreacă anual un număr egal de zile, să
petreacă zece zile în stațiunea Băile Herculane. Nu
cred că stațiunea este aleasă întâmplător (ea mai
apare ca loc al unei părți a acțiunii și în romanul
Unde se odihnesc vulturii), deoarece numele ei nu
se raportează doar la acela al lui Heracles, ci la
concepția lui Gabriel Chifu despre „poezia heraclei-
tică”, drept sinteză a unor izvoare și modele cultura-
le cât mai diverse. Totodată, moștenitorul se obligă
să scrie o lucrare documentată, de o sută de pagini,
al cărei subiect să fie Puterea. 

Desigur, Matei Pavel crede la început că la mij-
loc este o farsă ca oricare alta, cu numeroase victime
în ultimele decenii. Dar nu este o farsă ca oricare
alta, ci una diabolică. Eminența cenușie Siegfried,
ce vine din țara lui Goethe, reprezintă o întruchipa-
re a Satanei și este agentul maleficei iniţieri, ce
apare la momentul hotărât de soartă. Prin introdu-
cerea lui în scenariul romanesc, Gabriel Chifu res-
crie în cheie postmodernă mitul faustic. Siegfried se
prezintă astfel: „Vedeţi, domnule Pavel, fiecare
epocă are diavolul său. Eu sunt conştient de situaţie,
n-am cum să fiu altfel decât un Satan postmodern.
«Cum adică postmodern?» veţi zice pe bună drepta-
te. Postmodern, adică un Satan care ţine cont de pre-
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decesorii săi, de întrupările sale anterioare, le pri-
veşte aşa cum priveşte un autor cărţile care s-au
scris până la el şi din care foloseşte pasaje punând
ghilimelele, sunt un Sa tan făcut din citate. Chiar
aşa, eu sunt o însumare tolerantă a ceea ce a fost
până la mine, preiau cu grijă ceea ce mi se potriveş-
te, mă delimitez elegant de ceea ce consider a fi
balast, depăşit” (p. 142). 

În acest joc infernal declanșat de cartoforul
puterii Siegfried nu este prins, prin decizia hazardu-
lui, doar Matei Pavel, ci și alți doi subiecți: pictorul
Teodor Brenovici din Vârșeț și inginerul Vladimir
Dumnea din Calafat. Siegfried este secondat în
„marcajul individual” de diavolii șchiopi din
localitățile respective Alecu Floran și domnu’
Costel, care seamănă ca două picături de smoală
scoase din cazanul iadului. Grație (cuvânt impro-
priu ales în circumstanțe diavolești) lui Siegfried
protagoniștii capătă puteri nebănuite. Ei reușesc să
se teleporteze (poate că doar preț de câtva timp, cât
durează un vis) și să trăiască experiențe abia gândi-
te. În plan individual, Matei Pavel realizează expe-
rienţa extracorporalităţii prin tehnica
specularității, evadând în spațiu și, foarte greu, în
timp. La rândul său, pictorul Teodor Brenovici
lucrează la o imensă pânză stranie, cu portretul unui
înger-femeie-copil-mamă, iar un ochi expert poate
observa aici sublimitățile pygmalionice și sfâșierea
artisului între iubirea pentru soție și pentru amantă.
Dar femeia portretizată evadează de pe pânză și
întreprinde escapade desfrânate, până când, ieșit de
sub influența lui Siegfried, pictorul revine la talan-
tul care i-a fost dat.

Scăparea lui Matei Pavel și a lui Teodor
Brenovici de sub influența mefistofelică are un final
tabuizant, se realizează fără a întoarce privirile, ei
gândindu-se la maniera în care Orfeu a părăsit tărâ-
mul Hadesului. De altfel, mesajul orfic îl transmite
romanul încă din alegerea unui motto din Sonetele
către Orfeu ale lui Rainer Maria Rilke: „Nouă, nes-
fârşit îndrăzneţii, timpul întreg ne-aparţine! Şi doar
moartea, ea ştie ce suntem, tăcut, şi ce câştigă
mereu, când ne dă cu-mprumut”. Prin urmare,
împrumutul constă în posibilitatea salvării prin
arta cuvântului şi, mai ales, prin funcţia soteriolo-
gică a cântecului, așa cum o face ubicuitarul Yves,
cu nelipsita lui liră. 

Yves este un fel de înger păzitor al lui Matei

Pavel, care apare în momentele cruciale ale
experienței acestuia. Contactul dintre ei are loc în
planuri de referinţă diferite, căpătând astfel semni-
ficaţii distincte, încât comunicarea nu se realizează
efectiv. Diferenţa dintre cele două sisteme de refe-
rinţă implicate în dialog instituie dilema asupra
identității lui Yves, care poate fi un înger păzitor.
Apariţia sa îi dă lui Matei Pavel un astfel de prilej
de reflecție referitor la dereglarea planurilor
spațio-temporale cărora se simte supus: „Este tipul
perfect al rătăcitorului, şi-a zis, cel care descoperă
centrul pretutindeni, centrul se află acolo unde se
află el, este un om-punte, între limbi, credinţe, men-
talităţi, istorii, lumi, este un om-estuar, un om-epi-
centru, slab, fără nicio putere, în aparenţă, dar poate
că el deţi ne în realitate adevărata putere, poate el
este ecuaţia care rezolvă pro blema mea complicată
despre putere, poate el este răspunsul căutat. Şi
atunci poate n-ar trebui să-l pierd, ar trebui să ţin
cumva legătura cu el” (p. 79).

Eseul despre putere pe care protagonistul cu
nume de apostoli se obligă să-l redacteze, reprezen-
tând de fapt actul scriptic care îl leagă de Satana, nu
va fi dus la capăt. Pavel se convertește pe un fel de
Drum al Damascului, refăcând în sens invers itine-
rarul „diavolesc”. Experiența diavolescă occidenta-
lă fiind pe terminate, el se îndreaptă spre casă
împreună cu Teodor Brenovici pe linia de echilibru
asigurat de paralela 45°, la jumătatea distanţei din-
tre Ecua tor şi Polul Boreal. Aurea mediocritas!
„Punctul de miră” îl constituie cumpătatul Vladimir
Dumnea, care renunță la tot ce are (afaceri, bani,
proprietăți), pentru a se dedica vieții mănăstirești.
Mănăstirea de la Maglavit va respira de acum înain-
te adevăratul aer al credinței religioase.  

Gabriel Chifu menţine un foarte reușit echivoc
narativ de-a lungul romanului său, realizat prin ape-
lul la instrumentarul fantastic și la discursul parabo-
lic. Cartograful puterii este o excelentă carte, îmbă-
iată în lumina reflexivității, fără a fi înecată de
vreun torent speculativ, în care se surprinde o criză
a identităţii şi, simultan, o terapie a regăsirii ei prin
convertirea la credința religioasă.
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Descendentă a unor familii cu un trecut ecla-
tant și cu o bogată tradiție a culturii, purtând,
totodată, pecetea unor etichete nedrepte (bunica
paternă, bunicul matern și tatăl fiind categorisiți,
după 1945, drept dușmani ai poporului), Monica
Pillat construiește, neobosită, punți de legătură
între generații, între epoci, între elementele unui
timp răvășit, sfărâmat de secera și ciocanul unei
istorii potrivnice. În pandant cu volumele de
memorii ale mamei sale, Cornelia Pillat (Eterna
întoarcere, Ofrande), Bunicul meu fără mor-
mânt. Gheorghe Ene Filipescu (Editura
Humanitas, București, 2022) se vădește a fi o
carte a întâlnirilor epifanice. 

Așezată inițial sub semnul visului, regăsirea
dintre Monica Pillat și bunicul său matern, data-
tă decembrie 1975 (avem întreaga viață să ne
putem cunoaște pe-ndelete!), durează o zidire
uimitoare, răvășitoare de povești concentrice,
lumi în lumi, un construct despre învinși și
învingători, și, mai ales, despre demnitate,
rezistență și neabdicarea de la principii și idea-
luri luminoase. 

Volumul se rostuiește pe două coordonate
aparent contrastante: dorul, generator de pagini
de un lirism autentic, și documentele ce reflectă
fără nuanțări edulcorante coordonatele unui des-
tin cu valoare de model. Prinsă în căușul de
umbre, Monica Pillat biruiește numeroase stavi-
le (timpul hrăpăreț, lipsa informațiilor, moartea
ori tăcerea celor apropiați), reconstitund
minuțios epoci trecute prin repere vizuale, audi-
tive, olfactive, tactile, într-o sinestezie fermecă-
toare: Clinchetul subțire al clopotelor de la
Schitul Maicilor (…), însoțit de foșnetul ca de
valuri al arborilor, de izul ierbii și al petuniilor

din grădina care înconjura, ca un nimb,
așezământul.

Cartea aduce în prim-plan figura lui
Gheorghe Ene Filipescu, un destin contor-
sionat, cu numeroase spații albe, în ciuda
încercării de a afla cât mai multe detalii
prin apelarea la documentele vremii (inclu-
siv la dosarele din arhiva CNSAS) și la
memoria afectivă a familiei. Asistăm, pagi-
nă de pagină, la o reînviere nu doar simbo-
lică, la refacerea unor legături ce țin de alt plan
decât cel al contingentului: Mintea mi s-a făcut
ca o cochilie de melc pe care, dacă cineva ar
pune-o la ureche, ar auzi în ea vuind castanii,
zvonul grăbit al pașilor prin încăperile pierdute,
suflarea încă vie a tot ce nu mai este…

Se impun, deci, trasate câteva repere ale
acestui destin marcat de căderi și ridicări, de
suferințe purificatoare, dar și de răni de nevinde-
cat. S-a născut la 23 aprilie 1884 într-o familie
fără posibilități materiale, care, neputându-l tri-
mite la școală, l-a dat ucenic în Oltenița natală
(1893-1899). Orfan de tată la 10 ani, și de mamă
la 15, pleacă la București, în căutarea unui rost,
iar aici va parcurge anevoioșii pași de la ucenic
la proprietar de atelier (1915). Învață să citească
și să scrie la 17 ani, iar lectura îi va deschide noi
orizonturi, ca și reprezentațiile de teatru, care îl
fascinează și la care asistă permanent. 

Tăvălugul primului război modial îl apasă cu
putere: la întoarcerea de pe front, își găsește ago-
niseala risipită și vândută de o soție care-l crezu-
se mort, însă are puterea de a o lua de la capăt,
devenind patron de atelier, se recăsătorește,
construiește case, se bucură de copii, inclusiv de
fiica din prima căsătorie. Bolnav de tuberculoză
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(din 1934) și de diabet, își îngrijește sănătatea la
Predeal, mai întâi în sanatoriul doctorului
Cosmuță, apoi în vila pe care o construiește pen-
tru a-și aduce familia aproape (luată de
comuniști în 1949, recuperată de Cornelia Pillat,
una din fiice, în 1998, în urma unor lungi proce-
se). Deschide un magazin de încălțăminte de lux
pe Calea Victoriei 26, iar din 1939 e ales
președinte al Comitetului Breslei Patronale
Cizmari – Pielari și parlamentar din partea
Partidului Social-Democrat. După 1944, alături
de prietenul său Constantin Titel Petrescu, va
pune bazele Partidului Social-Democrat
Independent, pe listele căruia va și candida.
După arestarea lui Titel Petrescu și a lui Adrian
Dimitriu, le va susține financiar pe soțiile aces-
tora. Se afla în vizorul Siguranței din 1944, în
urma unui articol publicat în „Sfatul”, iar incen-
dierea magazinului din 1946 e un alt semn al
schimbărilor dramatice ireversibile. 

Arestat în vara lui 1949, e dus la Jilava, loc
de detenție și pentru Richard Wurmbrant, Ioan
Ioanid și, mai târziu, Nicolae Steinhardt, ale
căror mărturii ulterioare contribuie la clarifica-
rea imaginii din ultimii ani de viață. Va fi trans-
ferat în iunie 1951 la Spitalul Văcărești, în urma
unei crize tetaniforme. În urma procesului din
iarna anului 1951 (într-un „lot” alături de
Constantin Titel Petrescu, Adrian Dimitriu,
Eugen Dobrescu, Romulus Dan, Ilie Predaru,
Constantin Motaș, Paul P. Stănescu, Adrian
Stambuleanu, Ion Flueraș, Eftimie Gherman și
Iancu Zissu – ultimii doi fugiți în străinătate) e
condamnat la ani grei de temniță (la care se
adaugă o uriașă amendă penală și, desigur, con-
fiscarea averii…) pentru crimă de înaltă trăda-
re, crimă de surpare a ordinei constituționale,
uneltiri contra ordinii sociale, complot în scop
de trădare și de răzvrătire.

Un martor îi va povesti ulterior Corneliei
Pillat că, în ultimul cuvânt care i s-a acordat, în
loc să-și recunoască învinuirile (așa cum sperau
cei care au pus la cale procesul, în fapt, un simu-
lacru de judecată), Gheorghe Ene Filipescu a
acuzat cu violență guvernarea comunistă, care

primise sarcina să-i distrugă pe luptătorii
mișcării social-democrate din țara noastră. În
februarie 1952 va fi transferat la Târgu Ocna, loc
în care va supraviețui doar o jumătate de an,
până pe 21 august 1952. Moartea este ascunsă
familiei (înștiințarea oficială de deces ajunge la
familie abia în 10 septembrie 1954), mai mult, o
altă amintire șocantă vine să arate una din culmi-
le cinismului acelor timpuri: aproape un an de
zile obișnuia să vină după medicamente și ali-
mente, chipurile pentru deținut, o paznică de la
închisoarea Văcărești, de unde fusese transferat.
Aceasta încredința de fiecare dată familia că el
trăia și că ea trimitea regulat pachetele, pe
numele lui, la Târgu Ocna. Desigur, cele patru
scrisori trimise de soție, Ecaterina Filipescu,
Ministrului de Interne de atunci, Teohari
Georgescu, rămân fără niciun răspuns…

Volumul mai dă la iveală fragmente intere-
sante din cartea lui Gheorghe Ene Filipescu, Un
glas din popor către oamenii superiori
(Tipografia Ziarului Universul, Str. Brezoianu
23-25, 1938) și pasaje din discursul Constatări
asupra meseriilor, ținut în Parlament, în Camera
Deputaților, pe 15 martie 1940, ca și reclame din
presa vremii la încălțămintea creată de
Gheorghe Ene Filipescu.

Un război întreg se desfășoară în paginile
acestei cărți mărturisitoare: Făceam parte dintr-
o elită menită dispariției, se confesează Monica
Pillat. Bătălii dintotdeauna, dintre ieri și azi, din-
tre încredere și deznădejde, dintre drumul înain-
te și ispita abandonului, dintre bine și rău.
Autoarea călătorește cu gândul în spații alterna-
tive, plecând din podul plin de taine al casei și
ajungând pe străzi dispărute, printre case demo-
late, răsucindu-se în sine, asemenea unui ADN
răscumpărător: O locuință, asemeni unei ființe
iubite, după moarte nu își încetează existența, ci
se mută din afară înăuntru, bântuindu-te la
nesfârșit.

În căutările sale, Monica Pillat e însoțită de
obiecte-simbol, cu o vibrație aparte (ceasul
Omega cu rama rotundă de aur, pantofii negri,
ieșiți din mâinile lui Gheorghe Ene Filipescu,
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care au obținut Grand Prix la expoziția de la
Barcelona din 1929, cartea de amintiri a mamei,
fotografii de suflet, mărturii iconice ale unui
timp irepetabil); ele, lucrurile (câte au rezistat
ruinei timpului ori furiei proletare), sunt vibrati-
le și generează ecouri de neșters (caietul miste-
rios al Mananei – Cartea de aur a Magazinului
de încălțăminte Gheorghe Ene Filipescu,
încălțări de poveste, ascunse bine în dulap, pan-
dative, cutia cu fotografii vechi, teancul de scri-
sori, legat cu fundă): Poza asta e icoana la care
mă rog când mă cuprinde deznădejdea. Tata mă
veghează dinăuntru și-mi dă putere.

Cărțile din biblioteca bunicului arată, și ele,
un drum al cunoașterii răsfirat între trecut și pre-
zent, în căutarea de modele ale Antichității și ale
Renașterii, în încercarea de a urni lumea con-
temporană lui, o lume egoistă, mercantilă, lipsi-
tă de imboldurile patriotismului autentic.
Revelatorie este și ultima lectură înainte de a fi
arestat, Biblia pe care s-au păstrat însemnările,
ca o prefigurare a convertirii din închisoare.

Portretul care se reliefează din paginile aces-
tui impresionant volum este dominat de bunăta-
te, blândețe, echilibru, curaj, forță și idealismul
exprimat adesea prin nădejdea că lumea se poate
schimba în mai bine, calități completate de două
recunoscute moșteniri de familie: firea pătimașă
și talentul de a savura plenar viața: Să trăiesc
simplu, ca o plantă, pentru a descoperi lăuntric
scânteia dumnezeirii, comorile de sens ale
existenței. Tulburătoare ni s-a părut și autentica
prietenie dintre Gheorghe Ene Filipescu și Ion
Pillat, în ciuda deosebirilor, cei doi reușind să
descopere un spațiu spiritual comun: Tatăl meu
(…) le citea lucrătorilor lui din Platon,
confecționa încălțăminte pentru literații de vază
ai timpului său, lupta în Parlament pentru drep-
turile breslelor, pe când Ion Pillat făcea antolo-
gii din poeți români, traducea din lirica străină,
scotea ediții de popularizare din scrierile clasi-
cilor noștri, dar și din cele ale europenilor,
subvenționa volumele de debut ale unor tineri ca
Bacovia și Arghezi.

Volumul, o monografie atipică, se încheie

rotund, după peregrinările zadarnice ale mem-
brilor familiei la Târgu Ocna în căutarea mor-
mântului (cea din 2018, însoțită și de o analiză
ADN), cu o nouă întâlnire în vis și în lumină.
Întâlnirea este epifanică (…sunt toate la locul
lor – și de aceea vor dura) și dă mărturie despre
o Zi a Învierii, așteptată și pregustată. Încălțată,
ca într-un basm, cu o pereche de pantofi
fermecați, autoarea pornește într-un pelerinaj cu
o miză uriașă. Nu doar recuperarea memoriei
bunicului, nu doar scrierea unei simbolice pietre
de mormânt, ci un drum al cunoașterii și regăsi-
rii de sine, și, mai ales, al reașezării lumii întregi
în rostul ei de Lumină.
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În ciuda faptului că este unul dintre cei mai
valoroși dintre romancierii autohtoni, Dan Stanca
este departe de-a fi unul dintre răsfățații criticii lite-
rare. Atunci cînd nu îl ignoră cu totul, majoritatea
criticilor și a cronicarilor de întîmpinare care urmă-
resc, constant, piața de ficțiune românească preferă
în general să expedieze în doar cîteva fraze de
circumstanță operele scriitorului ce merită, cu
îndreptățire, încadrate într-o direcție consistentă a
prozei românești postdecembriste (aceea a realis-
mului apocaliptic, am spune, citîndu-l pe DCM,
care i-a analizat foarte bine unele dintre romanele
stranii, „pline de sevă, scrise aluvionar, cu nerv și
fibră patetică, demonstrații de etică viforoasă, de «
haiduc al religiei », cum ar spune Blaga” – v.
Literatura română în postceaușism. II. Proza.
Trecutul ca dezumanizare, Edit. Polirom, Iași,
2006, p. 98). De vină pentru indiferența cvasi-
generală cu care este tratat Dan Stanca (sigur, exis-
tă anumite excepții întru totul lăudabile, dintre care
i-aș menționa în special pe Alex. Ștefănescu,
Nicolae Mecu, Daniel Cristea-Enache, Tudorel
Urian și Sorin Lavric) nu cred să fie ritmul absolut
halucinant al apariției volumelor pe care le semnea-
ză – deși nu e de ignorat că, de la debutul de acum
fix treizeci de ani, i-au văzut lumina tiparului
aproape tot atîtea cărţi de proză, fie ea scurtă, eseis-
tică sau romanescă, de la Vîntul sau țipătul
altuia (1992), Eu și iadul (1993), Simbol sau vede-
nie (1995), Aripile Arhanghelului Mihail (1996) și
Apocalips amînat (1997) pînă la Ghetsimani ’51
(2015), Anii frigului (2017), Cum mi-am distrus
viaţa (2017) și Pahartrup (2020). Trecînd, bineîn-
ţeles, prin Morminte străvezii (1999), de departe
preferata mea (și, de cîţiva ani, de cînd e introdusă
în programa obligatorie a cursului masteral
Literatură, fantastic, alteritate, opera trecută și de
masteranzii ieșeni care se specializează în

Literatură română și hermeneutică literară în lista
de „must-uri pe bune”, ca să îl citez pe unul dintre
ei). Ci mai ales natura cu totul distinctă – și în
consecință lesne recognoscibilă – a pătimașelor
sale luări de poziție pe marginea unor subiecte pro-
vocatoare, transformate și în obsesii scripturale
majore (de la mistica artei sau aspiraţia soteriologi-
că la, să spunem, rolul bisericii în cetate și
disfuncționalitatea unor mecanisme instituţionale
esenţiale). Ardenţa cu care își apără certitudinile,
fie ele socio-politice, ideologice ori culturale, dar
mai ales inclemența cu care diagnostichează și
sublimează în materie scripturală maladiile de tot
felul cu care se confruntă România contemporană îi
sunt, de altfel, recunoscute de multă vreme.

Întregi, toate aceste preocupări constante ale lui
Dan Stanca trec și în Scrisul care se răzbună
(Editura Junimea, Iași, 2021), cel mai recent volum
al scriitorului perceput drept un incomod și un ico-
noclast, ce nu contenește să își ducă războaiele cu
lumea într-o însingurare etichetată, greșit, drept
una orgolioasă. În ciuda unor scăpări editoriale
(chiar și pentru un cititor neavertizat, este limpede
că majoritatea textelor, dacă nu cumva chiar toate,
au fost inițial publicate în diferite reviste, de-a lun-
gul unui interval generos de timp; pentru o mai
corectă plasare în context, nu ar fi stricat măcar o
notă serioasă asupra ediţiei, deși eu una aș fi prefe-
rat trimiterile peritextuale clarificatoare, așezate
după fiecare „intrare” textuală), cartea merită cu
siguranță parcursă nu numai de admiratorii fideli ai
romancierului, ci și de toţi cei care se încăpățînează
să nege existența unei mistici indigene a scrisului,
contestîndu-le în același timp marilor noștri scrii-
tori și fibra morală, și verticalitatea ori temeritatea
discursului auto-legitimator. Primii vor gusta, de
bună seamă, toate dezvăluirile legate de geneza
unora dintre romanele proprii sau cheile de inter-
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pretare pe care autorul însuși le consideră valide.
De asemenea, vor putea foarte ușor identifica trimi-
terile constante la sursele de extracţie și/sau
emulație culturală (v. spre exemplu Zodia lui Pirgu,
Anul Domnului, 1918, Înapoi la Balzac, Autor de
mîna a doua ori Între Dostoievski și Rozanov), dar
și revenirile atașante la temele predilecte ale scrii-
turii sale ficţionale – una aluvionară, ingenios
imbricată, dar întotdeauna strîns legată de constan-
te ideatice precum natura viziunilor și a revelațiilor
autentic integratoare sau nevoia profundă de meta-
nóia. Ceilalți nu vor avea încotro și vor constata
consecvența unei dicțiuni de o limpiditate și o
directețe uluitoare, ba chiar, pe ici, pe colo, aproape
insolente sau de-a dreptul iconoclaste. Doar rupte
din context, fraze precum cele plasate, bunăoară, în
chiar finalul textului intitulat De ce nu-l văd pe dia-
vol, ar putea produce șocuri fiziologice ori ideative
bigoţilor pe care autorul îi sancționează, oricum, și
aici în varii moduri: „Am scris despre diferența
dintre viaţa deschisă și viaţa închisă. Mărturisesc
că sunt bolnav de dorul deschiderii. Vreau să fug
din pușcăria în care trăiesc. Doresc să mă întîlnesc
cu o forță monstruoasă, care va face din mine
scrum sau abur, dar nu mai vreau să fiu prăpăditul
de acum. Literatura pînă la urmă asta m-a învățat:
Să combat identitatea falsă, anchilozată, nemerni-
că. Să cred în miracol, să mizez pe imposibil, să
iubesc nefiinţa...” (p. 143). La fel, enunţurile sonor
scandaloase în jurul cărora se construiește
argumentația cu temei livresc – condiţia (fals) ridi-
colă a unor personaje ilustrissime din literatură:
Don Quijote, Hamlet, Mîșkin – din Teama de ridi-
col au o funcționalitate precisă, pregătind terenul
pentru dezvăluiri cu interfaţă religioasă, dar miză
identitară reală: „Numai literatura de maximă cali-
tate ne aduce aminte de aceste figuri prin care ome-
nirea poate să se răscumpere. Dacă nu ar fi această
literatură, am uita tot. Totuși, încă o întrebare: cine
este cel mai mare Nebun și cel mai mare Caraghios
din toate vremurile? Iar răspunsul nu ne iartă:
Însuși Mîntuitorul. Acela pe umerii căruia stă o tra-
diţie de cîteva mii de ani a fost și, din păcate, este
batjocura generală. Ce mai tura-vura, îl nesocotim
pe Hristos zilnic. Nu e vorba de schingiuitorii din
illo tempore, ci chiar de noi înșine Pînă și preoții au
sufletul gol. Cîrnăţarii care, înainte de Paști

bunăoară, afișează pe ușa bodegii lor anunțul că au
mîncare de post, sunt comici, dacă nu ar fi odioși.
De aceea întreb: De ce nu dăm jos masca ipocri-
ziei? De ce ne izmenim cînd pe dedesubt cancerul
inculturii și al indiferenței face ravagii? Izmenire,
izmene, mai bine rupe-le și pe astea și, gol pușcă,
defilează pe stradă, numit de toată lumea nebun și
săltat de poliție ca atentator la bunele moravuri,
care moravuri? Cuvintele nu mai au nici o legătură
cu Cuvîntul, dar pulberea lor e precum zăpada
sfîrșitului de lume care se așterne peste plăgile
infectate.” (p. 228)

Ajungînd aici, să precizez faptul că pretextele
acumulărilor de tensiune textuală marca Dan
Stanca sunt dintre cele mai diferite. Publicistul cu
predispoziție confesivă poate pleca, bunăoară, de la
o interogație de vector evident livresc (ca în Operă
sau viață deschisă?, De ce e „tîrziu” cuvîntul
cuvintelor?, Cine a împușcat pescărușul?), de la
amintirea unor evenimente esențiale, transforma-
toare de destin (fie ele întîlniri cu oameni providen-
ţiali sau lecturi cu adevărat decisive pentru confi-
gurarea propriei identități – ca în Cumplite încer-
cări, Doamne, Pactul faustic, Mă simt în pielea lui
Timon sau Eros și Kalos), de la episoade cu un
impact socio-politic deosebit, mai mult sau mai
puţin reflectat mediatic (v. Amnistie și grațiere,
Evanghelia și pesta porcină) ori, pur și simplu, de
la efemeride întoarse, abil, în exerciții curajoase de
imagologie, politologie, hermeneutică, analiză lite-
rară, cinematografică, teologică ș.a.m.d. (ca în A
luat sfîrșit „procesul de la Nurnberg”, Lumea
umbrelor, Incontinenţa urărilor, „Zboară cocorii”
spre  „4,3,2”..., „O scrisoare pierdută” în cheie
metafizică ș.a.). 

De la unele dintre ele, scriitorul dublat de un
publicist îndelung exersat ajunge să tragă niște linii
de (dis)continuitate absolut surprinzătoare, motiva-
tă fie strict literar (v., spre exemplu, Destine diver-
gente, în finalul căruia susţine că Marius Ianuș și
Teodor Dună „oglindesc în abis perechea Sandu
Tudor-Blaga, încrustată pe bolta cerească” – p.
182), fie istoric și, complementar, uman (v., spre
exemplu, Brîncoveanu și Goebbels, nutrit din certi-
tudinea halucinantă că, din cauza atitudinii faţă de
propriii copii, pe care îi lasă să piară în numele
credinței, „În faţa unei judecăți pur umane care nu

105105CONVORBIRI  LITERARE



are nici o legătură cu socotelile Bisericii, minunatul
nostru domnitor se află pe același plan cu sinistra
eminență a Reichului german, odiosul ministru al
propagandei naziste, Joseph Goebbels. A avut la
rîndul lui șase copii, Brîncoveanu patru, deci tot pe
acolo, pe care i-a omorît cu mîna lui sau cu mîna
soției, Magda. După care ei doi s-au sinucis. Gestul
ăsta face mai mult decît tot Holocaustul” – p. 126).
Altele pregătesc doar terenul pentru niște paralele
culturale de-a dreptul șocante. Trecut prin hîrtia de
turnesol critic al lui Dan Stanca, referentul (oricît
de cunoscut și admirat de ceilalţi, adică de o alteri-
tate gregară), iese cel mai adesea decolorat de-a
binelea. Polemistul nu cauționează, nu disculpă și
nu iartă nimic din ce disprețuiește profund, vitupe-
rînd fără ocolișuri împotriva oricărei figuri de
mainstream cultural care îi displace profund. Pe
deplin elocvent (deși din punctul meu de vedere
total eronat) este felul în care interpretează capodo-
pera lui Mungiu, pusă în balanță – dar o balanță cu
brațele dinadins dezechilibrate – cu „Zboară coco-
rii” al lui Mihail Kalatozov, recompensată cu
Marele Premiu la Cannes în 1958. Din perspectiva
lui Stanca, intervalul jalonat, simbolic, de cele
două pelicule marchează declinul universal și com-
pleta dezumanizare a ființei (nu numai a celei est-
europene). Unghiul de percepție este, și aici, unul
aproape eschatologic: „4,3,2” este creația cea mai
nemiloasă cu sufletul omului. Mai e vorba aici de
iubire, mai avem de-a face cu doi tineri care se
iubesc și, dacă nu sunt împreună, mor? Femeia este
doar gravidă și nici nu contează cine este autorul
însămînțării. Este unul, un anonim, un oarecare,
iubirea e înecată în beznă, întunericul guvernează o
peliculă care nu lasă nici o speranță. (...) Filmul lui
Mungiu a primit marea distincție deoarece vremu-
rile din prezent sunt mult mai toxice și mai cinice
decît acelea de acum o jumătate de veac. (...)
Intervalul de 50 de ani avînd ca borne două filme
premiate la Cannes măsoară cu maximă precizie
declinul lumii în care trăim, secătuirea sufletească,
disperarea ascunsă sub faldurile ipocriziei, dorința
de-a fi răi și duri fiindcă am uitat ce înseamnă să
fim buni și blînzi (...) Chiuretajul din filmul lui
Mungiu este oglinda scoasă din străfundurile
mlaștinii care sapă la temelia umanității. Rîdeți de
mine, vă rog, și spuneți că am luat-o razna...

Distinși, inexistenți cititori, un scriitor român con-
temporan simte cea mai cumplită apăsare a timpu-
lui său și țipă înainte de a-și da duhul. Cu prețul
pierderii minților scriu aceste lucruri și las să fie
judecate de schimonosirea universală... O oglindă
de cleștar a fost acoperită de lături...” (pp. 145-
147). Surprinzătoare considerații ale unui scriitor
care nu se sfiește, el însuși, să lucreze cu toxinele,
altfel spus, să valideze estetic lăturile!

Indiferent de pretextul propriilor pagini, însă,
Dan Stanca revine cam peste tot, cu o convingere
ardentă, ce inflamează ușor discursul de o tranșanță
doar rareori calibrată, asupra motivelor literare
subsumate, într-o formă sau alta, scrisului care se
răzbună și în același salvează: febra mistuitoare a
creației, supliciul sau martiriul perpetuu al creato-
rului adevărat, „duioasa aromă a amărăciunii” (p.
105) de-a nu fi făcut destul pentru literatură, capa-
citatea scriitorului autentic de a substitui crîmpeie
de frumusețe transcendentă „dublului terorist”
(idem) care se ivește, obligatoriu, la orice confrun-
tare cu oglinda, bolile profesionale obișnuite ale
scriitorilor închipuiți ș.a.m.d. Deși în aproape toate
textele se pot descoperi pasaje întregi care se pot
citi ca variațiuni pe această temă – abordată, ce-i
drept, din cele mai diferite perspective – și ulterior
interpreta ca probe de reziliență și rezistență prin/
în(tru) literatură, aș alege, spre ilustrare, doar trei
decupaje. Primul atacă, frontal, o problemă spinoa-
să ce ține, orice s-ar spune, de chestiunea reprezen-
tării uzuale a creatorilor de oameni de hîrtie. Este
vorba, desigur, despre ispita unicei asemănări care
contează, aceea cu Ființa: „Cînd îmi văd colegi de
breaslă cu nasul pe sus mi se face greață. Imbecilii,
întruchipează chiar cea mai neagră prostie. Habar
n-au că nu valoarea contează, ci temuta iscălitură
divină din matca fiecăruia. Mai devreme sau mai
tîrziu, fiecare dintre noi va înțelege că are de
înfruntat suprema exigență: ASEMĂNAREA.  (...)
De aceea, eu mă simt inferior nu știu cărui bancher
din nu știu care ilustră bancă. Faţă de războiul din
sufletul meu, el e inocent ca o crizantemă sau inca-
sabil ca un diamant. Dar aceasta este soarta lui,
dharma lui. A mea sau a prietenului poet care plîn-
ge în apartamentul de vizavi este cu totul alta. Noi
vom alerga pînă la moarte spre miracolul asemănă-
rii. Desfigurați, tot vom visa asemănarea.” (p. 82)
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Cel de-al doilea vorbește, tot fără ezitări inutile,
despre singura categorie de scriitori adevărați (cei
care se supun, conștient, unor ordalii menite a le
transforma nu trupul de carne, ci cel de spirit), pe
care Dan Stanca o recunoaște – și în care, desigur,
se include implicit: „Pute universul de romane, iar
autorii, cu cît sunt mai valoroși, cu atît se jenează
mai tare de ce au făcut. Doar nesimțiții se laudă pe
ei înșiși și nu-și mai încap în piele de trufie.
Scriitorii adevărați sunt lucizi și se judecă fără
milă. Nu-și fac nici o concesie și se flagelează
necontenit. Continuă să scrie pentru ca imediat să
se biciuiască din nou. Un scriitor adevărat nu are
nevoie de critici aspri deoarece el este primul care
se supune ordaliului. El își spune tot timpul că
munca lui e inutilă, că nimeni nu are nevoie de
cărțile lui, că de fapt nici el nu are nevoie și, dacă
se încăpățînează să tot scrie, nu face altceva decît
să adîncească prăpastia în care coboară zilnic.” (p.
259) Cel de-al treilea, plasat în încheierea minuna-
tului eseu despre Lumea umbrelor, recunoaște într-
un mod mai degrabă atipic (căci mai degrabă învă-
luit, șoptit, decît strigat, ca altădată) nu numai cîte-
va dintre spaimele perfide ce amenință ființa scrii-
torului, ci și motivația subterană a revenirii ei obsti-
nate la scrisul care, singurul, poate da corp breșei
dintre lumi și în consecință alunga sau măcar
îmblînzi marele întuneric: „Dar lumea umbrelor
stăruie amenințător de jur împrejur. An de an vin
altele și altele și morții fiecăruia dintre noi aglome-
rează un spațiu asfixiant. Mă înfricoșează lumea de
dincolo și scriu cu dorința unei breșe. Dar nu am
puterea, talentul, harul ca să fac dintr-o stafie pe
care parcă o simt la un centimetru de mine entitatea
care la rîndul ei să mă schimbe în Hamlet...” (p.
196)

Reţinute în paginile volumului Scrisul care se
răzbună, textele lui Dan Stanca ilustrează într-o
manieră convingătoare o poetică asumat integra-
toare, în care se amestecă elemente specifice mai
multor formule și registre scripturale (publicistic,
eseistic, confesiv ș.a.), conform unei logici particu-
lare, în privința căreia suntem de altfel avertizați
încă din uvertură: „Am scris aceste texte cu pasiu-
ne, dacă nu chiar cu entuziasm, tocmai fiindcă nici
nu știam ce sunt de fapt. Eseuri, cronici, comenta-
rii? Pînă la urmă, îmi dau seama că nu sunt altceva

decît mărturisiri. Am pus pe hîrtie într-o formă
neorganizată o mulțime de frămîntări care izvorăsc
din amintiri ce nu se lasă uitate. Puteam să dau de
aceea un alt titlu, „idei şi amintiri” deoarece am
convingerea că o idee, ca să nu ajungă concept, are
nevoie de o bază vie, pe care i-o poate furniza doar
memoria celui care scrie. Ne AMINTIM ideile şi
nu le fabricăm. După cum amintirile, pentru a nu fi
doar un recipient de suveniruri, au nevoie de o bază
intelectuală pe care să se așeze trainic şi să nu fie
spulberate de prima rafală.” (p. 5)  În plus, ele
dovedesc cum nu se putea mai potrivit convergența
de fond a întregii opere a acestui prozator extraor-
dinar, de un radicalism afirmat întotdeauna ritos și
confirmat, iată, cu fiecare carte nouă în care el de
fapt se scrie. Este vorba, bineînțeles, despre
convergența ideatică al cărei pandant se arată a fi,
mereu, mistica scrisului care dă rost ființei înzes-
trate cu har și îi permite să rîvnească, după cum am
văzut, la suprema exigenţă: ASEMĂNAREA. 

Neîndoielnic, Dan Stanca face parte din familia
extrem de rară a spiritelor de sorginte balzaciană
materializate, în trecătoarea existență mundană, ca
niște (ne)fericiţi ocnași ai scrisului. Nu mi se pare
deloc întîmplător, de altfel, faptul că unul dintre
cele mai puternice, dar și subtile eseuri din carte
(Înapoi la Balzac) se ocupă tocmai de autorul
Comediei umane. Și nici faptul că nu puține dintre
observațiile de finețe ale romancierului erijat în cri-
tic literar i se potrivesc, destul de bine, chiar lui
însuși:  „Acesta este marele talent. Să realizezi o
tapiserie minuțioasă dedesubtul căreia, nebănuită,
pîndește fiara. Fiara lui Balzac este tot timpul
ascunsă în spatele construcțiilor sale migăloase,
realizate, cum am spus, cu o răbdare de ocnaș.
Chiar dacă pare șocant, repet: Balzac are o fibră
wagneriană în sensul acelui tumult care se zbate în
paginile scrijelite cu stiletul.” (p, 113) Ca și marile
sale romane, paginile din Scrisul care se răzbună
sunt scrijelite, nemilos, cu stiletul, numai pentru a
fi pudrate cu irizări vizionare tămăduitoare.
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EXERCIȚIU OLFACTIV DE ADMIRAȚIE
„Manualul” de poezie al „bunului singuratic”

Daniel Corbu e un tom greu de repere: o constelație
de figuri poetice – geometrice, un Tablou al lui
Mendeleev tradus pre limba poetului (al făuritoru-
lui de licori pe care doar imaginația le poate
zămisli), o amforă cu surprize care cu greu te poate
lăsa indiferent și, chiar grăbit fiind, doar răvășind
în fugă aromele din licorile ascunse printre rânduri,
nu poți decât să ai, garantat, experiența pe care o
concretizezi atingând doar ușor mostrele de parfum
ascunse în revistele despre (zice-se) moda zilelor
noastre. Și e imposibil ca, din oferta de miresme, să
nu-ți atragă atenția câteva. Și acum imaginați-vă un
catalog/ manual/ tom burdușit cu astfel mostre, fel
de fel de parfumuri, care mai de care mai îmbietoa-
re. Și faceți abstracție că ar fi optzeciste, postmo-
derniste sau altcumva, ieșiți din tipare, refuzați să
citiți eticheta de parfum și compoziția și veți vedea
singuri, fără repere, ce se întâmplă! Da, este posibil
să ieșiți ușor atinși, în sensul bun, de arome. E un
exercițiu olfactiv de admirație. Pe calea văzului. A
lecturii fără bătrânețe.

REȚETAR HOINAR. FĂRĂ DICȚIONAR
Cronicile care au gratulat, în timp, apariția fie-

cărui volum marca Daniel Corbu nu ar face decât
să schițeze o fișă de dicționar (cum și fac, de altfel)
și ar intimida, probabil, un cititor care s-ar apropia
pentru prima oară de autor. În astfel de situații,
după lectura unor texte/ fragmente – fie ele poezie,
roman sau orice alt gen supus cunoașterii prin lec-
tură – de preferat ar fi lectura personală integrală a
autorului respectiv și, eventual, după experiența
provocată de lectură, parcurgerea opiniilor altora.
Exercițiul va fi mult mai bogat și, cu siguranță,

mult hrănitor. Estetic.
Pentru cei care nu-i cunosc sau îi cunosc parțial

volumele de poezie publicate în anii mulți de robo-
tire – robire – dez-robire pe tarlalele metaforei,
masivul volum publicat în 20191, marca Daniel
Corbu – lectura textelor lui – va genera, neîndoiel-
nic, o constelație de surprize.

POUND. DYLAN. CORBU
Nu sunt mulți poeții care își construiesc osatura

textelor chiar din intrarea în text(e), din titlu, titlu-
rile însele constituind texte în sine, aidoma ca
atmosferă, tremolo, emoție, senzație etc. cu carnea
textelor, la fel ca în cazul unor Ezra Pound (din tex-
tele căruia Daniel Corbu își și alege un motto pen-
tru „Intrarea în scenă”, volumul de debut din 1984)
sau Bob Dylan, autori care îmi vin acum în minte,
din mai proaspetele lecturi avute la îndemână. Un
fel de hai-ku – uri prin care autorii lansează semna-
le către cititor, așa cum diapazonul încearcă să facă
potrivirea/ startul corect în cazul unei arii/ melodii.
„Breviarul sau învățăturile neîmblînzitului eretic
Daniel Corbu către el însușii”, „Înscenări pentru
liniștea aparentă sau șapte încercări de a privi
lumea printre degete”, „Scrisoare apocrifă a trupu-
lui către suflet, salvată din Babilonul de semne cu
ocazia descinderii în banal întru întîmpinarea celor
șapte principii”. Și exemplele ar putea mult conti-
nua. Mici spectacole înaintea spectacoluui. Cortine
de veghe la intrarea în lanul de metafore. 

MINI-FIȘĂ DE DICȚIONAR PENTRU UN
POET SOLITAR SINGULAR

Multele volume răsfirate de-a lungul decadelor
(începând, cum aminteam, din 1984) propun un
poet din start matur, cu o frazare poetică doldora de
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surprize, cu încolăciri semantice fără cusur, hibridi-
zate pe stări (poetice) personale sau, mai bine, o
traducere a unor stări personale în carcase poetice
cu multe carate: „Intrarea în scenă” (1984),
„Plimbarea prin flăcări” (1988), „Preludii pentru
trompetă și patru pereți” (1992), „Documentele
haosului” (1993), „Manualul Bunului Singuratic”
(1997), „Cartea urmelor” (2001), „Evanghelia după
Corbu și alte poeme” (2006), „Poftiți, Domnule
Kafka!” (2010), „Refugii postmoderne” (2010),
„Viața de fiecare zi la Iași pe vremea lui Daniel
Corbu povestită de el însuși” (2010), „Noi vești
despre pasărea oarbă Dali” (2012), „Ferestrele
oarbe” (2016).

Cum se autoprezintă poetul Daniel Corbu?
„Domnilor eu pot fi și spaima voastră de moarte/
din sîngele meu se pornesc cruciade/ sunt un om
extraordinar melancolia/ îmi e tradusă deja în cîte-
va limbi/ nu vă luați după aspectele exterioare/ nu
vă luați după faptul că/ la urma urmei tristețea mea
e o piață/ de plimbat cîinii (…)” („Schiță pentru un
autoportret”, p. 44). Sau: „Așa îmi duc existența
între/ patru pereți/ între două coperte/ între două
străzi/ care nu s-au cunoscut niciodată/ între două
dimineți/ ce-și flutură batiste/ între orgoliul meu de
a schimba o lume/ dintr-o singură bătaie de limbă/
și un preacurat amurg/ între vis și credință între
iubire și ură/ sunt aproape om.” („Aproape om”, p.
64). O ironie ludică rafinată, filtrată pe alunecări
semantice inedite, o joacă fină cu universul de
așteptare al cititorului, căruia-i „retează” eventuala
presupoziție a ceea ce ar crede/ intui că ar putea
urma în fluxul poetic: bătaia nu e de aripă, ci „de
limbă”; civilizația e „metatextuală” iar alunecarea e
„-n abis” („Poftiți, domnule Kafka!”, p. 287).

SINGURĂTATEA POETULUI DE CURSĂ
LUNGĂ

Poetul e un solitar, o figură singulară în agora
cetății, care-și asumă singurătatea nu ca pe un crez,
ci ca o platoșă/ mască moștenită la naștere. Așa
cum ursitoarele numesc daruri pentru nou-născut,
pentru poet singurătatea pare să fie perla, platoșa,
masca, oglinda, filtrul între eu și lume, portativul
pe care poate exersa jonglerii prin care să se tradu-
că lumii, pentru a instala un dialog și/ sau pentru a
(nu) fi în/ de acord cu ea. Pentru Daniel Corbu

pare-se că lucrurile sunt clare: „Da uneori îți
încurci socotelile optimismul/ refuză s-o ia de la
capăt în cutia de poștă/ cineva îți strecoară/
Singurătatea/ pe care-o desfaci grăbit ca pe-o tele-
gramă (…)” („Optimismul refuză s-o ia de la
capăt”, p. 56). Masca diformă a unei realități reflec-
tată și tradusă prin organele hipersensibile ale poe-
tului par să răzvrătească și mai mult credințele și
normele între care acesta respiră și viază, reperele
incompatibile ( eu-lume) generând conflicte simțite
cum altfel dacă nu hiperbolic: „Și credințele pot
deveni o stafidă urîtă/ frumusețea un fluture pe
lampă/ cu mustăți străvezii…/ Tu ca într-o plantație
de bumbac rămîi/ rătăcit în mecanismele secolului/
din care cu greu poate plonja cineva/ într-o caleașcă
cu cai/ dar poți vedea cum un poet/ joacă baba-
oarba cu înalte vorbe/ (poate că pentru el pictorul
de alături/ surprinzînd hidoasa realitate imediată/
desenează pești zburători oameni fără urechi)/ E
momentul cînd îndoiala coboară/ și urcă pe deal ca
Sisif/ (…) ai palmele goale/ și te întrebi cum se
cîștigă/ de această dată războiul cu tine”. („Ai pal-
mele goale”, p. 63). Poezia e sângele, fluidul con-
ector cu toatele lumii, de la începuturi până la ulti-
ma clipă respirată: „VII. Da, poezia își continuă
tranzacțiile/ cu carnea mea înrourată!/ Stau în
camera de la etajul patru/ scriu preludii pentru
trompetă și patru pereți/ scriu Tratatul despre
lașitatea lumii/ de la origini pînă în prezent/ (…) o
femeie îmi ghicește în ape tulburi/ adevărul e ca un
copac cu toate/ rădăcinile-n sus… (…)” („Înscenări
pentru liniștea aparentă sau șapte încercări de a
privi lumea printre degete”, p. 70).

PRÂSLEA CEL FENTAT
Toate volumele semnate de Daniel Corbu ne

prezintă un poet congruent cu el însuși, egal cu
toate reperele limbii sale dintru începuturile poe-
ziei, care se contorsionează pe toată gama de sunete
și culori ale lumii, pe care le simte răzvrătit. Un
Dali. Un Kafka. Un Prâslea fentat să se nască, dând
din mâini în apele tulburi ale unei lumi tulburi:
„(…) De ce m-ai născut din carne cînd aș fi putut/
repeta piatra/ cînd aș fi putut fi copac sau spumă/
de mare/ și suferința ar fi locuit departe de mine?/
(…) Pentru cîntec și moarte m-ai născut mamă/
înveșmîntat în viitorul meu de stele căzătoare/ n-
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am contenit să-mi hrănesc propriul gol/ și să mîngîi
pămîntul de sub pleoape (…)” („Intrarea în mira-
col”, p. 76). Daniel Corbu e un poet pe baricade, în
conflict cu lumea filtrată răsturnat țesăturii sale
sensibile singulare: „(…) Cu brațele și întrebările
tale ce face-vei?/ Te-ai născut te-ai născut. Și acum/
pe care drum vine moartea?/ Obosite sentimentele
se retrag în cărți/ tu cu o inimă însingurată răsai/
călcînd în picioare propria umbră/ precum
Dumnezeu orizontul.” („Alt poem care și-ar fi dorit
un final optimist”, p. 86). Precum hamletianul „res-
tul e tăcere”, hiperbolica răzvrătire a simțurilor
poetului e o traducere, ca a mării închisă într-un
cofraj sau a luminii ghemuită toată într-un ciob de
oglindă, așa cum par să facă limitele și grilajele și
normele lumii: „De cînd mă știu am locuit clipe
gata să explodeze (…)” („În rest e liniște”, p. 103).
Astfel poetul pare că se dezbracă succesiv de
cămașa de sare care-i învelește rana, precum
cămășile de ceapă: „El a ajuns să privească lumea
prin mai multe/ răni deodată/ ochiul lui rece se
împrietenise deja cu/ întunericul (…)/ Adesea tre-
cea pe străzi și gîndurile lui trezeau/ un cimitir de
tăcere./ Își urma pas cu pas Nebunia (cu care ani/
de-a rîndul împărțise aceeași flacără)”.
(„Autoportret la persoana a treia”, p. 137).

KAFKA
Poetul e „copacul cu hieroglife” (p. 119) ieșit să

cucerească lumea „cu un braț de metafore” (p.
116). Deci nu e o surpriză că absurdul (ca normă) e
o lume familiară lui, o limbă în care-și poate exersa
solfegiile și amărăciunea. Și, astfel, „S-ar cuveni
un imn pentru/ alunecarea-n abis (…)/ Și pe cînd se
desface-n bucăți zeul tău protector/ și înflorește
văzând cu ochii labirintica/ civilizație metatextua-
lă/ iar miracolul dezgolirii de sine/ atinge apogeul
cu aceeași febrilitate/ cu care neofiții își împart
Paradisul/ nu dispera! (…)” („Poftiți, domnule
Kafka!”, p. 287). Cămașa de ceapă a poetului e
„peticită speranță”, „vis amputat” (p. 287)

MANUAL DE POEZIE SAU POEZIA (PE)
CRUCE

Masivul volum semnat de Daniel Corbu e un
manual al poetului către sine însuși, o hartă către
cititor, un GPS complet pentru toate formele geo-

grafice și geometrice care compun universul poetu-
lui.

„În aparență, poezia lui Daniel Corbu documen-
tează haosul (…) ea exprimă ceea ce poetul însuși
numește o civilizație voievodală și metatextuală.
Temelia e a unei simbolistici bine articulate (arle-
chinul, crenelurile, balurile, proscrisul, infanta,
gestul seniorial, eșafodul) care trimite la amintita
temă medievală (…).”2 „Ea mă oprește/ cînd plîng
din oarecari pricini/ ea îmi încolăcește în jurul gîtu-
lui fularul/ ca pe un șarpe kaki/ îmi admonestează
birjareriile îmi sprayază Apocalipsa/ îmi potrivește
mai bine zorii în inimă/ ea îmi apasă pedala curaju-
lui și mă apără/ de propriul frig./ Ea mă izbăvește
de îngerii cei răi/ de faraonii văzduhului/ cu care
lupt în donquijotesca mea impertinență/ și mă
corectează ca pe-un șpalt în nopțile/ cînd i se pare
că mor prea încet” („Poezia”, p. 153).

POEZIA-CEAPĂ
Lectura textelor cuprinse în acest „manual” de

lectură și de auto-prezenatare a poetului Daniel
Corbu, un roman de poezie, de fapt, e precum
exercițiul de dezbrăcare a cepei de cămășile care-i
îmbracă miezul dulce: o surpriză care încurajează
dezvelirea pentru a experimenta senzații rare, de
cea mai bună calitate. Nu jonglerii facile de însăi-
lare de termeni, nu ironii ieftine, nu hăhăieli prin
care se încearcă acapararea cititorului într-un
păienjeniș subțire și nerezistent la ochiul (critic)
format, nu giumbușlucuri facile – cum pot fi găsite,
azi, multirăspândite pe/ de toate canalele (sic!)
media. Ci un hibrid rar de inteligență, sensibilitate
și trăire, făurit ca o pânză de mătase din multe fire
intertextuale. O lume metatextuală, o ceapă parfu-
mată de cea mai bună calitate care-ți face ochii să
lăcrimeze și te provoacă să cauți, cămașă după
cămașă, miezul dulce. Inima cepei. Perla cepei.
Coaptă.

Note:
1. Daniel Corbu, Manualul Bunului Singuratic, Cu o

prefață de Ioan Holban, Editura Cartea Românească
Educațional, Iași, 2019.

2. Ioan Holban, „Poezia pe un tărîm de focuri benga-
le”, prefață vol. ed. cit., p. 18.
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„La sfârşitul fiecărei agonii, stă un observa-
tor care arată cu degetul”, scria, odinioară, una
dintre cele mai cunoscute mărturisitoare ale
terorii istoriei care a fost Virginia Woolf.
Celebra romancieră făcea atunci dovada că nicio
conştiinţă artistică nu poate fi cumpărată de fap-
tele prezentului în care vieţuieşte atunci când îşi
„negociază” supravieţuirea sub specie eternita-
tis căci asta nu se poate face altfel decât în direct
raport cu divinitatea, singura, în fond, cu care se
simte capabilă să consoneze sau căreia încearcă,
autocratic, să i se opună. Este aceasta o realitate
a fiecărui secol, pe care o confirmă, acum în
cheie lirică, şi Secundele de nisip ale poetei
Aurora Ciucă, altfel de Ore ale timpului nostru
postpandemic.

Atunci când renunţă la veşmântul profesiei
care a consacrat-o prin seriozitate şi rigoare pen-
tru a îmbrăca straiele poemului, autoarea îşi
reclamă, întâi de toate, dreptul la timp. Un drept
pe care epoca noastră ni l-a furat, un drept care
ni se impută, dar un drept fără de care nu putem
fi nici umani, nici zei deopotrivă. Citez, in exten-
so, pentru plăcerea demonstraţiei, din poemul
De tempore: „Am dreptul să vorbesc,/ nu trebuie
să ajung în Hyde Park,/ nu-mi trebuie un scaun
pe post de scenă/ printre toți vorbitorii lumii/ din
speaker`s corner,/ azi vorbesc despre timp/ de
aici, din colțul meu de lume/dintre cele două
străzi”. Şi o face, deloc paradoxal, ci firesc, aşa
cum au făcut-o şi alte mari conştiinţe feminine
din constelaţia liricii care o precedă: cu o delica-
teţe şi fragilitate pur aparente, care, fără a
resimţi decât arareori nevoia unor surde pole-
mici, au dovedit că au suficientă forţă în sine
pentru a produce metamorfoze şi salturi specta-

culoase asupra nevoii de reflecţie a celorlalţi. 
Fără a se referi în mod explicit la trăirile

generate de marile crize ale contemporaneităţii,
Aurora Ciucă încearcă şi reuşeşte pe deplin o
excizie pe trupul viu al unui prezent mort.
Acestuia îi opune, cu toată convingerea, atempo-
ralul propriilor trăiri, căci propriile trăiri sunt
martorul eternităţii ascunse în fiecare secundă.
Registrul tematic al acestui volum de poeme se
construieşte şi totodată se deconstruieşte pe sine
la intersecţia a două mari direcţii, timpul şi con-
ştiinţa, cărora le sunt subsecvente şi altele,
detectabile cu uşurinţă doar de către ochiul citi-
torului de elită, ochiul acela încercănat de lec-
turi. Dar aproape întotdeauna, cu puţinele excep-
ţii în care poeta îşi îngăduie luxul de a aluneca
voluntar în reverii pricinuite de acel illo tempore
care, pentru ea, se numeşte atât de frumos ultima
copilărie, tonul său nu este unul confesiv, ci
declarativ, lucru rar întâlnit în cazul vocilor liri-
ce feminine. Aşa, de pildă, în poemul
Numărătoare, are curajul de a mărturisi că se
simte atât de bătrână încât poartă „un secol pe
umeri”, în vreme ce, în poemul ce dă şi titlul
volumului, Secunde de nisip, latura parţial
subiectivă e doar semnul acelui eu alungat din
cetate care se întoarce acolo pentru a reclama
dreptul la fiinţare în numele întregii umanităţi,
lezate de angoasele raportării la veşnicie: „Și-n
dimineața aceasta/ ne măsurăm trecerea/ prin
deșertul primordial/ cu sacadate secunde de
nisip,/ neștiind că timpul e-ascuns în noi,/ bieți
pelerini prin eternitate,/condamnați să ne cău-
tăm/ propriile urme...”.

Călătorind prin deşertul cuvintelor lipsite de
sens, autoarea însă îşi descoperă propria misie:
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aceea de a contracara aşa-zisul real mediatic,
numai prin forţa constructelor unei mitologii
personale. Da, e adevărat, din ea nu lipsesc
figuri de prim rang din mitologia greco-latină,
este invocat Olimpul, lui i se alătură Atena,
Arachne sau poeta Sapho, repere ale unui tip de
cunoaştere cu resurse iniţiatice. Volutele creaţiei
fac apoi ca literele să îi devină lunatice, transpu-
nându-se în ritm şi armonii eminesciene, pentru
a-i recompune poemele nescrise ce „se-nghesu-
ie-n rafturi de gând,/ morman de cuvinte și vise/
refluxul stelar așteptând.// În noaptea tăcerii
ascunse/ lunatice litere-apar/ și-n ochiul albastru
prelinse/ scriu lacrimi aduse la mal”.  

Cum se întâmplă întotdeauna în cazul autori-
lor care deţin pârghiile marii culturi, pe care au
internalizat-o pe calea lecturilor întreprinse de-a
lungul unei vieţi întregi cu scrupulozitate, fără
ispita autosuficienţei, şi în cazul de faţă avem de
a face cu o hotărâtă respingere a instantaneelor
mass-media, care confiscă intimitatea şi autenti-
cul construcţiei de sine, limitând dezvoltarea
naturală, organică a inteligenţei individuale şi,
implicit, colective. Un adevărat jʹaccuse se
întrezăreşte în cea de a doua parte a Secundelor
de nisip, acolo unde, într-un poem precum
Online, „Fără de veste, toți am mușcat/ din
mărul acela pe jumătate-nceput,/ (…) Fără de
veste, am fost încercuiți/ de măștile anonimilor
cu nume de prieteni/ pândindu-ne, prin marele
ochi,/ fiecare gest, fiecare pas,/ hipnotizându-ne
ca șarpele boa/ gata să atace, să muște,/ să otră-
vească mărul pe jumătate-nceput/ din trista gră-
dină globală/ prin care ne perindăm peripatetic/
preamărind ignoranța și spleenul/ cu false cuvin-
te închise-n cercuri,/ lipsite de dreptul de-a se
despărți în silabe...”. Punctele de suspensie cu
care îşi încheie versul Aurora Ciucă devin o cale
deschisă către un apocaliptic Tablou final, şi el
încrustat în dure tuşe cu tentă militantă, împotri-
vă acelor voi care au inventat, pentru a ne con-
trola şi colora nefericit, păgubos rutina fiecărei
secunde, „o culoare/ mai complicată decât
secundarul oranj, (…)/ cea a copiilor
abandonați/ la porțile mari ale nepăsării,/ cea a

copiilor-soldați/ trimiși pe toate fronturile
despărțirii/ și ale violențelor.../ da, ați inventat/
cea mai sinistră culoare/ pentru tabloul de fami-
lie al planetei”. 

De remarcat puterea de convingere a acestei
stranii frumuseţi discursive, care nu intră în
arenă cu armele spectaculoase ale manipulării –
deşi autoarea le cunoaşte şi stăpâneşte pe deplin
–, ci cu smerenia lumii de odinioară, cea din care
provine, cu smerenia altfel spus a propriei gene-
ze. Ca şi la Blaga, veşnicia, nu doar înveşnicirea
prin cuvânt, s-a născut la sat. Mai precis, în satul
bunicii, figură invocată în mai multe poeme ca o
preasfântă biserică sau ca o vestă de salvare din
ghearele unei lumi care a înlocuit temeinicia
adevărurilor simple cu minciuni cosmetizate.
Aurora Ciucă este o conştiinţă care s-a edificat
prin credinţa asumării propriului drum. E, în
fond, un adevăr similar, cel pe care îl poartă cu
sine Dumnezeul din aceste poeme, cu acela atât
de limpede expus cândva de mitropolitul
Bartolomeu Anania, care ne îndemna să nu
uităm, „crucea pe care o poartă omul e o suferin-
ţă, fie sufletească, fie trupească, fie că e vorba de
un dor neîmplinit, de o lacrimă. Contează să ne-
o asumăm, chiar dacă ne e dată”. Cred că poeta
şi-o asumă deplin, poate fiindcă, parafrazând-o,
a iubit prea mult cuvintele, înveşmântându-se în
miezul lor pentru a se ascunde de viciata cale a
celorlalţi, „fugind de oamenii fără rimă/ fără
sens, fără metaforă,/ de oamenii fără înălțimea/
îngenuncherii...”.
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Despre Letiția Vladislav scrie Dan Culcer în scurta
introducere la romanul Puzzle. Chemarea cocorilor că
„Pe o insulă care nu mai există, în mijlocul Mureșului
ardelean, din coasta Apusenilor, râu cu ape grele și vâr-
tejuri periculoase, s-a născut, simbolic, o prozatoare”.
Un sat dintre Mureș și Strei, Folt din comuna Rapolt,
județul Hunedoara, este locul nașterii și al copilăriei
unei copile ciudate, nesupuse și visătoare, care va porni
de tânără în lumea largă fără teamă de necunoscut. A
studiat la Facultatea de Limba și Literatura Română a
Universității din București între 1970 și 1974. A debu-
tat cu Vrăbiile pământului (Editura „Albatros”, 1978),
carte premiată de revista Luceafărul, distincție de renu-
me în acele vremuri. Tot în țară a mai publicat Viață la
prima vedere, proză scurtă, în 1980. La 30 de ani, în
1981, Letiția Vladislav a emigrat legal în Germania, ca
apoi să trăiască un timp în Spania și, din când în când,
în Brazilia. Viață într-un pumn de lacrimi și Vise în
penumbră sunt două cărți de poezie care completează
opera de creație a Letiției Vladislav. Ambele au fost
publicate la Editura „Grinta” din Cluj-Napoca, în 2016
și 2018. Romanul Puzzle. Chemarea cocorilor a văzut
lumina zilei și a tiparului la Editura bucureșteană
„Eikon” în anul 2019. Este un roman întârziat care,
după anumite opinii, ar introduce-o pe prozatoare în
galeria de lux unde se întâlnesc nume de greutate ale
unor scriitoare ca Hortensia Papadat-Bengescu,
Gabriela Adameșteanu, Henriette-Yvonne Stahl, Dana
Dumitriu, Maria-Luiza Cristescu, Sânziana Pop și, aș
adăuga eu, Florina Ilis și Doina Ruști. Sigur că este o
afirmație puțin riscată care așteaptă o demonstrație
temeinică.

„Nu pot scrie decât românește, în altă limbă nu simt
nimic” și „Duc țara în mine ca pe o a doua inimă” sunt
două ziceri sentențioase despre viața și spiritul unei
expatriate devorate de o incurabilă nostalgie. Acasă și
amintire sunt două ferestre ce se deschid și se închid
înspre și peste această nostalgie intensă ca însăși
existența. Puzzle. Chemarea cocorilor este un roman al

experienței și al rememorărilor voalate în acce-
sele intermitente ale unei maladii nemiloase care
șterge memoria – e vorba de Alzheiemer. De fapt
mimarea bolii are funcție simbolică neînsem-
nând altceva decât timpul îndelungat cât o viață
întreagă care estompează sau șterge amintiri. În
mintea eroinei, Teruș, internată la un azil de vâr-
stnici, „norii” și „clăbucii” care obliterează
memoria alternează cu momente de iluminare,
de aducere aminte, într-un joc aleatoriu cu incur-
siuni și reveniri, care nu permite nici o ordine
cronologică, ci doar alternanțe începând cu tre-
cutul îndepărtat și urmate apoi de căderi în pre-
zentul cețos și confuz. Puzzle. Chemarea cocori-
lor devine astfel o carte a destrămării și a
ștergerii care, în plan subiectiv suscită în lector
stări de tristețe și dezolare. Alternanțele de care
am pomenit, ce lasă impresia falsă că survin fără
un plan aparent, sunt în realitate un agent narativ
prin care se construiește întregul text. Drept
urmare acesta capătă structura unui puzzle, a unei suc-
cesiuni de secvențe care, puse cap la cap, dau o imagi-
ne cât de cât inteligibilă. De aici și unele dificultăți de
lectură. 

