CONVORBIRI
LITERARE
REVISTÃ A UNIUNII SCRIITORILOR
DIN ROMÂNIA
FONDATÃ DE SOCIETATEA
DIN IAªI, LA 1 MARTIE 1867
EDITOR: ASOCIAÞIA
REVISTA CONVORBIRI LITERARE

R e d a c þ i a :
Director: Cassian Maria SPIRIDON
Redactor ºef: Mircea PLATON
Redactor ºef adjunct: Marius CHELARU
Secretar general de redacþie: Dragoº COJOCARU
Redactori: Liviu PAPUC, Antonio PATRAª
C o l e g i u l :
Ana BLANDIANA
Mircea A. DIACONU
Gellu DORIAN
Constantin DRAM
Gheorghe GRIGURCU
Ioan HOLBAN
Miron KIROPOL
Cristian LIVESCU
Virgil NEMOIANU
Basarab NICOLESCU
Ion PAPUC
Ioan-Aurel POP
Adrian Dinu RACHIERU
Vasile SPIRIDON
Dan TOMULEÞ
Alexandru ZUB

DTP: Doina BUCIULEAC

Revista Convorbiri literare găzduiește opiniile,
oricît de diverse, ale colaboratorilor.
Responsabilitatea pentru conținutul fiecărui text
aparține, în exclusivitate, autorului.
Redacția își rezervă dreptul de a schimba titlurile.
Revistã indexatã EBSCO

www.convorbiri-literare.ro

CUPRINS
Cassian Maria SPIRIDON – Un scriitor livresc, Mihail Sadoveanu (II) / 1
„Inimă, de ce nu vrei să-mbătrânești”, un interviu întrerupt
– dialog cu compozitorul Nicolae KIRCULESCU / 11
„Cred într-o stare poetică a limbii”
– dialog cu poetul Philippe TANCELIN/ 22
Ion PAPUC – Stăniloae tânăr / 25
Gheorghe GRIGURCU – „Lucruri care te caută” / 27
Basarab NICOLESCU – Despre bootstrap şi Geoffrey Chew (I) / 30
Mircea A. DIACONU – I.E. Torouţiu. Fragmente despre Bucovina (I) / 34
Ioan HOLBAN – Gheorghe Crăciun – 70 de ani de la naştere.
Compuneri cu paralele inegale / 37
MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ
Titu MAIORESCU – Jurnal (XXII) 1899 / 40
RESTITUIRI
Nicolae SCURTU – Constantin Ciopraga şi tinerii săi confraţi / 43
INEDIT
Constantin BOSTAN – Al. Vasiliu-Tătăruşi, învăţătorul folclorist
mereu închinător lui G.T. Kirileanu (I) / 45
TEXTE DE IERI PENTRU AZI
N. IORGA – „Acum treizeci de ani” / 50
POEZIE
Mircea PETEAN / 51
George VIDICAN / 52
Cristina RUSU / 53
PROZĂ
Marian DRUMUR – Dincolo de limburi / 54
Caliopia TOCALĂ – Năluca / 56
CRONICA LITERARĂ
CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Un manierist
„oarecum anacronic”: Dan Petruşcă / 61
CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Între artistic şi colocvial / 66
CRITICA CRITICII: Dana Raluca SCHIPOR – Marin Preda – anii formării
intelectuale şi ai debutului literar / 68
COMENTARII CRITICE
Adrian Dinu RACHIERU – Tudor Arghezi sau gâlceava cu sinele / 71
Vasile SPIRIDON – Mărul pădureţ (I) / 76
Antonio PATRAȘ – Literatura şi muzica. Maria Tănase – un posibil model / 79
ACTUALITATEA LITERARĂ
Emanuela ILIE – Verglas. Revenirea criticului la poezie / 82
Alexandra OLTEANU – Fra Emil şi epistolarul filigranat de solitudine / 84
Adrian G. ROMILA – La discuţii „de taină” / 86
LITERATURA AZI
Ioan LASCU – Între sentimentalism, fantastic şi raţiune / 87
Diana BLAGA – Dinu Flămând – poetul şi dimensiunea interogativă
a existenţei / 91
EX LIBRIS
Theodor CODREANU – Aurel Ştefanachi: ieşirea din labirint / 94
Mircea MOŢ – Domnii şi Doamnele Martei Petreu / 98
Felician POP – Poezia ce-şi sapă singură tăcerea / 100
Simion BOGDĂNESCU – Înstrăinarea de cuvântul dintâi? / 101
Marius CHELARU – Toți oamenii sunt frați / 103
Iulian BITOLEANU – Sub nimbul manolescian:
Daniel Cristea-Enache – convorbiri cu Nicolae Manolescu / 106
Gellu DORIAN – Tudor Pop – Softboi mimosa / 109

Conform prevederilor Statutului, Uniunea Scriitorilor din România nu este responsabilã pentru politica editorialã
a publicaþiei ºi nici pentru conþinutul materialelor publicate.

ISTORIE LITERARĂ
Nicolae GEORGESCU – Arta de a scrie pe vremea lui Eminescu (VII) / 111
Ion ȚURCANU – O viziune a lui Eminescu asupra existenței umane / 115
Ioana DIACONESCU – O tentativă eșuată de compromitere a marilor
familii din România: Rețeaua. Racolări prin șantaj:
Un eșec: „Elemente refractare” și agenți scoși din rețea / 117
Adrian JICU – Cei trei Steinhardt / 123
Liviu PAPUC – Silvestru (Octavian) Isopescul
între Coran și propaganda prozei românești / 125
ISTORIE
Traian D. LAZĂR – Unificarea politică a României după 1918 (XIX) / 130
Simion-Alexandru GAVRIŞ – Pentru păstrarea Moldovei:
viața și ideile lui Nicolae Istrati (1818-1861) / 134
LITERATURA UNIVERSALĂ
Pravat Kumar PADHY / 137
Traduceri de Olimpia IACOB

CONVORBIRI LITERARE
MEMBRÃ A ASOCIAÞIEI REVISTELOR,
PUBLICAÞIILOR ªI EDITURILOR
(ARPE)

CUI 28447247

Redacþia ºi administraþia:

I.C. Brãtianu nr.22, etaj 1, Iaºi,700037

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

CONT RO17RNCB0175033572460001 – BCR Iaºi

ESEU
Mircea PLATON – Bătrîni care nu s-au trecut: Părintele
Ghervasie Hulubaru şi asaltul „oamenilor auxiliari” (II)/ 138
Dan TOMULEŢ – Sacrul fără sacralitate (I) / 143
Dan CIACHIR – Primele canonizări de sfinţi români / 148
Ovidiu PECICAN – Cultura română la... start (II) / 149
Magda CÂRNECI – Jurnal spiritual (pe sărite) – 1997: un an aparte (I) / 151
Arian LEKA – De unde a venit Lumina? / 156
CARTEA DE RELIGIE
Florin CRÎŞMĂREANU – Fecioarele lui Dumnezeu / 159

Persoanele sau instituþiile care vor sã sprijine financiar revista
pot depune sumele în contul
RO17RNCB0175033572460001 – BCR Iaºi

Abonamente

Pe adresa redacþiei, prin mandat poºtal, în contul revistei:
108 lei/ an + 36 lei taxe poºtale,
54 lei/ 6 luni + 18 lei taxe poºtale.
Vã rugãm sã scrieþi pe mandatul poºtal
sau pe documentul de platã
adresa poºtalã completã ºi perioada de abonare.

CARTEA DE FILOSOFIE
Bogdan Mihai MANDACHE – Modul de a vedea lumea şi de a fi în lume / 162
CARTEA STRĂINĂ
Marius CHELARU – Fir de nisip în imensitatea Asiei / 164
Constantin COROIU – False cópii după natură / 167
ACTUALITATEA FRANCEZĂ
Simona MODREANU – î.P.-D.P. / 170
ANTICHITĂŢI ACTUALE
Ioana COSTA – Un profesor drag / 172
ARTE
Dragoș COJOCARU – Capodopere lirice pe scena ieşeană / 173
Alex VASILIU – Dmitri Şostakovici: potret mişcat,
martor al unui secol tragic (XII) 1948-1953: Umilinţele / 176
Marian Sorin RĂDULESCU – Trandafirul roşu din Cairo
şi farmecul discret al perspectivei / 180
Alexa VISARION – Vocaţia prieteniei – George Banu / 181
PANORAMIC EDITORIAL
Marius CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 183
Ioan HOLBAN – Casa de suflet din Florenţa rurală / 186
Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 188
VARIA
Marcel MIRON – Doru / 191
Ion BUZAŞI – Un apărător al corectitudinii gramaticale / 192
Dumitru Horia IONESCU – „Pentru cine bat clopotele” / 194
Ana PARTENI – Din arhiva Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 195
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
ISSN 0010-8243

A pa r e l u n a r

Tiparul executat de SC KOLOS GROUP SRL Iaşi

Biblioteca revistei „Convorbiri literare”
Nr. 7 (295) / iulie 2020
Dragoş COJOCARU – Sonetele in vita di madonna Anca
& Rondelurile elefantului Slon
200 pagini

A

T

I

T

U

D

I

N

I

UN SCRIITOR LIVRESC,
MIHAIL SADOVEANU (II)
Cassian Maria SPIRIDON
În Istoria literaturii române de la origini pînă în
prezent, ediţia a II-a, din 1982, revăzută şi adăugită,
cu prefaţa lui Al. Piru (prima ediţie apărea în 1941), G.
Călinescu, în finalul capitolului dedicat lui Mihail
Sadoveanu, nota, între altele: „Cu o inteligenţă de
mare creator, scriitorul a fugit de document…”.
Opinie în care se arată consecvent. După întîlnirea cu
autorul Zodiei Cancerului la redacţia Adevărului
literar (pe 31 ianuarie 1937) criticul afirmă: Îl cred
foarte necultivat, ca în 3 februarie 1937, cînd îl revede
pe scriitor, în aceeaşi redacţie, impresia este
surprinzătoare: „Se vede cît de acolo că este
încredinţat a fi cel mai mare scriitor” (Scrisori şi
documente, 1979).
Viziune contrazisă de scriitor în ce priveşte
încredinţarea lui G. Călinescu; în jurnalul din
decembrie, acelaşi an, de la băile de la Karlsbad, nota
pe 24 decembrie, după citarea unor versuri paseiste
ale lui Georges Armand Masson: „Destinul a trebuit
să se împlinească, şi n-am cel puţin impresia că aşi fi
făcut ceva care să dureze şi să mai continue în ce am
avut curat şi nobil. Cartea bună ar urma s-o scriu de
acum înainte. Cine ştie! În ultimul timp au căzut în
jurul mea o serie de pretini. Odihniţi-vă în sfîrşit,
suflete trudite! Ibrăileanu, Stere, Topîrceanu,
Pătrăşcanu”.
Fuga de document a lui Sadoveanu este afirmată şi
de Pompiliu Constantinescu la aniversarea a 65 de
ani, în 1945, cînd, între altele, scria: „Poetul s-a
dezbărat de document, şi tema demonstrativă a
scăpat-o, cu alte cuvinte, de canoanele naturaliste şi
realiste”.
În 1937, nu mai spunem de 1945, prozatorul
publicase cel puţin trei-patru cărţi în care documentul,
bagajul cultural, amprenta livrescă erau la vedere
pentru cine ar fi depus, cu bunăvoinţă, un minim efort
şi nu s-ar fi lăsat cucerit de prejudecăţile care, în
epocă, circulau ca efect al primei perioade de creaţie,
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de pînă la 1928, anul cînd debutează editarea marilor
sale cărţi, începînd cu Hanul Ancuţei, continuînd cu,
în 1929, Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi Vodă în
1930, apoi Baltagul, în 1930, în 1932 Nunta Domniţei
Ruxandra, Creanga de aur, în 1933 și în 1934, Viaţa
lui Ştefan cel Mare, în 1935 primul volum din trilogia
Fraţii Jderi, iar în 1936 al doilea volum; ca să ne
oprim la 1937, cînd G. Călinescu vedea în prozator,
practic, un necultivat.
Paradoxală cecitate, mai ales că, la a şaptezecea
aniversare a prozatorului, este ditirambic, e drept,
plasîndu-l în spaţii geografice vaste, în fapt refuzîndui, încă o dată, documentul: „Te vor cunoaşte peste
veacuri omul de la munte, cel de lîngă ape şi cel de la
cîmpie…”. Totodată, cum vedem în Istoria… sa,
prozatorul este considerat asemănător lui Creangă şi
lui Caragiale, ca un mare povestitor.
Nici E. Lovinescu nu are o abordare cu mult
diferită asupra prozatorului.
Curioasă, ca să nu spunem altfel, emfatică şi
exagerată este reacţia lui Călinescu la decesul marelui
prozator (19 octombrie 1961). În panegiricul său
citim: „A murit Sadoveanu este cum ai spune: au
murit Carpaţii, a secat Pontul Euxin. Nimeni nu te
crede, fiindcă nu-i de crezut. Sunt monumente ale
naturii, care nu îmbătrînesc şi nu mor, pe care dintele
vremii nu le muşcă…” etc. etc.
Între primii care vor contrazice această viziune, în
marginea reducţionistă a liricităţii sadoveniene, este
Al. Paleologu în Bunul-simţ ca paradox (1972), în
care cîteva pagini sunt dedicate prozatorului, pagini
care dispar în ediţia a II-a din 1997 (remaniată de
autor), fiind topite în Treptele lumii sau calea către
sine a lui Mihail Sadoveanu (1978, reeditată în 1995):
„Există în opera lui Sadoveanu, considerînd în cîteva
fraze miezul discuţiei – cîteva personaje de mare
intelectualitate: Kesarion Breb, Platon din
Sakkoudion, Ştefan cel Mare, Amfilohie Şendrea…
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Există două atitudini, două mari familii de spirite: a
celor care aprobă cosmosul și a celor care îl refuză…
Cei care aprobă cosmosul au în genere despre lume o
concepţie umanistă, totală şi rotundă, o viziune
armonioasă şi sferică, în care totul îşi are raţiunea şi
locul”. Sadoveanu fiind între acei care susţin,
încuviinţează cosmosul.
Un volum care confirmă afirmaţiile celui care a
scris Despre lucrurile cu adevărat importante şi care
susţine esenţa cărturărească a prozatorului, viziune
prezentă şi în cartea lui Nicolae Manolescu
Sadoveanu sau utopia cărţii (1976), şi la Constantin
Ciopraga, în Studiu introductiv la seria de Opere (vol.
I, 1981) sau Lucian Raicu, în Calea de acces (1982),
este cel publicat la Editura „Junimea” în 2005; Pagini
de jurnal şi documente inedite. Transpunerea
dactilografică a manuscriselor, ordonarea cronologică
aparţin lui Constantin Mitru, Maria Mitru, Olga Rusu;
macheta, introducere şi note: Constantin Ciopraga.
Cum precizează criticul ieşean, textele sadoveniene
încorporate în acest volum, pînă acum inedite, au fost
păstrate în familia scriitorului iar peste ani oferite
„Bibliotecii Centrale Universitare” din Bucureşti.
De la notaţiile din 1906 pînă la cele din 1956 s-au
succedat întreruperi frecvente. Volumele Cele mai
vechi amintiri (1935), Anii de ucenicie (1944),
Mărturisiri (1960) şi altele se constituie în necesare
întregiri.
Paginile inedite sînt transcrise din cîteva carnete și
diverse caiete, organizate în cinci părți și o addenda.
Partea I acoperă intervalul 1906-1913 și se deschide
cu o așezare a prozatorului în lume: „În evoluția lui –
eliberînd din cînd în cînd necontenit forme tot mai
ameliorate – omul tinde cătră personalități; asta pare a
fi legea vieții lui; deci silința de a confecționa un om
standard, om/mașină, număr cenușiu din turmă, îmi
apare ca o aberație, ca o crimă împotriva destinului
nostru.
Mă simt prin suflet și intelect singur și unic. Mă
simt al poporului meu, al părinților și cerului meu.
Tocmai de aceea vreau să văd în alt individ din altă
rasă și de subt alt cer un frate. Ceiace e omenesc bun
și nobil în fiecare din noi trebuie să ne adune într-un
efort comun al energiilor diverse cătră același scop
armonic”.
Tot în 1906 inserează fragmente diverse din lecturi
variate, multe în franceză, dar și în latină, însoțite de
traducere, majoritatea în limba română, semnate de
Fontenelle, Heine, Catone, Machiavelli, Lucrețiu,
Euripide, Rousseau, Empedocle: Universul i-o sferă
2

al cărui centru e pretutindeni și a cărei circumferință
e nicăieri, Tertullian, Sf. Augustin, Ovidiu, Descartes,
Kant, Fichte, Schelling, Leibniz, Hegel ș.a.m.d.,
multe însoțite de comentarii aplicate: „Fichte, în
Doctrina științei, răstoarnă cu totul proba morală sau
ontologică a existenței lui Dumnezeu, și arată că, de
vreme ce Doctrina științei nu cunoaște alt chip de a
exista decît chipul sensibil, Dumnezeu nu este și acest
Dumnezeu nu se manifestă decît ca o acțiune pură, ca
un ordin al evenimentelor, ca o lege a universului,
ordo ordinans.
Schelling,
în
Sistemul
idealismului
transcendental, dezvăluie, supt altă formă și față
ideile lui Fichte; dar în Idei pentru a servi la o
filosofie a naturei (1800), pune principiile filosofiei
naturei și ajunge la Dumnezeul/lume, la panteismul
lui Spinosa, la identitatea absolută a naturei cu
gîndirea, a materiei cu spiritul, a realului cu idealul.
Dumnezeu nu e pricina lumei, ci lumea însăși.
Hegel a stabilit științificește filosofia naturei a lui
Schelling.
Toate sistemele filosofice se reduc la patru forme:
sensualism sau materialism, spiritualism, scepticism
și misticism. Aceasta după V. Cousin – eclectism. –
Eclectismul nu e un sistem ci o expunere critică; un
scepticism luminat, mai degrabă.
Noua metodă a lui Bacon: a observa cu exactitate,
a analisa cu precisie, a generalisa cu rigoare, – metodă
științifică în ale gîndirii, este aceea care convine în
adevăr filosofiei și care a fondat filosofia științifică.
Ea mai poate fi numită și filosofia baconiană.
Începând cu Pascal în Pensées; cu Newton în
Eléments de la philosophie; cu Goethe în
Métamorphose des plantes; cu Dolomieu în
Philosophie minérale; continuă, se întinde, în
Philosophie anathomique a lui Geoffroy Saint-Hilaire
și sfîrșește, azi, cu Philosophie positiviste a lui
Auguste Comte.
Descartes pornește de la ceia ce i se pare lui clar,
pentru a-și da socoteală de ce vede; Bacon,
dimpotrivă, pleacă de la ceia ce vede, pentru a ajunge
la principii necunoscute și pentru a le admite, oricare
ar fi ele. Unul ajunge la îndoială; altul revoluționează
știința. Unul zguduie Europa intelectuală și dispare;
din opera lui nu rămîne decît numele; cellalt, multă
vreme necunoscut, cuprinde, cucerește totul și
răspîndește lumină în omenire”.
Și încă destule pagini cuprind citate semnificative
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și comentarii asupra filosofilor și a operelor acestora,
argument suficient în a contrazice opinia călinesciană
de a-l taxa drept necultivat.
Preocuparea pentru a pătrunde și a înțelege cele
mai importante sisteme filosofice este una constantă
și un alt citat, din aceeași perioadă, este mai mult decît
edificator: „Materialismul cuprinde doctrina după
care facultățile noastre nu sînt decît proprietăți ale
materiei organizate. Ele sînt în raport cu organizația.
Superioare la animale, ating culmea la om. La moarte,
cînd corpul se discompune, își pierde proprietățile;
deci, facultățile încetează a mai exista. Dar noi numim
înțelegerea, totalitatea facultăților intelectuale; conștiința, totalitatea celor sufletești; suflet, totalitatea
tuturor facultăților la un loc.
Spiritualismul, dinpotrivă, înțelege sufletul ca un
principiu independent de material organizat și care-i
supraviețuiește. Aceasta mai ușor o putem concepe a
priori, științificește e cam greu de a o proba și spiritualicește niciodată n-am probat-o. – În școala lor
filosofică, spiritualiștii s-au servit de idealismul lui
Platon, de misticismul lui Sf. Augustin și de al altor
părinți ai bisericei, în sfîrșit de ideile înăscute ale lui
Descartes. Această ultimă teorie servește de bază științifică spiritualismului. – Sînt trei teorii ale ideilor
înăscute: teoria cartesiană în Meditațiuni; teoria lui
Leibniz în Noua încercare asupra înțelegerii
omenești; și aceia a școalei dela Port-Royal-desChamps. Cea mai complectă e a lui Leibniz. După
această teorie, ideile există a priori, se nasc cu noi,
dormitează în spiritul nostru, iar impresiunile din
afară le deșteaptă.
Materialiștii, dinpotrivă, se sprijină pe o teorie cu
totul contrarie: după ei, ideile provin din impresiunile
primite de simțuri. Înaintea impresiilor primate de
simțuri, spiritul e absolut fără idei. Partisanii acestei
teorii: Aristot, Epicur, Lucrețiu, scolasticii, Bacon,
d’Holbach, Locke, Condillac și filosofii francezi din
secolul XVIII.
Kant nu se împacă cu nici una din cele două teorii.
În Critica rațiunii pure (1781) el distinge concepții și
percepții. Percepțiile sînt idei simple, imediate,
transmise de obiectele exterioare, prin simțuri.
Concepțiile provin din combinarea percepțiilor, cu
ajutorul simțului interior, înțelegerea. Distinge 25 de
categorii de idei proprii înțelegerii, inerente naturii
însăși; ele nu sînt produse de impresiile din afară, ci
sînt primordiale, constitutive din esența înțelegerii.
Prin ele, omul concepe, judecă, deliberează”.
Avem și o listă de cărți împrumutate dar și una
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cuprinzătoare de cărți de cumpărat, toate în limba
franceză, dar majoritatea semnate de autori importanți
din literatura universală.
Nu lipsesc diverse povestiri și treceri în revistă cu
istoria și anecdotica locurilor prin care se călătorește,
inclusiv un jurnal din perioada războiului balcanic din
1913, cu un cald portret al generalului, pe atunci,
Prezan. Jurnal ce se încheie cu un înălțător cuvînt
către Dragii mei camarazi de arme, cu trimitere la
voievozii și faptele de arme ale ostașilor români de-a
lungul timpului cu singura țintă: pentru a întinde Țara
în vechile hotare.
Cîteva pagini sînt rezervate unui repertoriu de
nume.
Partea a II-a acoperă intervalul 1919-1927,
perioada de după întregirea Țării și primii pași ai
consolidării naționale.
Paginile care deschid Carnetul VII sînt datate 7
iulie 1919 Copou, se înțelege, la Iași, și se încheie cu
o listă de cărți semnate de Oscar Wilde, Maupassant,
Descartes, Spinosa, Maeterlink și încă alții.
Basarabia, în contextul întregirii, este o temă care
îl preocupă pe nu puține pagini.
O consemnare care-i afirmă și confirmă încă o
dată interesul și locul pe care îl rezervă cărții: „Focul,
cea dintăi mare născocire a omului, a produs viața
socială.
A doua mare descoperire, cartea, foc spiritual, a
desăvîrșit și asigurat legătura dintre generații, adică
depozitul de civilizație”.
Își ia notițe la Biblioteca Academiei. Stampe.
Tipuri și costume, și anume: la cioban moldovan, la
boer muntean, la boer moldovan etc.; documentare
pentru viitoarele sale cărți.
În aceeași perioadă – sîntem în primăvara lui 1925
–, ține să consemneze cu încîntare: „Eri am recitit
pagini foarte interesante din Stendhal: Despre
educația femeii, Amorul la arabi”.
Pe lîngă o serie de cuvinte indiene preluate din
Kipling, sînt notate nume din vremea lui Istrate Vodă,
cu funcțiile lor pe lîngă curtea domnească și nu doar
atît.
Nu lipsesc mici întîmplări cu Mihail
Kogălniceanu, trimiteri la Villiers de L’Isle Adam,
note despre călătoria în Polonia și Germania, ultima
împreună cu Liviu Rebreanu, inclusiv la Berlin.
Ortografia, o altă permanență, continuă cu
înscrierea, între altele, a unor nume privind poziția
socială din epoca medievală.
Un capitol are ca titlu: „(Lexic. Nunta Domniței
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Ruxandra) (1927) – cuvinte felurite în cartea la care
lucru, cu același titlu”. Își ia note despre componența
Divanului Domnesc despre boieriile de rangul al
doilea, date din cronici și memorii cu privire la Vasile
Lupu-Voievod și cei din epocă etc. etc. Încă un
argument că nu era dintre aceia care fugeau de
document.
Stabilizarea și dezvoltarea Țării o vede întemeiată
pe un program cultural care să asigure dezvoltarea
noastră etnică, program și astăzi la fel de actual, deși
a trecut, din 7 iulie 1927, cînd își nota aceste
deziderate, aproape un secol: „Chestiunea culturii este
cheia momentului de față, în dezvoltarea noastră
etnică.
Lucrul se poate dovedi din toate punctele de
vedere:
Politic. Conștiința cetățenească.
Economic. Al economiei naționale și al bunului
traiu.
Problema națională.
Din punct de vedere al rolului nostru pe lume între
alte popoare. Istoria ne-a adus în acel stadiu al treilea
în care trebuie să ne dovedim rostul.
Mijloacele. Cultura. Instrucția intensă pentru
generațiile care se ridică. Propaganda culturală pentru
toți.
Cărți și Biblioteci. Cărți bune într-o mare
răspîndire. Biblioteci care să fie realități. Între cărțile
bune, răspîndite în toate casele țării, eu văd întîiu
Evangheliile, după aceea o enciclopedie etc. –
Biblioteci ambulante (automobile).
Propaganda vorbită. La biserici etc.
Propaganda văzută (cinematografe).
Propaganda radiofonică.
Să facem o comparație cu casa și temelia? Nu.
Poporul acesta este un organism viu, nu este o
clădire întîmplătoare. Eu îl privesc ca pe un fenomen
interesant – ca pe o minune a lui Dumnezeu.
Toate din lumea asta sînt interesante – și dacă știi
să le vezi – găsești în ele minunea.
În toate este fulgerul lui Dumnezeu.
Dacă – iarăși – e adevărat că inteligența și sufletul
sînt cel mai minunat lucru pe care-l simțește omul în
el – ca ultimul pe scara dezvoltării zoologice, – apoi
desigur această inteligență ș-acest suflet au existat șin prima monadă în care a lucit fulgerul vieții. Acest
lucru minunat și dumnezeiesc există deci în tot ce ne
înconjoară, de aceia am privit viața totdeauna cu
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atenție și religiozitate.
Privit lucrul așa, fenomenul care se numește
poporul român îmi apare într-un punct de vedere cu
totul nou și nu izvorît din concursul unor vorbe și
arbitrare întîmplări. Sîntem ființe cugetătoare și avem
un rost în lume. Rostul nostru este să mergem
armonios în direcția fatalității divine care ne pretinde
tot mai multă nobleță”.
Se vrea și este și un educator prin tot ce a realizat.
Este ironic la adresa dadaiștilor în S-a produs o
mare revoluție culturală, fiind funciar un
tradiționalist, un conservator consecvent, constată
într-un Adaos, pe aceeași temă: „Acești inovatori ne
disprețuiesc nespus. Și pe noi rămășițele literaturii
tradiționale, adică scrisă ca să fie pricepută, și pe cei
dinaintea noastră, dela începutul veacurilor pînă
astăzi, maiștrii noștri pe care ne-am deprins a-i
admira.
Pentru novatori literatura începe dela dînșii. Spun
asta și privesc în juru-le c-un zîmbet de superioritate
și de milă.
Noi ceilalți, fiind proști prin definiție, nu putem
pricepe asemenea minune, ș-asemenea distrugere în
bloc”. Și se continuă cu argumente logice și de bun
simț.
Are și un scurt pamflet: Politicale, în care ținta
este Maniu, tartorul petractărilor trecute și viitoare.
Nici oscilațiile unor politicieni basarabeni nu sînt
iertate, în acest caz ale lui Inculeț.
A treia parte acoperă aproximativ anii 1923-1936,
una din perioadele cele mai fertile ale creației
sadoveniene. Se deschide cu: Documentare pentru
Frații Jderi (Aproximativ 1932-1934) Supt Ștefan
Vodă.
Pe cîteva zeci de pagini sînt adunate date și nume
din documentele vremii. Duce acribia documentară
pînă la a nota zilele anilor 1474-1475. De exemplu, 1
ianuarie 1474 cădea într-o sîmbătă ș.a.m.d. Sînt
consemnați, inclusiv, contemporanii lui Ștefan:
„Ludovic XI, Carol VIII, Ludovic XII, (Franța)
Ludovic Morul (Sforza); Borgia – Matei Corvin –
(Ungaria) Albert (Polonia)”.
Avem adunate date cu Răsunete despre
împrejurările și viața Europei occidentale din
perioada ștefaniană. Sînt date despre Athos și
mînăstirile la care a făcut danii domnitorul.
Sînt consemnări cu informații despre Moldova
secolului al șaisprezecelea în plan intern și extern, cu
trimiteri la Petru Rareș.
Partea a IV-a (1937-1944) se deschide cu un jurnal
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despre perioada petrecută la băile Karlsbad la sfîrșitul
anului 1937, în care, cum este de așteptat, entuziasmul
față de nivelul de civilizație nu-l copleșește: „Altfel
toate îmi par bune aici, perfect rînduite și organizate.
Toate, fie la locuinți, fie la instalațiile balneare sînt
așezate după tehnica cea mai nouă de mecanică și
electricitate. ... Fabricele lor fac toate cîte îi trebuiesc
omului civilizat și unele care, la drept vorbind, nu i-ar
trebui. Cuțit de curățit portocale, cuțit strîmb de scobit
și de mîncat «grape-fruit», cuțit de curățit măr,
furculiță de mîncat măr, furculiți și cuțite pentru
prăjituri. Cîte paisprezece feluri de pahare, farfurii,
cuțite, cuțitașe, lingurițe, lopățele, cești și toate cîte
nici nu-ți mai trăznesc prin minte. Du pe acești
oameni în pustietățile Călimanilor la noi și dă-le
numai un ceaun, o custură, amnar și iască, baltag și
tohoarcă, și lasă-i să se descurce. Să văd cum au să
facă foc, cum să-și gătească masa, casa și culcușul. A
face un foc sub streșina pădurii cînd stropește o leacă
de ploaie de toamnă cu vînt rece e un lucru cu totul
din altă epocă și supus altor legi – mecanicii aceștia
cred că s-ar găsi acolo în suferință. De aceea nu-i
admir așa tare”.
Nu pierde legătura cu țara și îl taxează pe Iorga
pentru manifestările sale egolatre.
Sînt și note pregătitoare pentru viitoarele cărți:
Cazul Eugeniei Costea (1936) și Valea Frumoasei
(1938).
În Carnetul XXIX (Între București și Iași: 19391940) vorbește despre comunicarea de la Academie,
comemorarea a cincizeci de ani de la moartea lui Ion
Creangă, care, cum spune, a fost bine primită: „A
plăcut foarte mult, după cum am înțeles și după cum
mi-au mărturisit cîțiva (Iorga, Petrovici, Brătescu
etc.)”.
În trenul care îl duce la Iași pentru parastasul de
cincizeci de ani de la Bojdeuca povestitorului se
întîlnește cu A.C. Cuza, cu care va avea o explicație
privind masoneria, chestiune asupra căreia voi reveni.
Astfel de explicații vor urma și cu Nichifor Crainic.
Tot pe tema comunicării sale asupra
humuleșteanului citim: „În Neamul Românesc, d.
Iorga a scris despre comunicarea mea la Academie un
articolaș prea elogios; spunea că poate niciodată nu sa rostit la Academie o cuvîntare mai mișcătoare.
La Iași, ora 11 a.m. matineu pentru pomenirea a
cincizeci de ani de la moartea lui Creangă și pentru
pomenirea lui I. Mironescu. Au vorbit: un tînăr G.
Ivașcu, urmînd cele spuse de G. Călinescu, în cartea
lui recentă «Viața lui Ion Creangă» (Fundații); d-rul
CONVORBIRI LITERARE

Gr.T. Popa, care a cetit «Izul pămîntului», bucată
anume scrisă pentru Mironescu și apărută la
«Însemnări»; și Octav Botez, tot despre Mironescu,
cam lung, însă bine și frumos. – S-a dat un act (două
tablouri) din «Catiheții de la Humulești» de Ion
Mironescu. Piesa aceasta a avut la Iași un succes
apreciabil, la care nu m-am așteptat. Cuprinde în ea și
lucruri originale datorite lui Mironescu (scena dintre
Oșlobanu și crîșmăriță din tabloul penultim)”.
Consumarea-i o oglindă fidelă a momentului cultural.
În anii cu pricina era și în conducerea Societății
Scriitorilor, ca unul ce i-a fost și fondator, președinte
etc. și, cu o anumită satisfacție, în pofida diverselor
reclamații și nemulțumiri ale scriitorilor,
consemnează: „Prima pensie a scriitorilor pensionați a
început a se plăti”. Se vede că și în perioada
interbelică guvernanții, în urma demersurilor
scriitorimii, la fel ca în perioada postdecembristă, au
înțeles și au fixat acordarea acestor indemnizații la
pensiile condeierilor.
Interesante și nu prea de mirare sînt reacțiile
scriitorului cu privire la cuantumul pensiilor: „La
«Casa Scriitorilor» s-a vorbit între altele despre
nemulțămirile și reacțiunile scriitorilor români
privitoare la pensiile ce s-au acordat de cătră casă.
Mulți sînt indignați că au fost categorisiți cu mult mai
prejos decît meritele lor. Între alții e foarte indignat
Eugeniu Boureanul. E indignat, de asemeni, D.V.
Barnovschi. E mai cu samă indignat G. Bacovia că a
fost socotit mai prejos decît Arghezi și BrătescuVoinești. Și mai indignat a fost V. Demetrius că i s-a
acordat numai 15.000 de lei! – «Dacă n-ar fi fost
ministrul la ședință, consiliul ar fi acordat cel puțin
douăzeci de mii de lei» – Ionel Teodoreanu a fost
întrebat la telefon de d-ra Lucia Demetrius cît s-a
acordat tatălui său. Cînd a aflat, a exclamat: – Da? Și
a trîntit telefonul. – V. Demetrius a interpelat pe
Corneliu Moldovanu tot la telefon, mirîndu-se de o
așa hotărîre, cînd el, Demetrius, e cel mai mare
scriitor! – pardon, i-ar fi răspuns C.M., cel mai mare
scriitor sînt eu.
Cum se vede, scriitorii români au excelente păreri
despre ei înșiși. În împrejurarea de față, scriitoarele
îmi par ceva mai inteligente”.
Cum spune Eclesiastul: Nihil nove sub sole, și
atunci, ca și acum e dificil de colaborat cu iritabilii
noștri confrați.
Pe 16 februarie 1940, este prezent la Academie, la
ședința solemnă dedicată lui Maiorescu, comunicarea
este susținută de Ion Petrovici, după, Regele care a
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participat la acest moment festiv, intră în dialog cu
prozatorul: „M.S. a binevoit a se întreține cîteva clipe
cu mine despre Iași, care n-ar trebui abandonat și unde
ar trebui făcut ceva. I-am spus M.S. că mă duc destul
de des la Iași, cînd am de lucrat ceva. Cînd nu lucrez
sînt în București. Și că la Iași este un cerc intelectual
interesant, ca totdeauna. Trebuie făcut ceva pentru
acest oraș, a zis Suveranul”. Și astăzi sîntem tot la
nivelul lui trebuie făcut ceva pentru acest oraș.
La Casa Scriitorilor are parte și de o altă față a
recunoștinței din partea camarazilor noștri scriitori.
Artur Gorovei mulțumește pentru pensia fixată, și
Constanța Marcu, și consemnează, în continuare:
„D.N. Herescu, președintele Societății Scriitorilor
Români, a crezut că-și poate menaja situația deosebită
în fața contimporanilor săi, punînd în discuție situația
cheltuielilor pentru indemnizațiile membrilor și
administrației – deși d-sale i se datorește propunerea
de indemnizație fixă.
În ce privește această indemnizație (10.000 de lei
lunar), am informat consiliul că Ministrul s-a gîndit ca
ea să reprezinte tot un sprijin pentru scriitorii și
intelectualii ce fac parte din consiliu, – deci nu se pot
face analogii cu jetoanele de prezență ce se obișnuiesc
la diferitele consilii de administrație”.
Era, pentru valoarea banilor la acea vreme, o
indemnizație mai mult decît onorabilă. După
instaurarea comunismului în România indemnizația
va fi abrogată. Se va reveni la plata acestei
indemnizații după mulți ani de la Revoluția din
decembrie 1989, prin legea 8/2006.
Sînt consemnate și cîteva bîrfe din lumea artiștilor
și scriitorilor în contextul vizitei la atelierul lui O.
Han, unde pozează pentru un cap de expresie.
Partea finală a acestei secțiuni cuprinde
numeroase observații, aforisme, răvașe. Sînt cîteva
care merită a fi citate: „În general oamenii supuși
preferă să fie insolenți, nu mulțămiți, iar cei mici
sufără mai degrabă împlinirea decît umilința.
De aceea, făgăduiala și bunăvoința celor mari fac
mai puțini ingrați decît serviciile reale; căci
bunăvoința se adresează vanității, pe cînd serviciile –
nevoilor curente. Rezultă că trufia își creează mai
mulți dușmani decît oprimarea. Asta explică întrucîtva
scăderea domnilor și succesul revoluțiilor.
Orice națiune are două categorii de reprezentanți:
ai puterii și ai meritului. Cei ai puterii reprezintă o
epocă mărginită; cei ai meritului sînt reprezentanții ei
veșnici. Cei dintîi primesc strălucirea de la națiunea
lor; ceilalți dau națiunii lor strălucire. Primii o servesc
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sau o tiranizează cu propriile ei forțe, ceilalți o
acoperă de binefacerile geniului lor. Primii îi pot
suscita inamici între popoarele vecine; oamenii de
talent și de geniu îi aduc respectul întregii lumi...
Spiritul nu se poate lipsi de idei; ideile nu se pot
lipsi de talent, care le dă strălucire și viață. Dar ideile
nu cer decît să fie corect exprimate: s-ar putea spune
că cerșesc expresie. De aceea omul de talent pradă pe
cel de spirit: ideea care scapă acestuia, fiind numai
ingenioasă, devine proprietatea talentului care o
valorifică”.
Nu altfel va proceda Sadoveanu în epoca de
maturitate a creației sale. Și o altă consemnare
confirmă maniera sa de integrare a lecturilor: „Sînt
unii gazetari care, ca cioroii care fură obiecte
heteroclite, adună din cărți și reviste passagii și idei,
ca să le întrebuințeze în articolele și eseurile lor. Sînt
și scriitori care fac asta: cei de talent însă, le mistuie
și le potențează, încît între ideea primă și rodul ei e
deosebirea dela bobul de grîu la planta adultă”.
O consemnare din Eseurile sceptice ale lui
Bertrand Russel dezvăluie care sunt concepţiile sale
sociologice cu care consonează: „Exigenţa minimului
de libertate – hrană, sănătate, adăpost, îmbrăcăminte,
sexualitate şi paternitate – trebuie să treacă înaintea
oricărei alte exigenţe. Acest minimum e indispensabil
pentru supravieţuirea biologică, adică pentru a putea
lăsa urmaşi. Lucrurile pe care le-am enumerat pot fi
deci considerate necesare; după ele ce vine poate fi
considerat confort ori lux, după împrejurări. Consider
a priori justificat să privezi pe o persoană de confort
pentru a procura alteia necesarul. Asta poate să nu fie
avantajos politiceşte, poate fi greu de realizat
economiceşte într-o anume comunitate şi la un
moment dat; dar nu poate suferi obiecţie din punct de
vedere al libertăţii, căci a lipsi pe un om de necesar –
mai gravă atingere a libertăţii decît a-l împiedica să
acumuleze superfluul (Bertrand Russel, Essais
sceptiques)”.
Nu lipsesc citate din Balzac, Voltaire,
Montesquieu, din Spiritul legilor, ultimul pus în
paralel cu Abatele de Marenne din Zodia Cancerului:
„Ambiţie în lenevie, josnicie în orgoliu, dorinţa de
îmbogăţire fără muncă, duşmănie pentru adevăr,
linguşire, viclenie, uitarea angajamentelor, dispreţ al
datoriilor cetăţeneşti, frică de virtutea prinţului,
nădejde în slăbiciunile lui – şi în sfîrşit ridicolul
aruncat într-una asupra virtuţii alcătuiesc caracterul
celor mai mulţi curtezani – zice Mr. De Marenne
înaintea lui Montesquieu”.
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De remarcat este următorul aforism: „Am scris pe
paginile vieţii mele ceiace şi peste o mie de ani aş
putea ceti fără să roşesc”. Aforism îndreptăţit pentru
cele scrise pînă în 1944, dar după sovietizare…
Ultima parte, a V-a, cuprinde însemnări dintre
1944 şi 1956. În vara lui 1945 vizitează Moscova şi
Leningradul. Sunt consemnări în marginile
admiraţiei, cu trimiteri critice la atrocităţile
germanilor: „Sunt bucuros că armata roşie ne-a scăpat
pentru totdeauna de bestia războinică” – a înlocuit-o
cu bestia bolşevică.
Sunt consemnate chemările la a 32-a aniversare a
Revoluţiei din Octombrie (nov. 1949) şi unde
U.R.S.S. era vocea conştiinţei omenirii.
Într-un astfel de context, spre a fi conform noii
ideologii, spune şi cîteva neadevăruri legat de
Eminescu şi Convorbiri: „Identitate a poeziilor lui E.
din Convorbiri şi ideologia Convorbiriştilor. Redacţia
deci alegea şi-şi permitea şi să denatureze. E. a fost
influenţat şi silit. (Panu şi Creangă).
Izbucnirea lui Eminescu împotriva lui Maiorescu
şi Convorbiriştilor (vezi, pagina din dreapta).
Eminescu a fost un răzvrătit nu numai în ruperea
formelor consacrate, în prefacerea limbii, ritmurilor
etc. ci şi în atitudinea sa socială, vădită în multe
postume, adică în poeziile neselectate de
Convorbirişti”.
Şi ca să fie pînă la capăt antijunimist, în contra
reacţionarilor din jurul Convorbirilor, precizează:
„Artistul e şi om: constatarea asta ar rezolva în patru
cuvinte dispute între arta pentru artă şi arta cu
tendinţă, în înţelesul că arta pentru artă nu există. Arta
primeşte prin poet reflexul societăţii din care el face
parte ca om. Legile artei ne duc forţamente la legile
vieţii”.
Şi peste cîteva pagini se recunoaşte, de fapt, în
culpă: „Greşeală urîtă să crezi că-ţi serveşti patria
calomniind pe cei care au întemeiat-o. Veacurile unei
naţiuni sunt foile aceleiaşi cărţi. Adevăraţii progresişti
pleacă de la înţelegerea respectuoasă a trecutului”.
Carnetul XVIII cuprinde alt jurnal de călătorie
(Kiev – Moscova – Barvih – mai-iunie 1950), la
sfîrşitul anului 1952 este din nou la Moscova şi peste
un an se află din nou în capitala sovietelor. Are doar
cuvinte de laudă şi admiraţie pentru minunatele
realizări: „Am revăzut peisajele cunoscute ale
Moscovei şi Rusiei centrale cu plăcere; mai mult decît
cu plăcere, – cu dragoste. Urmele distrugerii
războiului se şterg. În marile şi paşnicele păduri de
mesteceni sate cu clădiri nouă, vesel colorate...”.
CONVORBIRI LITERARE