Teruș trăia „sufocată între clăbuci”, adică „Trăia
închisă într-un Puzzle și descoperise că unele piese lip-
seau”. (op. cit., p. 305). Ca-n viață – unele amintiri s-
au șters pentru totdeauna: memoria s-a debarasat de
ele, urmându-și rețeta de reîmprospătare pentru noi
acumulări și tot așa... Între vis, ficțiune și realitate se
derulează toată istoria ale cărei episoade, mai scurte
sau mai lungi, sunt presărate în acel puzzle din care lip-
seau alte piese, chiar dacă unele din ele se recuperau la
întâmplare, iar altele se repetau, se amplificau sau se
diminuau. Este o sete neostoită de amintiri care „se
căutau cu lupa”, nu atât prin recursurile personajului
cât prin insistentele reîntoarceri ale autoarei. Ea este
de-a dreptul posedată de dorul de acasă, de nostalgia
copilăriei, de imaginea locurilor natale. Pur și simplu.
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„Acasă mă întorc întotdeauna/ cu capul în jos,/ de frică
să nu strivesc/ amintirile” este un principiu de mișcare
înapoi, către spațiul originar, așa cum remarcă Pușa
Roth într-un articol din 2018. Ce se mai poate oare
revizita în acel obsedant spațiu originar? După cum se
înțelege din carte și după ceea ce notează și Pușa Roth
nimic mai mult decât „pământul când plouă”, „macul
meu cel roșu”, „holda de grâu”, „mierla/ strigându-mi
numele”, „buruienile îngrămădite/ deasupra gropii/
fără cruce.” (Extrase din poezia scriitoarei, citate de
Pușa Roth). „Nimic mai mult” are valabilitate pentru
impulsiunea poetică de moment; în realitate spunem:
„mult mai mult”. Recursul către universul copilăriei nu
este singular, ci este efectiv copleșit de rememorări ale
unei vieți întregi: perioada liceului, studenția, iubirile,
căsătoria, pierderea unor ființe dragi, traiul în țările de
adopție, mai cu seamă în Brazilia, boala și bătrânețea.
Corsi e ricorsi, principiul lui Gianbattista Vico, se apli-
că în cazul Letiției Vladislav nu la marea istorie, ci la
scrierea istoriei personale, a vieții trăite pe parcursul a
șapte decenii. 

Amintirea priveliștilor rustice se amestecă cu
imaginea unor figuri de oameni, odinioară apropiați, și
cu crâmpeie ale unor evenimente trăite sub comunism
– întovărășire, colectivizare, descinderi ale miliției:

„De la grajduri luam apă. Fântâna nu era acoperită.
O parte din ziduri erau crăpate. Puteai vedea holdele de
peste Mureș. Cealaltă parte se mai ținea pe picioare.
Mulți ani, aici au fost clădirile școlii generale.
Domnișoara Melania lucrase așa de intens cu noi că
reușisem să facem o mică piesă de teatru după Balada
unui greier mic. La toți ne plăcea Topârceanu. După
ce-a venit Întovărășirea, mai funcționau câteva camere
ca săli de clasă, o cantină și un fel de dispensar unde
lucra doamna Viorica, ce a plecat mulți ani mai târziu
prin Germania, ca doctoriță. Colectivul a ruinat absolut
tot ce reușiseră tovarășii dinaintea lor.” (p. 167).

Viața era sărăcăcioasă și apăsată de temeri: lipsuri
de tot felul, penurie a mijloacelor elementare de
subzistență, urmăriri ale organelor de ordine, sănătate
precară, racile sociale precum alcoolismul, adulterul și
hoția. Însă dincolo de orice neajuns rămânea privile-
giul reveriilor:

„Era o binecuvântare să poți visa. Cu sticlele de apă
de la grajduri, hainele ascunse în Berc, cucuruzul furat
și prăjit pe Insulă, știrile de la Europa Liberă, cele din
sat, aripile ce-i creșteau și minunea de a zbura mai sus,
așa de sus că putea atinge Grădiștea cu degetele picioa-
relor. Ori alte locuri, despre care n-a citit niciodată
nimic, nici nu era sigură că există, însă în somnul ei
apăreau și rămâneau pentru o vreme. Locuri unde ți se

pare așa de ciudat să fixezi un zid, un copac sau o cără-
ruie de pământ, să te oprești, uitându-te unde ești, răs-
foindu-ți cu viteza luminii materia cenușie, așteptând
un răspuns...” (p. 171).

Se conturează și o topografie a locurilor cunoscute
sau străbătute din când în când: cotloane din satul
natal, împrejurimile acestuia, apele Mureș și Strei, apoi
localități și zone mai apropiate sau mai depărtate:
Hațeg, Densuș, Ohaba de sub Piatră, Ponor, Pui,
Livadia, Baru Mare, Munții Retezat din zare, Simeria,
Orăștie, Petroșani. A venit mai târziu București, cu
colegii de facultate, cu audiții de rock-and-roll, hippy,
Flower Power, cu... onaniștii ascunși în tufișuri sub
ferestrele căminului de fete din curtea Facultății de
Drept. Se întrebase dacă va rămâne „...o fată simplă,
refugiată în oraș, trăind între cărți și ziare? Studentă.
Apoi voi scrie. Despre viața lor și viața mea. Tot ce-mi
trece prin cap. Ori voi face un film. Despre aceeași
temă. Satul, oamenii și istoria lor” (p. 123). O intuiție
perfectă, dacă ea a funcționat realmente în prima
tinerețe a autoarei, sau este pur și simplu o ficțiune
pusă pe seama unei eroine amnezice. Însă, la urma
urmei, „Viața, acest puzzle imens, aștepta la poartă” (p.
103).

După absolvirea facultății și publicarea primelor
cărți, a urmat plecarea legală (și nu fuga, insistă scrii-
toarea) în Germania, apoi sejururile în Spania și, mai
rar, în Brazilia. Amintiri din acele țări, mai cu seamă
din Brazilia, răsar mai frecvent din cețurile memoriei
lui Teruș, în tinerețe o incertă Minodora. Amintiri din
sat, din București, căsătoria, moartea pretimpurie a
soțului, absolut toate consemnate în cinci caiete, să nu
se piardă în negura uitării: „Erau amintirile ei, scrise de
ea, trăite de ea, ar fi trebuit s-o afecteze” (p. 150). Un
material biografic detaliat, substanțial cantitativ și
informativ, parcurs à rebours, multifocalizat, întors pe
toate fețele. Informația autobiografică, amintirea ca
atare, este aproape imposibil de despărțit de ficțiune.
Însă nu acesta este demersul prezentării noastre. Spre
exemplu, imaginea exotică a Braziliei datează din
copilărie, fiind inspirată de o simplă hartă agățată pe un
perete. Reveria a fost premonitorie: la maturitate,
imaginea a devenit realitate, chiar obsedantă! Harta nu
va mai fi o crimă împotriva umanității, dar devine un
dușman al liniștii în familie:

„ – Când vine tac-to să arunce harta asta la gunoi,
zise furioasă, arătând spre perete. Nu-ți mai inventa
istorii! Din nou ești în Amazonia. Îți face coșmaruri...

O acoperi și stinse lampa. Visul plecase. Numai
harta, furată de taică-so de la școală, stătea agățată de
perete. Adormi imediat” (p. 180).
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De la visul copilăresc la realitate s-au scurs, proba-
bil, câteva zeci de ani. Închipuire și lume cunoscută pe
viu în care apar Jair, cântăreții exotici și distracțiile
nocturne, jungla, oceanul, atmosfera sufocantă, exce-
siv de umedă și de caldă. „Aici, între coardele chitarei
și cachasă [...], corpul era făcut să simtă și să se bucure
de ce simte, să arate ce poate și cât de departe va
merge. Sufletul era gol. Era o sărbătoare a simțurilor,
iar ea, spectatorul căzut de pe lună. Nu învățase să
simtă ca ei” (p. 183). Odată cu vârsta toate se refugiază
într-o amintire a Paradisului, dar și aceasta poate dispă-
rea în uitare. Mai persistentă este imaginea paradisului
natal la care protagonista se întoarce mai des, răzbind
prin norii și clăbucii amneziei morbide. Descrierea este
pregnantă, are o forță de evocare susținută emoțional,
este o adevărată jubilație:

„Și așa cum toate se duc, pentru că este o anumită
ordine între cer și pământ, s-a dus și primăvara. Cum
teiul înflorise ceva mai târziu, mai puteau dormi noap-
tea mirosind a nemurire. Nimic și niciodată nu se va
găsi ceva mai divin ca florile de tei. Totul era verde.
Cucul, când te întindeai sub nuc, încercând să ațipești,
găinile, dimineața devreme, când mai aveai poftă de
somn, gâștele vecinilor, privighetoarea, în nopțile cu
lună și stele, și vise ce cădeau peste tine, amintiri
duioase, tăindu-ți respirația, pentru că nu le mai doreai
în capul tău. Soarele era cald. Mureșul respira cu plă-
cere...” (s. m., I. L., pp. 265-266).

Miresmele de ruralitate îndepărtată sporesc în
savoare și autentic atunci când pe prozatoare o ia gura
pe dinainte și-i scapă în text vechi cuvinte dialectale
din sudul Ardealului. Nu m-am putut abține să nu le
notez, sunt relativ numeroase iar unele se repetă:
„zamă” (ciorbă), „căruț” (cărucior), „șopru” (șopron),
„ocol” (curte), „corfă” (coș), „holdă” (ogor, teren cul-
tivat), „sfetăr” (pulovăr), „cioare” (ciori), „straiță”
(traistă), „căfei” (cafea), „cucuruz” (porumb), „lepede-
ie” (cergă, velință), „zdrămțar” (acoperământ de pat),
„brudină” (bac, loc de îmbarcare), „perină” (pernă),
„acaț” (salcâm), „plev” (în alte zone „pleu”, bucată de
tablă), „căuc” ( în alte zone „cauc”, polonic),
„copârșeu” (sicriu), „zmicurat” (fărâmițat, în text:
curățat porumbul de pe știuleți), „căput” (suman) și
altele, al căror sens ezit să-l precizez: „ploatăn”, „fere-
deu”, „grompiri”...

Viața retrăită prin amintiri este așadar un puzzle: o
reconstitui după cum îți vin în memorie piesele și vezi
că unele spații rămân albe: anumite secvențe lipsesc,
nu mai pot fi recuperate: este în firea acestei facultăți
mentale – nu poți înmagazina totul, de-a fir a păr, o
asemenea memorie ar duce la demență, ca în Funes cel

ce nu uită, una din povestirile lui Borges. Memoria ce-
i aparține Letiției Vladislav este involuntară, subiectivă
și profund afectivă. Dan Culcer, temerar, se gândește la
„ochiul dumnezeiesc al autorului atotputernic”, adică
la o relație demiurgică dintre creator și text, dar, consi-
der eu, acest apanaj al atotputerniciei este subminat de
ezitări, evaziuni și întreruperi impuse tocmai de jocul
de puzzle, țesătură a unei memorii terestre cu golurile,
nesiguranța, revenirile și recuperările ei, chiar dacă
simulate pentru a declanșa și a întreține fluxul narativ
meandrat: 

„Unul după altul au venit gândurile înapoi. Spital.
Să sune la școală. Să le spună copiilor. Să-l hrănească
pe Tomi, ce se liniștise. Trebuia să facă o cărăruie în
fața casei. Viața, acest puzzle imens, aștepta la poartă.
O piesă din cele multe a plecat, s-a pierdut, n-o mai
poți înlocui. Rămâne restul. Și golul lăsat de piesa pier-
dută. Și, de la un moment la altul, a acceptat că această
cărăruie merge numai înainte” (p. 103). Acest puzzle
este vizibil și acceptat și de cunoștințele lui Teruș, căre-
ia îi sunt atribuite toate cele cinci caiete cu amintiri.
Doctorul care îi diagnosticase boala, suferind cândva
de o maladie asemănătoare de care se vindecase, îi
lămurește situația care o copleșea: 

„– Viața ta n-a fost în ordine, îi spusese, îmi tot
relatai una și alta, le-am pus cap la cap, căutându-le
ceva comun și n-am găsit nimic. Ai trăit intens încer-
când să-ți faci un Puzzle pentru înrămat în perete” (p.
239). Și replica lui Teruș: „ – În Puzzle îmi lipsesc
piese […], nu le pot înlocui” (id.). 

În final, senzația și imaginea zborului trimit către
îndepărtata și imponderabila copilărie (iarăși!). Este
compensația pentru „cuibul pierdut” printr-o simbolică
ridicare la cer fiindcă „Ei îi plăceau cocorii. Când se
mai putea ruga implora cerul s-o transforme în cocor
într-o altă viață” (p. 303). Amintirile unei vieți trăite cu
atâta intensitate deschid calea către împăcarea cu sine
și sublimitatea unei transfigurări viitoare într-un „din-
colo” acceptat. „Închise ochii și așteptă să-i crească
aripile. Și în vreme ce umerii îi tremurau cumplit și ari-
pile se lungeau peste mâinile ei, auzea cocorii cum o
strigă [...]. 

Își lungi aripile și începu să plutească” (p. 305).
Roman al rememorării și al experienței, Puzzle.

Chemarea cocorilor este și un roman poetic. Letiția
Vladislav este, a dovedit-o cu devoțiune, o natură poe-
tică irepresibilă.
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Departe de a purta în paginile sale ecoul stins
al uitării, romanul Cochilia, semnat de Gheorghe
Schwartz, a apărut în anul 2020, sub egida
Editurii Limes, într-o a doua ediție, revizuită după
30 de ani. Într-o permanentă glisare între realism
și dimensiunea fabuloasă a mitului, textul reface
mișcarea blândă a valurilor de pe o mare a spune-
rii, împingând povestea doctorului Diamant cât
mai aproape de țărmul surpat de vreme, acolo
unde se transformă într-o scoică cu puteri divina-
torii, etalând trecutul, prezentul și viitorul.

Urmând striațiile discursul narativ, lectorul
trece alături de protagonist dincolo de stratul
cornos exterior, urmând calea interior-labirintică
până la ajungerea în Apex, sub atenta supraveghe-
re a unui povestitor, mare maestru de ceremonii,
înzestrat nu doar cu o inteligență vie, ci și cu un
umor aparte, recunoscându-și natura
compozițională unică – aceea de pretext mobil în
construirea intertextualității.

Ludicul, deconstrucția narativă și rearanjarea
textuală, ironia fină, suspendarea resorturilor spe-
cifice echilibrului cronotopic ori ridicarea
interstițială a unor enclave narative sustrase orică-
rei realități posibile sunt doar câteva dintre punc-
tele de forță ale scriiturii lui Gheorghe Schwartz.
Cochilia devine astfel un meta-simbol al
existenței, al zbuciumului interior transformat în
căutarea neistovită a centrului.

Niky Diamant este liantul dintre planurile
narative, trăind la limita dintre viață și mit. Ales al
Sorții, adică al naratorului-păpușar, doctorul se
vede prins într-o rutină obositoare, întreruptă doar
de intrarea în Casa Colțea, o cetate specifică
atemporalității, cu caracter himeric. Schimbul de
locuință interpunde în destinul personajului pre-
luarea unei moșteniri culturale, dar și a aurei ce îl

învăluise pe bătrânul Colțea, dincolo de care tot
ceea ce poartă atributul realului se relativizează
până la anularea completă.

Povestea în sine este învăluită de sunetul valu-
rilor, antrenând lectorul într-o complicitate vizibi-
lă și asumată conștient. Niky este prototipul unui
rătăcitor în matricea spiritului, aflându-se la
intersecția dintre spirala exterioară și Apex, ghi-
dându-se după indicațiile sibilinice ale lui Rori-
Inka-Kakadu și după vibrațiile toposului fabulos
din cartierul Piatra Arsă. Autorul calcă alături de
erou timpurile, ajungând până în contemporanei-
tatea tot mai greu de înțeles.

Romanul nu poate fi privit în termenii unor
antinomii fixe, căci se construiește simbolic în
sensul invers al narațiunii. Primordiala ajungere
în centru generează nașterea spiralelor, dincolo de
care este doar pustiul lumii. Agitația exterioară,
senzația de furnicar obosește ființa, iar pentru
doctorul Diamant șansa unei veritabile salvări
este chiar cea prin cunoaștere, prin revigorare a
gândirii. Întoarcerea la simplitatea ascunsă, ade-
sea înfricoșătoare, este cu adevărat o provocare cu
care nu toate personajele sunt dispuse să se
înfrunte. În cazul lor, metamorfozarea rămâne
singura soluție, ca și destinul lor suspendat între
capitolele romanului.

Cochilia este o carte construită secvențial, ce
își asigură, paradoxal, unitatea prin digresiunile
menite să evidențieze supratema textuală.
Structura compozită devine mai puțin observabilă
prin ochiul unui cititor blazat, aflat în căutare de
povești spuse, în timp ce lectorul adevărat se
dovedește a fi acela în căutare de povești trăite în
universul romanului, alături de personaje. Această
fragmentaritate voită, alături de trecerile dinspre
planul real înspre cel mitic, teatralizează textul,
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ascunzând dincolo de cortină o lume pusă ulterior
sub lumina reflectorului.

Mutarea în Casa Colțea redimensionează
raporturile cu lumea exterioară, prinsă sub tăvălu-
gul istoriei. Comunismul, cu mecanismul său dic-
tatorial, Revoluția, cucerirea democrației și falsa
ridicare a Statului, pandemia – iată coordonatele
discursului narativ, care contrapune acești vectori
dimensiunii imemoriale din cetatea al cărei stăpân
devine doctorul Diamant. 

Niky rămâne un personaj puternic, supus pre-
siunii constante pentru a deveni un diamant.
Strălucirea sa irizează cochilia lumii, iar aluneca-
rea în timp, spre centru, interiorizează acestă
lumină.

Experiențele fundamentale existenței (moar-
tea, iubirea) se redimensionează în raport cu pla-
nul romanesc, naratorul deschizând și închizând
uși fictive, în timp ce labirintul Casei Colțea,
devenită centrum mundi, pare să fie într-o conti-
nuă mișcare. În Cochilia lui Gheorghe Schwartz
nu personajele aleg toposul, ci toposul filtrează
figurile imaginare dorite. Spațiul capătă atributul
organizității, este viu și palpită în același ritm cu
protagoniștii. Profesorul Colțea, doctorul
Diamant și Domnișoara se sustrag existenței pro-
fane, fiind absorbiți de casa ce se închide asemeni
unei cochilii. Înăuntrul și în apropierea ei imedia-
tă, existența se desface odată cu fâșiile de întune-
ric, în timp ce misterele nedezlegate întrețin resor-
turile mitului.

Ascensiunea în carieră, împlinită după moar-
tea lui Rori, nu este ferită de jocurile de
construcție textuală, susținută mai ales de plurali-
tatea vocilor care compun divanul mișcător al
lumii. Astfel, naratorul joacă un rol propriu, deve-
nind în egală măsură un regizor, a cărui viziune
calibrează spectacolul de pe scenă. Inserția ele-
mentelor fantastice, fabuloase, precum prezența
papagalului vorbitor Inka-Kakadu, care preia nu
doar conștiința defunctei soții, ci chiar glasul
acesteia, este acceptată de protagonist fără uimire
excesivă, devenind o normalitate în jocul de-a
viața. Dedublarea simbolică și dimensiunea ale-
gorică recompun, așadar, fiecare spirală a
Cochiliei. 

Retras între zidurile unei case construite parcă
pe ruinele unor lumi prăbușite, Niky se vede
nevoit să își asume o multiplicare identitară: este
tutore, conducător al unei comunități cu rădăcini
arhaice, artist, îndrăgostit, înțelept ș.a. Doar tim-
pul poate cerne rămășițele sufletești, făcându-l pe
erou parte a centrului spiritului. Retragerea din
fața zbuciumului istoriei și coborârea pe firul de
păianjen al trecutului, până la uitare anulează
orice conflict narativ transparent în favoarea ade-
văratei mize scriitoricești: viața în orizontul
cunoașterii. Protagonistul lui Gheorghe Schwartz
este, în egală măsură, un Robinson descoperitor
de lume, un Gulliver într-o Casă a Minunilor sau
un Don Quijote în luptă cu uitarea. Dincolo de
Apex, personajul se pierde printre frânturile de
scoică spartă, înțelegând că nimic nu mai era ca
înainte: „Totul, absolut totul, devenise altceva, se
terminase”. (p. 322) Timpul străpunge fascicular
oameni și locuri, luminând sau întunecând, rând
pe rând, fiecare poveste.

Dincolo de aspectul romanesc, discursul are și
un caracter eseistic, înaintând publicului o ple-
doarie reflexivă despre existență și despre limitele
sale. Deveniți umbre ale protagonistului, cititorii
avizați intuiesc în mișcările oscilatorii ale textului
ecoul surd al eternului îndemn: Lasciati ogni spe-
ranza, o voi che entrate! Asta cu atât mai mult cu
cât prozatorul însuși e prins într-o cochilie pro-
prie: „Din interiorul cochiliei nu ne parvine decât
zgomotul mării. Spărgând scoica, nu se mai aude
nimic. Efectul nu se traduce în nici un dezechili-
bru notabil: valurile mărilor vuiesc în continuare,
la fel de capricioase, fără să se simtă în nici un fel
că din niște cochilii sparte s-au mai scurs în neant
zvonuri asemănătoare. Nu, „afară”, sfărâmarea
unei scoici și dispariția unui vuiet nu produc nici
un dezechilibru notabil” (p. 324).

Gheorghe Schwartz readuce în actualitate un
roman puternic, antrenat de resorturile
postmodernității, cuplat însă pe actualitatea ine-
puizabilă a plăcerii de a povesti: despre viață, des-
pre literatură și despre eternitate.
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Fraza modestă din titlu aparţine unuia din
vechii prieteni ai Cernăuţului literar, Vlad Vlas.
Am memorat-o de pe când eram în compania
regretatului Vasile Leviţchi, în casa-i bucovinea-
nă. De-atunci s-au scurs mai multe decenii.
Românul basarabean,Vlad Vlas, şi-a schimbat
prefixul existenţial de 70, semnând sute, poate
mii de articole de publicistică, interviuri cu
Eugeniu Doga, Mircea Druc, cuplul de lebădă
Doina şi Ion, Ştefan Petrache şi alţi corifei autoh-
toni, cronici, schiţe, foiletoane, plus cinci cărţi de
beletristică. La una din lansări, Vlad Vlas ne-a
uimit cu sinceritatea-i paradoxală: „Sunt un
mincinos, care spune totdeauna adevărul.
Scriu despre ce îmi doresc şi despre ce mă
tem!”.

Dacă orice om de creaţie are răstimpuri şi
răbufniri faste şi nefaste de inspiraţie, cea mai
înfloritoare perioadă pentru Vlad, după cum recu-
noaşte el însuşi, ţine de ultimele decenii de şedere
la Piatra Neamţ. Drept mărturie sunt titlurile
romanelor, care vorbesc de la sine: S(c)lavul din
mine, 2008, Aşteptând seninul, 2013, Chemarea
regatului spart, 2014, Un strop de iubire,2017,
100 fără Unire, 2018. Editorul său şi colegul mai
în vârstă şi experienţă în ale scrisului, doctorul şi
criticul Virgil Răzeşu vorbeşte în una din cronici-
le sale despre modestia, inadaptarea şi tristeţea
semnatarului celor 5 romane: „Vlad Vlas este un
român basarabean nefericit nu pentru traiul pe
care l-a dus până la limita maturităţii absolute, ci
pentru «ŢARA» lui, tăiată în două de o apă.
Scriitorul Vlad Vlas face parte din nefericiţii care
nu încetează o singură clipă să plângă şi să
deplângă soarta. A lui şi a celorlalţi. A trăit

aproape toată viaţa, aşteptând acelaşi îndemn al
lui Alecsandri, din 1859: Vin la Milcov cu grăbi-
re/ Să-l secăm dintr-o sorbire. Milcovul a fost sor-
bit la vremea lui şi şi-a refăct albia. Prutul mai
are de aşteptat ca minţile rătăcite şi tulburate de
monştri să dispară şi să renască o dată pentru
totdeauna. Vlad Vlas are înţelepciunea şi cumin-
ţenia să ştie, să înţeleagă că nu e simplu, nu e
uşor de învins amarul de apă, nu din albia ei, ci
din ezitările celor de acelaşi grai, dar viaţa l-a
învăţat, i-a dovedit că râul este mau uşor de
suportat când este împărţit pe din două.
Scriitorul se înveleşte în tristeţe, în straiele sufe-
rinţei şi ale zbuciumatelor relaţii cu semenii săi,
nu uită trecutul, cinsteşte bărbaţii adevăraţi ai
neamului şi devine un aprig apărător al monar-
hiei, pe care o consideră singura şi cea mai potri-
vită firii noastre şi a situaţiei în care ne aflăm. Nu
există frântură de propoziţie în care spiritul uni-
onist să nu fie dublat de suflul regalităţii, pe care
îl respiră ca pe o adiere proaspătă şi binecuvân-
tată. Vlad, ca scriitor şi cetăţean, nu este un
comod pentru cei din jur. Dar nu face compromi-
suri, nu vrea să se schimbe, nu vrea să semene cu
alţii şi nici să se dea după ei. El vrea să rămână
– şi chiar rămâne – acelaş inadaptat modest care
a fost şi va fi până în pânzele albe. Dar îşi doreş-
te ca, înainte de a păsi în Eternitate , să-şi vadă
visul împlinit”.

Dacă e să definim o temă primordială a operei
lui Vlad Vlas, asta nu poate fi alta decât: unitatea
naţională. Un astfel de proiect major de ţară le
propune el politicienilor oneşti de pe ambele
maluri de Prut. Dictonul său preferat se plimbă
dintr-o carte în alta: Să ne salvăm împreună! Altă
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temă predilectă a scriitorului este Iubirea. În
romanul întitulat, deloc întâmplător, Un strop de
iubire, el tratează dragostea nu doar ca relaţie
între două persoane. Iubirea, spune el, este un sta-
diu al conştiinţei noastre. Nimic durabil nu se
poate întemeia pe neiubire sau indiferenţă. Nu
întâmplător, autorul consideră că acest roman
este cel mai reuşit. De aceeaşi părere este şi scrii-
torul nemţean Adrian Alui Gheorghe,recenzentul
volumului. Este o emoţionantă reconstituire fic-
ţională a iubirii, o salbă de poveşti despre dragos-
tea de sexul frumos, de plai, de grai, dar şi despre
tristele substantive: însingurare şi pierdere. Până
la urmă, adevărata iubire îl vrăjeşte pe bătrânul
Teo, personajul principal, la 80 de ani ai săi, îl
vindecă ca o bioterapie şi-l (re)formează prin
amintiri mai vechi şi mai noi. Iată una din ele: „
În ciuda dogmelor, fondate şi nefondate, despre
mister, nestatornicie şi alte hibe femeieşti, Teo
este produsul sexului slab. A crescut şi s-a format
prin femei. Niciuna din ele nu l-a deformat min-
tal(...). Toată viaţa s-a îndrăgostit, fără să bea
paharul iubirii până la fund. Instinctul sexual l-a
împins de mic, ca pe un mogul, spre genul fru-
mos. Dacă ar avea de ales acum, la vârsta matu-
rităţii, între fericire şi sex, ar alege varianta a
doua. Gândul la sex îl lasă purtat de extaz, îl vră-
jeşte. Iar în lipsa acestui instinct nativ are o stare
de tensiune, de disconfort, de tot soiul de neplă-
ceri, care se ţin lanţ”. În altă cheie al iubirii de
neam, autorul vorbeşte despre lipsa interesului
naţional comun, ucis de interesele de clan mafio-
tic. El le reproşează iresponsabililor de la
Bucureşti, sugerându-le: „Trebuie salvate crean-
gile de aur, Basarabia şi nordul Bucovinei, pentru
a nu lua foc toată pădurea, România”.

Majoritatea eroilor din cărţile semnate de
Vlad Vlas, au supravieţuit perioada comunistă,
care le-a lăsat drept zestre nocivă un complex de
inferioritate. Şi autorul, ca orice intelectual în for-
mare, mai ales cel venit din mediul rural, trădează
acest sentiment inconştient de nepotrivire cu rea-
litatea, cu cerinţele aberante ale sistemului: „Sunt
ca o Dacie obosită, cu mecanismul ruginit, dar
încă funcţional. N-aveţi de cât să mă depăşiţi cei

cu maşini sofisticate, dar fără înjurături sau lec-
ţii de (im)perfecţiune!”. Aluzia ţine de perioada
de dinainte de stabilirea sa la Iaşi, unde a fost
redactor la Monitorul, apoi la Piatra Neamţ, unde
s-a pensionat ca profesor de română. 

Iniţial, Vlad Vlas a fost „botezat” în apele tul-
buri de la Moldova Socialistă, apoi la ziarul de
tiraj redus, Aurora, care aparţinea Combinatului
viti-vinicol Cricova. În spaţiul ex-sovietic nu l-a
cruţat nici pe el ideologia comunistă, bilingvis-
mul nociv. Ziarul apărea obligatoriu în două
limbi, fiind tradus, de regulă, din ruseşte. Ca
redactor, a primit destui pumni în inimă de la şefii
analfabeţi, dar a rămas un rebel, care a tulburat
„ordinea publică”. De aici a plecat în România
doar cu un volumaş de publicistică „Culegătorii
stropilor de soare”, scris cu caractere chirilice.
Cu totul alta a fost soarta cărţii despre vinurile
basarabene, prima care a apărut în limba română,
„Cricova – împărăţia subterană a vinului”, care a
fost topită la comanda securităţii. Un nenoroc
pentru volumul omagial. În 2002, sărbătorirea
vârstei de 50 de ani ai Combinatului a coincis cu
ziua de naştere a lui Putin (tot 50) care venise în
vestitele pivniţe cu toţi generalii Comunităţii
Statelor Estice. Iar autorul cărţii strecurase prin-
tre rânduri tot felul de silogisme politice, gen:
„Poporul rus ar trebui să-şi aleagă un şef pentru
a-i apăra libertatea şi nu pentru a-l înrobi!”.
Doar câteva zeci de exemplare din întreg tirajul
au trecut Prutul, clandestin. Vlad şi-a asumat ris-
cul de a fi neutralizat, precum unii gazetari inco-
mozi din Rusia. Doar presa românească i-a recu-
noscut valoarea: „O carte surpriză pentru noi,
ieşenii, care l-am cunoscut pe Vlad Vlas doar ca
ziarist. Acum 25 de ani venea de la Chişinău cu
un volumaş de publicistică în veşmânt chirilic,
străin limbii noastre. Ce salt formidabil spre
beletristica românească cu această cronică a
vinului care, vorba autorului, trebuie să ne
unească, şi alte patru cărţi, scrise cu nerv şi sin-
ceritate. Sunt de preferat astfel de scriitori «dile-
tanţi» şi «anonimi», care nu-şi afişează ostenta-
tiv valoarea”.

Deşi autorul nu-i un expert în vinuri, ci un
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connaisseur, adică exeget sau cântăreţ al licorilor
sfinte, meritul său nu poate fi contestat. Căci a
bea vin e una, a vorbi despre aromele lui epitetice
e cu totul alta. Doar un degustător subiectiv şi
liric poate distinge miresmele de caprifoi, iaso-
mie, caisă, ananas, pară, măr, lămâie,
grepfrut,smochină, ardei gras, sparanghel, măsli-
nă verde (pentru vinurile albe şi maslină neagră
pentru cele roşii), iarbă proaspăt cosită, anason,
eucalipt, tutun, ciupercă, pământ, fum...Vorbind
de textura vinului e ca şi cum ai asculta nişte
acorduri muzicale ample, care-ţi dăruiesc gustul
împăcării, al iertării, al milei şi bucuriei. Vlad
Vlas atribuie jargoane originale vinului, care
includ sinonime, antonime şi alte asociaţii, pre-
cum: vin serios, disciplinat, timid, şmecher, gene-
ros, politicos, curajos, agresiv, obraznic, diplo-
mat, fermecător, leneş, lipsit de aroganţă etc.

Pe bună dreptate, ineditul, modestia frazei şi
sinceritatea sunt complementare atât în creaţia
cât şi în biografia lui Vlad Vlas. Tocmai de asta
noi, colegii de breaslă de la Cernăuţi, am rămas
surprinşi în faţa unui lucru de neînţeles. Cui să-i
treacă prin minte că prolificul Vlad Vlas nu este
membru al Uniunii Scriitorilor? Deşi-i recunos-
cut în istoria literaturii basarabene de Mihai
Cimpoi, figurează în Dicţionarul literaturii din
judeţul Neamţ, semnat de Constantin Tomşa, în
antologia lui Virgil Răzeşu: Scriitori din Neamţ şi
alte publicaţii de resort. Iată cum îl apreciază
scriitorul consacrat, Leo Butnaru, în adnotaţia la
romanul S(c)lavul din mine: „Cartea – densă,
palpitantă ca mesaj – e una dintre cele mai sin-
cere naraţiuni memorialistice, scrise la noi”. Dar,
în ciuda opiniilor şi a considerentelor pozitive,
Vlad Vlas a găsit de cuviinţă să rămână în anoni-
mat. El investeşte carte cu carte, precum un plu-
gar, bob cu bob, în recolta viitoare, poate finală,
când va fi apreciat la justa valoare de către poste-
ritate. De la autor citire: „În artă, ca şi în dragos-
te, important e ce poţi să dai, nu ce titlu ai. Poate
şi eu îi completez pe alţii, aşa cum pe mine mă
completează cel care scrie mai bine ca mine,
indiferent dacă e membru sau nu al U.S. ”.

Pe cât de modest pare a fi la prima vedere

Vlad Vlas, opera sa narativă rămâne semnificati-
vă calitativ nu cantitativ. Lecturându-i cărţile, te
convingi că ele sunt expresie a lecturilor asumate
şi asimilate de-a lungul creaţiei. Fiecare „poves-
te” de viaţă este o copie fidelă a evoluţiei creative
a autorului. Personajele sale vin din Basarabia şi
se stabilesc în Patria lor istorică unde, indiferent
de profesie, sunt şlefuite de alt românism, antipo-
dul celui „moldovenesc”. Însăşi autorul recu-
noaşte drept altă învăţare cea de la Iaşi sau Piatra
Neamţ. „Este de datoria mea sfântă de a-mi ajuta
pământenii de aici, de unde am fost ajutat şi eu
să mă afirm”. Astfel de opinii de încurajare sunt
exprimate în opera sa cu claritatea unei săbii şi cu
sinceritatea iubirii de neam, făcând trimitere la
clasici, precum Sadoveanu: „Forţele vii ale unui
neam pot fi stânjenite o vreme; când le vine însă
ceasul, înmuguresc şi înfloresc cu putere irezisti-
bilă”. Iată de ce sinceritatea şi simplitatea expri-
mării stau la temelia scrierilor lui Vlad Vlas.
Blândeţea şi francheţea cuvintelor conving citito-
rul de astăzi să meargă până la capăt în lupta pen-
tru unitate, schimbare, senin şi echilibru civic. În
romanul „Aşteptând seninul”, personajul princi-
pal reflectează asupra ideii de schimbare la faţă a
neamului românesc, îndemnându-şi consângenii
de peste Prut: „Să ne asumâm viaţa până în ulti-
mul detaliu”.

În aceeaşi ordine de idei, romancierul nu
menajează personajele care acceptă tacit proiec-
tele aberante de cretinizare, de maghiarizare sau
ţiganizare a României, nici pe trădătorii de neam
din Basarabia. În romanul „100 fără Unire”, un
personaj sufletist afirmă: „Cretinizarea devine o
religie prost înţeleasă şi la Bucureşti şi la
Chişinău”. Şi la Cernăuţi, adăugpăm noi.

Pasajul hazliu ce urmează, vorbeşte de drama-
tismul social în care ne scăldăm: „În anul
Centenarului (ne)Unirii, va apare pe mapamon-
dul ceresc o nouă constelaţie în formă de bicicle-
tă. Va intra, fără glume, în Cartea Recordurilor,
cea mai fantastică plăsmuire a progresului post-
decembrist: Bicicleta Românească. Trebuie să
vă povestesc că această parabolă sau model uni-
cat reprezintă, simbolic, cele două Românii, des-
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părţite de Prut, dar unite printr-o carcasă invizi-
bilă de bicicletă. Dar nu-i o simplă trotinetă-tan-
dem, unde sincronizează şi biciliştii şi roţile vehi-
colului. Nu! Roata din faţă de la BR se învârte în
sens opus celei din spate. Sau viceversa. Ce
poate fi mai haios? Una înainte, alta înapoi! Una
spre Vest, alta spre Est! Astfel, indiferent cine
pedalează, americanul sau rusul, vehicolul româ-
nesc stă pe loc. Cum să meargă când nu avem
piste? Rămânem în agonia neunirii şi a neiubirii
fraterne, pedalând doar cu imaginaţia spre tărâ-
mul normalităţii”. Iată ce spune despre acest
roman supraobiectiv colegul lui V. V. de la Piatra
Neamţ în ale scrisului, criticul literar Mihai
Merticaru, ultimul sonetist din arealul românesc:
„Neostoitul unionist Vlad Vlas şi-a asumat în
acest volum şi rolul de cronicar rătăcitor pe dru-
mul pribegiei şi al autodescoperirii în căutarea
idealului de (re)întregire a neamului destrămat.
Ajuns la o intersecţie istorică de drumuri, conde-
ierul basarabean nu se dumireşte care din
români urcă spre acest Ideal, care coboară, care
rămân înţepeniţi şi care continuă să viseze, fără
a se trezi. Tuturor disidenţilor iresponsabili de pe
cele două maluri de Prut, care găsesc dificil
momentul reîntregirii, autorul le răspunde:
„Dacă nu ne unim acum, va fi şi mai
dificil.Trebuie să ştim ce ne leagă. Trebuie să cre-
dem în miracole, altfel nu vom rezista în faţa
mizeriilor vieţii”. În cartea de faţă, ca într-un
carusel-buf, unde nimeni nu ascultă pe nimeni,
sutarul românesc de ani este comparat cu o ban-
cnotă de 100 cu chipul lui Caragiale care ne
aminteşte: „Să nu ne mai facem inimă rea şi
spaimă gândindu-ne că lumea românească ar fi
mai stricată ca altele. Nu, neamul acesta nu e un
neam stricat; e numai nefăcut încă, nu e până
acum dospit cumsecade”. Mesajul acestui calei-
doscop al timpului prezent, şlefuit cu subtilitate
umoristică de experimentatul prozator Vlad Vlas,
consună cu jertfa înaintaşilor pe altarul Unirii de
la 1918 şi cu neputinţa urmaşilor de a apăra
sufletul neamului de virozele politicianiste şi
dezastrele cronicizate ale vremii”.

Apropo de neputinţă, nestatornicie şi alte

metehne ale românismului postdecembrist. Şi la
acest capitol trist, prozatorul Vlad Vlas vine cu o
sugestie: revenirea la monarhie, ca ultima soluţie
viabilă. El a ales drept motou pentru romanul
Chemarea regatului spart o replică usturătoare:
„În republica mediocrităţilor, ideea de Monarhie
este periculoasă?!”. Iată ce spune despre acest
volum scriitorul Nicolae Dabija: „O proză memo-
rialistică, dezarmant de sinceră, şi un recurs lite-
rar inedit: monologul interior cu public. Dincolo
de bravadele sentimentale, în personajul narator
mocneşte o tristeţe grea, cauzată de sistemul
degenerat, adus de aceleaşi tancuri sovietice,
care au spart şi Regatul orânduit de Dumnezeu.
Orfan de ţară, ca toţi basarabenii, bucovinenii şi
ceilalţi români din afară, autorul mărturiseşte:”
Îmi dau seama cât e de greu de salvat ceea ce s-
a spart, când suntem trataţi cu adaptol toxic. Dar
un apel în plus spre statornicie poate salva mai
mult decât dacă aş fi tăcut. După mine, doar
Monarhia poate aduce echilibrul, împlinirea,
armonia...Nu cunosc alt ideal istoric, legitimat
de toţi românii”. Oare câţi vor înţelege lecţia des-
chisă a publicistului şi prozatorului Vlad Vlas
despre NESTATORNICIE şi alte hibe ale neamu-
lui nostru?

În textele sale de publicistică şi beletristică,
autorul îndeamnă cititorul autohton să înveţe şi
din necazuri. Eşecul, după dânsul, face parte şi el
din succes, aşa cum orice imperfecţiune are fru-
museţea sa. Paginile pe care le-a scris sunt nişte
lecţii pe care le-a învăţat şi ne învaţă. Iar scopul
naraţiunii, în general, nu este doar inocenţa pudi-
că, ci comunicare autentică, intensă. Frumuseţea
unei cărţi, precum farmecul unei romanţe, ascun-
de în spatele ei frumuseţea unei inimi de visător,
precum este Vlad Vlas, un romantic îndrăzneţ
care visează cu ochii sufletului şi nu se teme să-
şi urmărească aceste visuri rebele într-o lume de
rătăciţi fără speranţe, dominată de magia globali-
zării şi a cretinizării. Acesta, şi doar acesta este
meritul şi menirea scrierilor sale – să ne ajute să
supravieţuim.
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Această nouă carte a poetului contemporan Aurel
Ştefanachi, intitulată incitant „Maria” şi adusă, iată „în
văzul lumii, în trecerea lumii” încât „oficialităţile să-şi
întrerupă discursurile şi viaţa”, cam mizeră, pe care le
promovează, ele, actualmente, trebuie scoasă în relief.

Pe această canava („în aşternutul magic – feerică
vamă în dăruita noapte”), poetul la „ceas clandestin”
încearcă „ca-ntr-o biserică de vânt” – o veşnică-ndoială
transcartezienă şi în mod automat gând peste gând –
vastă ochire construieşte; iată în ce context discutabil,
îşi proslăveşte iubita prin cântecul său erotic şi cumva
eroic: „Te cânt cum nici Dumnezeu nu ştie/ peste
răzoare, peste instituţii, peste efluvii” pe-o linie subli-
mă imaginar de „sanie mică din mătase şi crin”.

În „Camera cu magnolii”, poesisul vizează veşnica
reîntoarcere în timpul dintâi, cel sacru, pe calea unui
anamnesis refrigerent; poetul fiind kantian, antinomica
ardere până la cenuşă (vezi propoziţia lui Euthanasius
către Ieronim „O iubeşti, fătul meu, fără s-o ştii. Cinis
et umbra sumus” din romanul lui Mihai Eminescu, edi-
tat de mine, „O istorie frumoasă: Ieronim şi Cezara”, în
2006 - n.m., I.P.B.) îi redistribuie accentele axiologice.

Poezia ştefanachiană se revendică din activitatea
textuală şi autoreflexivă şi din tensiunea dorinţei de a
nu se lăsa pustiită de vehemenţa vieţii şi recurge la
zvâcnetul însângerat, la istoria suprarealistă, la dicteul
juxtapunerii de elemente aparent incompatibile fiindcă
se vor simultan ezoterice şi exoterice. În „determinaţii-
le artei… în camera cu magnolii”. „O imagine lutoasă”
şi „o piele pentru înscrisuri şi cravaşe” coabitează pro-
fitabil la nivel sensibil, iar poetul „refugiat sub placa de
fosfor a meningei-întunericului/ cu lacrimi în ochi” îşi
preschimbă soarta la interferenţa dintre o numire a altei
fiinţe şi moarte - identică reoglindire a frigului.

Cum intuiam oleacă mai sus, în metaparadigmă,
Aurel Ştefanachi este un introvertit, un hermeneut până
la genunchi, până la gât îngropat în extazul acestor
lucruri care nu încetează să se dilate” ca la Emil Botta
şi Gellu Naum.

Opul „Maria” este deopotrivă o poezie a angaja-

mentului autosacrificial, poetul iluzionându-se a se
resitua în postura unui combatant în numele şi în tranş-
eele moralităţii socratice, ale utopiei de-a lungul scri-
sului în care practică un deliriţionism „deşănţat” ca
metodă de a fixa într-un cadru semiotic un vulcan liric
în neîncetată erupţie din vatra unui subconştient ulcerat
ori exact în antiteză cu „egala convingere din Eleusis”.
„Tentacule ale amintirii din Hades” îl cuprind pe her-
meneutul sieşi văzându-şi toate mizeriile cunoaşterii şi
forţându-i conştiinţa să revină necontenit asupra ele-
mentului poetic, care-l absoarbe şi care se închină,
îmblânzit, sinelui său, regent al unor teribile fantasme.

O asemenea poetică, pragmatic insurgentă, umileş-
te lenea receptării estetice, mazileşte pe criticul comod
ori cu schizoide prejudecăţi, sau, mai rău, pe cel nega-
ţionist cu orice preţ (puturos şi incult desigur!? – n.m.).
Eugen Negrici ar fi replicat la această răzvrătire, aucto-
rială, a mea, ghidându-mă spre alt tip de creator: cu
expresivitate în vizibilă ascensiune transecriturală.

Despre ce-i în esenţă vorba? De o recuperare a vis-
ceralului violat de nelegiuiri; despre „cartea de apă şi
lut a memoriei şi realităţii” ţintuită la pieptu-i „lecţia de
anatomie”; despre cartea cu paginile suprapuse cărnii
sale; despre conceptele despre artă, despre moarte
transplantate unde „muzica realului creşte şi descreşte
asemenea începutului luminii”.

„Negrul” revine obsesiv ca semn al unei melancolii
poeşti, dezabuzate, nevindecabile, ca la Baudelaire
bunăoară ori Ponge, însă constant rebranşat la albul
unei purităţi compromise, tocite, incompetente, să-i
mai transvalueze „la clocotu-nceput-o amforă o rugă”,
la „procesul creator al libertăţii”.

Acest stil „alambicat” de-a face anticompoziţie îi e
propriu acestui „Urmuz” al poeziei transmoderniste de
azi. Această a mea identificare în premieră reancorează
neoexpresionismul ştafanachian în absurdul fantastic,
oarecum bizar, criptofanic, transcendând faţa scrisului
contemporan cu o dezinvoltură menţinută în mister
însă insuficient decriptat şi în extravaganţe reîntemeie-
toare de transsens literar, neverosimil tragic „cal tro-

122122 CONVORBIRI  LITERARE

Ion POPESCU-BRĂDICENI



ian” în mentalitatea depăşită a postmodernismului. 
Simt în plăselele acestui mod de a resuscita poezia

de azi o mişcare înnoitoare (adică revoluţionară), chiar
dacă mă sileşte a-l recupera, ca să pricep mai adânc şi
mai unitar un discurs poetic destructurat al gândirii
producătoare, ca de pildă în maniera unui Ion Caraion
(vezi „Cântece negre”, 1946, „Eseuri”, 1968,
Dragostea e pseudonimul morţii, 1980), traducător
convingător din Ezra Pound şi Raymond Quenau.

Ca şi Ion Caraion, Aurel Ştefanachi cultivă tumultul-
dezordinea-greaţa. Rezidă în furia sa emblematică, rar
întâlnită în Europa, deabuzarea şi supliciul. Explorarea
coşmarescului şi o consecventă înverşunare împotrivă
unui raţionalism cursiv şi unei logici limpezi, grefarea
pe revărsarea de lavă incendiară a unor noţiuni metapoe-
tice trădează totuşi o voinţă teoretizantă şi, fie că-l doare
fie că-l nemulţumeşte opinia-mi imberbă, îmi menţin, de
neclintit, părerea că Aurel Ştefanachi are o cultură soli-
dă, reculeasă, cu o rară inteligenţă de prin lecturi apro-
fundate, însă imediat violent contrazise de un spirit
nedomolit, oripilat de orice staţionare în vreun tipar
recognoscibil, de la frontieră. 

Ca atare ni se oferă, nouă cititorilor săi din pură
plăcere, o atitudine – o stare – o poetică atent persona-
lizată. Iat-o foarte succint recreionată:

– eşarfele textului sunt şi ale ontosului mereu ultra-
giat,

– cuvintele sunt „pietre şi scoici” eleate,
– scenele senzuale şi beatitudinea se conjugă în

păstrarea unei identităţi de efigie în lutul semantic defi-
nit prin ducerea în afară a rosturilor verbului sub formă
numită „apologie şi stanţă concept şi vehementă
mediere”,

– vreo veşnică obsesie îşi pune „o atât de fericită
mască”,

– orice revelaţie e totodată automat încapsulată în
„silnic elogiu deasupra cerului verbului şi a paradisu-
lui”

– între mire şi mireasă (adică între poet şi autorefe-
renţialitala poezie) palpitează frenetic o „etherică ega-
litate” ca o „medie a cântecului”,

– propria raţiune stă sub rugul lucidităţii, iar poezia
e „o sculptură a muzicii în timp”, modelatoare de nou
tipar hermeneuticosimbolic,

– înţelegerea tragicului pluş din adâncul lucrurilor
e o lucrare totuşi hegeliană,

– poetul e ca un resort din care ţâşnesc scăpărări
geniale de autoeleutherie implicate total, estetice, radi-
calizante, trepidante dramatic,

– el se opune cu o viguroasă decenţă corupţiei spi-
ritului, uneltind până şi împotriva propriului confort,

neconformându-se chemărilor şi mecanismelor mistifi-
catoare ale versului, substituindu-i «versúra» antifilis-
tină,

– poemul e „fântâna perfectă – fântâna nesaţiu”
prin care privirea distruge „malul celălalt”,

– în ruga – cu aripi de foc” e o formulă magică-ini-
ţiatică,

– în „Ochiul Albastru” - beţie” maniera lui Blaga,
Bacovia, Doinaş se distilează într-o poeticitate de
capodoperă,

– poetul e bufonul cu chipul tragic care povesteşte
despre transcendere şi luciditate, despre „altă credinţă”
atât de luminoasă şi atât de întunerică, deci paradoxis-
tă,

– în străfundurile din „neagra muzică a universului
sufletului” se străvede „o veche geometrie” pitagorică,
un neoorfism „de înţelepciune sau pravilă/ eretic sau
munte/ abis sau perfecţiune/ argonaut sau noapte de
gheaţă”

– şi mai afirmă poetul: „în toată pierzania luminii-
întuneric şi ordine, în toată suferinţa conceperii mele –
un vierme atât de limpede dăruindu-mi formele sale; o
crepusculară presimţire a lepădării în pustiul lucidităţi;
în toată pierzania iubirii-magie turnir ca în zilele mele
de scris în care îmi beau sudoarea şi sângele/ o un vers
să întrup;” de luat aminte!

Ca să-mi continuu metatextul de faţă, trebuie să-i
dau credit înc-odată lui Aurel Ştefanachi. Poezia e pos-
tulat şi religie într-o oază regândită; o altă viziune a
durerii; „sagace maşinărie/ miez şi limită”, peste care
influenţele adie din toate direcţiile dar fără a înăbuşi
vocea auctorială sigură şi singulară într-o literatură cia-
nurizată de tot soiul de veleitari, inculţi, impostori, pro-
fitori ordinari, grafomani de nestârpit. Totodată poezia
e „unduire a pietrei şi divinităţii („mătăsoasă lacrimă
de pământ…/ clepsidră/ revoluţie/ pedeapsă/ muzică/
laser/ partea deschisă a inimii, anotimp al nebuniei,
este cerbica formă”, „şarpele de cuvânt într-o cutremu-
rătoare nerostire” de „dogme într-o progresie osmoti-
că”, de un erotism înflăcărat, „transă logos – în chiar
începutul iubirii – narcis urlând”.

Iar în aceste deliruri şi avataruri, poetul localizează
socialul infernal „palpabil ca smogul”, el însuşi fiind
„călăuză, matrice, infern”.

Ridicându-şi dintre versete şi candele foaia de
scris, constată că foaia e roşie, musteşte ca o piele de
cal, cum se umflă este fericita caliope în zorii zilei ară-
tându-i capetele poeziei care este „ca nisipul din clipa
rostirii”; această foaie a sa de scris plutind în neoglin-
dirile vamei e umedă, cleioasă, blestemată castraţie
androginică. Finalmente poetul să conchidă că încer-
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când a scrie de fapt rememorează în văzul publicului şi
al iubitei inexistente (adică ideale, virtuale, fantasmati-
ce, reveriante) disocieri ale eului.

Paradigma viziunii („cheaguri de sânge” într-un
„turn de cenuşă”) ştefanachiene e o pădure magnetică
de abanos.

Ca să termin această primă coagulare a eseostudiu-
lui meu, mereu biciuit de „imperfecţiuni” aurorale, de
eutopiene poveşti destrupate până la bobul de nisip,
până la valul de frunze, până la pulberea fină ce se
impune în tot ce înseamnă trecere-n carte, concluzio-
nez prin a preciza, sec, că aşa cum există azi, discursul
poetic al lui Aurel Ştefanachi e de o măreţie calculată
infinitezimal, unic şi în esenţă de o individualizare
fermă, contrariind dezinvoltă dar Gestaltică orice
model.

Cele şapte imperfecţiuni ale „retragerii în amurg”
să fie oare cele şapte tipuri de ambiguitate ale lui
William Empson? Da şi nu! Empson mizează pe pluri-
semantism; pe simultaneitatea semnificaţiilor, pe com-
binarea semnificaţiilor neconcordante, pe concettism
prin tautologie şi relevanţă, pe ideea de contradicţie a
valorilor (contrariul marcând un centru al conflictului
dintre două impulsuri scindate, cărora publicul este
invitat să le confere o sinteză (între teză şi antiteză ca-
n Kant + Hgel – n.m.).

Astfel sunt evidente în poeticitatea reinventată (rei-
naugural – n.m.) repunerea în discuţie a problemei
sunetului pur şi a atmosferei (vezi „Un alt sonet”, „Al
treilea sonet”, „Din rugă se retrage clipa”, „Să facem
cărţile să ştergem”, „Alt sonet”, „Pe masa-ntinsă cubic
verde Arde”, „La ce bun acest diamant”, „Cana de lut”
(o ars poetica antologică), „Unul lângă altul”,
„Contemplaţie”, „Astă-vară pe mal”). Un detaliu ope-
rează în mai multe moduri deodată prin semnificaţii
suplimentare sugerate de ritm: „La ce bun acest dia-
mant/ Artă-ne-nduplecată învrăjbire/ Răscruce pentru
tot ce trece/ Când golul dintre aripi e-nrobire” (p.127)
Gradul de dezordine logică şi/sau gramaticală implică
o complexitate psihologică şi provoacă acea schimba-
re, deplasarea semantică spre altceva; dar Aurel
Ştefanachi menţine acea unitate fluidă (specifică şi
sonetului – n.m.) şi intranzitivă. Şi-n aceeaşi măsură
semne ale dezastrului oniric-abscons (ca în John
Dryden ori Alexander Pope – n.m.) care desemnează
arhetipuri ori anarhetipuri.

Subtilitatea stilistică se face soră cu ironia, cu
ambandonarea de sine, cu energia ţâşnitoare a unei
arteziene ori căzătoare a unei cascade sau verticale a
unui vulcan, cu acuitatea a ceea e tratat drept extaz
(fiind simultan suferinţă cumplită – n.m.) (vezi „Cartea

de dimineaţă”, „Prin faţă mi-a venit acel miros de tran-
dafiri”) ori drept transcendenţă. 

Alteori, poetul pare să-şi descopere ideea în actul
scrierii. Citez: „Ca o cârtiţă îmi încep scrisul prin valu-
rile de sudoare ale hârtiei –/ ca o cârtiţă îmi încep scri-
sul iar arborul roşu-albastru-nor platinat din cameră
sadic îmi plasează cuvintele sub duşumele…/ un fruct
întemeiat pe cele patru dimensiuni cade şi se înalţă
cade şi îmi striveşte mâinile” (p. 60-61); „din apele
cosmice atât de limpede ieşind-/ un nor, o scriere năs-
cută pe chiar pielea celui ce scrie” (p.72).

Când cititorul este obligat să-şi elaboreze propriile
interpretări, să-şi creeze propriile afirmaţii care pot
veni în conflict una cu cealaltă, fiindcă acest aspect l-a
ţintit auctorul însuşi: absolutul trebuie să fie relativizat
(şi evident valabilă fiind şi viceversa – n.m.).
Asemenea contraste (deseori conflictuale) sunt presă-
rate de Aurel Ştefanachi la tot prilejul: „măreţia şi ine-
xistenţa lui Dumnezeu”; „rege sau ieftin copist”, „ilu-
zoriul număr de aur”, „o caldă desfrânare a nemuririi”
(p. 54); „împotrivire şi umilinţă”; „calea-meduză” (p.
56); „perfecţiunea şi infernul”; „triviale credinţe”;
„plămânii cifrei UNU în rumeguşul androginului”,
„apele negre din cer şi din moarte” ş.a.m.d.

Dar când contradicţia e totală, aceasta marchează o
divizare în mintea autorului, poeticitatea din volumul
„Maria” e de o curajoasă/ crucială intensitate arhitectu-
rală dialectică şi metafizică într-o relaţionare pragmatic
paradoxală şi emoţională mai amplă şi care forţează
limba să se reflecte în amnioza poemului; discursul
liric e trialectic (ca la Ştefan Lupaşcu şi Basarab
Nicolescu).

Poetul Aurel Ştefanachi dă şi poeme culminante
precum: „Din ţara verbului şi umilinţei”, „Ispitirea
sufletului”, (o a doua ars poetica memorabilă a tomului
– n.m.), „Văzându-mă într-o oglindă de foc” şi „Semne
de dinaintea cuvântului” (o carte într-o metacarte, la o
adică – n.m.). Despre aceste „întreprinderi contextua-
le” însă voi comenta cu altă ocazie.

P.S. Era să uit: cele şapte imperfecţiuni ştefana-
chiene sunt: povestea-idee; ordinea verbelor în flux şi
reflux; cerneluri şi pâine; medievala frumuseţe a flăcă-
rii negre rămasă-nţeles; deschiderea verbelor; habotni-
cul miez al cuvântului gândind arta din biblii; îndoiala
cunoaşterii şi morţii. Încolo, ce să vă mai mărturisesc?
Nimic sau Totul?

______________
Aurel Ştefanachi: Maria; Editura TipoMoldova,

Iaşi, 2021.
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Înfrățit cu un Strigăt imens, pe care nu-l sloboa-
de decât în imperiul iubitor al inimii sale rănite,
Victor Munteanu și-a stabilit reședința Spiritului
într-o lume seducătoare în care Poezia și Credința
îl recunosc, onorându-i valoarea și atitudinea de
Iov, ca pe unul dintre marii lor copii de suflet. Cu
vocația celui care caută mereu lumina piscurilor, el
coboară în prăpăstii doar pentru a se înălța iar și a
ne aduce mereu aminte de vorbele Sfântul Ioan
Gură de Aur: „N-ai primit oare de la El atâtea
bunătăți fără să le meriți? Primește, dar, de la El și
suferințele pe care nu le meriți. Dumnezeu putea
să-ți facă parte numai de rele. De vreme ce ai pri-
mit și pe cele bune, pentru ce te plângi?”... Poezia
sa este aceea a unui martir zămislit din iubirea
dintr-o metaforă și-un bob de rouă proaspăt,
inocent, care n-a cunoscut nici măcar sărutul pri-
mei raze de soare, seamănă cu o replică seducătoa-
re la „țipătul mut” din celebrul tablou al lui Eduard
Munich, este un ținut misterios al tăcerilor care se
zvârcolesc fără a amplifica zgomotul lumii, căci
tăcerile-s „închisori din care nu mai poți zâmbi
nimănui”, o „a patra dimensiune” a existenței.
Poemele sale-ți pătrund în carnea simțirii ca niște
leacuri care oblojesc doruri, răni sau vânătăi, după
rețetele unui mag sosit din Răsăritul Speranței,
pentru a se închina în fața Suferinței aidoma lui
Kolea, pruncul dostoievskian care cuvântă ca un
crucificat – „Vreau să sufăr pentru omenire!” –,
sau cioranian, abonat la furtunile cele mari ale
supraviețuirii („Ceea ce am mai bun în mine se
datorează Suferinței. Nu o iubesc, dar nici nu o
condamn”)... Victor Munteanu crede
necondiționat, ca un incurabil optimist de serviciu,
în vorbele Micului Prinț al lui Antoine de Saint-
Exupéry: „Ceea ce înfrumusețează deşertul este că
el ascunde undeva o fântână”... 

„Sunt strigătul sângelui meu răzvrătit” 
Cine este Victor Munteanu?... Poate că are des-

tinul mărturisitorului tragic din „Săgetarea inimii”:
„După ce am împlinit 7 ani de acasă/ m-am rupt ca
o creangă de pe un cireș înflorit/ și mi-au dat dru-
mul să trăiesc și să mor cât poftesc”. Este cel care
așteaptă când „ultimul tren deraiat al răbdării”
(„Cuvinte împușcate de toamnă”), când „un tren
încărcat cu duminici”, care transportă din agora
„timpul liber de om” („Toamnă”), și „în locul
cuvântului «moarte»” a plantat „un cireș/ pentru a
ține amărăciunea din cireșele sale” („Târziu”).
Este cel care știe valoarea schimbului de șoapte cu
Timpul: „Trece timpul cu un Om după el,/ îl trage
greu de ultimele zile la deal –/ de parcă toamna i-a
intrat în buletin/ și i-a îngreunat numele cu o piatră
de moară: / – Hei, timpule, șoptește omul abia
auzit,/ așteaptă-mă și pe mine!// Dar acele ceasor-
nicului bat mai departe/ fără să scoat-un cuvânt”
(„În luptă cu trecerea”). Este cel răstignit în suspin:
„Sărut mâna pentru naștere, mamă!/ Și iartă-mă că
durerea din ochii matale sunt eu” („Condamnat la
ființă”). Cine este Victor Munteanu?... Aflăm câte
ceva și din acest „autoportret”: „În mine tace un
bărbat fără slujbă/ și n-am cu ce-l hrăni – e noapte,
sunt foarte sărac./ Duși sunt ai mei. Plouă încet./
Pe asfalt un țicnit bate bezna în cuie.// Tace în mine
un general azvârlit din funcția lui./ N-am să-i dau
nici de-un gât de rachiu –/ iar el tace și tace până
nu mai pot respira:// – Bine, îi zic,/ te-ai prăbușit în
mințile mele înfrânte și nu glăsuiești/ Dar cine te
apără de prăpădul de-afară?// Ce fel de adăpost îți
sunt eu ție, măi, Omule?” („La pas”). Sau poate că
ar trebui să-l tot ascultăm pentru a afla cine este...
„Am căutat printre martori un nume/ care să răs-
pundă la cine sunt eu:/ marea se izbește de stâncă
în spume/ și nimeni n-ajunge la sufletul meu.//
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Sunt strigătul sângelui meu răzvrătit/ și talpa
desculță ce lovește-n țepușă,/ sunt drumul spre Cer
mereu ocolit,/ văpaie și geamăt, cuțit și cenușă...”
(„Broboane de sudoare”)... „Iată, în toamna scoasă
din calendar/ locuiește un victor munteanu/ pe care
n-am să-l cunosc niciodată!”(„Intrarea în hotarul
păzit”)...

Cum arată lumea Poeziei lui Victor Munteanu,
acest „titular al abisului și impresar al prăpastiei”
(Theodor Codreanu)?... „Este tensionată, dostoiev-
skiană, provocând procese de conștiință. Multe
poeme conțin (fără patetism) tristețea
crepuscularității” (Paul Artezu). Este spovedania
„clipei cu zăvorul la ușă” (Ioan Holban) în care și
titlurile sunt „frumos vorbitoare” (Cornel
Ungureanu). „Poezia e una cu Dumnezeu:/ la ea nu
se poate ajunge/ fiindcă de acolo nu mai ai unde
pleca!” („Poemul desăvârșit”)...

Strigătul, Tăcerea, Singurătatea și Suferința
Un existențialism răvășit estetic de un postmo-

dernism îmbrăcat în straie de gală mărșăluiește
imperial prin scriitura lui Victor Munteanu.
Contingența, fragilitatea, devenirea ființei umane
și neputința rațiunii, alienarea, finitudinea și
urgența morții, singurătatea, neantul și viața expu-
să te caută peste tot, șoptindu-ți uneori că omul
există, pur și simplu, dar, nu știm dacă ați observat,
pare uneori o ființă de prisos în această lume a
„fraternității linșorilor” (Sartre). Arhitectura
existențialismului din poemele lui Victor
Munteanu se sprijină pe piloni de excepție precum
strigătul/ țipătul, tăcerea și singurătatea, asistați
de o umbră-vedetă care plutește peste tot:
suferința, cea care, heideggerian, ne mărturisește
că „ființa umană este ființa-împreună”. Iar eu măr-
turisesc gândul că Victor Munteanu este un (vrăji-
tor?) al acestora. În larma tăcerilor sale auzim
mereu interogația pe care Kierkegaard ne-o face
cadou țintuindu-ne-o la beregată: „Nu-i oare înfio-
rător faptul că Iisus Hristos, propovăduitorul iubi-
rii, a fost trădat printr-un sărut?”...

Născut într-un creuzet închiriat de la șoaptele
rebele care-au plecat în vacanță, Strigătul, împru-
mutând uneori masca țipătului etico-estetic, poartă
o dulce povară hermeneutică nichitstănesciană,
fiind „strigăt de moarte”, „strigăt de naştere” care,

„rând pe rând, lasă inima pietrelor în zdrențe”.
Dacă se poate spune că există poeți care strigă/ țipă
din toate puterile, dar fără să scoată măcar un
sunet, pe Victor Munteanu trebuie să-l nominali-
zăm în această companie. Strigătul/ țipătul lui ar
putea fi „țipătul frunzelor moarte” („Deschiderea
ochilor”), liniștea „care țipă ca un șold neobrăzat
de fecioară” („Iertați-mă: faceți loc!”) sau metafo-
ra culcușită într-o definiție: „Omul nu-i decât o
umbră/ cu ființa strigată din urmă” („Confesiuni”).
Strigătul și țipătul zămislesc metamorfoze:
„Izbăviți de real/ vom fi tot una cu țipătul din
ființele noastre” („Dâre de fum”); „Eliberați copa-
cii de strigăt, să se vindece-n mine, operați-mă de
adâncul din suflet” („Ploaie cu beznă”). Peste tot
sunt deschise, ca pentru o promenadă a marilor
tristeți, bulevarde ale strigătului/ țipătului deghiza-
te în fel și chip... Într-un oftat „care m-a strigat
până la ultima literă” („Oftat în noiembrie”), în
„iarbă strigată pe urmele pașilor tăi” („Rafala
supliciului”), într-un deal ca o „pălărie aruncată pe
masă de-un strigăt” („Golgota”), într-o amintire
„ce asurzește memoria” („Cântec pentru fiii clipei
de fum”) sau în ființa unui „țipăt de copil speriat de
un câine”, țipăt care e ca „seninul de / toamnă”
(„Samarineancă”). Strigătul e spitalul nostru de
urgență: „Cineva trece prin strigăt, însă, din cauza
liniștii,/ nu se aude nicio durere” („Alteritate”).
Țipătul are armura unui prinț cu inima zălogită –
„Te-am inventat dintr-un țipăt/ ca să nu poți fi
numărată de alții” („Biciuirea văzduhului”)–,
sufletul unui duh plin de pustietăți – „Tu lasă-i să
ducă mortul până la capăt,/ ca să le fie golul
umplut doar de un țipăt” („Punct cardinal”) –, este
o unitate de măsură – „Până la capăt mai era doar
cale de-un strigăt/ și de-o palmă ținută în uleiul
încins” („Răbdare ratată”) –, o enigmă – „O zi nu
mai înțeleg strigătul în care secundele mor” („La
marginea vremii”) –, o cetate inexpugnabilă –
„nici în țipăt nu mai am cum/ să pătrund în durata
din el” („Degenerație”) – o întrebare – „dar unde
ajunge țipătul care mi se afundă în suflet?” („Fără
drept de apel”) –, o semnătură – „stăpânul urmării
semnează cu ultimul țipăt/ tăcerea rămasă-ntre
noi” („Prea târziu”)... 

Tăcerile lui Victor Munteanu sunt, după
Cuvânt, „a doua putere a lumii” (Jean- Baptiste
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Henri Lacordaire); spun cele mai crude adevăruri.
După amintitul strigăt rupt din coasta șoaptelor,
auzim în acest univers al zvârcolirilor zisa lui
Hamlet: „Restul e tăcere”. Victor Munteanu tace în
limba mirărilor poeziei, a marilor explozii de
liniște. Floare sfioasă a suferinței, rudă de sânge
albastru cu floarea Micului Prinț („...nu are decât
patru spini, ca să se apere împotriva lumii!”), tăce-
rea sa nu este un sanctuar al prudenței, ci o mereu
mărturisitoare de urcuș pe Golgota, căci bunul său
prieten Dostoievski i-a vorbit despre „durerea
adâncă”, rana aceea care „stă ascunsă şi tace”, care
poate și obloji... Ascultați acorduri din acest con-
cert de gală al tăcerilor... „Tu să nu înfigi cuțitul în
tăcerea din casă” (Miezul nopții”)... „Și tot umblu
prin tăcerile tatei/ tot răstorn câte-un cufăr și caut”
(„Recluziunea memoriei”)... „Nu știm nimic des-
pre ceea ce cauți, mă, băiatule,/ ia-ți tăcerea și
vezi-ți de alte cărări” („Castelul de nisip”)... „De-
atunci bate vântul prin tăcerile mele” („Scrisoare
cu adresa pierdută”)... „Ce poate fi, Marie, crivățul
ce tot izbește în geam?/ Încăperea a luat foc din
privirile tale/ sau o fi de moarte deasupra și tăcerea
orbește prin casă?” („Semnul negru”)... „O,
Doamne, dă-mi și mie o adeverință de pasăre/ doar
pentru că am fost singur și hăcuit de tăcere” („Mă
ajunge un gând”)... „Doar clipa cu mișcarea oprită
în sânge/ îmi corectează tăcerea” („Ploaie cu
beznă”)... „O taină mai închiriază liniștea la bazar”
(„Pasăre către cer”)... „Și lucrurile încep să tacă
vijelios/ mai tare ca sângele” („Parcul rănit”)...
„După ce-a murit tata, m-am dus să-l visez/ și a
venit să vorbim./ Și tăcea așa de tare,/ încât nu
știam ce să zic./ Nu știu despre cine tăcea/ și nici la
cine se refereau cuvintele lui nerostite”
(„Clătinarea capului”)... „La umbra tăcerilor tale
se învechește durerea” („Nevoințele mântuirii”)...
„Tăcerea – țipătul ce asurzește memoria,/ palinca
pe care o beau bărbații până-n strămoșii adamici”
(„Cântec pentru fiii clipei de fum”)... „Tot mai
mulți sunt obsedați de tăcere/ de sfârșitul ce se
ascunde în ea [...]. Așadar, prietenul meu din sicriu
n-a murit, ci doar trupul lui a ajuns la tăcere” („A
patra dimensiune”)... „Bătrânului i s-a dat puterea
de a gusta veșnicia,/ hrănindu-se o săptămână
întreagă/ doar cu tăcerea din el” („Metanie”)...
„Asfințitul prelungește tăcerea până la picioarele

tale” („Cimitir”)... „Bună seara, stați liniștiți, nu
sunt înarmat/ decât cu tăcerea care mă apără!”
(„Bună seara!”)... „Tăcerea pe case stă vraiște”
(„Bacovia”)... „Intră unul în tăcerile tale și te ține
de vorbă/ și-ți face numele țăndări” („O sticlă de
Jidvei”)... „Puțin am gustat din mila Ta, Doamne,/
din timpul ce adânc vuiește în noapte, din tăcerea
adunată în toamne” („La umbra crucii”)... „Sunt
cât se poate de singur și caut un om/ ce și-a uitat în
mine tăcerea/ și nu mai vrea să și-o ia înapoi”
(„Pași pe alee”)... „În tăcerile toamnei nu mai
locuiește niciun prieten” („Frunze căzute pe
umăr”)...

Singurătatea care viază în poemele lui Victor
Munteanu şi-ar putea găsi echivalentul în tablouri-
le lui René Magritte, cele în care urlă toate
singurătățile lumii... Victor Munteanu stă mereu la
un „ospăț al singurătății”. Discursul său poematic
este țesut din urzeala unui „sentiment al singurătă-
ţii cosmice” (Cioran). Uneori mi se pare că singu-
rătatea lui Victor Munteanu este evadată din
„Smerita” lui Dostoievski: „Oamenii sunt singuri
pe pământ! – asta-i nenorocirea! Şi strig, întreb şi
eu ca bohatârul rus: «E oare vreun suflet viu pe
toată câmpeniştea aceasta?» [...]. Totul e mort şi
pretutindeni nu vezi decât cadavre. Numai oameni
singuri, singuri, şi numai tăcerea din jurul lor –
acesta-i întreg pământul!”, de vreme ce
mărturisește atât de tragic: „Singurătatea mă tace
ca pe-o armă dusă la tâmplă” („Sâmbătă cronică”).
Iată ce glas de sirenă au singurătățile care țiuie prin
poemele sale, precum „tăcerea din strigăt”....
„Singurătatea îmi trage ființa pe roată” („În doi”)...
„Bat valurile umilind un om uitat de prieteni pe
țărm” („La marginea mării”)... „Ora exactă îmi
bate singurătatea pe cruce” („Absență”)...
„Asfințitul își vede de treabă-n vitrine/ și eu trec
mai departe. Din numele ei, singurătatea iese de-a
dreptul” („Mușcături de toamnă”)... „Și fața ta va
fi o singurătate fără părinți” (Vânturi cosmice”)...
„Dacă întrebi cine ești, nu se aude nimic,/ printre
arțarii trudiți singurătatea îți publică vârsta/ la
limba drumului fără capăt” („Fără vorbă, fără
hotar”)... „În ochii tăi e sâmbătă noaptea, când sin-
gurătatea/ dă nume băncii pe care ai plâns”
(„Fum”)... „N-am reușit să mă spăl de-ntuneric,/
nici de singurătatea în care-am iubit” („Condamnat

127127CONVORBIRI  LITERARE



la ființă”)... „Stau la masa tristeții în calitate de om
foarte singur” („Incendierea mestecenilor”)...
„Doar așchia asta de singurătate mi-a ars două
palme în suflet” („Toamnă”)... „Locuiesc într-o
clipă cu zăvorul la ușă, în singurătatea ce mă ține
în ger” („Prizonierul tăcerii”)... „Așteaptă-te sin-
gur,/ chiar dacă noaptea își va găsi culcuș în
tristețile tale” („Albire”)... 

Și pentru că în toate trebuie să fie un dirijor, a
fost zămislită Suferința: „Trage, Doamne, clopotul
prin casa lăuntrului meu, / să se scuture sufletul de
toată rugina” („Cântec”). Suferința, scrie Aura
Christi, este „o boală fără care nu se poate învia
omul din om [...]. Suferința este un prilej de a spori
viul și de a recuceri umanitatea, redându-l pe om –
omului și îmbogățindu-i astfel viața, care e atât de
uriașă, încât Duhul ei Sfânt, căruia îi spune cu fer-
mitate da, justifică din start, spunea undeva
Nietzsche, orice durere, oricât de monstruoasă și
de absurdă ar fi aceasta”. Suferința din poemele lui
Victor Munteanu are toate atributele surprinse în
această admirabilă sinteză a eseistei... „Iată, am
plecat cu muritul pe drumuri/ și dimineața își ascu-
te cuțitul în mine...” („Proprietarul zilei de marți”).
„A îndura, cu fruntea asfințită în palme,/ cum tace
timpul în dimensiunile tale/ când ai culoarea
înfrângerii/ și ți-e încet, ți-e noapte...” („Răni sudi-
ce”). „De trei zile un om bate adevărul în cuie/ să
nu stea în vorba celor ce spun că-l cunosc [...]. De
trei zile insul bate cuie în zilele lui, fixând adevărul
în Piața Mare, pe catafalc” („Bocet”). „Doamne,/
în ce colț al sufletului Te-ai ascuns/ de nu Te văd
decât prin durere?” („Fără drept de apel”)...

„Cineva a aprins lumânarea în bezna sufle-
tului meu” 

Gustav Mahler îi scria unui dirijor: „Imaginaţi-
vă că întregul univers începe să sune şi nu mai sunt
voci omeneşti care cântă, ci planetele şi diferiţi
aștri”. Poemele lui Victor Munteanu au ceva din
aura acelor simfonii care, cu o singură „măsură”,
rivalizează cu tratatele de metafizică în care
Strigătul, Tăcerea, Singurătatea și Suferința sunt
vedete al marelui Of al Lumii. 

Iată numai două dintre aceste simfonii... „În
gara târzie a anilor tăi nu mai e nimeni;/ casa de
bilete e-nchisă, vremea s-a dus,/ ultimul tren și-a

anunțat întârzierea cu-o fâlfâire de aripi,// corbii
rotesc în jurul momentului.// În gara numelui tău s-
a stins lampa,/ pustiul spală peronul cu amintirile
tale,/ ecoul pașilor se izbește de geam.// În gara
presimțirilor și-a făcut culcuș o pisică/ ce toarce
încet liniștind bătăile inimii...” („Asfințit”)...
„Cineva a aprins lumânarea în bezna sufletului
meu,/ să-mi văd palmele bătute în cuie/ și viața –
locuință pentru un strigăt/ în care plouă mereu./
Cineva a aprins candela în noaptea din mine,/ să
văd până unde am greșit;/ speriat, trupul m-a tras
înapoi cu trei pași/ lăsându-mi umbra în fața icoa-
nei...” („Locuință pentru un strigăt”). 

Citind „Cămașă suferită pe trup” (București,
Editura Tracus Arte, 2011), fericită sinteză a
creației lui Victor Munteanu, volum care mi-a pro-
vocat aceste frânturi de gând, ai tentația de a-i
reciti și de a-i transcrie poemele, de a le așeza în
marea tainiță a sufletului, ca să vorovească la
nesfârșit cu singurătățile tale. Poezia lui Victor
Munteanu se află în topul elevat al cugetării
naționale, are chipul unei Cenușărese căreia ai vrea
oricând să-i potrivești condurul, întrebându-te, ca
orice „victimă” fericită, dacă tu te-ai îndrăgostit de
ea sau ea de tine. Cu glas de sirenă ce devorează
împotriviri de ascet care nu iubește riscul aruncării
în valuri, Poezia sa ne așteaptă pentru a obloji des-
trămări și a arunca punți între chemările/ dorurile
noastre și tăcerea irațională a lumii. Fiecare vers al
său are culoarea cântecului de lebădă al unui stoic
ales, care-și răstignește doctrina trecută prin infer-
nul existențialismului pe o cruce împletită din
metafore și sfințită în agora curcubeului speranței;
un curcubeu ce-și adapă ființa privind în prăpăstii-
le, dar și în Everestul din noi. Poemele lui Victor
Munteanu sunt simfonii care stau de vorbă cu
marele Of al lumii. 
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Îndrăgostit de istorie, juristul sucevean
Andrei Breabăn se evidențiază printr-o puternică
activitate publicistică. Pe de o parte, colaborează
cu lucrări la un mare număr de reviste literare din
țară și din Republica Moldova, pe de altă parte,
impresionează prin cărțile publicate mai ales la
editurile ieșene „TipoMoldova” și „Timpul”, cel
mai important fiind ciclul ștefanian, din care au
apărut până în prezent nu mai puțin de opt volu-
me. Harnicul autor lucrează acum de zor la un alt
volum intitulat Bătălia pentru Europa, în centrul
căruia va apărea confruntarea crâncenă de la
Belgrad, asediat de otomani și apărat de Iancu de
Hunedoara, alături de acesta aflându-se și viito-
rul domn al Moldovei – Ștefan cel Mare.

Deocamdată, ne vom ocupa de romanul
Castelul de pe Nistru (Ed. „Timpul”, Iași, 2022,
cu o prefață de Ioan Holban), o lucrare narativă
alertă, unde prozatorul își dă măsura întreagă a
talentului său de povestitor. Suntem în anul 1455,
la doi ani după cucerirea Constantinopolului de
sultanul Mahomed al II-lea, devenit o sperietoare
pentru lumea creștină, mai ales că tânărul și
nesătulul sultan își pusese în gând să spulbere
Belgradul și să ajungă la Buda și apoi în inima
Europei, la Viena. În aceste condiții atât de vitre-
ge, Moldova se află sfâșiată între doi domni, unul
dedat la plăcerile lumii, pitit după zidurile Cetății
Albe și după fusta protectoare a mamei Maryna
și criminalul Petru Aron, grăbit să ajungă la
Suceava, după ce a înfrânt oastea rivalului. Într-o
țară fără o stăpânire fermă, tâlharii își fac de cap,
moldoveni sau de alte nații, autorul oprindu-se la
niște frați genovezi, stăpâni peste Castelul Lerici.
Dezbinarea și tot felul de intrigi boierești carac-

terizează situația unei Moldove aflată într-o stare
deplorabilă: Discordia a învrăjbit țara, oamenii
trăiesc în sărăcie, iar noi am ajuns la cheremul
străinilor, că nu mai putem trăi dacă nu jurăm
credință unuia sau altuia dintre vecini. Nu știu
dacă se va găti starea grea în care se află
Moldova, oftează logofătul. Se adaugă asasinarea
lui Alexăndrel (nu-i vorbă, că și lui Aron i se
pregătește moartea, drept răzbunare) și haraciul
uriaș cerut de sultan, a cărui cruzime a făcut oco-
lul Europei, chiar și până să ajungă suveran.
Aflăm, așadar, din gura călugărului franciscan
Ioan de Capistrano, cel ce a inițiat cruciada întru
apărarea Belgradului: cum a dispărut din grădina
sa un pepene și nici unul din lucrători nu
recunoștea că ar fi furat, stăpânul a dat poruncă
să fie spintecați toți șase și cu mâinile lui a sco-
tocit burțile pentru a găsi urme de pepene și ast-
fel să stabilească cine era hoțul.

Pregătindu-se de război împotriva lui
Mahomed, iar grofii unguri punându-i tot felul de
piedici, autorul se oprește asupra figurii de mare
strateg a lui Iancu de Hunedoara. Acesta le atrage
inițial atenția însoțitorilor săi că cea mai bună
apărare este atacul și că moartea îl pândește pe
fiecare în toată ziua, luptător ori ba. În sfârșit,
viteazul și înțeleptul îi avertizează că la capătul
drumului pe toți ne așteaptă o cruce de dus și
niște farisei care să ne răstignească pe ea,
situație valabilă oriunde. De aceea, el cere unitate
de gândire și de acțiune în fața aceluia care se
exprimase într-un mod categoric și fără să cli-
pească: Nu trebuie să existe în lume decât o sin-
gură împărăție, cu o singură credință și un sin-
gur împărat, extrem de pernicioasa idee bântuind
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și azi, după atâta vreme, câte un cap înfierbântat,
ajuns la temperatura himerelor.

La Cetatea Albă are loc o nuntă fastuoasă a
prințului Vlad de Țara Românească și a prințesei
Anastasia, sora lui Alexăndrel, bun prilej pentru
a repeta istoria asasinatului de către un grup de
boieri, cu sprijinul pârcălabului cetății. E necesar
să subliniem două aspecte foarte importante pri-
vitoare la Andrei Breabăn. Acțiunea de eliminare
silențioasă în aspectul ei e urmărită cu o știință ce
impresionează prin pașii făcuți de boieri pentru a
nu lăsa nici o urmă a implicării. La fel, autorul se
dovedește a fi un maestru în ceea ce privește pre-
gătirea și desfășurarea nunții, de la bucate la
muzică, de la aspectul vestimentar la tradițiile
moldovenilor, încât până și apele Limanului s-au
oprit din mers și, în loc să-și continue drumul
spre mare, păreau să formeze valuri și să izbeas-
că în cetate, vrând să urmărească și ele
priveliștea din curte. Nu mai puțin grandioasă e
cununia din biserică, când un curtean aruncă
peste participanți, cu dărnicie, groși de argint
oferiți de doamna Maryna. Veselia a umplut
întreaga întindere dintre ziduri și doar Alexăndrel
e nemulțumit, având gâtlejul uscat de aceeași
sete din totdeauna, cel mai propice prilej pentru a
se săvârși din viața aceasta chiar pre limba lui, în
timp ce nuntașii se pun pe jucat: Melodia curge
din ce în ce mai frenetic, șirurile șerpuiesc apoi
se întorc spate în spate, se îndepărtează iar for-
mând un singur șir (…), impresia fiind că autorul
se află alături de nuntașii dezlănțuiți și observă
cu ochiul său vigilent mișcarea acestora, asezo-
nată cu strigăturile specifice: Poți să fii mire-
mpăcat, că mireasă ți-ai aflat, știe țese, știe
coase, știe purta haine frumoase! Meșteră la
cusătură și la vorbele din gură, știe pâinea s-o
frământe și pe om cum să-l încânte! Nu lipsește
momentul „iertăciunii” și al binecuvântării miri-
lor, al răscumpărării miresei, „plata hulpii”, cum
e cunoscută în popor, dintr-o nuntă cu toate
ingredientele tradiționale, cunoscute până în cele
mai mici amănunte de Andrei Breabăn.

Autorul se dovedește a fi un maestru și în des-
criere, fie că e vorba de personaje, fie că are în

vedere aspecte din natură: Târgul (Baia) ocupă o
suprafață întinsă, casele fiind răzlețite pe nume-
roase străzi care se întind în toate părțile ca o
familie de șerpi ce stau cu burțile la soare.
Spectaculoase apar și scenele de confruntare din-
tre Ștefan cu ai săi boieri credincioși, grup venit
de la Brașov pentru parastasul de la Reuseni, și
niște tâlhari, o luptă în care se va evidenția, pe
lângă ceilalți, și feciorul boierului Șendrea de la
Dolhești. E momentul când moldovenii se vor
avânta peste Carpați pentru a da o mână de ajutor
apărătorilor creștinătății, auzind că turcul
Mahomed Celebî cu turcimea lui a pornit ca un
balaur înfometat asupra lumii creștine. Țăranii
pleacă la bătălie, având în frunte preoți, cântând
la îndemnul acestora, ca în versurile de altă dată
ale lui Vasile Alecsandri și înfruntând mai întâi
hânsarii boierului aflat în opoziție: Pentru el sunt
mai importante holdele de pe câmp decât liberta-
tea țării, care este pusă în pericol. În vreme ce
patrioții din toate cele trei țări românești se află
pe câmpul de luptă, formând o unitate, precum cu
secole în urmă au făcut-o dacii, Aron cu boierii
lui înrobesc Moldova, hotărând să plătească tur-
cilor tribut (anual 2000 de ducați de aur), cu gân-
dul că cine-și pleacă în fața dușmanului capul, va
determina ca sabia inamicului să devină milosti-
vă, o părere neroadă care de cele mai multe ori nu
coincide cu realitatea. În felul acesta, Andrei
Breabăn procedează la o deschidere către o altă
domnie, către un ostaș al lui Hristos, capabil să se
opună puhoiului otoman: Pe cât de mic de statu-
ră, pe atât ieșea în evidență robustețea trupului
trecut prin tot felul de încercări ale vieții, dar
mai ales prin pregătirea pe care tatăl i-a dat-o
încă din fragedă copilărie. Desigur, e vorba de
Ștefan, devenit ulterior, prin faptele sale glorioa-
se, „cel Mare”.

Istoric și prozator redutabil, Andrei Breabăn
își duce cu succes proiectul, lucrările sale fiind
bogate în informații, uneori chiar inedite, iar sti-
lul său e unul atrăgător, chemător la o lectură
agreabilă, chiar dacă acțiunea acoperă sute de
pagini.
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Ca și-n mai vechea Povestiri de pe Calea Moșilor
(2019), în noua ei carte Adina Popescu nu închide între
coperți doar câteva mici bijuterii narative. În Vine vacanța
cu trenul din Franța (Youngart, București, 2022) autoarea
caligrafiază din nou o mică cronică de familie și deopotrivă
o incursiune într-un univers peste care s-a așezat cam de
mult praful uitării. Și nu e deloc vorba de un volum ad usum
delphini, cum ar părea, la prima vedere, sau, în fine, nu e așa
ceva decât într-o dimensiune a lui – aceea a unui narator
care mimează destul de bine candoarea vârstei claselor pri-
mare. Din acest punct de vedere, autoarea amintește de
Ovidiu Verdeș, de T.O. Bobe sau de frații Matei și Filip
Florian, care au publicat și ei proză din aceeași perspectivă.
Oricum, genul „naiv” e frecventat, la noi, poate cu
discrepanțe de autenticitate, dar cu reușite notabile. Nu mai
adaug aici faptul că Adina Popescu s-a specializat pe litera-
tura pentru copii, ceea ce-i conferă un plus de experiență. 

Reîntâlnim în Vine vacanța cu trenul din Franța perso-
najele cunoscute (Doina, Anton și Adina, adică mama, tatăl
și copilul), de data asta distribuite într-o serie de miniaturi
dedicate vacanțelor în familie din anii 1980. Delimitată în
trei grupaje intitulate ca-n cunoscuta reclamă la ciocolata
„Piticot” (La munte, La mare, În orice împrejurare), poves-
tirile dezvăluie „aventurile” celor trei protagoniști în sejuru-
rile de iarnă și de vară și-n taberele școlare din ultimii și cei
mai negri ani ai comunismului autohton. Momentul
Revoluției apare la final, în varianta percepută atunci de
copil din spusele adulților, iar ultima vacanță e petrecută la
Budapesta, în 1990, cu tot cu aerul tare al libertății proaspăt
câștigate (granița de vest, atât de mitizată și de dorită „înain-
te”, nu e decât o fâșie de teren traversată banal cu trenul,
după controalele vameșilor atenți la bagajele cu incriminan-
tele produse de „bișniț”). Greutățile traiului zilnic nu reduc
bucuria momentelor decât pentru cei mari, pentru cei doi
părinți, care încearcă din răsputeri să le pareze prin eforturi
uriașe și prin tot felul de aranjamente de genul „pile,
cunoștințe, relații”. Micuța Adina nu prea știe de ce sunt
magazinele goale, de ce numai în vitrină la „shop” vezi cio-
colată adevărată, de ce e proastă mâncarea la cantine și-n
tabere, de ce nu poți face rost de alimente mai bune decât
prin nenumărate prestidigitații, de ce nu e căldură în hoteluri,
cabane și apartamente, de ce oamenii sunt mai toți triști,
plictisiți și nervoși, de ce nu poți spune tare chiar tot ce
gândești, de ce tatăl ascultă numai clandestin un anume post
de radio și trebuie să înjure regimul cu voce scăzută. Adina

nu simte cotidianul cenușiu, împiedicat, tensionat și
repetitiv, lumea securizantă a părinților, a bunicilor, a
rudelor și a prietenilor strecoară inconvenientele, le
trece în surdină, le convertește, astfel încât copilăria
ei rămâne una numai bună de rememorat. Că merge
la Sinaia, la Predeal sau la Bușteni, că urcă pe munți
sau că se bronzează la mare, că se plimbă prin păduri,
se joacă în fața blocului sau stă la bunici, că frecven-
tează „gazdele” sau camerele rezervate prin ONT,
eroina din povestirile Adinei Popescu desenează tra-
seele obișnuite ale unui copil al timpului acela atât de
îngălat pentru majoritatea locuitorilor României
socialiste. Detaliile abundă la tot pasul – mobilierul
anost al interioarelor, penuria și gustul prost al produselor
alimentare, mizeria din trenuri și îngrămădeala din autobuze,
sărăcia opțiunilor de viață, tipologiile și relațiile interumane
de toate calibrele, dar toate sunt salvate de umorul părinților,
de bunătatea bunicilor și de hazul multora dintre întâmplări.
Nu de puține ori o sticlă de Pepsi sau de Brifcor, o ciocolată
„adevărată”, o clătită cu gem, un sandvici cu salam, o poves-
te a unei rude mai mari, o pajiște la țară, o emisiune sau o
carte preferată, un campionat de gimnastică în curtea blocu-
lui sau o jucărie improvizată aruncă în umbră neajunsul de a
trăi într-o țară aflată sub dictatura unui regim politic întune-
cat. Contrastul cu vacanțele de după 1990, la o altă vârstă,
într-o cu totul altă situație, nu face decât să amplifice culorile
omoloagelor de sub comunism, cu bunele și relele lor: „În
următorii ani mi-am petrecut din ce în ce mai puțin vacanțe
împreună cu părinții mei, la munte, la mare, în orice împre-
jurare. Eram deja adolescentă și nu prea mai aveam chef să
merg cu ei în concediu, mi se părea că mă fac de râs peste tot,
o senzație pe care doar un adolescent o știe. Iar ei erau mult
prea preocupați să-și trăiască noua viață după care tânjiseră
atât de mult – de fapt să se obișnuiască cu ea. Și vacanțele de
la Cluj au început să se rărească. În liceu, am descoperit 2
Mai și Vama Veche, plecările la munte cu grupurile de
munțomani. Nimic nu mai era la fel”. 

Efortul literar al Adinei Popescu e marcat de nostalgie,
e-adevărat, cartea ei e un album de familie, până la urmă
(secțiunea foto din final o subliniază apăsat, iar la asta con-
tribuie și simpaticele ilustrații ale Bilyanei Velikova). Dar e
remarcabil mai ales gestul de-a redeschide o lume aproape
muzeificată și de-a o face prin ochii unui copil, al unuia –
desigur – fericit.
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Într-o vară de la începutul acestui secol și al
noului mileniu, scriam în Adevărul literar si
artistic despre reabilitarea nemuritorilor, în
urma unei informatii de presă, pe care, cel
puțin ca jurnalist, dar nu numai, o consideram
de-a dreptul senzațională. Era vorba despre un
memoriu al lui Vladimir Tolstoi, adresat patri-
arhului și sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse,
privind revocarea ordinului dat în 1901 prin
care autorul capodoperelor Război si Pace,
Anna Karenina, Moartea lui Ivan Ilici sau
Învierea fusese excomunicat, întrucât în scrier-
ile sale și-ar fi permis idei si libertăti ce contra-
veneau ori se abăteau de la spiritul si litera

cărtilor sfinte. Tocmai se împlinea un veac de la
pronunțarea severei sentințe. În memoriul înaintat de
Vladimir Tolstoi, strănepotul marelui scriitor și cus-
tode al muzeului de la Iasnaia Poliana, se spunea:
„Acum, când umanitatea a atins un nou nivel al
toleranței spirituale, am dreptul să sper că rolul pe care
strămoșul meu l-a avut în istorie poate fi reconsiderat.
Rușii nu pot renunța la geniul profetic al națiunii lor,
care onorează această cultură până în zilele noastre“.
Din păcate, speranța urmașului lui Lev Nicolaevici
Tolstoi, considerat cvasiunanim cel mai mare prozator
al tuturor timpurilor, iar romanul Război și pace o
capodoperă de neegalat a literaturii universale s-a
dovedit a fi deșartă, recursul lui Vladimir Tolstoi
rămânând fără răspuns din partea înaltelor fețe
bisericești. 

Întâmplarea a făcut ca tocmai în acele momente
când eram contrariat și chiar revoltat de faptul că nu s-
a dat curs memoriului, deopotrivă demn și cât se poate
de cuviincios, aș spune chiar smerit, să ascult un exce-
lent documentar radiofonic, la un prestigios post occi-
dental, pe tema mutațiilor produse în psihologia si în
habitudinile newyorkezilor, ale americanilor în gener-
al, după atacul terorist de la 11 septembrie 2001. Ce
aflam din acea emisiune de un professionalism fără

cusur!? Că destul de individualistul, mereu preocupat-
ul de câștig, de profit și oarecum însinguratul homo
americanus a devenit dintr-odată mai sociabil, mai
interesat de cei din jur, de modul cum trăiesc, de cum
se simt, de ce anume se tem, ce speră etc. Părea că
americanii au descoperit, în fine, ceva foarte important
și anume ceea ce constata un personaj dintr-o pove-
stire a lui Gabriel Garcia Márquez, creatorul Veacului
de singurătate: „nimic nu e mai greu pe lume decât să
trăiești“. Sau, cum constata un alt celebru personaj, cel
al lui Tolstoi însuși, Piere Bezuhov: „Fiecare se apără
de viață așa cum poate…”. Fericirea este fatalmente
egoistă și chiar discriminatorie. Ceea ce nu contrazice,
ci, dimpotrivă, confirmă parcă pe deplin ideea
conținută în celebra frază care, ca o cortină magică,
deschide romanul Anna Karenina: „Toate familiile
fericite se aseamănă între ele, fiecare familie
nefericită, însă, este nefericită în felul ei”. Fericirea
desparte, pe când nefericirea și, extrapolând, marile
nenorociri unesc prin confruntarea dură cu existența
tragică. Iată că pericolele ne pândesc la tot pasul, în
fiecare secundă a timpului ce ni s-a dat, iar moartea nu
e ceva ce li se întâmplă numai altora. E ușor să ne dăm
seama cât de bruscă și de dramatică este o asemenea
„trezire“. M-a frapat, apoi, ascultând documentarul
amintit, faptul că americanii se îndreptau sau se
întorceau în terifianta toamnă a acelui an la lectură,
vreau să spun la lectura Cărtii (cu majusculă). Criza
inclusiv existențială prin care trecuseră i-a întors asa-
zicând spre ei înșiși, altfel decât prin prisma dorinței
de câștig și bunăstare. Am fost plăcut surprins să aflu
că se citea atunci poate mai mult ca niciodată poezia
lui Auden, nimeni altul decât autorul Vârstei
anxietății, că se citeau romanele lui Tolstoi și ale lui
Dostoievski, adică doi scriitori care ilustrează, fiecare
în felul său, ceea ce aș numi atitudinea creștină și care
sunt niște iluștri apostoli ai nonviolenței. Și asta chiar
în și din spațiul unei spiritualități îndelungate și de o
intensitate descrisă, transfigurată cu o forță inegalabilă
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în opere ca, de pildă, Frații Karamazov sau Crimă și
pedeapsă. Or, să sari de la telenovele, de la produsele
în serie ale industriei cinematografice americane, de la
muzica kitsch, de la (cel mult) memoriile frivole ale
unor vedete de mucava sau cele deghizate ale unor
foste si foști, tipărite de editori pentru care cartea tre-
buie să fie doar o afacere profitabilă la poezia lui
Auden, la proza lui Dostoievski, a lui Tolstoi, iar asta
într-o stare de criză, când moralul îți este profund afec-
tat, este în același timp temerar, chiar periculos, dar și
potențial vindecător. „Principalul e să-i iubesti pe
ceilalti așa cum te iubești pe tine și asta-i tot, nu-ți mai
trebuie nimic: imediat ai afla cum să-ti clădesti raiul.
Și totuși nu e decât un vechi adevăr, pe care oamenii l-
au repetat și l-au citit de un milion de ori, dar uite că
n-a prins rădăcini! «Conștiința vietii este mai presus
de viață, cunoașterea legilor fericirii este mai presus
de fericire»“ – scria Dostoievski în Jurnalul său. Și
mai  ceva Fiodor Mihailovici, cel ce a pătruns în sufle-
tul omenesc la adâncimi pe care nimeni nu le-a mai
atins până la el și nici de la el încoace, mai bine zis, ne
atrage atenția că răul se ascunde în noi mult mai pro-
fund decât se crede, că „oricare ar fi organizarea
societății, nu vei putea evita răul“, că sufletul omului
va ramâne același, că anormalul și păcatul provin chiar
din el și că, în sfârsit, legile spiritului uman sunt încă
atât de puțin știute, atât de puțin cunoscute de știință,
atât de nedefinite și de misterioase „încât nu există și
nu pot exista nici doctori, nici judecători definitivi“.

Nu mult după știrea privind memoriul lui Vladimir
Tolstoi aflam că undeva, departe, la capătul pamântu-
lui, în Estul îndepărtat, tocmai murea un alt mare scri-
itor rus, un clasic al literaturii, cum a fost caracterizat,
încă din timpul vieții, autor al unor romane celebre,
traduse în zeci si zeci de limbi – Victor Astafiev. El a
înfățișat lumii – ca si alți poeți, dramaturgi si prozatori
ruși contemporani, de pildă Valentin Rasputin – ceea
ce am putea numi Siberia profundă. Una dintre cărțile
sale se intitulează Copilărie în Siberia, iar o alta
Pierdut în taiga. Presupun că e mai greu să pătrunzi
înțelesul întreg al acestei din urmă sintagme, dacă –
precum a avut prilejul semnatarul acestor rânduri – n-
ai străbătut un drum prin taigaua plină de mistere, dacă
n-ai poposit într-un oraș sau în vreun sat cu case de
lemn, adevărate bijuterii arhitectonice, pierdute în
imensitatea Siberie, dar intrate în patrimonial mondial
de valori. Astafiev a murit acolo unde s-a și născut, la
Krasnoiarsk, într-o zonă parcă dintr-o altă galaxie. A
copilărit, a trăit și a scris într-o izbă, fără radio, fără
televizor. Acolo i-a primit în vizită pe Gorbaciov, pe

Elțin, dar și pe Soljenițîn. Moartea a survenit când
împlinea 77 de ani. Era veteran al Marelui Război; o
experiență care pentru un scriitor cu enormul său talent
și cu o sensibilitate pe măsură s-a dovedit a fi
fundamentală. Grație lui, în literatura rusă postbelică, și
nu numai, a intrat soldatul sovietic cel adevărat, neîn-
frumusetat propagandistic. Nomenclatura militară nu a
văzut cu ochi buni literatura sa, deși prin aceasta mitul
eroic al soldatului simplu nu numai că nu ieșea
micșorat, dar era potențat. Soljenițîn aprecia originali-
tatea artei narative a lui Astafiev, dar înainte de toate
admira faptul că „iubea adevărul și îl apăra“ (sunt
cuvintele celui ce a scris O zi din viata lui Ivan
Denisovici și Pavilionul canceroșilor). Îl considera pe
autorul romanului Micul pescar din taiga ca fiind print-
re „primii care au reacționat în fața degradării morale a
vieții noastre“. Se referee, firește, la viața din imperiul
sovietic. Ce conștiinte sunt marii scriitori ruși! Și nu mă
gândesc doar la titanii din secolul al XIX-lea: Pușkin,
Gogol, Dostoievski, Tolstoi, Cehov, ci și la contempo-
ranii noștri: Evtușenko, Rasputin (precum Astafiev,
iviți, și aceștia, cu tot cu sufletul abisal, din adâncurile
Siberiei), apoi Șukșin sau Makine.

Închei prin a evoca faptul că Tolstoi și Dostoievski
nu s-au cunoscut niciodată, nu s-au aflat niciodată față
în față. „Doi necunoscuți“, primul excomunicat de
Biserică, celălalt adoptat de instituția pravoslavnică, a
căror poveste ce pare de necrezut ne-a spus-o Ion Ianoși
într-o admirabilă carte. Deși nu se întâlniseră niciodată
unul cu celălalt – ratată fiind și unica ocazie ca întâl-
nirea să se producă, întrucât s-au aflat, fără să știe, fără
să li se spună, în aceeași incintă – se cunoșteau totuși
perfect, se simțeau reciproc cu sentimente mai puter-
nice și mai neliniștitoare decât ne putem imagina. O
mărturisire a lui Tolstoi în acest sens este de o
netăgătuită relevanță: „Am fost scriitor și scriitorii sunt
cu toții orgoliosi, invidioși, în orice caz eu sunt un astfel
de scriitor. Dar nu mi-a trecut niciodată prin cap să mă
măsor cu el (cu Dostoievski – nota mea), niciodată…
Asta îmi provoacă invidie, la fel inteligența, dar cele ale
inimii numai bucurie. Așa că l-am socotit un prieten de-
al meu și nici nu mă gândeam să nu-l întâlnesc, iar dacă
până acum asta nu s-a întâmplat mai este totuși timp. Și
dintr-odată, la masă – prânzeam singur, întârziasem –
citesc: a murit… M-am zăpăcit, iar apoi mi-am dat
seama cât mi-a fost de drag; am plâns și mai plâng și
acum“.
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De notorietate faptul că Mihai Cimpoi este perceput
ca o personalitate de prim rang a culturii și literaturii
generale române, asemuit adesea ca monumentalitate și
soliditate a operei cu G. Călinescu1, un reper al luptei
de rezistență prin cultură în spaţiul basarabean, o auto-
ritate incontestabilă ce a impus o nouă direcție în litera-
tura română din Basarabia prin noul tip de critică este-
tico-eseistică într-o vreme când aceasta se situa la o
alarmantă „răscruce de destin”. 

Este cunoscut în primul rând ca istoricul literar care
a deschis porțile literaturii române din Basarabia către
spațiul literar larg românesc și universal pentru integra-
re firească în sistemul de valori ale acestora, stabilindu-
i liniile de forță, periodizând, ierarhizând și evaluând,
fixându-i definitiv vârfurile, tendința continuă de sin-
cronizare, chiar întârziată, cu fenomenul literar româ-
nesc, semnele de rezistență prin cultură. O istorie des-
chisă a literaturii române din Basarabia, apărută în
1997 (cu cele patru ediții ulterioare) rămâne o carte de
referință pentru cunoașterea evoluției literaturii și cultu-
rii române de dincolo de Prut, o lucrare monumentală
care a hotărât definitiv regăsirea drumului spre Centru
al acesteia, remarcabilă prin analiza sincronică şi dia-
cronică a literaturii trecută prin grila istoriografică
modernă și tratată ca un întreg sistemic. Mărturisind că
a preferat în discutarea acestui vast și extrem de dificil
subiect „nu labirintul, ci catedrala”, domnia sa formu-
lează și lansează sintagme precum „exilul basarabean
(interior)”, „perioada de teroare intelectuala”, „perioa-
da de rezistenta „rizomica“etc, etc care sunt tot atâtea
mărci originale de identificare a unui fenomen cultural
și literar ce a supraviețuit în condițiile extrem de grele
ale ruperii de matcă și ale grelei rezistențe prin cultură. 

Este apreciat, în același timp, ca un reputat emines-
colog, unul dintre ultimii mari eminescologi contempo-
rani, din ce în ce mai puțini, mai ales privind dincolo de
granițele țării. Iubirea profundă, totală, față de
Eminescu pare să fi fost o predestinare pentru domnia
sa. Contactul din vremea copilăriei cu Cernăuțiul lui
Eminescu si Aron Pumnul, întâlnirea modelatoare cu

opera lui Eminescu și a lui G. Călinescu, în perioada
studiilor filologice la Universitatea de Stat din
Moldova, atât cât se găseau ele în sălile de lectură ale
Bibliotecii Nationale din Chisinau, l-au marcat defini-
tiv. Această întâlnire este apreciată de viitorul mare her-
meneut și filozof al culturii drept un eveniment - cheie
al vietii sale, revelator și oarecum „cvasimistic”, lumi-
nător în sens axiologic si ontologic”2, cât și stimulator,
productiv. Astfel se explică alegerea sa ca președinte al
cenaclului literar „Mihai Eminescu“ (1963), dedicarea
sa totală, începând cu acel moment, amplului proiect de
cercetare și interpretare modernă, din prisma fenome-
nologiei, filozofiei, a operei marelui poet. „Orele mele
matinale au fost, dupa 1976, când dupa moartea parin-
tilor mi-am zis sa scriu ceva esential, orele Eminescu”3.
În 1988 îngrijea volumul Mihai Eminescu. „Poezii;
Pentru copii și adolescent, dar debutul său în eminesco-
logie s-a produs cu volumul Narcis şi Hyperion (1979,
revăzut și reeditat după 1990), care l-a impus ca emi-
nescolog și în conştiinţa critică românească prin abor-
darea lui Eminescu ca „Poet al fiinţei” (Constantin
Ciopraga). „Ca om de cultură român, trebuia să ajung
neapărat la Eminescu, el fiind cel care mi-a asigurat
certitudinea că avem valori și în temeiul lor putem
susține un dialog cu lumea”4. Acest prim studiu, primă
monografie dedicată lui Eminescu înscrie un drum
ascendent ce vorbește despre o muncă sisifică de inter-
pretare modernă a operei eminesciene, de surprindere a
spiritului acesteia, de deslușire a arhetipurilor nemuri-
toare din gândirea poetică și filozofică eminesciană,
cuprinsă în volume de mare originalitate și profunzime
a observațiilor critice. Eminescu a constituit și tema
lucrării sale de doctorat (Eminescu, Poet al Fiinţei),
susținută în 1994, avându-l drept coordonator pe acad.
Eugen Simion, lucrare care i-a întărit și mai mult imagi-
nea de reputat eminescolog.

În accepția domniei sale, procesul de renaștere
națională (început în anii 1986-1987), de redobândire a
„românismului cultural în Basarabia” s-a petrecut „sub
semnul călăuzitor al lui Eminescu” („Dupa 1990,

4848 CONVORBIRI  LITERARE

Catinca AGACHE



Eminescu a revenit cu forța lui modelatoare…, nemai-
vorbind de rolul său paternal în procesul de renaștere
națională a românilor basarabeni…”)5.

Exigentul hermeneut a dedicat decenii studierii ope-
rei marelui poet și receptării acesteia în lume, evitând
terenul bătătorit și căutând acele date inedite care întă-
resc imaginea lui Eminescu de „mit lucrător”. După
1990 publică astfel volum după volum – Lui Eminescu
la împlinirea unui centenar (1889-1989) al trecerii în
nemurire a marelui poet national, album bibliofil alcă-
tuit de Mihai Cimpoi; Spre un nou Eminescu (dialoguri
cu eminescologii din lume); Căderea în sus a
Luceafarului; Narcis și Hyperion: Eminescu, poet al
fiinţei; Narcis și Hyperion: Poem critic; Plânsul
Demiurgului; Mă topesc în flăcări (dialoguri cu emi-
nescologii cunoscuți); Critice, Po(i)etica
arhetipala, vol. V; Esenţa fiinţei (Mi)teme şi simboluri
existenţiale eminesciene; (Mi)teme şi simboluri existen-
ţiale eminesciene (unul dintre cele mai profunde eseuri
semnate de autor). 

De adăugat că a coordonat proiectul editorial al
„Integralei Eminescu” în 8 volume – Opere eminescie-
ne (2001), a fost cooptat în colectivul de editare a
Corpus-ului Eminescu, vol. I-X ( pref. Eugen Simion,
1998-2000). 

Ca șef al Secției de literatură clasică a Institutului
de Istorie și Teorie Literară al Academiei de Științe a
Moldovei, a realizat proiecte urieșești precum ,Mihai
Eminescu. Dicționar Enciclopedic (2013), o lucrare
monumentală unică6, beneficiind de Prefaţa acad.
Eugen Simion şi Argumentul autorului, structurată în
zece mari secțiuni, în care este „analizată opera în toată
alcătuirea ei şi modul în care a fost receptată de-a lun-
gul timpului”.„ pornind de la biografia poetului şi ajun-
gând la mitul poetului”, cum subliniază acad. Eugen
Simion în Cuvânt înainte. 

Originalitatea acestui demers critic constă în per-
spectivă exegetică înnoitoare, comparatistă şi interdis-
ciplinară, a abordării mitopo(i)eticii eminesciene, în
grilă ontologică aplicată, prin care a reușit să dărâme
clișeele și să prezinte un Eminescu neosificat, văzut ca
un „Homo eminescianus complex, adânc arhetipal şi
totodată o personalitate interculturală modelată sincre-
tic”, „o „personalitate singulară în literature română” ce
a avut vocația „europenității și universalității”.

Recentul volum cu titlu simbolic Hyperion și
Demiurg, apărut la renumita editură ieșeană Princeps
Edit și lansat în cadrul ediției din 2019 a Congresului
Eminescologilor de la Chișinău, se înscrie pe linia abor-
dării din opurile deja publicate și este un eseu conceput
probabil ca cealaltă fațetă a cărții de referință Narcis şi

Hyperion (Eseu despre poetica şi personalitatea lui
Eminescu)7. Subtitlul acestuia - „Luceafărul”, mit și
drama existențială – este clarificator privind tema tra-
tată în profunzime. Așadar este un volum dedicat exclu-
siv poemului nemuritor eminescian Luceafărul, ce rea-
duce în atenția lectorului aprecierile arhicunoscute ale
unor renumiți eminescologi în continuitatea cărora
adaugă propria viziune privind facerea, simbolistica
înaltă, filozofică. În Argumentul cărții – De ce
„Luceafărul”? – exegetul motivează această opțiune
oferind o foarte fină și pătrunzătoare privire eseistică
asupra acestui „poem-sinteză” considerat unanim
„opera coronară”eminesciană. Domnia sa caută mai
întâi să limpezească ce anume reprezintă acest poem,
procedând la dicelare între diversele categorisiri efec-
tuate de reputați eminescologi români și universali, rei-
tererând o serie de asemenea definiții – „basm al
ființei” (Edgar Papu), „poem inițiatic” (C. Cubleșan),
„drama simfonică” (G. Călinescu), „drama a existenței”
(Allain Guilerrmou) ș.a. în raport cu mențiunea poetu-
lui însuși de „alegorie a geniului” existentă într-o notă
manuscrită. Fenomenologul menționează faptul că
această clasificare restrictivă, izvorâtă din chiar nota
manuscrită a poetului, a căpătat în timp noi nuanțe,
interpretări, ce converg spre ideea existenței unei esențe
tragice a operei eminesciene, de unde și necesitatea
rediscutării și actualizării subiectului. El subliniază fap-
tul că studiul de față și-a propus să demonstreze că
„ființa eminesciană se înfățișează… ca o ființă tragică”,
„o ființă a depărtărilor” din perspectivă filozofică, adu-
când argumente chiar din „Fragmentarium”8, vorbind
despre tragismul depărtării dintre contingent și trans-
cendent. Menționează că efortul cercetării a fost unul
fabulos, întrucât a trebuit să facă un tur de forță parcur-
gând aproape tot ce s-a scris în domeniu, un volum
imens de studiu.

Titlurile capitolelor acestei cărți sunt suggestive, ele
însele conturând problematicile tratate: Ființa emines-
ciană, Geneza poemului, Aruncarea tragică în depărta-
re, Orizonturi deschise și închise ale receptării, Un
final a la G. Bruno, Variantele și versiunile
„Luceafărului”, Addenda I, Addenda II. Este o carte
foarte bine structurată, începută cu acel Argument și
încheiată cu Referințe critice și o Bibliografie.

Hermeneutul consideră că trăsătura fundamentală a
ființei eminesciene e reprezentată de faptul că „se
gândește pe sine cu o intensitate rar întâlnită”, ce se
impune „ca o marcă ontologică definitorie”, încât
Narcisul din propria gândire se transformă într-un
Hyperion „interiorizat și impersonalizat”. Eul emines-
cian este o „ființă interogativă” ce pune continuu între-
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bări asupra lumii și universului spre a surprinde „taina
existențială”, o ființă „sintetizatoare”. Apreciat ca „Poet
cugetător” (G. Călinescu), „poet al totalității” (Aurelia
Rusu), Eminescu avea titanica obsesie „a spațiului și
timpului” și viziunea universului situat între cer și
pământ ca „axis mundi” (Zoe Dumitrescu Bușulenga).

Geneza poemului a fost un îndelung proces început
în „epoca berlineză (probabil 1872) și terminat la 10
aprilie 1882”, cu diferite versiuni și variante cu texte
colaterale. Imaginarul mitopo(i)etic eminescian înregis-
trează „o evoluție scalariformă, ce denotă un spectacol
ontologic rarisim”, subliniază exegetul. Textul
embrion, consemnat chiar de poet în manuscrisul 2275
ca fiind, cum se știe, basmul, Fata în grădina de aur, a
dat loc la diferite interpretări și reînnoite discuții. După
parcurgerea multitudinii acestor analize și observații
critice (Marin Mincu, Caracostea, , Perpessicius, Petru
Creția ș.a.), exegetul concluzionează că Eminescu codi-
fică totul într-o alegorie a soartei geniului, așa cum
însuși consemnase, asupra condiției umane duale și că
„poemul se hrănește din arhetipuri ca orice basm, iar
personajele sunt niște miteme… îndeplinind funcții
simbolice”. Apreciază că Textul eminescian integral
pus astăzi la dispoziția cercetătorilor oferă „o largă des-
chidere de perspective hermeneutice conturând clar
posibilitatea de a interpreta Luceafărul ca „mit și ca
drama existențială”. Decodifică mitopo(i)etic două
drame generate de nostalgia „departelui cosmic și de
cea a departelui mundan”, departele care destăinuie
toate profunzimile „abisale ale ființei”, menționând că
Eminescu concepea „Lumea și Universul ca un
Manuscris musical, ca o Partitură”. adaugă că emines-
cologii de azi interpreteaza Luceafărul ca „poem al
începutului călătoriei în Vidul pur”, iar Hyperion ca,
numele secret al Gândirii. 

Luceafărul a cunoscut o întreagă odisee a receptării,
punând orizonturile acesteia sub un fatal semn al des-
chiderii și închiderii. De la studiul semnat de Maiorecu,
cel dintâi în eminescologie, piatra unghiulară a receptă-
rii operei eminesciene în ansamblu, la o primă interpre-
tare a Luceafărului, „ca poem în care Eminescu și-a
concentrat toată arta sa”, datorată lui G. Ibrăileanu, și
până mai aproape de noi e un drum lung pe care se
înscriu reputați eminescologi ale căror aprecieri
esențiale sunt sintetizate și discutate cu minițozitate de
hermeneut (Tudor Vianu, Mihail Dragomirescu, D.
Perpessicius, Vl. Streinu, D. Caracostea, G. Călinescu,
Allain Guillermou, Constantin Noica, Petru Creția,
Svetlana Paleologu-Matta, Marin Mincu, Zoe
Dumitrescu-Bușulenga, Ion Negoițescu, Tudor Vianu,
Aurelia Russu, Dan C. Mihăilescu, Constantin

Ciopraga Constantin Cubleșan, Rosa del Conte, George
Munteanu, Mircea Eliade, Dumitru Irimia ș.a.).
Exegetul se mișcă cu ușurință printre toate aceste apre-
cieri clasicizate, adugând mereu propriile sale
observații, aprecieri, originale și pline de substanță filo-
zofico-eseistică. Subliniază faptul că Eminescu însuși
deschide cercul hermeneutic privind geneza
Luceafărului și tot el îl închide, prin altă notiță manus-
crită, în care specifică că „intențona să modifice legen-
da și să schimbe finalul à la Giordano Bruno” (p. 86)9,
ceea ce mai mult incifrează decât descifrează.
Acribiosul cercetător trece în revistă opiniile despre
acest subiect formulate de C.Bogdan Duică, G.
Calinescu, Rosa del Conte, pentru a concluziona ca
Luceafărul ne demonsrează, prin profunda „concepție
eminesciano-bruniană, că totul se supune, în mod pre-
determinat, sub semnul Unului și Multiplului, a unității
acestora, vieții perpetue și ordinii ei” (p. 91).

Cât privește variantele Luceafărului, analiza acesto-
ra, afirmă exegetul, deschide „un adevărat labirint
dedalic” (p. 93). Totuși, din „cercul hermeneutic extrem
de complex” se deslușeste poemul care se conturează
definitiv în „Marele Text”. În raport cu acesta, variante-
le numite de Perpessicius „colaterale” apar ca niște
„hipotexte”. El învederează ideea că avem „un palpabil
continuum imaginar, poemul prezentându-se ca ceva
„immanent”, „închis în sine, în propria esență”.
Apelează din nou la opiniile formulate de mari cercetă-
tori, traducători (Perpessicius, Allain Guillermou, Petru
ș.a.), subliniind idea că textul Luceafărului, identic cu
cel publicat în „România Jună”din Viena (p. 97), apare
mai întâi în revista brăileană „Dunărea”(25 iul. 1883,
cu o prefață de Al. Djuvara), apoi în „Convorbiri litera-
re” (1 aug. 1883), ulterior, și în volumul princeps
„Poesii”, îngrijit și prefațat de Titu Maiorescu, publicat
în anul 1884.

În eseurile Eminescu Poet tragic, Eminescu
Nietzsche și Omul tragic din Addenda I, exegetul anali-
zează poetica eminesciană prin prismă filozofică nietzs-
cheiană și heidegeriană, venind cu observații noi și for-
mulări inedite, dificil de înțeles în profunzimea lor fără a
fi atent la toate nuanțele, trimiterile filozofice, axiologi-
ce. Apreciază astfel că întregul creației eminesciene
„proiectează o unică viziune…., susținută de o sațietate a
absolutului”, subliniind că „omul tragic eminescian
depășește fixitatea spiritului grec, mobilitatea celui ger-
man”, că „tragismul nu este decât conștiința unei ordini
universale sub semnul destinului și al limitelor care se
pun în calea realizării de sine”. Notează că „Eminescu
trăiește deosebit de adânc descoperirea acestei rațiuni
ultime a lumii” (p. 98), că are o vocație tragică dublată de
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o „dăruire de sine a consumului sufletesc continuu” ce
traduce „antinomicul într-o oglindire narcisistico-atarac-
tivă în străfundurile ființei, în chiar limitele ei” (p. 99).
Subliniază ideea inedită că „înainte de a obține libertatea,
Narcisul eminescian se oglindește pe sine sub semnul
tragicului”și că „între eul eminescian și alteritate sa este
o disonanță care, heidegerian vorbind, este distanța din-
tre prezența și absența în sfera logosului” (p. 104).
Mergând pe linie noicisistă, adaugă nota sa originală,
concluzionează că „omul tragic eminescian este, în defi-
nitiv, șfâșiatul necondiționat, Narcisul fără oglindă și fără
proiectare în Celălalt, în Eco.” (p. 105), că Eminescu este
„poet de natură axiologicală”. Idei și viziuni profunde,
absolut originale ca interpretare și formulare. 

În eseul „Eminescu Nietzsche și Omul tragic” spul-
beră cu argumente imbatabile mitul de „pessimist incu-
rabil”, „schopenhauerian programatic”, afirmând că
privirea lui Eminescu nu este pesimistă ci „mereu între-
bătoare” (p. 106). Prin raportare la Nietzsche, fenome-
nologul depășește această tradiție deja consacrată pro-
iectând omul eminescian într-o nouă lumină, ca „omul
tragic”. Fără a nega că există „un schopenhauerism de
formă sau de sensibilitate” în opera eminesciană, feno-
menologul subliniază ideea inedită că „Nietzsche ne
ajută să aplicăm lui Eminescu o grilă ontological, omul
eminescian fiind prin excelență un om tragic, teribil și
problematic. Trezind starea de creativitate, el surprinde
deopotrivă general-umanul și abisurile propriei fiinte”
(p. 110).

Addenda II cuprinde câteva dintre variantele poe-
mului: Versiunile A, B,C,D, reproduse dinrt-o ediție a
Luceafărului îngrijită de Petru și Magda Ursachi10;
Varianta Almanah „Convorbiri literare”11, Varianta
Maiorescu12. pasionatul cercetător subliniază faptul că
versiunea penultimă – Legenda Luceafărului –
Eminescu a citit-o la „Junimea”, fiind „subdatată de
poet, aprilie. 10 – 1882”. Acest capitol este extrem de
valoros pentru cititorul care are acces mai rapid la
cunoașterea laboratorului creației acestei capodopere.

Critic şi istoric literar, eseist, și filozof al culturii
pentru care Eminescu ramâne statornic „Biblia noastra
lucratoare”, membru al Academiei Române, Mihai
Cimpoi a fost și este un spirit viu, mereu pus pe înfăp-
tuiri culturale și științifice mari. „,Prin Eminescu, văzut
şi interpretat de Cimpoi, noi am ieşit din anonimatul cul-
tural al provincialismului şi ne-am sincronizat organic în
circuitul valorilor spirituale româneşti”13, apreciază Ion
Hadârcă referindu-se la spatiul cultural basarabean.
Acestui titan al literelor românești din Basarabia i se
datorează fondarea Centrului Academic Internațional
„Mihai Eminescu” din Chișinău (1999), al cărui director

de onoare este, și care împlinește un deceniu de
existență, lansarea proiectului Congresul Mondial al
Eminescologilor” (2012, 3 septembrie), editarea/ coor-
donarea unor reviste, ca „Eminescu” (din 2001, buletin,
serie nouă); „Caiete critice”, „Viaţa Basarabiei” (la care
este și director). „A-l înţelege pe Eminescu înseamnă a-
l scrie, a-l raporta la literatura universală şi întreaga lite-
ratură românească pe care el a cunoscut-o” – este gândul
ce a ghidat întreaga sa activitate de eminescolog.14

Mihai Cimpoi a transformat Uniunea Scriitorilor, pe
care a condus-o vreme de aproape două decenii, într-o
instituție centrală a luptei pentru renaștere națională,
sub patronajul căreia s-a lansat proiectul national Zilele
Limbii Române intitulat „Limba noastră cea română”, a
fost dinamizat proiectul instalării busturilor marilor
scriitori români pe Aleea Clasicilor din Chişinău, pro-
iectul editărilor cărții românești. Apelând la un reduta-
bilul critic ieșean Constantin Ciopraga, putem conclu-
ziona că reputatul eminescolog Mihai Cimpoi este, cu
adevărat, un „fenomen literar”15 și cultural care se naște
o data la multe decenii.

Note:
1. Fănuș Băileșteanu. „Mihai Cimpoi: un George

Călinescu dintre Prut și Nistru”, în „Mihai Cimpoi:
Biobibliografie” , 2002, p. 16.

2. Mihai Cimpoi. Curriculum vitae (Cișinău-Olănești,
iulie 2002), Wordpress, 2012.

3. Idem.
4. Idem.
5. Mihai Cimpoi. Idem.
6. G. Călinescu și-a propus să prezinte cititorului

„schema organică a operei lui Eminescu” şi să argumenteze
că „poetul tindea să creeze un univers în semicerc”». 

7 Chişinău, 1979, ed. 2, revăzută şi adăugită, 1985; în
colecţia “Eminesciana”, Iaşi, 1994).

8. 1981. p. 500.
9. ceea ce a și făcut în poezia cu titlu omonim scrisă în

perioada berlineză, dar la care renunță în poem.
10. Mihai Eminescu. Luceafărul, ediție îngrijită de

Magda Ursache și Petru Ursache, Iași, „Timpul”, 2001.
11. Mihai Eminescu. Opere alese, I, ediție îngrijită și

prefațată de Perpessicius, București, Editura pentru
Literatură, 1964, p. 164-178.

12. Mihai Eminescu. Poesii, București, Editura
Librăriei Socecu & Comp., 1884. 

13. Ion Hadârcă.„Întâistătătorul Mihai Cimpoi sau omul
deplin al cuturii românești din Basarabia”, „Lit. și arta, 28
febr. 2018.

14. „Glasul Naţiunii”, 11 septembrie 2003.
15. Constantin Ciopraga, în „Lit. și arta”, 2002, 29 aug.,

p. 1.

5151CONVORBIRI  LITERARE
MIHAI CIMPOI 80



„Pe atunci, viețuitoarele, copacii și
stâncile stăteau de vorbă cu oamenii”

Novalis

Sub cascada învolburată a vremurilor de răscruce
care smulg din rădăcini Copacii Înțelepciunii, am aflat
târziu vestea tristă a plecării dintre noi (19 decembrie
2021) a distinsului cărturar și savant de renume
internațional, profesorul Antoine Faivre, fost director de
studii la École pratique des Hautes Études (Secțiunea de
Științe religioase) de la Sorbona. 

A. Faivre s-a născut la 5 iunie 1934 în orașul Reims,
înălțat pe un străvechi loc de cult celtic și sacralizat în
anul 496, prin miraculosul Botez al regelui francilor
Clovis. Ca omagiu adus orașului în care s-a născut,
Antoine Faivre a lăsat moștenire biblioteca sa fabuloasă
„în care toate cărțile se înțeleg misterios unele cu altele”,
cum spunea el, orașului Reims. Și, poate nu întâmplător,
ci în ordinea signaturii destinului, Muzeul Vechiului
Colegiu Iezuit din Reims deține un tablou enigmatic. El
datează din prima jumătate a secolului al XVII-lea și este
intitulat Fecioara Alchimică, sau Fecioara Esoterică. Ea
este înfățișată în picioare, stând pe o semilună și purtând
o coroană cu 8 stele. Organizarea spațiului figurativ al
tabloului, cât și codificarea vizuală a simbolurilor (ce
aparțin artei hermetice), au pus numeroase probleme de
interpretare a imaginilor și a mesajului picturii. Cel care
a descifrat tâlcuirile alchimice, contextul biblic, elemen-
tele păgâne și aluziile profetice, decodificând corect
mesajul, a fost Antoine Faivre. Tabloul pare să fi
„așteptat” nașterea și specializarea esoterică a profesoru-
lui, pentru a fi pus în valoare, descifrat și comentat. (A.
Faivre i-a dedicat un studiu amplu).

Curriculum vitae (selecție)
1. Licențiat în litere (limba și literatura germană),

Sorbona, 1955.
2. Licențiat în Istoria Religiilor, Sorbona, 1963.
3. Doctoratul în litere, Sorbona, 1969.
4. Activează ca Profesor Asociat la Universitatea din

Paris (1969-1972).

5. Profesor de limbă și literatură germană la
Universitățile din Bordeaux și Rouen (1972-1990).

6. Fondator al Centrului de Cercetări asupra
Imaginarului la Universitatea din Bordeaux și apoi orga-
nizator și animator al Centrelor de Cercetare a
Imaginarului la Paris și în provincie, din 1975.

7. Profesor Asociat la Universitatea din Berkeley
(California), susține un ciclu de cursuri despre Mituri și
Mitologii (1980-1982) (1984-1987).

8. În 1979 este desemnat să preia succesiunea Prof.
François Secret, specialist în cabala creștină. Cu acest
prilej, titulatura catedrei a devenit Istoria curentelor eso-
terice și mistice în Europa modernă și contemăporană.

Din 1979 și până în 2002, Antoine Faivre devine titu-
larul singurei catedre de istorie a esoterismului din lume.
Pentru prima oară, studiul esoterismului va ocupa un
domeniu propriu, ca disciplină specifică, în cadrul
învățământului oficial dintr-o universitate occidentală
renumită. El s-a dedicat acestei discipline cu multă
dăruire și fervoare intelectuală timp de peste 20 de ani. 

Premii și distincții:
– Distincția Academică „Ramura de Palmier” (ianua-

rie 1982);
– Titlul de Recunoștință a Națiunii (iulie 1995);
– Este decorat cu Ordinul Național de Merit (octom-

brie 2009).

Esoterismul: o noțiune „fluidă” sau o „cunoaștere
de azur”?

Pentru necunoscători, substantivul esoterism poate
părea bizar. Dacă vrei să afli ce este esoterismul și intri
într-o librărie, cercetând cărțile grupate în rafturile cu
acest titlu, poți avea surprize. Marea diversitate de titluri:
hermetism, astrologie, pitagoreism, neoplatonism,
gnoză, sufism, alchimie, cabală. Mulți au tendința erona-
tă să considere esoterismul un sinonim pentru termeni
deja existenți: ocultism, magie, inițiere. Cuvântul esote-
rism, preciza Antoine Faivre, este fascinant dar și con-
fuz, lăsând impresia unui bazar al imaginarului, dacă îl
receptezi superficial.
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Termenul apare în Europa către sfârșitul secolului al
XIX-lea. Până atunci și cu începere din epoca Renașterii,
circulau expresii echivalente (parțial), precum: philosop-
hia occulta sau philosophia perennis (cf. Antoine Faivre,
Căi de acces la esoterismul occidental, Editura Nemira,
București, 2007, vol. I). Etimologia cuvântului esoterism
derivă din grecescul eso, care trimite la ideile de interio-
ritate, lăuntric, interior. „Conținutul său lexical este
fluid, vidat de sensuri, permeabil semantic. Pentru a-l
desluși, nu etimologia trebuie investigată, ci funcția sa,
care este aceea de a evoca un ansamblu de atitudini și
discursuri”1, remarca Antoine Faivre. Esoterismul nu
este însă un domeniu specific, cum ar fi pictura, filosofia
sau teosofia. În acest caz, subliniază Antoine Faivre,
avem de a face mai degrabă decât cu un gen specific, cu
o formă de gândire a cărei natură se precizează în funcție
de curentele pe care le ilustrează. Astfel că putem distin-
ge o formă de gândire teologică, filosofică, științifică etc.
sau esoterică. „Aceasta din urmă funcționează in cadrul
unei pluralitati a sensurilor si nivelelor de realitate și
este, prin natura ei, transdisciplinară”2.