Tot în 1953 face cîteva note pertinente şi cu
exemple la Dicţionarul ortografic.
Devine întristător în Note despre opera literară.
Se ridică în contra trivialităţilor, condamnă epoca
putredă a burgheziei, îşi exprimă încîntarea pentru
opera pozitivă a scriitorilor sovietici etc...
„Iubite camarade, îi spun eu aceluia care îmi
obiectează că nu vrea să i se pretindă o artă cu
tendinţă; s-a produs oare, în desfăşurarea timpului
nostru, o artă valabilă străină de preocupările şi
tendinţele epocii? Discuţia ar porni iar fără folos.
Pictorii şi sculptorii renaşterii au fost dirijaţi de
vanitatea şi de interesele protectorilor lor; literaţii au
închinat ode măririlor timpului. În epoca putredă a
burgheziei, pictura cea «mai artistică» toată natura
moartă şi poezia se izola la hermetism. Ne-a fost dată
nouă celor de azi să participăm la transformări care
vor asigura omului de mîne pacea şi dreptatea socială.
Nu putem rămînea izolaţi de interesele semenilor
noştri; nu se poate să nu participăm cu toată energia la
prefacerile ineluctabile, rezultat istoric şi necesar...
În Uniunea Sovietică scriitorii au avut o tradiţie
revoluţionară. După Octombrie 1917, politicul şi
socialul au stat în frunte şi opera pozitivă s-a înfăptuit
cu repeziciune. Scriitorii au venit după, – fiind şi
participanţi ai realizărilor, şi au avut privilegiul de a
pipăi lumea nouă.
…
În ultimul timp literatura noastră dovedeşte un
progres de necontestat.
Acest progres e legat fără îndoială de avîntul
obştesc al oamenilor muncii din R.P.R. în toate
sectoarele de activitate.
…
Am socotit că progresele Uniunii Scriitorilor din
România nouă e bine să fie aduse şi în forma aceasta
a adunărilor la cunoştinţa poporului pentru care ele sau săvîrşit.
Arta literară nu mai este un amuzament steril
pentru acei care vieţuiesc în huzur; arta literară devine
bucurie sufletească şi intelectuală pentru întregul
popor muncitor, în calea sa către popasul luminat şi
activ al socialismului. De aceea scriitorii sunt hotărîţi
să vie din cînd în cînd, destul de des, în contact cu
cititorii lor.
La una din asemenea adunări ne aflăm în această
seară, două zile după splendida manifestaţie a
poporului de 1 Mai, sărbătoarea muncii, şi cu cîteva
zile înainte de aniversarea a 30 de ani şi a întemeierii
eroicului partid comunist”.
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Ca în finalul notelor, probabil rezumă discursul
ţinut cu prilejul acordării distincţiei Consiliului
Mondial al Păcii, prozatorul se obiectivează: „Autorul
lui Mitrea Cocor vreme de jumătate de veac s-a
întristat alături de eroii săi de predilecţie, umiliţii şi
obijduiţii vieţii, pînă ce în sfîrşit, iată, a putut ajunge
să se bucure cu Mitrea Cocor şi fraţii lui plugari de
viaţa nouă ce li s-a deschis.
Autorul lui Mitrea Cocor e un vechi luptător
pentru eliberarea umiliţilor şi obijduiţilor vieţii;
realizarea omului nou care e Mitrea Cocor nu se putea
săvîrşi însă decît în împrejurările nouă de care
vorbesc. Poporul însuşi mi-a fost călăuză şi
colaborator. Pentru participarea mea într-o nobilă
lucrare colectivă cu experienţa şi însuşirile mele
artistice, primesc cu recunoştinţă, mulţămind din toată
inima, partea de distincţie cuvenită scriitorului.
De aceea, cu emoţie deosebită, primesc distincţia
Cons. Mond. P. considerînd-o nu numai a mea ci a
tuturor acelor care au îndrumat ţara de astăzi spre pace
şi progres”.
Este consemnată succint călătoria în Caucaz (15
mai – 15 iunie 1954), prilej de a închina o odă lui
Stalin: „Conducător al armatei revoluţionare,
constructor practic – cu Lenin – al primului stat
socialist din lume, Stalin e un continuator al marxismleninismului, îmbogăţind cu descoperiri importante
marx.-len. În lucrările lui Stalin, leninismul e ridicat
pe o treaptă istorică nouă, e socotit drept marxism al
epocii imperialismului, a cotiturii istorice a ţărilor din
Europa Centrală şi de sud-est, a popoarelor Chinei, a
democraţiilor populare şi socialismului”.
Îi transcrie şi biografia lui Iosif Visarionovici
Djugaşvili (21 decembrie 1879 –Gori, Georgia) care,
ca şi maestrul său Lenin, Stalin îmbină duhul
prevederii cu o capacitate neîntrecută de a sintetiza
cursul evenimentelor istorice, de a călăuzi mişcarea
muncitorească în construirea socialismului şi
comunismului.
…
Sarcinile cărora şi-a consacrat viaţa tov. Stalin
sunt: consolidarea acestui stat contribuind la
întărirea întregii clase muncitoare internaţionale.
Admiră statuia lui Stalin de la Stalingrad, înaltă de
50 de metri; în alt loc spune că are 60 de metri. Face
precizări tehnologice asupra combinelor etc.
Pe 30 mai 1954, la Gori, vizitează monumentul de
pietate al marelui Stalin, unde a fost cu deosebire
impresionat de portretul mamei lui Stalin. (Călugăriţă
cu ochi mari şi trişti, cu înfăţişare ascetică).
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Se minunează, între altele, de vacile sovietice.
Sunt cîteva rînduri care lămuresc traseul bine ghidat,
ce să viziteze şi cu cine trebuie să se întîlnească:
„Uniunea Scriitorilor sovietici dovedeşte o
excepţional de bună organizare a călătoriilor ca
aceasta pe care o facem noi.
Însoţitoarea noastră, tovarăşa Oxana Semionovna,
atentă şi inteligentă, telefonează zilnic la Moscova
mersul călătoriei noastre”.
În noiembrie 1955 este sărbătorit la împlinirea a
75 de ani. În Carnetul XVII sunt cîteva adnotări
pregătitoare din cuvîntul ce-l va adresa la aniversare.
Redăm un fragment: „Mulţămiri…
Odată cu această mulţămire simt că trebuie să
adaog, din fundul sufletului meu, o închinare cătră
poezia populară, pe care am slăvit-o acum treizeci şi
trei de ani, în vechea Academie Română.
Iubiţi tovarăşi şi prietini, poetul anonim pe care lam slăvit atunci a încetat de a mai exista odată cu
lichidarea analfabetismului în patria noastră. Poetul
anonim rămîne o umbră scumpă şi sfîntă a trecutului
şi mă aflu astăzi în situaţia acelui împărat din legendă
care plîngea cu un ochi şi rîdea cu celălalt.
Poporul nostru a trecut dintrodată, într-un singur
deceniu, momentul istoric al culturii lui, păşind
puntea cătră lumina deplină”.
În 20 iulie 1956 aflăm o Notă – referitoare la Al.
Graur, care în Gazeta literară afirmă că în limba
română există dialecte, iar Sadoveanu se ridică în
contra acestei afirmaţii nefondate: „Limba literară a
Românilor e destul de veche”.
Şi vine cu exemple şi argumente de necontestat în
favoarea unităţii limbii române.
Pe 20 octombrie 1956 avem o curioasă înşiruire a
funcţiilor ce le deţinea prozatorul la acel moment:
„Mihail Sadoveanu
vice preş. al Biroului Prezidiului Academiei RPR
preşedinte al secţiei a 8-a a Academiei RPR
(istoria şi ştiinţa limbii, arte)
preş. al consiliului ştiinţific al Institutului de
lingvistică Buc.
vice preş. al Biroului Prezidiului Marei Adunări
Naţionale a Republicii
preş. al comitetului naţional al Păcii
Preş. al Uniunii Scriitorilor
Preş. al Comitetului p. decernarea premiului
Membru în Comitetului Mondial al Păcii
Membru în comitetul decernării premiului Păcii
Stalin (Moscova)
Preş. al comitetului de şah”.
CONVORBIRI LITERARE

În Addenda (1907-1944) putem citi un Raport
către Spiru Haret, cu caracter confidenţial, despre
Răscoala din 1907, despre unii învăţători din judeţul
Suceava în vremea răscoalei ţărăneşti, datat 3
septembrie 1907, Fălticeni.
Avem cîteva consemnări dintr-un posibil interviu
din perioada interbelică, probabil 1928, fiind trimiteri
la Hanu Ancuţei. Vorbeşte despre romanul românesc,
despre rolul benefic al gazetăriei în literatură, atunci
cînd la mijloc este talent, despre nuvelă, care este
esenţă concentrată (sic!): „Sindicalizarea scriitorilor,
neapărat necesară, rămîne să se realizeze. Societatea
Scriitorilor Români – am mai spus asta – trebuie să
înţeleagă că nu e o academie, presupunînd geniu şi
talent, acordînd brevete şi premii, ci o întovărăşire de
profesionişti în scop de a-şi apăra interesele. «Ceva ca
societatea chelnerilor» – cum spune Caragiale.
Nu socot nici interesant, nici folositor să fac
cunoscut publicului proiectele mele de viitor. Cred că
nu trebuie să vorbesc decît de ceiace am realizat. Între
aceste ultime realizări pot să număr Demonul
Tinereții, roman, a cărui acțiune se petrece la
mănăstirea Neamțului; Hanu Ancuței, care este tot un
fel de roman, personagiul principal fiind cel pe care-l
arată titlul; Olanda, impresii de călătorie, Împărăția
Apelor, nuvele pescărești: toate vor apărea la Cartea
Românească. Hanu Ancuței apare acum, în sărbători.
Nu lucrez la nici o piesă de teatru. Nu-mi recunosc
aptitudini pentru acest gen literar.
Cărțile preferate acum?
Cărțile vîrstei. Începînd cu Rușii și cu Zola la 18
ani, am trecut prin diferite serii de preferințe, uneori
reînnoind lecturi, pînă ce am ajuns la istorie, memorii,
clasici. Acum, de pildă, mă delectez cu Memoriile lui
Beaumarchais. Iată o îndeletnicire – lectura – care-mi
place cu mult mai mult decît scrisul.
Amintirile mele despre Anghel şi Iosif sunt legate
cu debuturile mele şi cu tinereţa. Sunt amintirile unei
prietenii strînse, delicate şi curate: – cimitir, în
amurgul altui veac. Dintre cei mulţi de atunci, am
rămas aproape singur”.
De interes este Cuvîntarea Marelui Maestru al
Francmasoneriei Române Unite D.M. Sadoveanu,
rostită la primul convent federal, în Bucureşti la 15
aprilie 1934, cuvîntare ca o înaltă profesiune de
credinţă a scriitorului. Începe prin a asigura, onorat
fiind de învestitură, că va fi un păzitor fidel al tradiţiei
legii morale a Ordinului. Se consideră dator să facă şi
cîteva clarificări: „Deci afirm încă o dată, aşa cum au
afirmat şi trebuie să afirme iniţiaţii tuturor timpurilor,
CONVORBIRI LITERARE

că cred într-un singur Dumnezeu, cunoscut şi
respectat de oameni în forme şi limbi diferite.
Afirm că orice om de bine şi de onoare, pătruns de
adevărul legii morale, este un frate al meu, ori cărei
seminţii ar aparţine: simbolic, toţi descindem din
aceeaşi pereche de oameni.
Afirm că iubirea de oameni trebuie să fie călăuza
noastră în toate actele vieţii: deci nu stau într-o poziţie
de ostilitate faţă de alte grupe umane, ci manifest
dorinţă de înţelegere pentru îmbunătăţirea comună a
vieţii şi izgonirea discordiilor.
Afirm credinţa în celula umană socială care este
familia, instituţie pentru mine intangibilă: afirm
devotament şi jertfă pentru familia mai largă care este
poporul meu şi Patria, spre a face din ele o forţă de
colaborare a civilizaţiei şi umanităţii.
Afirm necesitatea de educaţie a poporului pe
temeiul legii morale: deci respect la semenul meu
actul de conştiinţă pe care i-l comandă religia. Urmînd
eu însumi tradiţia părinților mei, înțeleg să respect
orice confesiune a fratelui meu omul”.
Este afirmat refuzul politicii în adunările lor
amicale, în același timp fiecare în viața socială avînd
libertatea opiniilor sale politice: afirmă legea
toleranței.
Este, totodată, critic, înțelegînd să servească o
Masonerie și un patriotism de fapte nu de vorbe, care,
destul de des, remarcă, nu se observă în atelierele lor.
Destul de paseist constată la final: „Cum toate cele
omenești sunt relative, e posibil ca strădania noastră
să pară vană ori de un rezultat minim în raport cu
efortul: totuși, călăuza vieții noastre fiind dragostea,
răsplata nu poate fi coborîtă din acest domeniu ideal.
Vorbele noastre bune, faptele noastre bune vor da rod
atunci cînd trupul nostru nu va mai fi decît pulbere.
Fie. Cu acest preț, datoria noastră dobîndește un
caracter sacru”.
Dorește să mai adauge cîteva propoziții cu
trimiteri la neofiți, care sunt datori să practice
discreția, toleranța: „De ce discreție, cînd nu avem a
ascunde nimic?
A fi discret, a tăcea și a asculta e o bună rînduială
pentru un om care vrea să se deprindă a gîndi. Ideile
se dezvoltă și rodesc în meditație și tăcere, într-un fel
de colocviu cu tine însuți. Opiniile bine raționate sunt
un rezultat al desbaterilor intime. Înțeleptul – după
tradiția care nu întrebuința cărți și opinii gata făcute,
înțeleptul cugetă mult și vorbește puțin”.
Vedem aici o preluare a regulilor și doctrinei
pitagoreice, cu nuanțările ce se impun.
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La final are o Notă cu trimitere la închiderea
organizațiilor masonice în februarie 1937 din ordinul
guvernului.
În marginea apartenenței la Masonerie este
relatată întîlnirea și împăcarea cu A.C. Cuza, în
decembrie 1939. Care era motivul supărării: „Vorbise
în parlament și afirmase lucruri neadevărate despre
Masonerie, deși cunoștea că tagma asta e onestitatea
și morala însăși. Mi-a dat unele explicații: că a cetit
într-o carte că la gradul Kados, religia creștină e
maltratată. Se poate – la anume rituri, în anumit timp;
masoneria nu e una. S-ar putea spune că instituția
aceasta are atîtea înfățișări cîți inițiați. În orice caz, el
personal s-a putut convinge că la noi nu era nimic din
asemenea alegații; din contra religia și Dumnezeu au
fost puse în primul rînd şi onorate. Nu putem tăgădui
asta; a arătat totuşi că instituţia ar fi o zădărnicie. Se
poate şi asta, ca toate cele omeneşti. Că asta ar fi
constituit o «scădere» pentru scriitorul M.S. I-am
răspuns că voi lămuri cîndva această chestie. Pentru
moment, n-avem altă datorie decît aceea pe care ne-o
impun împrejurările; să lăsăm ideologiile şi să
sprijinim realitatea care e statul românesc. – Mi-a citit
cîteva sonete, două sau trei frumoase în adevăr. S-a
purtat politicos şi afectuos chiar. – Mi-a spus lucruri
puţin plăcute despre Nichifor Crainic”.
În februarie 1940 va avea, pe aceeaşi temă, o
explicaţie şi cu şeful de la Gîndirea: „La ora 11 în faţa
berăriei «Trocadero», aşteptam un autobuz, cînd mă
interpelează d. Nichifor Crainic. Am stat de vorbă o
oră, în care mi-a comunicat o serie de puncte de
vedere privind literatura mea şi ţinuta «regretabilă» pe
care a avut-o faţă de mine la un moment dat. Mi-a
mulţămit în acelaşi timp cu recunoştinţă pentru
exemplarul din Opere pe care i l-am trimis prin
Fundaţie, cu autograf, şi a anunţat pentru toamnă un
număr din Gîndirea, închinat operei mele etc...
Se întrec oamenii în respect şi stimă – ceeace mă
face să cred: 1. Că n-am făcut rău nerăspunzînd la
feluritele atacuri de acum trei ani; 2. Că încep a
îmbătrîni.
Se mai adaogă o consideraţie: că oamenii noştri
amestecă, fără voie poate, ori poate ingenios,
sentimentalismul firesc neamului cu interesele lor”.
Constantin Ciopraga, în deschiderea acestor
pagini inedite publicate în 2005, Un Sadoveanu
necunoscut, pentru a întări afirmaţiile lui Alexandru
Paleologu care, în Treptele lumii… vedea în marele
prozator pe cel mai intelectual scriitor de la Eminescu
încoace, ţine să adauge: „Intelectual în perpetuă

combustie fusese, să zicem, şi Camil Petrescu, cel
care spunea despre sine că «a văzut idei». Un
Sadoveanu tentat de reflecţii ale altora, mereu deschis
generalizărilor, decupează cu grijă, din cărţi, producţii
de acest gen; carnetele sale din 1945 cumulează sute
de sentenţii şi adagii: din Horaţiu şi Quintilian, din
Monstesquieu (L’Esprit des lois), din Voltaire şi
Rivarol, Chateaubriand, Hugo şi Balzac, precum şi
din Thiers, din Renan şi Joseph de Maistre, din
istoricul Guizot, din Taine (din care, în 1910, tradusese două studii despre Artă), din Casanova, din contemporanul Bertrand Russell dar şi din Biblie. Se
adaugă acestora în special judecăţi de sorginte folclorică; reclamă atenţie zeci de reflecţii personale,
într-o polifonie sugestivă: «Caută alinare între
mulţimile moarte de sub pămînt»; «Cucoşii cîntă
noaptea pentru cei de sub pămînt»; «Prostia-i mai
impunătoare decît inteligenţa şi mai aproape de eternitate»; «Minunile sînt nişte zîne, menite să devie
femei îndată ce le-am cunoscut»; «Unii oameni riscă
trăind prea mult. Trebuie să dispară după toate regulile gloriei»; «Cine se teme de Dumnezeu nu se teme
de oameni»; «Nimic mai scump decît iefteşugul»; «Să
doreşti mult, să nădăjduieşti puţin, să nu ceri nimic»;
«Prietenie e cupă de cristal»; «La vorba blîndă iese
chiar şarpele din pămînt»; «Bărbaţii cu fapta, femeile
cu vorba»; «Din zece bărbaţi, nouă-s femei»; «Între
prost şi judecată – un ocean şi o Himalaie»; «Artiştii
să fie atenţi cînd îi laudă proştii»; «Cînd zic, de pildă,
onorabilul domn Popescu, dintr-o dată observ că
adjectival a devenit cel mai mare inamic al substantivului lîngă care se trezeşte neaşteptat, desi se acordă
cu el în gen, număr şi caz».
Reflecţii ca acestea pigmentau în 1940 Divanul
Persian, una dintre cărţile preferate ale prozatorului
vîrstnic”.
Exemplele ar putea continua, după cum am şi
făcut-o de-a lungul acestor pagini, punînd în lumină
faţetele diverse ale celui care a scris Creanga de aur,
e drept, nu toate demne de laudă, dar cu interesul constant pentru lectură, o lectură întru totul asimilată şi
vizibilă în opera de maturitate a unui scriitor livresc;
un adevăr greu de contestat.

A
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„INIMĂ, DE CE NU VREI
SĂ-MBĂTRÂNEŞTI”,
SĂ-MBĂTRÂNEŞTI
UN INTERVIU ÎNTRERUPT

Dialog cu compozitorul NICOLAE KIRCULESCU
în anul 1985, la Bucureşti
Ideea interviului cu compozitorul Nicolae Kirculescu aparține exclusiv poetului jurnalist Florentin Palaghia.
Inițiativa publicării lui este tot demersul acestuia.
În calitate de văduvă a compozitorului N.K. țin să mulțumesc cu această ocazie, în mod oficial și public, lui F.P.
și să-i exprim tot regretul meu de a-l fi întrerupt din această nobilă pasiune a scrisului, pentru a menaja
sensibilitatea unui artist pe cale de a schimba temporalul cu eternul.
Marieta Bratu
*
Cu câteva luni înainte de a se despărți de o lume tristă, în ultima fază a unui cancer galopant, prin septembrie 85,
am propus compozitorului Nicolae Kirculescu, prin intermediul soției acestuia, interpreta de muzică ușoară, Marieta
Bratu Kirculescu, un interviu. Și am reușit!
Aveam intenția să-l public în serial în SLAST, Suplimentul literar al Scânteii tineretului, unde colaboram de mai multă
vreme. Timpul a trecut, cursul acestui interviu a prins o altă turnură neașteptată și acum încercăm împreună să-l publicăm
ca să rămână istoriei.
Când am început interviul, am fost surprins să întâlnesc, deși diminuat la jumătate, din cauza bolii care îl rodea, un
prinț stilat, care tacticos își fuma țigara și bea cafeluța în mijlocul patului și care convivial îmi răspundea la întrebări, ca
și cum nici nu împlinise cincizeci de ani. Să-l „ascultăm”!

Primul pas și prima legătură cu muzica. Poate
că la început nu a fost muzica?
Ba da! La început a fost chiar muzica. La vârsta de
trei ani erau acasă la mine unchiul și mătușa mea.
Mama și tata tocmai îi conduceau spre ușă, când eu am
fugit la pian și am început să cânt Colea-n grădiniță.
Dar ciudat, am început să cânt și cu mâna stângă în
acompanient, în armonie, bine înțeles, nu cu trei note,
cu una, una care dădea armonia respectivă. Pe ei i-a
minunat acest lucru, s-au întors și de aici a început
cariera mea de pianst.
Deci, chiar de la vârsta de trei ani!
Da! De aici încolo am început să învăț gamele, să
învăț studiile, și așa mai departe, până am intrat pe
mâna d-nei Popovici Pretorian. Acum, apare o
ciudățenie a caracterului meu muzical. Nu-mi plac
lucrurile ieftine, mici, ca să mă exprim altfel, lucrurile
mici, în sensul că toată piesa-i mică, un fel de piesă
pentru copii, îmi place amplitudinea. Din moment ce
pianul este cum este făcut, și este o orchestră întreagă,
apoi trebuie să se cînte și pe acest pian ca pe-o
orchestră. Pianul trebuie să fie mai combativ. Vioara
este mai lirică, ea cântă pe o coardă, cântă pe a doua,
dar niciodată nu poate să facă ce face pianul. Mie nuCONVORBIRI LITERARE

mi plăceau anumite piese chiar și la Chopin. Și ce
făceam! Cu mîna stângă făceam un acompanament de
vals simplu, o notă și apoi două note, care făceau
măsura trei a patra. Mie mi se părea că e cam ieftin
acest lucru și-atunci mai adăugam eu note. Profesoara
mea s-a cam înfuriat și mi-a spus: „Lasă-l pe Chopin
așa cum a scris el. Vrei să scrii ceva, fă atunci o
parafrază după Chopin, Așa cum vrei tu să faci nu e
nici o afacere!”
Ați fost de acord?
Nu prea am fost, dar eu acasă făceam tot ceea ce
vroiam.
Deci, să înțeleg că a fost ceva nativ?
Da, dar îndreptat spre frumos, spre amplitudine!
Ce a urmat?
După ce am terminat cu profesoara m-am dus la
Viena, la insistențele mamei mele și trei ani de zile am
urmat „Școala de muzică”, asta prin 1909. S-a
întâmplat ca examenul care l-am dat la Viena pentru
finele de an, după cei trei ani de zile, să corespundă cu
două piese pe care le-am executat eu și care au uimit
toți profesorii de la celelalte clase. Nu credeau că un
puști e în stare să cânte o piesă de Balachirief, care este
înfiorător de grea și Stacato Caprice, cântat în dublu
11

tempo de Max Voght. Am dat examenul a doua oară de
această dată asistând și ziariștii care au scris despre
mine. „ O nouă glorie a muzicii s-a născut!”. Nu era
vorba de compozitor, ci de interpret. Cu acest ziar
« Neuer Wiener Tagenblat » în buzunar, am urcat în
tren și am venit la București. Tatăl meu, după sărutările
de uzanță, m-a întrebat: « Ei, și ce, și ce ai vrea să faci
acum?... Ce să fac? Păi uite colea, citește și dumneata!”. S-a uitat, a citit și a zis: « Da, frumos, ce vrei să
te faci, pianist?”. Păi cred și eu că da, după asemenea
palmares!”. Tata mi-a zis: „ În familia noastră lăutarii
nu au ce să caute. Tu să-ți vezi de o meserie normală,
ce vrei, medic, inginer?Ai destule de ales, dar în nici
un caz, pianist.” Și ciudat a fost,că după ani de zile,
stând și filozofând asupra celor zise de tatăl meu miam dat seama că avea dreptate. De ce? Meseriile de
artă, fie pictura, fie literatura, fie interpret, muzician,
etc. nu fac parale decât dacă ești în vârf. Dacă ești pe
la mijloc, îți mai trebuie o meserie. Însemnează că e o
plăcere, îți faci un hobby, nu devine profesie din care
trăiești. Dumneata mai știi cine te stabilește în frunte?
Concurența...
Cine? Concurența te dărâmă! N-aș crede, concurența te dă peste cap,trebuie să fii un zeu ca să reziști.
Publicul! Marele public te aplaudă, te vrea. te bisează,
te cere, ori nu mai vrea să știe de tine. Ei, de unde poate
să știe un interpret tânăr care pornește la drum cu speranțe, cu încredere în el, că publicul o să fie de acord
cu el? De unde? Și din această cauză am văzut foarte
mulți care s-au dat peste cap. Au plecat cu încredere, sau convins mai târziu că nu era chiar așa, că nu anumite lucruri fac valoarea și talentul unui om și s-au lăsat,
s-au apucat de altceva.
Deci e mai bine să pleci din planul doi.
Sigur că da! Să-ți câștigi existența și nu să stai săți câștigi pâinea de toate zilele cu lavandieră și cu
păduchi în cap, așa cum erau bieții compozitori pe vremuri...
Ce era tatăl dumneavoastră?
Ei, a plecat de la funcționar și a ajuns ministru!
Ajuns aici, în stadiul acesta și cu tatăl meu, pe care-l
iubeam la nebunie, m-a întrebat încă o dată: „ Ce vrei
să faci acum?”. Eu, care aveam o atitudine foarte prietenoasă față de medicină mi-am zis: „Hai să fac medicina!„ M-am dus la Cluj, am stat un an de zile și cînd
am ajuns la disecție, n-am știut cum să mă opresc în
primul gard până la București. „ Tată, pentru medicină
trebuie să ai un caracter mai dur.„
„Atunci, ce vrei să faci,matematică?”„ Nu, că numi place!” Arhitectură?„” Nu, că nu e legată!„
„Atunci, ce?„ „Să fac dreptul. că e mai ușor! Știi,
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dumneata ești prieten bun cu toți profesorii ăștia de la
drept, mă mai trec și așa...„ Ei bine, am făcut dreptul,
licența și-am dat-o aici, apoi am fost la Paris și am luat
doctoratul în drept și filozofia la Sorbona. Acum,
trebuie să vă spun că mie nu-mi plăcea dreptul deloc,
consideram că meseria de avocat este, hai să nu se
supere avocații, un pic de escrocherie. Adică,
onorariul, pierd la prima instanță, cum e și normal,
pierd și la a doua, ajung și la a treia, la Casație, pierd
și acolo și atunci cu părere de rău îi spun bietului
client: „Domnule, ai avut un mare ghinion că tâmpiții
âștia nu au înțeles cazul dumnitale!”. După ce am
terminat studiile, am sosit în România și m-au numit
ajutor de judecător la Sinaia. Fief regal, escortă regală,
aristocrația armatei. Și-am stat și aici doi ani până ce lam bătut pe unul de l-am lăsat lungit pentru că mă
făcuse măgar în timpul alegerilor. Eram campion de
box al Munteniei, reprezentând jiu-jitsu și mai târziu și
karate. și cum spuneam m-am apucat de..
De muzică...
Păi cum de muzică, dacă făcusem dreptul?
Doar vă plăcea muzica...
Îmi plăcea mie, dar unde să mă apuc? Așa.
hodoronc-tronc! Așa că am făcut altă trăznaie...
Deci, din trăznaie în trăznaie...
M-au numit magistrat la Sinaia, după cum vă
spuneam și am făcut o magistratură cum cred că puțini
își fac meseria. Veneam pe 11-12 la Judecătorie, îi
goneam repede și terminam. Până când am avut o
anchetă judecătorească. Doi frați se judecau pentru o
palmă de loc. Fiecare din ei susținea că palma de loc îi
aparține lui. Culmea era că oamenii ăștia erau foarte
dinamici. Și eu mi-am dat seama de la catedra mea de
judecător că ăștia scot cuțitul pentru bucățica lor de
loc. Și i-am spus grefierului: „Știi ce faci, lasă-i pe
ăștia doi la urmă! După ce se termină procesul, nu le
spui să plece, nu amâna procesul!”. Alături de
judecătorie era o bodegă, pe bulevardul Ghika, mai jos.
După ce s-a terminat ședința i-am chemat pe amândoi
cu dosarul și pe grefierul Marinescu la cârciumă și neam așezat la masă. N-au vrut să stea. Le-am zis: „Stați
aicea jos, că vă cotonogesc acuma!„ Erau bine făcuți.
Da și eu... Zic: „Dă-ne niște țuică fiartă și roșii cu
brânză.„ Era domnul judecător în cârciuma lui, ce
cinste! L-am întrebat: „Voi sunteți frați buni? Și voi vă
certați pentru o bucățică de pământ și vreți să scoteți
cuțitele pentru această palmă de pământ? „Păi
scoatem cuțitele pentru că e dreptul meu..„ Celălalt:
„Ba al meu!”. „Uite, stați, nu am ajuns încă la ceartă.
Mai adu o țuică!”. Ne-au adus-o. „Ciocnește cu el!
„Eu nu ciocnesc cu el”. „Ba, ciocnește cu el. că-ți dau
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cu țuica asta în cap.Ei, acum după ce ai ciocnit cu el,
ia bea țuica asta, e bună?”. „Ia mai adu-ne una!”. Au
mai băut o ceașcă. „Ei, acum, ia sărutați-vă voi ca doi
frați, să vă văd cum apăreți!”.” Nu-l sărut, că este o
liftă spurcată!”. „Auzi cum zice de tine, păi tu cum
ești?”. „Păi, zic, amândoi sunteți! Terminați odată cu
prostiile astea, sărutați-vă!”. Au început să râdă s-au
sărutat și le-am zis: „Acum hai să facem aici o
împăcare prin lege și legală. Cum vreți să împărțiți
falca asta de pământ, o ia unul o ia celălalt, ori o
împărțiți frățește, pe din două?”. „Păi, s-o împărțim în
două!”. „De acord, uite că se poate face și așa, nu-i
nevoie de cuțit, nu-i așa?”. Și au trecut vreo trei zile și
mă pomenesc cu o inspecție judecătorească de la
București”.„Domnule Kirculescu, vă rog să poftiți în
cabinet că avem de discutat. Am auzit că dumneata
tratezi procesele la cârciumă”. „Unele, nu toate, că nu
sunt alcoolic! S-a întâmplat o dată”. „Păi, cum se
poate asta, domnule judecător?Asta e spre rușinea
magistraturii, magistratura trebuie să aibă demnitate,
ce fel de demnitate ai dumneata cu niște împricinați
care stau acolo și beau?”. „Domnule judecător, zic,
aici e vorba despre un punct de vedere. Am făcut și
filozofie, dar și viața lor este foarte prețioasă și logic,
mi-am zis, dacă eu dau câștig de cauză unuia dintre ei,
celălalt bagă cuțitul în el. Aici trebuie să ajungă
justiția noastră? La băgarea cuțitului? Pe câtă vreme,
eu i-am împăcat pe oamenii ăștia, s-au dus acasă
liniștiți, și-au împărțit pământul frățește și s-a terminat
cu pricina. Deci, o lecție! Însemnează că eu am
dreptate”. „Da, dar nu mai suntem pe vremea lui
Solomon!”. „N-om mai fi pe vremea lui Solomon, dar
principiile de etică juridică au rămas!”. „În sfârșit, mau sancționat, lucru care mi-a făcut mie impresie mai
mult de o grămadă, pentru că munca de magistrat nu
mă mulțimea. Așa că după doi ani de zile, cu ocazia
unor alegeri unde am fost trimis ca președinte al
Cercului Electoral. unul dintre asistenți m-a făcut
măgar. M-am dat jos de pe estradă și dintr-o lovitură iam rupt două coaste și dinții din față și l-am trimis la
spital pe trei săptămâni.
N-a fost proces?
Ba da! M-au dat în judecată, m-a chemat la
București Popescu, care avea casa pe aici pe lîngă
mine, director la Universul. M-a primit în cabinet la el,
m-a luat la trei păzește, cum de am putut să fac una ca
asta, să lovesc un profesor de liceu, Palade, de
matematici, în așa hal încât să-l trimit la spital? „Eu numi categorisesc loviturile, acelea care trebuie să vină,
vin.„ Am reușit atunci să fiu amnistiat înainte de a mă
chema ministrul. Și mi-a zis ministrul: „ Dacă îl
CONVORBIRI LITERARE

trimiteai între baionete la Ploiești pentru insultă în
timpul exercitării meseriei, era altceva.„ „În cazul
ăsta, am zis, el era amnistiat și eu eram măgar! În
cazul ăsta eu sunt amnistiat și el rămîne bătut.„ Zicea:
„Dumneata ai o construcție intelectuală foarte
ciudată!”. Îi răspund: „Știi ce, dacă vă trebuie postul,
vă stă la dispoziție, nu mă încântă prea mult, am făcut
asta de dragul tatălui meu care ținea cu tot dinadinsul
să trec și prin magistratură”. Acum să ne întoarcem și
la formula muzicală. Cât am fost la Sinaia, cei doi ani
de zile, aveam, bine înțeles, pian la mine acasă și
împreună cu niște băieți care aveau mijloace pecuniare
de acasă, frații Berindei cu saxofoanele, sau alții de
prin orchestră, veneau la mine să facem muzică,
muzică ușoară. Eu cântam la pian și la celelalte
instrumente, prietenii mei.
Deci, o orchestră...
Făcuserm un fel de orchestră a noastră, dar foarte
intimă. Cu această ocazie mi-am dezvoltat simțul
estetic pentru anumite piese, aveam o colecție, un
întreg vraf de note. Și-atunci, după ce am venit la
București, după ce mi-am dat demisia din acest post,
tatăl meu, mi-a zis: „Ei, și acum, ce faci?”. „Stau și eu
pe tușă, nu se poate?”. „Știi ce, a zis tata, te dau pe
seama lui Periețeanu, mare maestru al baroului penal,
să faci secretariat”. Ei, m-am dus să fac și secretariat.
Dar m-am nenorocit, ca să zic așa, față de tatăl meu, cu
o întâmplare sentimentală, care m-a răpit de la viața
juridică luni și luni de zile. De luni și luni de zile nu
mai dădeam pe la Periețeanu. Petreceam seara și
rămâneam pur și simplu tot cel de pe tușă.
Și bani încasați?
Care bani? Avea tatăl meu! Am reușit așa să o duc
târâș-grăpiș, mai mult de șase luni. Până într-o seară,
când tatăl meu s-a dus acasă la Periețeanu la un
pokeraș. Așa, din vorbă în vorbă, îl întreabă tata pe
Periețeanu: „Cum merge băiatul meu?”. „Care
băiat?”. „Ei, cum care?”. „Dar cine l-a mai văzut de
vreo șase luni de zile, că nu a mai dat pe aici”. „Nu se
poate una ca asta, dar pe unde umblă ăsta?”. A doua
zi de dimineață tata mă cheamă la judecată. „Unde
umbli, măi haimana, că la Periețeanu nu te duci? Team dat pe mâna unuia dintre cei mai de seamă
profesioniști și tu nu te duci!”. „Ce să fac, tată, m-am
îndrăgostit și eu!”. „Păi bine mă, asta nu înseamnă că
dacă te-ai îndrăgostit trebuie să stai tot timpul acolo,
împarte-le și tu! Nu toată ziua pe spinarea uneia!”.
(Din acest moment interviul ia o altă turnură.
Marieta, la momentul acela soția compozitorului
Nicolae Kirculescu, care ulterior a devenit propia
mea soție, preia comanda. Dar interviul continuă
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firesc, la fel de tonic, cu aceeași notă de distincție și
demnitate...)
Dragă Nicușor, acum cred că atmosfera este mai
degajată și mai propice pentru depănarea
amintirilor. Să continuăm în stilul nostru
kirculescian, nu-i așa, în familie, un interviu care sa anunțat a fi frumos. Rămăsesem la o aventură pe
care tu ne-o povesteai cu șarmul tău deosebit. Și
acum îți voi da ție microfonul ca să ne povestești ce
crezi tu că a fost mai important în viața ta. Că în
fond și la urma urmei, acesta este sensul unui
interviu. Te rog.
Când l-am auzit pe tatăl meu adresându-mi
cuvântul „haimana”, m-am cutremuratm pentru că nu
făcea parte din langajul educației pe care tocmai o
primisem de la el. Învățasem să fiu un om dintr-o
bucată și atunci când dădeam un cuvânt să fie dat și
executat. Ori, atunci i-am spus tatălui meu: „ Tată, știu
că ai dreptate, dar dă-mi un timp și am să mă amendez,
am să fiu așa cum îți dorești dumneata! Dă-mi vreo
șase luni, că ceea ce am stricat în vremea asta, îmi va
trebui tot atât ca să repar.„ Într-adevăr. din clipa asta
am început să merg la Periețeanu. Când am ajuns
dimineață la Periețeanu, mare veselie. „A venit
Kirculescu, a venit Kirculescu, petrecărețul
localurilor!”. Pentru că toți colegii mei știau cam pe
unde-mi pierd eu timpul. Și-am început să mă apuc de
treabă. Am avut și șansa că s-au ivit niște procese care
mi-au dat posibilitatea să-mi demonstrez anumite
capacități. Unul dintre ele a fost cel al lui König, o
încurcătură cu căile ferate. Și eu i-am făcut lui
Periețeanu o dare de seamă asupra acstor procese.
Periețeanu a rămas realmente uimit de siguranța și
strictețea cu care le-am tratat, aproape matematic și
fără multă vorbărie. A prins o oarecare încredere în
mine. Când a venit ora procesului cel mare cu „zona
metan” am dat din mine tot ce am putut. Ce era
aceastră „zonă metan”. Era o societate pe strada
Frumoasă. Și atunci Periețeanu îmi pune în brațe un
dosar mare și îmi spune: „Du-te la zona metan pe
strada Frumoasă, nr.36 și ia legătura cu cineva de
acolo care îți va spune ce ai de făcut”. Eu atunci am
stat și m-am gândit „zona metan”? Dar mi-a fost rușine
să întreb. Și am plecat pe drum mai departe.
întrebându-mă: „Ce o fi asta, „zona metan?” Eu știam
de gazul bălților, așa cum am învățat eu în liceu. Când
râcâi fundul unei bălți, ies niște bășici urât mirositoare.
Și m-am întrebat: „Ce dracu se poate face cu
mirosurile astea neplăcute?”. În sfârșit, ajung eu la
„zona metan„ și dau peste un băiat tânăr acolo, Îi spun
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pentru ce vin și el mă întreabă: „Știi dumneata ce este
cu zona asta metan?” „Păi uite că nu prea știu!”
„Metanul este un gaz al sondelor care iese odată cu
petrolul și trece prin niște țevi și poți să încălzești tot
Bucureștiul cu el”. „Cum să-l încălzești?”. „Păi da, că
este și inflamabil!” Și mi-a zis: „Uite ce ai de făcut
dumneata. Zona metan este în legătură acum cu o
firmă olandeză care a venit aici și sunt cei mai tari în
Europa și în materie de tubaj. Tuburi de ciment cu
armătură care se bagă în pământ și prin care se
transportă acest gaz la distanțele și la înclinațiunile
care sunt necesare”. „Bine, și ce trebuie să fac eu?”
„Dumneata trebuie să faci carnetul de sarcini pentru
cele ce trebuie făcute sa să se perfecteze aceste tubaje:
prețul, mâna de lucru, materialul, etc.” „A, ca la orice
intreprindere oarecare?”. „A, păi sigur că da, păi
contractele sunt similare”. Trei zile și trei nopți nu am
mai dat pe la Periețeanu. În schimb am făcut un caiet
de sarcini care a trăit mulți ani de zile ca model de caiet
de sarcini la Periețeanu. Când a citit și a văzut ce am
scris eu acolo, cele mai mici detalii și locurile ce le
trecusem în contract, ca să nu se piardă timpul. Și s-a
uitat el acolo și m-a întrebat: „Măi băiatule, în tine e
ceva, dar de ce ai lipsit iar trei zile?”. „Păi, priviți ce
am făcut aici, ce credeți, că astea au fost scrise direct?
Cîte pagini am aruncat până am ajuns eu aici!”.
Atunci m-a luat el așa și zice: „Bine!”. L-am mai
așteptat să mă cheme, credeam că mai are nevoie de
ceva relații. Însă, nimic. După ceva timp, l-am întrebat:
„Domne, ce se mai întâmplă cu zona aceea metan, nu
mai dau nici un semn de viață?”. Îmi zice: „Păi nu știți
ce s-a întâmplat? La noi sunt niște lucruri care i-au
uimit pe olandezi, care de fapt sunt niște comercianți
corecți. Erau calculate aceste tubaje, să zicem, la un
milion, pe distanța cutare, cutare... Ai noștri de la
minister au spus să pună trei milioane”. Zic: „Da, de
ce?”. „Păi, știți dumneavoastră, mai trebuie să dăm și
la unii și la alții...”. Păi bine, mai avem bonificația de
5% la un milion? Aveți acolo cu ce să plătiți!”. „A, e
prea puțin asta!„ Și atunci olandezii au spus:” Cum
domnule, eu iau un milion și precupeții dumnitale iau
două? Atunci nu mai facem târgul, sunteți prea
escroci! Și au plecat, lăsându-ne baltă”. Asta a fost o
lecție de cum funcționează economicul.
Și de felul cum funcționează...
Cu afacerismul acesta groaznic, auzi domne, unu la
trei.
Atunci, ca și acum...
Ei, lucrurile nu s-au perfectat, s-au perfectat în rău.
Acum le-ar cere șase milioane.
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Mă rog, „passons” ....
Și m-a făcut să iau lucrurile din punctul de vedere
al educației pe care o am și pe care trebuie să o aplic.
Adică, nu asta era rostul afacerii acesteia care se
perfecta, ca multe altele de altfel pe care nu trebuia să
le iau pentru că de fapt nu mă băgam în murdării de
genul acesta. Din cauza asta am trecut în penal, unde
lucrurile sunt cu totul de altă natură. E vorba de crime,
de furturi, de șantaje. Exista o psihologie Ce mă
atrăgea îndeobște și unde m-am perfectat învățând o
mulțime de lucruri. Spre exemplu, am învățat cu
doctorul Vasiliu, dactiloscopia, la tribunal, am învățat,
cu alți doctori de pe acolo, fixogomonia, știința
craniilor, am învățat problemele de responsabilitate
crimialistică, cum răspunde un criminal care are o
problemă și cum răspunde un om comun, care nu are
nimic cu chestia asta, sunt lucruri care trebuie ținute în
seamă pentru că de multe ori riști să acuzi un om
nevinovat din cauza unor aparențe.Și aparențele
acestea nu sunt întotdeauna acelea juste.
Da, interesant ce îmi povestești, Nicușor,sunt
niște detalii pe care nu le cunoșteam, deși tu mi-ai
mai povestit altădată foarte multe, mă mândresc cu
acest lucru, cred că se observă din ton. Dar sigur, că
poate tocmai acum vine și frumusețea unui interviu,
când apar aceste amănunte, mici amănunte mari,
care pot schimba cursul unei vieți. Te rog, după ce
ți-ai băut cafeluța și ai mai tras câteva fumuri, să
depeni în continuare, așa cum crezi tu de cuviință,
aceste amintiri...
Ce vrei să mai spun acum. Ăsta a fost un mare
îndreptar în viața mea care m-a adus pe firul de a gândi
și de a gândi întotdeauna înainte de a face ceva. Pentru
că aparent, când m-am dus cu zona metan, era foarte
frumos și atracțios titlul. Și ce a ieșit de acolo, ai văzut!
Încât nu am mai avut încredere de acum încolo în
nimic din ce sticlea, așa ca niște sticluțe la lumina
soarelui. Erau sticle. Și de atunci am învățat și eu cum
să prețuiesc aceste sticle.
Da, dragă Nicușor, te găsești într-un moment de
răscruce și ai vrea să te „ajut„ între ghilimele zis.
Atâta pot să-ți spun, mai bine să-ți reamintesc, că
lumea te cunoaște prin prisma muzicii ușoare, și în
general a muzicii, pentru că tu nu ai scris numai
muzică ușoară.
Este foarte adevărat că muzica a însemnat ceva
excepțional în viața mea. Așa cum mi-ai sugerat și
trebuie să recunosc că mi-ai dat ideea aceasta, că
muzica a făcut totul pentru mine și eu am făcut totul
pentru muzică, am reușit să capăt anumită notorietate
în muzică, care a mers mai târziu, mult mai târziu, la o
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dezvoltare foarte amplă. În acest interval de
treisprezece ani cât am practicat avocatura, s-a
întâmplat un lucru. Cunoșteam o serie întreagă de
băieți, tot așa de dornici ca și mine, cu care am hotărât
să facem o orchestră de tangouri.
Cam câți ani aveai atunci, Nicușor?
Ei, câți aveam? E greu de spus, în jur de 28 de ani.
Și am realizat această orchestră pe care am botezat-o,
Los Ochos. Era compusă din niște oameni teribil de
bogați. De exemplu, băiatul care cânta la pianul al
doilea, eu eram pianul întâi, fiind singurul pianist
creștin într-o combinație evreiască. Toți porniți pe
dorul de afaceri, o treabă unică în muzică și nu de a lua
bani sau a precupeți talentul nostru. Și la țigani, dacă
ne chema să cântăm la nuntă și acolo ne duceam numai
de plăcerea de a cânta. Și am făcut această orchestră
compusă din vreo nouă băieți tineri cu care ne distram
în mod foarte serios. Adică, de la 4 la 6 stăteam și
studiam de zor. Fiecare își aranja partitura lui că toate
mergeau cam pe improvizație. Și de la șase veneau
fetele și urma dans. Puneam patefonul și dansam.
Dar toți băieții erau cunoscători de note, nu-i
așa, solfegiști...
Da, sigur că da! Mai mult, s-au mai puțin, ca să zic
așa. Nu erau toți, Și după ce dansam și noi după
patefon, treceam noi la pian și mai dansau și fetele între
ele.
Cum se face și acum, de fapt.
Și auzeau niște tangouri noi pe care noi le aduceam
din străinătate, a lui Bianco Vacicea, a lui Canaro și le
cântam noi, aici, printre primii.
Iată de fapt primul import de muzică din
străinătate.
Da, a fost făcut de noi! Ne-am rodat pe problema
improvizației și știam fiecare ce aveam de făcut,
deoarece nu puteam să facem cu toții același lucru. Și
am învățat, cu ce mai știam noi din conservator, cu ce
făceam pe loc acolo, ne dădea posibilitatea să ne
dezvoltăm. Încetul cu încetul am ajuns oarecum
celebri, deoarece dădeam concerte la sala Libertatea,
vizavi de Boema. Era acolo un club unde se jucau
cărți, dar în fundul curții era o scenă și în timpul verii
noi ne suiam pe scenă și dădeam concerte cu tangouri.
Drept mulțumire am fost cooptați la această sală,
Libertatea, ca membri de onoare. Bine înțeles că era
pe vremea aceea o mare cinste să mă coopteze pe mine
acolo.
Și nu era?
Oarecare era, dar, în sfârșit, lumea avea niște optici
foarte ciudate, relativ la Libertatea asta, care era un
club ovreiesc.
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Și de ce aveau aceste optici?
Adu-ți aminte, că au fost epoci în care nu erau bine
priviți evreii,
Dar tu te-ai avut bine cu evreii dintotdeauna.
Eu, prin muzică, mă împăcam cu toată lumea.
Este un limbaj universal.
Și în sfârșit, ajungem la limanul profesiei mele de
avocat, când am părăsit baroul din cauza unui proces
pe care l-am pierdut și pe care nu trebuia să-l pierd,
pentru bunul motiv că aveam o dreptate strigătoare la
cer și era tocmai epoca cu mutarea magistraților dacă
le dau câștig de cauză evreilor. Asta, m-a enervat pe
mine groaznic și am plecat din barou.
Dar se pleda etnic, nu se pleda juridic.
Așa, se pleda etnic!
Ai avut o plecare furtunoasă, tip kirculesciană,
să umpli inima de bucurie omenilor năpăstuiți și
care țineau cu dreptatea.
Ce mi-a trecut mie prin cap! Bine acum am
terminat cu profesia. Dar ce să fac?
Dar nu vrei totuși să ne spui cum s-a terminat cu
ea?
Într-o zi, când eram în biroul meu, s-a prezentat o
doamnă Goldstein la mine, o evreică săracă, murdară,
vorbind în stilul jargonului: „Domnul avocat, vă rog să
mă ajutați, căci fiul meu a dat în judecată firma
Tasseli, care-i datorează 10,250 de lei și nu vrea să-i
dea, deoarece a spus că-i o liftă spurcată. I-a spus să
plece de acolo. Și eu i-am făcut acțiune.„” Dă-o
încoace, s-o văd!” Era bine făcută. Ne-am dus la
tribunal. S-a amânat un termen, două, trei, patru, cinci,
șase și în sfârșit, ajungem la pledoarie. Pe parcurs i-am
cerut să-mi aducă registrul de la Societatea Taselli care
se ocupa de coloranți pentru ouă, pentru cutii, diverse.
Goldstein era cel mai bun comis-voiajor, care aducea
cele mai mari câștiguri.Tocmai pe el s-au găsit să-l
arunce la gunoi ca pe un nimic.
Cam în ce an era?
Stai să-mi aduc aminte! Era cam prin ’40. Deci, am
cerut registrul. Am observat un lucru, pe care mulți nu
l-au observat. Paginile unde foițele acelea subțiri de
registru erau prezente cu Goldstein creditor pe 10.250
lei se lipiseră și erau așa de bine lipite că se dădeau
două peste cap. Și sigur, în condițiile acestea, mi le-au
adus, că au spus, unde or să găsească ei dacă nu am
găsit noi, În ziua pledoariei am spus: „Conform declarațiilor adversarului care datorează 10.250 de lei eu
nu am mult de pledat, vă rog să-i dați câștig de cauză.”
Adversarul zice: „Aș vrea să văd și eu unde scrie
asta?”. Când l-a văzut și și-a dat seama el acolo ce s-a
întâmplat a zis: „Retragem!” „Nu se mai poate, e prea
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târziu.„ Era clară cauza. Eu îl dau pe unul în judecată,
care îmi datorează 100 de lei și ce credeți că s-a întâmplat? Instanța a spus că nu-i datorez o sută de lei.
Atunci m-am înfuriat, cum poți să justifici așa ceva în
hotărâre, cum poți să motivezi aceste lucruri. M-am
dus la președinte și l-am luat la trei păzește că dăduse
examenul de magistrat cu mine când am intrat în
magistratură.
Și ce i-ai spus?
Nu pot să spun, nu pot repeta aici..
Te rog să spui, aici vor rămâne cel mai bine. E
plin de tâlc și de umor felul cum l-ai pus la punct.
Dacă tu ții cu tot dinadinsul să spun vorbă cu vorbă
tot ce i-am spus, iată: „Bine, d-le președinte, cum poți
dumneata să dai o hotărâre ca asta, care n-are nici cap
nici coadă?Cum poți să motivezi?”„Dar știi cum se
întâmplă, dacă noi îți dăm câștig de cauză dumnitale,
știi ce se întâmplă, pe noi ne mută în Basarabia, scurt!
Magistratura nu mai era inamovibilă, ci era politică, îi
muta de colo-colo. „Nu vreau eu să-mi risc scaunul
meu pentru un Goldstein al dumnitale!” „Doamne, dar
nu se socotește așa, pentru că noi am stat nopți întregi
să judecăm părțile lui bune, părțile lui rele, asta nu se
mai ține socoteală? Și am mers cu litera legii în
mână!” „Lasă dragă asta!”. Atunci le zic: „F....
muma-n c... cu împuțita asta de buldoacă, care se
numește tribunal! Păi e posibil să mă puneți pe mine să
stau să studiez și să nu spuneți, domne, creștinii nu mai
pledează pentru ovrei! Scrieți asta mare, acolo, deasupra și...”. „Ei, zice, asta nu se poate scrie! Eu atunci
am plecat: „Mă c.. pe tribunalul vostru!”
Iartă-mă, că te întrerup, el copiase după tine la
examen?
I-am zis, dar mi-a răspuns: „Ei, lasă, astea sunt
lucruri trecute!” Am ieșit însoțit de procurorul secției,
Chiriță, care mi-a spus: „Bine, bă, se poate să vorbești
cu președintele în felul acesta?”. I-am spus: „Ia mai
du-te-n p.... mă-tii și tu, faci și tu pe nebunul aici,ce
vrei, n-am dreptate, e posibil să scriți așa ceva, sunteți
niște lași!”.
Exact, că dacă ar fi fost să pledezi acest proces
mai târziu, ar fi fost o pledoarie cu felicitări, ceea ce
înseamnă că justiția a fost întotdeauna politică, nu
justiție... să continuăm.
Am plecat și am trecut vizavi la decanat. Ce să fac
eu acum? Mai aveam un talent, eram bun mecanic
auto.M-am gândit să-mi deschid un garaj unde să-mi
fac și eu de cap cu mașinile, să le dreg, să le rafistolez,
să le pun la punct. Mi-am dat demisia din barou și am
scris așa: „Domnule Decan, Subsemnatul Nicolae
Kirculescu, avocat la Baroul Ilfov, îmi dau demisia din
CONVORBIRI LITERARE