Pentru a simplifica problematica aparte a discursului
de tip esoteric, Antoine Faivre3 propune o distincție
metodologică esențială. Ca formă de gândire, esoteris-
mul poate fi identificat datorită prezenței mai multor
caracteristici esențiale care determină ca materialul stu-
diat să aparțină esoterismului. Iată mai jos câteva
referințe:

1. Corespondențele simbolice - între părțile universu-
lui vizibil și invizibil, evocând ideea antică a
corespondenței dintre macro și microcosmos. Ele sunt
ascunse, învăluite și destinate să fie descifrate. Universul
în care trăim este conceput ca un uriaș Teatru de Oglinzi,
un ansamblu simbolic de hieroglife încărcate de mesaje
și sensuri ce se reflectă unele pe altele, vibrând în haloul
misterului. Un exemplu clasic sunt cele 7 metale (aur,
argint, mercur, fier, cupru, staniu, plumb) captând și
reflectând vibrațiile astrale corespondente (Soare, Lună,
Mercur, Marte, Venus, Jupiter, Saturn).

2. Natura vie – ocupă un loc esențial în armonia cos-
mică. Esențialul speculațiilor esoterice din Evul Mediu
referitoare la Natură s-au cristalizat în jurul
corespondențelor dintre microcosmos și macrocosmos
(tot ce este sus, se află și jos; și tot ce este jos, se reflectă
și în cer). Cu această afirmație începe vestita Tabula
Smaragdina Hermetis, text misterios atribuit lui Hermes
Trismegistos, mesagerul zeilor care a reprezentat o
referință esoterică de prim ordin, începând cu
Renașterea. Natura ocupă un loc esențial în dinamica
cosmosului și este un element viu în toate componentele
sale (pietre ape, plante, viețuitoare). Ea este bogată în
revelații esențiale și trebuie citită că o “ carte a minuni-

lor” asemeni Bibliei, reamintește Paracelsus. La fel că și
omul, natura este o ființă vie care se află în suferință și
trebuie înțeleasă că atare și salvată. Începând cu sec. al
XIX-lea, teologia a ignorat Natura, abandonând-o exclu-
siv în seama științei, care o exploatează. 

3. Imaginație și mediere. Vreme de secole, ne
amintește Antoine Faivre, „de la Aristotel la Sartre, tre-
când prin Pascal și Kant, imaginația a fost considerată
drept un produs derivat și chiar suspect, fiind blocată
între intelect și senzație” (cf. Antoine Faivre, Studiu asu-
pra imaginației magice și a fundamentelor sale mitice.
Căi de acces la esoterismul occidental, vol. 2, Ed.
Nemira, București, 2008).

Și totuși, Nebuna casei / La folle du logis – cum a
fost calificată imaginația de către preotul și filosoful
raționalist Nicolas de Malebranche – merită un statut
aparte, pe care i l-au recunoscut alte curente de gândire
(neoplatonism, filosofia arabă sau curentele esoterice
occidentale). Renumitul specialist în mistica islamică,
Henry Corbin, redescoperă prin noțiunea de imaginație
activă puterea imaginativă ca o facultate pur spirituală
(total opusă Fanteziei), o cale esoterică de acces pe
Tărâmul viziunilor (Hûrkalyâ, din tradiția islamică).
Vom reveni asupra acestui subiect în a doua parte a evo-
cării memoriei Prof. Antoine Faivre intitulată Experiența
Eranos.

ANTOINE FAIVRE. Articole, studii, cărți, ediții
(selectiv)

- Kirchberger et l’Illuminisme du XVIIIe siècle, La
Haye (collection des Archives Internationales d’Histoire
des idées), 1966;

- Eckartshausen et la Théosophie Crétienne,
Librairie Klincksieck, Paris, 1969;

- L’ésoterisme au XVIIIe siècle en France et en
Allemagne, Paris, Ed. Seghers-Laffont (col. La Table
d’Émeraude), 1973;

- Les Contes de Grimm (Mythe et Initiation), Paris,
Les Lettres Modernes, 1978 („Cahiers de Recherche sur
l’imagination”, nr.10-11);

- Les Vampires (Essai historique, critique et littérai-
re), Le Terrain Vague, Paris, 1962;

- Toison d’Or et Alchimie, Paris-Milan, Ed. Arche,
1990;

- The Eternal Hermes, Phanes Press, 1995;
- Philosophie de la Nature (Physique sacrée et théo-

sophie, XVIIIe-XIXe siècles), Paris, Albin Michel (Idées
philosophiques), 1996;

- Accés de l’ésoterisme occidental, Paris, Gallimard,
2 vol. 1996;

- Căi de acces la esoterismul occidental, București,
Ed. Nemira, 2 vol., 2007, traducere I. Doru Brana;
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- L’Esoterisme, Presses Universitaires de France,
Paris, 1992;

- Ezoterismul, Ed. Paideia, București, 2001. Prefață
Radu Drăgan, traducere Gina Bărănescu.

Un voluminos și esențial Dictionnary of Gnosis and
Western Esotericism (autori: Wouter J. Hanegraaff,
Antoine Faivre, Jean-Pierre Brach, Roelof van der
Broek), Ed. J. Brill, Leyde, 2005

Activități
Profesorul A. Faivre este autorul și editorul a nume-

roase cărți și reviste, studii și articole, dicționare colecti-
ve, inclusiv Modern Esoteric Spirituality.

Reviste și colecții (selectie)
- A.R.I.E.S. (Association pour la recherche et l’infor-

mation sur l’ésoterisme) – revistă semestrială coordona-
tă de Antoine Faivre, Roland Edighoffer, Jacques Fabry
(19 numere structurate tematic, 90 pagini fiecare, apăru-
te între anii 1985-1995). Este singura publicație consa-
crată cu precădere analizelor, referatelor, recenziilor
unor lucrări recente (teze universitare, colocvii etc.) pri-
vind esoterismul occidental modern.

- Cahiers de l’Hermétisme, serie de lucrări colective
editate de Antoine Faivre, Paris, Edit. Albin Michel, 18
volume, circa 300 pagini fiecare (1977-1994). Fiecare
număr prezintă un grupaj de studii și eseuri consacrate
unor tematici specifice. Serii tematice: Faust, L’Ange et
l’Homme, Jacob Boehme, Alchimie, Kabbalistes chré-
tins, Goethe, Lumière et Cosmos, Sophia et l’Âme du
Monde, L’Androgyne, Astrology Le Mythe et le
Mythique, Présence d’Hermès Trismégiste, Magie et
Littérature, La Littérature fantastique, Les Vampires, La
Bible histoire et mythe.

- Politica Hermetica, revistă anuală editată de Jean-
Pierre Brach și Jean-Pierre Laurent, Lausanne, L’Âge
d’Homme, cu începere din 1987 (Antoine Faivre în
comitetul redacțional). Revistă de excelentă ținută
științifică.

Dascăl. Pedagog. Maestru.
Opera lui Antoine Faivre, istoric, filosof și savant ar

fi incompletă fară o dimensiune esențială, aceea de pro-
fesor și magistru de necontestat, pentru studenții, cerce-
tătorii și doctoranzii săi, din vaste arii culturale (Europa,
America, Asia). A. Faivre a fost un dascăl plin de har
debordând de inteligență, farmec personal și mult umor.
În relațiile cu studenții aprecia rigoarea, eleganța discur-
sului, dar și creativitatea ideilor îndrăznețe. Un fost stu-
dent relatează despre fascinantul spectacol pe care îl
reprezentau cursurile, seminariile și conferințele ținute
de Antoine Faivre. Singură, erudiția savantă, nu ar putea
explica faptul că numeroși studenți îi rămâneau fideli și

continuau să-i frecventeze orele de curs (cf. Radu
Drăgan, Prefață la Esoterismul- Antoine Faivre). 

Din 2002, Antoine Faivre devine Profesor Emerit,
specialist în Istoria curentelor esoterice și mistice din
Europa modernă și contemporană, în epistemologie și
comparatism istoric în științele religioase. A fost iubit și
respectat de studenți, colaboratori și prieteni. Stă mărtu-
rie în acest sens volumul omagial, Ésotorismé gnoses et
imaginaire symbolique. Mélanges offerts à Antoine
Faivre, Richard Caron, Joscelyn Godwin, Wouter J.
Hanegraaff et Jean-Louis Vieillard-Baron (eds. Peeters,
2001, Leuven, Belgium.

Numeroșii săi prieteni și colegi își amintesc de el nu
doar pentru realizările sale științifice, dar și pentru per-
sonalitatea sa unică, de om bun, generos, prieten devotat
si de o modestie proverbială.

În septembrie 2006 profesorul Antoine Faivre ne-a
vizitat țara, invitat de onoare la București să participe la
Congresul Internațional de Istorie a Religiilor. A
conferențiat la secțiunea Esoterism și a luat parte la
comunicările și dezbaterile secțiunilor: Interacțiuni reli-
gioase dintre Vestul și Estul european, Religie și moder-
nitate, Mircea Eliade și posteritatea operei sale
științifice.

În final ne exprimăm întreaga gratitudine față de
prof. dr. Michel-Vital Le Bossé, membru al Societății
„des Gens de Lettres” și al Societății de Etnografie din
Paris, cunoscut pentru cercetările sale esoterice și herme-
tice. Domnia sa m-a anunțat despre decesul profesorului
și mi-a pus la dispoziție o serie de materiale bibliografice
și documente referitoare la Antoine Faivre. 

Scriind aceste rânduri, constat cu tristețe că tot mai
mulți oameni de valoare dispar de pe planeta albastră.
Profesorului nu-i plăceau asemenea melancolii.
Păstrându-i vie prezența, îmi răsună în minte îndemnul
său preferat:

„Să nu uiți, să fii atentă la partea de mister a lucruri-
lor”, mă sfătuia el zâmbind.

„Ai ce descoperi! Știi ce spunea Novalis? Peste tot,
la temelie, se află o gramatică mistică…”

Note:
1. Antoine Faivre, Lʼésoterisme, Presses Universitaires

de France, Paris, 1992.
2. Bogdan-Mihai Mandache, Sensul ascuns. Dialoguri

despre esoterism, Editura Cronica, Iaşi, 2005.
3. Cf. Antoine Faivre, Ezoterismul, Ed. Paideia, 2001.
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A opta ediţie a Premiului Naţional de Poezie
„Mihai Eminescu”-Opera Omnia, pregătită pînă la
detalii cu luni înainte, m-a prins departe de ţară: eram la
New York, prima mea ieşire peste Atlantic, care urma
să deschidă drumul altor nouă ieşiri spre acea  lume
îndepărtată, în care românii deveneau din ce în ce mai
numeroşi, dar la fel de scindaţi ca acasă. După sondaje-
le realizate pe parcursul anului 1998, au fost nominali-
zaţi următorii poeţi: Mircea Ivănescu, Gabriela
Melinescu, Dan Laurenţiu, Ilie Constantin şi Cristian
Simionescu. Juriul format din Laurenţiu Ulici, Mircea
Martin, Daniel Dimitriu, Cornel Ungureanu şi Petru
Poantă l-a ales pe Mircea Ivănescu. Din acest an a înce-
put să se acorde şi premiul pentru secţiunea Opus
Primum, obţinut de Doru Mareş pentru cartea Mimînd
orgasmul social, rămasă pînă în prezent singura sa apa-
riţie editorială. Decernarea premiului, conform scena-
riul care a devenit standard de la ediţia precedentă, a
fost în gala derulată pe scena Teatrului „Mihai
Eminescu” din Botoşani şi a fost transmisă la decalaj de
două ore de TVR 2. Prezenţa invitaţilor la Botoşani a
fost una numeroasă, dominată şi de data aceasta de
Magistrul Mihai Ursachi, consecvent regulii impuse de
Laurenţiu Ulici de la prima ediţie. Acesta a înmînat
coroniţa poetului Mircea Ivănescu şi el o prezenţă de
marcă, de ţinută. A fost, din relatările din presă, o ediţie
de ţinută, liniştită, cu interviuri date de poeţii laureaţi,
de preşedintele juriului, Laurenţiu Ulici, care a anunţat
ideea ca instituţia Premiului Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu” să funcţioneze de la ediţia următoare. De
aici au pornit şi valurile de orgolii locale, care se doreau
şi ele incluse în această instituţie; au apărut atunci ata-
curile directe la adresa mea, atacuri care, însă, nu m-au
descurajat, ci m-au înîrjit să continuu.

Pregătirea antologiei din poezia lui Mircea
Ivănescu, abia în preajma celei de a XX-a ediţie, în
2010, a făcut-o poetul Ioan Radu Văcărescu, cel care îi
era aproape zi de zi lui Mopete, aşa cum i se spunea,
după un personaj din poezia sa, poetului sibian. Cartea
a fost postfaţată de criticul Al. Cistelecan, care a spus

printre altele: „Dacă i-am socoti pe poeţi strict în
funcţie de propulsia catalitică şi de raza de acţiu-
ne contagioasă pe care o acoperă, Mircea
Ivănescu n-ar putea sta alături, în postbelic, decît
de Nichita Stănescu (mai apoi, desigur, se face o
triadă cu Mircea Cărtărescu).” Criticul tîrgmure-
şean se referea, desigur, la sfera de influenţă asu-
pra congenerilor, nu la vreo asemănare între ace-
ştia. Şi este posibil ca aşa cum Nichita Stănescu
a contagiat pe cei din jurul său ori Mircea
Cărtărescu de asmenea o parte din congeneri,
aşa şi Mircea Ivănescu, mult mai tîrziu, a atins
cu stilul său poeţii care au apărut după 1995 spre
2000. Nu este vorba aici însă de un epogonism,
ca în unele cazuri la Stănescu şi Cărtărescu, ci de o
emulaţie, care scotea la iveală un fel de a scrie, ce s-ar
fi putut naşte, la fel, din poezia neimitabilă a lui Gellu
Naum sau din cea uşor imitabilă a lui Virgil Mazilescu.
Al. Cistelecan mai observă, din această perspectivă,
contaminarea în ceea ce priveşte „melosul imaginativ
stănescian”, de centru, în timp ce Mircea Ivănescu
rămîne un „poet marginal, oricît de emerit în ochii cri-
ticii”. Ar putea fi Mircea Ivănescu, cel care aducea în
paginile cărţii sale aerul poeziei britanice sau americane
de calitate, un precursor al optzeciştilor, cum sugerează
postfaţatorul, aşa cum poeţii din generaţia beat au fost
mai ales pentru poeţii din jurul Cenaclului de Luni?
Fără îndoiaşă că da, dar nu într-atît cît să marcheze o
dîră recognoscibilă în vreun optzecist, aşa cum s-a
văzut mai tîrziu în poezia unor poeţi care au apărut
după 1990. Faptul că Al. Cistelecan vede în Mircea
Ivănescu poetul care a livrat multă tehnică şi formulă
poetică optzeciştilor, încît aceştia ar trebui, din banii
lor, să-i ridice o statuie poetului, este mai mult o afirma-
ţie care doreşte să lege un poet ce aparţine segmentului
intermediar ’60-’70, atipic manierei acestei promoţii
poetice care a generat cea mai multă poezie leneşă de la
noi de o generaţie care a marcat puternic schimbarea
formulei, paradigmei. În acest sens apropierile pot fi
făcute, iar faptul că în poezia lui Mircea Ivănescu ar
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curge „vorbărie goală”, „sporovăieli”, uneori fără o
logică a textului cap-coadă e un alt aspect ce-l deose-
beşte şi-l singularizează pe poetul sibian, de sorginte
bucureşteană, format mai mult la şcoala poeziei engleze
şi americane. De aici şi nonşalanţa textului mopetian,
discursul larg şi molcom aluziv al acestuia. De altfel şi
alegerea titlurilor cărţilor sale de poezie, de la debutul
din 1968, cu Versuri, la Poeme în 1970 şi Poesii în ace-
laşi an, alternînd apoi cu o consecvenţă absolut perso-
nală, cu titluri ca Alte versuri, 1973, Alte poeme, 1973,
Alte poesii, 1976, cu Poesii nouă, 1982, Poeme nouă în
1983, ori Alte poeme nouă, 1986 şi Versuri vechi, nouă,
1988 sau Poeme vechi, nouă, 1989 şi abia în două rîn-
duri cu altfel de titluri, ca Poem, în 1973 sau Amintiri,
tot în 1973, sugerînd astfel un fel de program riguros al
editării poeziilor şi poemelor lui. Distincţia între poe-
zie/poesie şi poem este una foarte exactă şi vizibilă la
Mircea Ivănescu, pentru care poezia ţine de textul, de
regulă, scurt, iar poemul, fireşte, de texul de dimen-
siuni, de o construcţie amplă. În acest spirit şi antologa-
torul cărţii pe care o am aici în vedere, Ioan Radu
Văcărescu, a ales ca titlul, nici nu se cădea altfel,
Versuri alese, carte apărută la Editura Paralela 45, în
2010, în seria Poeţi laureaţi ai Premiului Naţional de
Poezie „Mihai Eminescu”-Opera Omnia, coordonată
de subsemnatul. Titlul a fost, cum era şi cazul, negociat
cu autorul, care a şi dat girul pentru editarea acestei
cărţi, cu o selecţie din întreaga sa operă poetică, în
întregime scrisă pînă în 1990. După 1990 Mircea
Ivănescu a mai scris şi publicat foarte rar poezie, cu
apariţie editată sub titlul Aceleaşi versuri, în 2002. De
asemenea, consecvent sineşi, o antologie generală din
poezia sa, în îngrijirea lui Matei Călinescu, a apărut sub
titlul Versuri poeme poesii altele aceleaşi vechi şi nouă,
apărută la Polirom în 2003. A mai publicat împreună cu
Iustin Panţa un „roman”, sub titlul Limitele puterii sau
mituirea martorilor – roman rusesc, apărut în 1995.
Astfel, se poate spune că Mircea Ivănescu, nu numai
din acest punct de vedere, dar şi din fondul unic al poe-
ziei sale, al conceptului său despre poezie, este unic un
spaţiul poeziei româneşti, în care se distinge încă din
timpul vieţii ca un poet universal, lesne de tradus şi
mutat în orice altă literatură.

Tot Al. Cistelecan spune că partea cea mai „cool a
poeziei lui Mircea Ivănescu este ciclul dedicat lui
Mopete, personaj narativ unic în spaţiul poeziei româ-
neşti, recognoscibil, plin de umor, de ironie, de autoiro-
nie mai curînd, reprezentat în antologia de faţă cu gene-
rezitate de antologator. Deşi mai puţin amprentată de
maniera mirceaivănesciană, poezia din acest ciclu iese
oarecum din ceea ce poetul a consacrat, poezia de fac-

tură narativ-confesivă, de imagine şi mai puţin de un
realism, cum este cel al personajelor uşor recognoscibi-
le.

Un istoric literar, cum este Dumitru Micu, destul de
cocntroversat şi în epocă dar şi de ceilalşi isotrici lite-
rari de mai tîrziu, îl încadrează, totuşi, corect pe Mircea
Ivănescu între modernism şi postmodernism, cu o deri-
vare din expresionism, care ar crea, în practica scrierii,
impresia de „destructurare”, de „neelaborare”, de frag-
mentar, lăsînd voit impresia că oferă poeme „fără înce-
put sau care se încheie cu fraze neterminate”. Acesta îl
mai suspectează pe poet de influenţe din toate lecturile
făcute, pentru a-şi construi o „irealitate imediată”, în
care să-şi expună originalitatea, netrîmbiţată, totuşi,
cum fac alţi poeţi ai vremii. Într-o oarecare măsură, pri-
vită, această analiză la nivelul acelor ani, cînd poezia
lui Mircea Ivănescu, ivită dintr-un expresionism realist,
să-l numesc aşa, pare a fi una care l-ar încadra pe poet
într-un fel de risipitor, care n-ar construi o operă, ci un
soi de edificiu al propriilor ruine verbale.

În timp ce Alex. Ştefănescu, după ce îl citeşte cu
atenţie, dar nu afectuos, îl fixează de la început în siajul
unui scop anume: „...constatăm că poetul are un cu totul
alt scop decît să distrugă mirajul poeziei. Intenţia lui
este, dimpotrivă, să păstreze acest miraj, în forme care
să nu atragă atenţia publicului şi să nu declanşeze hoho-
tele de rîs persiflatoare.” Ce să se ascundă în astfel de
afirmaţii? Poate că poetul, în elanul lui creativ, să lase
urme de umor involuntar sau să apese pe nişte pedale
care ar stîrni astfel de ilare atitudini din partea cititoru-
lui? Nu cred. Mai curînd, cred, istoricul literar ar dori să
fixeze nişte parametri în care esteticul unei astfel de
poezii să fie căutat în astfel de nuanţe. Acestea se
găsesc în ciclul Mopete, unde apar pesonajele, care emit
tot felul de opinii, creează tot felul de stări, personaje,
unele dintre ele, recognoscibile fie, din dedicaţii, cele
mai multe unei iubiri cu numele „Denisa”, ori alte ase-
menea trimiteri spre o lume pe care poetul o rupe dintr-
o realitate pe care o recreează. Alex. Ştefănscscu mai
concluzionează în articolul său dedicat în Istoria sa
poetului sibian: „Cititorul se gîndeşte dezaprobator la
un asemenea poet care nu are milă de personajele lui şi
începe el să le iubească, în compensaţie.”

În Istoria critică a literaturii române, Nicolae
Manolescu este mult mai în „cazul” de fapt al poetului
Mircea Ivănescu. Vede influenţele în „similiepicul” la
modă la mijlocul anilor ’70, cu pasaje din romanele
citite sau traduse, de care poetul se va îndepărta în
preajma finalului perioadei creative, spre anii ’90. „Cu
toate acestea se poate constata că dacă biografismul ori
amintirea sunt la început aşa-zicînd neuntre sentimen-
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tal, mai mult un pretext pentru a crea atmosferă, cu tim-
pul în poezia lui Ivănescu se accentuează intimismul,
nota perdsonală, „psihologicul” şi chiar un anume dra-
matism interior” – mai afirmă Nicolae Manolescu în
parcimonioasa sa Istorie. Este mult mai bine astfel por-
tretizat spirirul poeziei mopetiene, neîncadrabilă şi
parcă de alt aer decît cel danubiano-carpato-pontic.
Criticul îl suspectează în finalul articoului dedicat în
Istorie de influenţe netopite complet, ivite din imensa
activitate de traducător, încît uneori versurile acestuia
(„mai ales din Joyce şi Kafka”) „ridică semne de între-
bare cu privire la fidelitate”. Mi se pare o acuză ce nu l-
ar onora, mai ales în posteriate, pe autorul lui Mopete,
poet incontestabil original, singular în spaţiul literaturii
noastre.

Gîndită pe o linie a consecvenţei poeziei lui Mircea
Ivănescu, antologia Versuri alese, din seria Poeţi lau-
reaţi ai Premiului Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu” este poate cea mai grăitoare în privinţa ori-
ginalităţii poeziei acestui poet născut şi format la
Bucureşti, fără a lăsa în poezia sa aerul dîmboviţean
balcanic al locului, şi aşezat într-un oraş din sudul
Ardealului, Sibiu, unde calmul vorbei, al frazei, al gîn-
dirii s-a aşezat parcă şi în poezia acestuia. Iată un poem
de început, de la finalul anilor ’60, cînd locuia la
Bucureşti în vîltoarea poeţilor prolteculţi şi a celor care
anunţau ruperea tiparelor:

„Şi eu am umblat odată cu o amintire
în mîini, strîngînd-o atent, să nu-mi scape.
(Îmi alunecase o dată şi se rostogolise de-a dura

pe jos. Am şters-o frumos, cu mîneca hainei,
nu mi-a fost frică. Amintirile mele sunt mingi –
nu se sparg niciodată. Numai dacă-mi scapă,
din mîini, se pot rostogoli foarte departe –
şi mi-e lene să mai alerg după ele, dau chiar
să mă întind la marginea mea, să-mi las mîna
din ce în ce mai lungă în jos, să fugăresc amintirea.
Îmi iau mai bine o alta. Şi asta poate fi falsă.)
Şi eu am umblat, deci, odată cu o amintire
în braţe – (şi mă gîndeam, cu un rînjet
rău, că într-o carte celebră, nu mai ştiu cine
umbla cu propriul său cap prin infern, luminîndu-şi
drumul). Şi parcă nu e tot una?”

(Dar sunt şi amintiuri adevărate, p.9)
Şi o altă poezie din perioada sibieană, spre finalul

creaţiei:
„o, menadă, să-i spunem – cum am citit că ea însăşi
i-ar spune acelei înfăţişări dintr-o vreme
sau alta – a cui? – a ei înseşi? – o, menadă,
la vederea ta prinde viaţă pînă şi ochiul
cel mai nepăsător al timpului – cel care numai răs-

frînge
lunecătoarea trecere fără sfîrşit, şi niciodată nu-i dă

înţeles
mîngîindu-i contururile – să închipuie, adică,

imagini, chipuri,
la vederea ta, adică tu însăţi să te opreşti
şi să mă priveşti, dîndu-mi adevăr şi putinţa de a mă

îndoi,
şi întrebîndu-mă dacă ai adevăr – decît că vederea ei

nu este
decît o închipuire – noi nu ajungem să o vedem
decît rar – ne-o închipuim numai.”

(„o, menadă, i-aş spune, la vederea ta...”, p. 247)
Dacă încă în putere vedea în poezie, poate, sau în

realitatea din jur o femeie nestăpînită, o bacantă, închi-
puirile poetului sunt, spre finalul creaţiei, un fel de
halucinaţii, în timp ce la începutul acestei amintirea
devine fiinţa ce poate fi schimbată oricînd, ademenită şi
însumată fiineţei. În mai toată poezia lui Mircea
Ivănescu apare această fiinţă, „ea însăşi”, din cauza
căreia, cine ştie, probabil, poetul a părăsit vacarmul
dîmboviţean, jungla aceea plină de menade, pentru a-şi
căuta amintirea imaginară într-un oraş mai liniştit, fiinţă
care l-a urmărit, mereu prezentă, fie ca amintire, fie ca
bacantă, ori poate o fantomă care-i ţine inima în corzi,
versul viu, mintea trează. Şi astfel poezia lui Mircea
Ivănescu devine poem, se rupe în fragmente, în clipe
trăite cu adevărat, spuse cu calm, cu o tandreţe care
ademeneşte şi pe cele mai nărăvaşe femei. Poezia lui
este astfel un jurnal al unei lumi suferinde din care el
rupe fragmentele care l-ar putea face fericit, dornic să
iasă în lume doar cu personajele lui. Mopete este un
„străbătător al vorbelor”, el se reinventează, curge din
cuvinte în personaj real, aşezate în forme fixe, de sonet
atipic, care scoate în evidenţă un alt Mircea Ivănescu,
atent la fiecare semen care i-a pătruns într-un fel ori
altul în viaţă. Antolagatorul aşază aceste fragmente sub
titlul Mopeteiana, sugerînd o construcţie programatică,
de un rafinament aparte. Acest personaj, de fapt autorul
în sine, este un argint viu, care trece de la stările lăun-
trice la cele de destindere, de la real la ficţiune şi aşa
mai departe. Acest personaj, în jurul căruia gravitează şi
altele scoate poezia lui Mircea Ivănescu dintr-o acuzată
monotonie sau tonalitate monocordă, colorînd-o cu tra-
iul de zi cu zi al unei lumi din care se ivesşte poezia în
sine, curată şi unică a acestui mare poet de la moartea
căruia se împlinesc anul acstea unsprezece ani de pos-
teritate care, din păcate, aşază şi astfel de valori în uita-
re.
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Dacă nu s-ar fi grăbit să ne părăsească
temeinicul istoric și condeierul cu largi
disponibilități Ilie Luceac (1950-2017), cel
mai „acasă” dintre contemporanii noștri
întru evocarea imensei personalități a celui
de la a cărui naștere au trecut 210 de ani (n.
29 sept. 1812), am fi avut parte acum de o
„filă” comemorativă de excepție, măcar
prin prisma faptului că a fost autorul a două
cărți definitorii: teza de doctorat Familia
Hurmuzaki: între ideal și realizare (O isto-
rie a culturii românești din Bucovina în cea
de a doua jumătate a secolului al XIX-lea)
– în 2000 – și Discursurile lui Eudoxiu
Hurmuzaki în Dieta Bucovinei – Din viața
parlamentară a Bucovinei în cea de a doua
jumătate a secolului al XIX-lea – în 2007 –
cu stabilire de text, prefață, note și comen-
tarii de, textele germane fiind traduse de
Catrinel Pleșu. Nu putem suplini absența
istoricului român de la Cernăuți, dar nici nu

ne îndurăm să lăsăm să treacă prilejul de a ne mai
apropia o dată (am mai făcut-o, conjunctural și
palid, într-un articol din ziarul „Lumina”, în
2007: Eudoxiu Hurmuzaki, la 195 de ani, spriji-
nindu-ne pe cea de-a doua carte a lui Ilie Luceac,
după cum și în 2019: Eudoxiu Hurmuzaki –
Remember, în „Convorbiri literare”) de impozan-
ta figură a unui membru al celebrei familii buco-
vinene (alături de frații Constantin, George,
Alexandru și, de ce nu, Nicolae), care s-a impus
la nivel național prin necontenitele diligențe pri-
vind progresul – din multiple puncte de vedere –
întregii nații românești, atât în cadrul mai strâmt
al „țărișoarei” aflate sub dominația habsburgică,

cât și al întregii românimi (termen des uzitat în
epocă, până spre debutul următorului secol –
așadar neinventat de Grigore Vieru, după cum
susține un vizibil și doctoral poet ieșean).

Nu se pune problema că n-ar fi avut parte,
Eudoxiu Hurmuzachi, de laude și aprecieri, înce-
pând chiar cu momentul decesului său, atunci
când, în catedrala din Cernăuți, consilierul con-
sistorial Samuil Morariu-Andrievici (viitorul
mitropolit Silvestru) a ținut cuvântul funebral,
împănat de aprecieri laudative, în urma cărora
trebuie să rămâi cu impresia că a fost „în fruntea
tuturor acțiunilor politice din țară”: „Memorabila
petițiune din anul 1848 cătră tronul împărătesc,
pentru drepturile politice, confesionale și
naționale ale Bucovinei, lucrarea răposatului a
fost. Despărțirea administrativă a Bucovinei de
Galiția și constituirea ei ca țară autonomă, cu
dieta sa proprie, cu răposatul în frunte s-a eluptat.
În dieta și în comitetul țării ca Căpitan, de la înce-
put până acum, afară de o întrerupere scurtă,
răposatul a funcționat. În senatul imperial prin
mai mulți ani, și anume în timpul cel mai cumpă-
nitor pentru imperiu, răposatul a participat”1.

Mai târziu, magistratul T.V. Ștefanelli, mem-
bru al Academiei Române, ține un discurs festiv
la festivalul aranjat de „Societatea pentru cultura
și literatura română din Bucovina”, în ziua de 19
decembrie 1912, pentru aniversarea centenarului
nașterii lui Eudoxiu Hurmuzachi, accentuând pe
larg și cu exemple numeroase meritele deputatu-
lui și mareșalului țării la fundamentarea unei
societăți bucovinene moderne, neuitând de colec-
tarea de documente și Istoria neamului său etc.,
concluzia care se impune fiind aceea a unei
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personalități „Mare ca om, mare ca politician și
bărbat de stat, mare ca naționalist și istoric”. Din
ampla și temeinica prezentare, preferăm să selec-
tăm câteva date privitoare la omul „simplu”:

= „El vorbea 8 limbi, și anume: românească,
germană, italiană, franceză, engleză, neogreacă,
polonă și latină și cunoștea limba slavonă a docu-
mentelor. Limba latină o vorbea perfect, căci pe
atuncea în clasele superioare ale liceului se
învățau obiectele în limba aceasta și profesorii
conversau cu elevii tot în limba latină”;

= „Savant în toată puterea cuvântului, el era
totodată și cel mai modest om din lume. Liniștit,
serios, tăcut, puțin comunicativ și de o simplici-
tate spartanică în port și în trai, nimene n-ar fi
putut ghici ce comoară de știință și energie se
ascunde sub această înfățișare simplă și modes-
tă”;

= „mic de stat, cu înclinațiune spre grosime,
cu fața sa expresivă, barbă lată, mai mult albă
decât sură, și cu un pince-nez care îi atârna pe
piept, prins de o șferiță de mătasă neagră. Cu
mânile vecinic la spate sau în buzunare. Purta
cilindru pe cap și o redingotă neagră peste care
iarna mai îmbrăca un pardesiu sau un haveloc
ușor, căci cel mai mare ger nu-i făcea nici o supă-
rare, și este cunoscut cum iarna, în Viena, punea
pe servitorul său de-i spărgea gheața în Dunăre,
iar el lua o baie, ceea ce i-a pricinuit adese con-
flicte cu poliția, până ce aceasta se obicinui în
fine cu acest curios sport al lui Hurmuzachi. Alt
sport era înotatul, în care era meșter. Era în stare
să înoate ore întregi cu deosebită ușurătate, și
spun rudele sale încă în viață că odată a trecut
înotând întreaga lățime a Bosforului până la așa
numitul turn al lui Leandru, [...] iar altă dată a tre-
cut înot lacul Como, urmat într-o luntre de fratele
său Nicolae”2.

Ca să nu ne întindem prea mult, putem spune
că, începând cu anul 1848 și până la sfârșitul
vieții, Eudoxiu Hurmuzachi nu numai că nu a lip-
sit de la nici o acțiune concertată a patrioților
români bucovineni, ci a fost chiar vioara întâi în
concertul care viza modernizarea și progresul
Bucovinei, întocmind actele necesare de

susținere a doleanțelor populației române autoh-
tone – și nu numai ale ei – și fiind concert-mais-
trul unanim recunoscut. Una dintre ultimele sale
intervenții la cel mai înalt nivel – în Senatul
imperial – în favoarea folosirii mai intensive a
limbii române la preconizata Universitate ce avea
să-și deschidă porțile în Cernăuți, la 1875, ne este
adusă la cunoștință de D.O. (probabil activul
Dionisie Olinescu) în gazeta sibiană „Telegraful
român”, An. XXIII, nr. 22, 16/28 mart. 1875, p.
2-3 (86-87), într-o relatare căreia îi dăm curs:

Universitatea din Cernăuți 
în senatul imperial

[...] Deputatul Hurmuzachi, celebrul patriot
român, a cărui cuvântare o reproducem mai la
vale întreagă, formulă cu destul tact și cumpăt
dorințele și cererile poporului român din
Bucovina, dară cuvântul său moderat nu fu ascul-
tat, căci majoritatea senatului imperial, răpită de
fanatismul germanizațiunii, în butul tuturor argu-

141141CONVORBIRI  LITERARE



mentelor plauzibile, nu voi să ia în considerațiune
justa cerere a fraților noștri din Bucovina. [...] 

Deputatul Hurmuzachi:
„E firesc lucru ca dacă înființarea unei școli

înalte se consideră pretutindenea de un bun mare,
cu atât mai mult se prețuiește o atare școală într-
o țară care, în respectul culturii, a rămas îndărătul
țărilor sorori mai fericite din Austria.

Dară și la universitatea ce are să se înființeze
are valoare tot ce se zice despre cele mai fructife-
re, mai folositoare și mai frumoase idei și despre
instituțiunile cele mai promițătoare. Efectul
deplin și succesul întreg al lor depinde de la
modul cum se înactivează și cum se execută aces-
te idei. Și în privința aceasta cred eu că proiectul
are lacune însemnate și este de dorit și de lipsă ca
acele să se împle, astfel cât universitatea, în toate
direcțiunile, să corespundă tuturor trebuințelor și
dorințelor a acelei părți din monarhie în care se
clădește ea, și că prin aceasta se garantează și
succesul și efectul ei în mod strălucit și îndestu-
lător.

Vreau să trec peste dureroasa impresiune ce a
făcut proiectul în forma sa primă, aș retace însă
un fapt cunoscut de toți, neîmpărtășindu-vă că
multă supărare și dureroasă impresiune a făcut în
țara mea împrejurarea că în proiectul guvernului
despre universitatea din Cernăuți nu s-a conside-
rat deloc o națiune mare întreagă, națiunea româ-
nă, acea poporațiune primitivă care, împreună cu
românii din Transilvania și Ungaria, numără
preste 3 milioane.

Trebuie să spun adevărul și să recunosc cu
mulțămită asigurarea ce mi s-a făcut că
intențiunea dlui ministru de resort nu putea fi să
vatăme oareșicumva și să nesocotească pre
națiunea noastră, că împlinirea dorințelor posibi-
le în acest respect este rezervată, ceea ce s-a și
dovedit prin afabila prevenire ce au întâmpinat
propunerile, durere, nesuficiente care s-au făcut
în comisiune pentru a suplini în parte proiectul
guvernului. Dară cu cele două catedre ordinare
pentru filologia limbilor romanice, precum și
pentru limba și literatura română, pre care le-a
adaus lăudata comisiune bugetară, nu este satisfă-

cută trebuința.
Voiesc să vă fac atenți, dlor mei, că e cu totul

imposibil să prospereze universitatea, să cores-
pundă chemării ce i s-a dat, de a lăți cultura în
țară de la fruntariile răsăritene, dacă togma prin
neglijarea sau ignorarea limbii unui popor nume-
ros, la care am onoare a aparține și eu, a unui
popor care numai în monarhie numără 3 milioa-
ne, afară de fruntariile țării însă, adecă în
România, 5 milioane și preste acestea și statele
cele mari ostice din vecinătate încă 2 milioane –
să se rădice, cum am zice, un mur de fier între
școala cea înaltă și poporul indigen, deși ar trebui
să fie mai întâi întru folosul acestuia. Vreau să
observez numai că în primii ani după împreuna-
rea Bucovinei cu Austria, sub guvernul austriac a
predomnit într-un lung șir de ani exclusiv numai
această limbă singură, fiind ea și limba oficială în
comunicațiunea guvernului cu poporul, a dregă-
toriilor și tribunalelor cu acest din urmă, și că
până în timpul mai nou nu s-a promulgat vreo
lege care n-a fost alăturată și în text român. Foaia
legii regnicolarie și imperiale, proclamele guver-
nului și toate publicațiunile de însemnătate, dacă
sunt îndreptate cătră popor, apar de un lung șir de
ani totdeauna cu textul român alăturat. Dacă-mi
iartă dl președinte, îmi permit a aduce la
cunoștința înaltei case un document oficios, care
poate revărsa o lumină asupra acestor relațiuni
din țara noastră. Documentul acesta e un emis al
președintelui țării din Bucovina din anul 1866”.

Oratorul cetește acest document, apoi conti-
nuă:

„Cum să facem însă ca oficialii să poată
comunica cu partidele în limba lor, să scrie
publicațiuni, să se provoace la legi și să le aplice
etc., dacă nu li se dă ocaziunea și posibilitatea ca
să-și poată însuși pre calea științei aceste limbi
ale țării – și eu vorbesc mai întâi în interesul lim-
bii române.

Această stare de lucruri, precum și trebuința
învățământului de universitate în limba română
este, atât la noi cât și între românii din
Transilvania și Ungaria, așa de simțită, cât acest
popor, care, după cum se știe, nu este dotat cu
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bunuri prea multe, de ani încoace a adunat cu
abnegare de sine și devotament o sumă mare de
bani, o a înmulțit, deși cu încetul, dar constant,
pentru a înființa, fie în Ardeal, în Ungaria sau în
Bucovina, o universitate română și adecă mai
întâi o academie de drepturi, în care să se propu-
nă în limba română.

Dacă e să se rădice o universitate, ca astăzi în
seculul luminei și al dreptății într-o țară de altă
limbă, în care poporațiunea germană face hotărât
numai un procent mic, atunci aici trebuie să se
considere nu numai elementul german, ci și cele-
lalte elemente precumpănitoare, pentru că o uni-
versitate are să împlinească două probleme: dacă
ea pre de o parte are să fie școala înaltă a științei
și să învețe știința de sine, ea trebuie să urmăreas-
că tot în același timp scopul practic de a da statu-
lui servitori apți, judecători, administratori,
advocați etc., mai departe să crească învățători
pentru școalele gimnaziale și reale. După dreptul
natural, după ne-estimabilul simț al conștiinței
naționale, pre care fiecare om pătruns de
datorința sa îl conservă ca un sanctuar neatacabil
în inima sa și îl cultivă; în urmă însuși după sune-
tul legilor fundamentale, pre care stăm toți și care
ne dau nouă tuturor asemenea drept, se pare o
necesitate imperativă a satisface în această
direcțiune și pre poporul primitiv indigen.

Deci țin de lipsă întețitoare ca mai întâi să se
înființeze încă unele catedre pentru unele cursuri
juridice practice cu limba de propunere română,
cu libertate facultativă, pentru ascultătorii
universității; a doua să se îngrijească ca să se
ocupe cel puțin unele dintre cele mai necesare
catedre, în asemenea mod.

Propunerea ce o făcui nu e deloc un ce nou, de
vreme ce deja la anul 1862 ne-am îngrijit cam în
asemene mod de elementul rutean din țara noastră
vecină Galiția. Neputându-se adecă ocupa îndată
catedrele pentru cursurile juridice-practice și pen-
tru limba și literatura ruteană, din lipsă de puteri
destul de pregătite și disponibile, guvernul a dis-
pus, printr-un emis, ca să se aplice bărbați tineri
culți: oficiali de la judecătorie, de la procuraturile
financiale, advocați, până când se vor afla persoa-

ne apte care să ia profesura în mod definitiv.
Eu aș fi în stare să arăt d-lui ministru de

instrucțiune multe telegrame, multe epistole din
diverse părți ale țării, de la reuniuni, persoane pri-
vate din diferite cercuri, care ne-ar atinge în
modul cel mai simțitor, dacă nu s-ar satisface
această dorință justă; deci îmi permit a adauge la
rezoluțiunea propusă de comisiune următorul
aditament:

3. să se înființeze o catedră pentru istoria țării;
4. în fine să se poarte grijă ca să se aplice pro-

fesori ordinari sau docenți în număr recerut, cel
puțin pentru propunerea unor cursuri practice-
juridice, anume pentru dreptul civil și procedura
civilă, dreptul penal și procedura penală, precum
și pentru legile politico-administrative de stat, în
limba română.

Eu am redus dorințele mele la un minimum,
cât mă aflu în contrazicere cu mulți dintre
conaționalii mei în această privință; dară nu
vreau să îngreunez lucrul, m-aș simți fericit dacă
s-ar ține cont de dorințele propuse cel puțin în
întinderea aceasta”. [...] 

Mai sunt și altele, multe, de spus, dar spațiul
tipografic nu ne iartă. Să-i închinăm lui Eudoxiu
Hurmuzachi un gând bun!

Note:
1. „Albina” (Budapesta), An. IX, nr. 10, 7/19 faur 1874,

p. 2-3. Dacă tot ne aflăm la acest moment, să vedem, din
aceeași gazetă, și câteva amănunte de epocă: „Conductul
funebral, la care a participat funcționând tot clerul gr. or.
din capitală, cu Arhiepiscopul și mitropolitul Teofil
Bendela în frunte, iară ca petrecători: mare număr din nobi-
limea țării, toate diregătoriile publice, reprezentanța comu-
nală, toate corporațiunile literare, politice și industriale,
toate institutele de creștere, comitetul țării, reprezentanțele
parohiale de toate riturile, și un număr imens de popor, –
venind de la curtea răposatului la biserica catedrală, după
serviciul dumnezeiesc de înmormântare, mergând prin mij-
locul capitalei, se opri la marginea urbei, de unde apoi, sub
conducerea a patru preoți și acompaniat de multe trăsuri,
carul funebral merse nainte până la locul de așezare a ose-
mintelor în sânul pământului”.

2. „Junimea literară” (Cernăuți), An. IX, 1912, nr. 11 și
12, p. 196-206.
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Într-un articol publicat cu aproape doi ani în
urmă în „Convorbiri literare”1, am reconstituit, pe
scurt, episodul candidaturii prințului Grigore Mihail
Sturdza (1821-1901) la tronul Moldovei. Tema și
spațiul nu mi-au permis să insist atunci asupra gru-
pului său de susținători, a cărui prezentare a rămas
mai degrabă în stadiul unei schițe. Am considerat,
totuși, că profilul politic, însemnătatea culturală și
locul ocupat în societatea timpului de unii dintre
acești „gregorieni” sau „grigorieni” (cum au fost ei
supranumiți de contemporani) pot trezi interesul
celor pasionați de istoria secolului XIX, în înțelesul
ei cel mai larg (incluzând literatura, dreptul ori
presa).

După cum am subliniat și în articolul amintit
mai sus, „pretendența” lui Grigore Sturdza la tron a
fost legitimată prin statutul său de vlăstar domnesc
(fiu al fostului principe Mihail Sturdza), printr-o
educație aleasă, o rețea de relații sociale și
experiența militară dobândită în războiul Crimeii,
unde luptase în rândurile armatei otomane (și, mult
mai important din perspectiva candidaturii la dom-
nie, împotriva Rusiei). Campania sa „electorală” a
început în octombrie 1857, când prima etapă a „lup-
tei pentru Unire” – alegerea Divanului Ad-hoc,
încheiată cu victoria unioniștilor – luase deja sfârșit.
Tânărul pretendent nu doar că nu a luat parte la
această aprinsă dispută politică, dar nu s-a aflat în
Moldova în perioada desfășurării ei, fiind încă activ
în armata puterii suzerane. Sosind la Iași, el a găsit
două grupări deja conturate, în conformitate cu ati-
tudinea față de proiectul unionist, care cuprindeau
cea mai mare parte a moldovenilor activi din punct
de vedere politic. Pentru a-și atrage susținători,
prințul s-a văzut nevoit să opereze „recrutări” masi-
ve în rândul ambelor „partide”. Rezultatul a fost
colaborarea, în cadrul aceleiași grupări, a unor
personalități foarte diferite, prin profil, antecedente

și aspirații. Câteva dintre ele atrag, în mod deosebit,
atenția.

Printre cei dintâi „adepți” ai lui Grigore Sturdza
se numără doi frați cu propensiune pentru artele
condeiului: Costandin Sion, autor al cunoscutului și
foarte valorosului inventar de familii aristocratice
numit Arhondologia Moldovei și fratele său,
Costache, care a lăsat mai modeste, dar interesante
însemnări pe file de ceaslov. Amândoi erau vechi
adversari ai prințului Grigore, cu care Costandin
avusese, prin 1850, o aprinsă dispută de moșie.
Candidatul a reușit, totuși, să îi convingă fără mari
dificultăți nu doar să îi acorde susținerea lor, ci și să
se implice activ într-o campanie de discreditare a
caimacamului Moldovei, Nicolae Vogoride în fața
guvernelor otoman și francez. Încercând să îi ia
locul în postul de locțiitor domnesc (ca o primă
etapă a drumului către ocuparea tronului), Grigore
Sturdza a pregătit un memoriu și două petiții adre-
sate celor două mari puteri și îndreptate împotriva
caimacamului. Frații Sion au plecat în ținuturile din
sudul Moldovei pentru a strânge adeziuni. Trebuie
spus că, pe parcursul călătoriei, ei nu au fost scutiți
de neplăceri din partea autorităților: „arhondologul”
Costandin a fost, astfel, reținut și eliberat de două
ori pentru acțiunile „subversive” pe care le-a între-
prins.

Un alt recrut timpuriu al „partidei gregoriene” a
fost celebrul economist Ion Ionescu de la Brad.
Acest fost participant la revoluția de la 1848 din
Valahia și adept al împroprietăririi țăranilor era un
vechi colaborator al prințului Grigore, care îl anga-
jase, în anii 1840, pentru a se ocupa de contabilita-
tea moșiei de la Săbăoani (pe atunci în ținutul
Roman, astăzi în județul Neamț). Într-o scrisoare
din 20 iunie/2 iulie 1858, Sturdza îl socotea un „tare
activ” susținător, în care a avut suficientă încredere
pentru a-l desemna ca membru al unei delegații
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însărcinate să îi prezinte marelui vizir sus-
menționatul memoriu împotriva administrației lui
Vogoride. Importanța lui Ionescu consta în primul
rând în familiaritatea sa cu lumea otomană. În tim-
pul exilului care urmase înfrângerii revoluției de la
1848, el fusese administratorul moșiilor lui Reșid
pașa (unul dintre cei mai importanți demnitari oto-
mani ai vremii).

Încă de la sfârșitul lui 1857 (ori primele luni ale
anului următor), Sturdza a reușit o altă „achiziție
progresistă”. Era vorba despre profesorul francez
Jean Alexandre Vaillant, de multăm vreme familiar
lumii politice și intelectuale românești. Născut la
Paris, în 1804, el locuise vreme de mai bine de un
deceniu (1829-1840) la București, unde a predat în
mai multe case de boieri și instituții de învățământ
(instruind mai mulți viitori pașoptiști), a publicat
manuale, dicționare și lucrări cu caracter istoric și a
fost implicat în mai multe „daraveri” politice, cul-
minând, în 1840, în participarea la un complot.
Drept urmare, Vaillant a fost obligat să plece intem-
pestiv către Iași, unde s-a bucurat, o vreme, de
protecția domnului Mihail Sturdza. Propensiunea
pentru societăți secrete și conspirații i-a adus însă,
chiar în anul următor, expulzarea din Moldova.
Francezul a păstrat totuși legătura cu Principatele:
relația cu prințul Grigore a stabilit-o, este de presu-
pus, fie prin intermediul tatălui acestuia, Mihail
Sturdza, fie cu ajutorul soției tânărului pretendent,
Olga, fiica marelui ban valah Mihail D. Ghica, în
casa căruia Vaillant fusese preceptor2. Rolul profe-
sorului a fost de a promova cauza „gregoriană” atât
în Franța, cât și în rândul publicului moldovean
educat. El a scris, astfel, o broșură în limba română
în sprijinul candidaturii lui Grigore Sturdza și s-a
ocupat de publicarea versiunii franceze a
„Constituționariului” – ziarul editat de „partid” la
finele lui 1858.

Un însemnat conațional al lui Vaillant, activ în
susținerea lui Sturdza, a fost consulul francez de la
Iași, Victor Place. Apărând interesele puterii pe care
o reprezenta, Place fusese, în anii 1856-1857, unul
dintre cei mai importanți sprijinitori ai cauzei uni-
onismului moldovean. În vara lui 1858, el s-a lăsat
convins, după lungi tergiversări, să sprijine candi-
datura „gregoriană”. Mai mult, el a plecat într-un
„turneu” prin Moldova, promovând, vreme de o
lună întreagă, cauza lui Grigore Sturdza în rândul

politicienilor mai importanți ai principatului, pe
care i-a vizitat la moșii3.

Semnarea Convenției de la Paris (7/19 august
1858) a risipit orice îndoială cu privire la modul de
desemnare a domnilor Moldovei și Valahiei. Ei nu
mai urmau, astfel, să fie numiți, ca până atunci, de
una sau mai multe mari puteri, ci desemnați, prin
vot, de Adunări Elective-Legislative (alese, la rân-
dul lor, pe baza unui cens ridicat). În consecință,
Grigore Sturdza și-a intensificat campania de atra-
gere a partizanilor moldoveni. Unul dintre cei mai
însemnați a fost Constantin Hurmuzaki – un fost
membru de vază al „partidei” unioniste în timpul
campaniei pentru alegerea Divanului Ad-hoc.
Născut în 1811, la Cernauca, în Bucovina,
Hurmuzaki urmase studii de drept la Viena. Stabilit,
în 1840, în Moldova, tânărul a profesat, vreme de
mai mulți ani, în avocatură. Odată cu urcarea pe
tron a lui Grigore Alexandru Ghica (1849), el a fost
numit director al nou-înființatului Minister al
Lucrărilor Publice. Ulterior, Hurmuzaki a făcut
parte din mai multe comisii având ca scop reorgani-
zarea învățământului sau reforma legislativă. În anii
1856-1857, a susținut unirea Moldovei și Valahiei,
ca secretar al Comitetului Unirii de la Iași, publicist
și membru al Divanului Ad-hoc4. Hurmuzaki a tre-
cut în tabăra „gregoriană” în toamna anului 1858,
după îndelungi insistențe ale candidatului și în con-
textul adeziunii mai multor rude ale sale la noul
„partid. Avocatul bucovinean s-a remarcat ca unul
dintre cei mai activi și coerenți publiciști din jurul
prințului Grigore, semnând introducerea la progra-
mul său electoral (publicat la 1/13 decembrie 1858,
în „Constituționariul”) și interesantul articol
Candidatura prințului Grigore Sturdza, apărut două
zile mai târziu în paginile aceluiași ziar.

Un alt adept valoros al lui Grigore Sturdza a fost
Grigore Balș. Născut în 1826, în familia unuia din-
tre marii boieri ai Moldovei, logofătul Lupu Balș, el
ocupase mai multe funcții publice în timpul dom-
niei lui Grigore Alexandru Ghica (1849-1856):
președinte de tribunal, ispravnic (prefect), membru
al Divanului Domnesc – instanța supremă de jude-
cată a țării. În timpul în care rubedenia sa, Teodor
Balș, condusese Moldova în calitate de caimacam
(1856-1857), el devenise șef al poliției Iașilor și,
ulterior, director al Ministerului de Interne5, funcții
care probează clar loialitatea sa față de această
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administrație separatistă. După alegerea în Divanul
Ad-hoc (1857), Balș se apropiase de unioniști, pen-
tru a trece apoi în „tabăra” prințului Grigore. În tim-
pul campaniei electorale pentru desemnarea
Adunării Elective-Legislative, oscilantul politician
a avut importante responsabilități. El a fost, astfel,
reprezentant al prințului în Țara de Jos a Moldovei,
ocupându-se de organizarea comitetelor „gregorie-
ne” din districtele de aici. Balș a condus, de aseme-
nea, ziarul „Constituționariul” în primele sale săptă-
mâni de existență (fiind apoi înlocuit prin Nicolae
Ceaur-Aslan).

Grigore Sturdza a mai numărat printre
susținătorii săi nume importante în epocă: Nicolae
Mavrocordat, fost comandant al armatei moldovene
și ginere al fostului domn Grigore Alexandru Ghica,
ori Scarlat Rosetti, ministru de Finanțe în timpul
căimăcămiei lui Teodor Balș. Alături de ei, au fost
activi, în timpul campaniei pentru dobândirea tro-
nului, polonezul Vincent Wierzbicki, maior în
armata sultanului și fost aghiotant al prințului
Grigore în anii războiului Crimeii, dar și vechi
tovarăși de afaceri din anii în care Grigore Sturdza
se ocupase cu arendarea de moșii mănăstirești.
Mobilizarea târzie a micului „partid”, dar și intrarea
în competiția electorală a fostului domn Mihail
Sturdza, tatăl pretendentului, i-au compromis însă,
în cele din urmă, orice șansă de succes. Rezultatul
obținut în alegeri a fost destul de modest, Grigore
Sturdza nu a fost admis de Adunarea Electivă-
Legislativă în lista candidaților la domnie, iar cei
mai mulți dintre membrii „partidei gregoriene” au
votat, în cele din urmă, pentru candidatul
„național”, Alexandru Ioan Cuza.

„Partidul” adunat, în anii 1857-1858, în jurul lui
Grigore Mihail Sturdza a avut un caracter eterogen
în ceea ce privea profilul adepților săi (unioniști și
separatiști, „progresiști” și „conservatori”). În
consecință, el a fost, în mult mai mare măsură decât
adversarii săi („naționalii” și adepții lui Mihail
Sturdza), o „întreprindere” personală, a cărei
coerență de obiective și acțiune era dată de persoana
candidatului la domnie pe care îl susținea, și nu de
o doctrină sau de un program politic. Pe de altă
parte, se cuvine remarcat că în rândurile sale a fost
prezentă o serie de personalități remarcabile, prin
trecutul lor politic, poziția socială pe care o ocupau,

educația, talentul sau orginalitatea lor intelectuală.
„Partida gregoriană” a avut, astfel, „meritul” de a-i
aduce la un loc pe Costandin Sion, Ion Ionescu de
la Brad, Jean Alexandre Vaillant sau Constantin
Hurmuzaki. Reconstituirea profilului efemerei, dar
nu lipsitei de importanță grupări arată, încă o dată,
că simplificarea istoriei politice românești (inclusiv,
sau, poate, mai ales, a momentelor sale decisive),
reducerea ei la tușe apăsate și pline de contrast, nu
face decât să pună piedici înțelegerii faptelor și să
diminueze verosimilitatea relatării lor.

Note:
1. Simion-Alexandru Gavriș, Un candidat pragmatic la

tronul Moldovei: Grigore Mihail Sturdza, în Convorbiri
literare, nr. 10 (298), octombrie 2020, p. 138-140.

2. Pentru informații despre Vaillant, vezi Oltea
Cudalbu-Slușanschi, Contributions à la biographie et à
lʼoeuvre de J. A. Vaillant, extrait des „Mélanges de lʼEcole
Roumaine en France”, XIV, 1938, Paris, 1939, passim;
Mihai Cojocariu, Al doilea proces de presă în Moldova:
Jean Alexandre Vaillant împotriva redacției jurnalului
„Steaua Dunării”, în Zimbrul și vulturul, p. 183-197 (184-
187 pentru prezenta trimitere).

3. Conform informațiilor transmise de consulul austraic
de la Iași, Rudolf Oskar von Gödel Lannoy. Documente
privind Unirea Principatelor, vol. II, Rapoartele consula-
tului Austriei din Iași (1856-1859), culegerea documente-
lor, studiul introductiv, rezumatele și notele de Dan
Berindei, București, 1959, doc. 343, p. 368-369.

4. Mihai Ștefan Ceaușu, Constantin Hurmuzaki și
Unirea Principatelor Române, în Unirea Principatelor.
Momente, fapte, protagoniști, volum editat de Dumitru
Ivănescu, Iași, 2005, p. 55-60.

5. Mihai Dim. Sturdza, Marele logofăt Lupu Balș (†
1844) și fiul său Grigore, ministru de finanțe († 1895), în
Familiile boierești din Moldova și Țara Românească.
Enciclopedie istorică, genealogică și biografică, vol. I,
Abaza-Bogdan, coordonator și coautor: Mihai Dim.
Sturdza, București, 2004, p. 285-289; Simion-Alexandru
Gavriș, Un ziar conservator ieșean: „Viitorul” (1861), în
Petronel Zahariuc, Adrian-Bogdan Ceobanu (ed.), 160 de
ani de la Unirea Principatelor: oameni, fapte și idei din
domnia lui Alexandru Ioan Cuza, Iași, Editura Universității
„Alexandru Ioan Cuza”, 2020, p. 489-506 (491-492 pentru
prezenta trimitere).
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Printre cele mai faimoase pasaje din Divina
Comedie se numără invectiva împotriva Italiei conţinu-
tă în Cântul al VI-lea din Purgatoriu. Acolo, după
impresionanta descriere a îmbrăţişării celor doi manto-
vani – Vergilius şi Sordello – care se recunosc în dra-
gostea comună pentru cetatea natală, Dante îşi întrerupe
naraţiunea pentru a insera un discurs furibund, exprimat
în nume propriu, în al cărui cuprins comentează situaţia
de cădere a Italiei într-o stare de mizerie datorată, în
principal, lipsei monarhiei universale centralizate după
salvatorul model al Imperiului Roman. De o faimă
aparte de bucură prima terţină a acestei invective, care
va face obiectul analizei noastre traductologice de mai
jos. Vom examina, pe rând, toate variantele în limba
română ale pasajului respectiv. Fireşte, vom avea parte
de mai puţine versiuni decât în cazurile referitoare la
Infern, întrucât nu toţi traducătorii români ai operei lui
Dante au apucat să ofere o tălmăcire a Purgatoriului.
Totuşi, în afara ediţiilor complete ale Divinei Comedii,
o parte din traducători au reuşit să producă şi o variantă
a Purgatoriului, intenţiile lor de tălmăcire integrală a
Poemului fiind zădărnicite abia după respectivele reuşi-
te parţiale. Pe scurt, în materie de traduceri danteşti în
limba română, nu stăm atât de bine ca în privinţa
Infernului, dar stăm mai bine decât în privinţa
Paradisului, al cărui itinerariu a fost parcurs de şi mai
puţini... Pentru prima oară în demersul nostru analitic,
vom cita integral notele explicative aferente acestei ter-
ţine, pentru a oferi o imagine de ansamblu a ceea ce, de
la o variantă la alta sau de la o ediţie la alta, cititorul
român are prilejul să afle. Dante nu poate fi citit serios
fără aparatul de note: nici în italiană, nici în română. Nu
o dată, însă, aceste aparate conţin deosebiri importante. 

Pe limba lui Dante, terţina sună în felul următor
(Purg. VI, 76-78): „Ahi serva Italia, di dolore ostello,/
nave sanza nocchiere in gran tempesta,/ non donna di
provincie, ma bordello”. Traducerea literală în limba
română, cu rezolvarea celor trei inversiuni practicate de
Poet, ar putea suna astfel: „Ah, Italie aservită, lăcaş al

durerii,/ corabie fără cârmaci pe furtună mare,/
nu stăpână de provincii, ci bordel!”. Câteva
explicaţii de pornire sunt necesare. Dante porneş-
te printr-o apostrofă poetică adresată Italiei, căre-
ia îi identifică starea jalnică de moment în situa-
ţia ei concretă de aservire, exprimată iniţial pe
şleau, prin adjectivul antepus „serva”. Urmează o
redefinire treptată, în sintagme succesive cu dife-
rite grade figurative. Mai întâi, Italia este văzută
ca „lăcaş al durerii”: termenul ostello (din lati-
nescul hospitalis, care în cele din urmă a dat, pe
filierra franceză, universalul „hotel”) este expli-
cat în notele multor ediţii italiene prin mai uzua-
lul albergo (echivalent italian de circulaţie al
„hotelului” nostru, al tuturor), iar Dante spune
„spaţiu de locuit”. Versul al doilea este ocupat de
o metaforă elaborată prin care, încă o dată, Poetul
defineşte situaţia tristă a Italiei: această este
închipuită ca o corabie fără cârmaci pe timpul
unei mari furtuni. Metafora nu este originală, dar forţa
ei de sugestie este considerabilă. În consecinţă, versul
respectiv („nave sanza nocchiere in gran tempesta”) a
rămas celebru în sine. Al treilea vers este alcătuit printr-
o construcţie adversativă în care, din păcate, binele
legat de trecut este copleşit de răul prezentului. Nu mai
e bine, ci e rău, ne spune Dante. Cândva se putea vorbi
de Italia ca de o stăpână (domina în latină, devenită
donna în italiană, înainte de generalizarea termenului
care astăzi desemnează şi femeia în opoziţie cu bărba-
tul). Astăzi, însă, poziţia suverană a Italiei a fost înlo-
cuită de aspectul trivial al unui spaţiu al pierzaniei, pe
care Poetul îl sugerează prin termenul bordello.
Antiteza temporală (ieri faţă de azi) este implicită în
text. Pentru antiteza explicită, situaţională, primul ter-
men („stăpână de provincii”) îşi are un dublu antece-
dent. Mai întâi, din punct de vedere istorico-juridic, tri-
miterea se face către glosa la corpusul de legi ale lui
Iustinian, unde Italia este numită domina provinciarum.
Iar Natalino Sapegno asigură că sintagma apare adesea
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în „textele medievale”. Mai apoi, tot din comentariul lui
Sapegno, aflăm că această imagine juridică a suprema-
ţiei italice oferite de Imperiu îşi are şi o corespondenţă
ilustră în Sfânta Scriptură, anume în plângerile lui
Ieremia, unde la starea de „văduvă” a fost redusă acea
„domina gentium; princeps provinciarum”. Iată însă, că
pentru Dante, imaginea văduvei nu e suficientă întrucât
aversiunea sa merită exprimată printr-o figură stilistică
mai contondentă. Aşadar, trecând prin sugestia apoca-
liptică a „curvei”, el lărgeşte imaginea procedând sinec-
docic, de la individul populator la spaţiul populat, şi se
opreşte la „bordel”. El dezechilibrează oarecum coeren-
ţa antitezei la nivelul versului care o conţine, dar, la
nivelul terţinei, reîntregeşte, de fapt şi într-un elocvent
final, imaginea de ansamblu a Italiei ca spaţiu real – şi
nu metaforă personificantă – al „durerii” la care se refe-
ră. Majoritatea comentatorilor italieni citesc bordello ca
„bordel”, în sensul de „casă de toleranţă”. Totuşi, în
articolul dedicat acestei vocabule în Enciclopedia
Dantesca de la Treccani, Freya Anceschi menţionează
şi un caz de refacere a metonimiei prin care, tocmai în
antiteză perfectă cu „stăpâna”, termenul de referinţă ar
trebui să-l constituie „meretrice” („prostituata”). Tot
acolo citim că, alteori, comentatorul italian citeşte
vocabula bordello prin deplasare etimologică în amon-
te, oprindu-se astfel la sensul de „cocioabă” (capanna):
sens coerent în antiteză mizerabilistă cu măreţia „stăpâ-
nei” şi care, pe de altă parte, exclude ideea de corupţie
pe care bat monedă majoritatea comentatorilor. Unele
din aceste bâjbăieli figurative interpretative se vor
reflecta, cum vom vedea, în aparatele de note ale unor
ediţii ale Purgatoriului în limba română. 