Baroul Ilfov întrucât mă c.. pe felul în care se practică
acestă meserie la ora actuală. Și am dat această demisie în mâna lui Ionel Murgescu, un om foarte subțire pe
vremuri, dar care cam decăzuse, băiatul amiralului
Murgescu. Când a citit a spus: „ Bă, tu ești nebun, cum
poți să scrii așa ceva!” El mă cunoștea de copil. „Păi,
asta, o dau!” „ Nu se poate, băi!”„ Domne, eu pe asta
o dau!„ „Dă-o pe asta, eu alta nu mai scriu!” S-a dus,
a intrat la Gioroceanu, care era decan acolo, a citit-o
Gioroceanu și a zis: „ Da ce, a înebunit Kirculescu?„
Mă cunoștea din procese alături de Periețeanu, îmi
făcusem o oarecare faimă și în domeniul acesta. Până
la urmă, a luat loc și a șters „întrucât mă c..pe felul în
care se practică... și a rămas „Vă rog să binevoiți a
aproba demisia din Baroul de Ilfov...„ și a fost aprobat.
Ciudățenia a venit mai târziu pentru că acest
lucru se poate citi și astăzi...
Nu știu dacă se mai păstrează. Am plecat de acolo
și am început să caut un garaj. Am căutat în stânga și
dreapta până am găsit undeva prin Piața Romană. Asta
se întâmpla prin anii 40, stăteam atunci pe strada G-ral
Praporgescu. Cum eram într-o dimineață la mine acasă,
mă pomenesc că sună cineva la ușă. Deschid ușa și de
cine credeți că dau, de Ion Vasilescu.
Subiectul tău preferat.
Îl invit în casă. îl așez la masă, îi oferim o cafea,
stăm de vorbă la un coniac și vreau să știu ce l-a adus
la mine. „D-le Kirculescu, eu am montat o comedie
muzicală care se numește „Suflet candriu de papugiu” și pe care o joc la teatru în pasaj, la sala de
jos.(mai era sală sus, care se numea, sala mare) și mai
am nevoie de niște parale ca să pot pune la punct
această comedie.Vrei să-mi împrumuți dumneata?„ Îi
spun: „Eu am o parte din bani, dar o să mă duc să-i
cer tatălui meu diferența și am să ți-i dau!”. Da
Vasilescu,
zice:
„Cum
e
posibil
D-le
Kirculescu,dumneata, un om așa de talentat în ale
muzicii, care ai cântat în „Los Ochos” și ai cântat în
concerte ale diverselor instituții..
Cu Teddy Cosma, după cum știu...
Nu, cu Teddy Cosma, am cântat primii la radio,la
două piane.
Dar să continuăm firul discuției...
„Cum ai putut să lași totul baltă?”. Atunci i-am
povestit chestia cu demisia mea din barou și cu dorința
de a-mi deschide un garaj. Dar Vasilescu îmi zice:
„Domnule, dumneata ești om de garaj? Dumneata ești
om de muzică, om subțire, ai compus de când ai fost
mic...”.
Chiar, de la ce vârstă ai compus?
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De la paișpe, cinșpe, șaișpe ani...
Îmi amintești care a fost prima ta melodie, cui ai
dedicat-o?
Prima melodie a fost „Caprice mauve”...
Dédiée à ta mère, Véronique! Et ainsi ... est-ce
que tu te rappelles encore d’une chanson composée
à cet âge?
Oui, „La valse brisée” după vorbele lui Chilly
Prudhomme.
De aceea te-am întrebat în franceză, deoarece
are mai mult șarm.
Și îmi spune: „ Domne, scrie-mi și mie ceva, că țio bag în comedia asta muzicală!”. Și eu îi spun: „D-le
Vasilescu, n-am mai scris de atâta timp, ce crezi
dumneata, că eu mai știu ca să mai scriu?”. „ Încearcă
domne, încercarea moarte n-are, încearcă și arată-mi
și mie, și îți spun eu...”.
L-am ascultat, m-am așezat la pian, am luat hârtie,
am scris, am rupt, am tăiat. Nimic nu-mi plăcea.
Vedeam că tot ce fac eu e prost. Până când într-o zi mi
s-a părut mie că am nimerit o piesă, simplă într-adevăr,
dar care putea să fie ceva. Și i-am dat telefon lui
Vasilescu, a venit la mine acasă și i-am cântat piesa. Sa uitat el la mine și a zis: „Uite Nicule dragă, e prea
complicat făcută, modifică aici, modifică dincoace și
la armonie umblă mai încet, că la noi nu se cântă decât
pe tonică și pe dominantă. Poți să scrii orice acord
vrei, că tot tonică și dominantă ți-o bagă, așa că fă-o
mai simplă, aranjază de la început asta”.
Dar de ce, Nicușor, se cânta la noi în țară așa?
Uite de ce, pentru că erau orchestrele compuse din
analfabeți, urechiști, cum se spune.
În alte țări era la fel?
Nu! Asta numai pentru țara noastră.
Rușii nu fac așa spre exemplu, de ce?
Sunt mai dotați și mai educați muzical.
Dar iartă-mă că te-am întrerupt, continuă...
I-am urmat sfatul, pentru că bine înțeles, el era
maestrul și eu eram ciracul. Și am compus o piesă
căreia i-a făcut versuri Eugen Mirea. A băgat-o în
Suflet candriu de papugiu cântată de Aurel Munteanu
și piesa a avut un succes extraordinar , nici nu m-am
așteptat la așa ceva, ca la prima piesă cu care debutez
în anul 1940, octombrie, când a fost premiera, să am un
asemenea succes.
Se numea, cum?
Se numea La căsuța cu zorele.
Deși cred că acest lucru e cunoscut de public, team rugat totuși să subliniezi...
Da, acest fapt mi-a dat puțină încredere în mine, dar
,mi-am spus, pe a doua nu o mai nimeresc! Dar iacă-tă
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că s-a întâmplat altceva. Tudor Mușatescu a scris o altă
comedie muzicală, la teatrul din Lipscani, „Un băiat
iubea o fată” și i-a zis lui Vasilescu să-i scrie muzica.
Vasilescu i-a spus: „Eu nu pot, să scriu pentru că plec
în turneu cu „Suflet candriu de papugiu”, dar îți dau
un băiat care scrie o muzică pe cinste. „Cine
domnule?” „Nicușor Kirculescu!” „Juristu?” „Da!”
„S-a lăsat de robă?” „Da, s-a lăsat de robă!” „Păi,
trimite-l la mine!”. M-am dus la Tudor Mușatescu și
am scris muzica la Un băiat iubea o fată. Am lucrat cu
Tudorel foarte prietenește și foarte artistic.
Ce fel de om era acest Tudorel Mușatescu?
A, era un om excepțional, pornit mereu pe glume și
pe calambururi, Făcea calambururi cum scotea unul o
țigară din pachetul de țigări.
Interesantă și metafora ta e foarte plastică,una
să citești și alta să colaborezi cu asemenea om.
Avea și el viciile lui, dar erau amuzante!
Adică?
Femeile!
Serios, se pare că nu erau numai ale lui...
Ei, mai erau și alții!
Cam prin ce an, cam la câte reviste?
În ′41 a fost asta, adică în ′40 am avut premiera cu
Suflet candriu de papugiu și anul următor am avut
premiera cu Un băiat iubea o fată. De aici drumul meu
s-a deschis în teatru și am fost chemat în localul
Teatrului Comic care funcționa la teatrul Barașeum în
Văcărești și am scris muzica la Luna știe dar nu spune!
și imediat la Frate cu dracu!. Aici, printre actorii
acestui teatru se găsea și nevasta lui Puiu Maximilian.
E vorba de Virginica Romanovschi. Puiu aflând că eu
am făcut-o cântăreață pe nevastă-sa, la apucat un râs
homeric și a vrut să-i cunoască nașul. El nu avea nici
un fel de încredere în ea, din punct de vedere muzical.
Nu-i dăduse nici un rol! A trebuit să fie în alt teatru ca
să obțină rolul ăsta de la mine.
Bine, dar ea nu cântase în Lăsați-mă să cânt a
lui Gherase Dendrino?
Nu, ea a cântat în N-a fost nuntă mai frumoasă. Toți
au venit după mine. Într-adevăr, trebuia să-mi dau
seama că la data când am scris cele trei comedii, Un
băiat iubea o fată, Frate cu dracu! și Luna știe, dar nu
spune, trebuie să mă iertați că am aceste absențe,
pentru că în același timp trebuie să mă gândesc la mai
multe lucruri odată...
Dar cu cine vorbești dragă Nicușor, ai uitat că
nu sunt decât eu în cameră?
Vorbesc cu mine însu-mi, eu sunt publicul meu în
clipa asta.
Foarte frumoasă metaforă...
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Deci cele trei comedii pe care le-am scris mi-au
deschis drumul în teatru. Bine înțeles că între timp am
scris și de celelalte bucăți, separate, independente, cum
se zic, dar foarte multe le-am scris în teatru și le-am
introdus în teatru. S-a întâmplat să fiu solicitat de
Virginica Romanovski, care juca, după cum v-am spus,
la Baraseum, unde era director Aldea Georgescu, să
merg și să iau legătura cu Puiu. „Domne, n-am înțeles
pentru ce?” „Du-te și ai să vezi!” În sfârșit, m-am
îmbrăcat, am luat motocicleta și m-am dus în cartierul
Cotroceni, unde locuia Puiu. Dar pe drum mi s-a
întâmplat un bucluc, pentru că sunt un pic cam
exagerat în ce fac. Era epoca camuflajului și m-am
camuflat așa de bine încât nu am mai văzut de loc pe
unde calc. Și am mers pe Ștrirbei Vodă, iar prin dreptul
Conservatorului cel mare, am dat peste niște soldați
care circulau pe acolo,nu știu ce făceau. Și am căzut cu
ei pe jos, am ajuns la „miliție”, am plătit omului
mantaua că se rupsese într-un colț și așa jerpelit și
murdar cum eram, pentru că era o ploaie murdară și
urâtă, m-am dus la familia Puiu Maximilian. Când mau văzut în ce hal arătam, s-a cam minunat de felul în
care arătam, de ce fel de compozitor-motociclist sunt.
Le-am explicat eu de ce sunt în halul ăsta de murdărie,
că am căzut în noroi. În sfârșit, ne-am așezat la o cafea
și Puiu mă întreabă dacă vreau să îi țin locul lui
Dendrino. „Adică, cum vine asta, să-i țin locul?”.
„Păi, Dendrino este bolnav și nu mai prididește să
termine odată cu revista pe care o are pe Calea
Victoriei!” „Bine domnule, o fac, dar nu prea îmi
surâde mie, cum să intru eu peste un coleg?” „Da,
domnule, păi sunt cazuri de forță majoră, adică, ce
vrei, să nu se mai joace revista, să o luăm, iar de la
capăt, să plătim iar nu știu cât sălile de repetiție?”.
Pentru că pe vremea aceea, sălile de repetiție se
plăteau, „pentru că domnul Dendrino,nu vrea, ori nu
mai poate să continue?”. I-am zis: „Da, domne, ai și
dumneata dreptate, are și el dreptate, am și eu
dreptate, toți avem dreptate! Bine, să încercăm, dar
uite ce facem! Tot ce i se cuvine lui Dendrino, i se
cuvine doar lui Dendrino, chiar dacă trece numai prin
filiera mea, e clar!”. Puiu a zis: „Da, bine, da!”. Cu
sistemul acesta m-am apucat de lucru la Parada
Victoriei. Nu a fost o bucată, două, trei, au fost aproape
toate bucățile, în afară de una ori două, a lui Corologos,
care era și el dirijor. A urmat premiera, s-a bucurat de
un anumit succes și de aici încolo mi-am deschis cu
Puiu împreună drumul multor reviste. El venea și le
aducea, una la Teatrul din Lipscani, una la cutare, alta
la cutare, eu mă apucam și scriam și uite așa trecea
timpul-timp și câștigam timpul, execuție și experiență.
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Cu Gherase Dendrino ai mai lucrat?
Cu Gherase Dendrino n-am putut să lucrez decât o
singură dată când am scris cu Gopo un film de desene
animate, Fetița mincinoasă, unde era o combinație
între real și ireal și atunci Gherase s-a oferit să-mi
orchestreze piesa și a ieșit un deliciu, o minune!
Dragă Nicu, cred că-ți amintești că la un
moment dat te-ai îndepărtat de viața ta muzicală, a
ta, care a devenit a noastră și care îți spusesem eu
că a făcut posibilă intrarea în intimitatea vieții tale.
Așa după cum atunci mă interesa latura muzicală,
acum aș dori dimpotrivă, să lăsăm deoparte latura
muzicală și să intrăm, la figurat, în iatacul celorlalte
laturi ale vieții tale. Aș dori să știu în afară de latura
muzicală cam cu ce te ocupai tu pe vremea aceea. Aș
dori ca acest interviu să se desfășoare ca viața
insăși. Să-ți amintești de întâmplări și lucruri
deosebite pe care nici acum nu le poți uita.
Văd că te interesează foarte mult viața mea
particulară între ′41 și ′51. Era epoca operetei N-a fost
nuntă mai frumoasă și ea însemnează o etapă în
activitatea mea. Din punct de vedere particular, cât și
din punct de vedere artistic. Iată că toată epoca aceasta
de zece ani se confundă și reprezintă astfel și viața mea
particulară și viața mea publică. Pentru că în timpul
acesta noi scriam, nu am stat cu mâinile încrucișate.
Ori, viață particulară, nu prea puteam eu duce. Când
eram singur pe 34 de reviste pe care le-am scrisși care
se scriau destul de greu și pe care trebuia să le avem la
îndemână ca să schimbăm imediat repertoriul când o
piesă mergea mai slab.
Da, dar nu ai scris toate cele 34 de reviste în
etapa asta de zece ani?
În etapa asta nu am terminat cele 34 de reviste, dar
în orice caz, scriam câte o revistă pe an, alta la șase
luni, la două luni, la patru... Între timp, au mai fost și
niște căsătorii, care s-au cam soldat prost și din ce în ce
atracția către colaboratorii mei devenea mai mare.
Astfel,am început să colaborez cu H, Nicolaide.
Bine, dar după cum văd, vrei ca perioada asta să
rămână pudică...
Pudică, nu prea, dar în sfârșit, nu mă încântă deloc
să-mi aduc aminte de ea.
Spune-mi te rog, dragă Nicușor, sper să-mi scuzi
această indiscreție, dar consider totuși că mi se
poate permite, fiindcă fac parte din familie. Sunt
lucruri care mă interesează pe mine personal, nu e
vorba de un interviu, pentru că așa cum tu ai spus
că nici nu-l consideri un interviu, ci consideri că
vorbești cu toată lumea vorbind cu tine însuți, ca și
cum tu ai fi o răsfrângere în mai multe imagini, în
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afara ta, pe care acum încerci să le aduni din nou în
tine, ei, așa și eu, sigur că dacă te întreb anumite
lucruri, multe din ele cunoscându-le, vreau doar ca
să le treci numai în revistă pe unele, iar pe altele,
poate că le incit prea mult, dar pentru mine, nu e
prea mult, pe mine mă interesează anumite
perioade din viața ta, amănunte, detalii, asupra
cărora tu nu te-ai oprit suficient...
Gândind mai temeinic la toate întrebările pe care
mi le-ai pus și la oarecare întrebări la care nu am
răspuns, sau în sensul vederilor tale, este că acum am
avut impresia că amândoi am gândit altceva și am
vorbit altceva. Nu spun ca să facem puțină teorie în
materie de interviu, mai ales a oamenilor care dau
interviuri. Interviul are două forme. O formă intimă și
o formă pentru întreaga lume, care să-i cunoască
activitatea lui literară, muzicală, etc. mai ales că
piesele sunt cunoscute. În prima categorie de oameni,
trebuie să fie acei care au avut diverse piedici în viață,
diverse ciocniri cu ei și de aici s-au născut o serie
întreagă de povestiri care sunt unele mai hazlii, altele
mai puțin hazlii. Mulți compozitori și-au însoțit piesele
în turnee prin țară. Și țara asta a dat un turneu de cel
puțin 60 de zile, cum a fost cazul Deva. În aceste 60 de
zile compozitorul care a urmărit dezvoltarea întregii lui
creații a avut multe și multe de spus. Din păcate, eu
trebuie să recunosc că nu am fost în nici un turneu. Știu
numai din auzite cam ce se întâmplă și câte se
întâmplă. Ori, eu nu sunt menit aici să fac comentarii,
ori critica altora la comentarii și m-am derobat.
Aceasta este o formă de problemă a interviului, adică,
viața intimă. Când viața intimă nu este prea
strălucitoare, din punctul de vedere care interesează
lumea, cu o întâmplare comică, pe ici pe colo, cu o
anecdotă, dacă acest lucru nu există, ce-i rămîne
compozitorului, decât să se axeze pe activitatea lui.
Dar dacă în acest interval el reușește să îmbine și câte
o chestie mai specială, cu atât mai bine. Ei, aici este
cazul meu! Și atunci! E foarte normal, având în vedere
genul meu liric, care te duce întotdeauna la cuvântul
dragoste și dragoste, care te duce direct înspre femeie,
am încercat să mă gândesc dacă am vreo posibilitate
mai reușită care să fie trecută în palmaresul operațiilor
mele particulare. Am făcut atuncea o remarcă. Din cele
1240 de piese detașate, fiecare din ele vorbind de
dragoste, a avut în sufletul meu un corespondent, fie de
prietenie cu un bărbat, care mi-era și colaborator și
care l-am iubit foarte mult, Puiu Maximilian, fie de o
femeie, cum era și normal, deoarece eram un bărbat
tânăr, dar nu am prea găsit. Ce-am găsit acolo, nu prea
merita atenție. Nu merita, ba dimpotrivă, mă pune și pe
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mine într-o situație foarte neplăcută față de mine
însumi. Fiindcă eu, de iubit adevărat, foarte târziu am
înțeles ce însemna cuvântul iubire. Credeam că nici nu
există cuvântul iubire! Și am trăit așa din etapă în etapă
având mai multe lucruri urâte de spus despre situația în
care am fost. Am luat anii 1941 pănă în 1951. Ei bine,
adevărat, trebuie să țineți minte, să ții minte, pentru că
vorbesc cu tine, dar tu ești publicul meu. Trebuie să ții
minte că este epoca în care noi am intrat în război.
Teatrele nu funcționau. Noi am plecat din București, cu
nevasta mea, numărul doi și am așteptat sfârșitul
războiului la Sinaia, unde m-am refugiat. M-am
refugiat din cauză că eu mă apucasem la Barașeum, la
Teatrul Comic, să scriu o bucată care se numea, „La
gunoi” și care izbea direct în Hitler, fără nici o jenă.
Era foarte periculos ce am făcut noi atunci și nu mi-am
dat seama, poate prea tineri, ar fi trebuit să gândesc mai
mult când am scris acolo, unul mic cu mustață, de
nimic nu-i era frică. astea sunt timpuri trecute, mă
mândresc cu curajul pe care l-am avut, care de fapt, nu
a fost curaj, a fost inconștiență. Și în acest interval au
fost anii de răstriște. A venit războiul, a venit fuga din
București, a urmat reîntoarcerea în anul 1944,
octombrie, la București, a trebuit să alerg după niște
colaboratori, pe care să-i găsesc, pentru că și ei
părăsiseră Bucureștiul. Așa că au trecut câțiva ani buni.
În acest interval am suportat mizerie, pentru simplul
motiv că nu aveam bani. Și mizeria asta nu a fost chiar
o mizerie, în sensul că umblam cu cerșeala după
oameni, să cer ajutor. Nu! Am fost silit să vând din casă
lucruri de valoare, la care țineam și pe care le adusesem
cu multă trudă și cheltuială. Ei, bine, m-am despărțit de
ele cu surâsul pe buze și anii au trecut pînă ajungem în
anul 1951. Venise la mine Nicolaide, beam o cafea și la
un moment dat îi spun: „Ia ascultă, mă!” Harry
Negrin, un colaborator vechi și prieten, de atâția ani de
zile la Barașeum, ne propusese să scrim o comedioară
mică cu un băiat potcovar și să fie vorba acolo de acest
mic băiețel de 14/15 ani, care s-a dus undeva să învețe
ce înseamnă ideologia nouă și principiile pe care se
bazează ea. Eu am citit piesa și i-am zis lui Harry: „Măi
Harry, tu nu-ți dai seama că din ce ai scris tu aici, se
poate face ceva mai acătări?”. Între timp venea în casă
la mine un foarte bun prieten, Adia Gertzovitch, viorist
și profesor de vioară, care era la curent aproape cu tot
ce am scris și îmi spune: „Da bine, dar tu o operetă nu
te apuci să scrii?”. „Măi Adia, știi ce, ca să scriu eu o
operetă am nevoie de o experiență pe care eu nu o am.
Am făcut reviste, am făcut piese detașate, dar o operetă
pe o structură specială, are un libret special, așa că eu
nu mă prea pricep”. „Ei, ia lasă tu modestiile astea, ia
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încearcă, să vezi!”. „Bine mă Adia, să încerc!”. Dar eu
când am încercat, am făcut următorul lucru. Am luat
vreo șapte partituri de operete și am studiat ce se
întâmplă acolo în operete. Când se cânta o nouă piesă,
și o mulțime de lucruri par mărunte pentru marele
public, e mare bătaie de cap pentru colaboratori.
Opereta s-a numit N-a fost nuntă mai frumoasă . Am
lucrat la ea luni și luni de zile. La un moment dat am
observat că din punct de vedere haz, cam ducea lipsă.
Și i-am spus lui Harry: „Măi Harry, hai să cooptăm pe
cineva, un hazos, care să ne ajute la această operetă!”.
Harry zice: „Eu am pus haz acolo!” „Da, bine, e un
haz special,dar tu ești mai mult un liric,ești un foarte
bun liric, dar aici trebuie o comedie mai bulevardieră,
ca să zic așa, la care tu nu aderi, deși te-ai băgat întrun gen care necesită asemenea lucru” „Atunci, tu pe
cine vrei să iei?”. „Păi, uite, a fost la mine Nicolaide!”
„Măi, ții cu orice preț?” „Încercăm, încercarea
moarte n-are!”. „Nu merge altcineva?”. Până la urmă
l-am convins și am început lucrul. Într-adevăr, până la
urmă s-a restructurat pe poziții mai bune, introducând
niște pasagii de o comedie așa de bună, încât lumea
aștepta cu nerăbdare piesa. Bineînțeles, piesa a avut un
subtrat foarte politic, însă a fost trecută toată problema
aceasta a ideologiei așa de bine, încât nu a jenat pe
nimeni. Pe vremea aceea se făceau prea multe lucruri
cu tematică, tematică-n sus, tematică-n jos! Lumea
ajunsese să nu mai iubească din cauza tematicii, pentru
că lumea spunea: „Domne, cum se iubește cu
tematica?” Nu știu, o să încercăm să descoperim
noi!”. Și am scos această operetă la iveală, iar în anul
1951 am avut premieră la București. Succes! Succes
chiar pe neașteptate! Dar care a fost partea cea mai
formidabilă, a fost faptul că am fost jucat la
Budapesta! M-am pomenit cu un telefon de la
Budapesta, eu care nu aveam telefon acasă, ani de zile
nu am vrut să-mi pun telefon, la niște prieteni care
locuiau în aceeași casă cum mine, spunându-mi că mă
cheamă Budapesta la telefon. Eu am crezut că este o
farsă, că mă pun să vorbesc cu niște oameni pe care nu
îi cunosc. Într-adevăr, era secretarul literar al Teatrului
de Operetă care provenea din Transilvania, care știa
foarte bine românește, mai ales că vorbind astfel eram
încredințat că este o farsă. Și ei mi-au zis: „Nu, domne,
eu vorbesc de la Cluj! Sunt aici de ani și ani de zile!”
„Și ce doriți?” „Dorim și noi să jucăm opereta „N-a
fost nuntă mai frumoasă”. „Vai de mine, dar cum ați
ajuns la ea?”. Asta era prin 1952. Eu ,m-am mirat că
în ′51 am avut premieră și în ′52 au venit din
Budapesta să le dau partitura și indicații muzicale. Și
au luat partitura cu orchestrație. au dus-o la Budapesta
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și s-a jucat la Budapesta cu un succes nebănuit. Să vă
zic de ce toată piesa era jucată cu costume românești.
Toată piesa punea problema de înaltă ținută morală și
dăruire de sine, de patriotism. Ne-a făcut să râdem la
un moment dat și să spunem ce noroc cu Coreea, că
războiul ei nu ajunsese încă problema zilei, că am fi
băgat-o și pe ea aici. O aduceam noi din condei! Dar
așa am scăpat de problema cu Coreea! Ungurii, la
teatrul de acolo, m-au invitat la una din reprezentații,
ca să asist ca invitat de onoare și am fost în decembrie
1953. Am fost primit mai bine ca un rege. Ne-am
înfrățit cu ungurii, cu Tamasz, care era dirijorul acestei
orchestre și care erau, el și nevastă-sa tot din
Transilvania, dar nu vorbeau decât ungurește. Până
când i-am pus eu cu botul pe labe și mi-am dat seama
că știu românește. I-am liniștit cu fanatismul și
șovinismul lor. În această operetă a jucat și celebrul
Latabasz, care era comicul lor numărul unu în operetă,
într-adevăr, un actor cu multe calități. A realizat o
creație! Am plecat încărcat de daruri de la Budapesta,
încât nu știam ce să fac cu ele, cui să i le dau. Când am
venit în țară, am fost chemat la relațiile cu străinătatea,
să dau o dare de seamă cu ce s-a întâmplat pe acolo.
Ziarele au trecut cu indiferență peste faptul că opereta
mea la Budapesta, a fost jucată de o sută și ceva de ori,
ceea ce însemna un succes grandios pentru un român
care vine cu costume românești , care vine cu folclor
românesc și care câștigă și sufragiile publicului, ceea
ce nu mă așteptam. Eu mă așteptam să fiu boicotat. Și
iată că nu s-a întâmplat așa. Și-atunci n-am zis nimic,
pentru că eu sunt modest de felul meu. Dacă găsesc de
cuviință aici că nu merită în gazete să treacă faptul că
un român cucerește, unde, în țara operetei, în localul și
în orașul operetei, cu un subiect pur românesc, deci
dacă nu au găsit de cuviință să facă niște articole în
care să laude nu numai succesul meu, ci a unei țări care
reușea să facă primul pas în străinătate, pe care nici nu
îl mai reușiseră alții, ce puteam să mai zic! Așa că
lucrurile s-au stabilit prin anii, ′52, ′53 și de aici
începem iar pe sistemul revistelor. Am făcut revista cu
Puiu Maximilian cu care am lucrat pînă la moarte, am
mai făcut una cu Bogdan Căuș și Puiu Maximilian
până am ajuns și la Deva, în anul ′61. În acel moment
eram angajat la o revistă în Brașov, „Brașov lanălțime” piesă făcută de Puișor Maximilian, băiatul lui
Puiu și de Bogdan Căuș. Am reușit în epoca aceea să
lucrez mai pe îndelete, mai ales că acum aveam o
oarecare experiență. Și vedeți, cum mă atrage pe mine
în cursă, ce am făcut eu pe scene și nu ce am făcut la
mine acasă! Or, dumneata vrei să știi ce se întâmplă la
mine acasă, pe parcursul acestor ani! Ți-am arătat că
CONVORBIRI LITERARE

anii ′41 / ′45, au fost sumbri, am stat nemâncat zile
întregi. După care am fost numit secretar literar la
Teatrul de Operetă . Am stat doi ani acolo, unde nu am
făcut nimic.
Cum, din ce an în ce an?
Păi, să o luăm așa! După ce m-am întors din
Budapesta, cam prin ′53, pînă în ′55/′56. Am făcut și
„faux-départs-uri,” adică m-am făcut că mă supăr pe
Puiu Maximilian și mi-am luat lucrurile și am plecat
m-am dus la ski, la Sinaia. Și, în sfârșit, ne-am
împăcat, că m-a luat pe partea sentimentală! Mi-a scris
o scrisoare plină de lacrimi, era mare hoțoman! Știa
cum să mă ia! Și am venit și am făcut pentru anul viitor
niște reviste, care, sigur, au ieșit cam abracadabrante.
Dar, în sfârșit, au prins, pentru că era epoca de aparentă
destindere.
Deci prin ce an, ′55/′56?
Cam așa ceva...
Și cum se numeau?
Păi se numea, Tartar ′43, de ce ′43, că ăla trecuse
deja? Iaca-tă, deci...
De aici banda se întrerupe. A mai trăit o fărâmă
de timp (dec.1903-dec.1985), iar eu am rămas cu
regretul că nu am reușit să aflu mai departe ce s-a
întâmplat. Mă urmărește și azi, după aproape 35 de
ani. Dar chiar dacă timpul a trecut, mă întreb cu
seninătate, poate ca mulți alții, „Inimă, de ce nu vrei
să-mbătrânești.”
Paris, aprilie, 2020,
Marieta și Florentin Palaghia

21

„CRED ÎNTR-O STARE
POETICĂ A LIMBII”
DIALOG CU POETUL PHILIPPE TANCELIN
Francisca Ricinski: Sunteţi un „zoon poetikon”
autentic şi complex: poet-filosof, eseist, actor si prof.
univ., doctor in filozofia estetică, coordonator al multor
ateliere de creaţie poetică transdisciplinare, spiritus
rector al Colectivului Effraction, preşedinte al
„Internaţionalei poeţilor”, autor al unei opere
prodigioase, traduse în zece limbi. Şi acum…
interlocutorul meu!
Să începem cu versul lui Hölderlin despre omul ce
locuieşte în chip poetic pe acest pământ! Se potriveşte
această reprezentare cu viziunea şi înţelegerea propriei
dv. prezenţe in spaţiul de creaţie? Cărţile şi celelalte
publicaţii care vă poartă semnătura, precum şi
reflecţiile, discursurile şi intervenţiile, atestă empatia şi
angajamentul dv. pentru năpăstuiţii şi umiliţii de
pretutindeni.
Philippe Tancelin: Sunt total de acord cu versul lui
Hölderlin. Suntem aduşi pe lume, ea nu ne aparţine. Ne
aflăm acolo unde putem şi vrem să fim întâlniţi, găsiţi.
A trăi poetic înseamnă fără îndoială a accepta toate
acestea şi a se lăsa primit cu generozitate, ca această
lumină ce lasă lucrurile să apară, numindu-le. A-i numi
pe cei nevăzuţi mai curând decât pe cei invizibili, cei
într-adevăr eliminaţi, toţi cei daţi uitării, ridiculizaţi,
renegaţi de societate, care în sfârşit apar ca prezenţi în
această lume, ca fiinţe ale acestei lumi.
F.R.: Pentru Heidegger limbajul este casa fiinţei.
La ce sens trimite acest cuvânt „fiinţă”? Consideraţi
raportul (mai ales divergent) dintre biografia unui autor
şi opera sa ca fiind de mare relevanţă?
Ph. T: Este un edificiu în care fiinţa rămâne, se
aşează in felul ei. Fiinţa are doi paznici: poezia şi
filosofia, care nu-l supraveghează, ci îi apără adăpostul
în sensul latin de „apricari” – de a-l expune la soare, la
lumină. Limbajul ocroteşte luminiscenţa fiinţei de
pericolul întunericului, al închiderii în sine, al amuţirii.
Spre deosebire de cătuşele acestui pericol, există la
Rilke în elegiile sale un mers în spaţiu deschis. Este
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aceeaşi deschidere care ne lasă să sperăm, să vedem
stringenţa rezonanţei dintre biografia şi opera unui
autor. Nu poate deveni altceva decât o căutare. Nimeni
nu posedă viitorul unui erou sau al unei eroine, dar
fiecare s-ar mira dacă ar deveni. E vorba de aceeaşi
uimire la care mă trimite cuvântul „fiinţă”.
F.R.: Acelaşi mare filosof al fenomenologiei
vorbeşte de o fisură între gândirea filosofică şi
cuvântul poetic, dar el o percepe totuşi ca pe un loc de
convergenţă. Dupa opinia sa poezia este forma cea mai
liberă şi mai pacifică de interacţiune cu limba. Ce
reprezintă poezia pentru Philippe Tancelin?
PH.T.: Daca există o fisură între gândirea
filosofică şi cuvântul poetic şi dacă ea este în concepţia
lui Heidegger figura unei convergenţe, pentru mine ea
este această distanţă ce leagă fiecare coloană şi pe toate
între ele de templu. Aşa poate fi şi cu iubirea, de fiecare
dată când i se refuză orice gen de familiaritate care o
îngrădeşte, o banalizează, depreciază, analog
„efectului de înstrăinare” atât de drag lui Brecht.
F.R.: S-ar putea considera conştiinţa limbii (după
expresia lui Saussure) sau, altfel spus, relaţia dintre
noţiunile de conştiinţă şi de limbă ca un element
comun al poeziei şi filosofiei? Oare contrariul său,
adică inconştienţa limbii se circumscrie mai curând
revelaţiei şi unei stări poetice? Poeticul este un termen
care aparţine încă teritoriului poeziei?
PH.T.: Gândesc că poezia nu este un teritoriu.
Asemenea lui René Char, o consider mai curând
traversare, fiindcă e o nomadă, şi locuinţa ei e
călătoria, trecerea fără ţintă prin toate ţinuturile de
exprimare. Cred într-o stare poetică a limbii atât timp
cât simţurile ei sunt deschise pentru înțelesuri ce se
dezvoltă dincolo de cuvinte, ale căror sensuri stabilite
de comunicare au căzut.
F.R.: Ce aşteptați de la textele dvs.? Să emoţioneze,
să invite la reflecţie, suscitând o undă de conştiinţă şi
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deschiderea către lume, să schimbe percepţia şi
atitudinea, chiar şi reperele de viaţă? Să slujească tot ce
ţine de omenie? Sau vă lăsaţi în voia scrisului,
eliberându-vă de prea-plinul emoţiilor şi al minţii?
Ph.T.: Nu scriu dintr-un asemenea preaplin. Şi nici
nu scriu pentru purificarea de ceva anume. Dimpotrivă,
aş spune, dintr-un prea mare gol încărcat de frici
jalnice, toate aceste negânduri adunate din teama de a
le gândi, spaime care se pierd în spaţii salvatoare,
teama că nu mai rămâi tu însuți printre ai tăi, aceste
spaime ale unui alt Eu, stimulat de un control social
fără măsură. Aceasta implică o scriere, texte care nu au
pretenţia să eleveze nivelul de percepţie sau conştiinţa
celuilalt, ci doar de a fi martore, apel şi amintire a
prezenţei noastre în lume, a ceea ce ea poate face să
apară şi pe care anumite discursuri le învăluie.
F.R.: Vă pronunţaţi în favoarea actului poetic
nemijlocit, al caracterului oral al poeziei, fiindcă aveţi
încredere în impactul gândurilor şi cuvintelor nefardate
asupra celor care vă citesc sau vă ascultă spontan? Ce
se întâmplă atunci cu dihotomia real-imaginar şi
puterea sugestivă a limbajului?
Ph.T.: Pentru mine nu e vorba atât de încredere în
forţa efectului, cât de o căutare angajată a „iminenţei”
actului poetic, de căutare a unei rezonanţe a limbajului
şi a fiinţei însăşi, ceea ce eu numesc uneori cuvânt
primar, originar, cuvânt de adevăr, nu în sensul
confiscat de cuvânt verificat, ci de cuvânt al căutarii. O
căutare ce creează un început de frumuseţe, adevăr şi
autenticitate, un început al tuturor lucrurilor în
devenire. Dimensiunea orală a poeziei facilitează
căutarea deschisă a realului, această înlesnire a viselor
nevisate, având în vedere imposibilul realităţii.
F.R.: Explicat etimologic, autorul este cel care face
ca lucrurile să înainteze. La ce mijloace recurge poetul
modern pentru a-şi amplifica şi îmbogăţi discursul? Ce
rol mai joacă pentru el limbajul imagistic? (mai ales
metafora şi simbolul)
Ph.T.: După opinia mea, şi ţinând cont de
devalorizarea cuvintelor in limba majoră şi dominantă,
dacă autorul ar fi într-adevăr cel făcut pentru a înainta,
poetul modern ar trebui mai întâi să spargă cuvintele în
semnificaţiile lor totalitare şi ale ordinelor lor de
gândire. Să înlăture imaginile fabricate şi clişeele, să se
opună arestării sensului şi reprezentărilor date şi să
refuze toate aceste maniere poliţieneşti de a lega lumea
de concepte obstructive.
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F.R.: Suntem martorii unei extensii accentuate a
limbajului cotidian şi a practicilor puterii, a circuitelor
sale care înăbușă suflul poeţilor şi le confiscă, le
devalorizează cuvântul.
Ph.T.: Heidegger presimţise tehnicizarea brutală şi
vulgară a limbii precum o unealtă banală de
comunicare, de informare directivă ce se dă drept
funcţională, şi aceasta cu o nemăsurată pretenţie de
universalitate, iar digitalizarea devalorizează starea
primara a limbii pe care o evocam şi o invoc. Extensia
limbii digitalizate în comunicarea cotidiană nu va opri
suflul poetic, dar ea e ne impune o lume în care
poeticul este constrâns să treacă în clandestinitate.
Poetului nu-i rămâne decat să inventeze o limbă a
efracţiei.
F.R.: Apariţia cărţii mele Car tu étais pluie (scrisă
împreună cu poetul tunisian Abdel-Wahed Souayah) în
prestigioasa dv. colecţie „Poètes des cinq continents”
mi-a procurat o bucurie multiplă. Căci, iată, am
privilegiul de a comunica direct cu dvs. şi de a va
mulţumi şi pe această cale pentru invitaţia de a adera la
grupul „Effraction”, fondat acum 6 ani la Paris in jurul
editurii L’Harmattan. Dvs. Philippe, împreună cu
Colectivul Effraction, susţineţi, dacă am observat bine,
utilizarea unui cuvânt adevărat, viu şi eficace în funcţia
sa de a interveni în miezul ideilor, adică de a structura
gândirea şi conştiinţa pentru a se sustrage manipulării
şi dictatului puterii, apăsătoarei autorităţi politice şi
financiare. Oare există vreo relaţie umană care să nu
fie supusă influenţei cuiva?
Ph.T.: În această privinţă, şi legat de întrebarea
dvs., orice relaţie umană este susceptibilă de a face
schimburi, de a modifica recepţionarea, percepţia,
reprezentarea celuilalt. Ceea ce numim „influenţă” este
vigoarea interacţiunii, nu putere şi nici voinţa de a
exersa o autoritate şi împreună cu ea, atingerea unei
autonomii şi legitimităţi a gândirii altcuiva.
F.R.: Acum urmează să vă asalteze o avalanşă de
întrebări. Ele se pun aproape singure. De ce sintagma
„Bătălia limbajului”? (îmi aminteşte pentru o clipă de
bătălia de la premiera piesei „Hernani”). Credeţi întradevăr că se pot atenua consecinţele cauzate de
degradarea stării limbilor şi a comunicării? Vă
consideraţi un rebel sau mai curând un autor
responsabil care, aşa cum spunea Sartre, se aruncă în
bătălie?
Ph.T.: Dacă înţelegem cuvântul „responsabil” ca
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fiind legat de sensul său etimologic de a răspunde
(respondere), de a conferi greutate unui lucru, autorul
responsabil care intră în bătălia limbajului este în mod
necesar rebel prin faptul că nu recunoaşte autoritatea
pe care şi-o acordă deţinătorii unei limbi pe care au
confiscat-o, devalorizând sensul cuvintelor şi
substituindu-l cu o unealtă de comunicare pentru
controlul expresiei şi definiţia cuvintelor de ordine.
F.R.: Cum se desfăşoară reuniunile acestei
comunităţi internaţionale de poeţi şi artişti, în ce scop
şi care sunt acţiunile în exterior, la dvs. şi într-o viziune
globală, care este amprenta pe care o puneţi pe viaţa
socială, politică şi literară?
Ph.T.: Comunitatea de poeţi şi artişti „angajaţi” (o
noţiune devalorizată, care în virtutea înaltei sale valori
istorice ar trebui sa reintre în uz) urmăreşte o reflecţie
critică asupra confiscării limbii de către cei aflaţi la
putere şi acţionează totodată prin scrierile sale şi prin
manifestări publice.
Finalitatea este de a face să apară surpriza altor
semnificaţii pentru alte prezenţe în lumea aceasta, către
o lume în care ar merita mai mult să trăieşti, în
rezonananţă cu rebeliunea popoarelor din numeroase
ţări împotriva unei vieţi dictate de sus.
F.R.: Mă atrag anumite titluri ale cărţilor dv. Sunt
acele cuvinte care incită plonjarea în spaţii clarobscure,
areale ale tăcerii şi limbilor nonverbale, de o adâncime
abisală: PoEtica tăcerii, PoEtica uimirii, Estetica
umbrei (scrisă împreună cu sora dv Geneviève
Clancy), Pădurea vieţii… Ce este tăcerea? Vocea
solitudinii, a exilului interior, refuzul futilităţii, limba
cuvintelor bolnave, repaosul dintre două bătălii? Sau
forma dv. specială de elocvenţă?
Ph.T: Permiteţi-mi să subliniez întâi ortografia
cuvântului poéthique. Semnifică pentru mine
deopotrivă poeticul si ethos-ul. Tăcerea nu e
manifestul unei reduceri a cuvântului la el însuşi. Este
ceea ce îl precede conform acestei verticale care îl va
face să apară, neaşteptat, uimitor, răscolitor, aşa cum
poate fi un poem. Nu e nici vocea singurătății, a
exilului interior, nici refuzul dispreţuitor al futilităţii,
ci, aşa cum o sugeraţi atât de frumos, aceasta elocvenţă
care îmi măsoară dorul de Ţara Celuilalt.
F.R.: Poezia se lasă tradusă? Se impune ca
traducătorul să fie poet? Consideraţi, într-o traducere,
problema ritmului, chiar şi a versului liber, ca fiind
esenţială? Sunteţi de acord cu Yves Bonnefoy că nu ar
trebui sa traducem decât poeţii pe care îi iubim cu

adevărat?
Ph.T.: Dacă traducătorul poetului nu e poet, el
devine în mod necesar şi neîndoielnic, datorită acestei
treceri pe care el o trăieşte de la interiorizarea poetică
împlinită a unui cuvânt sau a unei scrieri la ritm. Revin
la Bonnefoy. Ar trebuie să fie traduşi numai poeţii care
conduc spre o uimire, asemănătoare iubirii.
F.R.: Credeţi că poezia are şanse reale să evolueze
sau cel puţin să supravieţuiască? În forma ei acustică
de exemplu, care prin Dada şi autorii celei de a doua
Avantgarde ca Oscar Pastior şi Ernst Jandl au făcut
sunetele să vibreze, fără să ţină cont de sensul
cuvintelor, evoluează într-o direcţie şi mai inovatoare.
Cunoaşteţi desigur „Revista OU” editată de poetul
Henri Chopin şi dedicată înnoitorilor poeziei
electronice sau unele „performances” de limbă şi
muzică electroacustică. Să nu uităm nici poezia vizuală
şi cea scrisă de computer sau antipoezia… Atâtea
încercări de a sparge frontierele clasice ale câmpurilor
literare şi de a ţese din nou legături pentru o nouă
operă, mai mult sau mai puţin hibridă! Ergo: Quo vadit
poesis?
Ph.T: Poezia, aşa cum o văd eu, nu are nimic
comun cu literatura. Ea nu povesteşte nimic şi nici nu
informează. Ea inspiră o apariţie, naşterea unui sens
prin însăşi curgerea ei, oferă mijloacele de a o
continua, devenind poem la cititor.
F.R.: Am ajuns la o adevărată criză a poeziei sau
numai la un moment de confuzie, la o criză a definiţiei
sale? Dacă prin absurd cineva nu ar mai îndrăzni să
scrie sau să recite în public un poem, fără să fie
ridiculizat de contemporanii săi, aţi fi tentat să vă
renegaţi, precum Blaise Cendrars, închizându-va
cărţile de poezie într-o cutie?
Ph.T.: Oriunde ar duce suficienţa unei societăţi,
poemul nu se va lăsa sacrificat. El nu cunoaşte decât
riscul de a se mira el însuşi. Cu pericolul de a fi alungat
de poezie, sper să nu pierd niciodată din ochi brazda de
umilinţă a „lucrătorului de cuvinte” (denumire pe care
mi-a acordat-o acum 45 ani un ziarist italian, căruia îi
mulţumesc pentru perspicacitate).

Interviu realizat de
Francisca RICINSKI MARIENFELD
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STĂNILOAE TÎNĂR
Ion PAPUC
O personalitate a scrisului sau a artelor poate fi luată
în considerare ca fiind deosebită pe diferitele vârste de
care a avut parte. Unii au fost precoci, alții și-au
identificat personalitatea specifică numai târziu, după
ezitări. Iar alții au avut un stadiu în tinerețe ale cărui idei
au fost ulterior abandonate. Sau dimpotrivă, lucrarea lor
din tinerețe, deși pe un drum ulterior abandonat,
reprezintă un pisc al realizărilor, mai important decât tot
restul dintr-o rodnică și îndelungată carieră. Dintre autorii
care au strălucit în mod special într-o primă etapă a
biografiei lor, un caz semnificativ este cel al teologului
Dumitru Stăniloae, îndeosebi dacă luăm în seamă
performanțele de stil filozofic de care dă dovadă în
studiul său: Viața și învățătura sfântului Grigorie Palama
(iau în seamă nu prima ediție, din 1938, ci a doua cu o
prefață revăzută de autor, Editura Scripta, 1993).
Nu îmi arog vreo competență teologică sau de istoric
al ortodoxiei, ci abordez cartea exclusiv sub unghiul
limbajului ei filozofic. Ilustrul autor expune în paginile
cărții sale pe de o parte detaliile unui conflict din
fundamente dintre Răsăritul creștin și perechea lui,
celălalt plămân al creștinismului - cum s-a spus, biserica
din Occident. Iar pe de altă parte el dă aici cea mai
completă descriere a ceea ce este cunoscut ca fiind
Rugăciunea inimii, adică isihasmul. Fără a face prea
mult zgomot asupra temelor în discuție, Stăniloae este
mai limpede și mai profund decât cei care au făcut
paradă de problematica în cauză, poate că aceia vor fi
fost practicanți ai respectivei tehnici mistice dar când au
discursat despre ea s-au învăluit mai mult sau mai puțin
în cețurile limbajului. Pe când în cartea despre Palama a
profesorului de dogmatică, inteligența este vie,
luptătoare, nu cum cade ulterior chiar și autor ei în
capcana teologhisirii cu orice preț, abandonându-se mai
apoi limbajului de lemn din bisericile de indiferent care
rit, cum se întâmplă și în alte domenii.
Să te aduni în tine însuți, să te sustragi lumii pentru
a fi exclusiv al lui Dumnezeu, sau dimpotrivă să te
deschizi la tot ce te înconjoară ca să îi înalți lui
Dumnezeu lumea din jur ca pe o jertfă supremă. Aceasta
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este alternativa din fundamente. Însă nu trebuie uitat că
în astfel de polemici sunt întotdeauna de rigoare
simplificările, precum se întâmplă și în acest caz când
cei combătuți de Grigorie Palama se presupune că ar
reprezenta întregul Apus creștin, latinii – cum se spune,
când de fapt ei sunt doar o ipostază de moment a
acestuia și nici într-un caz ai întregului mult mai nuanțat
în fapt. Pe când teologul răsăritean exprimă ceva
fundamental pentru ortodoxie. El însuși, Dumitru
Stăniloae, în preocuparea sa din acest studiu asaltează
versantul cel mai abrupt al teologiei răsăritene, cu
presupunerea ulterioară că isihia va fi fost amplu
prezentă în tot spațiul românesc. Sihaștrii, sihăstrii, fie
și doar prezența acestor cuvinte în limba noastră ar fi
dovadă peremptorie că munții Carpați ar fi fost prin
secole locuiți de practicanți ai isihiei (vz.: Din istoria
isihasmului în ortodoxia română, Isihaștii sau sihaștrii și
rugăciunea lui Iisus în tradiția ortodoxiei românești,
Filocalia, vol. 8, p. 553-643). Dezvăluirile din studiul
părintelui profesor sunt cu atât mai importante cu cât el
știe, după chiar consemnarea sa din această carte, că
exista o oarecare arcană la isihaști și cei inițiați se
fereau să descopere metodul isihast oricui (p. 46).
Desprind dintr-un dicționar al limbii grecești
explicația: ἡσυχια, ας – tranquillité, calme, repos, –
paix, – placidité, lenteur, douceur, silence, solitude,
retraite solitaire. Pe scurt: retragere din lume în
singurătate, nu doar la propriu ci și la figurat! În cazul
lui Palama, după reconstrucția gândirii căruia operată de
Stăniloae, în polemica lui este remarcabilă nu doar
coborârea în insignifianță a gândirii, a unei presupuse
gândiri pozitiviste, dar terminologia aceasta este din
epoca noastră doar, și prevalența luminii lui Dumnezeu,
ci și propunerea unui alt tip de apropiere nemediată de
Dumnezeu. Care este calea îndumnezeirii omului și cât
de mult respectiva lumină chiar există, acestea sunt
probleme specifice cu expunerea cărora se luptă
teologul român. Iar în această luptă strădaniile sale se
izbesc de limitele de expresivitate ale limbii române,
precum la nici un altul dintre gânditorii români cei mai
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importanți. El se zbate până la a se lovi, în mod dureros,
de marginile de expresivitate ale limbii noastre. Simți
asta la lectură când întâlnești forme forțate ale unor
cuvinte. Acolo unde Lucian Blaga utilizează figuri
poetice, metafora, analogia, iar ceilalți se abandonează
terminologiilor specifice, vocabularului tehnic al
cugetării, Dumitru Stăniloae se străduiește să oblige
cuvintele românești să-i exprime abisul ideilor. În
aparență avem de-a face cu o neîndemânare a stilului,
când în fapt luăm act de cum gândirea genuină se înalță
până în zonele cele mai de sus ale cugetării, nu doar
teologice ci filozofice mai ales.
Așadar, problema pe care și-o pune teologul român
pe urmele precursorului său este aceea a unei presupuse
îndumnezeirii a omului. Iar aceasta nu se realizează
decât prin frecventarea luminii necreate, eternă,
sălășluind în Dumnezeu. Dar lumina este deopotrivă
vedere, fiindcă nevăzută fiind, cel puțin pentru om ea ar
fi ca și neexistentă. Nu avem cum să-l vedem pe
Dumnezeu decât doar această lumină accesibilă celor
îndumnezeiți. Cine vede acea lumină are chiar în el pe
Dumnezeu. (p. 55). Ea este mai presus de orice știință și
derivă, este condiționată de îndumnezeirea celui care o
vede. Cunoscută și ca lumina de pe muntele Tabor, nu
este nici sensibilă, nici mintală în sens propriu ci doar
lumină subzistentă, răpirea spre Domnul, extaz,
desfacere de toate. Urmează apoi în textul teologului
român și alte nuanțări: vederea luminii e unire, iar
unirea cu lumina e vedere.(p.58). Reluând polemica din
evul mediu târziu, Dumitru Stăniloae își accentuează
pozițiile teologice spunând: Există deci o vedere și o
înțelegere a inimii, mai presus de toate lucrările mintale,
mai presus de înțelegere. Și atunci este normală
concluzia răsăriteană, ortodoxistă, antiintelectualistă
cum că Credința e deci vedere mai presus de minte (p.
59).
Consecințele unor atari poziții sunt de o importanță
enormă, căci credința invocată în acest text face nebună
toată știința minții, fiindcă “nu cel care are știință, ci cel
care are credință în inimă are în el pe Iisus Hristos”.
Poziția este radicală, iar aceia sunt văzătorii despre care
ni se spune explicit: „Văzătorii (oι ϑεωρητικoι) îi întrec
pe teologi” (p. 60). Ei sunt teoreticienii, pentru că teo
din radicalul cuvântului semnalează prezența lui
Dumnezeu, îndumnezeirea, faptul că numiții teoreticieni
văd, nu chiar pe Dumnezeu, ci doar lumina necreată a
acestuia! În teologia din Răsărit ei sunt numiți isihaști
tocmai pentru că întorc spatele lumii, concentrându-se
exclusiv, în mod absolut exclusiv în rugăciunea inimii.
Vor fi existând oare și oameni, nu doar sfinți, capabili de
atari performanțe suprafirești?! Sau nu avem de-a face
decât cu cei cărora li s-s spus cu imens dispreț: cei
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bolnavi de omfolopsihie (p. 44), buricarii,
contemplatorii buricului, care își au spiritul în buric, din
categoria cărora a fost acuzat că ar fi făcut parte și
teologul nostru. Nu îmi este dat mie să descâlcesc
acestea. Singura misiune pe care mi-o arog este aceea de
a mă minuna de zbaterea sa pentru a exprima tainele
credinței.
Și iată acum și exemple de luptă a acestui autor cu
îngerul, adică încleștarea sa cu puterea limbii noastre de
a exprima secretele experienței mistice. (Transcrierea
unor cuvinte cu caractere bold, în cele ce urmează, îmi
aparține și semnalează tocmai astfel de ocurențe!)
Găsim în paginile acestei cărți destule nuanțări de mare
finețe precum atunci când se precizează că nu numai
ființa este necreată, ci și cele în legătură cu ea, de
exemplu ipostasurile, relațiile dintre ele și caracterele
ipostatice. (p. 72). De observat aici cum teologul român
îl numește pe Dumnezeu în cel mai filozofic mod cu
termenul: ființa. Iar mai apoi, pe aceeași pagină, făcând
apel la Maxim Mărturisitorul se precizează că Existența,
viața, sfințenia, virtutea sunt fapte (εργα) ale lui
Dumnezeu, neîncepute în timp. În același sens și cu
aceiași profunzime inegalabilă îndată apoi se admite că
Toate lucrările lui Dumnezeu sunt necreate, dar nu toate
fără de-nceput. Natura dumnezeiască nu are nume care
să o exprime, fiindcă toate numirile sunt ale lucrărilor.
Îndată apoi se face apel la Vasile cel Mare dintr-o
epistolă a căruia este citată afirmația că „Din lucrările
sale îl cunoaștem pe Dumnezeu, căci lucrările Lui
coboară la noi, iar ființa rămâne neapropiată.”
Ce sunt acelea lucrările lui Dumnezeu? Răspunsul
vine de îndată! Ele sunt providențele, emanațiile,
nemărginirea,
neschimbabilitatea,
simplitatea,
neîncepătoria, nesfârșirea, înțelepciunea, puterea și cele
asemenea, fiind altceva decât ființa, dar necreate. (p.
157). Tocmai în sensul acestor concepte de un atât de
elevat nivel filozofic, teologul nostru citează teza lui
Palama conform căreia înțelepciunea cu care
înțelepțește Dumnezeu pe oameni nu e în Dumnezeu
cum e știința într-un om care dă știință și altora, ci e o
energie, faimoasa energie increată. Pentru că Dumnezeu
e și neîmpărtășibil și împărtășibil, și nemișcat și
pururea în mișcare. Lui i se potrivește și teologia
catafatică și cea apofatică. (p. 158). El putând fi la o
adică numit și prin afirmație și prin negație, căci știm nu
doar ceea ce este ci și ceea ce nu este.
Am subliniat în acest text minim piscurile
amețitoare pe care umblă tânărul Stăniloae, cel de o
cutezanță remarcabilă în epocă nu numai prin
comparație cu confrații săi întru teologie ortodoxă, ci și
prin cea cu oricare alt intelectual român al acelui timp.
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„LUCRURI CARE TE CAUTĂ”
Gheorghe GRIGURCU
Gelozia scrisului față de lucrurile pe care le
înfățișează. O gelozie inofensivă în relație cu acestea,
care însă pot mistui scrisul.
*
Identitatea ființei țipă în noi, uneori o auzim, alteori
nu. Identitatea care ne impune limite și, concomitent, ne
deschide perspective nelimitate cum o supremă
primejdie.
*
Orice baraj ține de normalitate. Orice cursivitate, de
noroc.
*
„Dostoievski menționează într-o scrisoare către A.F.
Blagonravov din 19.12. 1880 capitolul din Karamazov, în
care descrie dialogul lui Ivan cu diavolul, și se teme să nu
fie acuzat pentru acest capitol de lipsă de gust sau chiar
de superstiție. El adaugă: «Vă mulțumesc că, în calitate
de medic, mi-ați confirmat fidelitatea descrierii maladiei
psihice a eroului din romanul meu». Pasajul are
aproximativ același efect ca și cum un prinț al duhurilor
ar sta să-și caute la vamă pașaportul și mărunțișul, în loc
să treacă de-a dreptul prin vamă și printre paznicii ei.
Sunt semnele unei epoci în care teologia își pierde
puterea și se agață de poalele științei. Și Nietzsche laudă
«măiestria psihologică» a lui Dostoievski” (Ernst
Jünger).
*
Astfel cum medicii îți recomandă să te scoli de la
masă înainte de a ajunge la senzația de saturație, un poem
se cuvine încheiat înainte de senzația că și-a epuizat
materia. Fluxul acesteia să dea impresia că se continuă
dincolo de ultimul cuvînt al textului, în increat.
*
Aventură supremă: plasarea într-un loc unde
niciodată nu se întîmplă nimic, dar în care e posibil să se
întîmple ceva ieșit din comun, dintr-o clipă în alta.
*
Aceeași lume poate fi bolnavă pentru un suflet bolnav
și sănătoasă pentru un suflet sănătos.
*
„O anumită continuitate în deznădejde sfîrșește prin a
naște bucuria” (Camus).
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*
Visul: la urma urmei transcendența cea mai la
îndemînă.
*
„Creștinismul prim a fabricat otrava noțiunii de
progres din ideea pedagogiei divine ce formează pe
oameni pentru a-i face apți să primească mesajul lui
Christos. Ceea ce era în acord cu speranța într-o
universală convertire a neamurilor și cu sfîrșitul lumii,
privite drept fenomene iminente. Cum nici unul dintre ele
nu s-a produs, la capătul a șaptesprezece veacuri noțiunea
de progres a fost prelungită dincolo de clipa Revelației
creștine. Astfel regîndită, ea trebuia să se întoarcă
împotriva creștinismului. (…) Metafora pedagogiei
divine dizolvă destinul individual, singurul care contează
în ce privește mîntuirea, în destinul popoarelor.
Creștinismul a vrut să caute un tip de armonie valabil în
istorie. E germenele gîndirii lui Hegel și a lui Marx.
Noțiunea de istorie drept continuitate dirijată e creștină.
Mi se pare că puține idei sunt mai aproape de-a fi integral
false. A căuta armonia în devenire, a ceea ce e contrar
eternității. Proastă uniune a contrariilor” (Simone Weil).
*
Curajul maxim e pentru tine îndoiala, capacitatea dea te verifica periodic, de-a renunța fără menajamente la
ceea ce nu te-a convins în propria existență.
*
A.E.: „De cîte cedări ești în stare! Pînă și de
compasiunea față de tine însuți”.
*
Lucruri care te caută cînd nu le cauți tu. Dacă le cauți
insistent, îți refuză întîlnirea.
*
„Potrivit unor studii recente, se pare că există o
legătură între porumbeii șchiopi din mediul urban și
coafori. Unele dintre aceste înaripate își caută hrana în
pubelele unde coaforii aruncă resturi de păr. Cîteodată
firele de păr se înfășoară pe piciorul porumbelului care nu
mai poate scăpa de ele. Cu timpul, piciorul se necrozează
iar biata zburătoare nu-l mai poate folosi la mers”
(Dilema veche, 2020).
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*
Ironia își e cel mai bun dascăl precum orice gratuitate
expresivă.
*
Reificarea ființei în text prin autoritatea sa mitică,
prefigurată de Balzac: „A sosit o clipă cînd Sisif a încetat
să mai plîngă sau să mai surîdă, cînd s-a identificat cu
natura stîncilor pe care le ridică fără încetare”.
*
A nu fi sigur de ceva, a obosi înainte de nesiguranță,
a renunța înaintea clipei de oboseală.
*
„Condițiile obiective necesare realizării unei opere de
artă reprezintă un fenomen foarte complicat: este vorba
de un anumit cerc de receptori, de posibilitatea
contactului cu ei, de ambianța potrivită și – ceea ce e
foarte important – de eliberarea de sub controlul interior,
involuntar. «Nu pot să scriu cum aș dori – mi-a mărturisit
un tînăr poet –, în fluxul meu propriu se revarsă atîția
afluenți că abia reușesc să-l stăvilesc pe unul că îl și simt
pe al doilea, pe al treilea și pe al patrulea. Mă aflu în
mijlocul frazei și deja supun această frază criticii
marxiste și îmi imaginez ce o să spună teoreticianul X sau
Y și închei fraza altfel decît urma să o închei»” (Czeslaw
Milosz).
*
Durerea hărțuiește mereu ființa, o pune să se
contrazică, să se deteste, să se sfîșie pentru a redeveni ea
însăși.
*
Nimeni nu poate intra sau ieși pe această ușă atît de
desăvîrșită. Ajungi la concluzia că e pictată.
*
Citind producțiile romancierului X, am sentimentul
jenant al imaginii cuiva care se uită prin crăpăturile
gardului, în curtea vecinului. Nu e nici măcar spion, ci
doar un cancanier ordinar de cartier.
*
„Băuturile ambalate în cutii de aluminiu (bere, coca și
altele) conțin un conservant care provoacă producerea
hormonilor feminini în organismul bărbătesc. Bărbații
care beau mai mult de 5 cutii pe zi riscă să se aleagă nu
numai cu o «burtă mare», ci și cu impotență și cu mărirea
sînilor” (Formula As, 2019).
*
În centrul vîrtejului e un gol, un mic gol necesar spre
a te adăposti, astfel cum în centrul felinarului aprins e
flacăra, alt prețios adăpost.
*
Barocul bucătăriei romane înecate în mirodenii,
sofisticînd bucatele, dîndu-le prezentări alegorice,
aidoma unui complement al spiritului latin, linear, puțin
imaginativ.
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*
Scriptor.
Perversa
impersonalitatea.

personalitate

care

e

*
„Credința oamenilor nu-i decît prejudecată. Oamenii
preferă credința în locul conștiinței, pentru că cea dintîi e
mai hotărîtă și mai ușoară, la fel de hotărîtă și de ușoară
ca respectarea unui obicei și se transformă repede în
obișnuință, dar credința însăși e labilă, nestatornică și nu
duce la evoluția vieții spirituale. (…) Credința este un
lucru lumesc, o condiție confortabilă pentru viața
trupească. Conștiința lui Dumnezeu ține de suflet, e o
condiție indispensabilă vieții înțelepte, bune. Credința e
mereu în stationnaire, conștiința e mereu în mișcare.
Pentru cei credincioși, mișcarea vieții se desfășoară în
domeniul corporal, pentru cei care au conștiință, în
domeniul spiritual” (Tolstoi).
*
Visul: o probă irecuzabilă a inadaptării ființei la
existență. A.E.: „Zi, mai bine, un proces de divorț intentat
existenței, care, la naiba, se amînă atît”.
*
Visul: o formă de libertate a propriei sale imagini care
însă poate deveni despotică asemenea oricărui factor
emoțional.
*
Scriptor. Direct, tot mai direct pînă cînd sufletul
devine indistinct de clipă, pînă cînd clipa devine
indistinctă de cuvînt.
*
„Dacă un om renunță la o împărăție ori chiar la lumea
întreagă, dar se păstrează pe sine însuși, el n-a pierdut
nimic” (Meister Eckhart).
*
„O pereche de cizme purtate de Napoleon I în timpul
exilului său pe insula Sfînta Elena a fost vîndută în cadrul
unei licitații care a avut loc la Hotel Drouot din Paris cu
suma de 117.208 euro, au anunțat reprezentanții casei
Dinoche et Giquello, organizatoarea evenimentului.
Napoleon I avea o înălțime de 1,69 m . – peste media din
acea perioadă, contrar propagandei engleze din epocă –,
iar tălpile sale aveau o lungime de 26-27 cm.,
echivalentul mărimii de pantofi 40-41” (Dilema veche,
2020).
*
Te analizezi spre a deruta Poezia din tine. Spre a te
preface că nu i te supui, renunțînd la magia ei. Dar
gelozia Muzei nu te iartă, mai cu seamă cînd o înșeli cu
tine însuți.
*
Scriptor. A trudi imens întru scris, pentru a rămîne în
urma ta puține rînduri. Și încă trebuie să te socotești
norocos dacă ele reprezintă numele tău.
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*
„Cred că ceea ce se numește «experiență» nu e,
adesea, decît oboseală nemărturisită, resemnare,
amărăciune” (Gide). Și totuși experiența n-ar putea fi cel
mai bun antidot la atari stări dizolvante, tocmai pentru că
le conține? Mitraditizare prin experiență.
*
„Printre scuzele invocate de contribuabilii din Marea
Britanie care nu și-au depus declarațiile fiscale au fost:
«Soacra mea e vrăjitoare și m-a blestemat», «Sunt prea
scund și n-am ajuns la cutia poștală» sau «Era prea frig și
n-am putut să scriu pe tastatură». Acum înțeleg de ce
românescul «Chiar n-am știut cum» nu ține” (Dilema
veche, 2019).
*
Senectute. Presentimentul tulburător nu a ceea ce va
veni, ci a ceea ce a fost.
*
Impresionanta capacitate a lucrurilor neînsuflețite de
a rămîne ce sunt, în contrast cu tendința exponenților
celor două regnuri organice spre „evoluție”, altfel zis spre
nimicire. Conservatorismul aristocratic al lumii
anorganice.
*
O tăcere aprigă, pîrjolitoare.
*
E prea inteligent pentru a face ordine pînă la capăt.
Inteligența rafinată bate către scepticism, rezervă,
pasivitate meditativă.
*
„Povestea cățelului Jindol a emoționat întreaga lume.
A fost salvat de britanica Rafi Sahin (33 de ani), care a
călătorit în China la Festivalul cărnii de cîine Yulin.
Animalului tocmai i se tăiaseră două labe și urma să fie
sacrificat, cînd femeia a intervenit. Rafi, din Londra, a
plătit echivalentul fripturilor care ar fi ieșit din cățel, ca
să fie lăsat în viață, apoi a cerut să-l adopte. Britanica a
călătorit special la acest festival în care cățeii sunt tăiați
și mîncați, pentru a salva unul. (…) Rafi adună fonduri
pentru a-i face proteze. Cățelul Jindol e un metis din rasa
Jindo. Cîinii Jindo sunt energici și loiali, au blana deasă
și moale. Au lungimi de pînă la 58 cm., greutăți pînă la
23 kg. și trăiesc pînă la 15 ani” (Dilema veche, 2019).
*
„Între adevăr și căutare, aleg căutarea” (Lessing).
*
Din fericire pentru societatea umană, nu faptele se
motivează pînă la urmă prin idei, ci ideile prin fapte.
Altminteri am risca să rămînem la cheremul oricărui
simulacru de idealism, al oricărei demagogii.
*
A cunoaște viața presupune a percepe dramatismul
său paradoxal, adică definitivul provizoratului.
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*
Cruzimea oricărei exactități.
*
Într-atît de tiranic e factorul personalitate, încît nu
putem parcurge în liniște un text fără a-i cunoaște
semnătura. Indiscutabil, aceasta îi poate spori ori diminua
calitățile. Uneori în exces.
*
„Cuvîntul «trebuie» n-are ce căuta într-o cercetare
obiectivă asupra culturii” (G. Călinescu).
*
„Cînd citești o carte de scrisori sau memorii,
indiferent de cine e scrisă – în cazul de față de Karl
Stauffer-Bern – și n-o absorbi prin propriile tale forțe,
căci asta ține de artă și-și găsește mulțumirea în ea însăși,
ci dăruit ei (și cui nu opune rezistență, lucrul acesta îi
reușește curînd), te lași tras de omul acesta străin, atît de
concentrat, și te simți înrudit cu el, atunci nu mai e nimic
deosebit cînd, închizînd cartea și reîntors la propriul tău
eu, după evadarea și recreația asta, revii la propria ta
ființă, regăsită, chiar dacă zguduită, și pe care o
contempli o clipă parcă din depărtare, simțindu-te mai
bine și cu capul mai limpede” (Kafka).
*
A te prezenta la un examen presupune un sentiment
complex de umilință și de orgoliu, elemente dozate după
natura ta morală mai mult decît după împrejurările
concrete. Personal, ca fost premiant, resimt retroactiv
umilința notelor mari. Presupun că elevii puțin pregătiți
sunt stăpîniți de orgoliul atitudinii lor temerare, al
„aventurii” lor instructive, care-i apropie de maturitate.
Rezultatul poate fi mai tonic.
*
Lirismul: un abis confortabil.
*
Logica unei existențe mediocre e îndeobște mai
solidă decît cea a unei existențe excepționale, pîndită de
pericole pe măsură, supusă unei tensiuni lăuntrice. De
aici redusa exemplaritate a biografiei marilor creatori,
jena pe care nu o dată o încearcă în fața lor pedagogia,
care, totuși, îi invocă din motive decorative.
*
Sumbra pedeapsă interioară a lașului, deposedat de
speranțe. „Lașul nădăjduiește deci prea puțin, deoarece se
teme de orice” (Aristotel).
*
Precum oglinda, eternitatea n-are un chip propriu.
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DESPRE BOOTSTRAP
ȘI GEOFFREY CHEW
(1924-2019) (I)
Basarab NICOLESCU
Introducere – ipoteza bootstrap
Marele fizician Geoffrey Chew, fundatorul teoriei
bootstrap-ului, a decedat la data de 12 aprilie 2019.
În prezentul articol doresc sǎ îi aduc un omagiu,
schițând o istorie a teoriei bootstrap-ului, studiind
implicațiile sale filosofice şi evocând amintirile mele
personale legate de colaborarea mea cu Geoffrey
Chew.
Ipoteza bootstrap-ului s-a ivit mai întâi ca o
explicaţie posibilă a anumitor date experimentale în
fizica particulelor. Această ipoteză a fost formulată,
pentru prima oară, în 1959 de către Geoffrey Chew,
profesor la Universitatea din Berkeley1, şi a fost
imediat folosită, pentru calcule fizice amănunţite, de
către Chew şi Mandelstam2. Cuvântul însuşi de
bootstrap este intraductibil ca atare. Într-adevăr,
bootstrap, în sens propriu „şireturi”, înseamnă şi „a
se ridica în aer trăgându-şi cizmele”. Expresia cea
mai adecvată în traducere ar fi aceea de
autoconsistenţă.
Teoria bootstrap-ului a apărut ca o reacţie
firească împotriva realismului clasic, care a primit
lovitura de graţie în timpul formulării mecanicii
cuantice, în jurul anului 1930, şi împotriva ideii, care
îi era asociată, de necesitate a ecuaţiilor mişcării în
spaţiu-timp. Marele fizician Dirac observa în
articolul său „Pot fi folosite ecuațiile de mişcare în
fizica energiilor înalte?”3: „Determinismul care este
implicat de ecuaţiile mişcării nu este valabil în
general în lumea atomică. Există însă o mecanică
cuantică, întemeiată pe ecuaţiile mişcării, valabilă la
energii joase, cu un determinism viabil între
observaţii şi care este perturbat numai de observaţiile
înseşi”. Şi Dirac conchide: „Cred că fizica energiilor
înalte trebuie să se întemeieze pe ecuaţiile mişcării,
pentru că sunt atât de necesare fenomenelor de
energii joase”. Ispita unei întoarceri la realismul
clasic era, evident, foarte mare. De altfel, ea a condus
la formularea teoriilor cuantice ale câmpurilor, teorii
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care se situează în cadrul a ceea ce se poate numi
tradiţia newtoniană.
După Newton, ne-am deprins cu existenţa
ecuaţiilor mişcării, pentru a descrie realitatea fizică:
ecuaţia lui Newton referitoare la corpurile
macroscopice, ecuaţiile lui Maxwell pentru
câmpurile electrice şi magnetice, ecuaţiile lui
Schrödinger şi Dirac pentru mişcările sistemelor
atomice. Mişcarea descrisă de aceste ecuaţii este cea
a anumitor entităţi considerate ca fiind cărămizile
fundamentale ale realităţii fizice, definite în fiecare
punct al spaţiu-timpului continuu. Aceste ecuaţii au,
prin definiţie, un caracter intrinsec determinist (faptul
că, în anumite situaţii, marile ansambluri de obiecte
pot genera un comportament haotic nu schimbă cu
nimic caracterul determinist al ecuaţiilor
fundamentale ale mişcării).
Dar, aşa cum am văzut, entităţile cuantice nu se
supun determinismului clasic. Teoria bootstrap-ului
nu face decât să tragă concluziile logice ale acestei
situaţii, propunând renunţarea la orice ecuaţie a
mişcării: „O caracteristică esenţială a unui câmp, care
îl deosebeşte de o particulă fizică, este că un câmp
este presupus ca definisabil într-un punct al spaţiutimpului. Este imposibil să defineşti o ecuaţie
relativistă şi cuantică pentru o particulă, fiindcă nu se
poate da un sens precis poziţiei unei particule”4.
Această atitudine este conformă cu programul
matricei S („S” este iniţiala cuvântului englez
scattering care înseamnă „difuziune”) iniţiat de
Heisenberg în 19435: o teorie realistă trebuie să poată
fi exprimată în termeni de cantităţi direct legate de
observaţia experimentală.
Renunţarea la orice ecuaţie a mişcării are o
consecinţă imediată: absenţa oricărei cărămizi
fundamentale a realităţii fizice. „La urma urmei –
scrie Chew –, dacă se acceptă necesitatea unei ecuaţii
a mişcării, aceasta înseamnă că există o anumită
entitate fundamentală care se află în mişcare; ea nu
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poate fi o particulă – trebuie să fie ceva
înţelege particula elementară – sau,
diferit, poate un câmp. După cum am
mai curând, non-elementară”8.
subliniat, se poate să nu existe nici o
Bootstrap-ul este deci o viziune a
entitate fundamentală, câmp sau
unităţii lumii, un principiu al
altceva”6.
autoconsistenţei naturii: lumea clădită
Iată o definiţie mai precisă a
pe propriile legi prin autoconsistenţă.
bootstrap-ului, dată de Chew: „Singurul
Ea reprezintă o ruptură faţă de gândirea
mecanism care satisface principiile
ştiinţifică situată în tradiţia lui
generale ale fizicii este mecanismul
Democrit şi Newton: conceptul de
naturii; [...] particulele observate
entităţi fundamentale (şi deci
reprezintă singurul sistem cuantic şi
arbitrare), caracterizând substanţa
relativist care poate fi conceput fără
materială, este înlocuit de un concept
contradicţie internă [...]. Fiecare particulă
de organizare a materiei – acela al
nucleară are trei roluri diferite: 1) un rol
autoconsistenţei. Trebuie subliniat că
Geoffrey Chew
de constituent al ansamblurilor compuse;
principiul
bootstrap-ului
este
2) un rol de mediator al forţei
concomitent
organizaţional
şi
răspunzătoare de coerenţa ansamblului compus; 3) un structurant: un număr infinit de condiţii ale
autoconsistenţei determină într-un mod unic
rol de sistem compus...”7.
În această definiţie, partea apare concomitent ca particulele existente.
Singura lume compatibilă cu legile naturii (care
Totul. Natura este concepută ca fiind o entitate
globală, neseparabilă la nivel fundamental. Particula sunt ele însele deductibile, în principiu, prin
joacă triplul rol al unui sistem în interacţiune autoconsistenţă) este, după principiul bootstrap-ului,
(ireductibilă) cu alte sisteme, ceea ce constituie o lumea naturii: este imposibil de găsit un sistem fără
primă apropiere între teoria bootstrap-ului şi contradicţie internă pe plan logic, care să fie în
acelaşi timp în acord cu tot ceea ce este observat sau
gândirea sistemică actuală.
Ceea ce se pune la îndoială în teoria bootstrap- va fi observat. Altfel spus, putem face doar o serie de
ului este însăşi noţiunea de identitate precisă a unei aproximaţii. Este o confirmare a modestiei în faţa
particule, substituindu-i noţiunea de relaţie între ordinii raţionale a naturii, dar totodată şi o afirmare a
evenimente, evenimentul semnificând împrejurarea speranţei. În acest context trebuie reamintită teorema
unei creări sau a unei anihilări de particule. lui Gödel referitoare la structura matematicilor.
Bootstrap-ul are implicaţii importante în ceea ce
Răspunzătoare de apariţia a ceea ce se numeşte
particulă sunt relaţiile între evenimente. Nu există priveşte natura predicţiei ştiinţifice. Cunoaşterea
obiect în sine, posedând o identitate proprie, care Totului pretinde o investigaţie îndelungată şi
poate fi definită în mod separat sau diferit de alte răbdătoare. În consecinţă, trebuie admis că ceea ce se
particule. O particulă este ceea ce este pentru că cercetează sunt căile de lămurire a autoconsistenţei
toate celelalte particule există în acelaşi timp: naturii, cu asigurarea că în spatele aproximaţiei se
atributele unei entităţi determinate fizice sunt ascunde o coerenţă fundamentală, o ordine raţională
rezultatul interacţiunii cu celelalte particule. Întro fără lacune: o dată obţinută o informaţie parţială
conferinţă rostită la Universitatea din Harvard în asupra lumii reale, restul nu este arbitrar – el se
1973, Heisenberg exprima un punct de vedere obţine prin autoconsistenţă9.
similar. Evocând dezbaterea cu Einstein, Heisenberg
Evident, există diferite grade de generalitate în
sublinia eroarea unei supuneri la doctrina filosofică a formularea principiului bootstrap-ului.
lui Democrit: „Orice particulă se formează din toate
Astfel, este logic de conceput postularea unei
celelalte particule. [...] Prin ce trebuie deci să forme foarte generale a principiului bootstrap-ului,
înlocuim conceptul unei particule fundamentale? Eu care ar include nu numai particule, ci şi corpuri
cred că acest concept trebuie înlocuit prin conceptul macroscopice,
viaţa
şi
chiar
conştiinţa:
unei simetrii fundamentale. [...] Şi o dată ce această autoconsistenţa Totului cere includerea tuturor
schimbare decisivă va fi fost realizată cu adevărat, nu aspectelor naturii. Sub această formă foarte generală,
cred să mai avem nevoie de vreo altă intuiţie pentru a principiul bootstrap-ului are, în starea actuală a
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cunoaşterii, un caracter neştiinţific. Faptul a fost
subliniat de Chew însuşi într-un articol publicat în
1968: „«Bootstrap»: A Scientific Idea?”10. Deci
trebuie deosebit bootstrap-ul complet, neştiinţific, de
bootstrap-ul parţial, trunchiat, care poate fi productiv
şi eficace pe plan ştiinţific. Tocmai un asemenea
bootstrap parţial – bootstrap-ul hadronic – s-a
bucurat de interesul fizicienilor în deceniul 19601970.
Există o democraţie nucleară?
Bootstrap-ul parţial propus de Chew în 1959 se
referă la lumea hadronilor – particule (ca protonul,
neutronul sau pionul) care au o interacţiune tare de
mică amploare, exercitându-se la scara nucleului
atomic. Majoritatea particulelor cunoscute
actualmente sunt incluse în această categorie. Alte
particule, precum leptonii sau fotonul, sunt excluse
din bootstrap-ul hadronic, ceea ce reprezintă deja o
limitare intrinsecă a abordării.
Bootstrap-ul hadronic este formulat în cadrul
general al teoriei matricei S11. Ideea esenţială a acestei
teorii este de a concentra efortul asupra descrierii
ştiinţifice a hadronilor, aşa cum apar înainte şi după
interacţiunea lor. Un element al matricei S descrie
astfel o anumită reacţie între particule; el depinde de
cantităţile de mişcare şi de spinii hadronilor iniţiali şi
finali (spinul este momentul unghiular intrinsec al
particulei). Nu se descrie ceea ce se petrece în chiar
momentul interacţiunii. Astfel, nu e necesar să se
introducă un spaţiu-timp la scară microscopică:
spaţiu-timpul macroscopic ajunge pentru definirea
experimentală a cantităţilor de mişcare şi a spinilor
hadronilor. În particular, nu e necesară definirea
poziţiei unui hadron.
Aceste elemente de matrice S descriu toate
reacţiile ce pot fi concepute între hadroni. Ei
reprezintă amplitudinile de probabilitate, privind
probabilitatea ca un anumit ansamblu de măsuri în
starea finală să succeadă unui anumit ansamblu de
măsuri în starea iniţială. Aceste amplitudini de
probabilitate a tranziţiei corespund direct unor
cantităţi măsurabile.
O adevărată teorie trebuie deci să fie în stare să
prezică ansamblul acestor elemente de matrice, adică
însăşi matricea S. Bootstrap-ul parţial hadronic
postulează că este cu putinţă ca o matrice S unică să
fie prezisă plecând de la câteva restricţii foarte
generale. Accepţiunea axiomatică a acestor
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constrângeri determină caracterul parţial al
bootstrap-ului hadronic: restricţiile respective ar
trebui să fie, în principiu, deductibile la rândul lor
prin autoconsistenţă.
Bootstrap-ul hadronic ia în considerare patru
restricţii generale, toate întemeiate pe o bogată
evidenţă experimentală.
Prima restricţie este cea a invarianţei lui Lorenz
(sau a lui Poincaré): fizica nu trebuie să depindă de
mişcarea observatorului. Aşadar, probabilităţile de
tranziţie trebuie să posede această proprietate. Sunt
generate astfel legi de conservare (cum ar fi
conservarea energiei). Spaţiu-timpul continuu
macroscopic este acceptat, prin acest bootstrap
parţial, ca făcând parte din restricţiile sale.
A doua restricţie este aceea a unitarităţii, care este
simpla afirmare a conservării probabilităţii: suma
tuturor probabilităţilor pentru obţinerea unei anumite
stări finale trebuie să fie egală cu 1. Dacă suma nu
este egală cu 1 înseamnă că o anumită stare finală
poate să nu fie obţinută. Unitaritatea ne asigură că se
petrece ceva într-o reacţie. Această restricţie având
caracterul unei evidenţe este totuşi esenţială în
construcţia unei teorii fizice: este foarte greu de
construit o teorie realistă care să satisfacă o asemenea
restricţie.
A treia restricţie este aceea de analiticitate a
matricei S (elementele matricei S sunt funcţii
analitice ale cantităţii de mişcare a hadronilor),
proprietate legată de nonexistenţa hadronilor de masă
nulă şi care este o formă matematică a cauzalităţii
macroscopice.
În sfârşit, a patra restricţie este aceea a unui
anumit comportament asimptotic (de energie infinită)
al amplitudinilor de difuziune (comportament
descoperit de fizicianul italian Tullio Regge) care
îngăduie o definiţie precisă a faptului că un hadron
este compus din toţi ceilalţi hadroni: hadronii se
bucură de o adevărată democraţie nucleară12.
Ansamblul acestor patru restricţii (şi îndeosebi
relaţia de unitaritate) joacă, în teoria bootstrap-ului
hadronic, rolul îndeplinit de ecuaţiile mişcării în
teoriile situate în tradiţia newtoniană. De fapt,
restricţia de unitaritate generează un ansamblu de
ecuaţii cuplate, neliniare, în număr infinit. Este
posibil ca un asemenea sistem de ecuaţii, puternic
restrictiv, să genereze o soluţie unică a bootstrap-ului
hadronic. Dar problema este extrem de complexă pe
plan matematic şi nu a fost posibilă rezolvarea
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acestui sistem de ecuaţii; aşadar, nu se ştie nici măcar
dacă sistemul are o soluţie (nu neapărat unică).
Metodele matematice, subtile şi rafinate, adaptate la
rezolvarea completă a problemei bootstrap-ului, pur
şi simplu nu au fost încă inventate.
A trebuit deci să ne mulţumim cu formularea
modelelor care au încercat să ţină seama, pe cât
posibil, de restricţiile bootstrap-ului hadronic. Aceste
modele au fost importante şi pe plan teoretic, şi pe
plan experimental. Astfel, unul dintre ele, modelul lui
Veneziano, a generat o întreagă direcţie de cercetare –
aceea a supercorzilor. Acordul anumitor modele de
bootstrap hadronic cu datele experimentale a fost
impresionant. Şi totuşi, fizicienii s-au îndepărtat de
teoria bootstrap-ului hadronic.
Complicaţiile matematice inerente programului
bootstrap-ului nu reprezintă singura explicaţie a
acestui declin. Conceptul subconstituenţilor
hadronului – quarcurile – se impunea tot mai mult şi
din punct de vedere teoretic, şi, mai ales, din cel
experimental. Aparent o opoziţie ireconciliabilă
separa bootstrap-ul hadronic, cu democraţia sa
nucleară, de teoria quarcurilor, acele entităţi
aristocratice plecând de la care toată lumea
hadronilor putea fi construită. Pe de altă parte,
încurajaţi de succesul experimental al modelului de
calibrare al lui Salam şi Weinberg, care unifica
interacţiunile slabe şi pe cele electromagnetice,
teoreticienii deplasau centrul lor de interes către
teoriile de unificare a tuturor interacţiunilor fizice.
Or, bootstrap-ul hadronic nu includea, prin definiţie,
decât interacţiunile tari.
Pentru un timp, între 1975 şi 1985, a avut loc o
adevărată metamorfoză a teoriei, datorită întâlnirii
între bootstrap şi ramura matematicii numită
topologie. Noua abordare – bootstrap-ul topologic –,
a ajuns să împace bootstrap-ul cu quarcurile şi ia în
considerare în acelaşi timp interacţiunile tari,
interacţiunile slabe şi interacţiunile electromagnetice.
Dar era deja prea târziu: teoria supercorzilor,
întemeiată şi ea pe topologie, făcea paşi gigantici în
direcţia unificării tuturor interacţiunilor fizice.
Bootstrap-ul a trebuit să părăsească scena fizicii ca
mijloc de calcul al interacţiunilor fizice, principiul
bootstrap-ului rămânând totuşi viu. El este invocat în
cele mai diferite contexte, când autoconsistenţa unei
teorii este în joc: „Referitor la dinamică, atunci când
orice altceva dă greş, Curtea noastră Supremă de
Apel o reprezintă mecanismul bootstrap-ului,
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principiul autoconsistenţei Universului...”, scrie
Abdus Salam13.
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I.E. TOROUŢIU.
FRAGMENTE
DESPRE BUCOVINA (I)
Mircea A. DIACONU
Deşi preocupat de istoria şi literatura
bucovineană, ba chiar – punând faţă în faţă idei,
fapte şi reprezentări –, în ultima vreme, de
reconstituirea vieţii cotidiene din Bucovina, nu
credeam că voi scrie vreodată despre I.E. Torouţiu.
Era aproape o necunoscută despre care credeam că
nu are cu ce să mă incite. Ştiam, am aflat târziu, că
editura Bucovina, din anii interbelici, era a lui, că
fusese o vreme la conducerea „Convorbirilor
Literare” (din nefericire, perioadă dificilă, poate
chiar neagră, atât pentru istoria românilor, cât şi
pentru aceea a revistei – cineva emite ipoteza că
Torouţiu ar fi suportat după 1947 consecinţele
„orientării sale pro-germane” din perioada cât a fost
la conducerea „Convorbirilor Literare” (19391944), mi-era cunoscut faptul că era cumnatul
Morărenilor (căsătorit cu sora lui Leca, Victor şi
Aurel Morariu, fiică a lui Constantin Morariu,
celebrul arborosean); n-am citit A fost odată...
Poveşti şi cântece poporale, tipărită în 1912, în
schimb, am studiat într-o vreme Poporaţia şi clasele
sociale din Bucovina, din 1916. La drept vorbind, nu
ştiam nimic, sau mai nimic, despre cel căruia îi
căutam cu înfrigurare, după 1989, volumele de
Studii şi documente literare (primul din cele
treisprezece apăruse în 1931) pentru a citi
corespondenţa lui Eminescu, a lui Titu Maiorescu, a
junimiştilor etc. Evident, erau cărţi de referinţă.
Între timp, am primit în dar patru seturi complete ale
celebrelor volume; unul chiar de la profesorul
Const. Ciopraga, coordonatorul tezei mele de
doctorat, care trata tocmai probleme bucovinene. În
treacăt fie zis, le-am dăruit, la rândul meu, unor
prieteni, unor instituţii... Aşadar, nu ştiam nimic
despre Torouţiu; îi asociam, însă, numele cu ceea ce
era aproape o instituţie de la temelia istoriei
literaturii şi culturii române. Aflu acum că, neputând
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să le publice în cele aproape alte 20 de volume
proiectate, ar fi lăsat Academiei Române (al cărei
membru corespondent devenise în 1936 probabil
tocmai pentru proiectul lui monumental; avea să fie
„epurat” în 1948 şi eliminat din Academiei, cu cinci
ani înainte de a muri, în 1948) 10873 scrisori şi o
întreagă avere culturală: 170 de manuscrise, 4424
titluri de cărţi, 580 titluri de periodice ş.a.
Aşadar, nu credeam că voi scrie vreodată despre
I.E. Torouţiu. Pentru o „enciclopedie pe înţelesul
tuturor”, care să recupereze idei, fapte şi
reprezentări, sunt multe alte surse, chiar dacă multe
dintre ele inaccesibile. Bucovinenii – preoţi,
profesori, funcţionari, ţărani chiar, şi nu numai
români –, dacă n-au scris ficţiune (sau dacă au ajuns
destul de greu la ficţiune), au avut obsesia
consemnării vieţii lor, în jurnale şi cel mai adesea în
memorii, unele dintre ele inedite. Sigur, faptul ar
trebui explicat într-un fel, căci este şi el o consecinţă
a unei culturi specifice şi deopotrivă, poate, fie şi
neconştientizate, a unor frustrări. Nevoia lor de a
lăsa mărturii despre experienţa oamenilor ar trebui
cumva explicată. Obsesia aceasta a documentului,
dorinţa de a demonstra ceva referitor la trecut,
aplecarea spre pozitivitate, imperativul consemnării
biografiilor, toate acestea ţin de amprenta locului.
Iar când au scris ficţiune, bucovinenii au făcut nu o
dată memorialistică deghizată; astăzi am spune
auto-ficţiune. Este şi cazul lui I.E. Torouţiu, cu
paginile de faţă. Şi dacă scriu acum despre Torouţiu
– conjuncturile pot ascunde şi dezvălui până la urmă
nevoi imperative –, acest fapt se datorează, fără doar
şi poate, nu numai scrierii lui – acest roman, cu titlu
de operă memorialistică Pe-aici a fost un
bucovinean, şi s-a dus... (recuperat dintre
manuscrisele aflate la Fundaţia Culturală „Leca
Morariu” din Suceava, Fundaţie al cărei custode este
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dedicata şi generoasa doamnă Maria Olar) –, ci şi
pasiunii pe care o pune în joc Oltea Prelucă,
îngrijitoarea ediţiei, bucovineancă, profesor de
istorie, colega mea de universitate suceveană din
anii `80. Pătruns de o solidaritate caldă, textul ei
angajează nu doar idei, ci şi atitudini. În plus, e la
mijloc adeziunea la un model reconstituit cu
dragoste şi regretul că peste astfel de figuri s-a
aşezat cenuşa timpului. Evident, în istoria noastră şi
în istoria literaturii noastre, nu e singurul caz de, mai
mare sau mai mică, injustiţie. Dar Oltea Prelucă îşi
lasă şi inteligenta, şi puterea de a reconstitui idei şi
oameni, şi sufletul să participe la o recuperare al
cărei sens o angajează total. Şi, dincolo de toate
acestea, de reţinut scriitura riguroasă, exactă,
convingătoare, ansamblul a cărui logică se hrăneşte
din condiţia sa de pledoarie pentru a deveni studiu.
După atâtea decenii de tăcere aproape totală, această
privire angajată afectiv şi ştiinţific e mai mult decât
necesară. Veni-vor alţii să conteste? Prea bine.
I.E. Torouţiu?! Evident, un necunoscut, invocat
azi mai degrabă accidental. Nici măcar Studii-le şi
documente-le literare, carte de temelie a unei
culturi, nu mai sunt ce au fost odată. Multe dintre
scrisorile prezente acolo au intrat deja în circulaţie
prin monografii, studii de diferite facturi, sunt citite
la mâna a doua, iar interesul pentru corespondenţă
pare, oricum, din ce în ce mai scăzut. Şi, totuşi, cu
riscul de a idealiza, cred că trebuie să precizez un
detaliu care mi se pare relevant, atât pentru morala
altor timpuri (fie şi individuală), cât şi pentru
importanta acestor volume, a proiectului pe care
Torouţiu l-a concretizat prin ele. În ciclul său
junimist, E. Lovinescu trimite deseori la
corespondenţa din volumele realizate de Torouţiu;
ele, documentele acestea de viaţa personală, sunt, de
fapt, esenţiale în realizarea portretelor interioare pe
care criticul le construieşte. Ceea ce face Lovinescu
ţine (şi acest fapt, în fond) de modernitatea criticii
sale. Or, oriunde în altă parte, Lovinescu se luptă cu
spiritul sămănătorismului, pe care bucovinenii,
Torouţiu însuşi, îl activa şi în anii interbelici.
Viziunea lui despre ce e arta, ce e literatura, care
sunt raporturile noastre cu Europa, toate acestea
erau în contradicţie totală cu spiritul
sămănătorismului, creat de Iorga. Dar, fără
sămănătorişti, preocuparea pentru manuscrisele
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eminesciene ar fi întârziat mult mai mult, Eminescu
însuşi ar fi avut o altă receptare, poate, noi înşine,
cine ştie?, am fi putut fi alţii. Privind de sus, s-au
rupt câteva spade în toiul confruntărilor, apoi istoria
a şters aproape totul cu buretele, iar azi recuperăm,
cât ne mai stă în interes şi în putere, trecutul. Putem
să-l recitim, însă, de pe poziţia traseului nostru
european fără să judecăm, într-un fel sau altul, de pe
poziţii justiţiare, antagonice? Am putea, în locul
verdictelor radicale, să încercăm să înţelegem de ce
s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Aşadar, iată-l pe
Lovinescu, anti-sămănătorist fervent, folosindu-se
de rezultatele proiectelor unui post-sămănătorist
precum I.E. Torouţiu, atrăgând chiar atenţia asupra
acestui fapt (stau mărturie notele şi trimiterile de
subsol ale volumelor sale). Să nu idealizăm, însă. În
ceea ce avea să devină textul său testamentar
(scrisoarea deschisă trimisă, ca răspuns, tinerilor
cerchişti de la Sibiu), Lovinescu scrie: „Eu n-am
jucat nici un rol politic sau cultural şi încă din
tinereţe am renunţat de bună voie şi bucuros la o
carieră totuşi legitimă, numai pentru a mă putea
consacra unei activităţi critice libere de orice
constrângere morală căreia dvs. îi aduceţi astăzi o
undă de simpatie şi de stimă măgulitoare. După o
muncă de 40 de ani, ce ar putea impune oarecare
consideraţie prin continuitate şi dezinteresarea ei
notorie, mă văd la fel de descoperit tuturor atacurilor
îndârjiţilor sau începătorilor ca şi în debuturile mele,
am rămas un deznaţionalizat. Acum un an, în revista
Convorbiri literare, unde m-am străduit odinioară
atâta vreme şi pe al căror spirit «major» am pretenţia
de a-l continua, am citit articolul unui tânăr, de al
cărui nume auzeam întâia oară, susţinând că în
momentele de faţă, când pier atâţia eroi pe stepele
Rusiei, oameni primejdioşi literaturii noastre
naţionale ca mine ar trebui puşi la zid şi împuşcaţi”.
Or, faptele acestea se petrecuseră la „Convorbiri
Literare” sub conducerea lui I.E. Torouţiu. La drept
vorbind, nici Călinescu nu e blând cu bucovinenii,
care îl revendică pe Eminescu cumva personal şi
care consideră cărţile lui de referinţă despre
Eminescu şi o trădare, şi expresia imoralităţii
ştiinţifice. Chit că, în Viaţa lui Eminescu,
informaţiile oferite de bucovineni sunt folosite
adesea fără trimitere explicită la surse, metoda de
lucru a dat rezultate: cartea lui Călinescu e un reper.
Ce dramă, în fond, când constaţi că oameni la
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care ţii nu pot fi puşi alături. Şi cred că e cazul să
extrapolăm puţin lucrurile. Bucovinenii aceştia,
dintre care unii ajung în închisorile comuniste, uitaţi
în timp, aflaţi nu o dată în conflicte puternice între
ei, sunt, totuşi, cei cărora direct sau indirect le
datorăm faptul că partea aceasta din Bucovina, în
care se află mormântul lui Ştefan cel Mare şi Putna
şi celebrele mănăstiri, din care nu trebuie să
lipsească Dragomirna, şi cetatea Sucevei etc., este a
României. Nu vreau să proiectăm aici istorii
contrafactuale. Dar mulţi dintre cei care au militat
pentru trezirea conştiinţei naţionale în Bucovina
austriacă, dintre cei care au trecut voluntari în
armata română (unii jertfindu-şi viaţa), care au făcut
ulterior Unirea din 1918, au trăit experienţa
închisorilor comuniste, dacă nu cumva au murit în
ele, după ce, crescuţi la Şcoala lui Iorga (unii
participau clandestin înainte de 1918 la Şcoala lui de
vară de la Vălenii de Munte), aderaseră cumva firesc
la dreapta extremă interbelică. Sau dacă n-o
făcuseră, aveau oricum simpatii de dreapta. Praful şi
pulberea, deci, din destinele unor oameni, deşi şi
prin intermediul vieţilor lor sacrificate într-un fel
sau altul suntem ceea ce suntem. Nu vom invoca aici
numele lui Iancu Flondor, al lui Ion Nistor, George
Grigorovici, Traian Brăileanu, figuri din prima linie,
în fond, ci pe acela al generalului Zadik, care a
eliberat Cernăuţii în 1918, după 145 de ani de viaţă
sub austrieci, mort în anonimat în anii `70. Fireşte,
I.E. Torouţiu nu e în prima linie, ca Flondor, sau
Nistor, sau Traian Brăileanu. Nu a murit pe front, ca
Ion Grămadă. Dar el a făcut ca documente esenţiale
pentru cultura română să nu se piardă poate
definitiv; a fost la conducerea unei reviste cu
partizanate pro-germane – cum ar fi putut fi prosovietice, când apropierea de URSS stârnea aici, la
graniţa României, fiori, mai ales după 28 iunie
1940? În fond, cu toată nobleţea sufetului său, omul
acesta e, în istorie, o victimă, şi a vremurilor
imediate (deciziile lui sunt, ca ale tuturor,
contextuale), şi deopotrivă a posterităţii.
Nu pot să nu invoc aici un fapt tangenţial,
evident periferic, referitor la Ion Grămadă. E
cunoscută, îndeobşte, o scrisoare pe care de pe front
(asemenea lui Torouţiu, şi el trecuse graniţa
clandestin în România, înrolându-se, însă) o trimitea
unei doamne („doamnă din înalta societate
românească”), cu două săptămâni înainte de a fi