Înainte-mergătoarea Maria P. Chiţiu propune tradu-
cerea următoare în proză (1888): „Ah servă Italia,
ospelŭ de durere,[/] navă fără cârmaciŭ într’uă mare
tempestă,[/] nu dómnă de provinciĭ, ci lupanar!”.
Traducătoarea porneşte cu un italienism: „servă”, care
nu a rezistat în limba română. Şi mai problematică
apare, în continuare, vocabula „ospel”, nu doar în sine,
ci şi pentru ca va fi menţinută de unii traducători ulte-
riori. Etimologia termenului presupune derivarea lui
din latinescul hospitalis, ca şi pentru italianul ostello
(de care diferă prin silaba sincopată). Nu l-am găsit în
dicţionare vechi (Laurianu şi Massimu, 1881, sau
Şăineanu), dar l-am identificat într-un autor prestigios
cum este Al.I. Odobescu (Pseudo-cynegetikos, unde
menţionează muzeul de la „ospelul Cluny”). Oricum,
mergând la vale pe acelaşi etimon, românescul „hotel”
e prea neologistic pentru a intra în discuţie ca variantă
traductologică în acest context. Mai departe, italieni-
zantul „tempestă” pentru furtună nu a ţinut nici el în

limba română, dar a fost o încercare de final de secol
XIX. Versiunea este comentată de traducătoare în Nota
(de final de Cânt) cu numărul 29: „Numesce Italia uă
navă fără cârmaciu, nefiindŭ guvernată de unŭ
imperatorŭ, ci de mulţĭ tiranĭ, cari o esploataŭ în
folosulŭ lorŭ. Latiniĭ numiaŭ uneorĭ uă femeă, lupanar,
prostibulum, in locŭ de meretrix. Benvenuto Rambaldi
ḑice, că Italia este numită unŭ lupanar, fiindu-că pre-
cum în lupanare se vinde fără ruşine carnea omenéscă,
asemenea marea prostituată, adecă Curia Romana şi
Curia Imperială, vêndŭ libertatea Italieĭ”. Şi întâlnim
aici, în privinţa „lupanarului” (dincolo de opţiunea ter-
minologică roman-clasicizantă) o consecinţă a jocului
metonimic despre care vorbeam mai sus, concretizată
într-o neînţelegere pe care nota însăşi ar fi putut să o
lămurească. 

George Coşbuc (1927) menţine „ospelul” introdus
de Maria Chiţiu, dar îl integrează în terţinele înlănţuite
de endecasilabi: „Oh, slujnico Italie! Trist ospel/ şi navă
’n viscol, ce-şi pierdù pilotul,/ nu doamnă de provincii,
ci bordel!”. Nota lui Ramiro Ortiz din prima ediţie a tăl-
măcirii coşbuciene se bizuie pe voci autorizate ale exe-
gezei: „Oh slujnico: bine observă Vincenzo Crescini că
«această apostrofă apare ca un sirventes trubaduric din-
tre acelea cu care provensalii biciuiau fără milă vine şi
greşeli de prinţi şi popoare». Avem aci o isbucnire
subiectivă a sufletului lui Dante îndurerat de desbinările
oraşelor italiene, a căror victimă erà şi el, care totuşi
luase parte activă la acele desbinări. Dacă facem com-
paraţie între tonul pătimaş de om de partid neînduplecat
în urile lui politice din episodul lui Farinata (Inf., c. X)
şi această apostrofă, pătimaşe şi ea, dar dintr’un punct
de vedere cu atât mai larg şi mai nobil, vedem că între
timp  concepţia lui Dante despre lume e cu totul alta de
cât aceea pentru care luptase şi fusese învins. Acele
patimi politice, acele lupte de partid, acele iubiri şi uri
cu care se fălise într’o vreme, îi apar acum vinovate şi
criminale. Din punct de vedere estetic, această izbucni-
re care nu aparţine poemului socotit ca povestire a călă-
toriei lui dincolo de mormânt, ci isvorăşte din însăşi
inima lui Dante, e una din isbucnirile cele mai intere-
sante şi omeneşti ale Divinei Comedii. «Aci nu-l vedem
pe Dante încurcat în alegorii. Contrastul între iubirea de
ţară a lui Sordello şi desbinarea oraşelor italiene şi a
Florenţei în special, isbucneşte năvalnic, elocvent; şi
izvorăşte o poezie cu totul omenească, în care se oglin-
desc cele mai felurite mişcări ale sufletului: durere,
mănie, milă, ironie şi o tristeţe liniştită» (De Sanctis)”.
Ediţia din 1956 oferă, în terţină, câteva modificări orto-
grafice: „Oh, slujnico Italie! Trist ospel/ şi navă-n vis-
col, ce-şi pierdu pilotul,/ nu doamnă de provincii, ci
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bordel!”. Notele lui Alexandru Balaci se caracterizează
prin stilul său bombastic. Cu elan socialist revoluţionar,
el anatemizează clasele sociale retrograde şi, nu în ulti-
mul rând, îi arată cu degetul pe oamenii Bisericii: „76[.]
Începe una dintre cele mai teribile apostrofe din litera-
tura lumii. Nimeni nu a găsit vorbe mai înflăcărate ca
Dante pentru a biciui ţara iubită, pentru a o mustra, pen-
tru a-şi striga deznădejdea, văzînd-o pradă luptelor fra-
tricide, pradă a neînţelegerii şi pradă acelora care i-au
adus toate nenorocirile, ecleziaştii, oamenii bisericii.//
Navă fără cîrmaci în marea furtună, şi în Italia contem-
porană răsună cu vaste ecouri actuale marele strigăt al
lui Dante Alighieri, îndem[n]înd la lupta pentru liberta-
te. Apostrofa aceasta vestită a fost generată de îmbrăţi-
şarea spontană a celor doi compatrioţi, Virgiliu şi
Sordello.// 78[.] Italia nu mai este domina provincia-
rum, cum o numea Justinian, ci bordel, loc în care este
închisă ruşinea.” În sfârşit, o nouă epurare ortografică a
textului tradus o aflăm în redactarea ediţiei îngrijite de
profesorul Gheorghe Chivu, pe care o consultăm în apa-
riţia ei editorială din 2013: „Oh, slujnico Italie, trist
ospel/ şi navă-n viscol, ce-şi pierdu pilotul,/ nu doamnă
de provincii, ci bordel!”. În notele şi comentariile de
final, singura dată referitoare la conţinutul acestei terţi-
ne este de ordin filologic şi vizează versul 77, unde,
pentru sintagma „şi navă-n viscol”, aflăm că traducăto-
rul luase în considerare şi varianta „şi-n vifor navă”. 

Alexandru Marcu (1943) revine la o proză pe care o
îmbogăţeşte el însuşi: „Italie, vai ţie, sclavă, tu, cuib de
suferinţă,[/] luntre fără cârmaci în vijelii,[/] nu peste
neamuri şi ţinuturi stăpână mare, ci bordel!”. Nota de
subsol 31, ataşată vocabulei „sclavă”, ne informează:
„Fiind cârmuită de tot felul de Principi şi de popor, nu
de Monarhul pe care-l dorea Dante. Văzând că morţii se
îmbrăţişau în numele patriei, pe când cei vii se omorau
într’ânsa, Poetul izbucneşte în această celebră invecti-
vă”. Volumul nu precizează, însă bănuim că notele îi
aparţin traducătorului, câtă vreme nu se pomeneşte nici
un alt îngrijitor al ediţiilor craiovene pe care le consul-
tăm. 

Eta Boeriu (1965) adaugă şi ea elemente neconfor-
me cu originalul, dar evită, ca şi Marcu, problematicul
„ospel”: „Italie roabă! Cuib de chin flămînd!/ Corabie-
n vînt cutreierînd zăludă,/ nu ţară-aleasă, ci bordel de
rînd!”. Notele lui Alexandru Duţu şi Titus Pîrvulescu,
controlate ştiinţific de prof. dr. Alexandru Balaci, mem-
bru corespondent al Academiei R.S.R., grăiesc precum
urmează: „76. Italie roabă!: Stăpînită de numeroase
facţiuni, în lipsa unui singur conducător, şi de patimi
politice, în lipsa virtuţilor publice. Invectiva lui Dante,
cea mai lungă întrerupere a acţiunii poemului din

întreaga operă, este, însă, organic legată de spiritul
patriotic şi de năzuinţa spre justiţia socială care străbat
toată opera. Întîlnirea celor doi maeştri, pregătită de ter-
ţinele anterioare, e celebrată prin versurile viguroase
care urmează şi care aparţin atît autorului Dante, atent
să sublinieze semnificaţia creaţiei sale, cît şi personaju-
lui Dante, emoţionat de îmbrăţişarea celor două glorii
literare. – 78. Nu ţară-aleasă...: În text: Donna di pro-
vincie, caracterizare care poate fi alăturată acelui civitas
din citatul cu care începe Epistola pentru principii
pămîntului, scriere de-o egală vigoare critică şi princi-
pială. «Doamnă» a tuturor ţărilor, soarta Italiei apare
poetului cu-atît mai tragică în decăderea ei. Vezi şi ver-
sul 104: «a lumii-ntregi grădină».” Ediţia revizuită a
Purgatoriului tradus de Eta Boeriu (1982) menţine
intactă forma acestei terţine. Aparatul de note, asumat
acum integral de Alexandru Balaci, preia ca atare prima
notă din ediţia Coşbuc 1956, în timp ce nota a doua
apare modificată printr-o încărcare ortografică, o trimi-
tere explicativă (nu tocmai exactă) la „textul original”,
o modificare verbală temporală şi un adaos adjectival:
„78. Bordel: Italia nu mai este «domina provinciarum»
(«doamnă a tuturor ţărilor», în textul original), cum o
denumise Justinian, ci bordel, locul infamant în care
este închisă ruşinea”. 

George Buznea (1978) este cel mai creativ dintre
traducătorii noştri: „Iar eu în gînd: «Italie măreaţă,/ Azi
cînd eşti sclavă şi bordel şi navă/ Ce-ţi duci iloţii prin
furtuni şi ceaţă// (...)»” Avântul poetic al traducătorului
se estompează considerabil la nivelul notelor explicati-
ve de final (de volum, precedând totuşi o Anexă ce
cuprinde fragmentele din traducerea Paradisului).
Acolo, terţina de care ne ocupăm nu primeşte o expli-
caţie separată, ci tâlcul ei este inclus într-o notă ce aco-
peră versurile 70-84 şi care poate fi citată integral cu
uşurinţă: „Zugrăvind scena întîlnirii fraterne dintre
Vigiliu şi Sordello, Dante o opune duşmăniei italienilor
din vremea sa”. De note consistente vor avea parte, în
continuare, personajele evocate de Poet în dezvoltarea
discursului său invectiv. 

Giuseppe Cifarelli  revine la vechiul „ospel”
(1993): „Italie sclavă, de restrişti ospel,/ vas fără cîrmă
ce-l ia uraganul,/ nu doamnă de imperii, ci bordel!”. Nu
existâ nici o notă privitoare la terţina în sine din partea
îngrijitorului Titus Pârvulescu. O trimitere retrospectivă
la semnificaţia întregului discurs invectiv intercalat
apare la nota aferentă versurilor 106-107, unde aflăm că
„Dante subliniază prin duşmăniile dintre familiile şi
facţiunile din Italia haosul care domnea acolo”. 
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Ştiinţa modernă este implicată masiv în organi-
zarea lumii în care trăim şi în felul în care gândim
realitatea şi pe noi înşine, iar prezenţa ei copleşi-
toare se întemeiază, în esenţă, pe reuşitele sale teh-
nice. Din gura ei auzim astăzi ce este realitatea şi
cum trebuie să ne raportăm la lucrurile care există
cu adevărat. Ştiinţa se pretinde – şi face lucrul
acesta de o bună bucată de vreme – singura înţe-
lepciune reală a umanităţii, în ciuda faptului
incontestabil şi binecunoscut că ea nu poate oferi,
în cazul cel mai fericit, decât cel mult o versiune
trunchiată a lucrurilor, metoda ştiinţifică, la fel ca
orice altă metodă, având o funcţie limitativă în
raport cu obiectului ei. Chiar dacă obiectul inspiră
metoda, metoda îşi determină şi ea obiectul. Marea
întrebare care se pune, aşadar, este dacă reuşitele
tehnice ale ştiinţei sunt dublate sau nu de nişte reu-
şite epistemologice echivalente. Din nefericire,
sau poate din fericire, la această întrebarea nu se
poate răspunde pozitiv, cel puţin nu cu dezinvoltu-
ra cu care ştiinţa şi, în urma ei, mentalitatea coti-
diană s-au obişnuit să facă lucrul acesta. Succesul
tehnic al ştiinţei nu este acelaşi lucru cu succesul
ei epistemologic. E surprinzător, aşadar, dacă nu
chiar paradoxal, faptul că, în astfel de condiţii, şti-
inţa însăşi, nu doar mentalitatea obişnuită, conti-
nuă să se propună şi chiar să se impună epistemo-
logic pe sine, cu dezinvoltura atotstăpânitoare a
unei adevărate reuşite în acest domeniu. 

De unde această îndrăzneală şi care sunt teme-
iurile invocate în sprijinul ei, dincolo de aroganţa
întâlnită, de obicei, la cei care se consideră pentru
totdeauna înfipţi în vârful piramidei şi care, în
cazul multor oameni de ştiinţă, nu este dublată şi
de o înţelegere, pe măsură, a fenomenului uman,
în general? Am ajuns, se pare, în situaţia de nein-
vidiat a unor filosofii produse de matematicieni şi

ingineri, chiar de manageri, oameni a căror minte,
devenită mecanism, se exportă astăzi cu efecte
ucigătoare asupra tuturor domeniilor spiritului.
Desigur, acesta este spiritul a cărui condamnare la
moarte a fost de nenumărate ori rostită de către
reprezentanţii ştiinţei, un spirit asupra căruia s-a
tras la zid în repetate rânduri, dar care refuză totuşi
să moară, singurul efect de durată al muniţiei des-
cărcate împotriva lui fiind frustrarea consemnată
de ambele părţi. Nu este oare timpul ca spiritul
acesta să-şi desfacă legăturile de câlţi cu care a
fost încătuşat şi să apuce de piep pipernicirea spi-
rituală care se imaginează posesoarea faimei de a-
i fi călău? Nu spunem aceste lucruri pentru că am
fi împotriva ştinţei. Ea îşi are importanţa ei incon-
testabilă, poate chiar în ordine epistemologică.
Demonstrarea acestui fapt este însă dificilă, motiv
pentru care nu putem şi nu avem dreptul să trecem
cu vederea aroganţa ei epistemologică nejustifica-
tă şi nici nevoia de a aşeza ştiinţa la locul care-i
aparţine de fapt, din acest punct de vedere. 

Una dintre afirmaţiile ştiinţei, de la care putem
porni în analiza noastră, este aceea că realitatea nu
e aşa cum ne-o prezintă simţurile, ci aşa cum ne-o
descriu teoriile ştiinţifice. Desigur, că realitatea nu
este aşa cum ne-o prezintă simţurile se poate argu-
menta, folosind în sensul acesta teza plauzibilă a
naturii hermeneutice a sistemului nostru perceptiv
şi de gândire, însă această teză impune neajunsuri
similare şi la nivelul activităţii noastre teoretice,
adică la nivelul teoriilor ştiinţei. Ne propunem,
aşadar, în materialul care urmează, să analizăm
problema adevărului teoriei ştiinţifice, desigur
într-o manieră sumară, dat fiind faptul că subiectul
este vast. Mai mult, vom căuta să privim această
problemă din perspectiva problemei semnificaţiei
termenilor teoretici şi a adevărului enunţurilor teo-
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retice, în legătură cu care vom face doar câteva
observaţii. Aşadar, întrebarea noastră va fi: în ce
măsură termenii teoretici folosiţi de teoriile ştiinţi-
fice desemnează realităţi extramentale neobserva-
bile şi ce consecinţe are semnificaţia acestor ter-
meni asupra adevărului enunţurilor ştiinţifice? 

După cum am văzut, ştiinţa se declară descope-
ritoarea unică a lumii în care trăim şi ne pretinde
să nu acceptăm nimic altceva decât ceea ce iese
din gura ei. Când ştiinţa vorbeşte, Dumnezeu vor-
beşte sau, mai degrabă, Dumnezeu trebuie să tacă,
pentru că ea deţine, chipurile, monopolul adevăru-
lui, un monopol pe care pretinde că-l poate apăra
cu succes. S-ar putea însă ca aici să nu întâlnim
decât confuzia dintre cea ce ştiinţa îşi doreşte să
fie şi ceea ce este ea de fapt. Acceptăm că realita-
tea nu este aşa cum ne-o prezintă simţurile, deşi
nicio investigaţie privitoare la experienţă şi la rea-
litatea experimentabilă nu poate face abstracţie de
această prezentare. Datul senzorial este cel de la
care se porneşte, însă el poate fi depăşit prin inter-
mediul reflecţiei, atunci când felul în care e înţeles
in mod obişnuit contrazice raţiunea. Întrebarea
este însă dacă natura corectabilă a modului în care
preluăm cotidian datul senzorial întemeiază pre-
tenţia că realitatea se reduce la formele pe care i le
acordă teoriile ştiinţifice? Din perspectiva ştiinţei,
conştiinţa cotidiană este victima unor iluzii herme-
nutice; ea vede ceea ce crede că vede, trăind astfel
în mijlocul unor aparenţe produse de adevăratele
entităţi şi mecanisme ale realităţii, care sunt în ele
însele neaparente şi despre care nu aflăm decât din
gura ştiinţei. Întrebarea este, aşadar, dacă nu
cumva această situaţie se extinde şi asupra ştiinţe-
lor. Sunt ele capabile să treacă dincolo de natura
hermeneutică a cunoaşterii omeneşti, în general,
sau cel puţin să reducă amplitudinea probabilităţii
adevărului afirmat? De ce ar fi reale entităţile pos-
tulate de teoriile ei? Sunt aceste teorii ale ştiinţei
nişte imagini mai mult sau mai puţin cristaline ale
realităţii însăşi sau mai degrabă nişte modalităţi de
administrare conceptuală şi de prezicere procedu-
rală a observabilelor, fără ca entităţile teoretice
invocate să existe cu adevărat? 

Poate că zicem în sinea noastră, mânaţi de un
sentiment al superiorităţii ştiinţei, că aceste între-

bări sunt filosofice, adică nişte întrebări pe care le
ridică numai cei care au prea mult timp la dispozi-
ţie, spre deosebire de adevăraţii cunoscători care
au de rezolvat probleme cu adevărat serioase. Ei
bine, seriozitatea acestor întrebări filosofice se
întemeiază cel puţin pe două aspecte. Mai întâi, pe
impactul negativ pe care ştiinţa îl are asupra spiri-
tului şi a culturii, adică asupra formei autentic şi
tradiţional umane, care suferă o adevărată schilo-
dire datorită pretenţiei ştiinţei la supremaţie epis-
temică. În al doilea rând, seriozitatea acestei între-
bări are la bază şi faptul incontestabil că orice
încercare de întemeiere epistemologică a ştiinţei a
fost şi rămâne iremediabil una filosofică, iar dacă
întrebările adresate de filosofie ştiinţei sau meto-
dele folosite de filosofie pentru a trata astfel de
dificultăţi nu sunt valide, atunci cum şi-ar putea
ştiinţa justifica pretenţia la adevăr? Numai dezin-
formarea ne împiedică să înţelegem că între ştiinţă
şi filosofie nu se poate trage o linie de despărţire
clară. Mai mult, nu există niciun procedeu ştiinţi-
fic de validare a ştiinţei şi nici nu poate fi, pentru
că orice procedeu de felul acesta trebuie să opere-
ze în exteriorul ştiinţei, pentru a evita circularita-
tea logică; iar apoi, care ar putea fi mijloacele şti-
inţifice capabile să o valideze? Întemeierea adevă-
rului ştiinţific este şi va rămâne de factură filoso-
fică, iar în momentul în care ştiinţa se pretinde sin-
gura cale spre adevăr, ea îşi contestă tocmai posi-
bilitatea de a justifica această afirmaţie. Condiţia
succesului pretenţiei sale privitoare la sine este
tocmai condiţia falimentului acestei pretenţii. 

Desigur, problemele filosofice care privesc şti-
inţa sunt multe şi nu ne propunem aici rezolvarea
lor. După cum am afirmat deja, nu ne dorim decât
să precizăm câteva lucruri legate de sensurile posi-
bile ale termenilor teoretici şi de modul în care
semnifcaţia atribuită acestora afectează problema
adevărului ştiinţific.

Aşadar, ce sunt termenii teoretici? Sunt termeni
neempirici, adică lipsiţi de posibilitatea observării
directe a realităţilor la care se referă. Dar ce sunt
termenii empirici, dacă trebuie să-i înţelegem pe
cei teoretici prin raportarea la aceştia? Se conside-
ră, în general, că experienţa are ca obiecte ale sale
lucruri concrete şi că aceste lucruri concrete sunt
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individuale şi perceptibile, termenii empirici fiind
cei care desemnează aceste lucruri observabile.
Adevărul este însă că perceptibilitatea nu aparţine
lucrurilor însele, ci numai proprietăţilor lor, după
cum pe bună dreptate a afirmat David Hume.
Mintea este cea care descoperă, în amalgamul
însuşirilor percepute, lucrurile; şi face lucrul aces-
ta cu ajutorul conceptelor, care oferă minţii posibi-
litatea de a organiza datul empiric. Aceste concep-
te sunt apoi fixate în limbă, cu ajutorul termenilor.
Înţelepciunea comună consideră că termenii şi
conceptele care trimit la obiectele astfel obţinute
sunt empirice, întrucât se referă la obiecte obser-
vabile, teoretici fiind doar termenii care se nasc în
urma încercării de a potrivi logic şi explicativ con-
ţinutul conceptual al termenilor empirici.
Lucrurile nu sunt însă chiar atât de simple, întrucât
diferenţele dintre termenii teoretici şi cei empirici
nu sunt radicale. Obiectele construite din însuşiri
perceptibile sunt nişte entităţi construite concep-
tual, aşa cum vor fi şi termenii teoretici edificaţi pe
temeiul lor. Faptul a fost observat de John Locke,
atunci când a afirmat că orice substanţă este o
esenţă nominală, o entitate construită cu mijloace-
le gândirii şi ale limbii, fiind astfel, adăugăm noi,
rezultatul unor interpretări, întrucât materialul
empiric nu este organizabil doar într-un singur fel,
după cum nu este organizabil nici în mod aleato-
riu. În consecinţă, termenii empirici nu diferă de
termenii teoretici pentru că cei dintâi denumesc
entităţi observabile, iar aceştia din urmă denumesc
entităţi neobservabile, pentru că şi unii şi alţii
denumesc lucruri neobservabile. 

Este adevărat că termenii empirici includ în
sensul lor primar susţinerea reciprocă a simţurilor.
Astfel, de exemplu, ceea ce vedem este dublat de
ceea ce auzim, pipăim, mirosim etc., semnificaţia
a ceea ce vedem fiind în mod preliminar constitui-
tă în felul acesta. Când o senzaţie devine percepţie,
prin recunoaşterea ei conceptuală, această recu-
noaştere e condiţionată deja de modul în care cele-
lalte senzaţii vin în ajutorul celei dintâi. În conse-
cinţă, termenii empirici se numesc astfel pentru că
ţin seama în mod nemijlocit de datul empiric, nu
pentru că se referă la obiecte observabile, în timp
ce termenii teoretici desemnează lucruri care nu
sunt direct întemeiate pe datul empiric. Şi termenii

empirici, şi cei teoretici, desemenază esenţe nomi-
nale, cu deosebirea că datul empiric intră în com-
ponenţa celor dintâi, alături de forma lor concep-
tuală, în timp ce termenii teoretici desemnează
doar nişte forme conceptuale a căror relaţie cu
empiricul este pur inferenţială. 

Să nu ne imaginăm totuşi că lucrurile ar fi nişte
pure invenţii ale minţii omeneşti organizatoare.
Existenţa lor este înrădăcinată şi în realitatea care
ni se prezintă sub forma datului empiric, o afirma-
ţie asupra căreia vom reveni cu precizări.
Deocamdată, trebuie doar să observăm că mani-
festarea lucrurilor extramentale, care îmbracă
forma seriilor de însuşiri perceptibile, implică cel
puţin două concluzii. Mai întâi, fiecare lucru cu
rădăcini în real devine un izvor aproape nesecat de
însuşiri. Orice lucru natural e nedefinit de com-
plex, fapt care iese în evidenţă atunci când înţele-
gem că însuşirile lucrurilor sunt contextuale. O
bucată de lemn, de exemplu, pluteşte numai în pre-
zenţa apei şi arde numai dacă i se dă foc. Lemnul
nu are aceste însuşiri în exclusivitate pe cont pro-
priu. Proprietăţile sale reale sunt relaţionale, iar ele
au sens doar pentru un observator. Orice lucru real
este un izvor aproape nesecat de însuşiri, deoarece,
în principiu, poate fi aşezat în nenumărate situaţii
în care va face dovada unor însuşiri specifice. Cu
toate acestea, dintr-un astfel de izvor nu poate să
poată curgă orice proprietate. Indiferent de contex-
tul în care am aşeza o bucată de lemn, ea nu va
deveni bânză. Observăm astfel că un lucru real
diferă de un alt lucru real doar prin această limită,
seria însuşirilor lor pozitive putându-se suprapune
semnificativ, dar fără să coincidă. Ajungem astfel
la o a doua concluzie, anume că individualitatea
unui lucru nu se manifestă printr-o separabilitate
pozitivă completă faţă de alte lucruri, ci dimpotri-
vă se arată doar prin faptul că, deşi nicio descriere
a sa nu se poate pretinde exhaustivă, ea rămâne
specifică. Ceea ce putem spune despre un anumit
lucru nu-i va epuiza niciodată realitatea, dar nici
nu-i va anula specificitatea. Dacă un lucru poate fi
descris exhaustiv şi dacă este complet separabil de
alte lucruri, putem fi siguri că avem de-a face cu o
entitate pur teoretică, a cărei fiinţă se epuizează în
definiţia ei. Entităţile empirice sunt esenţe nomi-
nale construite, la fel ca cele teoretice, cu deosebi-
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rea că cele dintâi sunt parţial administrate de din-
colo de bariera mentalului, fiind totuşi oferite în
termenii mentalului. 

Confruntată cu nesfârşirea potenţială a însuşiri-
lor lucrurilor reale, înţelegerea este obligată să
truncheze şi să abstractizeze, selectând anumite
proprietăţi, în detrimentul altora. Acesta este
modul în care termenii empirici – şi ulterior cei
teoretici – sunt construiţi cu mijloace situate din-
coace de bariera mentalului. Vorbim, aşadar, des-
pre o administrare venită din extramental şi despre
o construire realizată în intramental. Aşa se nasc
termenii empirici elementari, adică cei care denu-
mesc entităţile considerate observabile. Cu adevă-
rat observabili sunt însă, după cum aflăm de la
David Hume, doar termenii care desemnează însu-
şiri empirice, fără să confundăm totuşi observabi-
litatea cu realitatea. Termenii teoretici, care se
construiesc pe multiple nivele de complexitate şi
abstractizare, nu par să fie decât nişte modalităţi
de administrare inferenţială şi explicativă a com-
plexităţii realităţii observate, în timp ce realitatea
în sine rămâne să se compună din sursele miste-
rioase ale proprietăţilor perceptibile. Lucrurile
reale ni se oferă, atât cât ni se oferă, sub forma
mulţimii potenţial nesfârşite, şi totuşi specifice, a
însuşirilor. Cunoaşterea ştiinţifică selectează pro-
prietăţi şi concepte empirice, cu ajutorul cărora
construieşte apoi structuri teoretice, pe care ni le
oferă în locul realităţii. Nu contestăm utilitatea
tehnică a unei astfel de proceduri; ne îndoim însă
de valoarea ei epistemologică, valoare considera-
tă, de obicei, zdrobitoare, cel puţin la nivelul pro-
pagandei scientiste. 

Înainte de orice, trebuie să înţelegem, aşadar,
că orice vorbire entitativă referitoare la realitate
este obligatoriu reducţionistă şi, în acelaşi timp, în
pozitivitatea ei, un produs al imaginaţiei creatoare.
Realitatea obiectuală, la care ştiinţa face desigur
apel, este o realitate construită. Cu siguranţă, nu e
construită arbitrar, dar este totuşi construită, iar
dacă lucrul acesta este adevărat la nivelul conştiin-
ţei şi al discursului comun, el este cu atât mai ade-
vărat la nivelul discursului ştiinţei, care se doreşte
a fi o clarificare a discursului comun. Cu cât mai
clar este discursul, cu atât mai îndepărtat este de

realitatea concretă, care nu prezintă semnele vreu-
nei clarităţi maximale, ci mai degrabă semnele
unei complexităţi maximale. Singurul lucru pe
care-l putem invoca aici în sprijinul reconstrucţiei
teoretice a realităţii este funcţionalitatea ei, însă
această funcţionalitate este de factură tehnică, nu
de factură epistemologică. Mai mult, funcţionali-
tatea tehnică se întemeiază pe scopuri. Scopurile
dictează dacă un lucru este folositor sau nu, pentru
că folosinţa este însuşirea unui lucru de a facilita
atingerea unui scop. Astfel, orice teorie ştiinţifică,
pentru că ni se adresează cu necesitate în termeni
entitativi şi ne oferă cu necesitate structuri entita-
tive trunchiate şi abstractizate, ne propune cu
necesitate o reconstrucţie dictată de scopuri a rea-
lităţii, în locul realităţii însăşi.

Ştiinţa şi activitatea ei constructivă este călău-
zită în mod definitoriu de scopul baconian al înstă-
pânirii tehnice asupra naturii şi se desfăşoară în
contextul tradiţiei teoretice explicative în care se
înscrie. Să înţelegem atunci că în realitate nu exis-
tă entităţi? Am îndrăzni să avansăm aici ideea că,
în realitate, există complexitate şi că această com-
plexitate se livrează minţii noastre limitate în mod
trunchiat şi sub forma entităţilor, trunchierea find
inspirată de utilităţile propuse de finitudinea vieţii
noastre. Din punct de vedere epistemologic, la
această complexitate nu avem decât un acces her-
meneutic, mediat de natura capacităţilor noastre
receptive, de structurile noastre de gândire şi de
interesele noastre practice, care dau naştere gândi-
rii. Mai mult, accesul acesta este doar unul negativ.
Afirmăm existenţa unei entităţi în realitate, doar
pentru că nu-i putem atribui aleatoriu proprietăţi.
O bucată de lemn, să zicem, nu poate avea însuşi-
rea de a da lapte, iar lucrul acesta o distinge de alte
lucruri care pot da lapte. Seturile de proprietăţi
prin care lucrurile ni se revelează se suprapun, dar
nu pot să coincidă, iar despre necoincidenţa lor
aflăm doar prin mijlocirea unor judecăţi negative,
în timp ce pozitivitatea afirmaţiilor rămâne să
aparţină imaginaţiei creatoare. În sfârşit, termenii,
chiar cei consideraţi primari şi care desemnează
însuşiri percepute nu sunt, la rigoare, iremediabili
primari, întrucât sensurile lor sunt tributare jocuri-
lor de limbaj în care funcţionează. Chiar la acest
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nivel de bază, situaţia este deja una hermeneutică.
Entitatea, ca formă elementară a structurii, aparţi-
ne mai degrabă mentalului, decât extramentalului.
Realitatea pare a fi mai degrabă fluidă, dar în aşa
fel încât, atunci când se oferă unui mental entitativ
ca al nostru, ea îmbracă forma unei copeşitoare
complexităţi.

În consecinţă, ştiinţa nu ne poate oferi realita-
tea extramentală la care pretinde că se referă, pen-
tru că orice vorbire şi gândire entitativă aparţin
instrumental minţii. Limba e limba conştiinţei, tot
aşa cum obiectul e obiectul conştiinţei.
Extramentalul rămâne, în esenţă, o taină, dar o
taină care se desvăluie în limbă şi în gândire, însă
numai în mod limitat şi hermeneutic, prin negarea
unora dintre proprietăţile pe care le stribuim lucru-
rilor. Nu putem rosti întreaga realitate, iar când
rostim, nu putem face lucrul acesta decât cu mij-
loacele zicerii noastre. Vorbim despre realitate şi
ea se coboară în rostirea noastră omenească, dar
nu se coboară ca ea însăşi, respectiv ca şi cum ar
deţine deja o structură pe deplin realizată, ci se
coboară în minte şi în limbă, primind forme deter-
minate lingvistic şi conceptual. Realitatea extra-
mentală nu trece în limbă aşa cum un obiect deter-
minat îşi arată determinarea într-o oglindă, ci aşa
cum un material prinde formă în mâinile unui fău-
rar. Ştiinţa nu poate pretinde că ne prezintă o rea-
litate extramentală a cărei structură o descoperă, ci
numai o realitate a cărei structură încearcă să o
ilustreze limitat, hermeneutic şi negativ. Teoria şti-
inţifică este un produs al interpretării şi ţine de
modul discursiv de accesare a unei realităţi extra-
mentale marcată de mult mai multă complexitate
decât formularea lingvistică şi conceptuală şi-ar
dori. Nu putem spera din partea realităţii extra-
mentale decât la faptul de a ni se comunica ştiinţi-
fic parţial, sugestiv şi prin asumarea formelor dis-
cursivităţii. Realitatea primeşte pentru noi o struc-
tură pozitivă doar pentru că o rostim, dar totuşi
fără ca lucrul acesta să o anuleze solipsist. Tot ceea
ce putem atribui realităţii este disponibilitatea de a
se desvălui prin necontestarea formulărilor noastre
pozitive, oferindu-ne astfel nişte indici eidetici pe
care să-i putem despacheta discursiv. Taina realită-
ţii nu este o beznă opacă, ci este întunericul care se
destramă înaintea zorilor.

Despachetarea discursivă ascultă însă de pro-
priile ei raţiuni. Este adevărat că sensurile lingvis-
tice nu se constituie integral în virtutea celorlalte
sensuri, pentru că atunci ar trebui să ne declarăm
creatorii solipsişti ai lumii în care trăim. Ele se
constituie în limbă în termenii limbii, dar şi în vir-
tutea sugestiei conţinute de indicii eidetici oferiţi
negativ de realitatea extra-mentală. Realitatea nu
deţine o structură deja determinată entitativ pe
care să se calchieze apoi structura discursivităţii,
ci discursivitatea deţine o structură entitativă pe
care se calchiază apoi structurarea realităţii.
Totuşi, nu putem absolutiza această ultimă afirma-
ţie, întrucât nu putem atribui oricărui lucru orice
însuşire dorim. Realitatea îşi face simţită prezenţa,
dar nu la nivelul construcţiilor noastre pozitive, ci
doar prin felul în care condiţionează construcţiile
noastre pozitive. Construim realitatea în conformi-
tate cu raţiunile semnificaţiei, dar avem semnifica-
ţia şi prin colaborarea cu realitatea extramentală.
După cum am văzut, influenţa realităţii stă în fap-
tul negativ că nu ne permite să atribuim oricărui
lucru orice însuşire dorim, însă noi suntem cei care
structurăm realitatea în mod pozitiv, această pozi-
tivitate ascultând de raţiunile organizatorice ale
semnificaţiei. Limba dictează ce putem spune, aşa
cum dictează, în final, şi ceea ce percepem; reali-
tatea dictează doar ceea ce nu putem spune despre
lucruri. În consecinţă, ştiinţa nu poate descrie rea-
litatea extramentală, mai întâi pentru că această
realitate nu pare a fi prestructurată în aşa fel încât
să suporte descrieri pozitive şi, în al doilea rând,
pentru că orice descriere este pozitivă, în timp ce
accesul nostru la realitate este negativ. Singurul
motiv pentru care ne putem permite să vorbim des-
pre o realitate extramentală este limitarea pe care
ea o impune formulărilor noastre descriptive. Tot
ceea ce afirmăm ne aparţine, e produsul imagina-
ţiei noastre şi al logicii interioare discursivităţii.
Realitatea o contactăm doar atunci când ea spune
nu, pentru că numai aşa se poate infinitul raporta
la finitudine şi numai aşa taina se poate arăta, fără
a se anula pe ea însăşi. Pentru că nu ne spun da,
taina rămâne taină şi infinitul rămâne infinit.

154154 CONVORBIRI  LITERARE



Discutând în detaliu Fenomenologia spiritului,
Constantin Noica a emis, ici și colo, și opinii despre
ansamblul cărții ori anumite părți mai ample ale ei.
Formulări cu miez, adeseori menite să pună pe gân-
duri, aceste abordări parțiale sau sintetice vădesc o
bună, chiar excelentă cunoaștere a cărții prezentate,
dar și un travaliu de adâncime, o reflecție originală
cu privire la ea. După gânditorul român, de pildă,
„...«Prefața», ...e scrisă prea târziu, și
«Introducerea», ...e scrisă prea devreme...”1 de
autor. În ambele cazuri, demersul auctorial îi apare,
deci, ca inadecvat, decalat față de momentul cuve-
nit al conceperii sale. Introducerea vine prea devre-
me doar dacă este scrisă, cu adevărat, înainte de
așternerea cărții în integralitatea ei, anterior contu-
rării unei viziuni integrale asupra a ceea ce s-a scris.
În schimb, Prefața, așternută pe hârtie posterior
scrierii cărții, îi apare ca nepotrivită tocmai pentru
că rămâne exterioară acesteia, e concepută după
consumarea incandescenței creatoare și deci rămâ-
ne ca un corp străin față de aceasta. Dar aceste gân-
duri, expediat fugar cu privire la textele escortă ale
cărții, texte produse de autorul însuși, rămân expe-
diate și oarecum periferice. 

Mai departe, Noica observă că în
Fenomenologia spiritului „Conștiința se surpă, cu
certitudinea ei. Dar trebuie să spunem ... pentru
întreaga carte, că nu se surpă din certitudinea sensi-
bilă, ci în ea”2. Prin urmare, volumul tânărului
Hegel, relatând aventurile conștiinței omului, rela-
tează nu o experiență a construcției de sine pozitive,
a edificării prin avans ori adaos, ci, în mod ciudat,
în aparență, prin surpare, prin deconstruire, prin
părăsirea la un nivel a certitudinii sensibile pentru a
accede la un altul, mai în adâncul ei. Este un soi de
imersiune în hăuri mai adânci, mai inaccesibile, o
retragere, o ocultare ce poate aminti celebrul aver-
tisment al lui Friedrich Nietzsche: „Nu privi prea

adânc în abic, că și abisul va privi în tine!” 
Datorită acestui fel de a „pritoci” textul hege-

lian, de a-l întoarce pe față și pe dos, confruntându-
l cu propriile sale concepții, a urmări observațiile
„pe deasupra textului” din Fenomenologie... devine
un exercițiu important al încercării de a înțelege nu
doar pe Hegel, ci și – de cu cumva mai cu seamă –
pe Noica, interpretul său român. 

Într-un loc, Noica devine dubitativ cu privire la
propriul demers. El se întreabă ce anume este posi-
bil de făcut în preajma cărții lui Hegel. Ce se poate
face cu filosoful german? „Dacă i se pot traduce
gândurile, aci, sau dacă, dincolo de litera lui, trebu-
ie să descrii ce se întâmplă conștiinței percepătoa-
re...”3 Prin urmare, ce ar avea el însuși, Constantin
Noica, de făcut? Să îi tălmăcească, pur și simplu,
gândul lui Hegel, făcându-l un pic mai accesibil,
mai pe înțeles? Sau, trecând de interpretarea lui cât
mai obedientă, mai riguroasă, mai literală, să urmă-
rească ceea ce înseși cuvintele, propozițiile, frazele
și paginile capitolelor cărții încearcă: să relateze
aventura conștiinței peerceptive? Urmărind
reflecțiile noiciene cu privire la cartea hegeliană, s-
ar putea spune că gânditorul român a ales să încerce
ambele tipuri de lectură. 

Deși interpretul român al gândului hegelian
intenționează – și chiar realizează, în principiu – o
lectură atentă, din aproape în aproape, a textului
cărții discutate (ceea ce astăzi, sub impactul termi-
nologic anglo-saxon, se cheamă close reading), el
previne, la un moment dat: „... ceva ne îndeamnă să
ieșim o clipă din textul lui Hegel. L-am urmărit și-l
vom urmări mai departe, pagină cu pagină, cu întu-
necimile lui, din fericire legate și astfel strălumina-
te”4. Nevoia de a părăsi pentru un răgaz – mai scurt
sau mai lung – lectura pas cu pas, spre a se îndepăr-
ta un pic, a lua o anume distanță, a contempla dintr-
un alt unghi lucrurile, îi prilejuiește hermeneutului
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să estimeze textura discursului din Fenomenologia
spiritului. Este vorba despre un text alcătuit din
obscurități, zice Noica, dar care, legate fiind într-o
catenă, se străluminează unele pe altele. Acest prin-
cipiu compozițional este, crede filosoful român,
șansa oferită de autorul german unei înțelegeri posi-
bile. Fără „legato”-ul respectiv lucrurile ar sta alt-
fel, textul și-ar pierde (probabil) din coerența de
ansamblu. Așadar, din când în când, metoda de lec-
tură și de încercare de a-l face inteligibil pe Hegel
pe care Noica o utilizează presupune ridicarea ochi-
lor din pagină și încercarea de a reconstitui
semnficațiile de la un nivel superior celui de primă
instanță. Sunt popasuri de etapă, acestea, înainte de
a reveni la fidelitatea persuasivă a urmăririi gându-
lui în frază, la nivelul fiecărei pagini. 

Neașteptat oarecum este că Noica este într-atâta
de captivat de volumul lui Hegel, încât propune
descifrarea lui ca roman. „În romanul acesta (subl.
O.P.), în care se năzuiește către certitudine ca spre
o fericire, căutările se fac din trei în trei demer-
suri”5. Astfel, fericirea nu mai apare ca împlinită,
precum în alte romane, prin recuperarea unei averi,
prin împlinirea datoriei morale, prin împlinire în
dragostea conjugală, prin îmbogățire financiară, ci
prin atingerea certitudinii, prin situarea în orizontul
acesteia. Noica atribuie romancierului și o „rimă”
compozițională: avansul narațiunii în pas de trei.
„Rimarea” formală este, îndeobște, un procedeu
specific poeziei, nu prozei, fie aceasta chiar și filo-
sofică. De fapt însă „rimarea” triadică hegeliană
ține de metoda dialectivă prin care își dezvoltă dis-
cursul, nu vreunei influențe survenite dinspre
tradițiile lirice europene, occidentale... 

În altă parte, Noica rostește empatic că „Toate
aceste adevăruri – sau poate iluzii ale gândirii spe-
culative și ale lui Hegel, în cazul de față – trebuie să
fie prezentate cititorului, pentru ca el să înțeleagă
neverosimilul cărții de-a încerca, și uneori a reuși,
să vorbească nu despre altcineva decât noi; și nu din
afara, ci din adâncul nostru”6. Prin urmare, gândito-
rul nu vede în Hegel un infailibil, care ar rosti cu
certitudine și necondiționat numai adevăruri. El
crede că este posibil ca în textul hegelian să se fi
strecurat și iluzii rezultate din exercițiul speculativ,
proiecții fantasmatice ale lui Hegel. A le evidenția
și pe acestea nu ar fi doar o dovadă de onestitate în
interpretare, cum poate părea. Mai mult decât atât,

este la mijloc însăși expunerea neverosimilului
Fenomenologiei... așa cum se conturează el pe alo-
curi, un neverosimil de natură psihologică. Căci
Hegel tentează – și uneori izbutește – nu doar să se
refere la cel care îl citește, ci să o facă așa cum ar
putea-o face doar acela însuși. Într-adevăr, teza este
îndrăzneață și trebuie înțeles cum de Noica o credi-
tează: El găsește în cuvintele lui Hegel un ecou al
propriilor sale gânduri neîmpărtășite altora și, încă,
și al altor potențiali cititori, despre care va fi știind
că gândesc la fel. Or, așa ceva pare foarte temerar
și, după cum Noica este perfect conștient, cu totul
neverosimil. 

În legătură cu asta se cuvine observat că Noica
pare aici să îi atribuie lui Hegel capacitatea de a
cunoaște omul până în străfundurile cele mai dis-
cret ferite de expunere ale sale. Ce îi pare, deci, filo-
soful german? Un psiholog al profunzimilor
umane? Un intuitiv fără pereche, capabil chiar de
profeții referitoare la insul uman? În orice caz, chiar
dacă răspunsul la asemenea întrebări rămâne dificil,
este limpede că în acest punct abordarea raționalistă
a discursului hegelian este depășită, lăsată în
urmă... 

Cum este posibil așa ceva, o asemenea
poziționare? Ea răzbate cu o anume claritate la
lumină atunci când Noica își situează hermeneutica
la trei niveluri diferite. El le expune cu limpezime
dintru început: „... ce facem aci: în principiu, noi
interpretăm acum pe Hegel; în fapt este o interpre-
tare anumită; în fond, e o încercare de-a vorbi prin
Hegel despre conștiința omului. În principiu, ne
înțelegem unii cu alții, autori și cititori; în fapt, fie-
care avem înțelesurile noastre; în fond, și peste unii,
și peste alții trec înțelesurile unui adevăr mai adânc,
al lucrului ori al timpului”7. Fiecare nivel are partea
sa de relevanță și fiecare dintre ele le completează,
odată împlinit, pe celelalte. Dar printre toate aceste
niveluri care se intersectează ori își dau târcoale se
face remarcat și cel al lucrului ori al timpului, care
determină altminteri decât elementele ce țin de
demersul și de efortul personal al insului. Iar acesta
este un „peste”, ține de un „dincolo” sau „dincoace”
al datului uman căci omul, prin destinul său istoric,
este condiționat în spațiu și timp, poartă marca
locului și al timpului când trăiește, se impregnează
de „ideile de-a gata” (cum le numea Gustave
Flaubert), de „mentalitățile” dominante ale vremii
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sale, de prejudecățile și ce ideile novatoare ale ace-
lui moment istoric. 

În tentativa pe care o anunță, Constantin Noica
precizează că „... ni s-a părut potrivit să ne oprim la
prima triadă, senzație-percepție-intelect, și să spu-
nem că pe modelul ei concret, iar nu pe modele
divine, se va desfășura romanul conștiinței”8. Prin
urmare, acest roman al conștiinței omului nu
urmează modelul antic și anterior modernității al
modelului divin, al paradigmei sacre a existenței ci,
cu o intuiție de mare forță, continuă ceea ce a fost
cu secole înainte revoluția renascentistă: așază
omul în centrul său; dar omul interior, definit prin
zenzație, prin percepție și prin intelect. Noica
remarcă felul obstinat, consecvent în care autorul
comentat de el se păstrează în limitele acestei abor-
dări: „La acest model se va reveni tot timpul, ca o
obsesie, în romanul conștiinței...”9 Modelul nu este
însă, cum s-ar putea crede, unul propriu-zis psiho-
logic. El rămâne unul dialectic, deci filosofic, iar
înțelegerea pe care o oferă nu se suprapune peste
cea a științei moderne numite psihologie. 

Începând cu capitolul al III-lea, Noica anunță o
modificare de construcție a textului hegelian. De
unde până atunci conștiința fusese explorată în
dimensiunea ei solitară, „... de aici înainte cartea
conștiinței se populează cu oameni și se cufundă în
bunătatea și căldura istoriei”10. De acum înainte,
așadar, materialul aflat în debatere dobândește alte
volume și dimensiuni. Personajul se multiplică prin
apariția altora, iar scenografia se istoricizează,
dobândește o consistență istorică. 

Un capitol de o importanță crucială îi apare lui
Noica a fi, în Fenomenologia spiritului, al cincilea
capitol. Aici se produce o răsturnare cu un impact
pe care, poate hiperbolizându-l, filosoful îl face să
fie purtătorul unor efecte cosmice: „... capitolul V
nu mai e în cartea lui Hegel. Stă undeva între noi și
constelația Proxima Centauri, cu ființele ei
raționale, mai exploziv decât toate bombele pămân-
tului”11. De altfel, pornind tocmai de aici,
Constantin Noica vede Fenomenologia spiritului ca
epopee. El parafrazează începutul eposului homeric
în formula: „«Cântă zeiță, mânia ce-aprinse o
conștiință de sine, când întâlni altă conștiință de
sine» – îți vine în gând să spui, când vrei să redai
capitolul V al lui Hegel”12. Prin al cincilea capitol,
Fenomenologia... transcende condiția, totuși, deri-

vată, de roman, urcând genealogic la condiția epo-
peică. Este supremul elogiu, plasarea sa pe locul cel
mai înalt între categoriile esteticii aristotelice, anti-
ce. 

În descifrarea demersului hegelian, Constantin
Noica a ajuns – bazându-se și pe exegeza anterioară
– la concluzia că „... acest capitol hegelian despre
Forță și intelect – ... trece drept cel mai greu al
cărții...”13. Există deci un vârf al încifrării aparente
a textului din Fenomenologie, iar apoteoza acestei
dificultăți de înțelegere ar fi atinsă odată cu capito-
lul respectiv, al cincilea (?). Asta doar dacă terme-
nul de greutate folosit de Noica nu ar trebui înțeles
ca pondere, ca încărcătură, ca densitate ideatică și
altitudine speculativă. 

Un accent democrat pare să survină, dar nu este
așa. Când Noica spune că „... cititorul lui Hegel tre-
buie să uite de cei mari. Cartea pe care o citește este
despre cei mulți – și de aceea e bună”14, el atrage
atenția asupra valabilității general-umane a
aserțiunilor și construcției hegeliene. El nu vizează
o critică a elitismului și nici nu construiește o ple-
doarie pentru democratismul lui Hegel. Tot ce
dorește să spună este că Fenomenologia... are o
valoare universală, că se referă la toți oamenii. 

Pornind de la argumente de factură filosofică,
hermeneutul ajunge destul de iute la concluzia că
are în fața sa o capodoperă a culturii universale; o
capodoperă, pur și simplu. 

Note:
1.. Constantin Noica, Povestiri despre om după o carte

a lui Hegel, București, Ed. Humanitas, 2009, p. 33. 
2. Ibidem, p. 37. 
3. Ibidem, p. 42. 
4. Ibidem, p. 50. 
5. Ibidem. 
6. Ibidem, p. 52. 
7. Ibidem, p. 53. 
8. Ibidem, p. 53. 
9. Ibidem, p. 53. 
10. Ibidem, p. 55. 
11. Ibidem, p. 60. 
12. Ibidem, p. 61.
13. Ibidem, p. 45. 
14. Ibidem, p. 67. 
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Moartea cititorului – o (altă) iluzie?
Pornind de la aserțiunea că lectura este o

„realitate a unei intersubiectivități inepuizabile”,
pe al doilea versant al volumului Despre ordinul
suveran al receptării Mircea Braga oferă trei
ipostaze ale suveranității în cauză, toate trei
încapsulând, în grade specifice de transparență,
aporii, distorsiuni sau certitudini. Mai întâi,
Generația unui eșec prelungit restituie destinul
ingrat al unei opere mai mult trăite decât scrise,
autorul său, neliniștit-boemul Oscar Lemnaru,
lăsând în lumină doar o parte din ea, și nu pe cea
mai mare. Valorizat à rebours, titlul unicului său
volum antum, Omul și umbra – publicat în 1946
și reeditat de către Mircea Braga în 1975 – sună
premonitoriu. Nici apariția Romanul[ui]
generației, editat (în 2013) tot de către Mircea

Braga, nu a disipat negurile în care plutește scriitorul
din generația unor Eliade, Sebastian, Fântânariu sau
Holban. Desigur, disjuncția față de șuvoiul livresc-inte-
lectualist, ce îi purta pe ceilalți, în favoarea spiritului
istratian al „operei trăite”, explică în bună măsură
această stare de lucruri. Dar mai e ceva. Scriitorul, des-
pre ale cărui texte din Omul și umbra Ion Barbu spune
răspicat – într-o scrisoare către prietenul Oscar, integral
reprodusă aici – că ar trebui numite „apophtegme onto-
logice sau epistemologice”, ilustrează, îndeosebi prin
romanul postum, că „realitatea nu suportă, nu îngăduie
negația, nu lasă loc exercitării acesteia decât ca expre-
sie a eșecului”. În postura de cititor-exeget al lui
Lemnaru, Mircea Braga scrie apoftegmatic: „textul se
ridică pe accentul tragic al destinului unei generații
(sau al unei părți a ei) care, trecută dintr-o «epocă» într-
alta, și-a «împlinit» eșecul adolescenței prin cel al
maturității.” Este o receptare lipsită de protocoale.

Despre un alt fel de eșec tratează Exilul după exil:
etern-improbabila întoarcere în Ithaca. Trimițând la una
dintre abordările (destul de numeroase și de aplicate)
ale exilului literar românesc din veacul trecut – Fața

întunecată a lui Ianus, publicată în 2013 de către Sonia
Elvireanu –, Mircea Braga focalizează analiza chestiu-
nii pe un dublu clivaj: cel dintre ceea ce post-structura-
listul Baudrillard numea explozie hipertelică a eveni-
mentelor din lumea noastră și conglomeratul
evenimențial individual, respectiv clivajul dintre opera-
depoziție, „pe cât de semnificativă în particular, pe atât
de relativă în ansamblu” și, aspect fundamental, axios-
feră, i.e. cristalizările estetice ale energiilor onto-cogni-
tive intrinsece oricărei opere demne de numele său.

Dincolo de periodizarea fenomenului, privință în
care autorul se alătură lui Ion Simuț, dar care se rela-
tivizează la confruntarea cu „diagrama tensiunilor
apărute în relația istorie-literatură”, Mircea Braga
caută deopotrivă epicentrele textuale și de presiune
exterioară responsabile de receptarea denivelată, în
arealul cultural originar, a scriitorilor din exil, știut
fiind că niciunul nu se bucură de prerogativele
unanimității („discutabili”, „controversați”, „cazuri”
etc. sunt termenii-cheie ai denivelărilor în cauză). În
acest demers, fundamental se dovedește protocolul de
lectură transgresiv-integratoare. Cu alte cuvinte,
Mircea Braga face apel la „elemente semnificative ale
mentalității, psihologiei, ale înțelegerii și cunoașterii,
pe o canava unde memoria – cu naturala ei coloratură
afectivă – funcționează aproape programatic”. 

Neîndoielnic că existența și creația se impregnează
reciproc, însă în dozaje diferite de la un scriitor la
altul. Atunci când este ficționalizat exilul, prevalența
aparține destul de frecvent autoreferențialității acute.
Exemplul flagrant este Norman Manea, ale cărui
scrieri din exil sunt atât de infuzate de depoziția perso-
nală, încât Mircea Braga se întreabă (neretoric) dacă
nu cumva maniera „probează existența unei fixații, în
sensul unei încremeniri în proiect, și o vizibilă incapa-
citate ficțională”. Și, de aici pornind, o altă interogație
se naște: „În aceste condiții, când pentru cele mai
multe personaje exilul este doar o altă față a eșecului,
ce mai poate reprezenta întoarcerea în Ithaca?” Fără

158158 CONVORBIRI  LITERARE

Pompiliu CRĂCIUNESCU

T
R

A
N

S
G

R
E

S
IU

N
I



niciun dubiu, un alt eșec; dar „Nu Ithaca l-a trădat: l-a
trădat memoria, a cărei logică a rămas captivă
afectivității unui timp depășit.” De aceea, „exilul după
exil”; sau, mijlocul vadului: nici-nici. Eseul se termină
astfel: „Figurat vorbind, este vorba despre un «exil
după exil», deși nu mai putem fi siguri că este într-ade-
văr un exil.” Chiar așa: poate că e vorba doar de o
călătorie-rătăcire în „Republica Mondială a Literelor”!
Ocupându-se de una dintre ipostazele mai puțin mani-
feste în receptarea literaturii (auto)exilaților români
din veacul trecut, adică ipostaza trunchiată a paradig-
mei odiseice, Mircea Braga pune însă implicit în exer-
gă metamorfoze identitare ce configurează, la antipod,
o veritabilă stare T (și-și). Pentru Vintilă Horia, de
pildă, „exilul după exil” nu înseamnă doar neîntoarce-
rea sa la „Ithaca”, aidoma lui Ovidiu, ci și, din cauza
viziunii sale inedite asupra cunoașterii – vezi, de pildă,
eseul său de epistemologie literară –, imolarea într-o
singularitate care nu putea decât să contrarieze ordinea
carteziană a gândirii occidentale, adâncind, la altă
scară înțeleasă, „era suspiciunii”.

Despre ordinul suveran al receptării se încheie cu
un eseu asupra complexității pe care o secretă tăcut
poezia lui Mircea Ivănescu: „... Din ceață de
subînțelesuri...”. Această ultimă latură a hexadei rezo-
nează cu alte texte pe care i le-a consacrat la răstimpuri
poetului – precum Despre joc și adevăr la Mircea
Ivănescu (Geografii instabile, 2010) –, remarcabile
îndeosebi prin privirea dincolo de crusta banalității
ostentative, atât de prizată de optzeciști și de alții mai
tineri (Manolescu și Cărtărescu au remarcat just feno-
menul). În pofida, așadar, a monotoniei, susținută de
prozaism și biografic, aparențe în care se cantonează
îndeobște critica, Mircea Braga sondează adâncimile
(sub)textuale, cealaltă realitate ivănesciană: o imensă
întindere culturală străbătută de „ceața de
subînțelesuri”. Re-semantizare, re-investire, re-mitolo-
gizare, re-trăire, re-instaurare sunt forțele portante ale
acestei inefabile realități având drept praguri memoria
afectivă și memoria livrescă.

Mircea Ivănescu, pentru care literatura era, ipsis
verbis, „un scop, o justificare a vieții”, imprimă
creației sale o constantă tensiune dinamic-contradicto-
rie între biografic și livresc, primul confundându-se
ușor cu al doilea, al doilea infuzându-l indistinct pe cel
dintâi. Ceea ce caracterizează ireductibil dinamismul
realitate imediată-realitate secundă nu instituie însă
un (barbian) joc secund, ci un ludus tertius. Nici
livresc nici biografism, și biografism și livresc, univer-
sul poetic ivănescian plutește într-o depărtare-apro-

piere sesizabilă, în dubla ei față (prozaic-metafizic,
anodin-imaginar), numai prin recursul la „ochiul viu”
al criticii (teoretizat de către Starobinski). Ca joc terț,
limba intertextuală – manifestă prin frecvența parante-
tică, metaforă conceptuală/non-lingvistică, dialog
imaginar, interferențe de planuri și voci al căror
magister ludi este mopete – închipuie un paradis onto-
livresc cu aparență de ectoplasmă semantică. Un para-
dis închis pentru mulți, de vreme ce „Simplitatea sa,
conchide Mircea Braga, a fost nu altceva decât emble-
ma unei dramatice singularități.” Fără îndoială: „lite-
ratura se face, ca și chipul de astăzi al troiei/ în stra-
turi”, scria Mircea Ivănescu într-un poem dedicat odi-
nioară tocmai cititorului-critic Mircea Braga.

Dar tot „în straturi” se așază și receptarea literatu-
rii, ordinul său suveran nefiind altceva decât emergența
cuantelor semantice de la fiecare nivel într-un orizont
deschis, care echivalează cu o totalitate. O totalitate
lăuntric-contradictorie, așadar, care topește în eclatanța
diafană a spiritului/„ochiului viu” și păcatele (veniale
sau nu ale) demonilor teoretici, și aporiile lumilor tex-
tuale interstițiale (lʼentre-deux!). Mircea Braga este în
egală măsură sensibil la cauda pavonis și la crux inter-
pretum, i.e. la supralicitarea interpretativă și, îndeosebi,
la rizomii apofatici ai creației: „Cheia înțelegerii unei
atari poezii, dacă poezia ar putea fi înțeleasă! (s.m.),
nu o reprezintă autonomia planurilor, ci tocmai sudura
lor: asemeni fiecărui ins, poetul se află înconjurat de
formele care aparțin efectivității realității, a cotidianu-
lui, dar sensul acestora nu se lasă cuprins prin simpla
lor prezență”. Realitatea Sensului ține, altfel spus, de
un dincolo transparent și insondabil.

În Ultima frontieră. Elemente de teoria lecturii
(2018), volum plasat sub auspicii transdisciplinare,
Mircea Braga evidențiază că Realitatea Sensului este
structurată în niveluri revelatorii. Într-adevăr, recur-
gând dintru început la lucrările esențiale ale lui
Stéphane Lupasco și Basarab Nicolescu (Omul și cele
trei etici ale sale, Principiul antagonismului și logica
energiei, respectiv Ce este Realitatea? Reflecții în
jurul operei lui Stéphane Lupasco), cărturarul semna-
lează un izomorfism trialectic dublu ipostaziat. Mai
întâi, relația autor-lume reală (A – non-A) conduce la
o Stare T (terț inclus) ce apare „ca matrice, ca loc în
care se zămislește și se eliberează – deloc întâmplător
și cu variații care vin dinspre cei doi genitori, dar și cu
adaos de substanță și sens care aduc două singularități
precursoare către o a treia singularitate, opera”. De
asemenea, admițând (în prelungirea fenomenologiei
germane a lecturii) „că și constructul elaborat și fina-
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lizat prin citirea operei este un act de creație/re-
creație”, raportul cititor-operă rezonează, la rându-i,
cu principiul lupascian al antagonismului: „cititorul
poate fi identificat ca subiect, având în față obiectul
(opera), elemente aflate în aceeași similaritate conflic-
tuală de A și non-A, lectura reprezentând «starea T»,
terțul inclus asigurând semi-echilibrul care se concre-
tizează într-un «altceva», ca alt nivel de realitate”. Loc
de echilibru antagonic creator-lume, creație-receptare,
starea T este totodată operator de contiguitate dintre
valorile vehiculate de operă și valorile reliefate de
către cititor „pe o ecuație personală”, după cum spu-
nea Pompiliu Constantinescu.

Concluzionând, se vede limpede că în prima parte
a volumului – consacrată „aliniamentului teoretic” de
la Kant și Adorno la Jauss, Iser, Eco și Matei
Călinescu –, Mircea Braga trasează liniile de forță ale
unei „metodologii de sinteză”, în deplin acord cu noua
filosofie a științei: este o metodologie „în care întâl-
nim filosofia și știința, intuiția și imaginarul, întinse pe
geografia sensibilă a culturii și operând prin interme-
dierea potențializării și a actualizării”. Geografia cu
pricina implică, postulează teoreticianul,
„preeminența unui cod cultural care transgresează nu
doar literarul”, ci și esteticul sau „spiritualitatea în
sens generic, pentru a atinge resursele care înglobează
întregul ca ființă și ființare”. Codul cultural este nu un
instrument tehnic, ci calea spre „ceea ce se află dinco-
lo de ultima frontieră, cea a lecturii, anume efectul cul-
tural”, definitoriu pentru însăși condiția omului.

Dublată de „regia sugestiei”, această platformă
conceptuală veghează „întâlnirile culturale” (cu
Eminescu, Voiculescu, Eliade, Horia, D. R. Popescu
etc.) din cea de-a treia (și ultima) parte a volumului.
Nu voi insista pe această zonă de desfășurare a citito-
rului-critic, interesul meu focalizând tărâmul proble-
matic al „ultimei frontiere”, lectura, din perspectiva
prezentului, cu atât mai mult cu cât partea mediană a
cărții propune o destul de neguroasă „diagramă a
actualității”. În esență, căutând răspunsuri pentru
interogația ce deschide această parte (Quo vadis?),
Mircea Braga urmărește „anamorfotica lecturii”
simultan dinspre conjuncția speciilor și corectitudinea
politică, „un agent al eșecului” scriitoricesc, totul pro-
iectat pe un orizont ce leagă „gândirea slabă”
(Vattimo) de proliferarea hipertelică a transparenței și
obscenității (Baudrillard). Axa investigației o constitu-
ie „fenomenul post” în multiplele sale segmente, de la
realitatea post-clasicistă (romantism) și post-romanti-
că (modernism), la post-estetică (Schaeffer,

Rosenstein, Ziff), post-religie (Gauchet), post-istorie
(Gehlen, Fukuiama), post-cultură (Steiner) și post-
gândire (Sartori, Finkielkraut). Unificate, aceste „câm-
puri” cristalizează ceea ce Mircea Braga numește
„armătura post-modernității” – cu prelungire într-o
dublă prefixare „pe cât de gongorică, pe atât de inuti-
lă” –, i.e. structura de adâncime a saturației de pre-
zent/imagine cu imprevizibile urmări. De aceea, o
întrebare „fără răspuns” (ce va urma după?), deși, lasă
să se întrevadă autorul, răspunsul emană din posibili-
tatea configurării post-umanului!

Într-un astfel de climat – dominat de simulacre, de
imaginea invazivă și de abisul realității virtuale agre-
siv-învăluitoare – cititorul obișnuit, „real”, pare sortit
unui ireversibil proces de dispariție. Lectura devine
cel mai adesea vizualizare pe spații mici, sau mai
exact pseudo-lectură marcată de „cuvântul «like»
[care] este o sinceră apostilă a post-intelectualității”.
După Mircea Braga, ne aflăm „în fața perspectivei:
scriitorul ca unicul său cititor”, ceea ce echivalează
cu... moartea cititorului, fie el obișnuit ori „model”. Că
„moartea autorului” a fost o iluzie (indusă), o știm
prea bine. O a doua moarte, cea a cititorului, în speță,
nu mi se pare altfel. (Iată-l prezent, la limită, în chiar
persoana scriitorului!) 