36

sfârtecat de explozia unei bombe la Cireşoaia;
scrisoare trimisă, deci, în Austria (în Bucovina,
adică), şi trecută prin mâinile cenzurii, care a şi
eliminat câteva fragmente. Citim secvenţial din
această scrisoare: „Adesea îmi fac bilanţul vieţii
mele şi mă întreb ce bine am făcut eu pe pământ. Şi
totdeauna regret că n-am putut lucra mai mult, spre
a aduce mai multă fericire altora. Căci atât rămâne
după fiecare pe lumea asta: binele ce l-a făcut
altora. Încolo totul e praf şi cenuşă, pe care le
spulberă vântul/ Constatarea aceasta nu rezultă din
gândurile negre ce poate m-ar preocupa. Nu. Mă
gândesc la moarte şi nu mă tem deloc de ea. Sunt
pregătit s-o înfrunt. Nu mă sperie nici mulţimea
păcatelor ce le-am comis, căci aşa de sfântă şi de
dreaptă înaintea lui Dumnezeu este cauza pentru
care atâta tineret s-a îmbrăcat cu cămaşa morţii,
încât pe toţi ne aşteaptă viaţa de veci. /(...)/ Mă mir
numai că sunt atâţia oameni, rămaşi la vetre, cari nu
înţeleg câtă frumseţe sublimă cuprinde jertfirea de
sine, jertfirea făcută de bună voie. Sunt momente
când simţi parcă însăşi suflarea Dumnezeirii, cum îţi
atinge fruntea cu o adiere binefăcătoare. Şi atunci
uiţi tot ce ai iubit în viaţă, tot ce-i călător ca nisipul
pustiului şi nu regreţi deloc lumea ce ai lăsat-o în
urmă”. „A îmbrăca cămaşa morţii”? „Jertfa de sine”
ca realizare majoră, mistică?! „Frumuseţea sublimă
a morţii”? Nu putem să nu fin uimiţi şi să ne
întrebăm: cum anume ajunge Ion Grămadă să poată
fi considerat, în expresie, un precursor al spiritului
legionar? Poate că, prin „istoria” sa – făcuse studii
la Viena, fusese membru şi istoric al „României
June” – putem aduce argumente în plus pentru
apariţia mişcării legionare. Oricum, istoria are
logica ei, nu se ghidează după dreptate şi adevăr.
Altceva aş vrea însă să deconspir aici. M-am
întrebat adesea cine să fi fost „doamna din înalta
societate” căreia i-a scris Ion Grămadă, de pe front,
această scrisoare? Cum scrisoarea îi va fi fost
trimisă lui I. Nistor (care o şi publică primul) de
unul dintre fraţii Morariu, acum, după ce am citit
textele din acest volum, bănuiesc că destinatara va fi
fost viitoarea soţie a lui Torouţiu, Elvira, în legătură
cu care, înainte de a trece graniţa în România, Ion
Grămadă însuşi îşi va fi făcut speranţe. Nu e o
problemă importantă; ţine însă de istoria subterană
şi anecdotică a Bucovinei.
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GHEORGHE CRĂCIUN
– 70 DE ANI DE LA NAŞTERE –

COMPUNERI CU PARALELE INEGALE
Ioan HOLBAN
Ca majoritatea prozatorilor generaţiei sale,
Gheorghe Crăciun concepe scrisul – în Acte
originale. Copii legalizate (1982) şi Compunere cu
paralele inegale (1988) – ca pe o aventură
existenţială, scrie mai puţin „epic“ şi mai mult
„analitic“, înainte de a aborda istoria personajelor se
îndreaptă spre spaţiul propriei fiinţe, cercetându-se
pe sine, pe acela angajat în această aventură a
scrisului, sensibil la înnoirile pe care le-au adus
deceniile şapte şi opt din secolul trecut în practica şi
teoria discursului narativ, provocând, implicând
cititorul până la a-l „dizolva“ în text, a-l face un
„obiect“, o „figură“ a acestuia, cu conştiinţa mereu
trează a acelei ordini a textului care re-face structura
lumii înseşi – o proză care se vrea şi care reuşeşte să
fie un document personal al unui narator care spune
doar ceea ce ştie, ceea ce cunoaşte şi pentru care
deviza este aceasta: „eu trebuie să fiu doar atât:
verosimil“. Punctul de plecare al celor treisprezece
texte din volumul Acte originale. Copii legalizate
este clipa în care scriitorul „declară război“ omului:
„Scrisul ca terapie, ca salvare, scrisul ca ridicare la
putere, scrisul ca sfărâmare a dogmei că exist simplu
şi aparent“. Acesta este momentul care deschide
perspectiva unică a prozelor din carte, realizând
unitatea ei romanescă; Gheorghe Crăciun nu scrie
treisprezece „nuvele“, ci tot atâtea fragmente dintrun „roman autobiografic“ în care obiectivul esenţial
este reconstituirea veridică a procesului devenirii
scriitorului (omul „ridicat la putere“), trecerea fiinţei
din structura existenţei sale cotidiene într-un regim
textual. Iar prima ţintă a scriitorului este viaţa
omului; fapt remarcat şi altădată, proza generaţiei ’80
recuperează banalul ca spaţiu epic şi, în acelaşi timp,
fiinţa care trăieşte în limitele acestuia. Devenit
personaj literar, banalul se cere „citit“ de autor,
restructurat în toate compartimentele sale, faptul de
viaţă trecând în text fără a-şi pierde autenticitatea:
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persoanele de pe stradă sunt personajele textului,
ceea ce este „efectiv“ devine „fictiv“, autorul trăind
pe stradă „literatura“ propriei sale vieţi, cu acel
„eroism cotidian, anonim şi pedestru“. Această
raportare la banalul cotidian explică, într-o primă
instanţă, şi titlul volumului; o conversaţie de pe
trotuar, de pildă, este reluată în textul care „copie“
astfel realitatea şi, trecând-o în literatură, o
„legalizează“, dar acea conversaţie, acel text „copiat“
provoacă celui care îl transcrie un gând, un
sentiment, o senzaţie – „actul original“: de la „copia
legalizată“ la „actul original“ se precizează acel
traiect al evoluţiei scriitorului care parcurge succesiv
trei etape diferite în ordinea amintitului „regim
textual“: omul de pe stradă trăieşte, „scribul“
transcrie, copie, iar scriitorul creează text, oferind
„acte originale“ din „copii legalizate“, transmiţând o
poezie a lucrurilor care se descoperă singură în cea
mai deplină banalitate.
Cartea lui Gheorghe Crăciun are doi autori: Vlad
Ştefan şi Octavian Costin, două naturi
complementare care participă într-o măsură egală,
dar pe căi diferite, la constituirea textului: primul
transmite ceea ce vede, iar cel de-al doilea, mai ales,
ceea ce simte. Vlad Ştefan este autorul primei
naraţiuni a volumului, Semne pregătitoare pentru o
aventură; monologul său interior se declanşează în
clipa opţiunii („A picta sau a scrie?“), iar perspectiva
demersului său priveşte condiţiile trecerii „unei
caligrafii de imagini prin regimul sever al unui
alfabet“; pictura este „stadiul primar“ al spiritului
angajat definitiv în materialitatea a ceea ce se vede, a
ceea ce se poate atinge, în timp ce scrisul este
„imaterial“, imaginarul lui producându-se „în
minte“: pentru Vlad Ştefan, definitorie este această
„gâlceavă“ a pictorului cu scriitorul, din care se
conturează, în cele din urmă, statutul primului autor
al cărţii lui Gheorghe Crăciun: „formulez ce văd“.
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Acesta relatează numai ceea ce se circumscrie
„câmpului“ său de vedere; realitatea este e pânză
luminoasă pe care ochiul percepe nu doar elementele
acesteia, ci şi „prezentul interior“ al eului: Vlad
Ştefan scrie o proză care se naşte din „performanţa“
privirii sale. Una dintre naraţiunile care îi aparţin se
intitulează Cal pe deal lângă satul Nereju; nu doar
titlul trimite la pictură, ci şi perspectiva celui care
priveşte şi relatează ceea ce vede: realitatea este
desfăcută în planuri, inventariate cu ochi expert,
drumurile naratorului fiind cele ale culorilor
peisajului. Altădată, iubirea se consumă într-o
„defilare de imagini“ (Date sumare despre Arno
Schmidt), realitatea este supusă unei emisiuni
neîncetate de privire (Sinuosul melc al dimineţii),
făptura „suge“ cu lăcomie dezordinea acută a unui
„haos de lumină“ (Ridicarea la putere), ochiul
percepe „pete de obiecte“ (O plimbare).
Dacă primul text definea condiţia lui Vlad Ştefan,
cel care povesteşte ceea ce vede, Doborâtură de vânt,
următoarea naraţiune a cărţii, aparţine lui Octavian
Costin, celui care spune ceea ce simte; ponderea
„vocii“ sale în cuprinsul volumului este cu mult mai
mare decât aceea a lui Vlad Ştefan, autorul precizând
prin aceasta opţiunea pentru registrul epic al
senzaţiei; pe Octavian Costin nu-l interesează, de
pildă, atât vederea muntelui, cât „efectul lui asupra
omului care trebuie făcut perceptibil nu prin şuvoaie
de adjective pitoreşti şi idealizante, nu prin imagini
lustruite şi strălucitoare, ci prin notarea amănunţită a
senzaţiilor, a impresiilor pe care le are, a situaţiilor în
care se află cel care îl străbate“ (Fragmente dintr-un
fals tratat de alpinologie). Paginile pe care le scrie
Octavian Costin surprind prin subtilitatea notării
senzaţiilor, desfăcute până la infinitezimal, natura pe
care o „descriu“ este una aspră, adevărată, agresând
retina, chemând fiinţa într-un spaţiu al confruntării;
ochiul lui Octavian Costin trece dincolo de
„pictural“, fiind pus mereu în alertă de „presiunea
psihologică a întregii fiinţe“, mâna, privirea, gustul,
mirosul au a oferi dări de seamă despre realitate,
textul însuşi pulsează în ritmul unei stări interioare
provocate de imaginea exterioară, regăsirea
„matinală“ se face prin intermediul luării în posesie a
obiectelor din jur care agresează insul: Octavian
Costin „citeşte“ tot ce simte, trăieşte cunoscuta
„teroare a obiectelor“ care „mă blochează, care mă
interzic, care mă fac să cred inadmisibilă simpla lor
existenţă nicăieri consemnată şi îmi cer să le scriu“,
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analiza însăşi a sentimentelor este cerută de
succesiunea imaginilor, textul aspirând la acea
„viziune a lumii simultane“ – utopia scriitorului din
secolul trecut.
Gheorghe Crăciun scrie în Acte originale. Copii
legalizate ceea ce aş numi o proză a detaliului,
arătând o remarcabilă forţă de surprindere a acestuia,
îşi concepe cartea ca pe un joc de domino cu două
numere (textul epic şi comentariul critic de însoţire),
transmiţând fluxul existenţial, totuna cu cel al
scriiturii, printr-o frază sincopată a cărei utilizare mi
se pare, însă, uneori, excesivă. Documentele
personale din primul volum sunt reactualizate în
romanul Compunere cu paralele inegale, despre care
Mircea Mihăieş credea că este „ultimul roman
textualist“ („Orizont“, 17/1988). Nu şi cel din urmă,
desigur. Prin Compunere cu paralele inegale,
textualismul dă semne incontestabile de maturitate.
Impresia de „inginerie“ textuală este mult atenuată,
aria tematică se extinde, strategiile epice, fără a se
modifica în chip esenţial, vizează perspective noi, iar
legăturile cu poezia generaţiei ’80 sunt acum cu mult
mai semnificative decât erau la început. Aceste relaţii
sunt foarte importante în ordinea structurării a ceea
ce s-a numit noua paradigmă a sensibilităţii, care, la
un moment dat, părea a fi pusă exclusiv pe seama
poeţilor generaţiei. Sigur că nu prezenţa unor imagini
poetice în proză sau „epicizarea“ poemului contează
– acestea sunt fapte vechi, cu care ne-am obişnuit,
vorba lui Creangă, „de pe când Adam-Babadam“ –, ci
de tehnici asemănătoare şi, mai ales, de modul de a
concepe raportul dintre realitate şi limbaj. Constituit
din lucruri „grele, materiale, consistente“, realul
fisurează „culcuşul ocrotitor al închipuirii“, în
aceeaşi măsură în care imaginarul destructurează
realitatea; textul, noua formă a conglomeratului realimaginar, se cere „renovat“, asemeni peretelui
„jupuit“ din apartamentul primului narator al
romanului lui Gheorghe Crăciun. Tehnica ecorşeului,
comună poeziei şi prozei textualiste, presupune
rescrierea lumii şi a textelor care au pus-o în ficţiune;
procedeul este intens folosit în Compunere cu
paralele inegale. Titlul însuşi presupune o lectură în
acest registru; paralele inegale (viaţa şi textul) se
compun pentru a forma o nouă realitate – „de limbaj“
şi „de carne“; viaţa „se compune“ în carte, iar cartea
– în viaţă (coperta, chiar, aparţinând autorului,
susţine aceeaşi semnificaţie). Nu altul este sensul
repovestirii romanului Dafnis şi Cloe al lui Longos,
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sub titlul Epură pentru Longos. Notez definiţia din
Dicţionar: „Epură. Desen liniar reprezentând
proiecţiile octogonale ale unei piese pe două sau trei
plane octogonale, aduse ulterior la coplanaritate prin
rabatarea cu 90 de grade a două dintre ele“. Romanul
lui Gheorghe Crăciun este, în adevăr, acel „desen
liniar“ care reprezintă proiecţiile unei singure „piese“
(textul lui Longos) pe alte trei paliere ale naraţiunii;
romanul Dafnis şi Cloe constituie placa turnantă,
mecanismul de „rabatare“ a nivelelor textului.
Rescrierea acestui „alfa“ a romanului e opera
cititorului modern, provocat de acest text: „Citit
astăzi, cu mare plăcere, dar şi o continuă, vagă,
inexplicabilă nemulţumire, Dafnis şi Cloe, unul din
primele romane greceşti, o pastorală în proză. De ce
plăcere? Pentru că idilismul scrierii m-a încântat pur
şi simplu. Ce şoc pentru aşteptările mele de om
modern! Iată un roman de dragoste de care am avea
şi noi, cei de azi, urgentă nevoie. Prea multe
convulsii, prea multe neîmpliniri, prea multă
suferinţă în iubirea contemporanilor mei! (din acest
punct de vedere, problemele sunt cam aceleaşi şi în
cărţi şi în viaţă). Unde e atât de necesara utopie
erotică? Să mai fim şi idealişti din când în când!“.
Utopia erotică pe care o descoperă Gheorghe Crăciun
în Dafnis şi Cloe angajează toate celelalte cupluri din
romanul Compunere cu paralele inegale; Laur şi
Micaela, Vlad Ştefan şi Luiza, Teohar şi Dania sunt
ipostaze, proiecţii ale cuplului „clasic“ din romanul
pastoral, pentru a ilustra – în coplanaritate – ultima
frază a textului: „Căci nimeni n-a scăpat cu totul şi nu
va scăpa vreodată de dragoste, cât va fi frumuseţe în
lume şi ochi care s-o vadă“.
Referentul prozei lui Gheorghe Crăciun este
cartea; personajele gândesc cum „ar fi spus cineva
într-un rând dintr-o carte“, altul e un „personaj
aleatoriu din cărţile existenţialiştilor“, plimbările se
fac „ca în bunele romane“, între faptul din viaţă şi cel
din literatură sunt „coincidenţe consternante“,
salvarea e căutată „prin cuvinte“, norii au o sintaxă a
lor, ca într-o carte de Petru Creţia, Longos însuşi
devine „contemporanul nostru“ povestind producerea
textului, a palimpsestului (el îşi scrie romanul pe
„nişte foi netrebuitoare“, de pe care răzuie un text
pentru a aşterne un altul), naraţiunea se compune din
jurnale, reportaje, însemnări, scrisori găsite, lăsând
lucrurile să se exprime liber în sintaxa lor (nu spune
Valéry că „orice operă este opera mai multor lucruri
decât a unui autor“?): universul prozei lui Gheorghe
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Crăciun este o lume de citate. Pe cine altcineva decât
pe cel robit cărţilor, ficţiunii, „trucajului“ cultural, îl
mai poate emoţiona marea, o ciutură în mijlocul
câmpiei, firul de iarbă, cerul, văzduhul „plin de
cântece ciripitoare“ sau, iată, povestea lui Dafnis şi
Cloe? Realul nu e al celor care îl „trăiesc“, ci
aparţine, ca fapt literar şi, deci, în profunzimea
sensurilor sale, scriitorului (lui Vlad Ştefan), insului
care, având o altă lume, a sa, o poate privi pe aceasta,
a noastră, cu detaşare şi înţelegere: activitatea
intelectuală – şi toate personajele cărţii asta fac, întro formă sau alta – de-formează realul, supunându-l
apoi unei operaţii aproape brutale de reanimare.
Scrisul este „noua terapie“ pe care o folosesc
naratorii din cele două cărţi ale lui Gheorghe
Crăciun; acordând atenţia cuvenită aspectelor sociale
ale producerii textului (fapt prezent la majoritatea
prozatorilor textualişti), personajele caută mereu
refugiul în text; de la kitsch-nl perfect (cuplul
Tiberius şi Grazziela îşi transcriu pe o înflorată şi
înfiorată invitaţie la nuntă un madrigal de Artur
Enăşescu, contând pe „valoarea plastică“ a cartonului
respectiv), la patetismul şi adjectivele mari ce
însoţesc gesturile altor personaje, la sintaxa
„intimităţii inalienabile“ sau a cotidianului „simplu şi
concludent“, unde se consumă „existenţa socială“ a
protagoniştilor şi, în fine, la textul unei priviri,
frumos ca un poem: „Şi atunci am privit-o numai cu
ochiul stâng numai pe tăietura de jos a semipleoapei
numai în albăstrimea de zenit a pupilei dar ochiul ei
tăcea. Şi atunci am privit-o cu spaimă ca un om care
moare. În şanţul sidefiu din colţul ochiului
descopeream un loc prin care lacrima putea să
izbucnească întreagă pe obraz. În strâmtoarea aceea
aş fi vrut să adorm“.
Şi pentru că autorul nu doar povesteşte, ci şi
interpretează critic propriul text, în chip de concluzie
nu fac altceva decât să transcriu – într-o lume de
citate – câteva propoziţii dintr-un articol de dicţionar
despre Arno Schmidt pe care Gheorghe Crăciun îl
citează în una din naraţiunile sale: „încearcă
experimente formale şi abordează teze conformiste.
Proza, scrisă la persoana I, este când bizar fantastică,
când realistă. Foloseşte uneori monologul interior şi
speculează combinaţiile picturii suprarealiste. El
recurge la tehnica instantaneelor şi renunţă la
continuitatea acţiunii în favoarea desprinderii
faptelor din flux şi a reliefării unor momente izolate
semnificative“.
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MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ

JURNAL (XXII)
1899

Septemvrie 1899
Mercuri 1 / 13 septemvrie. Pesta. Dormit bine 7
ore. – Cer acoperit. Cetit ieri volumul I din
Erzählungen de Raabe. Rău. Cumpărat azi încă un
roman de Wilbrandt, Hildebrandt Mahlmann. Mai
prânzim aici la hotel, la 2¼ în sleeping prin Arad –
Predeal până la București.
Joi 2 / 14 septemvrie. Sosit bine la 11½ a.m.,
acasă în București. Găsesc pe masă 3 depeși de la dr.
Ciurea din Viena, de la o d-ră Preissler și de la prof.
Paul din Iași, care vestesc că Humpel a murit în
sanatoriul lui Löw în Viena. Duminecă 29 august / 10
septemvrie și că Emilia, neștiind încă moartea, ci
numai după știrea despre boală grea, era să sosească
luni 30 august / 11 septemvrie în Viena. Și noi eram
și Duminecă, luni și marți în Viena, fără să știm
nimic. Nici Gr. Buiucliu, nici Brailoi, pe cari i-am
văzut încă luni sara la opera Rigoletto, nu știau nimic.
Telegramă
Domnișoarei Preissler,
Institut Humpel,
Strada Carp,
Iași
Tocmai sosit București aflat din depeșa
dumneavoastră teribila veste. Rog telegrafiați adresa
actuală a surorii mele.
Maiorescu1
Telegramă
Dr. Ciurcu
Pelikangasse, 10
Viena
Răspuns plătit
Tocmai ajuns București aflat teribila veste. Rog
telegrafiați adresa surorii mele.
Maiorescu1
Vineri 3 / 15 septemvrie. București. Vânt rece.
Peste zi, ceva ploaie. La 8 ore, termometrul +10° R în
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umbră. E frumos în casa noastră, dar eu ieri cu dureri
de cap, asurzit, liniște de urechi numai după cele 18
centigrame chinină de dimineața. Azi am luat 25
picături eucalipt.
Ieri, Carp la noi la masă, a plecat la 9 sara la
Tzibănești. Politicește cam descurajat.
Azi sunt mai bine, aud și mai bine. Dar și Anicuța
are dureri de cap ca de friguri, probabil după baia ei
de ieri în apa cea murdară ce ne-o dau acum
conductele primăriei.
De la Iași, telegrama că Emilia sosește astă seară
la Iași înapoi. Plec deseară și eu la Iași.
Telegrame
Doamnei Emilia Humpel
Str. Carp,
Iași.
Sosesc mâine sâmbătă dimineața la Iași.
Titus.
Hotel Binder
Iași
Rog rezervați mâine sâmbătă dimineața odaie
bună.
Maiorescu.
Duminecă 5 / 17 septemvrie 1899. București.
Timp frumos și destul de cald. – Am sosit azi
dimineață la 8 ore din Iași, unde sosisem ieri
dimineață la 8 ore, și de unde am plecat ieri seară, la
9 ore. Cu Emilia dimineață 9½ – 11 și, apoi de la 5 –
8, când am și prânzit la ea. Ne-am explicat cu bine.
Humpel a murit subit de „infarct”3, fără dureri,
duminica trecută, pe la ora I, în splendidul Sanatoriu
Löw la Viena, unde era de vro 5 zile, pentru o
bronșită întinsă, complicată cu o infiltrare a
plumânului stâng.
Buna purtare a profesorului Paul cu Emilia.
Curioasa, scandaloasa purtare a dr. Ciurcu, care a
făcut pe Emilia să cheltuiască vro 5000 franci cu idea
(nerealizată) de îmbălsămare și transportarea
cadavrului la Iași, și a luat de la sine toate lucrurile
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lui Humpel de la sanatoriu, remițând apoi Emiliei ca
bani găsiți numai 200 mărci, câțiva napoleoni și 28
florini. Dar restul, până la 2000 franci, cît crede
Emilia că trebuie să fi avut încă.
Mâna îmi tremură tare la scris – primul simptom
adevărat de bătrânețe (după cele 12 ore).
Mercuri 8 / 20 septemvrie. Ieri, ceva ploaie. Azi,
timp frumos, cu soare cald. La 7 ore dimineața, +12°
R.
Telegramă
Marie Iacob Negruzzi
Iași.
Felicitări și sărutări.
Netty. Tutti
(Depeșa trimisă ieri sară, împreună cu una a
măiculiții, care a prânzit la noi). Însemnez anume
depeșa, fiindcă Marie nu ne-a scris de aniversarea
căsătoriei noastre la 6 septemvrie, firește – după ce în
iunie scrisese despre meritul lor extraordinar de a fi
venit atunci la Curtea de Argeș să ne cunune. – Parcă
în lipsa lor nu ne-ar fi cununat Seveștii sau Zoe
Costaforu, care tot veniseră la Curtea de Argeș, sau
Berendei etc.
Joi 9 / 21 septemvrie. Timp splendid. Ieri Seveștii
(bătrâni) la noi la masă. Am scris azi Emiliei că vreau
să mă ocup eu (nu Missir) de descurcarea moștenirii
ei de la Humpel.
Telegramă
Emiliei Humpel,
Iași.
Pentru afacerile tale așteaptă scrisoare mea
pornită astăzi.
Titu.
Vineri 10 / 22 septemvrie. Cer acoperit, de
toamnă. Dar, pe terasă și în grădină, e un deliciu.
Begoniile splendide, gazonul elastic. Am primit azi,
pe la 11 ore dimineața, scrisoare de la Emilia (s-a
încrucișat cu a mea de ieri), care mă chiamă la Iași.
Plecăm deseară.
Azi, pe la 2 ore (ne-am înțeles dimineață prin
telefon), vine ministrul de Justiție C. Disescu la mine
ca să vorbim despre procesul Școalelor Brașov, care
e sorocit pentru 15 septemvrie.
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Telegrame
Doamnei Humpel,
Strada Carp, 2,
Iași.
Sosim mâine sâmbătă dimineață.
Titu.
Hotel Binder
Iași.
Rog rezervați mâine sâmbătă dimineața iatac 2
paturi și salon.
Maiorescu.
Marți 14 / 26 septemvrie. Plouă de ieri. Dar
termometrul la 6½ dimineața, +11° R. – Vineri sara
am plecat cu Anicutza la Iași, am sosit acolo sâmbătă
dimineața la 8, ne-am dus la Emilia pe la 9½, am
dejunat și prânzit acolo, cu Paul, am stat și alaltăieri
Duminecă cu ea până la 8½ sara, când am plecat la
gară și am sosit aici ieri, luni dimineața la 8 ore.
Emilia mai găsise prin saltare și clavir (!), ascunse
de Humpel în odaia lui cea încuiată, de vro 68.000
franci acțiuni române (rentă și urbane), sârbești,
turcești și rusești de vro câteva mii. Am luat toate
aceste cu mine, să le depun pe numele ei la Banca
Generală Română, după ce voi fi vândut pe cele
străine și voi fi cumpărat pentru prețul lor bonuri
urbane București.
La Iași, am fost la prezidentul secției III a
tribunalului, i-am vorbit pentru punerea Emiliei în
posesie după testamentul lui Humpel, i-am făcut
Emiliei petiția etc.
Rămâne acum să-i fac formalitățile pentru
ridicarea acțiilor austriace depuse de Humpel cu folio
7014 la Österreichische-Ungarische Bank,
Hauptstelle Wien, și are de peste 60.000 franci.
Eu sănătos. Mâna, care la sosirea în Iași îmi
tremura tare la scris, nu-mi mai tremură acum.
Dar Anicutza aseară dureri de cap aici, probabil
de oboseala drumului și ceva rest de friguri.
Drumul la Iași, cu cele 2 zile, deși am mâncat la
Emilia și am luat numai de 2 ori dimineața ceaiul la
Hotel Binder, ne-a costat 185 franci.
Joi 16 / 28 septemvrie. Plouă. Dimineața 7 ore,
+13° R.
Ieri era la tribunal secția I, procesul Școalelor
Brașov. Ministrul a cerut prin advocatul său4
amânare, din cauza absenței în congediu a ministrului
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Take Ionescu. Am trebuit să primesc, cu părere de
rău, și s-a amânat la 19 noemvrie. Era și Ghiță Pop
acolo, cu advocatul Culoglu, care voiau intervie în
numele Bisericei din Cetate; în urma explicării mele,
a rămas pe gânduri și poate nu o vor mai face. Eu leam zis că de altminteri orice intervenție mi-e bine
venită, ca se explice odată lucrurile pe față.
Tot ieri, procesul Pisculisis contra Nogropante la
casație. L-am câștigat, contra V. Lascar și Ariaș.
Azi, procesul olandezilor Juhl, Langewaldt & Cie contra lui Hallier (reprezentat prin Nacu și M.
Korné) la apel II, proces trecut mie de ministrul
Dissescu.

vreo moștenire obligatorie și dacă
2) Această decizie a consulatului austro-ungar din
Iași, tradusă în germană legalizată autentic care vă va
fi încredințată la plata certificatelor de depozit?
Sau mai trebuie avute în vedere și alte
formalități?
Alături de umila rugăminte de a primi răspuns
curând la întrebările de mai sus și în așteptarea
acestui răspuns, mă iscălesc,
cu deosebit respect,
dr. T. Maiorescu,
Fost ministru regal de stat
București, strada Mercur 16

Onorabilei Direcții
a Băncii austro-ungare
Viena
Prea stimată Direcțiune
A Băncii austro-ungare,
Hauptstrasse Viena
Cumnatul meu Wilhelm Humpel, decedat la 10
septemvrie a acestui an în Viena, a depus în banca
dumnevoastră diferite efecte (folio 7014). Soția sa
văduvă, Emilia Humpel, născută Maiorescu, este
investită prin testement autentic drept moștenitor
universal al decedatului soț. Ea este unica
moștenitoare, întrucât nu există copii iar părinții și
bunicii lui Humpel i-au precedat de mult în moarte,
astfel încât nu se mai pune chestiunea unei părți de
moștenire obligatorii.
În cele moștenite, sora mea a găsit și-a găsit și
certificatele dumneavoastră de depozit, alături de
borderoul corespunzător și ar dori să ridice efectele
respective ale decedatului.
Din însărcinarea ei, îmi permit să vă adresez
întrebarea ce formalități, statute și cutume ale
dumneavoastră ar trebui îndeplinite, astfel încât
moștenitoarea universală să poată primi depozitul lui
Humpel aflat la dumneavoastră?
Ar fi suficient pentru cerințele dumneavoastră
dacă:
1) sora mea, pe baza amintitului testament, poate
fi pusă în posesia întregii averi a răposatului
testamentar, pe baza unei decizii cu deplină putere a
„tribunalului”5 competent din Iași (= Landesgericht)?
(N. B. Decedatul a fost profesor la Conservatorul din
Iași și cetățean român. În decizie vor fi luate în
considerare și acceptate juridic faptele amintite mai
sus despre testament și despre lipsa de grevare de

Sâmbătă 18 / 30 septemvrie. Cer acoperit, dar la 8
ore dimineața, +14° R. – Ieri la masă la noi, Berendei
fiul cu nevastă-sa Florica, născută Costinescu; Blanc
cu Irinița, Toma Cămărășescu și Costache Negruzzi.
Foarte bun bucătarul nostru cel nou, dar și 70
franci pe lună și locuință la noi. – Sara, le-am cetit O
bună pescuire, tradusă din Alarcon. Mai vine Irinița
de astă-dată, prosticică și fada Florica (ce deosebire
cu unica impresie de grație ce mi-o făcuse ca fată
acum vro 4 ani, când juca o scenă din Micado!)
Ieri și alaltăieri, ocupat cu vinderea, cumpărarea
și depunerea efectelor Emiliei la Banca Generală –
Română.
Astăzi îi scriu ei și-i arăt ce s-a făcut. O să aibă în
depozit aici deocamdată vro 85.000 franci nominal,
mai sunt la Viena vro 60.000 la Oesterreichische –
Ungarische Bank.
Note:
1. Telegramă în limba germană în manuscris.
2. Telegramă în limba germană în manuscris.
3. Cuvânt în limba germană în manuscris. Textul
continuă în limba română.
4. Urmează două rânduri anulate, din care se mai poate
descifra: Anicuța [...] Marie Negruzzi.
5. Urmează un spațiu pe care Maiorescu intenționa săl completeze mai târziu cu numele respectivului avocat.
6. Cuvânt în limba română în manuscris. Textul
continuă în limba germană.
7. Scrisoare în limba germană în manuscris. Textul
continuă în limba română.
JURNAL, Volumul V: 1899. Ediţie critică coordonată
de Bogdan Mihai DASCĂLU. Text stabilit, traducere,
note, glosar și indici de Ana-Maria DASCĂLU și Bogdan
Mihai DASCĂLU.

MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ
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CONSTANTIN CIOPRAGA
ŞI TINERII SĂI CONFRAŢI
Nicolae SCURTU
Profesorul, istoricul și criticul literar Constantin Ciopraga (1916–2009) a manifestat, întotdeauna, interes și o anume
pasiune pentru cărțile unora dintre confrații săi din generații și școli diverse.
Este și cazul eseistei și prozatoarei Lelia Trocan (n. 26 februarie 1948), excelentă profesoară de Literatură Franceză
la Universitatea din Craiova, specialistă în paraliteratura lui George Sand.
A promovat, în chip strălucit, un doctorat privitor la George Sand epistolieră, care a impus-o în bibliografia de
referință a literaturii și culturii franceze.
Este autoarea unor exegeze și interpretări literare care au suscitat interesul generațiilor de tineri studioși din România,
Franța, Brazilia și nu numai.
Lelia Trocan s-a impus printr-o lectură profundă și sistematică, printr-o meditație accentuată asupra procesului de
creație și, desigur, printr-o scriitură specială.
Epistolele lui Constantin Ciopraga, inedite, trimise doamnei Lelia Trocan, se constituie, de fapt, în admirabile
receptări ale celor două cărți ~ Arta supraviețuirii (1998) și Enciclopedie de muzică universală (2000, în colaborare cu
Emil Cârțu), care au impus-o și individualizat-o în cultura românească.
Epistolele gândite și elaborate de Constantin Ciopraga surprind prin acuitate critică și printr-o concentrată analiză
literară a celor două cărți ale Leliei Trocan.
Arta supraviețuirii, care încorporează în paginile ei atâta durere și atâta tragism, se impune a fi o carte fundamentală
în cercetarea și studierea istoriei contemporane la prelegerile și seminariile de Istoria României.
Ultima mărturie este, de fapt, o recomandare, pe care istoricul și criticul literar Constantin Ciopraga o face doamnei
Lelia Trocan cu prilejul accederii în Asociația scriitorilor din Craiova.
Este un portret critic, fără cusur, ce demonstrează calitățile, meritele și realizările unei autentice doamne a literaturii
naționale.

*
Iași, 15 aug[ust] 1999
(Adormirea Maicii Domnului)
Stimată colegă,
Intru direct în miezul cărții dumneavoastră.
Cărți – document s-au publicat multe. Arta
supraviețuirii (citită întâi de către soția mea1) e
literatură, de excelentă calitate, suprapusă
detaliilor tragice în ele însele.
Deportarea în Bărăgan, căreia i se suprapun
tablouri de familie, retrospecții de la Peșteana,
portrete tandre (bunica, mama), secvențe
adolescentine, revolte și speranțe, toate
configurează o dramă generalizată.
Panoramare multipolară, ramificări și rupturi
în discursul global, acestea țin parcă de tehnicile
comperajului filmic. În centrul demersului
CONVORBIRI LITERARE

naratorial, totdeauna autoarea; în centrul
frământării – limită episodul (de aproape
patruzeci de pagini), cel al răpirii fiului.
De reținut, pe de o parte profilului în tușe
memorabile (colegi, torționari), de alta, dialoguri
repezi, expresive, psihologii și caractere.
Limbaj
alert,
neobosit,
metaforizat
(„Campanule de lumină sidefând orizontul“);
limbaj verbal, cu aglomerare de sugestii dinamice
(ca la paginile 50, 123).
Rostire colorată și trimiteri erudite în legătură
cu vizitele peste hotare (uneori ușor exces de
galicisme). Pe scurt, confesiuni de real talent
scriptic.
Vă rog să primiți, stimată colegă, cele mai
bune urări, inclusiv felicitări din partea soției și a
mea.
Constantin Ciopraga
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[Doamnei prof. univ. dr. Lelia Trocan, Strada
Silozului, Bloc H3, apartament 1, Craiova, cod.
1100; Expeditor ~ Profesor Constantin Ciopraga,
Iași, Strada Golia, 10, cod 6600].
*
Iași, 5 iunie 2000
Stimată doamnă Lelia Trocan,
Mi-a parvenit și m-a încântat Enciclopedia
dumneavoastră de muzică. Mai am un
Dictionnaire și o Encyclopédie de la Musique
(aceasta din urmă de Frank Dnnen, Bruxelles,
1964, făcând 3.000 de trimiteri, dar, în mare parte,
restrânse la 20-30 de cuvinte).
Față de precedentele lucrări de acest gen,
publicate de către muzicologi români,
Enciclopedia dumneavoastră, construită în
spiritul cercetărilor moderne, se bazează pe cele
mai noi informații și, într-un spațiu tipografic
minim, oferă date biografice urmate de
comentarii fundamentale.
Selectiv, lucrarea dumneavoastră înglobează
tot ce era de cuprins, în domeniu, constituindu-se
într-un breviar exemplar, destinat tuturor
iubitorilor muzicii, și într-un instrument de
înavuțire intelectuală.
Vă rog să primiți, stimată doamnă și colegă,
mulțumiri și felicitări călduroase, precum și cele
mai bune urări de satisfacții familiale și
profesionale.
Constantin Ciopraga
[Doamnei prof. univ. dr. Lelia Trocan,
Universitate – Facultatea de Litere sau Strada
Silozului, Bloc H3, apartament 1, Craiova, cod
1100; Expeditor ~ Constantin Ciopraga, Iași,
Strada Golia, nr. 10, cod 6600].
*
Recomandare
Profesoară la Universitatea din Craiova,
doctor în litere cu teza George Sand à travers sa
Correspondance (1984), publicată în versiune
română sub titlul George Sand epistolieră (1994)

– doamna Lelia Trocan este o remarcabilă exegetă
a fenomenului literar francez și nu numai. Din
cele douăsprezece volume tipărite până acum
atrag atenţia în primul rând titlurile Recherches en
littérature (două volume) și Repere şi perspective
(3 volume – unul dintre ele vizând relaţiile
Tradiţie şi cultură). Toate acestea se constituie în
valoroase demersuri moderne, în instrumente de
investigaţie (plurală) în morfologia și gramatica
textului, cu fine raportări de ordin comparatist, cu
preţioase deschideri hermeneutice. Volumelor din
aceste categorii li se adaugă unul mai tehnic,
introducător în Littérature, stylistique et
vocabulaire, și un altul de istorie literară:
Littérature française – La Poésie du XII-e au
XVIII-e siècle. Un impresionant volum
memorialistic este Arta supravieţuirii (1998), cu
episoade elocvente din anii deportării, împreună
cu părinţii, undeva în Bărăgan. Trebuie salutată,
în mod special, o apariţia precum Enciclopedie de
muzică universală (2000, în colaborare cu Emil
Cârţu), lucrare meritând a fi inclusă în toate
bibliotecile. La mai puţin de un an, iată un alt
volum, o cercetare complexă privind evoluţia De
la „Romanul model“ la Modelul romanului
baroc; sunt puse la contribuţie aici lumini ale
retoricii și poeticii, instrumente comparatiste și
principii semiostilistice. Peste cincizeci de studii
și articole întregesc bibliografia sa critică.
În puţine cuvinte, doamna prof. univ. dr. Lelia
Trocan, distinsă interpretă de literatură,
îndeplineşte cu prisosinţă condiţiile pentru a fi
primită în rândurile „Asociaţiei scriitorilor“. O
recomand călduros în acest sens.
Iași, 23 iulie 2001
Constantin Ciopraga
Prof. dr. docent – Universitatea Iași
Membru al Academiei Române
Note
Originalele acestor documente literare, necunoscute,
se află în biblioteca doamnei prof. univ. dr. Lelia Trocan
din Craiova.
1. Margareta Ciopraga (1922-2006), profesoară de
Științe Naturale și Geografie. Era o foarte distinsă
intelectuală.
RESTITUIRI
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I N E D I T

AL. VASILIU-TĂTĂRUŞI,
ÎNVĂŢĂTORUL FOLCLORIST MEREU
ÎNCHINĂTOR LUI G.T. KIRILEANU (I)
Constantin BOSTAN

Cu asemenea rânduri/gânduri, în preajma
Crăciunului din acel nefericit an 1907, învăţătorul
Alexandru Vasiliu din Tătăruşi-Suceava (astăzi –
CONVORBIRI LITERARE

judeţul Iaşi) încredinţa bunului său prieten şi
adesea „duhovnic” Gheorghe TeodorescuKirileanu manuscrisul mult muncitului volum
de Cântece, urături şi bocete de-ale poporului,
însoţite de 43 arii notate de D-na Sofia
Teodoreanu, toate culese-n Tătăruşi. Primise
semn la început de lună, curând după instalarea
acestuia în Capitală, ca înalt funcţionar al
Cancelariei Regale:
Bucureşti, 3 dec. 1907
Iubite Alexandre,
Nu ţ-am scris de mult, din pricină că de la
septembrie mereu m-am aşteptat să călătoresc
de la Broşteni spre Bucureşti şi aşteptam să-ţi
scriu ceva hotărâtor în privinţa colecţiei tale de
poezii poporane. În noiembrie m-am mutat în
sfârşit la Bucureşti şi zilele acestea am vorbit cu
d-l Bianu. Dânsul mi-a spus că poţi trimite spre
cercetare manuscriptul tău şi a adăugat că, dacă
culegerea s-a făcut pentru o anumită regiune, iar nu
din bucăţi adunate prin prieteni din felurite părţi ale
ţării, atunci e aproape sigur că se va primi spre
publicare. Prin urmare putem avea bună nădejde, căci
colecţia ta îndeplineşte dorinţa d-lui Bianu. Dacă o ai
gata trecută pe curat, trimite-mi-o recomandat şi eu
voi înfăţişa-o d-lui Bianu, dându-i toate lămuririle.
Dorind din toată inima ca să ai în sfârşit o
răsplătire vrednică de munca ta curată, stăruitoare şi
pricepută, aştept scrisoarea ta şi te sărut cu dragoste şi
prietenie,
Gh. T. Kirileanu6.
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Tătăruşi, 23 dechemvrie 1907
Domnule Kirileanu,
Acum, când m-am apucat să vă scriu, am înaintea
mea cartea poştală a D[umnea]v[oa]stră cu data de 3
dechemvrie şi, întemeiat pe cele scrise într-însa, vă
trimet munca mea de 12 ani.
După ce veţi primi-o, cu tot dinadinsul vă rog sămi răspundeţi de primirea ei; îs tare îngrijit să nu mi se
prăpădească, căci – cinstit vă spun – mă uit la dânsa
mai dihai de cum să uită un părinte la copilul lui iubit.
Acum, că de s-a publica, bine-ar fi; de nu, apoi oi ţineo şi eu în saltariu, atâta vreme cât oi avea parte să mai
calc pe acest pământ.
Dacă vă duceţi cu colecţia la d[omnul]l Bianu1,
între altele spuneţi-i că eu aş dori să se publice în
volum, ca o carte, nu în Anale[le Academiei], cum am
văzut că-i publicată colecţia lui Ţiplea din
Maramureş2; şi să fie un singur şir de versuri pe
pagină, nu două, cum văd în colecţia amintită mai sus.
În sfârşit, aş vrea că dacă mi se publică să se scoată o
carte aşa cum îi colecţia Iarnik-Bârsanu3. Dacă nu mi
se va împlini vorba şi această dorinţă, apoi oi ţinea
manuscriptul lângă mine până la moartea mea. [...]
Gruparea [textelor] am făcut-o după planul şi
începutul dat de D-vstră la Broşteni, astă-vară. Aşa, pe
grupe, vă trimet cântecele4. Dumneavoastră, ca cel ce
mai bine de 17 ani aţi aratat şi arataţi o mare dragoste
asupra mea, nădăjduiesc că şi acum îmi veţi scrie tot
ce veţi crede că-i bine şi de cuviinţă. [...]
De vor avea trecere vorbele mele şi ale D-vstră pe
lângă d-l Bianu, apoi veţi avea şi D-vstră mulţămirea
sufletească şi mângâierea că aţi fost singurul sprijin şi
puternic scut al celui ce a fost şi este devotatul D-vstră
credincios,
Al. Vasiliu5.

Înfiripată sub semnul colaborării la longeviva
revistă de folclor Şezătoarea din Fălticeni (18921929), consolidată prin conlucrarea la un temeinic
glosar pentru „tălmăcirea cuvintelor mai neobicinuite”
din scrierile lui Ion Creangă (vezi, din 1906, ediţiile lui
G.T.K. de la Minerva) şi înnobilată prin statornica
devoţiune a cărturarului din Holda-Broşteni (judeţele
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Neamţ/ Suceava) la finalizarea şi publicarea
importantelor colecţii ale inegalabilului învăţător-ţăran
ori ţăran-învăţător („după vorbă, după port”), prietenia
celor doi împătimiţi iubitori ai folclorului nostru a fost
cu adevărat exemplară şi rodnică în darurile ei
publicistice.
Deocamdată, lucrurile băteau pasul pe loc...
Ion Bianu, care iniţiase, sub auspiciile Academiei
Române, seria de culegeri şi studii folclorice şi
etnografice Din viaţa poporului român, se arăta
„ocupat mult lunile acestea şi cu Academia, şi cu
Universitatea, dar mai cu seamă cu Camera
[Deputaţilor]”, drept care „m-a rugat să-l mai îngădui”,
comunică pe la sfârşit de februarie distinsul slujbaş
regal, care n-a rămas însă cu mâinile-n sân: „Am mai
aşteptat câteva săptămâni şi după aceea am rugat pe
prietenul meu I.A. Rădulescu-Pogoneanu, care
lucrează la Dicţionarul Academiei împreună cu Sextil
Puşcariu, spre a vorbi mai de aproape cu Bianu”.
Situaţia va trena şi după noua rundă de convorbiri: „Eu
aş crede că ar fi bine să mai ai răbdare o lună-două.
Dacă socoteşti că nu trebuie să mai revenim la d-l
Bianu, atunci sânt gata a-ţi înapoia manuscriptul care e
în păstrarea mea, rămânând a face o nouă cerere atunci
când va fi la minister [guvern] cineva dintre persoanele
care are încredere în mine şi care sânt încredinţat că ar
face tipărirea la Casa Şcoalelor”7.
Şi, cum G.T. Kirileanu chiar nu era omul care să-şi
lase prietenii-n drum, strădania lui face ca totul să se
lumineze în mai puţin de o lună. Întâiul mare câştig –
trezirea interesului lui Titu Maiorescu, protector
spiritual şi al tânărului junimist din Valea Bistriţii,
ajuns un vrednic editor al lui Creangă din chiar
îndemnul marelui spirit rector:
Bucureşti, 24 martie 1908
Iubite Alexandre,
Nu ţ-am mai scris – întăi din pricina învăluielilor
treburilor ş-al doilea pentru că tot aşteptam să văd
cum se va alege lucrul cu Academia.
Dl. Maiorescu mi-a arătat un manuscris voluminos
a unuia Pompiliu Pârvescu din Buzău, [...] dat lui în
cercetare din partea Academiei8. Am adus atunci vorba
de culegerea ta şi dl. Maiorescu şi-a arătat dorinţa să
i-l dau să-l vadă. Fiindcă se îmbolnăvise în ajun, a zis
să i-l duc eu. Şi i l-am dus, însoţindu-l cu o scrisoare în
care i-am lămurit cine eşti şi cum privesc eu culegerea
ta, precum vezi pe foaia alăturată.
Cum ţ-am mai spus, trebuie să ai puţintică răbdare,
vorba lui Caragiale; căci bătrânii de la Academie sânt
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cam greoi şi împovăraţi cu multe de toate. [...]
Al tău ca frate,
Gh. T. Kirileanu9
Luând la cunoştinţă şi de extrem de calda şi
lămuritoare filă cătră Titu Maiorescu întru susţinerea
propunerii de publicare, Al. Vasiliu va nota, din nou
închinător bunului prieten: „Primită la 26 martie 1908.
Cuprinsul ei este dovada puternică de marea dragoste
ce are asupra mea d[omnul] Ghiţă Kirileanu”.
Şi lucrurile intrând acum pe grabnicul făgaş dorit,
ilustrul mentor al Junimii prezintă prompt raportul său
în Secţiunea literară a Academiei, spre a-l dezbate în
şedinţa zilei de 25 martie (Buna Vestiri):
„Am onoare a vă înainta, în alăturare, un
manuscris cuprinzând câteva sute de poezii populare
culese de d-l Al. Vasiliu, învăţător în comuna Tătăruşii,
Suceava. Manuscriptul l-am primit de la unul din cei
mai buni folclorişti români, dl. Gh. T. Kirileanu, care a
însoţit trimiterea lui cu o scrisoare de cel mai mare
interes.
Îmi permit a extrage din ea următoarele explicări
asupra lucrării în chestie: [...]10
După explicările de mai sus, din frumoasa
scrisoare a d-lui Gh. T. Kirileanu, nu-mi rămâne decât
a vă propune să încuviinţaţi tipărirea manuscriptului
d-lui Vasiliu în colecţia folcloristică a Academiei
Române”.
Fericitul deznodământ e consemnat chiar în aceeaşi
zi, pe fila pledoariei primite de la G.T.K.:
Iubite Domnule Kirileanu,
A fost destul să citesc astăzi în şedinţa Secţiei
literare a Academiei Române scrisoarea cu care ai
însoţit poeziile populare culese de bunul învăţător Al.
Vasiliu din comuna Tătăruşi, pentru ca toţi membrii să
fim deopotrivă încălziţi de cele spuse de dumneata şi
Secţia să ia stante pede următoarele hotărâri [patru la
număr, privind tipărirea colecţiei şi drepturile de
autor].
Mulţumindu-ţi pentru scrisoarea de ieri, rămân
prieteneşte al dumitale,
Titu Maiorescu.
Pregătirile de editare pornesc îndată, sub directa
coordonare a lui Ion Bianu, iar dialogul epistolar al
celor doi prieteni va continua – ca şi colaborarea lor –
atât sub apăsarea altor poveri aduse inerent de cursul
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vieţii, cât şi sub însemnul comunei pasiuni pentru
cinstirea tradiţiilor populare. Iar mai presus de orice –
sub arcul modestiei şi al generoasei dăruiri:

citeşti odată cu Din trecutul nostru de Vlahuţă, ca să
simţi mai bine deosebirile13.

Bucureşti, 24 august 1908

*
Tătăruşi, 27 august 1908

Iubite Alexandru,
[...] Luna trecută a ieşit de sub tipar volumul din
Analele Academiei cu Partea administrativă şi
dezbaterile pe 1907-8. La pag. 219 este dezbaterea
asupra primirii culegerii tale, unde se reproduce
aproape toată scrisoarea mea către dl. Maiorescu. Dl.
Maiorescu fiind preşedintele Secţiei literare,
scrisoarea mea aduce cu un fel de raport academic al
unui membru!... Dar culmea este că dl. Maiorescu mă
botează şi pe mine „apreţiat foclorist”... Vezi câte miai făcut cu folclorul tău? Ba nu, zău, lăsând gluma
deoparte, eu, care privesc ca nişte preoţi ai culturii pe
oameni ca Maiorescu, Iorga, Meissner ş.a., trebuie să
fac ce-oi face şi să dau vreun semn oarecare de-acuma
înainte că această „consacrare” nu e deşartă. Precum
vezi, deodată am râs, dar pe urmă am intrat la grijă.
Alta. Văd prin ziare că duminică, 31 august
curgător, vei avea la Probota mare şi înălţătoare
serbare pentru cinstirea rămăşiţelor Mamei lui Ştefan
cel Mare. Va fi de faţă şi ministrul Învăţăturii şi
Credinţei [Cultelor]. Dacă aş scăpa până atunci de o
influenţă [afecţiune asemănătoare gripei] afurisită,
care a dat peste mine săptămâna trecută, m-aş repezi şi
eu cu drag, să cunosc M-rea Probota cu acest prilej şi
să vin şi pe la tine. Să vedem.
Dl. [Mihai] Lupescu11 mi se jăluie într-o scrisoare
că nu i-ai răspuns nici laie, nici balaie la poftirea
pentru [înscriere/colaborare la revista] Ion Creangă12.
Dar aş vrea să ştiu părerea ta, dacă o revistă ca Ion
Creangă n-ar fi de folos alături cu Şezătorea, care iese
cam neregulat şi e ameninţată cu încetarea, după cele
ce mi-a spus dl. Gorovei astă-vară, căci ministrul
[Spiru] Haret nu-i mai dă subvenţii. Eu, deocamdată,
la poftirea d-lui Lupescu n-am răspuns decât cu
achitarea cotizaţiei de membru fondator (5 lei lunar,
sumă potrivită pentru leafa mea, dar cu totul
nepotrivită pentru tine) şi m-am trezit cu cinstea
nemeritată de a mă vedea [alfabetic] în fruntea
întemeietorilor. Acuma mă văd silit şi din partea asta a
da vreun semn de „apreţiat folclorist”! Vrei, nu vrei,
bea Grigore aghiazmă.
Aşteptând scrisoarea mai lungă ce mi-ai făgăduit,
sânt al tău prieten ca frate,
Gh. T. Kirileanu.
Ai citit Istoria românilor de Iorga? Ar fi bine s-o

Domnule Kirileanu,
Să vede că d[omnul] Bianu a uitat şi de glosarul ce
i l-aţi dat, căci într-o carte poştală din 10 august,
printre altele îmi scrie că „la sfârşit va trebui făcut un
glosari alfabetic, cu explicarea cuvintelor care nu sunt
cunoscute în limba generală”. Scrieţi-i vă rog, tot
D[umnea]v[oa]stră, că i le-aţi dat odată cu
melodiile14. – V-aş fi scris eu atunci, dar am fost peste
măsură de învăluit cu recensământul şcolar şi cu alte
multe zăpăcele de-ale slujbei, că nu ştiam de care să
mă apuc întâi. –
Să grămădesc altădată atâtea lucrări, de te
năucesc de cap, nu altă. Iaca vine şi anul şcolar, şapoi, de-acolè, ţine-te. Scris-am şi am împărţit cu
mâna mea pe 160 avize de chemare. Ş-apoi, de-acolea,
cu amenzile şcolare. Căci aşa fac şi ne apără
puternicii: în loc să strângă în chingă pe autorităţile
comunale, să ne dea concursul cum să cuvine, să
apucă şi măresc amenzile pe care trebuie să le punem
tot noi, învăţătorii. Adică dumnealor vreau să ieie
cărbunele cu mâna noastră şi, la urmă, tot pe noi să
cadă greul, că n-am bagat samă pe cine amendăm.
Aceste, Domule Kirileanu, vi le mărturisesc ca la un
duhovnic părinte, şi adevărul îl mărturisesc. – Ş-apoi,
când aş sta să înşir toate pacatele, ar fi să vă întrerup
prea mult de la treabă, cu cetirea lor. – Eu mult mă
mier ce feli de treabă vor fi făcând cei ce, pe lângă
şcoală, mai au şi activitatea extraşcolară, pe care eu
am botezat-o de activitate „crăcăcitoare”. – Doar des nişte firi de oameni mai zdraveni.
–
Îs tare mulţămit că în „Analele Academiei
Române” să vorbeşte şi de mine, de cătră d-l T.
Maiorescu. – Eu aş crede că nu tocmai greşeşte
d.Maiorescu, atunci când acolo vă zice „apreţiat
folklorist”. Că n-aţi scris la ciasloave? sau la
taftalaghioane literare? Apoi aceea-i altă socoteală. –
Dar aţi editat pe Creangă şi aţi scris în Şezătoarea
nişte articole tare la locul lor şi lumea cunoscătoare va „apreţiat” şi după puţinul ce credeţi că aţi scris; căci
în această privinţă, iată ce a zis într-un loc marele
Hâjdău: „După mine, un singur articol, întemeiet pe
cercetări originale, pe o critică adevărat ştiinţifică,
cântăreşte mai mult decât cinci, şese, zece volume
lucrate tachigraficeşte”. –
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Cu puţinul şi bicisnicul meu folklor, nu v-am făcut
alta, decât că aţi dat chiar D[umnea]voastră prilej dlui Maiorescu să vă aprecieze aşa cum ştie d[omnia] sa
să aprecieze. –
Ş-apoi, de-acolea, doară n-ar fi de rău „să faceţi
ce-ţi face şi să daţi şi D-vstră vreun semn, ca această
consacrare să nu fie deşartă”. – Ziceţi că aţi intrat în
grijă pentru asta. – D-apoi de ce? Au folklorul nu este
ştiinţa ţaranilor? Au doară nu sântem noi feciori de
ţarani? Şi au doară n-ar fi mai de cuviinţă ca noi,
ţaranii, să ne strângem comoara noastră, şi să n-o
strângă şi să n-o stropşească toţi păcătoşii şi
nepricepuţii, numai spre a să numi folklorişti? – Numai
vremea dacă ne-ar mai îngădui, apoi noi am mai
culege această ştiinţă, căci ni-i dragă, pentru că cu
dânsa am crescut, încă de când am început a umbla pe
picioare. – Dacă am fi mai vecini, apoi – aşa bicisnic
cum mă găsesc – am face ceva de samă noi amândoi,
şi las dacă n-ar plăcea la toată lumea cunoscătoare.
–
Tare m-aş bucura, dacă ne-am mai putea întâlni la
Probota! - Şi tare m-aş bucura când aţi mai veni la
mine, la salaş, macar pe-o zi şi o noapte. – În sfârşit,
vorba cărturărească: „Omul propune şi Domnul
dispune”. –
–
În privinţa jalbei lui d[omnul] Lupescu, văd că Dvstră aţi înţăles foarte bine rezerva mea. – Am tăcut de
la 20 iulie până la 25 august, când am rupt din timp şi
iată ce am scris Onor. Administraţii a revistei, care mă
numeşte „Stimate Domnule”: „Prin această scrisoare
vă fac ştiut că de aceea nu m-am înscris printre
membrii întemeietori, pentru că mi s-a părut prea
diochetă cotizaţia lunară de 5 lei. – De socotiţi că-i de
cuviinţă, înscrieţi-mă printre abonaţii revistei şi, de-ţi
vrea, şi printre colaboratorii ei”. Şi atâta. Cam oficial
răspunsul, după cum oficial a fost şi îndemnul. –
Văd că-mi faceţi cinstea „de a afla şi părerea mea,
dacă o revistă ca «Ion Creangă» n-ar fi de folos,
alăturia cu «Şezătoarea», care iesă cam neregulat şi-i
ameninţată cu încetarea”. – Eu socot că nu strică să
mai fie o revistă folklorică, cum îi „Ion Creangă”,
după cum n-ar fi stricat ca şi „Şezătoarea” să nu fie
lăsată a trăi din mila Ministeriului. – Să stăm şi să
judecăm. Cine a susţinut mai mult „Şezătoarea”?
Învăţătorii. Cât timp au susţinut-o? Cât timp au avut în
cap numai grija şcolii şi a cărţii. – De cum le-a intrat
aproape la toţi în cap mai ales băncile, cu multele lor
numiri:
„capital”,
„procent”,
„dobândă”,
„dividend”, „fond cultural”, „fond de rezervă”, „casa
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la următori”, „sold numerar”, „cooperativă de
consum”, „primă de consumaţie” şi alte multe, multe
de aceste, învăţătorii au uitat să mai susţie
„Şezătoarea” şi s-au cufundat cu totul în activitatea
bănească, făcându-să cei mai mulţi „robi pântecelui”,
cum zicea Isaia Duhu cătră Oşlobanu. – În această
privinţă şi d[omnul] Gorovei zice la sfârşitul anului
XII, vol. X al „Şezătoarei”: „Este lucru stabilit că a
devenit foarte anevoioasă culegerea materialului de
folklor (eu mai zic şi susţinerea unei reviste de folklor)
în România, unde acei cari sânt mai în măsură a
culege, adică învăţătorii, sânt luaţi de vârtejul unor
preocupări – cari exclud dragostea de lucruri
neaducătoare de procente –, precum ar fi băncile
populare şi alte instituţii similare. –
După cât am bagat eu de samă, în aceşti 13 ani de
când sânt învăţător, materialul folkloric nu tocmai are
cetitori şi deci revistele folklorice au cei mai puţini
abonaţi, ori chiar n-au aproape deloc. Căci cu 10-15
iubitori de „comorile poporului”, nu să va putea
susţinea o revistă folklorică. Aduceţi-vă aminte de prin
1902, că s-au fost înscris ca membri întemeietori ai
„Şezătoarei” o mulţime; când la plată, aţi văzut lista
pusă de d. Gorovei la începutul anului [al] X-lea. Şi
ţineţi samă că, acolo, cotizaţia lunară era 1 leu, nu 5.
–
Să deie Dumnezeu să meargă treaba strună; că eu,
ca abonat şi ca iubitoriu şi, o lecuţă, cunoscătoriu al
ştiinţii poporului, îmi voi face datoria. –
Mă bucur de venirea pe lume a revistei ”Ion
Creangă”; dar mi-i jăle că „Şezătoarea” stă ca să
ducă de pe lume! – Macar revista din Folticeni mai
pastra numele vechi şi fără marafet de „Şezătoare”;
căci, cum am scris eu acolo, fie [în] multe sate au
început a nu să mai face şezători, şi deci a să pierde şi
numele, după cum s-au dus şi s-au prăpădit multe şi
frumoase obiceiuri bătrâneşti. – Dă Doamne să fiu
prooroc mincinos; dar pe cum mi să arată mie, nici
„Ion Creangă” n-are s-o dureze mult. Pricinile le
vedeţi spuse aici cam încâlcit; dar cred că Dvs. le
pricepeţi mult mai bine decât mine. –
–
De puteţi, rogu-vă să cumparaţi volumul din
„Anale” unde se pomeneşte de mine şi de D-vstră şi
mi-l trimiteţi; iar eu vă voi înainta banii cu mandat
poştal. „Istoria românilor” am comandat-o. De găsiţi,
trimiteţi-mi şi „Din trecutul nostru”, spre a simţi mai
bine deosebirile, – cum ziceţi D-vstră].
Am trimes „bun p[entru] tipar” coala [a] III[-a] şi
a IV[-a] tocmai la 13 august şi de atunci nu-mi mai
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vine nimic. Nu ştiu de ce să zăboveşte atâta. –
–
Mi-a spus Simion15 – căci m-am întâlnit cu el în
Folticeni la 14 şi 15 august – că mare străşnicie a făcut
[pârâul] Puzdra; iar de pe dealul cam dinspre răsărit
de satul Holdei – Pleşa mi se pare –, curgea apa de
gândeai că are să înece lumea. Pe la noi, n-au fost aşa
de mari străşnicii. Tocmai acum fac, biată, şi oamenii
o leacă de fân răsărit în urma ploilor. –
Dacă v-ar aduce Dumnezeu pe aici, apoi am mai
vorbi câte ceva. –
–
Privitor la melodii, iată ce mi-a mai fost scris
atunci d. Bianu şi eu am uitat să vă spun: „că celui ce
ar pune melodiile pe note, i s-ar da o bunicică
remunerare”. Oare ce ziceţi? N-ar fi o nedreptate faţă
de mine, să nu mi să deie şi mie partea cuvenită? Căci
după cum eu nu puteam pune melodiile pe note fără
Doamna Teodoreanu, tot aşa D[omnia] sa n-ar fi putut
pune melodiile pe note de nu [i] le cântam eu. – În
această privinţă, chibzuiţi şi D-vstră cam cum ar fi
bine şi de cuviinţă şi de credeţi spuneţi-i şi lui d. Bianu
şi rogu-vă să-mi spuneţi şi mie. Macar ½ din
„remunerare” aş vrea să mi se deie. – Doamna
Teodoreanu era dusă în străinătate. Nu ştiu[:] venită a
fi ori ba. – În privinţa remunerării pentru melodii eu nam să ies din cuvântul D-vstră.
Eeei Doamne! Mult îi până la anul!
Să închină de sănătate,
Devotatul D[umnea] v[oa]stră
Al. Vasiliu.
[P.S.] Am fost apucat a închide plicul când am
primit răspuns de la d. Lupescu, că m-a înscris între
membrii întemeietori; dar să nu mă scumpesc. Eu am
să rămân la ceea [ce] am scris întâi: abonat şi altă
nimic. Nu urmează că dacă-s om singur să plătesc aşă
de scump faptul că voi fi membru întemeietor la o
revistă. Nu-mi dă mâna şi pace bună. De s-or mânia
mânii-să; voi rămânea singur, aşa cum mă găsesc, dar
voi cruţa punga, deschizând baierile numai cât cere
putinţa16.

Note:
1. Ion Bianu (1856-1935) – filolog şi bibliograf;
director al Bibliotecii Academiei (1884-1935),
academician (din 1902), secretar general, vicepreşedinte şi
preşedinte al Academiei Române (1927-1935).
2. Vezi: Alexandru Ţiplea, Poezii populare din
Maramureş, Bucureşti, 1906 (Analele A.R., tom XXVIII,

Memoriile Secţiunii Literare.
3. Vezi: Ioan Urban Jarnik şi Andrei Bârseanu, Doine şi
strigături din Ardeal, Bucureşti, 1885 (ed. I), 1895 (ed. II).
4. „Iacă-tă câte cântece cuprinde fiecare grupă: 38
bătrâneşti, 41 voiniceşti, 88 de dragoste, 63 de jale, 10 de
cătănie, 3 de beţie, 3 luătoare în râs, 19 felurite, 4 la nunţi
(total: 269 cântece). 14 bocete, 6 urături”.
5. Cf. G.T. Kirileanu, Corespondenţă, Bucureşti,
Minerva, 1977, pp. 623-625.
6. Cf. Al. Vasiliu, Literatură populară din Moldova,
ediţie critică şi studiu introductiv de Petru Ursache,
Bucureşti, Minerva, 1984, p. 775. Editorul reproduce şi 28
de scrisori ale lui G.T.K. către Al. Vasiliu, puse la dispoziţie
de învăţătorii Badiu Damian şi Alexandra Tănase (nepoată
a destinatarului), scrisori pe care, potrivit unei mărturii
epistolare din 25 nov. 1945 (scrisoare către Leca Morariu),
emiţătorul lor le credea pierdute în nefastele împrejurări ale
războiului din urmă, odată cu distrugerea bibliotecii
bunului prieten.
7. Din epistola datată 28 febr. 1908, de-asemenea
comunicată de P. Ursache în vol. cit., pp. 775-776.
8. Vezi Hora din Cartal de Pompiliu Pârvescu, cu arii
notate de C.M. Cordoneanu, Bucureşti, 1908, publicată sub
nr. 1 din menţionata serie coordonată de I. Bianu.
9. Cf. Al. Vasiliu, op. cit., p. 777.
10. Vezi pledoaria lui G.T.K. fie în fruntea ediţiei din
1908 a culegerii lui Al. Vasiliu, fie în G.T. Kirileanu, vol.
cit., pp. 164-166.
11. Mihai Lupescu (1861-1922) – distins învăţător şi
folclorist, membru întemeietor al ambelor reviste
(Şezătoarea, Ion Creangă) şi unul dintre întâii îndrumători
educaţionali ai lui G.T. Kirileanu.
12. Ion Creangă. Revistă de limbă, literatură şi artă
populară, Bârlad, 1908-1921; iniţiată şi condusă de Tudor
Pamfile. La început, apariţia ei a provocat anume
nedumeriri şi chiar ostilităţi din partea unor membri ai
cercului format în jurul revistei Şezătoarea, conduse de
Artur Gorovei.
13. Cf. Al. Vasiliu, op. cit., p. 778-779.
14. I. Bianu îşi va repara singur greşeala, informându-l
şi pe G.T. Kirileanu, în 18/31 aug. 1908: „Vasiliu trimisese
ariile, cari erau date la tipografie. Din greşeală i-am scris
despre ele ca şi când nu le-ar fi trimes; i-am scris din nou,
spre a-l linişti. Va ieşi lucru foarte bun” (cf. G.T. Kirileanu,
vol. cit., 1977, p. 328).
15. Simion Kirileanu (1879-1926) – învăţător şi
folclorist, fratele lui G.T.K.
16. Epistolă din colecţiile Muzeului Naţional al
Literaturii Române Iaşi.
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„ACUM TREIZECI DE ANI...”
N. IORGA
Acuma treizeci de ani neînţelegeri în ce
priveşte îndreptarea politică a poporului
românesc, pe care eu o voiam strict naţională, fără
îngenuncheri pe praguri străine, au oprit în loc
manifestarea literară disciplinată a unei strălucite
generaţii de oameni de talent.
O învinuire neroadă e aceia că ei ar fi jertfit
unei tendinţe naţionale acel element de frumuseţă
care singur dă scrisului caracterul de literatură.
Niciodată selecţie n’a fost mai atentă, din
punctul de vedere al realisării estetice, decât la
Sămănătorul. Pretenţiile Lovineştilor cu studii
bune şi examene satisfăcătoare au fost înlăturate
fără cruţare. Când d. Mehedinţi încerca să prefacă
revista într’un mijloc de a lovi în adversarul său,
d. Ovid Densuşianu, cu epigrame în care eu eram
„Achile cel iute la picior”, iar învăţatul filolog un
Thersit, colaborarea tendenţioasă i-a fost refusată.
De altfel aveam moştenirea unor oameni de
gust ca Vlahuţă şi Coşbuc, şi alegerea
materialului se făcea de însuşi grupul de scriitori
cari ceruseră de la mine o conducere. În ce
priveşte valoarea lor estetică, răspunde locul pe
care-l au în desvoltarea literaturii noastre şi felul
cum s’au primit în străinătate traducerile operelor
lor.
În afară de aceasta, oricare din vechii scriitori,
ca Slavici, s’a înfăţişat ca să adauge prestigiul
său, a fost primit cu braţele deschise.
Continuarea Sămănătorului a servit ideii
absurde a „Marii Austrii” iscodite de Aurel
Popovici, care a venit cu toate teoriile sale luate
de la Houston Chamberlain şi de la alţii. Revista
a trebuit să înceteze.
De atunci, cu toate încercările mele, sporadice
şi de o blândeţă care nu trebuia, din Neamul

Românesc Literar, din Ramuri şi Drum Drept,
anarhia s’a înstăpânit pe literele româneşti şi de
pe urma ei s’a ivit curentul de flecăreală cu vorbe
mari, de exhibiţii de monstruosităţi, de apeluri la
apetiturile bestiale, care, supt o critică de
lovinesciană neînţelegere şi interesată toleranţă,
ni-a dat era care merită să fie pecetluită în frunte
cu fierul roşu: „Arghezi”.
Contra sălbătăcirii sufletului românesc revin
la o luptă fără cruţare la vrâsta când mi s’ar putea
recunoaşte, în altă atmosferă, un drept la odihnă.
Dar, când sănătatea morală a neamului mieu e
în joc, reieau vechea mea misiune în credinţa că
nu e pentru mine o datorie mai imperioasă decât
aceasta. Voiu semnala literatura bună, voiu tîrî la
prăbuşirea meritată pe aceia care e tot aşa de
proastă supt raportul estetic, pe cât de otrăvită
supt cel moral, şi sunt sigur că-mi va răspunde
conştiinţa tuturor oamenilor de bine.
(Cuget clar/ Noul Sămănător, I:1, 15 iulie 1936)
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într-o lume pustiită în care totul se vinde și se
cumpără
doar poezia nu se vinde ci se dăruiește
(dacă ai cui)

Mircea PETEAN

***
energia copiilor se consumă frenetic
în marginea însorită a parcului Villa Doria
un tânăr fără căpătâi își ascunde capul în gluga
pardesiului
care îi acoperă trupul trudnic adunat pe banca de fier
din marginea umbroasă a parcului
mâinile îi atârnă inerte înafară
e domenica della misericordia
și eu – cu fața arzândă și ceafa înghețată –
învăț – a câta oară? – alfabetul tăcerii
***
e la nave va
a plecat fără mine înspre Cinque Terre San Donato
Fruttuoso sau Savona – nu știu
ce și mai ales câte au văzut apele acestea – nu-i de
povestit
nici nu-i cu cine
căci iar îmi port singurătatea pe țărm
cum cei de-ai locului își poartă câinii
despre cum înghite marea apele pârâului de munte
vom mai vorbi
***
„am mai scris o poezie” –
m-am lăudat imprudent dis-de-dimineață –
„dacă ai fi luat Premiul Nobel ar fi fost o treabă” –
a venit imediat replica
„adevăr grăit-ai, dragă, nu ne-ar strica nici vouă nici
mie”

se îndeasă cărțile
iar poeții se lasă înșiruiți în cete
care mai de care mai cucuiete
aflu de pildă că Asociația venerabililor poeți veterani
în frunte cu Boșorogul șef
se va produce într-una din bombele veacului
nebun
nebun trebuie să fii
să continui să scrii
măcar de m-aș rosti cu acea simplitate
îndelung râvnită care se rostuiește cu vioiciunea
unei largi perspective și c-o ușurință de invidiat
andiamo – se-aude vocea nebunei orașului
care trage după ea o jigodie –
c’è la fine del mondo
***
poem după poem
adunate într-un turn
într-o turlă
ori mai degrabă în podul casei
iar nu într-o pagodă luminată –
cum ai scris altădată
un turn cu urechile crescute înăuntru
cum tot tu scris-ai
o turlă-n surlă
un pod miriapod
ce mai faci poete –
aud și ascult –
eu nu-s poet
eu sunt meșterul
care trudește la țesătura tăcerii
urmărind răbduriu cum apare/ dispare
urma divinului pe umbra turnului
tac
tac
tac

la ce bun atunci încă o poezie
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ÎNVĂŢĂTOAREA
În satul meu mi-o amintesc şi-acum
cu glasul aspru şi cu zîmbet bun
venea spre noi pe norul gri de fum
învăţătoarea, albe flori de prun

George VIDICAN

PSALMUL TĂCERII
înaintea tăcerii înghesuite stau alte tăceri
vorbesc drobului de sare topit într-o lacrimă
stâncăria iubiri-i mieunat de pisici într-un ieri
fără acoperiș devin tăcerile noastre o cratimă
ghearele clipei se-mbracă-n rochii de seară
fac prin parc reverențe unui amurg taciturn
în palme ne cresc neliniști ce-s duse la gară
de-o bătrână caleașcă a vieții fugită din turn
înflorită-n cireși tăcerea se joacă și-adoarme
în scârțâitul fântânilor răsăritul de soare
în lacrimă se deschide o ușă plină de foame
își hrănește trecutul c-un text de scrisoare
ferestrei îi intră somnu-n picioare tăcând
într-o ușă de lacrimă se tace plângând
POEMUL MEU
hăituim prin liniștea ploii luciul privirii c-un vierme
bătăile inimii îmi golesc sângele într-o cochilie
de melc
tăcerea îmi împuținează frica mi-o-adună-n poeme
cititorii se hrănesc cu lucruri mărunte în formă de cerc
dornic sângele galben al florii de rapiță ecou
de vitraliu
usucă lacrima ierbii necruțătoare copilăria fricii
prin noi
duce apă cu ciurul la moară ecoul nașterii
e iar în travaliu
setea scârțâie-n ciutură învrăjbitele vânturi adorm
în noroi
mâhnită tăcerea-și îmbracă foamea-n foșnet de rochii
trecutul ei sihastru arde-un bastard în barbă
în lacrimi frumosul trup al fricii îl face vântul așchii
și-și plânge tinerețea pe firul ars de iarbă
a putrezit sărutul ecou-i carnivor ciobește setea buzei
poemul meu e-o firmitură roză ce arde umbra muzei
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ne iscodea privirea cu un zîmbet
ne mîngîia cu şoaptele uşor
cînd mai greşeam ne despărţea de plînset
în vocea ei era suspin şi dor
ne izbăvea de clipele furtunii
în jocul nostru o simţeam mereu
în părul ei a nins cu floare prunii
pe deal urca cu timpul tot mai greu
învăţătoarea-i dusă la culcare
a obosit şi doarme-n fiec
ÎN LACRIMI
în lacrimi lumina opaițului are sertare
coridele vieții sunt pline de somn
pribeagul din mine e semn de-ntrebare
uscatele doruri sunt umbră de om
în lacrimi fierbe tăcerea e-o cană cu vin
genunile vieții le-mbracă în ură
freamătul cărnii ne minte arde-un suspin
în lacrimi buzele miros a arsură
lume nelume în lacrimi e plin de soldați
praful de pușcă suspină postum
prin gloria clipei plâng oameni mascați
e noua factură pe taxa de drum
în lacrimi un râs virtual e-un rest de factură
crâncene vremuri în lacrimi miros a arsură
TÂLHARII CLIPEI
plină de păcate se-ncovoaie seara
în târziul clipei arde un amurg
când tăcerea toamnei își îmbracă gara
în sărutul tău rătăcit prin burg
se desfată umbra cu amurgul serii
bobul de răcoare ochiul mi-a sedus
vin tâlharii clipei din căușul verii
să își ducă-n taină dorul spre apus
ruginită iarba-mi curge peste prag
șoapte-nmiresmate de tăcere ude
vine-ncet amurgul pe un drum pribeag
cu un pumn de vise dureros de crude
mă surprinde seara cu amurgu-n palmă
vin tâlharii clipei îmbrăcați în toamnă
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apoi un ecou îl ridică
îl izbește de crestele munților ieșind la liman

Cristina RUSU
Aici e acasă
Copilul se așeză la umbra copacului
nu știa să recite psalmi cum făcea bunica
nici să cînte din fluier
bunicul plecase prea devreme și nu-l învățase
privea în tihnă cerul
norii alergau ca niște cai înflăcărați în copite de foc
vîntul șfichiuia iarba despicînd-o în valuri
venea furtuna
își strînse căprițele și porni repede spre sat
el nu știa să cînte
dar avea o vorbă dulce ca un susur de apă
chipul blînd, ușor palid
ca soarele dimineților de vară ce nu-și varsă iuțimea
fierbinte
o să învețe carte
va veni învățător aici în sat
să fie mereu acasă lîngă străbunii lui
nimeni din familia lui nu plecase din sat
înstrăinîndu-se
grăbi pasul printre picăturile de ploaie
se gîndea că satul cu totul era casa lui părintească
și poate
nu se cuvine să pleci pe coclauri
să îți părăsești meleagurile
ajuns în curte închise toate animalele la adăpost
avea în suflet sentimentul că și el e la adăpost
în casa ce o ridicase străbunicul cu mîinile lui
unde să mai fie acasă decît acolo
bunica îl primi cu o cană de lapte cald
îl privi în ochi atent apoi zîmbi
ea știa totul și zîmbetul acela era ca o încuviințare
un fulger brăzda cu putere dealul în două
ploaia se înteți izbind în geamuri cu zgomot
copilul privea adînc în inima lui
undeva acolo înăuntru era senin

trunchiurile vechi și găunoase cad unul peste altul
pădurea își scoate afară cioturile altor vremi
undeva în vale satul pare ca o umbră
iar cîmpurile desțelenite par un desen în contur
pădurea îi stă la căpătîi apărînd palma întinsă de
pămînt
demult în alte timpuri soarele nu se vedea răsărind
bătrînii spuneau că desimea brazilor întuneca cerul
dar vremurile acelea au apus și au venit altele
un vultur și-a deschis aripile acoperind ulița mare
se rotește în cerc apoi zboară peste clăile de fîn
securile se aud cît mai sus bătătorind parcă ritmic cerul
bucăți de lumină se descoperă în imensitatea de verde
închis
lumina crește și face loc razelor să pătrundă în adînc
descoperind o nouă zi într-un alt timp
Bunica
În ochii ei se vedea mereu cerul
privea uneori în pămînt
de parcă își cerea iertare de la bunii ei
și spre soare oftînd
călca ușor de parcă dospea grădina sub picioarele ei
iar florile de lămîiță o învăluiau în miresme
așa mi-o amintesc
cu șalul ei gros pus peste umeri
arunca o cergă pe laiță și se așeza privind apusul
mai învîrtea și caierul de parcă ar fi vălătucit vise
se gîndea la ceva ce nu știam niciodată
în ultimele luni cocea vetre întregi de colaci
și le dădea vecinilor ca să își amintească de ea
trecea rîul pînă la tîmplar cu o traistă de bunătăți
ca să îi facă o cruce frumoasă pe placul ei
am plîns mult cînd s-a prăpădit
o plîng și astăzi amintindu-mi
de mirosul de flori de lămîiță din sicriu
și fața ei albă ca soarele
mai arunc cîte o cergă peste laiță
și privesc apusul cu ochii ei
aproape mai senini decît cerul de vară