În ce mă privește, cred că singura certitudine pe
care o putem avea este că „cititorul model” a fost înlo-
cuit de cititorul incert. Fără îndoială că această meta-
morfoză nu este determinată exclusiv de ofensiva teh-
nologiei și de „utopia prezentului”, cum ar spune
Vintilă Horia; spectrele fenomenului Political
Correctness, suverane în media, își au, și aici, rolul lor.
Simptomatic mi se pare, de pildă, faptul că în ianuarie
2022, la apariția celui mai recent roman al lui Michel
Houellebecq, Anéantir, faimosul Radio France Culture
(se) întreba (cam retoric) dacă trebuie citit! („Le der-
nier roman de Michel Houellebecq: faut-il le lire?”) Nu
voi glosa pe marginea acestui episod: sunt convins că
cititorul, chiar incert fiind, va înțelege de ce.
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15 iulie
Ieri seară, am văzut un film tulburător: The

Bubble/ Fantastic Invasion of Planet Earth. Un film
făcut de Arch Oboler în 1966 şi difuzat în 1976, fără
mare succes. Văzându-l, am înţeles de ce. Era un film
parcă „comandat” de o școală esoterică ca a mea. Un
cuplu, în care femeia trebuie să nască, aterizează for-
ţat cu un mic avion într-un orăşel, în care toţi oamenii
par „vrăjiţi”, căci se comportă ca nişte marionete.
Bărbatul şi femeia încearcă să fugă de acolo, dar con-
stată că zona e înconjurată cu un zid continuu de sti-
clă transparentă, ce reflectă înapoi toate imaginile.
Din când în când o umbră mare trece pe deasupra
zonei și toţi oamenii ridică ochii în sus automat, iar
câte unul dintre ei e „luat la cer”, ridicat în văzduh şi
dispare. Bărbatul şi femeia se refugiază într-o colibă
din afara orașului, bărbatul sapă un tunel până la
zidul de sticlă, apoi în josul zidului, care pare fără
sfârșit. Încearcă să ceară ajutor în oraş, şi fără să vrea
distruge sursa de „vrajă” şi de „hrană” a locuitorilor.
Până la urmă dă de capătul de jos al zidului, găseşte
un loc de trecere pe dedesubt. Cei doi se duc înapoi
în oraş şi-i cheamă şi pe ceilalţi să fugă. Ceilalţi stau
amorţiţi, dar le e foame. În cele din urmă, mulţimea
îi urmează pe cei doi. Atunci din cer începe să cadă
ploaia peste ţinutul uscat şi artificial.

În afară de parabolă, care e evidentă, comentariile
m-au surprins. Căci, ca să-şi explice situaţia, cei doi
vorbesc despre un „experiment” al nu-se-ştie-cui cu
întreaga rasă umană, despre „închisoarea” în care ori-
cum suntem cu toţii prinşi, despre „timpii” diferiţi ai
oamenilor şi ai altor forţe şi forme de existenţă și des-
pre „mecanicitatea” făpturii umane.

Oamenii din sala de cinema râdeau tare la orice
prilej. Eu eram din ce în ce mai mâhnită, mai sumbră.
Văzând filmul, mă vedeam pe mine. Va să zică ideile
astea circulă demult prin lume, dar nu au nici un
efect, sau prea puţini reacționează la ele. Faptul că
din ele se poate face un film le devalorizează cumva,
parcă numai la atâta sunt bune. Înseamnă că totul

rămâne o mare iluzie? Înseamnă că nu există cu ade-
vărat nici o „portiţă de salvare”, decât în imaginar, în
livresc, în creaţia artistică? Înseamnă că tot ce încerc
eu e de un mare, enorm, penibil ridicol?

17 iulie
Acum 2-3 zile, lungită în pat după-amiaza, încer-

cam să-mi „gândesc” trupul. Şi mi-a venit nu ştiu
cum în cap ideea că „salvarea” s-ar putea să fie chiar
în asta: „portiţa de ieşire” să fie imaginarea trupului
meu ca un univers imens, în care, în adânc, se află
oameni minusculi, miriade de oameni de mărimea
unui electron, care aşteaptă să fie salvaţi. Sau că eu
trebuie să gândesc cu forţă, intensitate şi constanţă la
trupul meu ca la o galaxie din adâncul căreia trebuie
să ajut să se ridice spre „mine”, adică spre capul meu,
spre conştienţa mea, un lung şir de oameni, un fluviu
luminos de oameni infimi, care au de făcut un drum
lung, foarte lung.

Iar azi, în Theory of Cellestial Influence de
Rodney Collin găsesc la p.199 că, prin „imaginaţie
intenţională” ar trebui să gândim ceva ca: trupul nos-
tru ca o casă, mare cât un univers, şi că o astfel de
„gândire imaginală” are de a face cu procesul regene-
rării spirituale. La început nu mi-am dat seama că e
acelaşi lucru. Apoi mi-am adus aminte că consemna-
sem gândul ăsta în caietul „Poezie”. Recitindu-l, am
realizat că fusese un fel de anticipare a acestei idei.
Nu e prima dată când mi se întâmplă ca „cineva” din
mine să anticipeze anumite observaţii importante –
tocmai ca să-mi arate că ele sunt în mine şi nu în
cărţi, şi ţin de o inteligenţă care mă depăşeşte. 

18 iulie
Ieri după-amiază, în pat, am reluat gândul cu tru-

pul meu ca o galaxie în care s-ar afla miriade de
oameni minusculi. Am încercat să pun în mişcare
„imaginaţia intenţionată” şi ceva-ceva am reuşit. În
timp ce-mi închipuiam cum din adâncul picioarelor
mele, din tălpi, mici electroni umani se străduiau să
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urce spre cap (sună comic, dar mi-e lene să descriu
aici mai pe larg tot procesul), gândirea abstractă îmi
funcţiona destul de puternic, spre uimirea mea. Am
gândit astfel următoarele lucruri:

1. Scala oamenilor în univers e asemănătoare
celei a electronilor într-o moleculă dintr-o celulă
dintr-un ţesut dintr-un organ dintr-un corp uman. Un
organ, un ţesut, o celulă sau o moleculă pot mai greu
să „scape” din propriul lor nivel decât un electron.
Deci omul are, într-un fel, mai multe şanse decât cor-
purile cosmice/ cosmosurile superioare lui, să evo-
lueze, să se elibereze.

2. Dacă compar situaţia oamenilor-electroni în
mine faţă de situaţia mea în cosmos, se pune întreba-
rea de ce are nevoie cosmosul, de fapt universul, de
conştienţa/conştiinţa mea? Aplicând regula scalei,
mi-am dat seama că propria mea conştienţă – calitate
a stării de a fi viu – e dată tocmai de viul şi de con-
ştienţa nivelurilor mele inferioare. Cum se spune în
Vedele indiene că o clipire de ochi a lui Vişnu cuprin-
de 300 milioane de ani în timp uman, înseamnă că
existenţa cât de cât conştientă a uneia sau mai multor
civilizaţii umane abia asigură o clipire de pleoapă a
Omului Cosmic. La fel şi eu, şi noi, şi lumea şi civi-
lizaţiile noastre abia asigurăm în multe milioane de
ani o clipire de pleoapă a Absolutului. Dacă această
clipire e conştientă sau nu, chiar dacă ne depăşeşte cu
mult, într-un fel ne priveşte. E o funcţie şi o însumare
a conştienţei noastre şi a nivelurilor de deasupra.
Deci şi eu, dacă vreau să fiu mai conştientă, trebuie
să-mi ajut nivelurile inferioare să fie mai conştiente.
Trebuie să-mi conştientizez activ propriul trup, până
la nivelul lui electronic, ca să permit, să ajut aceste
nivele să devină la rândul lor mai conştiente de ele
însele şi astfel să mă facă şi pe mine mai conştientă.
E un fel de buclă în spirală închisă, un semn al infi-
nitului. Conştienţa mea din acest moment e asigurată
de nenumărate existenţe, civilizaţii, epoci, vârste pla-
netare şi galactice ale unor cosmosuri minuscule sau
enorme precedente – care, în acest moment de con-
ştienţă al meu, nu mai există demult.

3. Absolutul şi ovarul. Aşa cum ovarul fecundat
se multiplică şi devine un făt, apoi un prunc, apoi un
tânăr, apoi un om matur, şi de fapt dispare, se topeşte
în noile forme pe care le ia – tot aşa, putem spune, că
Absolutul se „dăruie”, se dizolvă treptat în universul,
sau universurile cărora le dă naştere. Şi dispare. Dar
de fapt nu dispare. Aşa cum, se poate spune că în
jurul fostului ovar fecundat s-a dezvoltat un cosmos

complet, care-l păstrează cumva în absență, în centrul
fiinţării sale – tot aşa şi Absolutul s-ar putea să existe
în origine doar în absenţă. Tot ce există e de fapt
Absolutul. Asta nu înseamnă că el nu mai există, ci că
există în eternitate în centrul originar şi negativ al
Fiinţării.

4. Diavolul există.

20 iulie
Am reluat paginile de început ale acestui jurnal,

din ianuarie și până acum. Am fost frapată de visul cu
K., după Polonia. Apoi am pus mental lângă el criza
de la Paris. Acum mi-am amintit alte întâmplări ase-
menea. Şi, în urma unei pagini din R.Collin, Theory
of Cellestial Influence, unde acesta aruncă ideea dar
nu o dezvoltă deloc, am ajuns la următoarea conclu-
zie:

În aceste întâmplări ale mele consemnate în jur-
nal, ceva de o natură „demonică” s-a manifestat în
mine sau asupra mea. Sună ca naiba, dar nu am înco-
tro. Am „privit în faţă” cât am putut aceste întâmplări
şi, dată fiind virulenţa emoţională rea, agresivă, parcă
„exterioară” mie, la care am fost supusă, nu pot decât
să accept existenţa unui nivel „demonic” care ne
depăşeşte, deşi ne stă foarte aproape. Şi care se mani-
festă mai ales prin sex, sau energii sexuale (vezi
întâmplările de la Năieni, şi de la Paris de anul trecut,
între altele).

Ei bine, în momentul în care am înțeles, am „rea-
lizat” asta cu toată fiinţa mea, m-a apucat un frison
teribil. Am fost uimită. Nu ştiam ce să cred. Dar cred
că a fost reacţia corectă, de recunoaştere, a centrului
meu instinctiv. De atunci (acum 3-4 zile), de câte ori
mă gândesc la asta, şi mă tot gândesc, căci e greu de
acceptat raţional, mă tot apucă un frison intens. Ca un
semnal de alarmă.

De la o vreme mă uit la oamenii din jur ca la nişte
adevărate minuni. Mă uit la ei cu un fel de drag, de
tandreţe. Îi privesc ca pe nişte universuri mişcătoare.
Ca pe nişte galaxii umblătoare. Ca pe nişte coloane
de lumină mobișă. Şi percepţia asta mă umple de un
fel de evlavie şi de slavă.

22 iulie (Sf. Maria Magdalena)
În recluziunea din campusul de la Rochester nu

fac decât să citesc, să meditez, să merg la seminar
dimineaţa şi să dorm. Trăiesc ca într-un fel de mănăs-
tire (şi campusurile americane au ceva din mănăstiri-
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le medievale în ce priveşte „misiunea” cu care se
socotesc investite).

Probabil că asta face ca centrul meu intelectual să
funcţioneze foarte bine, căci zilnic am câte o inter-
venţie la seminar care e mereu salutată sau comentată
ca „brilliant”, „fascinating” etc. Ce e mai ciudat e că
participanţii se simt obligaţi să vină apoi la mine, în
pauză sau după seminar, ca să-mi spună fiecare în
aparteu cât de mult au „appreciated the comment”.
După prima săptămână, aproape toţi cei 29 de parti-
cipanţi au venit să-mi spună asta. Apoi s-au obişnuit
şi au mai rărit-o cu „mărturisirile” private, căci s-au
obişnuit şi li se pare normal.

Interesant e că am reuşit să le captez prietenia şi
că în general atmosfera dintre noi e armonioasă.
Zâmbesc mai tot timpul, încurajez în dreapta şi în
stânga (mai ales pe femei), ascult mărturisiri, dau sfa-
turi celor care mi le cer. Un coleg mi-a spus că e uimit
de „maternity” a mea când a aflat că nu am copii.

Şi, ce e drept, fac toate astea cu multă uşurinţă şi
firesc. Deşi nu sunt cu adevărat atrasă de deconstruc-
tivism, post-structuralism, feminism, gay- şi queer
studies, postcolonialism şi globalism pe care le stu-
diem în cadrul acestor „cultural studies” – mă des-
curc cu uşurinţă în lecturi (prea abundente de la o zi
la alta). Sunt uimită de propria mea gândire, asist la
ea ca la un fenomen uşor detaşat de mine. Şi bănuiesc
că forţa şi rapiditatea ei de acum se datorează Şcolii.
Şi recluziunii care face ca toate energiile fine din
mine să fie consumate mai ales de creier, de centrul
intelectual mai bine zis.

1 august
Ieri după-amiază m-am plimbat îndelung prin

campusul pustiu, inundat de o splendidă lumină de
august, nearzătoare. M-am gândit la toate neajunsuri-
le mele. Mi-am dat seama că toate vin din Vanitate,
marele meu inamic lăuntric, care se reduce la dorinţa
de a plăcea celorlalţi şi de a fi diferită. Şi mi-am dat
seama că ori de câte ori fug în imaginaţie, este vorba
despre vanitate, că închipuirile diurne şi multe din
visele nocturne sunt legate de dorinţa arzătoare de a-
mi fi mie însămi pe plac, de a-mi măguli buna părere
despre mine însămi. Şi în timp ce gândeam asta, gân-
dul îmi fugea din când în când în imaginaţie dar reu-
şeam cu uşurinţă să-l readuc înapoi şi realizam că
chiar în timp ce gândeam lucrurile astea închipuirea
mea despre mine îmi juca feste.

Totuşi observam că mă adun înapoi cu relativă

uşurinţă şi că-mi realizam starea şi condiţia cu multă
acuitate. Eram uşor surprinsă de uşurinţa cu care
făceam „self-remembering”, adică, mai corect spus,
cu care mă observam şi mă reculegeam. Concluzia a
fost că „uitarea de sine” e legată de vanitate, şi că
„amintirea de sine” e legată de ieşirea din imaginaţia
vanităţii în prezentul stării de a fi în acum. De câte ori
nu sunt „atentă”, nu sunt „în prezent”, sunt de fapt în
imaginaţia propriei mele vanităţi.

Când am înţeles asta, eram în faţa unui strat de
muşcate roșii la care mă uitam îndelung, ca hipnoti-
zată. Şi deodată m-a invadat o adâncă tristeţe. Mi-am
dat seama că e vorba de o luptă interioară foarte ane-
voioasă, şi că eu sunt numai la începutul începutului.
Şi că s-ar putea să nu termin niciodată lupta asta, şi
chiar s-o pierd. Şi că de fapt „trezirea” mea la realita-
te va însemna o intrare într-o tristeţe din ce în ce mai
adâncă, mai vastă. O tristeţe fără capăt, eternă. Căci
„trezirea” înseamnă suferinţă, o din ce în ce mai
intensă suferinţă faţă de condiţia noastră reală. Apoi
mi-am dat seama că și asta s-ar putea să-mi vină de la
...„demoni”.

Seara, în cameră, am luat în mână o carte cumpă-
rată recent, „New Seeds of Contemplation” de
Thomas Merton. Am deschis-o la întâmplare. Am
căzut peste un pasaj în care era vorba despre vanitate
şi mândria călugărilor care vor să devină sfinţi, şi cad
tocmai din cauza sfinţeniei lor. Şi am înţeles. Dar în
acelaşi timp am mai simţit că „înţelegerea” asta nu e
suficient de puternică şi că n-o să ţină mult, o s-o uit.
Căci nu am Voinţă şi nu sunt unificată lăuntric. Şi
mâine o să fiu un „alt om”, în altă stare de spirit şi o
să repet iarăşi aceleaşi greşeli.

Dimineaţa, punând mâna pe jurnal şi amintindu-
mi de „omul interior” de acum două săptămâni, am
început brusc să plâng. Mi-am adus aminte de cartea
Înţelepciunea Supraeului de Paul Brunton, citită la
Năieni acum 3 ani, când pentru prima dată am avut
plânsul ăsta anume, dar şi gândul că numai atât mi se
va da în viaţa aceasta.

Zeii există. Şi demonii există.
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În colecția „Biblioteca Medievală”, coordonată de
Alexander Baumgarten, din cadrul Editurii Polirom
continuă să apără într-un ritm constant traduceri de
bună calitate din scrierile unor autori cunoscuți publi-
cului cultivat, dar și textele unor gânditori mai puțin
știuți chiar de medieviști. De curând, a fost publicată
o ediție a Prologului la Rozariul de aur al teologiei,
lucrare ce aparține lui Pelbart din Timișoara (Rozariul
de aur al teologiei. Prolog, Ediție bilingvă, Ediție cri-
tică, traducere din limba latină, note și studiu intro-
ductiv de Alexandra Baneu, Iași, Polirom, col.
Biblioteca Medievală, 2022, 217 p.). Primul lucru cu
adevărat remarcabil este evident încă de pe prima
pagină și anume că avem de-a face cu o ediție critică.
Lucru extrem de rar chiar și pentru această colecție
prestigioasă; după cunoștința mea, doar un fragment
(tot un prolog) dintr-un text al cistercianului
Godescalc de Nepomuk († 1369) s-a mai bucurat de o
astfel de ediție (Teologia ca dispoziție științifică.
Prolog la Comentariul la cartea Sentințelor, Ediție
bilingvă, Ediție critică, traducere din limba latină,
note și studiu introductiv de Alexander Baumgarten,
Iași, Polirom 2017). 

Studiul introductiv ‒ semnat de Alexandra Baneu
‒ care însoțește această ediție, cu titlul „Trandafirii lui
Pelbart din Timișoara. O enciclopedie teologică” (pp.
5-80), este bine construit, minuțios argumentat și, prin
urmare, foarte util cititorului. Bibliografia utilizată
este consistentă și adusă la zi. Ediția apărută la
Polirom a Prologului la Rozariul de aur al teologiei
nu are tabel cronologic și nici indici.  

Despre viața lui Pelbart se știu astăzi puține
lucruri. Cel mai probabil, s-a născut în jurul anului
1430 la Timișoara, fiind fiul unui anume Ladislau.
Numele franciscanului apare prima dată într-un docu-
ment al Universității din Cracovia. De asemenea, este
știut faptul că a fost activ între anii 1479-1481, când
preda teologia studenților din Ungaria. Dintr-o croni-
că atribuită lui Blasius de Zalka aflăm data morții
sale, consemnată în 1504.

Aureum sacrae theologiae rosarium, ne spune
Alexandra Baneu, nu este un comentariu la Cartea
Sentințelor lui Petrus Lombardus († 1160), cum s-ar
putea crede la prima vedere, ci mai degrabă „o enci-
clopedie teologică inspirată de genul literar al comen-
tariilor sentențiare” (p. 12). „Tehnica compilării” care
stă la baza Rozariului se sprijină în mod fundamental
pe Etimologiile lui Isidor de Sevilla († 636). De ase-
menea, autoarea ediției românești susține că
„Pantheologia lui Raynerius din Pisa este un text care
a fost foarte important pentru compunerea
Rozariului” (p. 18). 

Așa cum anunță încă de la începutul lucrării sale,
Pelbart discută despre semnificația termenilor aur și
abis ‒ pentru etimologia și semnificațiile acestor ter-
meni franciscanul recurge la mai multe surse, unele
scripturistice, altele, mai numeroase, din tradiție ‒, pen-
tru ca ulterior să cerceteze dacă „știința sau învățătura
sfintei teologii este necesară pentru mântuire” (p. 101
sq.) și alte probleme legate de teologie în acele timpuri.
Notele care însoțesc traducerea clarifică unele aspecte
filologice și exegetice, fiind de folos cititorului în vede-
rea înțelegerii unor locuri mai puțin clare din textul lui
Pelbart din Timișoara. 

În ceea ce privește teologia și semnificațiile sale,
sursele medievalilor coboară cel mai adesea până la
opera episcopului de Hipona. Plecând de la Augustin
(De Trinitate 14, 1), care considera că teologia este o
știință, gânditorii medievali vor încerca să ofere argu-
mente pentru o astfel de teză. În cazul nostru, pentru a
argumenta cu privire la teologia înțeleasă ca știință, cea
mai nobilă dintre științe, Pelbart din Timișoara reia
comentariul franciscanului Franciscus din Meyronnes
(1288-1328) la Cartea Sentințelor lui Petrus
Lombardus: „teologia poate fi înțeleasă în patru
moduri. Mai întâi ca dispoziție avută de sfinți și profeți,
adică de cei cărora le-a fost revelată în mod direct.
Teologia înțeleasă astfel este o știință, deoarece este
dobândită prin inspirație divină și nu permite falsitatea.
Apoi, aceasta este înțeleasă ca dispoziție care ia naștere
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în noi din studiul Sfintei Scripturi. În această situație,
teologia este doar credință, și nu o știință veritabilă. Al
treilea mod de a înțelege teologia este ca dispoziție
dedusă din adevărurile Sfintei Scripturi. Acest mod de
a o înțelege face ca ea să nu poată fi considerată știință,
ci doar credință. Al patrulea mod este de a înțelege teo-
logia ca dispoziție lămuritoare (habitus declarativus) și
apărătoare a credinței, iar înțeleasă astfel, teologia este
cea mai nobilă dintre științe” (p. 48). Într-o notă, 130,
Alexandra Baneu explică importanța noțiunii de habi-
tus pentru gânditorii medievali, trimițând și la instru-
mente bibliografice esențiale. 

Cu privire la cunoașterea lui Dumnezeu, Pelbart
din Timișoara susține, pe urmele altor gânditori
medievali, precum dominicanul Antoninus
Florentinus (1389-1459), „că doar Dumnezeu se
poate cunoaște pe sine în mod natural, iar toate cele-
lalte creaturi sunt ridicate în mod supranatural la
cunoașterea ființei divine” (p. 62). De asemenea, inte-
resantă este poziția lui Pelbart și în privința hristolo-
giei. De această dată, plecând de la poziția lui
Bonaventura (Commentaria in quatuor libros
Sententiarum, 1, prooemii quaestiones, q. 4), acesta
susține că „doar Christos este cauza eficientă și auto-
rul principal al teologiei, în timp ce autorul efectiv al
acesteia este doar o cauză secundară” (p. 65). Mutatis

mutandis, suntem în fața unei teze patristice, extrem
de fecundă din punct de vedere hermeneutic, ale cărei
rădăcini și metamorfoze ar merita o discuție separată. 

Textul franciscanului, tradus în ediția de față,
începe astfel: „Compilat, în modul cel mai meticulos,
în ordine alfabetică, de către credinciosul și devotatul
părinte, frate Pelbart din Timișoara, din ordinul
fraților minori observanți, alegând ceea ce este mai
valoros din doctrina Doctorului Subtil și a celor care
îi urmează pe acesta, a sfinților și chiar din cea a lui
Toma din Aquino și a lui Bonaventura și a multor doc-
tori puternici” (p. 83). Așadar, Pelbart din Timișoara,
asemenea altora din vremea sa, este un exemplu de
autor care apelează frecvent la „tehnica compilării”.
Totuși, acest fapt nu trebuie înțeles într-un mod peio-
rativ, ci mai degrabă dintr-o perspectivă pedagogică,
de instruire a studenților prin transmiterea unor
informații din bogatul tezaur al tradiției creștine,
patristice și scolastice. 

__________
Pelbart din Timișoara, Rozariul de aur al teologiei.

Prolog, Ediție bilingvă, Ediție critică, traducere din limba
latină, note și studiu introductiv de Alexandra Baneu, Iași,
Polirom (col. Biblioteca Medievală), 2022, 217 p.
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In memoriam Tudor Ghideanu 
Tudor Ghideanu a trecut în Veșnicie pe 2 august 2022. Născut la 30 martie 1938 în Cordun,

Neamț, România, Tudor Ghideanu debutează în anul 1966 în ,,Iașul Literar” cu Fugile și Minciuni
pozitive. A semnat sute de articole și studii de specialitate, publicate în revistele Cronica,
Convorbiri literare, Ateneu, Tribuna, Revista de Filosofie.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași,Tudor Ghideanu a primit Premiul
„Vasile Conta”, acordat de Academia Română în anul 1990, pentru contribuția sa la elaborarea și
coordonarea mai multor volume colective, între care și sinteza Istoria filosofiei românești, Editura
Academiei Române (1985). Amintim câteva dintre cărțile publicate de Tudor Ghideanu: Percepție
și morală în fenomenologia franceză, Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1979;  Conștiința

filosofică de la Husserl la Teilhard de Chardin, Ed. Junimea, Iași 1981; Anamnesis sau Treptele aducerii aminte, Ed.
Junimea, Iași 1987; Temeiuri critice ale creației, Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1988; Terra Genitrix – Simțire
și cugetare românească, Ed. Institutului Național pentru Societatea și Cultura Română, Iași 1998; Ekpirosis sau Posesia
focului, Ed. Institutului Național 1999; Odysseea conștiinței filosofice moderne vol. I – de la Kant la Nietzsche, Ed.
Junimea, Iași 2000; Odysseea conștiinței filosofice contemporane vol. II – de la Pragmatism la Husserl (Fenomenologie),
Ed. Junimea, Iași, 2000; Odysseea conștiinței filosofice contemporane vol. III – de la Heidegger la Postomodernism, Ed.
Junimea, Iași, 2000, ediția a II-a 2003; Filosofia lui Eminescu, Ed. Cronica, Iași 2004; Logosul afirmației, Ed. Lumen, Iași
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Vârsta elenistică este una dintre cele mai impor-
tante perioade ale istoriei civilizației occidentale,
epoca în care cultura greacă a devenit bunul comun
al tuturor țărilor mediteraneene. După moartea lui
Alexandru cel Mare și până la cucerirea romană,
cultura greacă să impus din Egipt până în Siria,
până în Roma și Spania, în mediile evreiești lumi-
nate ca și printre nobilii romani. În acea vreme,
limba greacă, sub forma dialectului comun, a
cunoscut o largă răspândire. În acest avânt intelec-
tual, în jurul anului 300 î.H., se afirmă un nou
curent filosofic, școala stoică, care avea să dureze
până către sfârșitul secolului al II-lea d.H., cunos-
când trei mari perioade: stoicismul vechi, stoicis-
mul mediu și stoicismul târziu, numit și „stoicismul
imperial”. În cele cinci secole de strălucită afirmare
în lumile culturale și filosofice grecești și romane,
stoicismul a fost ilustrat de filosofi cum ar fi Zenon
din Kition, Ariston din Chios, Dionysos din
Herakleia, Cleanthes din Assos, Chrysippos din
Soloi, Zenon din Tarsos, Panaiotis din Rhodos,
Dionysos din Kyrene, Poseidonis din Apameia,
Areios Didymos, Kleomedes, Hierokles, Musonius
Rufus, Dion din Prusa, Seneca, Epictet și Marcus
Aurelius. Zenon din Kition și-a ținut primele lecții
în jurul anului 300 î.H. în locul numit Stoa poikile,
„porticul pictat”; primele picturi au aparținut lui
Polygnote, stoicii recurgând deseori la arta picturală
pentru a ilustra teoriile lor filosofice. Patrimoniul
gândirii grecești a fost mult timp cunoscut fragmen-
tar, lipsindu-i instrumentele de lucru. Această uriașă
muncă de recuperare a aparținut școlii germane de
filologie și filosofie. Prima lucrare monumentală a
fost Die Fragmente der Vorsokratiker, realizată de
Hermann Diels și continuată de Walter Kranz,
prima colecție integrală de texte de filosofie greacă
până la Platon. A urmat Stoicorum Veterum

Fragmenta, prin care Hans von Armin a reconstituit
operele pierdute ale stoicismului vechi; primul
volum, dedicat lui Zenon și discipolilor săi, a fost
recent tradus în limba română: Fragmentele stoici-
lor vechi. Zenon și discipolii lui Zenon, traducere și
note de Filofteia Bogoiu și Cristian Bejan,
Humanitas, București, 2022, 246 p. Ediția germană
se deschide cu o amplă prefață, redată selectiv de
cea în limba română, în care Hans von Armin des-
crie geneza proiectului său, susținut și premiat de
Societatea Filosofică din Gottingen, prezentând
apoi câteva portrete de filosofi stoici sau de gândi-
tori influențați de stoici. 

Cu Zenon din Kition se afirmă prima generație
de filosofi care vine din afara Greciei, Zenon ajun-
gând la Atena, la 22 de ani, din insula Cipru. Tatăl
său care făcea comerț a ajuns la Atena, ducându-i
fiului câteva „cărți socratice”. Așa a dobândit tână-
rul Zenon gustul pentru filosofie și dorința de a
merge la surse, venind la Atena și urmând cursuri de
filosofie, predate de filosofi care se considerau toți
descendenți ai lui Socrate, dar care reduceau
învățătura lui Socrate la un aspect sau altul, divi-
zând astfel învățătura maestrului în școli diferite.
Zenon a fost mai întâi în relație cu filosoful cinic
Krates, care i-a oferit exemplul viu al unei vieți filo-
sofice, apoi a frecventat școala megarică care exalta
momentul logico-dialectic al școlii socratice,
urmând învățătura lui Stilpon, intrând în dispute
filosofice cu Diodor sau cu Philon. După această
pregătire, care a durat zece ani, Zenon a ales să-și
fondeze propria școală, în jurul anului 300 î.H.,
școală ce va fi cunoscută sub numele de stoicism;
sub „porticul pictat”, Zenon își va preda învățătura
timp de 40 de ani, bucurându-se de prețuirea regelui
Antigonos Gonatas și de admirația auditoriului:
„Atenienii îl cinsteau atât de mult pe Zenon, încât i-
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au încredințat cheile cetății și i-au dedicat în semn
de omagiu o coroană de aur și o statuie de bronz. La
fel l-au cinstit și concetățenii săi, socotind că statuia
unui astfel de om este o podoabă pentru cetatea
lor”, scrie Diogenes Laertios în vestita sa carte
Despre viețile și doctrinele filosofilor.

Din păcate, scrierile lui Zenon, fondatorul stoi-
cismului, s-au pierdut, Hans von Armin identificând
mai multe titluri și câteva fragmente, ceea ce
dovedește că Zenon a fost autorul unei opere consi-
derabile, în care a abordat subiecte de logică, fizică
și metafizică, etică, politică, retorică. Diogenes
Laertios amintește unele dintre cărțile lui Zenon:
Despre logos, Republica, Despre viața conformă
naturii, Despre natura umană, Despre pasiuni,
Despre îndatorire, Despre lege, Despre univers,
Probleme homerice, Lecții despre poezie, Etica.
Mulți istorici ai filosofiei antice s-au întrebat dacă
din infime fragmente provenind din surse tardive
poate fi reconstituită gândirea lui Zenon? Edwin
Bevan, istoric englez al lumii elenistice, nu crede în
această posibilitate; pentru el este imposibil să
găsești originalitatea lui Zenon în elemente noi
introduse de succesorii săi. Unii istorici ai filosofiei
îi împărtășesc scepticismul, considerând că până la
Chrysippos stoicismul trebuie privit ca un întreg,
fără a încerca căutarea unor elemente originale care
ar aparține lui Zenon sau lui Cleanthes. În vreme ce
mulți istorici ai filosofiei renunță să identifice și să
clasifice în marea sinteză stoică partea care poate fi
atribuită lui Zenon, filosoful Marcel Conche
susține, în Encyclopedie Philosophique
Universelle, că trebuie să studiem textele care îi
sunt atribuite lui Zenon și astfel să conturăm fizio-
nomia stoicismului lui Zenon. 

În tratatul Despre logos, Zenon susține că dis-
cursul filosofic are trei părți: logica, fizica și etica.
Logica este un domeniu în care contribuția lui
Zenon este cel mai greu de stabilit cu rigoare, fapt
consemnat și de cei din vechime: „Ce-i drept,
Chrysippos s-a ocupat foarte mult de acestea (adică
de argumentele dialectice), în schimb Zenon, mult
mai puțin decât cei vechi” (Cicero, Despre supre-
mul bine și supremul rău), gând preluat mai târziu
de Emile Brehier în Histoire de la philosophie:
„Dialectica stoicilor este, cum se știe, o invenție a
lui Chrysippos”. Totuși nu poate fi trecut cu vederea
faptul că Zenon a fost discipol al lui Stilpon, al lui

Diodor, al lui Philon, care cultivau concepțiile bine
definite, care se preocupau cu teoria semnelor, cu
problema criteriului validității condiționalului, ceea
ce dă crezare poziției prudente a lui Emile Brehier:
Zenon pare să se fi ocupat de chestiunea criteriului
adevărului și de chestiuni de retorica, ca soluție la
sofisme. În cele ale fizicii, Zenon a vrut să redea
oamenilor o viziune cosmică, să redea sensul cos-
mosului, adică al ordinii universului în interiorul
căruia numai viața și acțiunea umană pot găsi un
sens. Era vorba, înainte de toate, de a asigura reali-
tatea lumii, combătând alegațiile scepticilor. Zenon
căuta un mijloc de a ieși din aparență și acesta era
rolul „reprezentării comprehensive”, din care
Zenon face criteriul adevărului. Eroarea nu este a
datelor sensibile ci a judecății noastre asupra lumii
sensibile. În privința moralei, Zenon „a fost primul
care a susținut că scopul ultim este a trăi în armonie
cu natura, ceea ce înseamnă a duce o viață virtuoa-
să; căci spre virtute ne conduce pe noi natura”
(Diogenes Laertios).

Dintre discipolii lui Zenon, Hans von Armin
schițează câteva portrete (Ariston din Chios,
Dionysos din Herakleia, Persaios din Kition), insis-
tând asupra personalițății lui Cleanthes din Assos,
tânăr care „noaptea scotea apă pentru udatul grădi-
nilor, iar ziua se exersa în argumentații filosofice”
(Diogenes Laertios). Amintim câteva dintre scrieri-
le lui Cleanthes: Despre timp, Despre artă, Despre
îndatorire, Despre virtuți, Despre legi, Despre
rațiune, Despre prietenie, Despre învățături,
Despre moduri, Arta retorică. În viziunea lui
Cleanthes, șase erau părțile filosofiei: dialectica,
retorica, etica, politica, fizica, teologia. Scrierile
sale dovedesc preocuparea pentru o formă literară
elegantă, folosind imagini pentru a ilustra
învățătura sa morală, sau versuri pentru a spori
expresivitatea textului: „O, tu, domn peste nemuri-
tori, mult-numit, preaputernic,/ Zeus, izvor al natu-
rii, ce toate le-ndrumi după lege,/ Fii fericit!” (Imn
către Zeus). Cleanthes din Assos este considerat un
stoic ortodox, pozițiile sale reluând convingerile
maestrului său, Zenon, pregătind terenul pe care se
va afirma discipolul său, Chrysippos din Soloi.
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Capitolul l
Portarul din tura de noapte, din clădirea

Deauville, a auzit zgomotul pașilor rapizi coborând
pe scări. Era unu dimineața iar clădirea era cufundată
în tăcere.

„Ei bine, Raimundo?”
„Așteptăm încă puțin”, a răspuns portarul.
„Nu va mai veni nimeni altcineva. Toată lumea

doarme deja”.
„Încă o oră.”
„Mâine trebuie să mă trezesc devreme”.
Portarul s-a dus până la ușa de sticlă și a privit

strada goală și tăcută.
„Bine. Dar nu pot să întârzii mult”.

*
La etajul opt moartea s-a consumat printr-o elimi-

nare de plăcere și de descătușare, dând afară reziduri
de excremente și reziduri glandulare – spermă, salivă,
urină, fecale. S-a îndepărtat cu scârbă de corpul lipsit
de viață întins pe pat, simțindu-și propriul trup poluat
de mizeriile eliminate de carnea în agonie a celuilalt.

S-a dus la baie și s-a spălat cu grijă sub dușul din
cabină. O urmă de dinți de pe pieptul său sângera
ușor. În dulapul din perete exista iod și tifon, care ser-
veau ca tratament rapid.

Și-a luat hainele de pe scaun și s-a îmbrăcat, fără
a privi spre mort, deși încă era foarte conștient de
prezența acestuia pe pat.

Nu era nimeni la poartă atunci când a ieșit.

*
Bărbatul cunoscut de dușmanii săi ca Îngerul

Negru a intrat în liftul strâmt, pe care l-a ocupat în
întregime cu trupul său voluminos și a coborât la cel
de-al treilea etaj al Palatului Catete1. A făcut aproxi-
mativ zece pași pe coridor în penumbră și s-a oprit în
fața unei uși. Înăuntru, în dormitorul modest, îmbră-
cat într-o pijama în dungi, așezat pe un pat cu umerii
aduși, cu picioarele la câțiva centimetri de parchet,
era un bărbat pe care el îl proteja, un bărbat nedormit,
gânditor, slăbit, pe nume Getúlio Vargas.

Îngerul Negru, după ce a încercat să audă dacă
venea vreun zgomot dinăuntrul dormitorului, s-a dat
în spate, sprijinindu-și spatele de una dintre coloanele

corintice poziționate simetric pe balustrada în tetra-
gon de fier, care înconjura golul central al holului
palatului, la acea oră tăcută și întunecată. Trebuie să
doarmă, s-a gândit.

După ce s-a asigurat că nu erau anormalități pe
etajul rezidențial al palatului, Gregório Fortunato,
Îngerul Negru șeful gărzii personale a președintelui
Getúlio Vargas, a coborât pe scări în direcția cabine-
tului executanților militari, la parter, verificând, în
drum, dacă gărzile erau în posturile lor, dacă Palatul
Vulturilor2 era liniștit.

Maiorul Dornelles vorbea cu un alt executant,
maiorul Fitipaldi, atunci când Gregório a intrat în
cabinet.

Șeful gărzii personale, după ce a analizat cu cei
doi executanți militari planul de siguranță pe care îl
adoptaseră pentru participarea președintelui la Clubul
Jockey de duminică, ziua Marelui Premiu al
Braziliei, s-a dus în dormitorul lui.  

Și-a scos revolverul și pumnalul pe care le avea
mereu asupra lui, le-a pus pe măsuță și s-a așezat pe
pat, unde erau multe ziare împrăștiate.

A citit titluri, preocupat. Anul acela începuse rău.
Chiar în februarie, optzeci și doi de colonei, sprijiniți
de ministrul de la acea vreme al Războiului, genera-
lul Ciro do Espírito Santo Cardoso, împrăștiaseră un
manifest în favoarea unei lovituri de stat și reacționar,
criticând grevele muncitorilor și vorbind cu patos
despre costul vieții. Președintele îl demisese pe
ministrul trădător, fără a avea un alt general de încre-
dere pentru a-l pune în locul său. Gregório știa că
președintele nu credea în loialitatea nimănui altcuiva
din Forțele Armate, din moment ce generalul
Cordeiro de Farias, care mereu îi mâncase din mână
precum un cățeluș, îi înfipsese cuțitul în spate în
1945. Dar, în cele din urmă, a fost nevoit să numeas-
că la Ministerul Războiului un bărbat în care, de ase-
menea, nu avea încredere, generalul Zenóbio da
Costa, acceptat fără rezerve de ofițeri, deoarece fuse-
se unul dintre comandanții Forței de Expediție a
Braziliei, care luptase alături de americani în război.
Pentru a-i liniști pe ofițeri, fusese obligat să-l demită
din Ministerul Muncii pe prietenul său Jango
Goulart. Toate acestea se întâmplaseră înainte ca
februarie să se fi sfârșit. Da, fusese un început de an
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rău, s-a gândit Gregório. În mai, cei cu lovitura de
stat încercaseră destituirea președintelui și trădătorul
João Neves sprijinise difuzarea neadevărurilor despre
un acord secret între Perón și Getúlio. Gregório nu
uita ce João Neves îi spusese, când încă era ministru
al Relațiilor Externe: „Nu-ți băga nasul unde nu-ți
fierbe oala, negrule murdar”; toate acestea pentru că
el, Gregório, încercase să stabilească un contact
direct între președinte și mesagerul președintelui
Perón din Argentina. Tot în mai, înmormântarea unui
ziarist, omorât de pumnii unui polițist cunoscut ca
Lovitură de Măgar, folosise ca pretext pentru un marș
împotriva guvernului, organizat de adepții fanatici ai
Corbului, cei cu lanterne, o bandă de persoane care
produc lovituri de stat și care s-au adunat la așa-
numitul Club al Lanternei, sprijiniți de femei neiubi-
te, o asociație de doamne de casă isterice. În iulie,
canalia udenistă3, adeptă permanentă a loviturilor de
stat, inventase o conspirație comunistă. În spatele
tuturor acestor mașinațiuni politice se întrezărea figu-
ra sinistră a Corbului.

Pe pat era un exemplar al Ultimei ore, singurul
ziar important care îl apăra pe președinte. Pe prima
pagină, o caricatură de Carlos Lacerda. Artistul,
accentuând ochelarii cu rame închise și nasul coroiat
al ziaristului, desenase un corb sinistru urcat pe o
scândurică înăuntrul unei colivii. Îngerul Negru a
ridicat brațul și a înfipt cu putere pumnalul în desen.
Lama a măturat ziarul și cearșafurile, a perforat sal-
teaua, scoțând un sunet înfricoșător când a zgârâiat
unul dintre arcurile de fier.

Gregório și-a pus revolverul înapoi în dispozitivul
de la curea și pumnalul în teaca de piele. S-a îmbrăcat
cu trenciul și a ieșit din dormitorul său.

Când s-au ivit zorii acelei zile de 1 august 1954,
comisarul de poliție Alberto Mattos, obosit și cu
durere de stomac, și-a băgat în gură două tablete
împotriva acidității. În timp ce mesteca tabletele, a
răsfoit cartea de drept civil care era pe masă. Mereu
fusese cel mai slab elev la drept civil în facultate.
Trebuia să învețe mult la acea materie, dacă voia să
se înscrie la concursul pentru judecător din noiem-
brie. A pornit micul radio pe care îl avea mereu lângă
el. A rotit butonul de căutare și s-a oprit când a auzit
o voce spunând: „Domnul Assis Chateaubriand m-a
împiedicat să apar la televiziune; guvernul se aliază
astăzi cu el cu aceeași dezinvoltură și cinism, cu care
ieri cerea să fie insultat ca trădător de patrie”. 

Au bătut la ușă.

„Intră”, a spus comisarul.
Investigatorul Rosalvo, care muncea în ture cu

Mattos, a intrat în cabinet. Comisarul credea că
Rosalvo nu primea ordine de la cei cu pariurile, nici
de la spaniolii care conduceau rețelele de prostituție.
Totuși, în realitate, Rosalvo era un „mutălău”, în
argoul polițienesc, un agent care se compromitea într-
o manieră disimulată, fără ca să știe colegii.

„Îl ascultați pe Lacerda, domnule? Marea de noroi
se mărește din ce în ce mai mult. Ați auzit ce cuvinte
a inventat tipul? Kakistocrație – guvern alcătuit din
cele mai rele elemente ale societății. Kakistocrații vor
pierde alegerile. Sarazate va fi ales în Ceará,
Meneghetii în Rio Grande do Sul, Pereira Pinto în
Rio, Cordeiro de Farias în Pernambuco.4 Poporul nu
mai are încredere în Getúlio. Ați văzut schema pe
care Etelvino a pus-o la cale pentru alegerile
prezidențiale? O placă Juarez-Juscelino, o nimica
toată”.

„Ce vrei?”
„A venit cafeaua deținuților”, a spus Rosalvo,

„mi-ați cerut să vă anunț”.
În închisoare, în două celule cu capacitate prevă-

zută pentru opt deținuți, erau treizeci de bărbați.
Celulele tuturor secțiilor de poliție din oraș aveau
deținuți în exces, așteptând locuri libere în închisorile
militare, cei aflați la dispoziția Justiției așteptând pro-
cesul, alții deja erau condamnați.

Note:
1. Localizat în cartierul Catete din Rio de Janeiro, a fost

sediul puterii executive în perioada 1897 și 1960. După
1960, puterea executivă s-a mutat în orașul Brasília. (n. tr.)

2. Nume alternativ pentru Palatul Catete. (n. tr.)
3. Simpatizanți ai Uniunii Democrate Naționale. 
4. Brazilia este republică federală, alcătuită din 27 de

state, printre care Ceará, Rio Grande do Sul, Rio și
Pernambuco. (n. tr.)

(Fragment din romanul August, 1990)

Traducere din limba portugheză 
de Isabel LAZĂR



Comercianții de creiere 

Vino aici să privești, au spus ei.
Organul acesta imens, cu ținere de minte, aflat în
capul tău,
e o mașină. Mintea și Sufletul sunt moarte.
Timpul lor s-a dus demult. Însă Noi,
Noi sărbătorim era Creierului care, 
acum chiar putem să te încredințăm, nu va apune. 
Tu încă ești agent moral, nu te mai plînge –
Sunt lucruri care nu se lasă explicate, 
de pildă, cum vine și dispare obsesia,
cum curge inspirația creatoare,
nevoia minții, cu tot ce știe instinctul, 
scopul care animă cea mai neînsemnată floare... 
Hai, urmărește între timp lumina de pe ecran –
roșu, albastru și galben, portocaliu, purpuriu, verde,
fiecare neuron mic, scînteietor, vizibil definit,
un joc al culorilor curcubeului, strălucitoare, curate.
pentru toate aceste lumini vii doar tu dai socoteală.
Da, toate aceste străfulgerări arată ce faci.
Pare magie, dar e cu totul real. 
Vino și tu, e știință, e nou!
Ce să-nțeleg, spre mine te întorci și întrebi,
de parcă ai scoate o mască ce sufocă, ce strînge.
Ei bine, să explici ar fi un lucru mai greu:
să ne mulțumim etichetînd, bucuroși să fim 
de convingerile la care ajungem, 

să învățăm să le folosim acum, să uităm 
frămîntările neștiind ce mișcă mintea omului
în lunga-i căutare de bine și de bun.
Inteligenți suntem, dar nu mai suntem orbi.

Rugăciune

Cînd plouă de nopți și zile făr’ de număr 
lovind întruna
ziduri, acoperișurile din orașe, morminte,
cînd spală treptele din marmură
ale fărădelegii,
cînd dezleagă izvoarele chinului,
printre cei plătiți cu asupra de măsură,
cînd scapă rîurile regretului
printre vinovați,
cînd îi trezește din somnul fără vîrstă
pe corbii dreptății,
Lasă-i răgazul unei ore, las-o să se așeze,
să amuțească în clipele dinaintea
mîntuirii noastre imposibile,
să putem auzi sunetul neprihănirii 
în graba cu care se deschid bobocii.

Prezentare și traduceri: Olimpia IACOB
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„Compilarea unui dicționar istoric pentru o țară așa
retrasă în mod tradițional cum este Albania este o sarcină
încă și mai descurajantă, în particular din cauză că nu există
încă o istoriografie obiectivă și de încredere în Albania, pe
care o astfel de lucrare să se bazeze. Decenii de cenzură
motivată politic și auto – cenzură, combinate cu generații
de gândire naționalistă, au dat naștere la numeroase mituri
și concepții greșite. (...) unele revendicări eronate și per-
spective naive au trecut din mână în mână. 

O istorie întreagă, cuprinzătoare și de încredere a
Albaniei nu a fost încă scrisă. Lucrarea de față nu se
străduiește să umple acest gol, ci doar să ofere cititorului
informații faptice, de bază despre țară, despre dezvoltarea
ei istorică, despre situația curentă și despre cultura poporu-
lui ei.”

Robert Elsie, Prefață

Robert Elsie s-a născut la Vancouver, în
Canada, la 29 iunie 1950, iar din 1978 (după ce a
făcut studii clasice și lingvistică la University of
British Columbia, apoi a studiat și la Berlin, Paris,
Dublin și Bonn, a obținut titlul de doctor etc.) a
început să călătorească în Albania și Kosovo, fiind
foarte interesat de limba, istoria și cultura albane-
ză. A învățat limba albaneză, a studiat despre
Albania, istoria și cultura acesteia, având o activi-
tate bogată și intensă în domeniu1. A publicat mai
bine de 60 de volume, un număr remarcabil de arti-
cole, studii, a susținut conferințe ș.a., ajungând să
fie considerat unul dintre cei mai cunoscuți și
reputați albanologi. Astfel, Robert Elsie a promo-
vat într-un mod aparte țara, limba, folclorul și cul-
tura albaneză la nivel internațional, pentru aceasta
fiind decorat de președintele Albaniei, Bujar
Nishani, în anul 2013. După moartea sa, la 2
octombrie 2017, la Berlin, a fost înmormântat într-
un sat din nordul țării, numit Theth, pe el îl consi-
dera „Shangri-La al Albaniei”. 

Între volumele publicate de Robert Elsie sunt
trei dicționare de referință în domeniu: Dictionary
of Albanian Religion, Mythology, and Folk Culture
(2001); Historical Dictionary of Albania (2004;
ediția a doua – 2010) și A Biographical Dictionary
of Albanian History (2013). Radu Săvulescu (care
anterior, a semnat și un alt demers de restitutio: a
tradus pentru prima dată în română o altă carte de
referință pentru patria natală a unor autori ca Naim
Frashëri, Asdreni, sau cei doi scriitori atât
importanți pentru literatura albaneză de loc dintr-
un orășel de pe malul Lacului Ohrid, Pogradec,
Poradeci sau Kuteli – a căror viață și operă sunt
legate și de România –, Scurtă istorie a Albaniei şi
a poporului albanez a lui Iorga2, publicată în 1919,
după ce Albania îşi proclamase independenţa în 28
noiembrie 1912, și se ajunsese într-un context
regional complicat, când țara avea nevoie de
recunoașterea „Marilor Puteri”, ale căror „jocuri
de interese”, ca de multe ori în istorie, „ajutaseră”
la complicarea situației) și-a propus să le aducă în
limba română. Radu Săvulescu a pornit la drum cu
acest prim „pas”, Dicționarul istoric al Albaniei. A
început astfel considerând că „o corectă orientare
istorică este fundamentală pentru cititorul român,
care dorește să își formeze o imagine cât mai
amplă asupra Albaniei și albanezilor”. 

Acest dicționar al lui Robert Elsie, care a
cunoscut în engleză și o a doua ediție (cea avută în
vedere de traducător), revizuită de autor și apărută
în 2010, conține un bagaj notabil de informații
care, pentru ediția română, au fost aduse, când a
fost cazul, la zi (coroborat cu situația din 2021,
acest fapt fiind evidențiat distinct în carte) de Radu
Săvulescu. De pildă a intervenit astfel în cazul
unor instituții unde situația s-a schimbat de la data
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apariției dicționarului. Un exemplu: în cazul
șefilor de stat și de guvern ai Albaniei: „2007-
2012* Bamir Topi, președinte, 2012*-2017* Bujar
Nishani, președinte, 2017* Ilir Meta, președinte,
2005-2013* Sali Berisha, prim-ministru, 2013*,
Edi Rama, prim-ministru”. În rest, Radu Săvulescu
a urmat fidel textul lui Robert Elsie.

Corpul dicționarului propriu-zis este precedat
de o secțiune introductivă. În esență, ediția aceasta
a dicționarului este structurată astfel: Cuvânt
înainte la ediția românească, semnat de Radu
Cosmin Săvulescu, Cuvântul înainte la ediția origi-
nală, cea în limba engleză, semnat de Jon
Woronoff, Prefața lui Robert Elsie, apoi o Notă
către cititor (cea de la ediția în limba engleză), o
Notă pentru cititorul în limba română despre alfa-
betul albanez3, Acronime și abrevieri, o serie de
hărți din diverse etape istorice, o Cronologie
(Robert Elsie a alcătuit-o până la 28 iunie, când
alegerile parlamentare din Albania au fost
câștigate de Partidul Democrat, care a format o
coaliție cu Mișcarea Socialistă pentru Integrare),
apoi, înainte de corpul propriu-zis al dicționarului,
o Introducere a autorului – în fapt o prezentare
rezumativă a istorie Albaniei. Cartea se închide cu
o bibliografie amplă (la care se fac referirile de
rigoare în text), furnizată de autor, cu titluri de
până la data la care a definitivat ediția, și aceasta
constituind în sine un instrument util pentru cei
care doresc să aprofundeze cele scrise de Elsie în
articolele de dicționar.

Astfel de dicționare sunt un instrument necesar
pentru cei interesați de orice țară, și sunt utile și
pentru a face mai cunoscute informații despre
aceasta cititorilor din alte spații geografice, vorbi-
tori/ cititori în limbile în care sunt ele întocmite.
Cu atât mai mult în cazul Albaniei care, chiar și
după ce s-au schimbat lucrurile după 1990, dintr-o
sumă de motive, încă nu este atât de cunoscută pe
cât ar fi de dorit. Încă sunt multe de înțeles și chiar
de corectat despre felul în care a fost prezentată/
cunoscută Albania în alte părți ale lumii, chiar între
țările din jur. Iar acest dicționar alcătuit de Robert
Elsie este o contribuție importantă în acest sens,
reflectând aspecte din domenii diverse (istorie – de
la prima referința la existența albanezilor, a istori-
cului bizantin Mihail Attaleiates, limbă – începând

cu anul 1285, de când datează cea mai veche
referință la aceasta –, economie, cutume, persona-
je/ personalități ale istoriei până în 2009 – dată
până la care a fost revizuită ediția anterioară –,
limbă, literatură, cultură ș.a.), dar și pentru că, așa
cum scrie Jon Woronoff, „puțini au dobândit atâta
înțelegere a regiunii și a locuitorilor săi, iar încă și
mai puțini pot transmite cunoașterea acumulată așa
de ușor și de eficient”. Pe de altă parte, și Robert
Elsie scria în prefața sa și despre necesitatea dar și
despre dificultățile alcătuirii dicționarului că „nu
trebuie uitat faptul că, pentru o jumătate de secol,
Albania a fost o planetă proprie, izolată de restul
Pământului-mamă. De la căderea regimului comu-
nist, albanezii s-au străduit, nu fără dificultate, să-
și găsească locul printre națiunile Europei.”

Cele mai multe din cele aproximativ 750 de
articole din dicționarul de față sunt „despre
oameni”, nota Robert Elsie, asta însemnând atât
personaje istorice ale Albaniei, cât și „figuri publi-
ce contemporane”, lideri politici ai țării, însă și
altele, și din țară și/ sau de peste hotare, „care au
adus contribuții notabile la studiile și cultura alba-
neze” (însă, sublinia Jon Woronoff, „numărul stră-
inilor care cunosc Albania este destul de limitat”,
și al celor „care au adunat vreo „expertiză” este
încă și mai mic”). Așadar, la articolele despre
Albania și situația dinlăuntrul țării se adaugă și
altele despre albanezi care trăiesc în afara hotarelor
sale de stat, în Kosovo sau în alte locuri. Astfel,
Robert Elsie și-a dorit să ofere o imagine cât mai
cuprinzătoare și asupra istoriei țării, cu
personalitățile care au avut un rol notabil în vreun
domeniu sau altul, dar și asupra Albaniei din zilele
noastre.

Răsfoind aceste pagini o galerie impresionantă
de personaje „trece” prin fața ochilor cititorului de
la, de pildă, regina iliră Teuta la personalitatea
dominantă a istoriei acelei părți de Europă,
Skanderbeg (care, din păcate, a fost împiedicat să
se alăture lui Iancu de Hunedoara și luptei antioto-
mane a acestuia), ori de la Marinus Barletius, care
a publicat în 1555 De obsidione Scodrensi/ Despre
asediul Shkodrei, Gjon Buzuku și Missalul său,
prima care publicată în limba albaneză la
Girolamo De Rada (autorul poemului Cântările lui
Milosao, frații Frashëri, între care Naim bey
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Frashëri, poetul național al Albaniei, „pășind” apoi
către Asdreni, Lasgush Poradeci, Mitrush Kuteli –
scriitorii bucureșteni, cum le-a spus și Luan
Topciu. Ori, către zilele noastre, Kadare sau Visar
Zhiti. Sau atât de cunoscuta Maica Tereza. Ori
Ismail Qemal bey Vlora (ca înalt funcționar oto-
man, i-a cunoscut pe Cuza, Carol I ș.a., a vizitat
România și a scris mai multe pagini frumoase des-
pre țara noastră ș.a.) care la 28 noiembrie 1912 a
declarat independența Albaniei la Vlora, în compa-
nia unui număr de delegați, mulți dintre ei din
colonia albaneză din România, parte îndeplinind
ulterior funcții importante în țara lor, până la nivel
de prim-ministru. Și, evident, sunt numai câteva
nume din toate acele personaje care, fiecare în
felul lui, a însemnat ceva pentru țara sa, și pe care
le are în vedere în dicționarul său Robert Elsie. Pe
lângă faptul că, de acum, prin această traducere,
dicționarul este și parte a patrimoniului nostru,
România (autorul cunoștea și limba română4),
multe aspecte legate de țara noastră, diverse
informații/ detalii etc. se regăsesc în acest
dicționar, evident, privitoare la personajele avute
în vedere (de altfel, un număr semnificativ) și acti-
vitatea lor în diverse orașe de la noi, publicarea de
cărți, pregătirea independenței Albaniei ș.a. Sunt
diverse referiri și la aromâni (mai ales din Albania)
și limba acestora.

Este un fapt în genere admis astăzi că, până la
urmă, orice dicționar de acest tip este și o „călăto-
rie” în cultura/ modul de a gândi/ de a fi/ în istoria
unei țări, și astfel, „il est un texte culturel”5. În
așteptarea edițiilor în limba română a celorlalte
cărți de acest tip ale lui Robert Elsie, spunem și că
traducerea acestui dicționar, și prin maniera atentă
în care a fost făcută (notăm și colaborarea, ca
redactor, cu Luan Topciu, un nume cunoscut în
domeniul albanologiei, cel care, recent, a publicat
o istorie a literaturii țării sale natale6, scrisă în
limba română), contribuie la accesul cât mai mul-
tor „călători” în lumea numită Albania. Radu-
Cosmin Săvulescu a săvârșit, prin această traduce-
re înfăptuită cu atenție, câteva scurte completări
despre care am amintit deja, dar cu fidelitate față
de corpul propriu-zis original al dicționarului, un
pas de remarcat întru mai buna cunoaștere a
Albaniei, istoriei, culturii și oamenilor de seamă ai

acestei țări de către cititorul de limbă română. 
_________________
Robert Elsie, Dicționar istoric al Albaniei, traducere și

cuvânt înainte de Radu-Cosmin Săvulescu, Editura Asdreni
a Asociației „Liga Albanezilor din România”, carte publica-
tă cu sprijinul Guvernului României, Craiova, 2022, 648 p.

Note:
1. Între altele, a lucrat ca translator pentru Ministerul

german al Afacerilor Externe, dar și în diverse alte împre-
jurări: pentru guvernul german, Uniunea Europeană,
Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei, NATO,
Tribunalul Internațional pentru Fosta Iugoslavia ș.a.

2. Nicolae Iorga, Scurtă istorie a Albaniei şi a poporu-
lui albanez, Editura Asdreni, traducere, introducere şi note
Radu-Cosmin Săvulescu, Craiova, 2019, 192 p.

3. După Luan Topciu, Ghid de conversație român-alba-
nez, Editura Asdreni, Craiova, 2018, p.13-14.

4. Și Visar Zhiti, care l-a cunoscut pe Robert Elsie,
„personaj” din dicționar și el, a spus explicit că autorul
dicționarului „cunoștea limba română”.

5. Jean Dubois, Claude Dubois, Introduction à la lexi-
cographie. Le dictionnaire, Langue et langage, Larousse,
Paris, 1971, p. 99.

6. Luan Topciu, Istoria literaturii albaneze de la ori-
gini până astăzi, Editura Asdreni, Craiova, 2021, 862 p.
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Sinestezică, țesută într-o mie și una de fire dintr-
o țesătură prețioasă, descumpănitoare și unduitoare,
astfel irumpe, în pragul conștiinței, poezia lui Gérard
Blua și Valeriu Stancu. Esențializată în fraza de pe
copertă, asupra căruia m-am oprit îndelung, amânând
întâlnirea cu versul, lăsând impresiile să capete corp
și să articuleze un sens inteligibil. În fapt, chiar înain-
te ca ochii să-mi fie furați de titlul acestui volum –
L’écho est le reflet du regard (Ecoul este reflexia pri-
virii, Éditions Maïa, 2021) –, ca să incorporeze ulte-
rior subtitlul ușor angoasant (Poétique de la survie/
Poetică a supraviețuirii), m-a interpelat semnătura
comună a doi poeți care nu mai au nevoie de prezen-
tare în țările lor respective – Franța și România.
Întotdeauna am considerat că o creație literară, și cu
deosebire cea poetică, presupune o retragere solitară,
un spațiu aproape monahal, o concentrare absolută
pentru a prinde clipa fugară a inspirației, a comunică-
rii cu un imaginarul. În proză, cooperarea auctorială
se petrece mai des - de n-ar fi să-i cităm decât pe
Willy și Colette, sau Boileau-Narcejac, sau pe cele-
brii Jorge Luis Borges și Adolfo Bioy Casares
(aceștia inventând chiar un al treilea „autor”, H.
Bustos Domecq –, dar prea puțin în poezie unde, în
mod obișnuit, aproprierea subiectivității este exclusi-
vă, netolerând nicio ingerință, nici măcar pe aceea a
unui confrate respectat. E drept că André Breton a co-
semnat Les Champs magnétiques (Câmpurile magne-
tice), acest text inclasabil, împreună cu Philippe
Soupault, dar având grijă să-și detașeze cuvintele de
cele ale prietenului său… 

M-am întrebat așadar care ar putea fi motivația
din spatele acestui duo poetic. Citind scurta prezenta-
re a directorului Editurii Maïa, am înțeles că cei doi
poeți s-au cunoscut în anul 2000, la Festivalul de la
Trois-Rivières din Québec, și că, pe măsură ce prie-
tenia lor sporea, au descoperit că tematicile și
tonalitățile lor erau convergente. Dar eu cred că e mai
mult decât atât, cred că ei au simțit o formă de con-

sens subteran, un fluid comunicațional imperceptibil
pentru ceilalți, dar inteligibil și stimulant pentru
amândoi. Dacă așa este, atunci e secretul lor, mistere-
le adânci țin de nenumibil, prin urmare nu vom cer-
ceta mai departe. E însă un aspect care m-a făcut să
tresar, frumos, am văzut în el prefigurarea a ceva
insolit și rar. 

Cum am amintit deja, subtitlul, destul de palid pe
coperta cărții, mi-a reținut și el atenția, căci, dacă tit-
lul trimite către sensorium și tărâmul esteticului, al
corespondențelor, al lumii subtile a artelor, subtitlul
ne scoate din reverie pentru a ne arunca pe negândite
în urgența supraviețuirii. Însă nu una oarecare, ci o
supraviețuire care survine printr-un fascicol de idei
creatoare, o supraviețuire care are nevoie să se
înfășoare în frumusețe, o supraviețuire elaborată.
Poezia trebuie să supraviețuiască, iar supraviețuirea
nu poate fi decât poetică. Poeții sunt solitari, dar
plutește la marginile spiritului lor un elan gemelar, o
dorință de recunoaștere, ce capătă uneori forme
neașteptate, precum scrierea la două mâini, la două
suflete. 

Dintr-o dată, lectura acestui volum a trezit în
mine amintirea acelor reprezentări ale lui Aton, de la
Tell El Amarna, sub domnia unui straniu și fascinant
faraon egiptean, Akhenaton, adorator monoteist al
zeului-soare Ra, astru totodată fizic și spiritual, pe
care iconografia epocii îl figurează ca un disc
emițător de raze ce se termină prin niște mâini. Și i-
am „văzut” pe Valeriu și Gérard ca pe două dintre
aceste raze, țâșnind din cercul poeziei, împreunându-
și mâinile într-un joc infinit de oglinzi, de reflexii și
ecouri. Nu e cercul poeților dispăruți, ci cercul
poeților regăsiți. Principalele câmpuri semantice în
care gravitează inspirația celor doi creatori – tăcerea,
singurătatea, neantul, abisul, moartea – întăresc
ambianța sumbră și senzația de alunecare spre un
sfârșit de lume. Nu sfârșitul lumii, ci doar al acestei
lumi, ce pare să-și fi pierdut cârma morală, ca și

174174 CONVORBIRI  LITERARE

Simona MODREANU

A C T U A L I T A T E A  F R A N C E Z Ã



încrederea în forța imaginarului, o lume rătăcitoare,
care își găsește cu greu o semnificație satisfăcătoare. 

La început, tonalitățile, fundamentele ontologice
și înscrierea în trăire a fiecărui poet în verb sunt iden-
tificabile, ca și cum ar trece un suflu ușor separând
secțiunile expresiei. Dar foarte curând, deruta pune
stăpânire pe cititor, martor al unui vertiginos amestec
de voci, imagini, structuri, care își răspund, se strigă,
scrâșnesc, amplificând o stare de apăsare
copleșitoare. Desigur, stilistic, cele două voci/dru-
muri sunt lizibile în articulațiile lor individuale,
unice, și totuși e uluitor să constați în ce măsură se
întâlnesc într-o trăire similară a raportului cu lumea,
a contactului adesea brutal cu o realitate care acoperă
vraja cuvântului, izbindu-l de vacarmul urban sau
precipitându-l într-o prăpastie. Să conjugi sau să con-
juri forțele apocalipsei ? Amândouă, par să ne spună
poeții noștri. Exercițiul lor de supraviețuire nu e doar
o metaforă filată, ci are transparența unei metafore
filante, în toate sensurile cuvântului – imagine puter-
nică ce traversează dintr-o parte în alta cele optzeci
de strofe și, în același timp, lumină care cade,
înghițită de zidurile întunecate de care ne înconju-
răm. 