Cioturile altor vremi
Peste povîrniș se aude trosnetul securilor
sunetul se prăvălește undeva în hău
P O E Z I E
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P R O Z Ã

DINCOLO DE LIMBURI
Marian DRUMUR
Trenul local este matinal și pleacă pe o linie
secundară de la extremitatea gării – inițiații știu,
Florea Dintars nu… bine că l-a prins, era singurul,
ocazie de a scruta cartierul vestic; și-l amintea plin
de verdeață, acum era presărat cu imobile
procopsite, pe fondul pâclei citadine.
Compartimentul ponosit făcea mai plăcută ideea
drumeției scurte iar bagajul minimal – o tașcă în
bandulieră – libertatea mișcărilor.
De la gara comunală, traversând șleaul mare, a
apucat pe aleea cu salcâmi până la răscruce, din
lungul căreia a reperat plopul aflat în dreptul casei
domnului Nelu. Îl aștepta, abia i-a apelat mobilul și
a ieșit la poartă.
– Iată-te, a exclamat. Cum ai călătorit?!
– Acceptabil. Unde mă pot spăla nițel?
– Dacă ești grăbit, la pompa din curte.
– M-aș întoarce azi.
– Doar că tren n-ai; te duci autobuzul de patru.
– Nu mai e tren? Dar navetiștii?!
– Nu-s nici navetiști, râde. S-au pustiit. Să ne
vedem de ale noastre!
Au traversat ograda să intre în grădina străjuită
de trei nuci; întindere largă, presărată cu pomi și
parcele, poteci carteziene, străbătută de efluvii
revene.
– Asolament, meștere? întreabă Florea.
– Firește, altfel cum? se miră proprietarul.
Musafirul scoate din jacheta cenușie o nuielușă
de alun; ținând-o anume, începe să parcurgă
metodic aria; domnul Nelu privește de la distanță.
– Gândeam că-l găsești taman la centru,
izvorul… ar fi mai cu folos, îndrăznește el.
– Asta nuielușa n-o știe, îl încredințează
radiestezistul.
Și merge mai departe, până simte încărcătura
vibrațiilor, nuielușa se rotește, apoi rămâne imobilă.
– Aici să sapi, zice. Vreo șapte metri. Dacă dai de
argilă, sparge-o!
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– Minune, declară proprietarul. Nu se poate
prețui!
– Musai să mă odihnesc puțin, spune Florea.
Pune-mi o pătură sub nuc.
– Hai în casă, ca oamenii… la confort.
– Aici trebuie să mă refac.
Ceva mai târziu, răsfățat sub coroana nucului, cu
tașca la căpătâi, musafirul constată:
– I-ai crestat coaja în spirală.
– Crește mai bine, vine explicația gazdei de
departe.
Mai târziu, în ograda cuprinsă, cei doi se
tocmesc:
– Numaidecât să iei banii! ridică vocea domnul
Nelu. Măcar de drum!
– Am scutire la transport, răspunde molcom
Florea. Iar mulțumirea sufletească nu se poate plăti.
Iaca, dă-mi un șip de vin, să n-avem vorbe.
– Măcar te duc la stație, că singur n-o nimerești.
Într-adevăr, greu de identificat ghereta
smângălită, cu jumătate de acoperământ… zici că-i
părăsită dar localnicii știu, nu s-au adunat degeaba.
Sosește autobuzul vetust căruia unii continuă săi spună „rata”, alții „cursa” iar șoferul deschide doar
ușa din față, să nu scape vreun neplătitor. Pasagerul
ocazional depune sticla cu vin, avansează până în
capăt, pe bancheta largă și așteaptă… Acum s-au
deschis toate ușile, pentru ultima țigară a
împătimiților… iar lângă el s-a așezat un bărbat,
apoi o precupeață ce a aranjat la picior ditamai
sacoșa.
Motorul cursei icnește, prinde viață, se
ambalează, caroseria vibrează, gaze de eșapament o
pătrund.
– Așa-i până pornește, declară senin vecinul.
Se ridică să ajute urcușul unui întârziat nevolnic;
numai ce l-a înhățat cu o mână de piepții hainei și la depus dintr-o rotire pe interval.
– Daʼ știu că ai vlagă, apreciază Florea.
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– Că m-au poreclit Bigă… Amza Bigă am rămas.
Apare o femeie la ușă, depune o boccea
lunguiață din pânză pe podea și se îndepărtează iute,
tocmai când ușa se închide și vehiculul demarează.
– Hei, exclamă Amza. Bagajul, bre!
– O fi o bombă, se alarmează vecina. Doamneapără!
Stârniți, pasagerii din spate contemplă încordați
bocceaua clătinată, de unde izbucnesc scâncete.
– Iote drăcovenie, ridică vocea careva. L-a
lepădat!
– Opriți mașina iute! strigă altul.
– Ho, că unde-l duci?! Să se descurce șoferul, îl
dă la dispecerat.
Amza ia pruncul în brațe și-i dezvelește fața: s-a
liniștit; precupeața se apleacă să vadă și conchide:
– Are ochi mari, nici n-a fost botezat.
– Serios?
– Păi da, de dorul botezului!
– Îl țin eu deocamdată, e și el un suflet!
Autobuzul șerpuiește, se clatină pe drumul
vicinal încadrat de buruieni. Pe scaunul taxatorului
s-a proptit un flăcău hirsut; cântă fără sine, alternând
refrene din muzicuță cu versurile:
A oprit la poartă RATA
Să coboare din ea tata,
Mai bine venea în dric
C-a ajuns fără nimic.
Litania se retează, toropeala rutinei cuprinde
treptat toată incinta mobilă, zgâlțâiturile devin
legănat invariabil ce estompează monotonia șesului.
Brusc, carcasa metalică saltă peste cocoașa unui
podeț, mătăhăiește în dreapta și-n stânga, șoferul
strigă că n-are frâne iar hărăbaia se înțepenește
tăcută la marginea drumului și se umple de larma
călătorilor dezorientați.
Conducătorul vehiculului pornește motorul la
ralanti, coboară forțând ușile inerte, se duce în spate,
rabatează capacul caroseriei, stă un timp, apoi
revine și informează:
– Defecțiune majoră. Fără frâne, aici stăm până
ne tractează, am dat telefon, acuș vine!
– Zi drept, Tudorică, strigă oarecine, aveai chef
de-o pauză!
– Tu cu pauza, noi cu paguba, adaugă altul. Ce,
crezi că ne plimbăm de-a surda?!
– Nu mă mai amărâți și voi, zice șoferul. Noroc
că n-am avut vreun eveniment! Că vedeți și singuri
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care-i situația generală! Cine vrea, să coboare, la
dezmorțeală!
Pasagerii de dau jos fără chef, unii aprind
țigările, alții se înșiră dincolo de carosabil, câțiva se
aventurează către porumbiștea pălită… ca oamenii!
– Nu stau eu la cutie, se ridică Amza, că doar i-o
palmă de loc. Mai sunt și ocazii…
Coboară cu bocceaua în mână.
– Te însoțesc, îl urmează Florea. Daʼ cu pruncul
ce faci?
– Am un plan… iar drumul i-al tuturora.
Se aștern la mers, ținând marginea dreaptă a
traseului, înspre orizontul pătat cu verdeață; nu-i
urmează nimeni și n-au ce vorbi; monotonia pașilor
împiedică variațiile; până și pruncul este de neauzit.
Treptat, după o dumbravă pipernicită se vădește
un reper; de aproape, este o troiță la răscruce și
pedestrașii se așează pe laița hârbuită de la piciorul
stâlpului iar Amza grăiește:
– Asta-i răspântia duhurilor. Și văzând mirarea
celuilalt tâlcuiește: colea, unde-i movila cu țăruși,
fost-au astrucați în vechime vrăjmași în rele, morți
de moarte grabnică… și copii nebotezați!
– O fi fost, pe vremuri, zice Florea bănuitor.
– Înțepați anume să rămână legați de coșciug şi a
nu putea ieşi pentru a face răutăţi. Iar de ies cumva,
nu știu încotro s-o apuce anume, că-i la răscruce.
Iaca, dacă răsturnăm vreo două brazde, are loc și
ista.
– Că n-o să îngropi de viu un suflet de om!
– Ba, chiar așa mă bate gândul… că nu l-a
lepădat degeaba… l-o fi născut cu chitie roșie!
Florea înțepenește locului, apoi se cutremură și
rostește cu glas cavernos:
– Doar că cei dedesubt nu-l vor! Nu te împotrivi!
Scoate din jachetă nuielușa de alun, o
cumpănește pe degete: vergeaua balansează,
oscilează de câteva ori și se oprește.
– Vezi și dumneata, într-acolo trebuie dus!
– Un drum duce către centrul pentru refugiați,
glăsuiește grijuliu Amza, celălalt spre adăpostul de
câini, al treilea la oraș; îndărăt nu-i chip. Îți asumi
asemenea grijă?! Că eu nu-l mai port!
Florea își face cruce, ia bocceaua și se pune în
mișcare; celălalt îl privește un timp, dă roată
pustietății cu ochii, se hotărăște: pleacă îndărăt.
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NĂLUCA
Caliopia TOCALĂ

L-am privit. Privirea lui era ușor neliniștită.
Zâmbetul îi dispăruse. O stare de nesiguranță, un
sentiment vag al primejdiei se citea pe chipul lui.
Aș fi vrut să-l ajut, puteam să-i mângâi părul, dar
n-am făcut-o.
Este totuși un om puternic, chiar și atunci când
pare lipsit de apărare.
Nu știam de ce mi-a trecut acel gând prin
minte.
El și-a desprins brațele de mine și m-a lăsat jos.
Apoi mi-a spus că era timpul să mergem.
L-am urmat, fără să spun nimic.
Am coborât niște trepte și am pătruns într-un
culoar subteran. Întuneric de plumb.
Bărbatul îmi întinsese mâna și eu mă agățasem
de ea.
Ce caut eu aici cu acest om?
Regulile jocului se schimbaseră, mi se dăduse
un însoțitor, de ce? nu era nevoie, aș fi găsit și
singură soluția aceea, dacă trebuia s-o găsesc, e o
greșeală de regie, sau o încălcare, o ieșire din joc?
Ceea ce știam este că nu-mi mai era frică.
Se va sfârși și comedia asta absurdă. și atunci
am să cer explicații, am să protestez, n-am să las
asta așa, am să-i dau în judecată.
Deodată, în spatele nostru, s-a auzit urletul
înfricoșător al unei fiare. M-am gândit că piramida
urlase. Dar nu, urletul se apropia.
Iarăși un leu, sau om, ori cine știe ce. Comedia
se repetă.
Nu-mi era frică, în ciuda faptului că bărbatul de
lângă mine accelerase mersul. Aproape că alergam,
iar din mâna lui se scurgea într-a mea un fior rece.
Simulează. E un truc ieftin. Vor să bage din nou
groaza în mine. De data asta n-o să le meargă.
Urletele se apropiau din ce în ce mai
amenințătoare.
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Bărbatul s-a oprit brusc din alergare și ne-am
ciocnit violent. A început să cerceteze cu degete
tremurătoare tavanul, să-l scrijelească, s-a
încordat, a împins cu putere şi deasupra a apărut un
cerc de lumină.
Pe acolo era o ieșire. M-a prins în brațe,
aproape că m-a strivit, m-a ridicat şi m-a aruncat
afară, destul de departe de acel cerc de data aceasta
întunecat.
Am privit spre locul acela de unde izbucneau
urlete îngrozitoare. Însoțitorul meu ieșise pe
jumătate afară, dar în ultima clipă a fost tras
înăuntru. Nu știam ce să fac. Nu se vedea nimic.
Acolo se dădea o luptă înverșunată. N-aveam curaj
să intru.
După un timp, urletele au început să se audă din
ce în ce mai stins. Fiara se îndepărta.
Când nu s-a mai auzit nimic, am intrat înăuntru.
El este aici, poate mai trăiește. Orbită de întuneric,
m-am lăsat în genunchi și am început să caut cu
mâinile. Am descoperit o formă care părea să fie a
unui om.
În prima clipă nu mi-am dat seama că este un
schelet şi i-am mângâiat cu degete nervoase
coastele. Oasele reci, pe care începeam să le văd –
lumina de afară dizolvase întunericul iar ochii mei
se obișnuiseră cu umbrele – mi-au dat un fior de
spaimă. Mi-am revenit repede: nu putea să fie
bărbatul acela, scheletul era rece și uscat.
M-am ridicat și am pornit în direcția în care
dispăruse fiara. Bărbatul trebuia să fie mai încolo,
fiara îl trăsese după ea.
Mă afundam în întuneric și căutam cu atenție.
După vreo zece pași m-am izbit de un zid. Drumul
era barat de un zid.
Nu se poate, doar eu însămi am trecut pe aici.
Bâjbâiam cu degete înfrigurate: în fața mea era,
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într-adevăr, un zid. M-am întors.
Aș putea să încerc în partea cealaltă. Dar după
câțiva pași și în partea aceea m-am izbit de alt zid.
Culoarul era întrerupt de un zid și într-o parte și în
alta.
Atunci am înțeles: încă o dată își bătuseră joc
de mine.
Mă aflam într-o grotă alături de un schelet.
Dar dacă. O spaimă imensă mă cuprinse.
Capacul ar putea fi pus la loc, cineva ar putea să
pună la loc capacul.
M-am ridicat brusc în picioare. O transpirație
rece îmi inunda fața. Am înmărmurit.
Ridicată pe vârfuri, cu brațele întinse în sus, nu
ajungeam la gura de ieșire. Bărbatul ajunsese, eu
nu ajung. Ce gând stupid.
Dacă aici se află un schelet, înseamnă că...
Și nimeni nu m-a împins aici, am intrat singură,
acest schelet, acest om oare a intrat tot de bună
voie aici? ce prostie, dar nu se poate, e absurd, nu
se poate...
Mi-am dat seama că țip și că nu mă aude decât
scheletul care rânjea.
Nu mai rânji, nu mai rânji, auzi? L-am urât de
parcă el era vinovat de tot ce se întâmpla.
Am început să arunc cu pietre în el. I-am
înfundat în orbite două pietre și, cu nervii
încordați, gata să plesnească, am văzut cum din
osul frunții coboară peste acele pietre două
pleoape vinete.
Pleoapele s-au desprins și cu un foșnet
asurzitor s-au îndreptat plutind înspre mine. Am
dus mâinile la ochi. Una dintre pleoape mi s-a lipit
de pielea unei mâini. Eram în pragul leșinului.
Fără respirație, fără gânduri, fără priviri, numai
cu un auz monstruos dilatat.
Am desprins de pe mână cu mâna cealaltă
pleoapa: era o frunză.
Am început să râd, un râs zgomotos. Erau
frunze, nu puteau să fie pleoape, cum am putut să
mă gândesc că sunt pleoape, numai frunze puteau
să fie, au venit de afară, ce proastă am fost, le-a
adus de afară un curent de aer.
O liniște adâncă îmi intra în trup. Și o ușoară
speranță. Va trebui să ies de aici, acum mă voi
odihni, pe urmă...
Scheletul nu este așa de odios, a fost un om
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nefericit.
Scheletul, da, sigur... îl voi ridica, îl voi sprijini
de perete, el va sta cuminte pe șezut, eu mă voi
ridica cu picioarele pe umerii lui, mă voi prinde cu
mâinile de marginile găurii și voi ieși afară, e
simplu, să nu uit totuși, să memorez totul, să nu
greșesc ordinea acțiunilor, aș putea să stau eu pe
șezut și el... și atunci s-ar compromite totul, și pe
urmă am să le arăt eu, nu le va fi deloc ușor, aveți
de dat niște explicații, domnilor, sunteți niște brute,
domnilor, niște brute, capacul!, ar putea să pună
capacul, ce proastă sunt, omul ăsta tocmai din
această cauză va fi murit, i s-a pus capacul, n-ar fi
găsit el o soluție să iasă, dacă ar fi avut pe unde?, i
s-a pus capacul, asta e, uite, e mai lung decât mine,
capul meu îi ajunge doar până la umăr și brațul lui
este mai lung decât al meu, asta înseamnă că el ar
fi ajuns cu mâinile, dacă nu cu capul, la gura de
ieșire, i s-a pus capacul, e sigur, și eu stau și mă
gândesc la asta, ce prostie.
Am ridicat repede scheletul, l-am sprijinit bine
de zid, m-am urcat cu picioarele pe umerii lui – el
a trosnit din toate încheieturile, dar nu s-a frânt –
am scos mâinile afară. Mi-am luat avânt și am
ieșit. Scheletul s-a prăbușit într-un vaier.
Ai fost un om deosebit, dacă și așa, cenzurat
violent de moarte, ai putut să faci o faptă bună.
Indignarea mea nu avea margini. Și acum să-i
vedem pe domnii aceștia lipsiți de cel mai
elementar bun-simț.
Eram convinsă că scăpasem și că acel scenariu
excentric fusese opera unor indivizi maniaci, careși oferiseră prilejul de a-și satisface cinismul, de ași alimenta simțul puterii, pe care și-o vor fi dorit,
dar pe care n-o vor fi avut niciodată. Și-o
exercitaseră într-o rezervație.
În mod sigur are să mă întâmpine un rotofei cu
mâini pufoase, cu fața emaciată, cu un creier
amenințat de revărsarea valurilor de grăsime, omul
de gelatină, cu un zâmbet efeminat, pervers, își va
cere scuze, mă va lua pe după umeri cu laba lui
scârboasă, îmi va aduce aminte cu blândețe că nu
mă obligase nimeni să accept aventura, singură
hotărâsem să pătrund în perimetrul piramidei, ei
îmi atrăseseră atenția asupra unor eventuale
primejdii și mă sfătuiseră să renunț, chiar
insistaseră să renunț, mă va invita în biroul lui
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unde va încerca să-mi explice.
Asta doriți, domnișoară, nu?, explicații, vă voi
da toate explicațiile pe care le veți cere, deși ar fi
trebuit să le descoperiți singură, scenariul a fost
destul de elocvent, nici un om inteligent și sensibil
nu...
Nu mă interesează acum semnificația filozofică
a spectacolului, dacă are vreuna, dacă dumneata
vrei, e posibil să aibă, oricând putem atribui
realului sensuri pe care nu le are, dacă-l
constrângem să se înscrie într-un model prestabilit,
dictatura își asigură un imperiu abuziv al
afirmației, în afara posibilității verificării,
dumneata ești un dictator și, ca orice dictator,
dincolo de lege, ca un vrăjitor, dai în mod arbitrar
valori unui real care nu mai e decât hazard pur în
manifestare.
Ha, ha, ha, domnișoară...
Vreau să știu cine-ți dă dreptul să-ți bați joc de
oameni.
Aici nimeni nu-și bate joc de oameni și, în
general, nimeni nu-și bate joc de nimeni, dialogul
nostru degenerează, nu putem continua discuția în
acești termeni, dumneata vorbești despre o
componentă afectivă, te asigur că ea n-a intrat
niciodată în calcul, noi eliberăm existența de
afectivitate, pentru că aceasta este alienantă, ca și
regulile morale, totul este valoare sau nimic nu
este valoare, ceea ce înseamnă același lucru, vezi?,
aici noi am esențializat existența, ca să i se vadă
mai bine sensul, singura certitudine este aceea a
morții, pe care ai văzut-o la capătul labirintului, ea
întinde o infinitate de capcane, omul lustruiește
dintele crocodilului care mai apoi îl va sfâșia,
formele sunt diferite dar sensul este același:
capcane ale morții, îmi vei spune că erai liberă să
alegi între a intra și a nu intra în labirint, este o
eroare, a nu fi intrat în acest labirint înseamnă a fi
pătruns, totuși, în acest labirint, cel de aici este
imaginea esențializată a tuturor celorlalte, nu
există salvare, nici o morală, nici o religie nu poate
apăra omul de dintele crocodilului pe care nu
încetează o clipă să-l șlefuiască, să-l ascută, ele nu
sunt decât niște capcane perfecționate, iată pe scurt
filozofia mea, domnișoară.
Am avut o clipă impresia că burtosul, imaginat
de mine, se află în fața mea.
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Atunci am strigat: nu se poate, burtosule, e o
minciună.
Vedenia a dispărut brusc, fusese o alcătuire de
umbre, umbrele copacilor din jur.
Se născu un sentiment tulbure, conturat din ce
în ce mai bine de jocurile în roșu și negru ale
asfințitului.
Dacă... dacă omul de lângă piramidă n-a mințit
și acum e mort, sfâșiat de colții fiarei, dacă și eu...
poate că burtosul nu voia decât să mă omoare, nu
l-ar fi împiedicat nimeni, eu nu aveam cum să mă
apăr, numai ochiul sau craniul acesta, care-și
colorează, decolorează privirile sau pletele, știe, ce
prostie, soarele e o mămăligă în flăcări, nimic
altceva, și care burtos?...
M-am uitat speriată în jur.
Mă îndepărtasem destul de mult de copacii
lângă care se afla ieșirea din culoarul subteran.
Siluetele lor erau imprecise.
În depărtare, în nici o parte nu se mai vedea
nimic. Întunericul dizolva avid orice contur.
Un val de apă fierbinte, apoi un aisberg se
prăvăliră de-a lungul șirei spinării. Și încă unul, şi
încă unul. Nu vedeam în jurul meu decât pe o rază
de câțiva metri. Iarbă neagră acum și, ca
întotdeauna, tăcută.
Voiam să fiu cât mai departe de locul acela
blestemat.
M-am oprit, neștiind încotro să mă îndrept.
La capătul oricărui drum ar fi putut să se afle
piramida.
Aș fi stat acolo, indecisă, multă vreme, dacă la
câțiva pași n-ar fi apărut, născută din întuneric,
silueta burtosului, rânjind. Avea în mână o coasă, o
mitralieră, o umbrelă, un creion sau un bici. Venea
cu picioare de pisică spre mine.
Toate resorturile au plesnit, un zgomot
asurzitor topi inima, creierul, stomacul: am rupt-o
la fugă.
Există, iată-l, există.
Și: mai bine să mă înghită un leu, o panteră, un
tigru, o balenă decât el, el nu, el nu ce?, să mă
înghită, cum ce?...
Am luat-o la fugă și nu m-am oprit din alergare
până dimineața, când, epuizată, m-am întins în
iarbă. Senzația de surpare dispăruse. Mi-am trecut
mâinile peste față, peste trup, carnea încă mustea
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de o greață intensă.
Sub piciorul întins pe iarbă s-a strecurat o
șopârlă. Era o ființă vie. N-am alungat-o. Un flux
de viață se scurgea din trupul ei fremătător și intra
în mine. Sunt o ființă vie. Comunicăm. Am ridicat
încet, ca să n-o sperii, piciorul.
M-a privit fix: singurătatea, ca și cerul, se
prăbușise iarăși peste ea. A dispărut tristă, printre
ierburi.
M-am ridicat în picioare și am privit
împrejurimile. Câmpul de verdeață, câteva dealuri
în depărtare, șoseaua la câțiva metri de locul unde
mă aflam. Nimic straniu.
Lumea redevenise normală și simțeam că în
scurt timp și eu. Am recunoscut șoseaua: era cea
pe care venisem cu o zi înainte. Am recunoscut și
copacul care se arcuia grațios deasupra șoselei. De
acolo și până la locul unde începea drumul spre
piramidă mai erau câțiva kilometri.
Aș fi putut să ajung foarte ușor la piramidă.
Gândul însă a făcut ca totul în jur să capete
culoarea neagră.
Trebuie să uit, trebuie să uit totul.
Fusese o comedie de prost gust. Nu-mi mai era
frică de ei și, dacă m-aș fi dus, i-aș fi pălmuit
îndelung.
N-am vrut să mă întorc, nu mai aveam energie
și ar fi fost și inutil, dincolo de protestele mele, ei
ar fi încercat să reia jocul.
Am ieșit la șosea, așteptând o mașină care să
mă readucă în orașul din apropiere, unde
întrerupsesem călătoria, ca să vizitez piramida.
Important este că n-am murit, asta este
important, alții, dacă vor vrea, n-au decât să
dărâme piramida.
În mașina cu care mă întorceam în oraș mi-a
trecut deodată prin minte gândul pe care îl
ocolisem tot drumul: dar dacă acolo sunt uciși
oameni?
Peisajul încetă să mai fie fermecător. Iar cei
care întâmplător scapă sunt urmăriți și ...
O spaimă copleșitoare dereglă instinctul
respirației.
Dacă șoferul...
Nu-l surprinsese deloc faptul că mă aflam în
plin câmp, nici felul în care arătam.
L-am privit pe furiș, făcând eforturi mari să-mi
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stăpânesc emoțiile violente. Era absent. Nu dădea
impresia că l-ar interesa în vreun fel persoana mea.
Conducea aproape din instinct. Părea că doarme.
Se preface, joacă cu sânge rece, să fiu atentă,
să-i supraveghez toate mișcările, acum schimbă
viteza, să fiu atentă la manevra asta, maneta aceea
ar putea să nu fie fixă, ar putea s-o scoată și să-mi
dea cu ea în cap, a luat mâna de pe manetă, e bine,
duce mâna la bord, atenție, a scos o țigară, apasă
bricheta să se încălzească, atenție mare, la
scoaterea brichetei, ar putea să fie un pistol
minuscul, asta ar fi o capcană perfectă, bricheta
țăcăne, întinde mâna, scoate bricheta, dacă o
îndreaptă spre mine înseamnă că ea e un pistol, no îndreaptă spre mine, își aprinde țigara, o pune la
loc, fumează liniștit, să nu-l slăbesc din priviri, săl țin strâns în cercul lor, ce-i asta?, un crocodil
trăgând din țigară, dar e imposibil, crocodilul nu
fumează, și totuși, deschide gura fioroasă, și
soarele ăsta care-și freacă asurzitor pielea de colții
lui, își trage buzele peste șirurile de dinți,
draperiile, trage draperiile, prinde țigara între
draperii și trage șuierător fumul, cu o labă ține
țigara, cu cealaltă volanul, burta plină de solzi, dar
coada?, coada se strecoară pe sub scaun, precis se
lăfăie pe bancheta din spate, nu, să nu mă uit în
spate, dar dacă mă lovește în cap cu coada, dacă
mă lovește pe la spate, cerbul ăsta continuă să
fumeze, nici nu mi-am dat seama că lângă mine se
află un cerb, e bine, e de preferat un cerb care
fumează decât un crocodil care fumează, să fiu
atentă la coarne, iată, îi cad, își schimbă coarnele,
acum e chiar frumos, oare ce semnificație are
căderea coarnelor?, nu cumva începe boncăluitul,
împerecherea?, oare își dă seama că eu nu sunt
căprioară?, nu, nu mă las violată de un cerb, de
când o fi conducând iepurele ăsta?, ce urechi lungi
are, dacă ar mai înclina puțin capul spre mine, mar înțepa cu mustățile, un iepure care conduce e de
o mie de ori de preferat decât un cerb care
conduce, oricât de viril ar fi el, îmi vine să-l
mângâi pe blană, e pufos...
Am văzut pur și simplu crocodilul, cerbul,
iepurele: spaima îl metamorfoza în fel și chip, în
afara oricărei logici, pe șofer.
Ar putea să mă sugrume, dar ar trebui să
oprească mașina, în clipa în care oprește mașina
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sar, dar dacă din spătar, acționat de cine știe ce
buton de pe bord, ar fi aruncat un cuțit care să-mi
străpungă omoplatul?
Am început să mă agit pe scaun.
– Vă e rău?
– Nu, nu.
Dar eram în culmea agitației.
– Să opresc?
– Nu, nu, nu.
Îmi venea să țip, e un monstru, se joacă cu
mine, în orice clipă poate să acționeze cuțitul, da,
da, e cea mai bună idee...
– Aș vrea să stau pe canapeaua din spate, să
stau puțin întinsă.
– Da, desigur, eu nu m-am gândit, scuzați-mă.
Să opresc.
– Nu, nu opriți, vă implor, nu opriți.
– Dar..
– Mă strecor pe aici, uite, gata.
– Vă simțiți mai bine?
– Da. Mulțumesc.
– Ajungem în curând.
Acum aș putea să-l ucid eu, dacă are o bombă
sub banchetă?, n-ar sări și el în aer?, el poate să
coboare, foarte bine, cobor şi eu ...
– De ce ați tras geamul acesta transparent între
mine și dumneavoastră?
– Care geam?
– Cel din spatele dumneavoastră, între mine și
dumneavoastră e un geam.
– Nu e nici un geam acolo.
– Ați putea să întindeți o mână spre mine?
– Desigur.
– Cum, spărgând geamul?
– Dar nu e nici un geam, v-am spus. Uitați,
întind mâna. Vedeți?
Aș putea să-i prind mâna și să i-o mușc, nu i-o
mușc.
– Aveți dreptate, nu este nici un geam, scuzațimă, a fost o stupidă iluzie optică.
– Se întâmplă. Nu vă faceți griji.
Nu e nici un geam, m-am înșelat, n-are cum să
dea drumul la gaze.
Frica de a nu fi ucisă, uneori absurdă, avea să
devină cea mai chinuitoare obsesie.
Dacă i-aș număra firele de păr care i se revarsă
peste haină, timpul ar trece mai ușor. Se văd

luminile orașului.
Se vedeau luminile orașului. Acolo era noapte
și fuseseră aprinse luminile. O durere cumplită
paraliză creierul din cauza neputinței de a înțelege
acest fapt. Era încă dimineață când am urcat în
mașină, de atunci nu trecuse mai mult de o oră și,
totuși, în oraș se aprinseseră luminile.
– Totul e în regulă?
– Da, mulțumesc.
Acum va fi cel mai greu. Va trebui să se
hotărască. Aș putea să-i întind o cursă.
Ne apropiam de hotel.
Da, sar din mașină.
I-am spus să oprească.
Frânează. Acum.
Am sărit înainte de a opri și am intrat în fugă în
hotel.
Am urcat în cameră și tocmai mă pregăteam să
intru în baie, când am auzit bătăi în ușă. Mi-am pus
un halat și am deschis.
În ușă se afla șoferul.
– Ați uitat obiectul acesta în mașină.
Am început să tremur: în palma lui străluceau
stins falangele unei mâini de schelet.
– Le-ați avut tot timpul în păr, probabil au căzut
când v-ați întins pe banchetă. Nu aveți motive să
fiți neliniștită.
Am mulțumit și am închis ușa cu zgomot în
urma lui. M-am prăbușit pe un scaun.
E un semn, e un semn clar, vrea să știu că n-am
să scap, că el este cel care mă ..., a luat oasele din
grotă, n-aveau cum să se prindă de păr, aș fi simțit,
aici are de gând să ..., dar nu va reuși, nu, n-o să
reușească.
Mi-am făcut în grabă bagajele.
Înainte de a părăsi camera, am privit pe
fereastră: mașina cu care venisem era parcată în
fața hotelului.
Am ieșit din cameră. La capătul culoarului se
afla șoferul. Zâmbea. În mână ținea când un cuțit,
când un revolver, când o țeavă de tun. Sau, poate,
niște chei...
(Fragment de roman)
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fantasticului, după care, în 2005, vine surpriza:
volumul Poezia îmi stătea pe genunchi, unde face
senzaţie poemul din titlu, bizar fără pereche,
aluzie la o ibovnicie fantasmatică, veche şi
necurată, în sfârşit defăimată: „Parşivă imorală
incestuoasă/ poezia îmi stătea pe genunchi/ cu
braţe înconjurându-mă/ de jur-împrejur cu aripi/
zbătându-se leneş în faţa oglinzii/ pe umărul meu
cu fruntea/ cu părul arzând/ ea în tot întunericul/
goală// pe genunchi îmi şedea languroasă/
scâncea ca un prunc/ fiica mea sora mea ai fi zis/
era o măicuţă sfioasă/ în patul unui unchi/ prima
dată/ degetele mele// coborau de pe creştet/ spre
buze pe umăr/ pe pântecul ei în frisoane// ea
mişca pleoape grele mioape/ în ochii mei cu
privirea/ de-aproape/ mă minţea mă adormea mă
trăia/ parşivă imorală incestuoasă/ poezia”. Ce să
spui? Rămâi uimit de asemenea manifest
adorativ, în care poezia e văzută ca o amantă lubrică, în
grade de rubedenie multiple – fiică, soră, nepoată (!!) –
de unde rezultă o iubire năbădăioasă, cumva interzisă,
depravată, indecentă, cu dorinţă de păcat, dar şi tandră,
ameţitoare, angelică, lascivă, închipuită, gata la orice,
scăldată în umorul fin, de tip manierist, witz-ul (gluma),
ca „elucubraţie subiectivă”, cu legea lui „totul e
posibil” pe seama „ingeniozităţii spirituale”, lăsate în
voie să-şi dezvolte orgoliile. E vorba de a face dragoste
cu poezia, cu idealitatea, cu plăsmuirea ficţională.
(Nicolae Sava, poetul optzecist nemţean, într-o carte a
sa, face dragoste cu... biblioteca!). Textul caută
extravaganţa, o familiaritate senzuală, care să atragă
atenţia asupra puterii de convingere a exagerării: un
amantlâc făcând să „ardă” în văpaie întunericul, să
provoace dansul aprins în faţa oglinzii, să instige
trăirea, „naturelul”, ceea ce duce cu gândul la un
celebru vers baroc al spaniolului Luis de Góngora
(1561-1627): „Hymen plânge împreună cu doi topazi la
porţile Răsăritului”! Şi aici, metafora incită fantezia,
deschide tainele irealităţii, face instinctele să se dea în
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„O viaţă a mea scrisă în fişe depusă/ în tainice
sertare cu sfârcuri erectile”
Era considerat un talent precoce. A debutat la 15
ani în revista „Ateneu” din Bacău, dar abia la 51 de ani
(!) face să-i apară prima carte de poezie, întârziere
asumată public, prin 2009, de regretatul Sergiu Adam,
printr-o declaraţie ce merită reprodusă: „În cei 42 de
ani cât am fost redactor la «Ateneu», am debutat
aproape 500 de tineri, majoritatea elevi şi studenţi...
Dintre aceştia n-au confirmat decât vreo zece la sută...
Unii au ajuns nume importante în literatura
contemporană, cum ar fi de exemplu Eugen Uricaru,
Petru Cimpoeşu şi vin repede din urmă Dan Bogdan
Hanu, Ioan Tudor Iovian, Dan Petruşcă şi alţii. Pe Dan
Petruşcă l-am debutat pe când avea aproximativ 15 ani.
Venea din când în când la redacţie, stăteam de vorbă şi
încercam să-l sfătuiesc să nu se grăbească, să citească
mai mult decât scrie… Era un băiat foarte rezervat,
câteodată mai izbucnea, dar în general era un băiat de
mare perspectivă. Mă bucur mult că sfatul meu să nu se
grăbească a ajuns unde trebuie – că poezia lui este
autentică, o poezie de suflet, nu o poezie de cuvinte,
inspirate aiurea, şi sunt fericit că unul dintre copiii pe
care i-am debutat cândva confirmă, devenind alt nume
important în poezia română contemporană”. Dan
Petruşcă (n. 27 aprilie 1954, Bacău) a luat în serios
povaţa, parcurgând o biografie cu totul obişnuită, în
aşteptarea răbdătoare a unui moment favorabil
succesului. A devenit profesor de limba şi literatura
română, la Colegiul Naţional „Gh. Vrânceanu“ din
Bacău, după ce a absolvit Facultatea de Litere a
Universităţii „Al.I. Cuza“ din Iaşi (1982).
Ca student, a publicat poezie în „Viaţa
studenţească“ (1979) şi în revistele „Convorbiri
literare“, „Cronica“ şi „Steaua“ (1980), folosind o
vreme pseudonimul Dan Petreanu. După revoluţie, îl
găsim redactor al unor ziare şi reviste din Bacău. În
1998, prinde curaj cu o carte de probă, Mister şi
literatură – eseuri aproximative, despre sursele
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vileag, să viseze libere, fără cenzuri pudibonde.
„că nu mai ştiu de astă dulce rană/ vreun zeu
poet s-o spună prin cuvinte”
Prins în acest joc subtil-decadent, Dan Petruşcă –
versificator iscusit – îşi ia în serios proiecţia în
imaginar şi-şi rescrie vicios poemul său neobişnuit,
brodându-i alte şi alte nuanţe şi montări temerare, întrun decor ferit şi tihnit – care altul decât al bibliotecii:
„Pantofii îi arunca mai întâi într-o parte/ apoi rochia
celelalte nimicuri/ atârnau în colţul cărţilor mele// ea se
dezbrăca în bibliotecă/ cerceii ei verzi în dreptul
ferestrei/ agăţaţi parcă de nişte melci/ desfrunziţi
afară// dragostea mea îmbrăţişa pielea umedă/
tulburată de frisoane/ între coperte...” (Între titluri
şterse). Marca balcanică îşi pune uşor amprenta pe
această demonie rafinată, care activează cheful de
picanterii falomorfe, adesea cu tentă hâtră: „Şi te
iubeam răsăritean/ şi cu sutană de satan/ jucat la zaruri
cu un înger/ pe brânci suit în turle sânger// şi teadunam floral în cuget/ pândit de carne şi de muget/ de
ţâţe coapse să te scuturi/ de-atâtea zeci de mii de
fluturi/ care îmi zboară pe sub pântec/ lasciv cu zoaie
şi descântec/ şi sudui când mă rog în lanţuri/ legat şi
leneş prin Bizanţuri...” (Şi te iubeam răsăritean).
Desigur, intervine o ereditate implicită, care pune la
încercare autorul şi-i dă curaj truverist, în empatie cu
tutelarii mai versaţi – Emil Brumaru, Romulus
Vulpescu, Leonid Dimov sau Mircea Dinescu, maeştri
ai galanteriilor clandestine, în fâlfâit diafan de fluturi,
chiote de pescăruşi sau arome de bucătărie, spre „o
poezie care celebrează plăcerea”, cum i-o numea Nora
Iuga. Nu putea lipsi idilizarea provinciei, în cultul
pitoresc al deriziunii şi evocarea aceleiaşi siluete ivite
izbăvitor, dintr-o idealitate lacomă de performanţe
libidinale: „Într-un oraş în mahala/ se-nfund-o stradă
undeva/ betoane ţigle şi chirpici/ cu oameni mari şi de
tot mici/ cu case-tip şi cu ţigani/ trecând prin praful
fără ani.../ în alchimii de transpiraţii/ bolboroseam
şopteam libaţii// în pat ştergarul cu cocoş/ iar ea-n taior
cu fustă roş/ şi conic strânsă peste buci// fermoaru-l
desfăcea atunci/ şi nasturi ca să nu mă mânii/ în palme
păsări albe sânii/ dădeau din aripi diafan/ urme de
tocuri pe tavan/ ţipa încet şi înflorea/ unsă pe faţă cu
peltea/ cu limba-n flori de trandafir/ mă-nfiorau nectar
şi mir...” (Într-un oraş în mahala)
Baletul desfătărilor se reia, în regim serial,
romanţios şi frivol, smuls parcă din feeriile tematice şi
deocheate de la curţile boiereşti: „Eram în dosul unei
uşi/ în casa veche cu păpuşi/ cu muzici vechi şi
narghilea/ parfum, lichioruri şi cafea/ cum urcă scara s62