Fără tăgadă, există o orientare pesimistă, o
respirație sacadată, o oboseală sfâșietoare ce apasă
pieptul celor doi poeți și pe care Valeriu o întrupează
în Sisiful său, care nu-și mai împinge epuizat stânca
pe vârful dealului, ci înlăuntru, ca într-un fel de auto-
vătămare imprescriptibilă. Asemenea unei mon-
struoase matrioșka, noi suntem stânca lui Sisif, zdro-
bindu-i măruntaiele, fulgerându-l ori de câte ori reîn-
cepe ascensiunea, în vreme ce crește în noi germene-
le ucigaș al neputinței. E tulburătoare dezamăgirea
acestor două conștiințe întoarse din toate iluziile, sunt
dureroase aceste voci care încearcă să străpungă
obscuritatea tot mai compactă pentru a respira lumi-
nă. În fond, nu este vorba despre o poetică a
supraviețuirii, ci despre supraviețuirea prin poezie.
Când totul pare să o ia razna în jur, când domnia
cantității, despre care vorbea Guénon destramă orice
esență, când lumea se bigbrotherizează văzând cu
ochii, ne mai rămâne doar magia verbului, cuvântul
diamantin care oferă un acces imediat spre alt nivel
de realitate, pentru a încerca o formă de mântuire,
înainte să se îndepărteze pe veci. Ce-i drept, am sen-
timentul că cei doi poeți nu mai cred în așa ceva, că
se îndoaie sub capacul de plumb al unui timp ce se
închide asupra lui însuși. De altfel, acele ceasornice-

lor lor se transformă în praf și pulbere și ne împrăștie
ultimele veleități de muritori care se încăpățânează
să-și ocolească destinul.

Ecou de cuvinte de piatră, de ziduri care-și
șifonează degetele tot vrând să spargă densitatea
intervalului, tăcerea mi se pare a fi imaginea domi-
nantă care apropie, integrează, face să explodeze în
cele din urmă versurile ambilor poeți. Nu știu dacă au
pus la punct vreo „strategie” de scriere, cu alegeri
tematice precise. Și nici nu vreau să știu. Extrag
măduva din versurile lor pentru un exercițiu funda-
mental oximoronic – dialogul tăcerilor. Nu caut să le
epuizez, doar să le prind așchiile tăios strălucitoare.
Un dialog al cuvintelor care aspiră la tăcere. De alt-
fel, primul și ultimul vers, la Valeriu, sunt ecouri ale
tăcerii. Îi recunoaștem pe cei doi autori după grafia
adoptată în volum: litere drepte pentru Valeriu, italice
pentru Gérard. Le las să curgă în limba în care au fost
gândite:

Les berges du silence…
Des silences oublieux…

Battus par le silence
les mots peaufinent le silence
Ils voudraient le silence
Emmure-moi Seigneur dans l’asile de mes silen-

ces

La cathédrale du silence est mon port
L’ombre s’obstine à son silence

Le silence du verbe est mon sacrifice.

Aici își încheie Valeriu periplul, în sacrificiul
suprem pentru un poet, cel al „tăcerii verbului”, în
vreme ce Gérard o ia pe niște scări înșelătoare, care
nu fac decât să coboare „pe o cărare de moarte/ căreia
îi spunem viață”. Țesătura poetică este tristă și
neliniștitoare ca o zale, simți că moartea nu e departe
și totuși, adulmeci, la Valeriu, „zborul pescărușilor”
care se așază în echilibru fragil pe cuvântul „arzând
de dorință înveșnicită” pe care îl așteaptă Gérard. Și
atunci, îți spui că poezia și-a învățat lecția de
supraviețuire.
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Fără planul unei grupări alfabetice, m-aş opri
la o altă încîntare a florăriilor, după varza de
deunăzi: bumbacul. Crenguţele par ireale, poate
pentru că nu sînt dependente de un vas cu apă
care să le păstreze prospeţimea; florile (abia de
putem să numim aşa ghemotoacele de vată, de
fapt capsule deschise, în care seminţele sînt înfă-
şurate în fire) rămîn nesmintite pe tijă, albe şi
înfoiate.

Numele pe care îl folosim noi nu se deose-
beşte prea mult de termenii din limbi slave înve-
cinate: etimologia se ţese – dacă putem spune
aşa – în jurul unui acuzativ latinesc, bombacem,
formă tîrzie a lui bombyx, preluat din grecescul
identic care indica mai întîi mătasea şi, nu mai
puţin, viermele-de-mătase (aşa cum numele
vechi al elefantului avea ambiguitatea probosci-
dian-fildeş): se străvede aici un radical iranic sau
armean, pentru care s-au presupus sensuri proto-
indoeuropene care ţin de „răsucire”. Cu un gînd
de compasiune pentru preţiosul vierme-de-măta-
se (sau fluture-de-mătase, Bombyx mori, depen-
dent de frunzele de dud ca un urs panda de
mugurii de bambus), care a fost domesticit, zice-
se, total, aşa încît nu se mai poate reproduce fără
intervenţia omului, ne întoarcem către nu tocmai
diafanul bumbac, folosit de mai bine de şapte
mii de ani, în ambele lumi – Veche şi Nouă.
Exploatarea acestei plante există şi în plan lin-
gvistic, pentru că a generat expresivul „bombas-
tic”, pe care îl înţelegem bine privind ghemotoa-
cele gogonate de pe tija plantei, dar şi apelînd la
experienţa banală a căptuşelilor şi umpluturilor
textile, numai bune să sporească vizibil dimen-
siunile.

(Inserez aici o paranteză, poate – sper să fie
aşa – inutilă multora dintre dumneavoastră: în
2010 se născuse la Florenţa un proiect agreabil
pentru cititori şi cronofag pentru autori: Una
parola al giorno, https://unaparolaalgiorno.it/;
mi se pare un miracol că, zi după zi, an după an,
în fiecare dimineaţă continuu să primesc un
email despre cîte un cuvînt, cu etimologie, isto-
rie, exemplificare şi haz. „Bombastico”, de
pildă, cu toată aparenta lui trimitere la bombă,
rămîne în dimensiuni pacifice, ne spun harnicii
autori. Dacă ne încăpăţînăm totuşi, din spirit de
contradicţie, să răscolim după o notă belicoasă,
ajungem la sintagma „bumbac colodiu”, expli-
cată ca „substanţă explozivă pe bază de nitroce-
luloză”.)

Revenind la bombasticul nostru şi la biblio-
grafia românească, ne bucurăm încă o dată de
bunul August Scriban şi al său dicţionar, care tri-
mite la supranumele lui Paracelsus, „vestit pin
stilu luĭ unflat”. Fiu nelegitim al lui Georg
Bombast von Hohenheim, alchimistul număra
între numele sale (Philippus Aureolus
Theophrastus Bombastus von Hohenheim) şi
această aparentă trimitere la bumbac. Mai aproa-
pe de vremurile noastre şi cu tot respectul (afec-
tuos) datorat unui mare scriitor, adăugăm la lista
de termeni care începea cu bombyx din vechea
greacă şi ajungea către neogrecescul bambaki,
turcesul pamuk.
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Atunci când discutăm despre mitul lui Oedip,
prima interpretare care ne iese în cale este cea freudia-
nă, de unde și numele „complexul lui Oedip”.
„Hamlet”, pe de altă parte, este de cele mai multe ori
explicat în termeni de răzbunare, nebunie și crimă.
Însă nu putem oare să îl vedem pe Hamlet ca suferind
de boala modernă a intelectualului, pe care Slavoj
Zizek o numește „nevroză obsesivă”? Și putem oare să
ne uităm la Oedip ca la un „erou civilizator”, așa cum
îl numește Giorgio Agamben, care, prin întâlnirea cu
Sfinxul, oferă noul model de interpretare al simbolicu-
lui?

Mitul lui Oedip este revelator din mai multe puncte
de vedere. În primul rând, să analizăm componenta
psihanalitică. Atunci când discutăm despre mituri în
psihanaliză, plecăm de la Oedip. Celelalte mituri freu-
diene sunt simple variațiuni ale acestuia. Într-o scri-
soare către Wilhelm Fliess, Freud mărturisește că a
observat că el însuși era îndrăgostit de mama sa și toto-
dată era gelos pe tatăl său, iar ceea ce face ca punerea
în scenă a mitului lui Oedip să aibă atâta succes și să
fie atât de admirată este faptul că fiecare bărbat din
sală recunoaște aceste nevoi în el însuși, dar, scârbit și
în același timp înspăimântat de gândul înfăptuirii lor,
le reprimă complet, separând astfel perioada psiholo-
gică a copilăriei de cea adultă. Oedip înfăptuiește
incestul și își ucide tatăl fără să știe ce face, iar acest
lucru este specific eroului tradițional, care urmează
formula „nu știe ce face, dar face”. Întocmai această
neștiință îl face într-o oarecare măsură nevinovat la
nivel conștient, însă aici avem de a face și cu
subconștientul care lucrează pe dedesubt, trasând ast-
fel o soartă sau un destin mitic. Freud pleacă de la
acest mit ca să explice comportamentele unor pacienți
pe care îi consultă. El susține că acest impuls se mani-
festă în trei faze: faza falică, atunci când copilul de sex
masculin începe să se interpună între tată și mamă, să
intre în camera părinților fără să bată la ușă, să dezvol-
te o rivalitate față de tată; faza temerii de castrare,
atunci când tatăl capătă statura unei figuri autoritare,
iar fiul își imaginează castrarea ca fiind o sancțiune din
partea lui, ca urmare a rivalității dintre ei; faza de iden-

tificare, atunci când are loc eliberarea de complexul
Oedip, în urma refulării impulsurilor sexuale, fiul ado-
lescent căutându-și parteneri sexuali și construindu-și
propria personalitate. Totuși, Freud a fost aspru criticat
de Karl Popper și Hans Eysenck pentru inexistența
fundamentelor științifice pe care se bazează teoria lui.
Karl Popper scrie că teoriile freudiene se bazează strict
pe convingerile autorului, care modifică realitatea fără
a avea baze științifice solide. Astfel, un individ de sex
masculin care neagă faptul că ar avea înclinații inces-
tuoase este privit imediat ca exemplu de refulare. Hans
Eysenck merge și mai departe și susține că Freud a
împins psihiatria înapoi cu un secol, pentru că își stig-
matizează pacienții punându-le diagnostice false. El
scrie că „ceea ce este adevărat la Freud nu e ceva nou,
iar ceea ce este nou nu este adevărat”. Dincolo de aces-
te critici, trebuie să recunoaștem că majoritatea teorii-
lor psihanalitice moderne se bazează pe cercetările lui
Freud, care, alături de cele ale lui Jung, formează baza
teoretică a multor practici medicale de astăzi. Acestea
fiind spuse, interpretarea freudiană este validă, mai
ales în contextul unei libertăți imaginative de explicare
a miturilor antice.

Putem să privim mitul lui Oedip și ca mit fondator
al civilizației grecești. După întâlnirea sa cu Sfinxul
care teroriza Teba cu ghicitoarea lui, creatura se aruncă
într-o prăpastie, punând capăt supremației Egiptului
Antic și dezintegrând vechiul univers mitologic. Pe de
o parte, Oedip este eroul tragic care dă naștere unei noi
etape culturale occidentale. Pe de altă parte, din punct
de vedere semiotic, Oedip scoate enigma din starea de
neputință și descoperă transparența raportului dintre
semnificat și forma sa. Cu alte cuvinte, Sfinxul îi pre-
zintă următoarea enigmă: care este ființa cu patru
picioare, apoi cu două, apoi cu trei, dar cu un singur
glas, care cu cât are mai multe picioare, cu atât este
mai slabă? Oedip îi răspunde: omul, pentru că la
naștere merge de-a bușilea, apoi în două picioare, iar la
bătrânețe are un baston, așadar trei picioare. În
comparație cu Mircea Eliade, care susține că substanța
mitului se află în istoria povestită de el, nu în stil,
Roland Barthes, care a făcut parte din mișcarea struc-
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turalistă a semioticii franceze, spune că forma discur-
sivă este ceea ce contează, iar mitul nu se definește
prin obiectul mesajului, ci prin felul de a-l spune,
așadar prin semiologie. Mitul este un sistem semiolo-
gic de ordin secund, meta-lingvistic, pentru că este
construit pe un lanț semiologic care există deja, un lanț
lingvistic. Giorgio Agamben întărește veridicitatea
acestor schimbări și scrie că „prin răspunsul său,
[Oedip] oferă modelul de durată al interpretării simbo-
licului”. Până atunci, enigma nu reprezenta o modali-
tate de distracție, iar dacă cineva dorea să își măsoare
puterile cu ea, își risca viața. Neputința de a desluși o
enigmă, spune Agamben, are drept consecință „moar-
tea prin deznădejde”. Așadar, elementul neliniștitor și
cel îngrozitor din enigmă dispar de îndată ce rostirea
sa creează această claritate a raportului dintre semnifi-
cat și forma sa.

Agamben este de părere că există trei interpretări
majore ale rezolvării enigmei: sub Oedip, semnifica-
rea este un raport de manifestare între un semnificant
și un semnificat (ca teoria semnului lingvistic a lui
Saussure); sub Sfinx, atenția este îndreptată înspre
bariera dintre semnificant și semnificat, adică bariera
grafului S/s; sub Heraclit, apare o rostire care exprimă
prin semne conexiunea ce nu poate fi semnificată între
semnificant și semnificat și orice atribuire de
semnificație reprezintă o enigmă. Deci, Oedip aduce o
„morală eliberatoare”, așa cum o numește Agamben,
prin întâlnirea sa cu Sfinxul, reprezentantul unei cul-
turi vechi care se recunoaște înfrântă, și prin faptul că,
datorită lui, enigma capătă noi dimensiuni și noi atri-
buiri de semnificație.

Mitul lui Oedip este, totuși, un mit clasic, unde
eroul acționează după modelul „nu știu ce fac, dar
fac”, așa cum am specificat mai sus. Însă apariția
modernismului zguduie din temelii noțiunea
tradițională de tragedie și de soartă/destin. „Hamlet”
este produsul unei astfel de „zguduiri”. În acest caz,
interpretarea freudiană poate fi cu succes completată
de o interpretare modernă. Prima ne spune că Hamlet
are dorințe incestuoase pentru mama sa. De aceea, el
dorește încă de la început moartea tatălui său, în
subconștient, iar din acest motiv șocul care apare la
moartea lui este așa puternic. Fantoma tatălui său îi
apare din același motiv – Hamlet se simte vinovat pen-
tru că a dorit-o pe mama sa și pentru că a vrut ca tatăl
(rivalul) să moară. Potrivit acestei interpretări, ura față
de Claudius nu vine din datoria de răzbunare, ci din
faptul că mama sa tot nu îi aparține lui. Mai mult decât
atât, ura și dezgustul față de Ofelia reprezintă dezgus-

tul față de sex și față de toate femeile, în general, pe
fondul interdicției. Interpretarea modernă adaugă ele-
mentul psihologic de nevroză obsesivă, despre care
Zizek spune că este tipic modern. Dacă la Oedip,
dorința incestuoasă este înfăptuită (fără știință
conștientă), la Hamlet, dorința este refulată și, așadar,
transferată, făcând din el un „nevrozat obsesiv”.
Astfel, Hamlet poate apărea ca modelul intelectualului
modern, neînțeles, nehotărât. 

Hamlet urmează aceeași matrice ca mitul lui
Oedip. Diferența principală este că Oedip duce la
îndeplinire uciderea tatălui, pentru că nu știe, de fapt,
ce face. Hamlet știe, și tocmai de aceea nu poate ajun-
ge la faptă. Flerul melodramatic din Hamlet este creat
tocmai de această cunoaștere excesivă. Dacă Oedip
urmează formula „nu știe ce face, dar face”, Hamlet
urmează formula „știe, așadar nu poate să facă”, apli-
cată eroului din modernitatea timpurie. Zizek insistă
că mitul lui Oedip este un mit propriu-zis și că
„Hamlet” este coruperea sa „modernizatoare”. Just,
tocmai datorită faptului că baza pe care sunt clădite
cele două este aceeași, ceea ce face ca interpretarea
freudiană să le unească și mai strâns. 

Așadar, putem afirma că Hamlet este într-o oareca-
re măsură un Oedip modern, nevrozat din punct de
vedere psihanalitic – după spusele lui Freud și Zizek –
și că mitul lui Oedip este punctul de plecare al unei
schimbări la nivel semiotic, de înțelegere a enigmei, și
la nivel civilizator, așa cum propune Agamben.
Problema nu este care din interpretări este validă, pen-
tru că, privind dintr-un anumit punct de vedere, putem
găsi argumente pro și contra pentru fiecare, ci câte alte
interpretări mai putem găsi. În fond, scopul acestei
căutări este acela de a ne lărgi orizontul de înțelegere
a semnificațiilor mitului și a transformărilor sale într-
un decor modern.
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Călător printre epoci și stiluri, iconoclast, regizor
al surprizei, arhitect al contrastelor, rebel, capricios,
efervescent. Acestea ar fi caracterizări ale lui
Friedrich Gulda, posibile încă de la consultarea disco-
grafiei sale, înaintea documentării incluzând texte
publicistice, interviuri, comentarii publicate generos
de-a lungul timpului. 

Prima informație de ordin biografic dezvăluie
contradicția: Gulda ar fi trebuit să fie exclusiv un con-
tinuator al tradiției pentru că s-a născut, a parcurs eta-
pele de început ale pregătirii muzicale într-un fief al
clasicismului, ordinii și rigorii – Viena. Mai mult, este
considerat emul al pianiștilor aparținînd școlii austro-
germane Arthur Schnabel și Wilhelm Backhaus.
Cunoscută fiindu-i lipsa de empatie pentru viziunile
interpretative muzeistice, apare firească întrebarea
unde este latura contrastantă, rebelă, a personalității
sale, evidentă din prima tinerețe, dacă, după imersiuni
repetate în apele fremătător-periculoase ale jazz-ului
de avangardă, înregistra integrala Clavecinul bine
temperat de Johann Sebastian Bach tocmai la instru-
mentul-etalon al Renașterii și Barocului – clavecinul
–, cu sonoritatea delicată, sticloasă, lipsită de sugestii-
le nuanțelor romantice pe care nu le-au ocolit alți
pianiști de dicționar contemporani cu Gulda, spre
exemplu, Sviatoslav Richter? 

Cred că tocmai natura proprie caleideoscopică l-a
inspirat pe Friedrich Gulda să caute frumusețea melo-
diei cu potențial romantic din Preludiul și Fuga nr. 1
în do major, ce deschid Caietul I, să respecte austeri-
tatea discursului din Preludiul și Fuga nr. 20 în la
minor, incluse în caietul al II-lea. Păstrarea intențiilor
autorilor fiind întotdeauna pentru Gulda semnul dis-
tinct, obligatoriu, al profesionistului. 

Austeritatea, reculegerea sunt discret încălzite de
suflul premonitoriu romantic în versiunea celebrei
Arii din Suita a III-a în re major pentru orchestră.
Bineînțeles, claviatura pianului oferă avantajul
nuanțelor sonor-expresive subtile, la care Gulda adau-
gă sublinieri ale volutelor frazei melodice prin coroa-

ne1 și accente ușoare, ce îmbogățesc sensul, nutrind
spiritul muzicii. Audiția integrală a Caietului secund
provoacă uimirea în prezența lui Gulda, știut ca repre-
zentant al jazz-ului modern chiar în ipostază radicală
(freejazz). El insuflă contrapunctului riguros desenat
de Bach masivitate și vioiciune juvenilă, aceasta din
urmă chiar în preludiile în tempo larg, unde melodia-
menuet presupune climatul smerit. Peste toate,
plutește aura poetică în totală potrivire cu muzica.
Dacă insist și asupra tehnicii pianistice virtuoze, o
subînțeleg pe tot parcursul acestei schițe de portret,
cînd voi survola alte teritorii, contrastante, din univer-
sul muzical creat de Friedrich Gulda. Spre a încheia
„capitolul Bach”, se cuvine subliniat caracterul tem-
perat-modern al versiunii sale, definit prin sunet preg-
nant în toate ipostazele de ritm și nuanță. Repet, este
opțiunea străină reconstituirii arheologice a epocii și
stilului reprezentativ pentru Bach. Mai precis, opțiune
străină reconstituirilor de acest tip, fiindcă personajul
comentat aici este considerat, în perspectivă istorică,
specialist al interpretărilor creației rămasă de la
Mozart și Beethoven. 

Ore întregi de audiție a Sonatelor, Fanteziilor,
Concertelor pentru pian și orchestră de Mozart2 con-
firmă întîi de toate sursa atavică a muzicianului aus-
triac, îmbogățită prin cultura de specialitate acumula-
tă la Academia de Muzică din Viena. Respectînd cât
se poate de riguros legile clasicismului, care pretind
interpretului claritate, moderație expresivă, talent-
știință de a lăsa liberă frumusețea și lumina melodiei,
Friedrich Gulda subliniază caracterul grațios-poetic al
Sonatei nr. 11 în do major K. 331: așa a scris Mozart
înaintea celor trei părți: Andante grazioso, Menuetto
(cu cele șase variațiuni), tempo-ul Allegretto păstrînd
grația sprințară a muzicii.

Pentru Sonata nr. 12 în fa major K. 332, oferită în
1990 publicului din München, Friedrich Gulda a avut
climatul interior, vrerea de moment propice elanului
tineresc, tempo-ului dinamic ce nu au afectat dualis-
mul reprezentat de finețea tușeului, de accentele și
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sublinierile volutelor melodice. Evident în desenarea
spunerii muzicale, talentul lui Gulda de a ordona în
mod argumentat, dramaturgic, toate contrastele
menește scriitura lui Mozart spectacolului ce confiscă
permanent atenția. Și această lucrare mozartiană este
atît de puternică din punctele de vedere ale opulenței,
diversității, frumuseții melodice,  dinamismului evi-
dent sau implicit, sensurilor ideatice – încît nu-i poate
rezista decît interpretul cu personalitate proeminentă.
Gulda a fost o astfel de personalitate muzicală, redînd
întreaga desfășurare impresionantă, ca un foc de arti-
ficii multicolore, depășind statutul de „pirotehnician”,
cîștigînd rolul regizorului deplin afirmat, credincios
ideilor, stilului mozartian. 

Prezentarea crescător gradată a personalității lui
Gulda impune acum sublinierea temperamentului său
dinamic. O primă dovadă poate fi dezinvoltura condu-
cerii Orchestrei Filarmonicii din München, care l-a
însoțit în 1986 la interpretarea preabinecunoscutului
Concert nr. 20 în re minor, K. 466 de același compo-
zitor. Lăsînd în subsidiar alt aspect al nonconformis-
mului său, ilustrat deobicei prin refuzul fracului și
papionului pe scenă în avantajul sacoului diurn, al
maletei cu guler pe gît sau al bluzei cu desen oriental,
voi remarca și în cazul versiunii acestui concert dina-
mismul, credința în dramaturgia muzicii, corelarea
inteligentă, argumentată a contrastelor de tempo-uri și
nuanțe, lejeritatea solară a cîntului pianistic, asemă-
nător conversației calme, în deplină înțelegere, mon-
tajul aproape filmic al frazelor melodice, al întregului
„scenariu” semnat de Mozart. Gulda nu a fost dirijor
de meserie, mîinile sale nu expuneau în aer desenul
clasic al purtătorului de baghetă, însă cunoștea deplin
fiecare linie melodică a partidelor instrumentale din
orchestră, anunța la timp cu eficiență și muzicalitate
fiecare început și final de frază, toate accentele,
nuanțele expresive. Sigur că astfel de lucrări, nu foar-
te dificile pentru ansamblul simfonic, sunt în general
deplin însușite de instrumentiștii performanți din
orchestre, dar nu aș putea spune că la München, în
vara lui 1986, ei ar fi putut cînta și în absența condu-
cătorului. Cum se întîmpla în cazul lui Leonard
Bernstein sau Daniel Barenboim, cunoscuți în dubla
ipostază de soliști și dirijori. Gulda nu a petrecut
minutele cît a durat introducerea orchestrală așteptînd
liniștit la pian începutul partiturii sale, el și-a impul-
sionat colegii de scenă, atenți deopotrivă la notele de
pe portative, la semnele lui ce modelau substanța
muzicală. Doar în timpul pasajelor solistice solicitan-
te ca scriitură, ca dinamism, ca dificultăți tehnice, pri-

virile lui Gulda erau reținute pe claviatură. În rest,
avea grijă simultană de textul său, de textul orchestrei,
spre care își arunca ochii permanent. Remarcînd acum
prezența sa scenică, trebuie să subliniez impactul asu-
pra ascultătorului aflat doar în preajma aparatelor de
redare a înregistrărilor. Lipsa imaginii reale este supli-
nită îndestulător de dinamismul interpretărilor lui
Gulda, care au triplu efect: nu te lasă indiferent, rețin
atenția pe întreg parcursul spectacolului muzical,
rămân timp îndelungat în memorie.

Complexitatea scriiturii orchestrale cunoscută din
cele cinci Concerte pentru pian și orchestră de
Beethoven nu i-a pus nici o problemă lui Friedrich
Gulda, revenit în vara anului 1989 la încă o ediție a
Festivalului muzicii pentru pian de la München. Noua
invitație a fost argumentată de valoarea sa ca pianist,
în acord major cu succesul de public și, în consecință,
cu succesul comercial. Interesant este că renumele lui
Gulda, posesor al „dublei cetățenii”, în universul
muzicii academice și în universul muzicii de jazz, nu
a afectat interesul publicului german adept al genuri-
lor academice (cameral, simfonic, operă), public mai
reticent față de genurile de divertisment, sau conside-
rate astfel. Meritul lui Gulda este cu atât mai mare
pentru că înregistrase un disc de jazz în 1962, cînd
publicul austro-german încă nu asimilase ideea
coexistenței pașnice a muzicii academice cu jazz-ul.
Sau, dacă nu a fost un conflict real, cele două genuri
au păstrat oricum distanța mai mult sau mai puțin
„disprețuitoare”.  

La începutul deceniului 1961-1970, puținii vest-
europeni cu deschidere culturală și pregătire muzicală
ambivalentă au luat ca model grupul mic de jazzmen
americani interesați și de tehnicile compoziționale
academice tradiționale europene – Duke Ellington,
John Lewis și „Modern Jazz Quartet”, George
Russell, Dave Brubeck, Bill Evans, în Europa purtă-
torii noului steag fiind Jacques Loussier, Claude
Bolling, André Hodeir, formația vocală „Les Double
Six” din Franța, în Germania românul Eugen Ciceu.
În anul apariției, 1962, discul Gulda Jazz a fost primit
cu destulă indiferență, deși virtuțile pianistice, talen-
tul de compozitor spuneau ceva despre posibilitățile
sale creatoare în acest domeniu, iar coechipierii ame-
ricani de studio erau destul de cunoscuți – Jimmie
Rowser – contrabas și Albert Heath – baterie. De
reținut că toate piesele (cinci la număr) erau
compozițiile sale și că au fost înregistrate pentru o
casă de discuri importantă: RCA. 

La rîndul lor, mulți jazzmen s-au arătat neîncreză-
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tori față de acest muzician „cu două fețe”, neîncreză-
tori și, fără îndoială, geloși pe talentul imens al pianis-
tului cu o pregătire teoretică-instrumentală solidă,
căștigător la doar 16 ani al Concursului Internațional
de pian de la Geneva, deja afirmat ca interpret perfor-
mant al unor lucrări de Bach, Mozart, Beethoven,
Schubert, Ravel, Debussy ș.a. La fel ca Eugen Ciceu
– Friedrich Gulda a căștigat încrederea lumii muzicale
academice pe măsura trecerii anilor, cele două „lun-
trii” cu care a navigat pe apele muzicii nemaifiind pri-
vite ca niște ciudățenii. Un exemplu onorant pentru
societatea muzicală românească este participarea sa în
1967 la a IV-a ediție a Festivalului Internațional
„George Enescu”. Informația aceasta nu figurează pe
nici un site Wikipedia sau în alte surse importante de
informație, dar se cuvine știut că în acel an Gulda a
susținut două concerte, la București și Cluj-Napoca.
Recitalul din Sala Palatului a cuprins Preludii de
Claude Debussy, Valsuri nobile și sentimentale de
Ravel, Menuet și Ecossaise de Beethoven, compoziția
proprie Shuffle3, iar programul simfonic susținut la
București și la Cluj-Napoca împreună cu Orchestra
Filarmonicii „Transilvania” dirijată de Emil Simon a
dat posibilitatea publicului să-l asculte pe Gulda inter-
pretînd Concertul nr. 20 în re minor K. 466 de Mozart.
Profitînd de prezența sa în România, „Electrecord” a
înregistrat un Blues adhoc la care au participat cîțiva
dintre cei mai valoroși jazzmen români ai epocii:
saxofonistul Dan Mândrilă, chitaristul Alexandru
Avramovici, contrabasistul Johnny Răducanu și bate-
ristul Bob Iosifescu.4

Continuînd aici prezentarea imposibil altfel decît
selectivă a carierei lui Friedrich Gulda în domeniul
jazz-ului, rețin primul său succes discografic major cu
albumul Ineffable: The Unique Jazz Piano of
Friedrich Gulda, difuzat în 1967 tot la o casă de dis-
curi prestigioasă: „Columbia”. La jumătatea anilor
’70, formula de trio și solitudinea pianistică îi asigu-
rau confortul maxim în studio, pentru că această serie
de înregistrări i-a prilejuit din nou lui Gulda doi par-
teneri americani cunoscuți – contrabasistul Bob
Cranshow și același baterist Albert Heath. Alegînd o
singură temă din colecția de melodii clasice america-
ne, romantica I remember april (1942, autor Gene de
Paul), Friedrich Gulda și-a exprimat în continuare
opțiunea stilistică hard bop improvizînd pe teme
moderne compuse de J.J. Johnson – „Lament” (prilej
de confesiune pe claviatură) și valsul „Ineffable” de
Jimmie Heath. Important a mai fost atunci, în 1962,
că muzicianul austriac a compus două piese originale,

interesante, în stilul menționat: „Quartet” și „The
Horn and I”. Astfel, Gulda s-a definit complet și ca
muzician de jazz: bun cunoscător al stilurilor celor
mai importanți pianiști moderni, cu o tehnică pianisti-
că redutabilă ce includea virtuozitatea impresionantă,
fantezia melodică întrupată în fraze cînd liric-roman-
tice cînd abrupt moderne, inventivitatea armonică,
ajunsă la, dar nu eșuată în asperități disonante. Ca
autor de teme, aranjor și pianist, Friedrich Gulda se
definea muzician ambivalent, de formație academic
europeană și jazzistic americană prin tușeul pianistic
delicat, rafinat, șlefuit în „școlile” Bach-Mozart-
Beethoven-Debussy-Ravel și prin rădăcinile moderne
sădite de Art Tatum sau Bill Evans. Memorabilă îmi
pare altă compoziție a sa, „Prelude”, de pe discul în
discuție, în care sunt sintetizate elemente de scriitură
specifice la Bach, Satie ori Tete Montoliu, printre
alții. 

Încă un argument în privința dialogului jazzistic
Europa-America de Nord este duetul lui Friedrich
Gulda cu Herbie Hancock, înregistrat la Festivalul
„Mozart” de la Salzburg în 1989. Neîncrederea aus-
triecilor față de muzica americană, evidentă la începu-
tul anilor ’70, a rămas de domeniul trecutului. Atunci,
în ’89, tema de jazz modern a lui Miles Davis „All
Blues” a sunat, desigur, pur americană sub degetele
lui Hancock, ușor intelectualizată în viziunea lui
Gulda. Ce-i drept, tehnica sa de pianist concertist i-a
permis mai multe formule melodice îndrăznețe, inedi-
te, sprințare, dar frumusețea și atracția acelei versiuni
a constat tocmai în dialogul spațiilor culturale, aflate
în comuniune prin armoniile moderne opulente alese
de cei doi pianiști.  

Nu numai Herbie Hancock și-a împărțit scenele cu
Friederich Gulda: i-au mai dat replica improvizată
conaționalul, prietenul și partenerul său de experiențe
muzicale, pianistul de jazz-rock Joe Zawinul (amîn-
doi au sfidat legea austriacă în timpul celui de-Al
Doilea Război Mondial cîntînd jazz, atunci interzis!),
Cick Corea (împreună cu Gulda și renumita orchestră
Concertgbow din Amsterdam dirijată de Nicolaus
Harnoncourt a interpretat Concertul în mi bemol
major K.V. 365 (316a) de Mozart. 

Nu îmi propun să epuizez aici lista conjuncției ste-
lelor muzicii academice și de jazz pe scenă sau în stu-
dio cu Friederich Gulda. Însă merită consemnate două
creații ale sale – prima, din perioada de final a radica-
lismului avangardist, sesiunea de înregistrări realizată
la Televiziunea Germană din Hamburg în zilele de 7
și 12 decembrie 1969. Pentru acele momente, Gulda a

181181CONVORBIRI  LITERARE



solicitat cinci tineri instrumentiști de mare viitor în
jazz-ul modern și muzica polistilistică a deceniilor
care au urmat, așa numitul crossover de astăzi: bate-
ristul Klaus Weiss, contrabasistul Barre Phillips, chi-
taristul Pierre Cavalli, saxofonistul John Surman,
trompetistul Kenny Wheeler. Atunci s-a creat colectiv
și spontan Suita Wheel in the right machine, conform
ideilor lui Gulda – suită dedicată unor muzicieni
diferiți ca strategie de stil, sub influența cărora a
intrat, muzicieni reținuți de istorie: John Coltrane,
Joao Gilberto, Al Heath, partea a patra fiind un gînd
muzical îndreptat spre cei meniți să aducă înnoirea în
muzică. Noutatea reprezentînd pentru Gulda un punct
de plecare al întregii sale gîndiri artistice, nu numai în
jazz. Se cuvine reprodusă explicația sa referitoare la
ultima parte a suitei, To the new people:

Bineînțeles, ar putea fi dedicată/intitulată „Celor
tineri”. Dar am preferat „to the new people” deoare-
ce noutatea, sau, dacă vreți, tinerețea nu se potrivesc
neaparat cu vîrsta, mă refer și la vîrsta aproape bibli-
că. Improvizația cu Klaus Weiss s-a dezvoltat în
direcția blues-ului, care le este foarte aproape celor
numiți „new people” și „old people”. Vom spune
ceea ce ne este tuturor aproape de suflet. Este posibil
ca toată muzica mea să fie caracterizată, adresată to
the new people.5

Cele patru elemente de referință stilistică la
sfîrșitul anului 1969 au fost hard bop, bossanova,
fusion și freejazz, ultimul stil menționat fiind integrat
cu măsură în combinația ce mai includea trăsături de
blues modernizat și cooljazz. Ascultată după 53 de
ani, suita Wheel in the right machine poate constitui o
rotiță importantă în mecanismul muzical la care
Gulda a meșterit o viață, mecanism-strămoș al amin-
titului curent aflat astăzi în plină evoluție: cross over.

A doua creație a lui Gulda este tot o suită, dar mult
mai complexă, de data aceasta orchestrală, conținînd
fragmente din proiectul său de operă Insula
Paradisului, suită prezentată (muzică și explicații ale
autorului) prima oară la Filarmonica din München în
seara de 20 iulie 1989. Compoziția lui Gulda tentează
jazz-ul simfonic din motive de alcătuire sonoră –
orchestră simfonică, instrumente, moduri de emisie,
ritmuri specifice deopotrivă genului academic
menționat și jazz-ului (datorită unui octet instrumen-
tal ce cuprinde și un sistetizator), pentru că a fost folo-
sit Mașul funebru din Sonata pentru pian opus 26 de
Beethoven, dezvoltat orchestral, pentru că există un
solo de pian, considerat de Gulda recitativ, preludiu al
unui cunoscut cîntec liric grecesc, iar finalul scurt este

rezervat unor instrumente de percuție specifice Africii
de Sud. Suita „Insula Paradisului” își mai justifică
intenția apropierii de genul jazz-simfonic deoarece
este o lucrare programatică, bazată pe o poveste, rela-
tată de compozitor publicului. Am scris mai sus
„compoziția lui Gulda tentează jazz-ul simfonic” pen-
tru că secvențele de muzică academică și jazz alter-
nează, nu sunt combinații structurale – totul repre-
zentînd un pendul ce își mișcă acul de la un gen muzi-
cal la altul. Astfel, lucrarea lui Gulda intră în plutonul
mare al lucrărilor compuse în lume începînd din 1924
(George Gershwin – Rhapsody in blue) în care s-a
încercat combinarea limbajului muzicii academice
europene cu limbjaul jazz-ul dar nu s-a reușit decît o
imitație, sau, pentru a-l cita pe Leonard Bernstein, „s-
a copt o plăcintă în care umplutura rămîne umplută și
coaja – coajă”.

M-am așteptat ca Friedrich Gulda, pianist perfor-
mant de muzică academică europeană și de jazz ame-
rican, să realizeze mai ușor decît o serie lungă de
muzicieni o compoziție specifică jazz-ului simfonic,
în care improvizația să interfereze structural cu parti-
tura, dar i-a lipsit a treia performanță: a fost și un
excelent orchestrator, însă nu compozitor. Aceasta
rămîne observația unei realități, nu o critică. La
dimensiunile plurivalente, la calitățile sale de pianist
în domeniul muzicii academice și al jazz-ului, el a
lăsat artei sonore culte creații interpretative de mare
calitate, ce îi justifică revenirea oricînd în zonele de
atenție și admirație ale publicului, ale profesioniștilor,
prin intermediul înregistrărilor audio-video.  

Note:
1. Coroană – semn dispus în partitura muzicală deasu-

pra notei sau a pauzei spre a le prelungi durata, astfel
obținîndu-se și un suplimentar efect expresiv.

2. În privința sonatelor am ca obiect de comentariu
ediția discografică The Gulda – Mozart Tapes II – 6
Sonatas. Deutsche Grammophon GmbH, 2007

3. Electrecord, Al IV-lea Concurs și Festival
Internațional George Enescu București, septembrie 1967,
EFE 20, ediție documentară.

4. Seria Jazz Electrecord, nr. 5, Jam Session în studio.
EDD 1180, 1967, fața 1.

5. YouTube: Friederich Gulda Quintet – Hamburg,
Germany, 1969-12-07,12. Postare 28 02 2016, accesată de
A.V. la 10 08 2022., 14:21
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„Autorii excesiv lăudați plătesc uneori în
posteritate; valoroșii ignorați își iau revanșa. O
muzică prea multă vreme evitată poate izbucni
uneori cu o forță neașteptată”. Gândul compozi-
torului Anatol Vieru (1926-1998), preluat de fiul
său într-un text publicat în 20011, surprinde
însăși soarta de care au avut parte muzicile sale
greu de situat, „muzici ciuruite de timp”, străbă-
tute de „ideea timpului și a memoriei”2. Anatol
Vieru este autorul unor stranii și cu totul surprin-
zătoare ambianțe sonore din filmele celor doi
„mari ignorați” ai cinemaului din România:
Mircea Săucan și Slavomir Popovici. A mai
colaborat cu Malvina Urșianu, Iulian Mihu,
Andrei Blaier și Mircea Daneliuc.

Cea dintâi partitură pentru un lungmetraj
datează din 1960: Când primăvara e fierbinte,
debutul lui Mircea Săucan, regizor a cărui
inadaptabilitate în raport cu oamenii influenți,
instituțiile sau persoanele „cu trecere” era o
„stare organică”, iar refuzul de a face concesii –
glumește Sorin Vieru, fratele compozitorului –
„atrăgea ţânţarii cenzurii”3. Săucan a dat dovadă
de „adevăratul curaj” – acela de a nu gândi ca
toată lumea, împreună cu turma. Felul insolit în
care Vieru construieşte relaţia muzicii cu sunete-
le și zgomotele din natură, integrându-le armo-
nios imaginilor trimite la colaborarea dintre
Andrei Tarkovski și compozitorii filmelor sale:
Viaceslav Ovcinicov și, mai ales, Eduart
Artemiev. Pentru regizorul Călăuzei, problema
centrală a muzicii este tot timpul, memoria.
Forța ei vitală se poate uneori materializa până
la limita dispariției ei, cum se întâmplă în muzi-
ca scrisă de Vieru pentru Iacob. 

În Uzina (1963), insolitul documentar al lui
Slavomir Popovici, uriaşa hală unde îşi
desfăşoară activitatea sute de muncitori, este un
univers în sine, un adevărat personaj dramatic.
Primite de critică extrem de nefavorabil, aseme-
nea filmelor lui Saŭcan, experimentele estetice
ale lui Popovici sunt expresia căutării „unui nou
alfabet vizual capabil să comunice noua lume în
coordonatele ei fundamentale” (Adina
Brădeanu). Soarele negru (1968), documentarul
lui Popovici pe muzica vocal-simfonică a lui
Anatol Vieru (feat. Corul Madrigal), este un dia-
log între icoane (ce reprezintă Prohodul
Mântuitorului) și o serie de versuri despre lucru-
rile „de pe urmă”, despre „nesfârșire”: „Ne
doare bezna / bezna e sufletul Soarelui / raza e
măduva întunericului…”. 

Regizorul de film, credea Anatol Vieru, e
obligat „să mediteze mai mult asupra coloanei
sonore”, „să se cultive în domeniul muzicii –
atât cea clasică, cât și cea modernă – care a făcut
progrese în căutarea ambianțelor sonore”4. Un
astfel de regizor a fost Mircea Săucan. În filmele
lui, departe de a fi pe punctul să dispară, muzica
este un element esențial pentru desăvârșirea
viziunii regizorale, contribuind și la aprofunda-
rea percepției filmului ca întreg. Este atât de
organic unită cu imaginea, încât eliminarea (sau
înlocuirea ei) sărăcește profund semnificația
imaginilor, slăbind considerabil impactul audio-
vizual asupra spectatorului. Pentru 100 lei,
Anatol Vieru – „cinefil care nu vede prea multe
filme și colaborator moderat al cinematogra-
fiei”5 – compune o muzică extrem de pregnantă,
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copleșitoare, cu reverberații tragice, ca un alter
ego al psihologiei personajului jucat de Dan
Nuțu. Iar „zgomotele din final (care e un film în
film) anunță parcă sfârșitul istoriei” – scrie
Virgil Duda6. Muzica și zgomotele rămân însă
doar în copiile-pozitiv nedistruse ale filmului. În
varianta trunchiată de cenzură, difuzată după
multe (și tragice) peripeții, nu au rămas. Nici nu
aveau cum. De aceea au fost – în totalitate –
înlocuite de o abundentă ilustrație muzicală soft
jazz, inofensivă și ineficientă, diluând
substanțial „caracterul himeric”7 ce dădea atâta
forță versiunii inițiale, de autor, a Sutei de lei. 

Impresii din copilărie (1977)8 îl surprinde pe
compozitorul Anatol Vieru dirijând cunoscutul
opus enescian și vorbindu-le studenților de la
Arte Plastice — filmați printr-o succesiune de
travellinguri circulare – despre legătura dintre
muzică și pictură, dintre sunete și culori, despre
„sentimentul intraductibil care există în sunete și

numai în sunete”. Impresiile lui Enescu, spune
Vieru, sunt „o colecție de tablouri pictate din
amintire cu o prospețime neobișnuită. Este, pro-
babil, prospețimea cu care-și amintesc oamenii
bătrâni de plaiurile și împrejurările copilăriei
lor”. Un student îl întreabă dacă în această lucra-
re există, cumva, presentimentul morții. Anatol
Vieru: „Dacă există, presentimentul morții este
ca un fel de întoarcere la origini, nu are un carac-
ter dramatic, furtunos, ci este un fel de reîntoar-
cere la izvoare.”

Prietenia dintre Anatol Vieru și Mircea
Săucan era „o legătură de destine între doi
oameni care pleacă să învețe la izvorul
absurdităților, talentul lor răsturnând până la
urmă absolut tot ce era politică”. Amândoi, își
amintește Radu Cosașu, „au avut puterea să nu
se lase zdrobiți de idealul pe care l-au văzut cu
ochii lor că nu se mai întruchipează decât în
urâțenie și în atrocitate. Se lămuriseră”9.

Note:
1. Textul apare și în Anatol Vieru — O viață dedicată

muzicii (Ed. Universităţii Naţionale de Muzică, București,
2008, p. 151-158) .

2. Valentina Sandu-Dediu — În căutarea
consonanțelor (Ed. Humanitas, București, 2017, p. 121).

3. Fantasme și adevăruri. O carte cu Mircea Săucan
(Ed. Liternet, 2007, p. 255).

4. „Almanah Cinema” 1974, p. 155.
5. id.
6. Fantasme și adevăruri. O carte cu Mircea Săucan

(Ed. Liternet, 2007, p. 322).
7. Anatol Vieru, Ordinea în Turnul Babel (Ed. Hasefer,

București, 2001, p. 85).
8. Film-eseu realizat de Mircea Săucan la trei ani după

imensul scandal cu 100 lei, când regizorul a fost margina-
lizat la Studioul de filme documentare “Alexandru Sahia”.

9. Fantasme și adevăruri. O carte cu Mircea Săucan
(Ed. Liternet, 2007, p. 248-249).
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Condeie regale în „Convorbiri literare”, crestomație,
selecție texte (din colecția revistei „Convorbiri literare”,
anii 1900-1935), studiu introductiv, traducere scrisori,
note: de Aurora Ciucă, Editura Timpul, Iași, 2022, 300 p. 

La o trecere prin paginile revistei
noastre cititorul ar avea surpriza și/
sau plăcerea să descopere, ca un „un
fapt neobișnuit, probabil unic în pei-
sajul revistelor literare europene de la
începutul secolului al XX-lea”, sem-
nături regale, scrie Aurora Ciucă.
Drept pentru care a strâns în această
carte textele semnate de Regina
Elisabeta, Regina Maria, Principele
Carol, Principesa Ileana dar și unele dedicate acestora de
către nume de referință ale României de atunci.

Astfel, de exemplu, în revista Convorbiri literare au
apărut scrisori ale Reginei Elisabeta (Carmen Sylva) către
George Enescu, „copil drag al sufletului ei”. De altfel,
printr-o „scrisoare testamentară” Carmen Sylva îi lăsa lui
Alexandru Tzigara Samurcaș, cel care conducea revista,
dreptul de a publica o serie de scrisori ale sale, unele fiind,
de pildă, primite de la Vasile Alecsandri.

Ori, în numărul din ianuarie 1924, sunt publicate câte-
va pagini scrise de Maria „cu puțin înainte de a deveni
Regină”, în care aceasta scria: „mai presus de toate, un
lucru mi-e sfânt: iubirea pentru țara aceasta, pe care mi-o
apropiasem prin lacrămi și suspine. Mă simțeam legată de
ea cu lanțuri de fier, prinsă prin inimă, creier și sânge;
simțeiam că fiecare din cei șase copii pe care îi născusem
pentru ea, era o verigă a acestui lanț puternic, pe care
numai moartea sau un cataclism putea să-l rupă”.

Frumoase sunt și scrisorile (poemele) adresate sau
dedicate Reginelor semnate de nume importante din viața
literară/ culturală a țării, de la Alecsandri, Iacob Negruzzi,
Titu Maiorescu, Al/ Tzigara-Samurcaș, Simion Mehedinți
ș.a., din care se vede prețuirea pe care o câștigaseră aceste
„capete încoronate” pentru felul în care trăiau pentru
România.

Structura cărții (după prefață: Invitație la lectură, de
Aurora Ciucă): Regina Elisabeta – Carmen Sylva, Despre
Carmen Sylva (texte semnate de: Iacob Negruzzi, Titu
Maiorescu, Duiliu Zamfirescu, Al. Tzigara-Samurcaș,
Simion Mehedinți, D. Onciul, Mircea Djuvara), Regina
Maria, Despre Regina Maria (texte semnate de: Simion
Mehedinți, Al. Tzigara-Samurcaș, Nicolae Petrescu,
Nicola Arion, C. Gerota, Emilian I. Constantinescu),
Carol, principe al României, Principesa Ileana.

Un volum prin care cititorul poate redescoperi
„oameni cari au fost”, fie ei „capete încoronate” ori trudi-
torii pentru literatura română, care, în paginile revistei
„Convorbiri literare” au tradus și/sau au publicat scrierile
acestora, au scris despre felul în care le-au înțeles și prețuit

devotamentul pentru țara noastră. 
Încheiem scurta semnalare a acestei inițiative de inte-

res cu un fragment dintr-un text intitulat Regina Elisabeta
și cultura românească, din numărul din martie 1916, sem-
nat de Al. Tzigara-Samurcaș: „Lipsită de altă fericire decât
a împlinirii datoriei, era firesc ca munca să fie singura
mângâere a Reginei. Viața întreagă Și-a petrecut-o
lucrând, voind să lase poporului pilda unei hărnicii cinsti-
te. (...) De la început a luat sun înalta Sa protecție toate
operile de caritate și societățile de încurajare a lucrului,
mai cu seamă la copii și femei. (...)

Iar cu prilejul uneia din nenumăratele vizitări a
școlilor din țară, Doamna Elisaveta asigură că fiind peste
tot primită de copile ca o mamă, țin a fi muma lor”. 

Mihai Maxim, Brăila otomană. Materiale noi din
arhivele turcești. Registre de recensământ din secolul 16,
Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2013, 356 p.

Semnalăm o altă carte din „seria” publicată de Mihai
Maxim la editura brăileană Istros des-
pre Brăila otomană, acum despre noi
materiale preluate din arhivele
turcești, și anume  registre de recen-
sământ datând din secolul al XVI-lea.

Acest volum este rezultatul unor
stagii de documentare în iunie și
noiembrie 2012 și iunie 2013 la
Arhiva Otomană de pe lângă
Președinția Consiliului de Miniștri a

Republicii Turcia (T.C. Bașbakanlık Osmanlı Arșivı –
BOA), provenite din fosta arhivă a primilor miniștri (mari-
lor viziri) otomani, și, totodată, cea mai mare a Turciei
(reamintim, are cca. 130 de milioane de unități arhivisti-
ce). Autorul a căutat, fotografiat și adus la Muzeul Brăilei
materiale documentare, cu precădere registre (defteri)
turcești (a apărut și o „știință auxiliară”, „defterologia)
despre istoria orașului în perioada otomană (1540 – 1829).
Și-a propus constituirea unui fond arhivistic, „Fondul
turco-osman Mihai Maxim”, în cadrul Bibliotecii
Muzeului Brăilei. 

În carte sunt detalii despre rapoarte ale Intendentului
Construcțiilor al Imperiului relativ la diferite reparații ale
cetății Brăilei, registrele ienicerilor (cu o scurtă prezentare
a ce sunt ienicerii), tunarilor ș.a., unele moșteniri, evidențe
contabile, arenda Brăilei (cu detalii despre sistemul de
arendare, sistemul vamal, Arenda Schelei/ Portului ș.a.),
registre de recensământ privind târgul și kaza-ua Brăilei
ș.a.

Doar câteva din concluziile autorului, după analiza
acestor registre: în secolul al XVI-lea (când Brăila se mai
numea Berâil, ulterior fiind Ibrail), populația musulmană
din cele patru cartiere (mahalle) era în 1570 de 495 – 611
de persoane, în 1597-98 de 357 – 435 de persoane. Cea
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creștină, împreună cu țiganii: 4700 -5800 de persoane în
1570, iar în 1586 – 1587: 3400 – 4200 de persoane ș.a.
Scăderea este datorată și atacurilor lui Ion Vodă și Mihai
Viteazul.

Structura cărții (după Cuvânt înainte): I. Materiale noi
din arhivele turcești, II. Registre de recensământ din seco-
lul 16, și, în final, Concluzii și câteva ilustrații.

Desigur, sunt și alte informații, detalii, fotocopii după
registre destinate mai ales specialiștilor, dar din aceste
pagini cei interesați pot înțelege diverse aspecte privitoare
la situația/ evoluția Brăilei în perioada de timp avută în
vedere.

Farid Huseyn, Închinare memoriei, traducere de
Nicolae Spătaru, prefață, (Ca) o viață trăită în poezie, de
Grigore Chiper, coperta: Dumitru Maxim, Editura
Quadrat, Chișinău, 2021, 140 p.

În ultimii ani am scris despre mai
multe volume ale unor autori azeri
traduse în limba română de traducă-
tori din Moldova de peste Prut.
Amintim acum de Ion Hadârcă, cu
Nizami sau de Nicolae Spătaru, cu
Ajdar Ol (o carte prefațată tot de
Grigore Chiper). Tot Nicolae Spătaru
a tradus și această carte a lui Farid
Huseyn (născut în 1989 într-un oraș
din Azerbaidjan, Kurdamir), care în momentul apariției
cărții își pregătea teza de doctorat la Muzeul Național de
Literatură „Nizami Ganjavi”.

Poemele din acest volum (cel mai probabil o antolo-
gie) sunt împărțite în trei cicluri: Orașe și poezii, Lirică și
antilirică și Lecții de educație a sufletului, în care vedem
și unele diferențe de abordare dar și continuarea evidentă
a unor motive, linii tematice ș.a. Putem numi suferința,
curgerea timpului. O alta este singurătatea (un poem se
numește Alfabetul singurătății), alta, de exemplu, este cea
religioasă, la modul general vorbind. Unul din poeme, din
ciclul Orașe și poezii (în care amintirile din țările/ orașele
văzute – fie că este vorba de Bazarul Khan Khalil, Piața
Tahrir, Piața Roșie, Big Ben, Topkapi ori de altele – sunt
simeza pe care se țes aștern meditațiile poetului pe diverse
teme), se numește Biserica Mântuitorului pe Sângele
Vărsat: „Crucea nu înseamnă niște grinzi bătute,/ ci nume-
le locului în care s-a mutat Hristos”, și azi, „cu fiecare
lumânare aprinsă/ ne luminăm păcatele”. 

Dacă analizăm felul de a scrie al lui Farid Huseyn (un
autor cu solide lecturi, călătorii în diverse locuri din lume,
și, din ce se vede, și cunoaștere a felului în care se scrie pe
alte meleaguri) vom regăsi și accente elegiace, pe alocuri
și parcimonie de cuvinte (nu neapărat/ nu numai în mini-
ciclul numit Haiku din închisoare, un set de terține, să le
spunem, vag în stilul poemului nipon amintit; probabil
autorul a vizat numai acest element formal), și tendința

spre sapiențial/ aforistic ș.a.
Sunt doar câteva gânduri, în tonul rubricii, despre

acest volum numit pe drept (deși nu este nici monocrom,
nici formal tematic) Închinare memoriei. Este un lucru
care se vede la tot pasul în volum, însă pare că totul stă sub
semnul unui fel personal de a vedea lucrurile, nu neapărat
al înțelegerii/ cunoașterii, ci mai degrabă al ideii că „viața
nu este învățătorul,/ ea doar ne învață să punem întrebări”.

Farid Huseyn este o alegere interesantă a editurii
Quadrat. Un nume de remarcat al poeziei azerbaidjene de
azi. Încheiem, nu înainte de a remarca fluența traducerii în
română și faptul că este un volum realizat îngrijit, cu un
fragment din poemul Nodul amintirilor: „După prieteni
infideli,/ speranțe deșarte, Controlul pașapoartelor din
inima mea/ devine din ce în ce mai sever.// E de-ajuns să
dezlegi nodul amintirilor,/ că imediat flacăra îți cuprinde
trecutul/ și-ți arde ziua de azi,/ iar viitorul se transformă în
cenușă”.

Irene Postolache, Cinei-i hoțul, teatru pentru copii,
Editura Creator, Brașov, 2022, 118 p.

În martie 2021 prezentam în această rubrică alte trei
cărți ale Irenei Postolache (născută în
Comăneşti, judeţul Bacău, azi trăitoa-
re în Buşteni, Prahova), anume Muta,
o mătură care vorbeşte prea mult,
apărută la editura ieșeană Junimea,
Petrişor şi bănuţii de aur, apărută la
Editura Creator, din Braşov, și Ursul
Vasilică şi îngheţata, Editura Libris
Internaţional, Braşov, toate fiind
daruri ale autoarei pentru cei mai

micuți dintre cititori.
Acum autoarea ne propune „șase povești vesele” care

sunt scrise pentru a fi puse în scenă pentru bucuria copii-
lor. Acestea au titluri potrivite pentru a stârni curiozitatea
cititorilor: Biță, Diță și cu Liță nu mai papă azi cărniță, Ce
întuneric e sub masă, Pernă rece, pisoi cald, Cerceii sunt
perechi, doi cercei două urechi, A dispărut borcanul cu
dulceață și Mă primești la dumneata pe balcon?

Din varii motive, unele ținând de bugetele de familie,
altele de dorința și voința părinților dar și de legile anapo-
da de pe piața cărții, sunt destul de puțini autori care
încearcă să scrie cărți pentru copii. Unii înțeleg ce înseam-
nă asta, alții mai puțin sau deloc. 

Remarcam și prima dată când i-am răsfoit scrierile, că
aceste cărți semnate de Irene Postolache sunt scrise pe
limba și înțelesul celor cărora le este adresată. Astfel, în
aceste „povești vesele” oamenii vorbesc cu păsările și cu
animalele, și toți încearcă să facă totul mai frumos, mai
bun în jur. Doar, așa cum spune motanul Babanul vrăbiuței
Vuța, „Cine a mai pomenit un om care să nu-i iubească pe
copii?” și să nu dorească să le arate ce-i mai frumos pe
lume. 
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Așadar, tot felul de personaje, fie ele Vulpea,
Iepurașul, motanul Babanul, Vrăbiuța Vuța, porumbița
Bița, pisicul Lene, Pisica Pușa, Cățelușa Țușca, Ursul,
Lupul, domnul Popescu, Duță, Luluță, Irina, Dan, Piticul
cu Patru Bărbi ș.a. ș.a. își primesc locul și replicile (despre
cercei, despre borcane cu bunătăți, cine are și cine nu voie
să latre, cum e cu lenea la pisoi, căutarea cloștii, lupul
detectiv și ursul hoțoman etc.) în aceste „povești vesele”,
din care nu cităm aici un fragment cu titlu de exemplu din
lipsă de spațiu, imaginate astfel încât să îi țină pe copii cu
sufletul la gură și să le ofere și învățături de mai bine și
pentru a face lumea mai liniștită, mai frumoasă, mai bună.

Nu în ultimul rând, și această carte este realizată îngri-
jit și din punct vedere tipografic, nu doar plină de
învățăminte frumoase și utile, atât de necesare copiilor; nu
trebuie uitat nici modul în care sunt prezentate, care, îmi
pare, este un aspect asupra cărora autoarea a insistat cu
osebire în toate cărțile sale.

Aşadar, încă o carte scrisă de Irene Postolache, pentru
cei mai mici dar, cei care scriu carte pentru copii ştiu asta,
adesea şi mai pretenţioşi cititori, pe care o semnalăm acum
cu drag, cum facem de fiecare dată când este posibil, în
„Convorbiri literare”.

Romanian culture. A crush course, Editori. Ileana
Oana Macari, Iulia Andreea Milică, Editura
Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2021, 206 p.

Cartea de față a apărut, ca rezultat al unui efort de
echipă (13 semnatari de la diferite facultății ale
universității ieșene) coordonat edito-
rial de către Ileana Oana Macari și
Iulia Andreea Milică în legătură cu un
proiect universitar intitulat
Internaționalizare prin creșterea
vizibilității ofertei educaționale și
susținerea mobilității academice,
acoperind o arie tematică mai largă
însă: istorie, limbă, geografie, organi-
zare politică și administrativă, sistem
educațional, media, arte, religie, mentalități, familie și
interacțiune socială, bucătărie etc, toate, citim în introdu-
cere, „într-o abordare academică accesibilă”, dar și „bine
documentată”.

În linii mari, autorii au realizat un tip de prezentare a
țării, succint, din toate aceste perspective enunțate, bazată
și pe o bibliografie în genere cât mai aproape de zilele
noastre. Textele autorilor vorbesc și despre diverse etape
istorice/ evoluția limbii/ societății ș.a., oferind și o serie
cifre, incursiuni în istorie, nume de personalități care au
avut un rol sau altul în diverse domenii. Dar, și așa, sunt
atinse diverse subiecte într-o manieră care poate duce și la
conturarea unei imagini a evoluției țării, peste timp, în linii
mari. Pe de altă parte, pentru cei care doresc o aprofunda-
re, poate oferi „suport”/ punct de plecare și pentru diverse

discuții, de altfel curente pe planetă, atinse aici doar
tangențial, fiind vorba de o abordare succintă – cum ar fi
maniera în care s-a dezvoltat economia țării prin re-
așezarea conform și cu noua situație geopolitică a
României, care a dus, de pildă în situațiile de pandemie și
de război la ideea că această direcție de globalizare, așa
cum este acum, nu conferă statelor argumentele pentru
securitatea națională necesară. Sau, la fel, în ce privește
educația și „modelele” preluate, cum au fost ele la noi,
modul în care s-au făcut reformele în învățământ și rezul-
tatele etc. Ori legat de implicațiile și urmările „cazului
„Colectiv”, despre care se amintește aici. Cartea este inte-
resantă, în ce mă privește, și prin alegerile, maniera de
abordare și argumentația autorilor.

În afara celor două editoare, mai semnează: Lucian
Bălănuță, Mihai Bulai, Adrian Crupa, Roxana-Gabriela
Curcă, Alexandru Gafton, Mădălina Elena Mandici, Diana
Mărgărit, Ioan Milică, Ada Iuliana Popescu, Ana-Maria
Ștefan, Roxana Vieru.

Una peste alta un demers succint, dar cu o arie de
cuprindere care poate contribui la formarea unei imagini
asupra României, având, dat fiind faptul că este scris în
engleză, și posibilitatea unei circulații mai largi. 

Alexandru Vîlcu, Poezii pentru copii, amuzante și
hazlii, ilustrații de : Oana Bejinari, Marius Enache, coper-
ta: Michael Balint, prefață (Fă-te suflete copil) de Dan
Iacob, ÎS Firma Editorial Poligrafică „Tipografia
Centrală”, Chișinău, 2022, 74 p.

În buna tradiție a autorilor din
Moldova de peste Prut, unde cartea
pentru copii încă mai are parte de
atenția binemeritată și este realizată
în condiții grafice remarcabile, rugat,
după cum ne zice el însuși, de nepoții
săi, Evelina și Octavian, Alexandru
Vîlcu le-a dăruit celor mici aceste
poezii pentru copii amuzante și haz-
lii.

Așa cum șade bine unei cărți menite celor mici, fie să
fie citite chiar de ei, fie să le fie recitate de părinți sau
bunici, e o călătorie în ceea ce înseamnă lumea copilăriei,
cu întrebările, multe și nevinovate (ce culoare are marea?),
drumurile la grădiniță sau cele imaginare în minunatul
regat al naturii, al florilor, păsărilor și animalelor. Sau
vacanțele, cu scăldatul și atâtea bucurii. Ori „fugărirea” și
prinderea unui „iepuraș de soare” (aflăm că este vorba
despre o rază de soare reflectată în oglindă) și... multe alte
minuni pe care numai în copilărie le trăim.

O carte frumos realizată, scrisă conform scopului căre-
ia a fost menită, să aducă bucurie copiilor, dar și celor mari
când le văd luminițele din ochi copiilor sau nepoților lor.

Marius CHELARU
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Prozator, autor de texte epice scurte, scrise, toate,
sub amprenta umorului, la qualité maîtresse a scrisului
său, membru al Academiei Libere de la Iaşi, purtînd
urmele nobile ale unor dueluri epigramatice cu ceilalţi
spadasini şi cuvîntului, în toate registrele ironiei, de la
intenţia demolării pînă la aceea a corectării prin mijloa-
ce neinvazive a unor obişnuințe din comportamentul
contemporanilor şi de la accentele sarcastice, pînă la
alu ziile (aproape) nevinovate, Sorin Cotlarciuc pătrun-
de, cu cea mai recentă carte, Şapca veneţiană (Editura
24:ore, 2022), în lumea teatrului, deocamdată, la „perso-
nalul artistic”, regizor şi actori. În tre cele trei piese din
volumul debutului în teatru, Şapca veneţia nă, Inocenţa
orbilor şi Releul, lăsînd-o deoparte pe ultima, intitu lată,
nu ştiu de ce, „dramă colectivă”, un text care se circum-
scrie umorului negru („Cît despre decese, spune medi-
cul la prima oră a programului, m-am obişnuit cu ele,
stăm bine pentru un început de săptămînă: avem doi
morţi, tot în partea de jos a satului, cea bles temată de
duhurile rele”), celelalte două pot fi, la rigoare, pre-texte
teatrale. Subintitulată „piesă tragi-comică absurdă”,
Şapca veneţiană reia şi dramatizează prozele Intrusul şi
Incursiune în subconştient din volumul Eşafod pentru
doi îngeri, unde Sorin Cotlarciuc explora subconştientul
în cheie umoristică şi în frisonul farsei: acum secţionea-
ză textul epic în replici, îl recalibrează, dîndu-i o viteză
în plus şi îl contextualizează astfel: „În subconş tientul
meu, aberaţia scurgerii timpului dinspre trecut spre vii-
tor, prin intermediul prezentului, «m-a tras mereu pe
sfoară», jucîndu-mi feste peste feste, precum în fandaxia
burlesc-dramatică ŞAPCA VENEȚIANĂ”.

Şapca veneţiană este o proză amuzan tă şi un posibil
„text de spectacol”, cu enigmele ce se nasc din jocul
timpului şi al faliilor spaţiale, cu lipsa memoriei tempo-
rale reversibile: personajul nimereşte, din greşeală, într-
un apartament de la scara vecină a blocului, unde găseş-
te mereu alţi locatari. Dincolo de tema existenţei unei
„lumi paralele identice”, cu cinci persona je trans-puse
în diverse fracţiuni din timp, dramaturgul insistă pe
fuziunea lumilor – real şi imaginar – care figurează
dorinţa de tot deauna a omului de a se elibera din capti-
vitatea realului, a puti nei şi cenuşiului în care curge
domol cotidianul. În apartamentul blocului se desfăşoa-
ră, în cele două acte-ale piesei, o sarabandă, a proprieta-
rilor, într-un spaţiu-timp unde autorul e un intrus, „per -

soană onorabilă”, cum îi spune un personaj, părînd, însă,
să se afle „ca într-o gaură neagră, unde spaţiul şi timpul
sunt deformate de forţele gravitaţionale”, ceasul nu mai
funcţionează, lăsînd lo cul jocului liber cu timpul şi tem-
poralitatea, iar telefonul „e lip sit de memoria temporală
reversibilă a semnalelor din dimensiunea spaţială a
apartamentului dedublat”. Dar intrusul ajunge, pe urme-
le unor întîmplări ce par farse, la componenta metafizică
a textului autorului său: „La miezul nopţii este o lume
tainică, aflată pe mu chia normalității, care îţi dă un sen-
timent de deconectare şi de stagnare în necunoscut. E
momentul cînd simţi legătura cu divinitatea, care aduce
în centrul atenţiei monologul tău interior, cînd sufletul
vorbeşte mai tare decît mintea”. Un text interactiv pe
multe lungimi care oferă o bună premisă pentru un spec-
tacol de teatru plauzibil.

Cea de a doua piesă, Inocenţa orbilor, purtînd un
subtitlu foarte semnificativ, Tomografie-pamflet a unui
blestem electoral, făcînd, titlu şi subtitlu, o legătură
transparentă cu data primelor alegeri libere din România
postcomunistă, vizează o adunare electorală, zugrăvită
în tot comicul său involuntar şi în deriziunea ierarhiilor
de partid („Membrii din ierarhia înaltă de partid şi mul-
ţimea pestri ţă de oameni creduli, aduşi cu «arcanul» din
birturi, din biserici şi din mahalaua rromilor”‘), stereoti-
piile epocii, cu „oculte mondiale”, cu sondaje comanda-
te de partide „cu bani negri, pentru a-i influenţa pe ale-
gătorii nehotărîţi sau naivi”, cu războiul româno-român,
cum i se zice astăzi şi Occidentul – bogat şi hrăpăreţ –
totul – atmosferă electorală, viitori aleşi şi popor care
votează cu „inocenţa orbilor” e reconstituit în sarcasm şi
neascunsă dez amăgire şi în liniile unor portrete ca nişte
caricaturi hidoase („politicienii sînt „nişte ciolănari pre-
făcuţi, lipitori de scaune, sugative de bani publici, care
ne-au transformat ţărișoara într-una a «ne-bunului»
simţ”), într-o cuprindere ironică demolatoare, sar -
castică. E şi o legătură cu Caragiale: acţiunea piesei lui
Sorin Cotlarciuc se petrece, ca în O scrisoare pierdută,
într-un „orăşel de provincie, într-o zi de duminică, dar şi
de mare sărbătoare electorală”. 

Textele dramatice din Şapca veneţiană aşteaptă, evi-
dent ochiul şi înţelegerea regizorului şi, even tual, vocile
actorilor. Ne vedem la premieră!
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Cine va dori să reconstituie Iaşul postbelic, cu
orgoliile lui de fostă Cetate de Scaun, Iaşul cel
„vechi”, încărcat de vestigii, colorat, pitoresc, cu
periferii deluroase şi uliţi şerpuite, nu va putea negli-
ja scrierile lui Corneliu Carp, „cronicarul din
Copou”, cum i se spune, alcătuind un adevărat docu-
mentar de epocă, cu noian de legende şi picanterii,
multe aproape şterse la trecerea timpului. Între tiluri-
le sale de până acum. în mare măsură de proză şi
memorialistică – Tăvălugul amintirilor.(2014),
Lacrimile de păcat (2015), Visul şi umbra unui artist
ieşean (2016). Roua firului de iarbă (2017), De
vorbă cu Iaşul meu iubit (2020), Clepsidra destinului
(2021) – volumul Ziua în care mi s-a sfârşit copilăria
(2016) ocupă un loc special, prin modalitatea de a
intra „în oglinda vremii plină de amintiri”, dar mai
ales prin bogăţia datărilor de edificii scăpătate şi
siluete anonime, aduse pentru câteva clipe în atenţie,
spre a confirma gloria unui moment. Fire jovială,
comunicativă, dornică să-şi completeze mereu arhiva
sentimentală cu detalii inedite, Corneliu Carp caută
să intre în vorbă cu tot felul de inşi avizaţi, atenţi la
mutaţiile citadine din jur. El ştie să iscodească, să
scoată la iveală mărturii pasionante despre o lume
dispărută sau pe cale de dispariţie a Iaşului şi o face
pe fondul unor dialoguri în tihnă, cu personaje get-
beget, surse vii, cu însufleţirea taifasului de ocazie,
bune cunoscătoare ale prefacerilor din ultimele dece-
nii. Transcrie apoi discuţia cu râvnă narativă, păs-
trând tonul verbiajului plastic, sadea, presărat cu
unde argotice, al interlocutorilor, rătăciţi cu gândul la
Arcadia lor pierdută... Lecţie sadoveniană bine asimi-
lată...

Leagănul natal al autorului rămâne strada Aurora,
situată lângă Parcul Copou, ieşind pe poarta din stra-
da Macazului, la stânga, „cu o porţiune asfaltată până
la fundacul Aurora, mai sus de Goian, iar de acolo în
trepte, până în strada Mohănescu, astăzi Toma
Cozma”. Mahalaua îşi ducea străzile în vale, spre
Păcurari – Tăcuta, Fundacul Babei, Ponoare,
Şipoţelul Mic până la Şipoţelul Mare. Intrat în cârciu-
ma La garaj, din capul Aurorii, află un patron vorbă-
reţ, Mihai Stratulat, cu care are prilejul să scaneze în

rafale de pomină zona: „Lângă noi, în aceste imobile,
a locuit şi Arşinel, actorul. Acum locuieşte doamna
Anistoroaie, văduvă, sora lui... Aici, în acest loc, a
fost odată Consulatul rusesc. Consulul avea o fată ce
purta numele Aurora. Din cauza unor probleme de
sănătate, fata s-a stins din viaţă. S-a făcut înmormân-
tare mare, cu fanfară, dric cu şase cai mascaţi, cum se
făcea înainte. În timp ce scoteau sicriul, consulul, cu
lacrimi în ochi, a ieşit în stradă, şi-a aruncat pălăria
spre vale şi a strigat: de azi înainte, în amintirea feti-
ţei mele dragi, strada asta se va numi Aurora. Şi aşa a
rămas...”. Iar un Florin Romanescu, bun de vorbă,
adaugă alte detalii. „Pe aici, pe Aurora, treceau con-
cetăţenii noştri, din străzile Regie, Bădărău, Zugravi,
Păcurari, Ţigarete, Păcureţ, Canta, spre Copou. Nu
mai spun de cei din vale, din Mohănescu, Berăria
Veche şi Nicolau.” Atenţia se mută spre breslaşii de
altă-dată – croitori, cizmari, dogari, zugravi machi-
tori (!), tinichigii, măcelari, sifonari, căruţaşi, geam-
gii, tăietori de lemne, obişnuiţi „să tragă câte o haraş-
pincă, înainte să se apuce de treabă”, liste întregi de
meseriaşi vestiţi cândva. Ubi sunt... „Unde este moş
Iliuţă din Belvedere, specialist în teascuri şi zdrobi-
toare de struguri, ştia şi limba germană?... Unde mai
sunt cei ca moş Florea din Tăcuta, baba Scurtu din
Ponoarei, baba lui moş Brumă din Şipoţel şi bătrâna
Popovici din Belvedere, care făceau borşul adevărat
din huşte şi tărâţe de grâu, cu frunze de vişin şi cim-
bru?” 

Lui Corneliu Carp orice informaţie, orice amă-
nunt, orice fapt petrecut pe ecranul fermecat al adu-
cerilor aminte i se par preţioase, demne să fie reţinute
şi aşezate în colecţia sa de „trăiri adevărate”. Se crede
misionarul unei cauze nobile, de arheologie recupera-
toare, de folos în posteritnate; el caută, scotoceşte,
întreabă, freamătă la gândul că poate revela un deta-
liu ce putea fi pierdut în uitare. De la unul, de la altul
află multe lucruri, consemnează cu grijă tot, ştie casă
cu casă cine popula străduţele, locul unde erau şipote
şi cişmele, rutele tranvaielor, vatmanii, fotbaliştii din
formula de aur a CSMS Iaşi, în frunte cu Iustin
Şerban şi Cuperman, galeria profesorilor, a colegilor
de clasă, găştile de cartier care se încăierau periodic,
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frizerii Katz, Calamaz şi Iosub, apoi băcăniile, crâş-
mele de popas, precum La garaj, Vâlcele, La Huţu
Mihai, barul Edi Mixt, Bradul, Ca la mama acasă,
Berăria Veche, Rarăul... Este aici ceva special, între
nostalgie lirică şi devotament silitor faţă de întreţine-
rea memoriei localiste, într-o perioadă în care lumea
pare că se cufundă în amnezie virană. 

Relatarea este atentă mai ales la destinele oame-
nilor, strecoară drame latente, istorioare picante şi
imagini fugitive din „lumea străzii”, vădeşte spirit de
observaţie, scoţând adesea ficţiuni cu iz balcanic şi
efecte nuvelistice din realitate. De fapt, este un mod
de a retrăi şi omagia la nesfârşit copilăria, cu tresări-
rile ei afective. Unele pagini întregesc atmosfera de
suburbie pestriţă, creează starea de duioasă autentici-
tate, proprie cine-verité-ului. O familie Graur era ves-
tită ca periculoasă, deoarece membrii ei „umblau mai
totdeauna turmentaţi, cu cuţitele la cingătoare.” Iată
şi o scenă cu execuţie de chiriaş rău-platnic:
„Elviroaia Cilibiu avea în mintea ei multe răutăţi. Pe
madam Piseru, nas de ceară, cum o poreclise, cu care
stătea uşă în uşă pe holul principal, n-o putea suferi.
Cu madam Raclău şi cu mutulică al ei de bărbat, fel-
cerul, chiriaşii care locuiau înspre Ponoarei... le
făceau unele cumpărături pe la alimentara de la
Căileanu. De înfumuratul Crudu Dorel, hoţul de

buzunare, rămas flăcău bătrân, ce avea să mai spună.
Îl prinsese în laţ bătrâneţea... Afară de beţiva babă,
biata Marta Bursuc, care se lăsase de negustoria de
boarfe în Talcioc, acum făcea pe cerşetoarea.
Proprietăreasa nu avea nici un prieten în toată curtea,
iar acum baba Marta adormise. Se vedea că băuse
până târziu, prin Hală.” „Nu a mai stat mult pe gân-
duri şi s-a dus spre uşa chiriaşei, a forţat belciugele, a
dat cu uşa de perete şi, nebună de bucurie, s-a repezit
în locuinţa de atâta timp râvnită, împreună cu Marta
Bursuc, începând să care ca nişte sălbatice lucrurile
bietei Paulina... – Mărunţişurile sunt gata! Acum
cufărul cu cărţi şi paturile. Repede, babă Marto, să n-
apuce Călcâie crăpate să vină de la piaţă, până nu pun
lăcatul meu...” Aurora rămâne o mică rezervaţie de
oameni diverşi ca ţinută, cu porecle ce le divulgă
năravurile, oglindind în mic Iaşul în reveria sa coti-
diană.

Cuceritoare prin sinceritate, la graniţa dintre
memorialistică şi ficţiunea smulsă realului, cartea lui
Corneliu Carp, Ziua în care mi s-a sfârşit copilăria,
oferă un bogat material de viaţă, un documentar ilus-
trativ, lăsat în voia experienţei narative. Colindându-
şi urbea, autorul devine un cuceritor vajnic de spaţii
muzeale, cu parfum de epocă.
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Mircea M. POP
După ce în 2020 a apărut antologia Rosarien (Cultură

de trandafiri/ Mătănii) în traducerea poetului Christian W.
Schenk, carte care însumează peste 300 de poezii aparţi-
nând unui număr de 56 de poeţi, în 2021 apare antologia
bilingvă Lirică românească. De la romantici până în pre-
zent, editată de Aurelia Merlan şi Joshua Ludwig, care
însumează 22 de poeţi cu 143 de poezii, începând cu
“Bardul de la/Mirceşti” şi încheind cu Mircea Cărtărescu,
tot în 2021 şi tot la aceeaşi editură apare în condiţii grafice
deosebite, hardcover, format ceva mai mare (13 x 20,5 cm),
cu sprijinul financiar al Institutului Cultural Român antolo-
gia Poduri de hârtie suspendate1, tradusă şi editată de poe-
tul şi traducătorul Hellmut Seiler, născut în 1953 în Rupea,
care a studiat în Sibiu germana şi engleza şi a tradus volu-
me de poezii din creaţia Rodicăi Draghincescu, a lui Ioan
Flora, Emilian Galaicu Păun şi Robert Şerban. 

În antologia de faţă sunt incluşi în ordine alfaberică 36
de autori cu 214 poezii, după cum urmează: Ana Blandiana
(12 poeme), Horia Bădescu (7), Magda Cârneci (1- “Poezie
trans-neuronală” – 3 fragmente), Gabriel Chifu (5),
Mariana Codruţ (6), Dan Culcer (7), Mircea Cărtărescu (4),
Gellu Dorian (4), Rodica Draghincescu (5), Teodor Dună
(4), Dinu Flămând (8), Emil Hurezeanu (3), Florin Iaru (3),
Ioana Ieronim (10), Nora Iuga (9), Angela Marinescu (7),
Virgil Mihaiu (7), Ion Mircea (8), Ioan Moldovan (6), Ion
Mureşan (6), Ileana Mălăncioiu (7), Aurel Pantea (1-
“Nimicitorul” – 5 fragmente), Mircea Petean (4), Ioan Es.
Pop (6), Ion Pop (7), Adrian Popescu (4), Simona Popescu
(5), Robert Şerban (12, Octavian Soviany (5), Cassian
Maria Spiridon (4), Liviu Ioan Stoiciu (2), Eugen Suciu
(9), Grete Tartler (Tăbăraşi) (8), Liliana Ursu (6), Matei
Vişniec (8) şi Andrei Zanca (4). 



Dacă în antologia „Rosarien” erau prezenţi dintre ace-
ştia Ana Blandiana, Gelu Dorian, Mircea Petean, Ioan Es.
Pop, Cassian Maria Spiridon şi Liviu Ioan Stoiciu, deci
şapte poeţi, în cea editată de Aurelia Merlan şi Joshua
Ludwig sunt prezenţi doar doi, Ana Blandiana şi Mircea
Cărtărescu. 

Cartea de faţă se deschide cu un „Cuvânt înainte”
(pp.5-12) semnat de reputatul critic de poezie Al.
Cistelecan, care face o succintă dar pertinentă incursiune în
lirica românească de la începuturi până în zilele noastre,
extrem de utilă cititorului german, necunoscător al fenome-
nului literar românesc.

Decanul de vârstă este poeta Nora Iuga (n.1931),
secondată de Ileana Mălăncioiu (n.1940), urmată de Angela
Marinescu şi Ion Pop (n.1941), cel mai tânăr poet inclus
fiind Teodor Dună (n. 1981). 

Cei 36 de autori incluşi sunt prezentaţi succint pe câte
o pagină , constând din data şi locul naşterii (cu trei excep-
ţii: Ana Blandiana, Cassian Maria Spiridon şi Andrei
Zanca), studiile făcute, funcţiile avute, cărţile publicate şi
premiile obţinute. Cititorul află că Ana Blandiana şi
Gabriel Chifu sunt deţinătorii Premiului Naţional de Poezie
Mihai Eminescu, dar acest premiu a mai fost acordat Ilenei
Mălăncioiu (în 1996), Angelei Marinescu (în 2004), lui
Adrian Popescu (în 2007), lui Dinu Flămând (în 2011), lui
Ion Mircea (în 2012), lui Ion Mureşan (în 2014), lui Aurel
Pantea (în 2018) şi lui Liviu Ioan Stoiciu (în 2019), deci
unui număr de încă opt poeţi.

Uşor didactice şi critice totodată, subliniind indiferenţa
contemporanilor faţă de ceea ce a fost, sunt două poeme de
Ana Blandiana, din care cităm: „..locuitorii grăbiţi cumpă-
ră şi vând,/ vând şi cumpără ,/ mănâncă din mers/ şi, din
când în când, obosiţi / se opresc să bea o cafea/ la o măsuţă
pe trotuarul/ de lângă o catedrală din secolul XI,/ pe care
o privesc fără să o vadă,/ pentru că vorbesc la telefon...”
(„Biserici închise”, p.19) sau, în altă parte: “Ei trec pe role/
cu căştile bubuind la urechi,/ cu ochii fixaţi pe monitoare,/
fără să observe frunzele care cad,/ păsările care pleacă,/ ei
trec pe role/ şi peste ei trec rulând anotimpurile/ vieţii lor/
şi anii, şi veacurile,/ fără să înţeleagă despre ce este
vorba...” („Pe role”, p. 22). 

Cea mai scurtă poezie inclusă este „Lentilă” de Ioana
Ieronim: „Cine dar cine cine/ care Dumnezeu miop priveşte
lumea/ prin stropii de rouă?” (p. 148), iar cea mai lungă
aparţine lui Emil Hurezeanu, „Toamnă gri, eram sigur c-o
să vii”şi numără 120 de versuri, urmată fiind de poemul lui
Mircea Cărtărescu, „Lasă-mă în inima ta”, de 80 de versuri.

Dacă în poeziile Ilenei Mălăncioiu, constituite din trei-
cinci catrene, rimează versurile doi şi patru, din traduceri
nu reiese însă acest aspect.

Poetul clujean Virgil Mihaiu rămâne în memoria lectu-
rii prin trei micropoeme pe care le reproducem în traduce-
rea noastră inversă, din germană în română: „Ieri/ am cre-
zut că/ azi/ este mâine” („Echinox de toamnă”, p.176), „nu
ştiu dacă poezia/ mai poate salva ceva/ dar pe mine mă sal-

vează/ gândul că poezia/ m-ar putea salva” („11 februarie
2008”, p. 177) şi „la răscrucea nedreptăţii/ stă direct/ sta-
tuia libertăţii mele:/ femeia transilvană”(“Monumentalia”,
p. 178).

Numele lui Nichita Stănescu e scris greşit, „Nichita
Sţnescu” (p. 163).

Din creaţia poetului bănăţean Robert Şerban s-au tra-
dus tot 12 poeme, ca şi din creaţia Anei Blandiana, primele
cinci fiind din volumul Cinema la mine-acasă, apărut în
Germania în 2009 în traducerea lui Hellmut Seiler.

De un pesimism iremediabil, fără nici o perspectivă, e
finalul unui frumos poem de Cassian Maria Spiridon:
„...azi sau mâine/ şi multe secole după aceea// îmi sunt sim-
plă amintire// o grămadă de moloz// care singură dovedeş-
te/ ce am fost// dacă într-adevăr am fost” (***, p.312).

Într-o antologie poeţii pot fi incluşi în ordine cronolo-
gică – aşa cum este cazul antologiei realizate de Aurelia
Merlan şi Joshua Ludwig – sau în mod alfabetic, precum în
antologia editată de Christian W. Schenk. Hellmut Seiler
optează pentru ordinea alfabetică, doar că în acest caz
Mircea Cărtărescu ar trebui postat înaintea Magdei
Cârneci, a lui Gabriel Chifu, Mariana Codruţ şi Dan Culcer.
Ileana Mălăncioiu ar fi trebui plasată imediat după Angela
Marinescu, deci înainte de Virgil Mihaiu, Ion Mircea, Ioan
Moldovan şi Ion Mureşan, iar Robert Şerban trebuia plasat
după Octavian Soviany, Cassian Maria Spiridon, Liviu
Ioan Stoiciu şi Eugen Suciu.

În altă ordine de idei, am aminti că în Republica
Moldova sunt o serie de poeţi foarte talentaţi, precum Leo
Butnaru, Irina Nechit, Emilian Galaicu-Păun, Arcadei
Suceveanu, ca să dăm doar câteva nume. Aceştia, precum
şi alţi câţiva, sunt incluşi în antologia realizată de Schenk,
dar din cea de faţă lipsesc cu desăvârşire. Putea fi inclus
măcar Emilian Galaicu-Păun, din creaţia căruia Hellmut
Seiler a tradus un volum cu mai mulţi ani în urmă...

Pe coperta a patra a cărţii de faţă, scrie, printre altele:
„Poeziile româneşti strigă şi şuşotesc, ele sunt vesel colo-
rate sau triste, excesive sau scurte şi concise. Într-un
cuvânt: ele sunt aşa de felurite precum cultura României.
Eliberaţi de cătuşele ideologice, autoarele şi autorii arată
după 1990 toată puterea lor poetică”.

_____________
Schwebebrücken aus Papier. Anthologie rumänischer

Lyrik der Gegenwart. Aus dem Rumänischen übersetzt und
herausgegeben von Hellmut Seiler, Edition Noack & Block
in der Frank & Timme GmbH, Berlin, 2021, 377 p.
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Monica Manole, Prier cu Dali, editura
PapiruSmedia, Roman, 2021, 160 p. Prefață semnată
de poetul Lucian Strochi, Postfață semnată de Petruș
Andrei.

Monica Manole are conștiința
construirii unei cărți pornind de la
un titlu asumat, asemenea unui
gherghef pe care îl învârte, la coa-
sere, pe toate fețele , să-l privească
în oglinda visului și să-i admire
frumusețea. Dorința ei este ușor
decadentă, de a se interpune lumii
imposibil de asociat, cu care se

simte într-o strânsă legătură. Poemele sale, ușor sin-
copate, aparent dezmembrate, par a alcătui acel stra-
niu Laocoon, din brațe tenebroase ce se împletesc
într-o logică destul de greu de aflat. Ca și la Dali, la
care face trimitere, în poezia Monicăi Manole se
unesc erotismul cu luciditatea, fantezia cu un lirism,
adeseori de sorginte balcanică, dominat de sugestive
provocări, ca într-un duel al contrariilor, până la limi-
ta sugestiei. Viziunea, mai mereu suprarealistă, pare
aproape intraductibilă la o primă și grăbită lectură,
asemănându-se cu un adevărat delir care, cel mai
adesea, sufocă logica. Ce-ai face dacă, este unul din-
tre poemele care susțin afirmațiile mele de mai sus:
aș curge sextil prin ploaia de marți/ subțiind aripa
îngânată-n/ carnea îmbrățișată câte doi/ ochi, între
genunchi/ sâni pe nord seminal liber/ răsărit de
femeie în iarbă,/ cu limba amorțită în lob,/ stăpânin-
du-ți culoarea/ secundelor verzi,/ împerechere în
lemn de nuc? Este o retorică a gândurilor frământate
de o stranie ființă, asemănându-se cu un răsărit de
femeie în iarbă. La o lectură rapidă cititorul neinițiat
poate să se detașeze de aceste poeme care, în aparen-
tul lor ilogism ascund subtile formule existențiale.
Atât de atentă la goliciunea paharului spune ea în alt
poem, care-nghenunche respirația/ pentru a reda
atmosfera apăsătoare, chiar sufocantă produsă n
fierbințeala țesută dis-de-dimineață. Monica Manole
intenționat rupe logica firească a desfășurării naturale
a lucrurilor pentru a reda sincopat un joc devenit țipăt
sau strigăt într-o lume de carnaval în care doar iubi-
rea, dăruirea și supunerea, mereu haotice dau viață
realității. Măștile cuvântului, sesizează poetul și criti-
cul literar Lucian Strochi, în prefața la această carte,
funcționează perfect: pământul nu îți fuge de sub
picioare, ci cerul și atunci devii pasăre. Detaliind
multiplele trăi poeta știe să-și dozeze metafora,

cuvântul, versul, construind limbaje paralele de mare
rafinament, dovedind cititorului că universul liric al
său, chiar așa sincopat, este încărcat de sensuri, în
care, așa cum spuneam și mai sus, se detașează senti-
mentul iubirii, sentimentul dăruirii, să poată spune:
mă-nchină esențele,/ vertebrele înmănunchiate,/ for-
mele adânci,/ pe fecioarele mute,/ fisuri vibrează car-
nea/ crudă/ din șolduri se desprind/ gravuri rotunde…
pentru ca într-un alt poem să constate: Întoarse,/ lacă-
tele-și dorm iubirile/ în multe feluri,/ gândesc aripa în
pasul lebedei negre, să ajungă la esențele tari când
descoperă albastrul buimac pe sfârcul/ topit... unde
va descoperi... goliciunea plină. „Albastrul este
culoarea cea mai adâncă, deși este și cea mai rece
dintre culori, constată Petruș Andrei, în preferința
cărții poetei dar și pentru geometrie, atracție care este
vizibilă în poemele sale când spune: Sunt piatră cubi-
că, curg emisferele, tușul triunghiurilor, incolora
împrăștiere a triughiului sau de drag triunghiul învol-
bură, sunt unele tușe prin care își construiește, cu
temeinicie și tenacitate cartea, chiar dacă aparent
pare a încălca regulile gramaticale. O fi de vină
explozia senzualității sau doar o replică la Dali și
uneori chiar la Picasso de care se simte extrem de
atrasă și de apropiată? Sunt convins că cititorul va
descoperi cu ajutorul peștișorului de aur enigmele din
poemele Monicăi Manole și atunci bucuria lecturii va
fi și mai mare pentru că Monica Manole este o poetă
matură, iar poezia ei este inconfundabilă și inimitabi-
lă așa cum spune și Lucian Strochi.

Shanti Nilaya, Lalele amare, Editura Carolina,
Cluj-Napoca, 2016, 140 p. Cuvânt din urmă intitulat
Despre ceea ce doar amintirile poate spune altfel de
Traian-Dinorel D. Stăncilescu.

Cumva atipică această carte
Lalele amare de Shanti Nilaya pen-
tru faptul că are aprecierile critice
așezate în deschiderea cărții și nu la
sfârșit așa cum se practică de obicei
parcă încercând să deruteze, într-un
anume fel, cititorul pregătit să atace
mai întâi textul poetic și apoi pe cel
critic. Unul dintre meritele poeziei scrise de Shanti
Nilaya este acela că discursul liric se compune din
expresii aparent la îndemâna cititorului: Iubitul meu,
e lună plină/ Iar basmul suie-n ceruri nori/ Tu vânt
îmi ești, eu sunt grădină/ cu ecuații roz... de flori…
Se simte aici o bună și temeinică însușire a culturii
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poeților indieni și în mod cu totul special din R.
Tagore, cu care se poate vedea că empatizează. Dar și
aerul eminescian din La steaua, se simte, numai că
aici lumina stelelor e trecută, adică moartă, și poeta
simte că: Aș bea vedere pură ca un orb. Suntem
oameni-forță, oameni-zbateri și suntem oameni-flori,
prin moduri de manifestare spune în Altfel. Pentru
poetă sensurile sunt anume pentru a contura destinul
aproape nelumesc al fiecărui poem al său concluzio-
nând că: Iubirea poate face asta – iertarea – și am în
ochi imaginea unui fluture care să-și petreacă aripile
din strânsoare în înalt, lăsând lalelelor, în urma lui
doar mătasea. Prin poeziile sale Shanti Nilaya crează
și de fapt re-crează o lume adeseori atipică, o lume în
care ancestralul și arhetipalul, caută cu disperare
muzica viitorului și lumina îngerilor cu care să vor-
bească, firesc și fără complexe, cu Dumnezeu. Să ne
ducem în lumină stările, spune ea, să nu devină răni
astrale purtate de fiecare...prin vieți. Ea pledează pen-
tru ideea existenței a mai multor vieți hărăzite fiecă-
ruia dintre noi. Elena Leonte, cu o intuiție specială,
decodează în poezia Shantei Nilaya o poezie fină,
puternică, magică, în care ideea, metafora, atmosfera
sunt superbe! Și nu pot să o contrazic pentru că așa
cum se spune, adevăr grăit-a atunci când se referă la
poezia scrisă de delicata poetă. Iertările, Scrisori de la
sufletul meu, Vânt de vise, Tu, câmpuri de lavandă și
Alt început sunt cele cinci capitole-cheie, prin care
poeta ne decodează și ne racordează la un alfabet al
frunzelor pentru a putea să citim atlasele pe care sunt
notate locurile misterioase și magice unde stelele s-au
dus. Despre iubire sunt cele mai multe poeme din
această carte a ei, semn că acest sentiment înseamnă
însăși viața pe care este necesar să o trăim sub impe-
riul ei. Stilul, uneori baladesc-carnavalesc, alteori
ironic și intim, pe care îl practică, o determină să se
considere cea mai văduvă mireasă? Ce rodul viei n-a
gustat,/ Din cupa nunții – vin vărsat –/ Să plec tăcută
spre acasă. Plecarea să se facă pentru că: Eu azi din
mine voi fugi/ Sub acuzare de sperjur,/ Ca o contesă
de Segur/ Cum toți îmi zib, spre-a mă-ntregi. Este o
subtilă plecare spre o călătorie în lumea poeziei, ea
știind să stăpânească cu mult har aceste universuri,
mereu suprapuse, mereu dominate de lumina cea
pură pe care doar orbul o poate ști, pentru că acolo
este de fapt esența și izvorul adevărateri poezii.
Shanti Nilaya prin aceste Lalele amare, știe să ne
arate drumul spre poezie, drumul spre divinitate.

Lăcrămioara Văsuianu Apostu, Universul copi-
lăriei, editura Salonul literar, Odobești, 2018, 98 p.
Cu un cuvânt însoțitor pe coperta a patra semnat de
Culiță Ioan Ușurelu.

Tot mai rar sunt scriitorii care au curajul să se
aplece asupra literaturii pentru copii pe care, cei mai
mulți o consideră o literatură mino-
ră. Nimic mai neadevărat! Aș putea
spune că această aplecare spre litera-
tura pentru copii, este o misie foarte
grea și un adevărat risc asumat de
cei care își au drept țintă cititorii
mici pentru că aceștea sunt cei mai
severi critici literari. Lăcrămioara
Văsuianu Apostu și-a asumat un ast-
fel de risc și a publicat o carte pentru copii și despre
copilărie, cu tot ce implică un astfel de demers.
Universul copilării pe care îl prezintă în paginile
acestei cărți își adună drept actori/ magicieni, perso-
naje din lumea animalelor: motanul, cățelușul Atos
iepurașul, leul, ariciul, boboceii de rață, bufnița etc.,
personaje care intră într-o benefică relație cu Moș
Crăciun pe care, care mai de care se grăbesc să-l ajute
să poată oferi cadouri la copii cuminți dar nerăbdători
de această vizită. Lexicul adaptat, ne spune Culiță
Ioan Ușurelu, este perfect adaptat tematicii, iar citito-
rul constată că are în față o poetă care, cu un calm
aproape olimpian, pătrunde în adâncimea comporta-
mentului ființelor, fie ele oamneni, fie animale. Doza
de naivitate căutată, cu care operează în poeziile sale
Lăcrămioara Văsuianu Apostu este de bună calitate și
aproape că dă senzația că ea este chiar în acea lume
pe care, cu atâta măiestrie o derulează în fața cititori-
lor. În poezia Amicii surprinde și atmosfera de iarnă,
dar și entuziasmul copilului care își caută prietenii:
Ups… afară-i cald și bine,/ Îl aștept pe epuraș,/
Îmbrăcat în costumaș,/ Plec îndată prin oraș!// – Vai
prietene, ești comic,/ Costumat cu așa haină,/ Tu nu
știi că este iarnă?/ Ești atras într-o capcană!// Este
soare și e bine,/ uite mă-nsoresc mereu,/ Mi-este cald,
dar ce văd eu,/ Pentru tine cred... că-i greu!//...//
Dragule, mai e puțin,/ Și-o să vină Moș Crăciun,/
Vrei să vezi cât e de bun?/ Ne dă daruri în ajun!…
Asemenea ușurință în crearea atmosferei de sărbătoa-
re, cu toate emoțiile aferente, desigur că artage citito-
rul și-l face să devină și curios și atent, dar să și par-
ticipe emoțional la întreg acest spectacol de feerie și
sărbătoare. Tenta educativ-moralizatoare este foarte
bine venită și Lăcărmioara Văsuianu Apostu o
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mânuiește cu multă pricepere. Așa cum spuneam, tot
mai puțini sunt scriitorii care își propun drept țintă
micii cititori, uitând că de fapt aceștia sunt viitorii
cititori maturi de mâine și pe mâinile lor vor ajunge
operele grele. Dacă le formăm atracția spre lectură
vom avea în viitor cititori adevărați.

Emil Ariton, Exil cu îngeri, editura Timpul, Iași,
2022, 116 p.

Despre poezia lui Emil Ariton și-au spus cuvântul
critici importanți din viața culturală românească și i-
aș numi pe o parte dintre ei: Cristian Livescu, Ioan

Holban, Petre Isachi, Nicolae
Scurtu, Grigore Codrescu, Lucian
Strochi, Stan V. Cristea, Marius
Chelaru sau Nicolae Sava și am
putea să mai adăugăm pe alții, semn
că poezia sa are un destul de mare
impact asupra celor care se ocupă de
poezia contemporană. Bucolic în
aproape toate poeziile sale din acest

volum Exil cu îngeri, Emil Ariton conturează un uni-
vers liric interesant, dar care se află mai aproape de
finele secolului XIX decât de începutul secolului
XXI și vom exemplifica prin acest text: Între lumini
și coroane de spini în care spune: Talpa-n țărână când
rupe-o gherghină,/ e-o grea lovitură ce-atestă obscu-
ră/ Că Maica Fecioara nu mai coboară,/ Ci urcă pe-o
cale ce se bifurcă. Așa cum remarcă în textul său la o
carte anterioară, la Emil Ariton se simte experiența
unui poet sedus de jocul închipuirilor, care își pune la
încercare plăcerea de a se minuna de spectacolul
armoniei cuvintelor. Se simte în poezia lui o oarecare
rigoare de matematician, cel care lucrează mereu
după legi, reguli și teoreme fără de tăgadă de contes-
tat. Există aproape în fiecare poezie a sa acea uimire
în fața spectacolului, atent regizat, al armoniei, fie pe
mare , fie pe uscat, ca în Spre încântarea Seherezadei,
în care misterul este în prim plan: Frig, burniță,
aerșiță el înfrunta pe mări,/ cu pieptul gol, cu al inimii
ritm întețit,/ cinci naufragii pricinuindu-i năpăstuiri,
bulversări,/știind a dezvălui eschivarea din disconfort
nedorit. Este un adevărat scenariu de film în care
Simbad Marinarul se porni spre o insulă solitară, în
căutarea Șeherezadei să-i fie metresă și călăuză spre
o comoară, care ar putea fi chiar poezia. Dacă o fi
ajuns sau nu pe acestă insulă solitară încă nu știm dar
călătoria este plină de aventuri. Oscilând între real și
fantastic, între nebulozități și himere, între ecrane și

paravane, ne spune Cornel Galben, poetul s-a decla-
rat în cele din urmă apt să ademenească heroglifele
tainei. În multe dintre poemele sale se simte tendința
pictural-descriptivă așa ca în poemul Sus la Durău, în
care se trasează o adevărată hartă a locului sacru unde
sunt vârtejuri de vijelii centrifuge, anume a ne arăta
dificultățile pe care trebuie să le întâmpini și să le
învingi pentru a ajunge la dreapta credință, căci gân-
dul în potirul minții este, acolo la Durău unde găsi-
vei lăcașul cu pridvor,/desăvârșit cromatic de-acel
luminător/ numit Tonitza care, gravuri cu tainic har/
a zămislit în naos, pronaos și altar. Sacrul se combină
fericit cu profanul spre a aduce un pios omagiu unor
locuri încărcate de credință, poem în care justifică tit-
lul ales, Exil cu îngeri. Fără a fi un poet religios dar
nici unul cu adevărat profan, Emil Ariton construiește
cu migală poezie prin eforturi deosebite în Iz de
șampanie și litanie: Nefiind în amurg multă lume-n/
lăcaș bizantin de canon și jelanie,/ straniu în strană un
sceptic egumen/ îngâna, sforăia o litanie.

Emil Simion, Haiku și Tanca, editura Mușatinii,
Suceava, 2022, 212 p. Prefață semnată de Emilian
Marcu, postfață semnată de Constantin Călin.

Poezia, un vis fără somn, într-o
noapte, așa s-ar putea rezuma printr-
o restrângere a sentimentelor, moda-
litatea aceasta de a scrie poezie –
haiku și tanka, modalitate în care
scrie și publică Emil Simion, în
acest volum, intitulat chiar Haiku și
Tanka. Cunoscut, în lumea literară
mai ales ca prozator și critic literar,
Emil Simion, a publicat de-a lungul timpului, în
diverse reviste literare, cum ar fi: Plumb, Litere, Ex
Ponto, Sintagme literare, Bucovina literară, Crai Nou
etc. și haiku-uri și tanka, nu fără o bună receptate din
partea cititorilor de poezie. Se poate descoperi în
aceaste poezii pe care Emil Simion le-a adunat într-o
carte cu titlul de mai sus, o mare sensibilitate știindu-
se foarte bine că nu poți să scrii poezie, mai ales în
sublima formulă japoneză, dacă nu ești dotat cu o ast-
fel de capacitate care să te ajute să-ți ordonezi astfel
ideile poetice. Fie că subiectul asupra căruia își
îndreaptă atenția Emil Simion se petrece în plan
moral, în plan social și/sau sentimental, exprimarea
eliptică, așa cum trebuie să fie acest gen de poezie nu
are de suferit, pentru că autorul este un bun cunoscă-
tor al acestui „joc de societate al elitelor” așa cum a
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fost definită forma de exprimare lirică, tanka. La
unele întâlniri literare, cineva dintre participanți reci-
ta un vers iar celălalt participant era provocat să con-
struiască un alt vers, care să respecte schema în așa
manieră ca după 5-7-5 silabe (faza superioară) să
intervină cu 7-7 silabe, (faza inferioară), astfel luând
ființă acel poem, la început sub formă orală apoi și
sub formă scrisă. La noi, în România, dar și în
Europa, acest mod de a scrie poezie a apărut mult mai
târziu dar, încet încet, s-a impus în rândul admiratori-
lor dar și al creatorilor de astfel de scriere, pentru că
acest joc din cenaclurile japoneze, devenit foarte
popular, s-a impus și în literatura universală. Bun
cunoscător al acestor forme de poezie dar și a tehnicii
de a scrie, haiku și tanka, Emil Simion se simte
comod în această postură de creator, și propune, ase-
menea altor poeți de vocație, din literatura română,
poeme în stilurile amintite. Poemele sale surprind în
mod plăcut prin precizia prozodică, dar și prin
suplețea trăirii lirice, fiind extrem de condensate
încât îți lasă uneori impresia că sunt adevărate cuge-
tări, rafinate, la nivel emoțional. Haiku-urile și tanka
lui Emil Simion respectă cele câteva categorii esteti-
ce obligatorii, impuse de rigorile propuse de primii
creatori ai genului, fără de care demersul său liric nu
ar fi împlinit, și anume: starea emoțională intensă,
dimensiunea trecătoare a naturii, dar și frumusețea
ei, tristețea unei singurătăți, de cele mai multe ori
asumată„ melancolia, noblețea, eleganța în exprima-
re, categorii care împlinesc și normele dar și
condițiile necesare pentru un creator de vocație. Am
putea spune, fără teama că greșim, că fiecare din
aceste poeme pe care le publică Emil Simion, se con-
stituie într-un dans al ideilor poetice scrise pe un bob
de soia pentru înnobilarea auzului, dar și văzului pen-
tru că imaginile se pot derula, cu mare repeziciune,
prin fața ochiului, ca un film, sau poate că mai degra-
bă ca un vis. Spun ca într-un vis pentru că aceste
poeme au în construcția lor o stare onirică evidentă.
Pentru Emil Simion amintirile, cel mai adesea, sunt
păsări cu aripi ninse/ de curcubeie, sau nuferii pe
lac/ sărutând dimineața/ altor iubiri ce ascund și
tristețe și resemnare dar și o anume împlinire pentru
că realizează frumusețea spontană a acestor imagini.
Multe dintre haiku-urile lui Emil Simion, datorită
supleții lor, merită a fi citate și reținute și vom exem-
plifica prin: iarnă înflorind/ pe furiș într-o
noapte/cireșii de mai sau: grămezi de gânduri/ lumea
copilăriei/ basm neterminat, și sărută în gând/ ușa

casei părintești/ drumul în viață. Exemplele ar putea
fi foarte multe pentru că aproape fiecare dintre aceste
poeme merită a fi menționate în această scuccintă
întâmpinare care nu-și propune decât să salute harul
de poet, curajul de a aborda stiluri poetice diferite de
ceea ce cunoaște citirorul român și harul cu care se
exprimă Emil Simion. Adevărate bijuterii din cel mai
prețios material, care este cuvântul, filigranat cu
metafore de profundă sensibilitate și meditație, poe-
mele din această carte lasă impresia că sunt adevărate
gingașe guașe transpuse pe aripi de fluture, cu care
poetul încearcă să ne bucure simțurile și mai ales să
ne încânte sufletul și ochiul: privesc cu lacrimi/ tran-
dafirii dragi mamei/ rămași supărați. Reflexele aces-
tor subtile picturi prin vers, conturează o lume mereu
supusă amintirilor, fie despre natură, despre trăiri
sufletești, despre moravuri, despre morală, despre
trecerea timpului, conturând o lume în miniatură:
dorul de părinți/ pe sub roua pleoapelor/ cărări dăi-
nuind. Unle dintre aceste poeme au un acut substrat
moralizator: minciuna și-a pus/ de când pandemia/
tocuri înalte. Trecerea iremediabilă a timpului îl pro-
voacă să scrie cu mult sârg și să încerce să se convin-
gă pe șine, dar și pe noi, că, spune el: cred în iubire/
însă anii întunecă/ iar inima ta. Cel mai adesea, Emil
Simion, vorbește în aceste poeme despre cărările ini-
mii, adevărate flori ale copilăriei pe care, printre
amintiri înflorește satul natal, ca loc primordial, de
unde, cărările inimii nu mai sunt un prag greu de tre-
cut. Picăturile acestea de suflet, de gând, de trăire și
de emoție, fac din această carte, un adevărat manual
de melancolie, un manual de înțelepciune lirică, o
punte pe care poți păși spre sufletul care speră că fie-
care experiență, atunci când: prin minte îți trec/
fuioare de amintiri/ lungă tăcere se va înnobila
maiestuos. Sensurile și semnele trecerii și pe-trecerii
se conturează luminos pein aceste poeme scurtisime,
convingându-ne că esențele tari se păstrează foarte
bine în flacoane mici. Așa cum spuneam, cu altă oca-
zie, harul de povestitor înzestrat, stăpân pe forța
cuvintelor, și de această dată, harul de poet autentic,
Emil Simion știe să transmită emoții și stări cu totul
speciale. 

Emilian MARCU
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În perioada 15-17 iulie 2022, la Muzeul
Municipal „Regina Maria” din Iași au avut loc
Colocviile naționale „Nicolae Dabija”, ediția I, la
care au participat personalități de pe ambele maluri
ale Prutului: acad. Mihai Cimpoi, Eugen Doga, Ion
Hadârcă, Aurelian Silvestru, Iulian Filip, Victoria
Fonari, Theodor Codreanu, Vasile Fluturel, Paul
Gorban, Cassian Maria Spiridon, Nichita Danilov
ș.a. Evenimentul a fost organizat de Asociația
Culturală „Feed Back” Iaşi, în parteneriat cu
Primăria Municipiului Iaşi, Casa de Cutură „Mihai
Ursachi” a Municipiului Iași şi Uniunea
Scriitorilor din România- Filiala Iaşi. Manifestarea
a debutat cu colocviul Poetul Nicolae Dabija,

exponent de prim rang al vieții culturale și civice.
„Colocviile debutează pe data de 15 iulie 2022,

în ziua în care s-au împlinit 74 de ani de la nașterea
regretatului poet, prozator și publicist Nicolae
Dabija. Acest colocviu neapărat trebuia făcut, pen-
tru că Nicolae Dabija își începe astfel eternitatea”,

a menționat scriitorul Daniel Corbu, președintele
Asociației Culturale „Feed Back”. La rândul său,
Aurelian Silvestru, directorul fondator al Liceului
de Creativitate și Inventică „Prometeu-Protalent” a
făcut o scurtă prezentare a scriitorului Nicolae
Dabija. „Nicolae Dabija, așa cum îl cunosc din
adolescență nu a fost un muritor de rând. Avea de
pe atunci, din tinerețe, conștiința valorii personale.
Știa cu ce menire a fost trimis printre noi. Știa că
Dumnezeu i-a pus mâna pe frunte și permanent
muncea pentru a-și duce cu demnitate crucea de
poet și de tribun al neamului.Era imposibil să nu-
și dea seama că ajunsese un clasic în viață. Și
totuși, trăia modest și simplu, fără fast. Nu-și
impunea autoritatea, nu cerea supunere și adorație.
Dimpotrivă...Avea o cumințenie proverbială.
Comunica cu toată lumea. Îi ajuta pe toți. Știa să
râdă și să glumească, dar, în adâncul ființei sale,
era un Mare Singuratic”, a precizat Aurelian
Silvestru. La rândul său, președintele Filialei iași a
Uniunii Scriitorior din România, Cassian Maria
Spiridon a subliniat că revista Literatura și arta,
condusă timp de 35 de ani de Nicolae Dabija rămâ-
ne un reper pentru afirmarea ideii naționale. 

În cadrul Colocviilor Naționale „Nicolae
Dabija” au fost lansate volumele: Nicolae Dabija
în amintirile contemporanilor (antologie, ediție
îngrijită de Daniel Corbu), Creația lui Nicolae
Dabija sud semnul orfic, autor Victoria Fonari,
Nimeni nu învinge singur, autor Aurelian Silvestru,
Nicolae Dabija în două oglinzi critice, autori
Theodor Codreanu și Mihai Cimpoi. 

Colocviile naționale „Nicolae Dabija se vor
desfășura anual de ziua naşterii poetului, 15 iulie,
în acest an fiind fixată la această dată şi inaugura-
rea, în Parcul de Cultură Copou Iaşi, a bustului
poetului Nicolae Dabija. 

Miercuri, 10 iulie 2022, la Biserica Sfintul
Haralambie a avut loc o slujbă de pomenire pentru
sufletul celui care a fost acad. Vasile Tărâțeanu,
concomitent cu slujba de la Cernăuți.
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Academicianul Vasile Tărâțeanu, poet și jurnalist,
a plecat la cele veșnice la vârsta de 76 ani (27 sep-
tembrie 1945 – 8 august 2022).

Reamintim că 15 septembrie 2022 este data
limită de trimitere a cărților (apărute în anul 2021)
pentru Premiile USR Filiala Iași. Puteți depune
cărțile personal la sediul USR Filiala Iași sau prin
poștă la adresa: Iași, str. Grigore Ureche 7. 

În perioada 14-16 septembrie 2022, la Casa de
Creație din Neptun va avea loc programul
„Literatura tinerilor” de la Neptun, destinat scriito-
rilor cu vârsta de până în 35 de ani. Iașul va fi
reprezentat de tinerii scriitori Andrei Victor
Cojocaru și Vlad Sibechi.

Cărțile săptămânii

Începând cu luna ianuarie 2022, pe site-ul filia-
lei Iași, www.uniuneascriitorilorfilialaiasi.ro, sunt
prezentate, în format video, cele mai noi apariții
ale scriitorilor membri ai Filialei Iași a Uniunii
Scriitorilor din România. În rubrica „Cărțile săptă-
mânii”, președintele filialei ieșene Cassian Maria
Spiridon prezintă cărțile autorilor. Cărțile prezen-
tate în luna iulie 2022 sunt: 

Aurel Dumitrașcu – Ca să nu plece mama...
(antologie realizată de Fabian Anton), editura
Perpessicius

Ion Potoloa – Insula ahab 59, editura Rocart
Doina Guriță – Larmes de verre (traducere în

limba franceză de Amaila Achard, editura Stella
Maris

Nicu Gavriluță – De ce ne plac supereroii, edi-
tura Polirom

Elena Prus – Nobelul pentru literatură ca patri-
moniu geocultural, editura Cartea Românească 

Eugen Munteanu – Studenție întârziată, editura
Junimea

Nichita Danilov – Peisaj cu îngeri la fereastră,
editura Junimea

Gellu Dorian – Schisme (o tragedie româneas-
că), Editura Cartea Românească

La ce bun poeţii = Wozu Dichter, traducere de

Cătălina Frâncu. Ediție bilingvă, editura PIM 
Louise Gluck – Iris Sălbatic (Wild Iris), ediție

bilingvă, traducere din limba engleză de Cătălina
Frâncu, editura Pim

Yves Bonnefoy – Mereu aceeași, alta mereu,
ediție bilingvă, traducere din limba franceză de
Cătălina Frâncu, editura Pim

Yves Bonnefoy – Salamandra, ediție bilingvă,
traducere din limba franceză de Cătălina Frâncu,
editura Pim

Aurel Brumă – Chiriaș temporal, editura
Performantica

Aurel Brumă – Brumeland, editura
Performantica

Livia Ciupercă – Inflorescențe literare, editura
Studis

Alexandru Ovidiu Vintilă (Mihai Burlacu –
illustrator) – Insectele imperiului (câte ceva despre
orbirea șamanilor), editura Charmide.
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Îi rugăm pe toți prietenii lui George Astaloș să
scrie câteva pagini în amintirea lui. Aceste

pagini, împreună cu câteva fotografii, ar putea
readuce în aceste vremuri potrivnice ceva din
personalitatea aceluia care ne-a îndemnat să

trăim ca oamenii!
Termen limită: 4 octombrie 2022 (ziua de

naștere a lui George Astaloș)
Așteptăm textele pe adresa:
edituravitruviu@yahoo.com

Ioana Călina Marcu



„Dar unde-s asteniile d’antan? Y compris nevro-
zele, narcozele, colorate de meștera traficantă de
culori, toamna? O vară prelungită printr-o OU a
guvernului cu niscai stropi, căldură cît cuprinde dar
cu alai de simpozioane, festivaluri, turniruri poetice
de la care abia așteptăm novitelele de rigoare. Pînă
atunci ne oprim la provocarea tematică a revistei
Poezia: Poezie și taină. Păi, poezia este o taină (chiar
pentru mulți dintre cei care o… comit!). Dar nu mai
este taină biografia revistei, pe care o deslușește
Cassian Maria Spiridon în editorialul Revista Poezia
în o sută de anotimpuri! Motivație, program, direcție,
le găsiți toate în articolul cu pricina. Urcăm treptele
„tainei” spre eseurile motivante, semnate de Dragoș
Cojocaru, Daniela Andronache, Diana Dobrița Bîlea,
Cristina Rusu. Ca de obicei, poezie după gustul/gus-
turile fiecăruia, de la haiku – urile din biblioteca
îngrijită de Marius Chelaru la „autohtonii” Adi Cristi,
Daniel Corbu ori Leo Butnaru sau Ionuț Caragea.
Spre bucuria noastră, lista traducătorilor inspirați este
din ce în ce mai cuprinzătoare: Constanța Niță,
Olimpia Iacob, Jim Kacian, Mihai Gruia-Novac,
Dagmar Maria Anoca, Diana Ignatenco, Mircea M.
Pop, Joachim Schwietzke. Este o garanție că literatu-
ra contemporană devine din ce în ce mai accesibilă
extra muros. Nu ne putem abține să nu cităm, absolut
aleatoriu (ei, nu chiar…) din grupajul semnat de
Alexandru Sfârlea: „(… Nu-mi rămâne decât să scriu
pe aer/cuvintele pe care nu le-aș spune niciodată
cuiva,/în care ar putea zvâcni inima unei păsări/înain-
te ca unul ce-și târâie bocancii prin smârcuri/nu va
încăpea în zborul de deasupra sa) (A scrie pe aer). 

De la nord la… nord, mai precis la Poesis. Unde
suntem surprinși de noua rînduială, cu un cuprins la
început și pagina cu caseta redacțională la final, un
exercițiu ludic, probabil. Dar noi ne oprim, printre
altele, la cronica semnată de Vasile Cornea la cartea
– dialog Numai copilăria e glorioasă cu protagoniștii
Robert Șerban și intervievatul Dorin Tudoran. Pe
care am avut și eu cîndva șansa să-l importunez, dar

dialogul dintre noi doi a rămas doar unul „vorbit”!
Cum și despre volumul de versuri al lui Radu Sergiu
Ruba, Levitația, am stat la taifas mai an. Doar că
acum scrie despre el George Vulturescu, apreciind
cum că „Levitația de acum trebuie considerată ca o
carte a maturității sale creatoare”. O regăsim în pagi-
nile revistei și pe Cristina Scarlat, autoarea inspirată
a originalelor cronici literare – termenul trebuie folo-
sit convențional – de data aceasta în ipostază de poetă
(rog nu-mi săriți în cap cu feminin/masculinul terme-
nului…): „I. nu știa ce-l așteaptă când i s-a împletit
umbra de umbra mea nici eu nu știam ce m-așteaptă
când i s-a împletit umbra de umbra mea încă mai
exersam să renunț la mersul pe sârmă să învăț mersul
cu picioarele pe pământ și apoi cu el în gând am înce-
put să// II. silabisesc și mersul pe apă și mersul pe
vânt îmi ieșeau toate sforile din ciucurii din privirile
deșirate și mă țineau de firele de lumină crezând că
sunt adevărate dar erau vânt era doar visul meu care
îmi flutura pe spate ca pletele-n vânt” (Fără titlu (1)
(un fel de poem dintr-un fel de volum în curs de…).

Din Scrisul Românesc ne atrage atenția amplul
excurs biografic făcut de Florea Firan în povestea lui
Virgil Tănase, insistînd pe perioada pariziană, articol
pe care ar trebui să-l recitim și pentru performanțele
culturale ale traducătorului, regizorului și scriitoru-
lui, dar și pentru atitudinea sa patriotică fermă. Iată și
o carte pentru elevi lăudată de unul dintre criticii
noștri literari importanți, Constantin Cubleșan. Scrie
domnia sa despre o carte care ar trebui să netezească
drumul elevilor spre cunoașterea lui Eminescu. Este
vorba despre Mihai Eminescu. Viața și opera, semna-
tă de Gabriela Gîrmacea. Apud Constantin Cubleșan:
„ Pentru aceasta (…introducerea în universul ideatic
al operei, implicit al vieții poetului, trebuie făcută cu
tact și grijă încă din primii ani ai școlarității.) e nevo-
ie de manuale corespunzătoare cărora să li se adauge
materiale auxiliare procesului de învățământ, capabi-
le a-i familiariza pe elevi cu lumea în care a trăit și a
scris marele poet. O plăcută surpriză în acest sens ne
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oferă Gabriela Gîrmacea, realizînd o carte explicati-
vă, în cel mai bun înțeles al cuvîntului”. Urcăm ușor
în vîrstă, către adolescență, căreia, Laurențiu Staicu îi
oferă o carte „mai pe înțeles”: Socrate în blugi sau
filosofia pentru adolescenți, apărută în 2020 la
Editura Trei, „o introducere mai atipică din punct de
vedere structural”, cum apreciază recenzentul
Emanuel D. Popescu. Victor Rusu marchează 60 de
ani, drept care îl firitisim și noi, citînd din chiar ver-
surile domniei sale: „Condiția mea de a fi/ este des-
chiderea tandră a brațelor tale,/ Ne chemăm
simplu,/Ca două izvoare în aceeași matcă,/ Ca două
cântece în același fluier,/Ca două pietre în aceeași
statuie…” (Simplu). 

Memoria ne invită la un popas de recuperare și
reculegere în zona Lugojului unde a avut loc unul
dintre dureroasele episoade de distrugere a elitelor în
perioada anilor 1949 – 1950. Gheorghe Petrov, tena-
ce cercetător prin arhive în căutarea documentelor
incriminatorii, scrie despre execuția a peste 25 de
persoane „cu identitate cunoscută”. Așa zisul proces
din 1949 a avut ca subiect „lotul Blănaru”. Nu mai
contau motivele: apartenență politică, convingeri
religioase, statutul de militar, din moment ce opuneau
rezistență regimului. Șapte alți implicați au primit
condamnări grele. Alți 29 de inculpați au fost
„judecați” la Constanța, scrie Gheorghe Petrov, ca
membri ai „Lotului Babadag”. Revenim în actualitate
și menționăm și noi finalizarea unui concurs pentru
lucrări avînd ca temă istoria comunismului din
România, organizat de Fundația Culturală Memoria.
Cea mai bună lucrare științifică s-a dovedit a fi Spații
carcerale în România comunistă. Penitenciarul
Sighet (1950-1955”, vol. 1-2, semnată de Andreea
Dobeș. Cochetă și expresiv ilustrată cu lucrările artis-
tului plastic Georges Mazilu, Bucovina literară ne
întîmpină cu autograful lui Constantin Abăluță: „mă
duc și mă întorc/mai schimbătoare decât culorile/care
caută împrejuru-mi tainică răsplată/ oricum cei care
mă salută/vor îndura zile grele/ căci nu-i de mirare să
dispar ca melcul/într-un acces de singurătate” (Pe
străzile dintotdeauna). Ce pot face artiștii și scriitorii
împotriva barbariei? O întrebare cu răspunsul aproa-
pe previzibil pusă de Matei Vișniec, care, la fel ca
mulți alții începe cu sine: „Din prima zi a invaziei
ordonată de Putin în Ucraina, pe 24 februarie, am
simțit ceva ciudat, un fel de nesiguranță în gândire,
în propria mea capacitate de a decripta sensul eveni-
mentelor. Am avut impresia că nu mai dispun, în

ciuda experienței de viață precum și a deceniilor de
jurnalism și de activitate literară, nici de conceptele și
nici de informațiile necesare pentru a procesa mintal
acest eveniment de a-l descifra și, mai ales, pentru a
înțelege în ce direcție ne îndreaptă el pe noi toți, ca
umanitate îmbarcată pe același vas plutitor fragil.”
Cam ce gîndeam și noi, în bună parte, pe la începu-
turi… Andrei Mocuța și a sa carte de versuri contact
au parte de atenția lui Alexandru Ovidiu Vintilă. Un
popas inevitabil la aforismele lui Gheorghe Grigurcu:
„Într-un fel creația e și capacitatea noastră de uita
spre a ne putea aduce aminte, într-o diversă îmbinare
de factori, ceea ce a fost și ceea ce n-a fost.” Din
amplele grupaje de versuri ne oprim la cele semnate
de Remus-Valeriu Giorgioni: „…Iată-le azi la
liman/față în față: Fata/ și cartea; o ființă/ nurlie de
carne trandafirie/versus/sărmana făptură lingvistică
(nou-născutul)/creierului meu bolnav/ de poet…)
(Prințesa – apologia Ființei – elogii la frumusețile
Cărții) 

De la București un semnal de la Coman Șova și
Florentin Popescu și a lor revistă Bucureștiul literar
și artistic. De pe a doua pagină ne privesc, cu nostal-
gie și reproș casele de odihnă și creație ale scriitorilor
„devenite amintiri”: Muzeul de la Bălcești unde în
1948 era o casă de creație, Palatul Mogoșoaia, vila de
la Cumpătu, Sinaia, cea de la Valea Vinului, ba chiar
și Pelișorul unde a fost prin 1948 o asemenea casă.
Ce a rămas, se știe. De ce, la fel. Oricum, trebuie să
vedem și partea plină a paharului: nu ai case, nu ai
dureri de cap! Pentru cei care au nevoie de o sugestie
pentru relaxare, iată rețeta lirică a lui Coman Șova:
„Marea a devenit neliniștită./Cu o oră înainte, apele
croșetau mileuri,/ ascultînd muzică pe programul
doi./ Soarele încălzește plaja și trupurile/unei noi
promoții de pensionari./ Vântul suflă/ceva mai sus de
firul ierbii și/ceva mai jos de florile arbuștilor orna-
mentali” (Din jurnalul unui balneolog). „Pentru mine
scrisul nu-i robie. Îmi oxigenează existența” accen-
tuează Magde Ursache în dialogul confesiv cu
Florentin Popescu. Ca de obicei, revista ne propune
re- lecturi: Al. Philippide, Mircea Eliade sau frag-
mentul din prelecțiunea susținută de Amita Bhose la
Iași, în cadrul Prelecțiunilor Junimii despre Doi poeți
care nu s-au cunoscut niciodată: Eminescu și Tagore.
La capitolul reverențe față de cei plecați, Florentin
Popescu îi propune pe Nicolae Dan Fruntelată și
Valeriu Râpeanu despre care scrie „cu adâncă mâhni-
re”. Și noi.
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„Stimată redacție, vă trimit atașat CV-ul și 10 poezii
pentru publicare, în cazul în care considerați că merită pub-
licate. Dacă nu merită vă rog să-mi comunicați acest lucru!
Vă mulțumesc! Cu aleasă prețuire, Cornel Dorel Lar, Salaj”
– Domnule Cornel, textele trimise sunt simple însăilări de
cuvinte care nu transmit nimic deosebit cititorului ci doar
sună din când în când din coadă și atât. Exemplificăm cu
unul din cele zece texte: „În muguri răzvrătiţi tăcerea/ Cu-
a ta mireasmă a-nflorit,/ Trezind albinelor plăcerea/ De-a te
sorbi în răsărit./ Cu chipul tău în pomi a nins/ Imaculate
flori de drag./ De perle albe totul e cuprins,/ În puritatea
hainelor de mag./ Privirea ţi-a înflorit în ramuri,/ De raze
sărutate-n rouă./ Livezi înveşmântate-n hramuri,/ Cu-a
primăverii haină nouă./ Cuprinsă-n flori e setea mea/ Şi
gândurile-au înflorit dorinţe,/ În fiecare floare-i steaua ta,/
Ce schimbă existenţe./ Să înflorească tainele în rod,/ În flo-
rile de câmp speranţe,/ Răsune vocea boemului rapsod,/
Mereu vrăjit de circumstanţe.” În atare „circumstanțe”
șansele de publicare sunt minime.

„Paginile trimise în ataș vor face parte dintr-o povestire
mai lungă, o viitoare carte de proză. Nu v-am trimis mai
multe pentru a nu vă plicitisi. Dacă veți avea rabdarea de a
le parcurge, m-aș bucura sa vă dati și o părere. Sunt pregătit
pentru orice fel de răspuns. Vă mulțumesc, Viorel Crișan”
– Viorel, cele cinci pagini sunt scrise îngrijit, nu am a-ți
reproșa nimic. Dovedești ușurință în frazare și chiar o aple-
care spre analiză a stărilor prin care trece personajul tău,
Valentin. Atenție însă la subiectul pe care vrei să-l narezi;
acesta a fost abordat (cu mare succes la publicul cititor) de
prozatorul Vasile Andru în „Mirele” său acum jumătate de
veac.Subiectul e tentant dar caută altceva, o altfel de
rezolvare a temei pe care ți-o propui. Nu e rău să ne dai câte
un semn din când în când. Și, când ai timp, alege un frag-
ment de vreo 2-3 pagini dactilo pentru a-l publica la
„Curier...”.

Sabina Florian, „bucureșteancă din bunici” ne evocă
istoria întâlnirii ei cu revista noastră: „Sunt bucureșteancă
get-beget, din bunici, am terminat o facultate de drept.
Acum patru ani am descoperit la un chioșc de presă revista
Convorbiri literare. Aflasem despre apariția ei în urmă cu

peste o sută de ani prin anii de liceu cred. Ziceam că e doar
istorie literară și atât. Surpriza a fost mare că aceasta chiar
există și azi. Ceea ce vă trimit în ataș sunt doar niște
încercări literare, așadar luați-le ca atare. Răspunsul pe care
cred că mi-l veți da este, totuși, important pentru mine. Cu
mulțumiri” – Sabina, sunt semne bune, dar se vede că ești
la început. Iată un fragment edificator pentru etapa în care
ești acum: „Plâng în lanul albastru al speranței/ sub aripi de
albatros neostenit de zbor/ în verdele proaspăt al
primăverii/ în străfulgerări de lumină/ plâng în zâmbetul
fals al disprețului/ în rictusul amar al remușcării tradive/ iar
lacrimile mele adăpostesc fragmente de neant...”. Evită
repetițiile, evită vorbele care nu au încărcătură emoțională
pentru tine, evită cuvintele care nu transmit nimic impor-
tant și totul va fi bine. Citește cât mai mult poți și, evident,
te mai așteptăm la Curier.

„Nu este prima oară când vă scriu. În ultimii doi ani am
trimis pe adresa revistei mai multe grupaje de poezie. Am
primit un singur răspuns prin toamna anului trecut cu
încurajări. Ceea ce va trimit acum sunt poezii scrise în
această primăvară. M-aș bucura să-mi publicați măcar o
poezie la Curier. Cu mulțumiri, Carmen Pleșa” – Carmen,
din cele trimise nu am găsit nici un text integral publicabil,
dar două fragmente am descoperit totuși: „mă închid în
mine ca o scoică nefericită/ ce a adunat toată neliniștea
oceanului/ în cercurile răsfrânte în emoții”; „încă un vers
încearcă să îmi fure somnul/ dar liniștea pe care o aștept
mereu/ a fost la mine și a uitat că m-a cuprins”. În rest,
vorbărie multă și seacă.

„Bună ziua. Îndrăznesc să vă trimit câteva poezii scrise
de mine. Nu am publicat niciodată într-o revistă literară.
Am 23 de ani și sunt educatoare în județul Iași. Aș dori să
îmi răspundeți sub pseudonimul Ema Bujor. Vă mulțumesc
anticipat” – Ema, textele tale sunt naive de tot: „Nu vreau
comori din alte lumi/ Și nici o dragoste măreață/ Vreau doar
iubirea să o simt/ Cum umblă-n suflet glorioasă./ Aș vrea să
pot vedea viața/ Ca pe un dar măreț și sfânt/ Să-l pot păstra
spre nemurire/ Și printre veacuri să îl cânt”.
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CURIER DE AMBE SEXECURIER DE AMBE SEXE
Nicolae SAVA

Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă
că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), scrise citeţ,
lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice – TEXTE-
LE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!)  şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi
cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra
în atenţia noastră, promovîndu-i la „Antologia curierului”.

Manuscrisele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri, nicu_sava@yahoo.com sau
convlit95@yahoo.com. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei. 
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