o aud/ stăteam de ea nebun şi ud.../ se desfăcea de
feregea/ de pardesiu palton de mantii/ dar de la vodă
Ipsilanti/ de rochii de desuuri moi// cernea pe mine
fluturi roi/ şi rămânea fără cusur/ doar în chiloţii roş cu
şnur/ pe care i-i trăgeam cu dinţii/ uitând de toate de
părinţii...// şi în genunchi în faţa mea/ dată cu ruj mă
alinta/ cu limba fluture speriat/ mă tulbura şi-nfiorat/ ca
să o văd şi să mă vadă/ ieşea mirată din zăpadă...”
(Fulguia în iulie). O virilitate avidă de aventură,
înfocată, aluzivă, se confruntă aiuritor cu o imagistică
aprigă, dominatoare, sireapă, totul pe fondul unei
halucinaţii în meleag fictiv, cu un faun în călduri,
mereu învins de fulguraţia afrodisiacă a idiomului
licenţios, pus deştept în pagină de avântul desfrâului
textual. Pentru că, în definitiv, toată povestea cu
„amorul din prieteşug” se petrece în planul invenţiei
textuale. Poza cu poezia ţinută pe genunchi vine dintrun exerciţiu erotic antrenat simpatetic, probat cu
osârdie şi chin voluptos, în alură orgiacă: „din pori îi
răsăreau petale/ pe care le păşteam agale/ o
desfrunzeam până-n adânc/ având un zâmbet tâmp de
ţânc/ cu boiul umed se lipea/ de gură de urechea
mea...” (Nu-ngenuncheam...); „scânceau măslinii
împrejur/ pământul grohăia impur/ legat în beciuri lanţ
şi gleznă/ agonizam dormind în beznă/ afară rege şi-n
agape/ palatul meu abia mă-ncape/ dar pleoapa ei mă
învrăjbise/ cu mine însumi fără vise/ mă revărsam de
viu în glod/ eram Ioan eram Irod...” (Stam într-un
ochi...); „nu cunoşteam nimic din ce/ ai fost erai sau nu
mai e/ porniri perverse din Levant/ aveam de tată şi
amant/ cam hulpav te pişcam cu ochii/ arzându-ţi
pielea de sub rochii/ din sfârc sugeam ca un tâlhar/
sfinte noroaie de coşmar/ şi de pe sâni lingeam sudori/
înmiresmate de ninsori/ pe jar dormeam fierbinţi
nimicuri/ din unghiul coapselor îmi picuri/ eram din
cerul meu stropind/ sub ploaie grea să te cuprind...”
(Făceam icoană să mă-nchin). Urmând cursul
baladesc, într-o fabuloasă indeterminare, toate se
întâmplă în orizontul strict al imaginii şi arbitrarului
subiectiv, liber să-şi facă de cap: „sunt doar imagini
când te lepezi/ de haine şi de frunze repezi/ raiul şi
iadul în amestec...” (Trăiam sleit murisem mult); „în
pat ea se zvârcolea inventându-mă/ frumoasă ciuma în
tablourile maeştrilor/ la vernisaje selecte pictori
extatici/ îi conturau cu evlavie fesele/ rotunde păsări
dormind părăsite...” (O noapte).
„cine eşti tu Dan Petruşcă/ cine eşti tu când nu
eşti”
Dan Petruşcă nu are cinismul suav al lui Emil
Brumaru, dar vădit îi calcă pe urme, iar în unele pasaje
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e chiar mai zvăpăiat în aluzii. La un asemenea autor
care debutează cu zăbavă nu ştim precis cărei vârste
aparţin stihurile sale, dacă au fost scrise din pasiune
sau din năduf, în arşiţa tinereţii sau cu nimbul matur al
cabotinajului. Ar putea fi vorba de compuneri timpurii,
reluate, „tratate” în timp, reevaluate, dacă luăm în
atenţie un eseu al autorului, „Despre inspiraţia
poetică”, din volumul Semne din cărţi, Ed. Babel,
Bacău, 2013, unde susţine că „inspiraţia poetică pierde
teren în faţa ideii că «travaliul» poetic este
fundamental, că poemul poate avea temeiuri
«raţionale»”. Pe urmele lui Baudelaire, care „din
retuşuri construia o nouă femeie, îndepărtând-o de
natură”, e ferm convins că „fantezia înlocuieşte
conceptul de imitaţie şi (că) în lumea imaginarului
poetic, poetul aduce propria sa ordine... o lume
generată de legile fanteziei” (p. 129). Avem de a face
cu un bun cunoscător al resorturtilor creaţiei, citind
atent pe antici şi pe moderni, pentru a putea semnifica
fără complexe Amanta Poezie. Îşi va explica atitudinea
într-un eseu, „Moralismul în viaţa de toate zilele” (v.
„Dilema veche”, nr. 774/ 20-26 decembrie 2018):
„Dacă iubirea, la cei vechi, era semnul
«nedesăvârşirii», înseamnă că prin iubire omul doreşte
să se împlinească, deoarece el vede în ceea ce iubeşte
ceva superior. Şi, în felul acesta, Eros ne generează
nevoia de contemplaţie şi de cunoaştere, dincolo de
realitatea crudă a morţii şi a repetatelor naşteri, de care
vorbea Diotima, în Banchetul lui Platon. Erosul
platonician, ca daimon, ca mijlocitor între om şi zeu,
tinde să unească «lumea sensibilă», pe aceea dată nouă
prin simţuri, cu «lumea inteligibilului», unde locuiesc
ideile (arhetipurile, paradigmele), care sunt eterne,
imuabile, perfecte. Oricum am spune-o, Erosul stârneşte în om interesul pentru cunoaştere. Dar iubirea
este, înainte de toate, o «lipsă», care naşte în om nevoia
de împlinire. Însă ea nu este totuna cu «prietenia».
Aristotel, în Etica nicomahică, aşează iubirea în sfera
moralei şi eticii, iar nu în cea a instinctului, ca Platon,
care transformase această «emoţie» umană într-o forţă
cosmică. În lucrarea amintită, filozoful din Stagira
vorbeşte despre «iubirea de prietenie», pe care o
numeşte philia, deoarece aceasta apare, din punctul său
de vedere, între oamenii care practică virtutea.” Ei,
acum e de înţeles ce e cu poezia ţinută pe genunchi...
Volumul următor Toate-s cam de pe când (2008) îl
rescrie oarecum pe cel de debut, dar cu nuanţe de
melancolie şi cu un fond de simţire temperat, mai atent
elaborat. Poemele dau impresia de variante ale unuia şi
acelaşi scenariu episodic, actualizând şi dând
consistenţă unor fulguraţii demult consumate. Apar
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detalii neglijate care forţează câte un alt remake, unde
memoria „vârstei de aur” contribuie la regenerarea
actului creator, plus un suport livresc de sorginte
clasică, în stare să-i dea autoritate: „Îţi mai aduci
prietene aminte/ de aleile înguste/ pe unde flamânzi
indiferenţi/ ne insinuam glorios/ sub fuste// în palme
pielea ei din zona/ intimă o mai simţi/ şi gureşele
sfărcuri/ strânse cu mi1ă/ între dinţi// pe-atunci ştii ne
îndeletniceam/ cu Horaţiu cu un vin licoros/
peripatetice discuţii/ şi apoi/ cu toate celelalte cu/
desuuri moi// încât chiar azi un recurs/ la memorie
dimineaţa/ într-o sală de curs/ să asculţi desinenţe
aproape/ uitate ale trupului ei alintându-se/ picurând
somnoros/ în urechi/ un clipocit de sandale pe/ trepte
de marmură/ m s t mus tis nt/ care mint şi nu mint/ r ris
tur mur mini ntur/ pe când oraşul se desface/ în cercuri
împrejur// era o legănare monotonă/ de glas
adormitoare/ nu-i aşa că auzi/ Eheu, fugaces, Postume,
Postume,/ Labuntur anni nec pietas moram/ şi aşa mai
departe/ ştiam/ să trăim în neştire destul/ de aproape de
moarte” (Desinenţe aproape uitate). Expresia se
diluează, cu imagini care se voalează la trecerea anilor,
frânturi dintr-un timp paradisiac, când concretul urca
firesc în ideal, când „toate-s cam de pe când sub duş/
sau în rai eram o pereche”, iar decorul se preschimba
efemer în „grădina de muiere”, meleag de vrajă şi
delicii: „în grădini mai/ nechezau nişte meri o iubeam/
înflorit în canalizare/ sau în zid cu fructe pe dealuri/ în
zare// mâinile ei mă necăjeau foarte/ încet până la
miezul albastru şi până/ la sâmburi ca o stăpână”.
„trupul în cuvinte ţi se preface/ în carte/ şi mă
scapi de la moarte”
Textul se încarcă de plăceri hedonist-zefchii,
fabricând mitologii luxurioase minore, care exaltă
vitalismul erotic în scăpătare: „Nu eram de tot uitat/ că
fusesem împărat/ şi stăpân din Iaşi pe Bega/ eram alfa
şi omega/ spre chindii cu ea de mână/ într-o altă
săptămână/ locuiam în utopie/ nimeni anul să nu-l ştie/
şi păgân torcând pomada/ de proscris de Torquemada/
ars întreg fitil şi iască/ moartea să nu nimerească/ uşa
holul cămăruţa/ patul când ne dam noi huţa/ să nu vadă
nimenea/ care-i ea şi cine-i ea/ trupul umed şi-nşeuat/
în genunchi cabrat/ în pat...// vine şi venea cu muzici/
pe sub pielea mea cu purici/ când pleca întoarsă nouă/
cu otravă pe din două/ ea şi ea pe brânci totuna-i// îmi
veneau doar vineri numai/ amândouă-n pat la mine/
chicoteau fără ruşine/ goale-n resturi de capot/
descheiate peste tot// mârâiau oglinda uşa/ cărţi în
rafturi şi cenuşă/ mă-ntristam de carnea lor//nu puteam
deloc să mor/ să văd ce fierbinte e/ ţâţa lor de cremene/
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sfânt sold şi de piatră le e/ adormit de Propilee/ nu
ştiam e zi e noapte/ respiram pe jumătate/ s-aud ce se
mai întâmplă// treceau gheara pe la tâmplă/ şi minţeau
să mă încingă/ nervii să mi-i strângă-n chingă// tocmai
când răsar cărunt/ din eram din nu mai sunt” (Vineri)
Rafala de imagini se salvează prin pitoresc senin,
epicureu, şi prin picătura zâmbitoare de melancolie,
strecurată în fiecare piesă.
Are darul poezia de a întreţine iluzia expediţiilor
imaginare, fie şi în stil de vodevil balcanoid şi manieră
grotesc-senzuală, unde artificiul e în largul lui, amestec
de serafism şi cruzime textuală. Pericolul acestor
versificări sclipitoare este sterilitatea: „demult eram
printre levenţi/ cu fraţi părinţi indiferenţi/ eram
puternic şi nătâng/ băteam Levantu-n lung şi-n lat/
când copilandru când bărbat/ ajuns uituc la pasvangii/
tăiam creştini furam copii/ cu soare-n ape năucit/
credeam că sunt tătar turcit/ un albanez un grecotei/ mă
potrivisem din mişei/ din neam grăbit de sarazini/ pe
brânci cădeam la muezini/ şi temător de la muftiu/
bolnav pe moarte totuşi viu/ şi cu plocon pe la imam/
din vreme dat la un bairam/ că o simţeam ca un blestem
pe ea din toate în harem/ apoi întors amerit la clerici/
îngenuncheam pe la biserici/ făceam din schit în schit
mătănii/ din mine alungam dihănii/ şi beat de ea şi de
păcate/ trăiam din plin pe jumătate...” (Zvon din
Levant) Poetul ţine să menţioneze mereu că în silueta
feminină pe care o glorifică trebuie să citim figura
alegorică a poeziei, adică, în limbaj cifrat, o ea, adică
plăsmuirea: „Dacă ar fi să sugerez cititorului meu
prezumtiv o interpretare a aşa-numitului univers erotic,
aş spune că poeziile conţin şi o istorie a relaţiilor mele
tensionate cu poezia, printre altele… Iubirea arde întrun fel pentru oamenii care au citit nişte cărţi, şi altfel
pentru ceilalţi…” (dintr-un interviu din 2014). E o
avertizare că poezia acestui autor e una cu „cheie” şi
trebuie citită în tensiunea ei strict formală: poetul îşi
aşteaptă „între cuvinte” iubita poezie, captiv
paradisului închis între cărţi.
„dragoste şi alte nimicuri, nişte cuvinte/
duhnind a boască a aer stătut şi-a utopie”
O schimbare de registru (şi de tematică) era
necesară şi ea se produce odată cu volumul Şi toate
celelalte cuvinte (2011), unde în prim-plan intră două
topos-uri, „târgul de provincie” şi „barbaria” care
domină începutul de mileniu. Spune undeva lăudărosul
poet cu poezia pe genunchi, în stilul său enigmatic, că
s-a săturat să tot admire „o femeie care se dezbracă la
nesfârşit” în văzul lumii, cu „fereastra deschisă”, iar
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„vocea” care a difuzat acest eres coroziv, lucrat cu
grijă, s-a stins şi ea („mereu povestind întâmplarea/
prin cafenele şi cârciumi/ prin parcuri şi gări/ după o
vreme/ peste măsură de tulburat/ şi discret prietenul
meu/ a murit...”. Într-o zi). Plictis, mahala, parc,
crâşmă, „gol istoric”, „vreme de beţie”, spital, abator,
fanfare funerare, „cer de plumb” erau, cum bine se ştie,
mărcile provinciei bacoviene şi ele rămân repere pentru
paradigma urmaşilor autorului Lacustrei, între care îl
vom include şi pe Dan Petruşcă: „Târgul acesta de
provincie este/ parcă un fel de Bacău/ ştiu de mult că
dacă nu sunt atent/ cad în hău/ locul de care vorbesc e
orice/ s-ar spune un centru al lumii/ aici vor năvăli întro zi/ din capitala imperiului hunii/ şi atunci se vor auzi
veşti// despre mine/ despre tine că eşti...” (Trebuie să
trăim cu barbarii). După apocalipsa diluviană a lui
Bacovia, după apocalipsa penuriei şi mahalagizării a
lui Ovidiu Genaru, vine – iată – apocalipsa barbariei a
lui Dan Petruşcă, un fel de „ieşire din poveste”, de
alungare din raiul „lumii fără nicio treabă”, prielnică
iubirilor clandestine. Privit nostalgic, „paradisul din
infern” în susur de Levant (Bacăul altui mileniu)
devine meleag de crepuscul şi contraste: „Timp
îndelung un an o zi/ Bacău la şase sute şi/ beton şi
termopan în jur/ treceam penibil şi matur/ eram
conform chiar monoton/ vorbeam destul la telefon/ în
frac placid şi sănătos/ în limuzină şi pe jos.../ că toate
umbrele se cern/ în paradisul din infern/ veneam în
gând cu ea din zare/ pe macadam pe Strada Mare/
zăream tarabe armeneşti/ un rând de case jidoveşti/ cu
bani de taină prin firide/ vorbeau șoptit Nicolaide/ aur
susan halva sirop/ vindeau Calustian Agop/ și printre ei
mereu copil/ trecea uriaș și trist Rachmill/ luând cam
totul în uşor/ ce ţară tristă cu umor...” (Bacău la șase
sute și). Şi atmosfera citadină e alta, faţă de salonul al
lui Bacovia: „Cartea în care voiam să te-nchid/ e
asemenea unui perete/ puțin scorojit și nu-mi
amintește/ nici de turle nici de minarete/ însă uneori
pare mai mult/ o piramidă/ alteori o sferă/ sau un zid
chinezesc/ văzut tocmai din spațiul extraterestru/ unde
nu demult călăream comete/ strunite de coamă/ în
buiestru// un fel de cavou inutil/ sau un ou/ ceva
semănând oarecum cu un mall/ sau cu o biserică bine
închisă// iar tu înăuntru erai o proscrisă/ când la răsărit
la apus te dezbrăcai/ plină de har/ în oglindă sau
altar...” (Metamorfoză).
Se trăieşte „în amestec moarte şi cu viaţă”, în „satul
global”, uzând docil de computer, click, net, blog,
google, hard-disk, facebook, messenger, mobil,
market, „club de noapte”, jeep, asfalt, blugi, cască,
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discotecă, bar, fiţe, silicon – cuvinte ocupante şi
„barbare” care devastează reveria lexicală tot mai
arhaică a secolului precedent. Amanta fictivă nu mai
alunecă în braţe, cu frenezia juisală de altă dată, ci iese
ispititoare din ecran şi face senzaţie cu nurii ei sticloşi:
„ea dormea uitată-n hard-disk/ se-ntindea leneşă/ ca o
câmpie spre sud/ o aură de tristeţe incendiată.../ limba
ei dulce şi roză/ ceva nesfârşit de aproape/ o floare
carnivoră ieşea/ prin sticla monitorului/ spre mine
ispitindu-mă adormită/ acolo undeva în memoria
lumii/ încă” (Spaţii confuze); „e foarte posibil ca
aşteptându-te noaptea/ să mă trezesc că mă bâlbâi în
vis/ că nu mai ard cu muzele în vreo narcoză/ în blugi
eul liric va fi căzut în proză/ şi-ar trebui să mai ştii că
discursul/ e deja pieziş şi eclectic/ că lirismul s-a
convertit/ s-a degradat în epic...”. Ştie poetul ce ştie:
memoria individuală se pierde în oceanul
transmemorial al tehnologiei, sau mai bine spus
memoria emfatică o suprimă pe cea naturală. Dintr-o
carte a filosofului francez Jean-François Mattei (19412014), Barbaria interioară. Eseu despre imundul
modern (1999), Dan Petruşcă a reţinut că „barbaria
este însoţitorul etern al civilizaţiei şi, departe de a fi un
accident, ea pare a fi o trăsătură fundamentală a lumii
moderne… Barbaria e o regresiune a omului dinspre
raţiune către interioritate/ subiectivitate, o formă de
metastază. E vorba de o complicitate tacită a
civilizaţiei cu zonele obscure, instinctuale ale
interiorităţii, extirpând orice frison metafizic.” (v.
Semne de cărţi, p. 20) Creştem odată cu barbaria, am
adăuga, o ducem cu noi, o suportăm, o întreţinem.
„Barbar cânta femeia-aceea/ Târziu în cafeneaua
goală...”, spunea Bacovia (Seara tristă); „iar dinţii
frumoşi ai zeiţelor au carii/ şi că trebuie să trăim cu
barbarii”, „barbari care turează motorul/ trec în viteză/
nişte tipi frenetici şi fără anamneză”, spune Petruşcă
agasat, deşi barbaria mai curăţă din rugina trecutului.
Cartea Oarecum anacronic (Limes, 2018) se
deschide cu un mesaj şocant, în codul estetizant al
reveriei jocului cu sinele şi cu imaginea: „Că am găsit
iarăşi poezia moartă pe stradă/ nu-i de mirare/ când îmi
apare astfel/ e îmbrăcată cu aceeaşi rochie de mătase/
viu înflorată şi căzută într-o poziţie/ cam teatrală/ de
fiecare dată o iau în braţe/ şi o duc acasă la mine...”
Mai departe, discursul alunecă în anecdotă fantastică,
descriind fără scrupul disecţia „poeziei”, a siluetei
aflate în moarte suspectă, cu uneltele unui medic legist
(?!) aflat în preajmă. Deducem că inspiraţia poetului a
intrat în criză, negăsind continuarea cea mai potrivită
pentru construcţia sa imaginară şi pe acest fond
(dispariţia „poeziei”, aducând eului liric un soi de
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văduvie sau de suferinţă), nimic nu pare a mai fi la
locul său: „Astăzi am vrut să scriu un poem/ însă
locuinţa mea fugise de-acasă/ hainele erau ale altuia
mobilierul străin.../ nici iubitele nu fuseseră parcă
vreodată/ ale mele...” Cineva îi sugerează să se dedice
cotidianului („prozaismul/ concretul cotidianul strada
cluburile/ înseamnă mult mai mult/ decât blegul tău aer
metafizic/ scrie despre cum te târăşti la serviciu/ cu
autobuzul...”), dar imaginile o iau razna, nu se mai
leagă şi actul poetic eşuează. Piesele volumului se
derulează pe seama acestui efort neputincios de a
reveni la o stare creativă armonioasă cu filonul
consacrat. Poezia laudă chiar lipsa poeziei, ea nu mai
apare ca „icoană”, „zeitate”, „biserică în crin”, „plină
de miresme”, ca în volumul de început, ci „o minunăţie
de babă”, „căţeaua asta de poezie... mârâind alintată”,
cu o „diademă de scaieţi” pe creştet. Explicaţia? „Cu
cât mâzgâlesc mai mult despre dragoste/ cu atât iubesc
mai puţin”. Poetul a devenit... un înţelept „anacronic”,
„oarecum anacronic uşor expirat”, aşteptând o
resuscitare miraculoasă a făpturii adorate, devenită
personaj de sacrificiu. Un lung poem, Anamneză,
descrie această luptă cu imaginile trecutului: „luna a
lătrat toată noaptea, departe/ şi nu voi putea desluşi în
ce fel/ dragostea aceasta miroase a hoit/ a gin tonic/ nu
are miresme...” Sigur că şi vremurile sunt de vină
pentru acest blocaj simţual: „E un domn Bacovia din
târgul acesta/ descumpănit/ care vine şi pleacă tot
timpul/ şi n-a mai murit.../ că mi-a ajuns cuvântul cu
silă pân’ la os/ şi simt enorm/ şi văd monstruos”
(Vremuri în amestec). Primele cărţi erau parcă mai
interesante. „Cred că literatura mult prea căzută în
cotidian nu a rezistat niciodată, oricât de mediocru a
fost, întotdeauna, marele public.” (v. interviul din
2014)
Dan Petruşcă e un poet convingător, cumva atipic
pentru poezia din Bacău. Traiectoria sa dă impresia
unui manierist rafinat, cu voluptatea măştilor
estetizante, viziunile căpătând aerul de puneri în scenă
presărate cu picanterii. Pare a fi preluat ceva din
pasiunea barochizant-ludică, trecând mai nou la o lirică
lipsită de artificii stilistice, confesivă, sceptică, unde
rostirea directă se substituie teatralităţii textuale,
pendulând între registre diverse, de la secvenţe satirice
la prozopoeme. Volumele sale s-au împlinit expozitiv,
prin desenele pictorului expresionist Mihai Chiuaru.
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ÎNTRE ARTISTIC ŞI COLOCVIAL
Constantin DRAM

CRITICA PROZEI

Erotismul a dezvoltat, inerent, o întreagă
literatură în jurul său, începând cu pagini
celebre ale Antichității, apoi cu texte
paradoxalul Ev Mediu (farse, fabliaux, nuvele),
dintr-o Renaștere în care oamenii se trezesc la
viață și continuînd, mai către epoca noastră, cu
scrieri eclatante din secolul XVIII francez (ale
unor autori precum marchizul de Sade,
Bretonne, Dulaurens), ca și cu romanul
(considerat primul ca gen) Fanny Hill (1748) al
lui Cleland, carte situată printre cele mai
urmărite, defăimate, interzise din istoria unei
literaturi, pentru mulți, de nișă, pentru alții de
neacceptat sub nicio formă ca gen. Iar în
secolele XIX și XX, fenomenul i-a interesat
inclusiv pe unii scriitori de primă mînă, precum
Flaubert, Gautier, Zola, Apollinaire și mulți
alții. Într-o altă linie (îndepărtată mult, pe alte
paliere) putem trimite spre cartea lui Margaret
Rosenthal, The Honest Courtesan, mai
cunoscută, probabil, prin ecranizarea echivalată la noi
sub numele Frumoasa Venețiană sau, în alt registru/
timp/ cod mental, Memoriile unei gheișe, romanul lui
Arthur Golden, foarte cunoscut, iarăși, printr-o
ecranizare de excepție. Nici literatura română (prin
texte, mai mult sau mai puțin cunoscute ale unor
autori precum Eminescu, Creangă, Macedonski,
Minulescu, Topîrceanu, Geo Bogza, Arghezi, Emil
Brumaru, Valeriu Stancu (în Cantina cu cearcăne) și
alții, desigur) nu face excepție. Dar, de departe, e de
remarcat un primat evident al spiritului galic,
deoarece francezii, se știe, sunt îndrăgostiți de magia
limbajului; de aici celelalte elemente (deduse din):
simțul ludicului, parodia/ ironia, calamburul,
răstălmăcirea, predilecția pentru selectarea unor
termeni mai mult sau mai puțin din categoria
apreciată drept „corozivă”, descrieri plasate între
grotesc și incitant etc., adică de ceea ce se poate
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constitui într-o posibilă rețetă a unui asemenea op.
Marea și adevărata problemă a acestor scrieri
(mult mai multe ca număr decît se poate bănui) este
aceea a graniței (subtile) dintre erotism și pornografie,
adică dintre investirea cu atribute ce țin de estetizant
și rămînerea (pe fond de grabă, de intenții subversive,
absență crasă a calităților literare aferente etc.) într-o
zonă a nonliterarului, acolo unde vulgaritatea
evidentă nu poate intra sub incidența unor intenții
literare care să o motiveze sau să o edulcoreze.
E un risc asumat să scrii un asemenea gen de
roman, aspect pe care Vasile Diacon (autor al
volumului Cocota de cauciuc negru, Cronedit, 2019,
prefață de Nicolae Crețu, cu desene de Radu Bercea)
probabil și l-a asumat. De aici și grija evidentă pentru
paratextualitate, vizibilă de la început pînă la sfîrșitul
cărții: titlul beneficiază de subtitlu („carte oprită la
lectură fetelor cuminți și snobilor pudibonzi”), cu o
dedicație șugubeață de efect („carte dedicată tuturor
viitoarelor posibile soacre ale domnișoarei Adina,
personajul nostru, care ar putea să crape de oftică
atunci cînd vor afla ce n-a ratat aceasta în anii juneții
sale”), cu două catrene pe post de motto semnate de
Mihai Haivas, a unui suculent text de final cu valoare
de postfață a autorului însuși, cu o anexă folclorică
(Doina racului, indicată ca text cules de la Aglăița
Zgaibădulce (sic!), sat Remezău, Vicov de jos, județul
Suceava...
Prefața lui Nicolae Crețu arată, într-o paradă de
erudiție de gen (dacă mai era nevoie) polivalența
resurselor de care dispune profesorul și eseistul
ieșean; simpla lectură a listei imaginilor semnate de
grafician este incitantă în sine; cît despre carte, sunt
destule de spus.
Cu o structură cu semnificație acceptată (32 de
secvențe plus cea de a 33-a intitulată „ultima
secvență”) volumul lui Vasile Diacon este o alcătuire
deliberat eterogenă: aventura unui intelectual care are
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curiozități și plăceri necenzurate, periplul unei femei
cu nume predestinat Bordelanus (prin care Vasile
Diacon reușește să creeze un anume tip, dincolo de
obișnuitele „femei ușoare”), note culturale,
peripatetizări ieșene, digresiuni, comentarii, exerciții
ludice, morale secvențiale etc. Nu întîmplător,
prefațatorul cărții, universitarul Nicolae Crețu
accentua un aspect: „Proza lui Vasile Diacon, fără
veleitare pretenții literaturizante, iese din intuirea unei
realități mai curînd sociologice și psihosociale,
proprie unor atare culise ale sexualității, distincte față
de mai vechea («tradiționala»?) instituție a bordelului,
ca și față de mai noile forme, atît de «inventive» și de
stimulate de tehnologiile «comunicării», de business
în domeniul a ceea ce anglofonii n-au întîrziat să
eticheteze drept sexonomics (economie a sexului)”.
Desigur, un asemenea roman ridică serioase
probleme. Dacă îl plasăm doar în zona observațiilor și
comentariilor sociologizante, se pierde (de acolo unde
e) dimensiunea literarului; dacă îl privim strict ca
obiect estetic, descoperim vulnerabilități evidente
dinspre cealaltă parte. Luîndu-le pe rînd, ceea ce este
în spațiul evidenței admise e faptul că suntem în afară
registrului pornografiei: atît în ceea ce se referă la
personajul principal, o figură simpatică, lipsită de
prejudecăți, care reușește să își facă un rost prin
avantajele oferite ne „nurii ei”, fără să transforme
această ocupație în ceea ce ține de practicile
formaliste ale „amorului tarifar”, cel puțin așa cum
sunt ele intrate în diferite tipuri de imaginar. Mai mult
chiar, prin Adina, romanul reușește un fel de
performanță nu chiar ușoară, aceea de a propune un
tip distinct, altul decît acela cunoscut de literatură
plus documentele realului. Cocota (fie ea și „de
cauciuc negru”) este un amestec interesant de
frumusețe obraznică, tupeu, absență a unor
elementare reguli de comportament, susceptibilă de
analfabetism cultural dar...simpatică, naturală,
practicînd un fel de corectitudine a ceea ce face (și
care, după cum spuneam, intră într-o zonă a
libertinajului relativ cinstit (din perspectiva ei),
reușind să dezvolte chiar o sumă de sentimente
personajului-narator. Relația dintre personajul ajuns
„puriu” (totodată narator) și mult mai tînăra „cocotă”
(termenul de amantă fiind prea mult pentru realitatea
obiectivă) permite o lungă gamă de descrieri aplicate,
în care descoperim elemente de artă combinate cu
restrîngeri la impresii dictate de o senzualitate
motivată; e ingenios acest joc între două perspective
de a vedea, de a înțelege, de a comunica (între artistic
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și colocvial): „Ea, cu gesturi leneșe, își desface
sutienul pe care îl lasă să cadă încet, întâi de pe un
umăr, apoi pe celălalt și cu o mișcare largă mi-l aruncă
în față. Mă holbez prostit la sâni și nu-mi pot lua
privirea de la ei. Un val de căldură îmi învăluie trupul,
urechile îmi țiuie, parcă și vederea nu mai era ce
fusese, iar tot corpul îmi este cuprins de un tremur
ușor. În cap îmi sună clopotele din debutul melodiei
cîntecului Like a Virgin, pe care o interpretează
admirabil Madona. Prin circumvoluțiuni aleargă
milioane de drăcușori. Sînii..., sînii, două bijuterii
feciorelnice cu zonele sfîrcurilor de un alb lăptos, întrun desen în formă de frunză de arțar, contrastînd cu
arămiul restului țîțișoarelor; alb ce fusese obținut la
nudism, lipind doar două frunze de acest fel pe ele”.
Am reprodus acest citat deoarece putem surprinde
un adevărat balans realizat de narator, cu aplecări spre
comic, ironie, poeticitate adaptată contextului,
investigarea fiziologicului, percepții și nuanțe
psihologice, invocarea autobiograficului, toate într-un
ludic (cu foarte multe exemple oferite de text, precum
aceea în care cucul unei pendule începe să cînte
asociindu-se cu un anume moment paroxistic) ce
domină copios toată desfășurarea romanului,
devenind tonalitate evidentă. E aspectul care
motivează sau ajută înțelegerea comportamentului
celor doi (un bărbat trecut spre vîrsta a treia și și
„nimfa” libertină, cocota, mai degrabă simpatică decît
simplă prostituată).
E de reproșat anumite intruziuni ale naratorului
care, fără a fi salvat de estetica postmodernă) găsește
nimerit, de multe ori, să invoce repere obiectuale din
lumea ieșeană, precum și unele „parade culturale”
care, menite să sugereze distanțele . Dincolo de
trimiterile (nimerite și de necesară echilibrare
sufletească față de cel care este editor al cărții, scriitor
apreciat și invocat prin anumite texte re-cunoscute de
spiritul discuției) alte trimiteri pot dilua, deseori, din
ceea ce romanul cerea imperios, adică o mai mare
independență a „lumii posibile”; altminteri, găsim de
toate într-un volum ce se citește fluent, cu o anumită
disponibilitate pentru strategii narative (spre
exemplificare, prima frază a romanului este reluată de
finalul textului: „Ajuns la anii cărunției întîrziate,
devenit puriu, cum ar spune amicul meu olteanul...”,
sugerînd infinirea circulară a ficțiunii romanești),
trezind interes literar în multe secvențe, nedumeriri/
semne de întrebare sau contestare în altele, ceea ce
conduce, în cele din urmă, spre rotunjirea unei cărți
care e menită să suscite interes și nu numai.
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MARIN PREDA – ANII FORMĂRII
INTELECTUALE
ŞI AI DEBUTULUI LITERAR

Dana Raluca SCHIPOR

CRITICĂ, ESEU

Cunoscut pentru interesul acordat istoriei
noastre literare prin cercetările întreprinse de-a
lungul timpului, istoricul Stan V. Cristea
readuce în vizorul publicului cititor de câțiva
ani cazul unuia dintre scriitorii a cărui operă,
ca a multora din aceeași perioadă, rămâne
strâns legată de condiționarea autorului de
către sistemul comunist. Cazul prozatorului
Marin Preda revine așadar în atenția istoricului
preocupat de reconstituiri și restituiri de epocă,
reflectându-se astăzi într-o serie de studii ce
fundamentează demersul mai amplu al
autorului. De la volumul din 2012 Marin
Preda. Repere biobibliografice, ,,dosarul” de
epocă al scriitorului se completează treptat,
adăugându-se o serie de contribuții dintre care
amintim volumele Marin Preda. Portret între
oglinzi (2015), Marin Preda. Anii formării
intelectuale (1929-1948) (2016), Marin Preda.
Repere biobibliografice (ediția a doua, 2017),
precum și numeroase articole răspândite în presa
literară a vremii, autorul ocupând din 1995, de altfel,
postul de Secretar al Fundației Culturale ,,Marin
Preda” din Alexandria.
Continuând seria studiilor dedicate autorului
romanului Moromeții, istoricul Stan V. Cristea revine
în 2019 cu o a doua ediție a volumului publicat inițial
în 2016, un volum care își propune cu precădere
reconstituirea primilor ani ai formării prozatorului
cuprinși între 1929 și 1948, într-un demers de
recuperare sistematică a unor etape fondatoare în
constituirea profilului intelectualului și a omului de
mai târziu. Marin Preda. Anii formării intelectuale
(1929–1948) prilejuiește în această a doua sa ediție
numeroase completări, reveniri și adăugiri, care
punctează direcțiile unei cercetări rămase încă
deschise. Biograful care are totodată avantajul
originilor sale comune cu cele ale subiectului
studiului său se apropie astfel cu precădere de
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perioada dintâi a formării scriitorului, urmărind
parcursul biografic fixat la începutul anilor 1929,
când elevul Călărașu T. Marin este înscris pentru
prima dată la școala primară din Siliștea-Gumești, și
încheind cu etapa ultimă dinaintea debutului literar
propriu-zis, a consacrării în volum a autorului
nuvelelor reunite sub titlul Întâlnirea din pământuri,
adică chiar în anul 1948.
În acest interval de aproape două decenii, primele
de altfel, premergătoare în toate sensurile debutului
literar deplin al autorului, istoricul întrevede de altfel
câteva etape distincte pe care le sistematizează în
șapte capitole aparte, dispuse astfel: 1929-1937 – anii
școlii primare de la Siliștea – Gumești; 1937-1938 –
perioada elevului normalist de la Abrud; 1938-1940 –
anii școlii urmați la Cristur; 1940-1941 – ultimul an
ca elev normalist la București după desființarea
bruscă a școlii din Cristur sub incidența
evenimentelor istorice din Transilvania; 1941-1943 –
perioada semnificativă a debutului publicistic și
literar, precum și a primelor contacte cu mediul
intelectual din București; 1943-1945 – perioada
intermediară a serviciului militar, fondator în anumite
privințe pentru scriitorul de mai târziu; și în cele din
urmă, perioada 1945-1948 aflată sub incidența
afirmării literare depline, și anume a debutul său
editorial, cu publicarea în 1948 a celui dintâi volum
de nuvele, Întâlnirea din pământuri. Acestei secțiuni
de restituiri biografice i se adaugă totodată un cuprins
generos de documente, facsimile și fotografii
(documente școlare, scrisori, articole de presă etc.)
care nu doar că ajută la completarea dosarului și a
imaginii de epocă, dar totodată susțin demersul
riguros al cercetătorului ce fundamentează studiul
arhivelor cu cercetarea indispensabilă de teren.
Astfel că irigările autobiografice din proza lui
Marin Preda constituie în cazul demersului
istoricului Stan V. Cristea un punct important de
interceptare a vieții și a operei, aflat undeva la
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intersecția lor, dar reorientat permanent înspre
reconstituirea certificată, documentată arhivistic și
bibliografic a peisajului de epocă, în acest sens,
imaginarul romanesc constituind mai degrabă un
punct intermediar de sprijin pentru cercetătorul
preocupat în principal de reconstituirea istorică și
documentară. Apelând la documente de arhivă și la
evocări ale foștilor colegi și ale cunoscuților (familie,
scriitori, profesori), dar totodată și la propriile
confesiuni din interviuri, intervenții ocazionale și mai
important, din romanul considerat autobiografic
Viața ca o pradă, reflectând permanent adevărul
istoric și prin prisma transfigurărilor ficționale din
romanele cunoscute ale prozatorului, volumul revine
metodic, într-un demers consistent de aproape cinci
sute de pagini, asupra tuturor acestor etape
premergătoare consacrării scriitorului, cu declarata
conștiință a întregirii profilului de prozator: ,,Istoria
literară are întotdeauna nevoie de certitudini, însă în
ceea ce-l privește pe Marin Preda, poate că nu le va
găsi niciodată, în deplinătatea lor, în realitatea nudă a
faptelor. Îi revine, de aceea, istoricului literar, datoria
de a le căuta, ceea ce, la rându-ne, am și făcut,
suprapunând peste rememorările scriitorului și
evocările unor colegi sau ale unor confrați,
informațiile obținute în urma investigațiilor în
arhivele școlilor pe care scriitorul le-a urmat...” (p.
170).
Urmărind acest proces complex și multilateral de
,,formare intelectuală” a prozatorului, autorul
studiului își sprijină rezultatele investigației pe câteva
aspecte fundamentale, identificând de pildă, printre
altele, figurile de influență din anii primi ai
învățăturii (figuri profesorale de impact), prieteniile
fondatoare de mai târziu (semnificative fiind cele
literare din perioada bucureșteană) ori manifestările
,,adevăratei vocații a solidarităților de generație
literară”, vocație pe care o recunoaște prozatorului
dintru început, și nu în ultimul rând, investigând cu
scrupulozitate istoricul lecturilor autorului, eșalonate,
la rândul lor, în funcție de etapele formării sale.
Urmărind pe elevul Călărașu T. Marin, după
mamă – Preda, cu vocația sa pentru învățătură din
primii ani, reflectată și în rezultatele școlare,
cercetările recuperează imaginea copilului retras în
podurile pline de cărți ale celor câțiva învățați ai
satului, unde gustul pentru lectură se aprinde tot mai
tare, în vreme ce scrisul abia învățat se exersează cu
primele compuneri școlare. Există în această
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perioadă figuri importante care vor deveni, de altfel,
modele pentru următoarele personaje din scrierile
prozatorului, în vreme ce memoria scriitorului de mai
târziu va reveni cu precădere asupra a două modele
didactice, primului datorându-i însăși învățarea
cititului, celui de-al doilea, conștiința rigurozității
intelectuale. Rămâne în istoria literară consemnată
întâlnirea elevului Preda din perioada sa ca elev al
Școlii Normale de Băieți din București cu profesorul
Nicolau Iordache, numele de drept al criticului și
istoricului literar Vladimir Streinu. Întâlnirea mai
degrabă nefericită pentru elevul încă nedeprins cu
rigoarea scrisului, dar cu pasiunea certă a literaturii și
a exercițiilor literare, avea să facă pe prozatorul de
mai târziu să perceapă episodul terorii virgulelor, ca
simbolic, cu toate că într-un interviu din 1969 Preda
făcea mărturisirea dezamăgirii, amintind că ,,Elevii
nu-și iartă profesorii care-i dezamăgesc”. Dar
evenimentul care trezește nemulțumiri elevului de
atunci nu împiedică pe prozatorul aflat la debut să
adreseze pe prima pagină a cărții sale dintâi și o
dedicație profesorului de atunci, cu mulțumiri
,,pentru disciplina gândului”.
Faptul că elevul din perioada școlarizării
bucureștene ,,seamănă din ce în ce mai puțin cu cel
din anii anteriori”, este pus de istoricul literar pe
seama a câtorva conflicte interioare, dar și pe seama
unor schimbări ce marchează preocupările
intelectuale ale acestuia, tot mai mult orientate către
lectură și pasiunea pentru scris, fapt la care contribuie
în mod semnificativ și atmosfera intelectuală pe care
o descoperă prin contact direct și tot mai intens cu
mediul cultural bucureștean. Din această perioadă
premergătoare consacrării prozatorului rămân
semnificative legăturile cu generația de scriitori a
momentului, dar mai cu seamă legăturile deosebite
pe care le stabilește cu Geo Dumitrescu, pe de o
parte, cel care îi intermediază intrarea în rândul
câtorva redacții a unor publicații importante ale
vremii și îi prilejuiește de fapt debutul publicistic din
1942, dar și cu Miron Radu Paraschivescu, ,,nașul
său literar” declarat, așa cum îl numește însuși Preda
într-un interviu din 1964. Primele bucăți literare
trimise la revista ,,Albatros” unde redactor-șef era la
acea vreme Geo Dumitrescu marchează, de fapt,
primul contact cu cercul albatroșilor, cu toate că
revista va fi curând interzisă de Cenzură. Apropiat al
grupului, parte totodată din ,,generația pierdută”,
generația războiului, alături de alții precum Constant
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Tonegaru, Ion Caraion, Sergiu Filerot ori Virgil
Ierunca, Marin Preda va figura totodată cu numele și
într-un viitor număr, niciodată apărut din pricină că
activitatea revistei este la scurt timp întreruptă de
Cenzură, al caietului ,,Sârmă ghimpată” (tot o
încercare de revenire în presa literară a albatroșilor),
unde urma, se pare, să publice poezia Întoarcerea
fiului risipitor, un text de altfel, între puținele texte în
versuri ale prozatorului, readus în vedere postum.
Nici contactul cu cercul lovinescian Sburătorul
nu rămâne un episod de trecut cu vederea, câtă vreme
despre experiența primei lecturi în cadrul cenaclului
distinsului critic, Preda va vorbi într-un eseu ca Un
semn de întrebate, de pildă. Schița De capul ei și mai
apoi Calul au parte de prima audiție în cercul
scriitorilor de la Sburătorul, de față fiind și criticul E.
Lovinescu, care, deși rezervat față de cel de-al doilea
text, remarcă talentul tânărului prozator
recomandându-l, se pare, ulterior, împreună cu
Perpessicius, redacției ,,Evenimentului literar”, unde
de altfel Preda intră în această perioadă ca secretar de
redacție. Experiența și contactul scurt cu Lovinescu
de la începutul anului 1943 găsea pe critic în ultima
sa perioadă de viață; în luna iulie a aceluiași an, întro permisie pe care Preda o ia în cadrul serviciului
militar, prozatorul participând, mărturisește acesta, la
funeraliile marelui critic, alături de poetul Constant
Tonegaru.
Pe lângă semnificativa ,,solidaritate de generație
cu albatroșii” pusă în lumină permanent pe parcursul
studiului, o secvență referențială rămâne și aceea a
debutului publicistic al scriitorului. Într-un capitol
aparte, dedicat anilor debutului literar, istoricul Stan
V. Cristea ține să diferențieze alături de istoricii care
au semnalat la rândul lor acest lucru, între cele două
așa-zise debuturi ale prozatorului, punctând pe de o
parte debutul real, ,,debutul literar absolut” cum îl
numește istoricul literar, și pe partea cealaltă debutul
simbolic, adică momentul ales de scriitor ca moment
recunoscut și asumat al afirmării sale literare.
Debutul din 20 ianuarie 1942 din revista ,,Tinerețea”
rămâne astfel legat de schița intitulată inițial Nu
spuneți adevărul, devenită ulterior, atunci când este
inclusă în volumul său publicat în 1948, Înainte de
moarte. Tot din această perioadă, semnalează
istoricul, datează de altfel și debutul publicistic cu o
recenzie la două plachete de versuri, apărută într-o
publicație bucureșteană. Decizia prozatorului de a
vorbi despre debutul său literar ca despre un moment

prilejuit cu precădere de poetul Miron Radu
Paraschivescu odată cu apariția schiței Pârlitul în
ziarul ,,Timpul” din 15 și 16 aprilie 1942, afirmație
reluată cu fiecare prilej de prozatorul însuși, inclusiv
de o parte din critica și istoria noastră literară, este
confruntată cu o serie de probabile considerente ce
pun în lumină locul apariției, contextul ce a prilejuit
publicația, precum și faptul că aparițiile ulterioare,
proze precum Calul, Salcâmul ori La câmp apar în
același loc.
Până la anul debutului în volum și al afirmării
literare, moment referențial la care de altflel
cercetarea de istorie literară a autorului se oprește în
cadrul acestui volum, intermediară rămâne și
perioada serviciului militar ale cărei beneficii
literare, se consideră, apar indirect, în etapele
ulterioare, experiența fiind legată de apariția mai
târziu a unor schițe și nuvele fie publicate în presa
vremii (Plecarea, Îndrăzneala, Prizonierul etc.), fie o
parte rămase în manuscris (Un luptător ori
Dezarmarea), fie fructificate apoi în cadrul
romanelor Moromeții și Delirul.
De la anii formării intelectuale, la debut și prima
apariție în volum, o istorie măruntă a vieții cea de
toate zilele freamătă pe fundal, acutizând o luptă dată
între dorința afirmării intelectuale și necesitatea unei
slujbe, între lipsuri și refuzuri, între prietenii și
conjuncturi favorabile devenirii prozatorului de mai
târziu. Primul roman Fereastra, scris la nouăsprezece
ani, în perioada Școlii Normale urmate la București și
primele texte trimise la revista ,,Albatros” din aceeași
perioadă, respingerea primită din partea lui N.
Crainic de a publica în revista ,,Gândirea”,
înregistrează fragmente, între altele, ale începuturilor
dinaintea debutului literar propriu-zis al prozatorului,
al tânărului care ia tot mai mult contact cu atmosfera
și lumea culturală a Bucureștiului. Reconstituind o
epocă, radiografiind cu instrumentele istoricului
avizat (arhive, confesiuni, mărturii și documente de
epocă) anii formării intelectuale, volumul de față
rămâne astfel o contribuție de istorie literară
autentică în care profilul prozatorului Marin Preda se
completează în lumina influențelor și a modelelor, a
începuturilor de lectură și a primelor contacte literare
importante, care marchează definitiv ulterioarele
etape ale maturității literare.
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TUDOR ARGHEZI
SAU GÂLCEAVA CU SINELE
Adrian Dinu RACHIERU

POEZIE

Văzut ca un om „de mari contraste”,
suportând, în timp, un șir de violente redefiniri,
crezându-se un „cercetaș de cuvinte”, chiar un
vraci, în ochii lui Șerban Cioculescu, Tudor
Arghezi, urmând cazna scrisului, o „meserie
afurisită”, cum zicea, a încercat „să se fabrice
singur”. Psalmist cârcotaș, turnând în vers
miere și venin, iscusit artizan, dar și reformator
(v. estetica urâtului, domesticitatea), dominând
mișcarea modernistă de la noi, Arghezi,
dizolvându-și eul multiplu (cf. I. Simuț), s-a
metamorfozat în varii chipuri și într-o „sintaxă
specifică” (cf. Vl. Streinu). Iată un Portret lămuritor:
„Sunt înger, sunt și diavol și fiară și – alte –
asemeni”. Așadar, între sacru și demonic, fulgerând
blesteme sau îngânând poezia-rugăciune, alimentând
o abundentă exegeză, poetul-făurar se considera
rodul meșteșugului, acoperind zilnic „un ochi de
hârtie cu slove”. A debutat editorial târziu (la 47 de
ani!), după ce își încercase forțele în suplimentul
literar al ziarului Liga ortodoxă (1896), condus de Al.
Macedonski, semnând Ion N. Theodorescu. E drept,
proiectase Agate negre, dar volumul Cuvinte potrivite
(1927), modest botezat, oricum eterogen, ascundea
un uriaș orgoliu, anunțând, prin dramatismul
dramatic infuzat, o necurmată gâlceavă cu sine. Ca
„poet-orchestră” (Manolescu 2008:620), fără căință,
purtând o „bubă pământească”, se va dezvălui într-o
opera proteică, labirintică, amestecând, zicea G.
Călinescu, două tărâmuri (material/spiritual),
descoperind că în cer „era târziu”. Suflet țărănesc, dar
autor licențios în ochii puritanului Iorga, irespectuos,
cu vervă iconoclastă și libertate asociativă, poetul,
sub aparența simplității, și-a dovedit meșteșugul,
urzind „frumuseți și prețuri noi”, oferindu-ne, spre
senectutea conciliantă, „eul însutit”, cuprinzând
lumea, fără a-și trăda natura duală. Fie că
ierodiaconul Iosif se dezlănțuie într-o satiră
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anticlericală (v. Icoane de lemn, 1930), dezvăluind
mediul monahal, fie că relatează, cu spirit plebeian,
despre „cele de jos” în tabletele din Poarta neagră
(1931), o carte a temniței sau încheagă o cosmogonie
ludică, de respirație paradisiacă (v. Cartea cu jucării)
ori, ironizând metoda balzaciană, se încearcă, fără
mari reușite, în roman, apreciindu-l (primul!) pe
Urmuz, pentru a ne da, în Cimitirul Buna-Vestire, o
frescă grotescă, Arghezi e, mereu, între „lumină și
mâzgă”, descoperind – într-un imaginar
contradictoriu – „tezaure mocnite”.
Deși „exclusiv poet”, cum aprecia Pompiliu
Constantinescu, el și-a impus aventura romanescă;
iar publicistica abundentă și, cu deosebire, execuțiile
pamfletare ni-l dezvăluie integral: fluctuant om de
stânga, fără ideologie, adulator carlist, injurios, „gură
spurcată”, inventiv, contestatar, contondent,
totdeauna calofil, slobozind condeiul (o „sculă
tăioasă”) „în răspăr”, mereu „singur și pieziș”, uitând
de „pravila de morală practică”. Chiar dacă ne-a
servit „o lecție de ambiguitate” (Grigurcu 1989: 84),
Arghezi rămâne un „învietor de limbă” și ne
îngăduie, judecând stilistic, a-l percepe unitar, în
pofida echivocului, a repetatelor eschive, mesajul
fiind surclasat de stil. „Placă turnantă” a liricii
noastre interbelice (cf. Ov.S. Crohmălniceanu), el
prezintă o biografie încărcată, de la colaboraționism
la arghirofilie, slăvind cu întârziere, după o
recuperare seismică, „reîntemeierea virginală” a
veacului nou.
Cei care-i reproșează opera „vătămată”, de
circumstanță, împing judecata morală până la a-i
contesta cota de mare poet. Iată, Monica Lovinescu,
deplângând „osanalele potrivite” livrate de Arghezi
după anii de tăcere, lingușind „descălecătorii”
comunismului, scrie apăsat: „Dacă într-adevăr Tudor
Arghezi va fi confirmat de istoria literară de mâine ca
mare poet român, atunci poezia română ea însăși va
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fi mereu pătată de vinovăție” (Lovinescu 2014 : 306).
Cedându-și pana regimului, el, înscris „la loc de
frunte” în lista compromișilor (Nițescu 1995: 142)
sau chiar „între marii compromiși ai începuturilor”,
lângă Sadoveanu și Călinescu (Lovinescu 2014:
189), poartă stigmatul „furtului de verb și de
conștiință”.
Se uită că Arghezi s-a lăsat greu, însuși afirmarea
sa fiind greoaie. Ion Barbu, de pildă, refuzându-i
intelectualitatea, descoperea o poezie „castrată”,
„fără mesagiu”, o biată „potrivire a cuvintelor”. Iar
Miron Radu Paraschivescu, ca epigon gelos, îl
denunța ca „impostor” (1945), promițând că îi va
cerceta „drumurile”, opera și viața „din încheieturi”.
Ceea ce va face în Scânteia (nr. 764 / 3 martie 1947),
punând în discuție atitudinea / tribulațiile unui liric
național „de ultimă oră”, cerând poetului Premiului
Național „o revoluție lăuntrică”. Recunoscându-i
„măiestria meșteșugărească” și „fermecătoarele
invenții lirice”, reamintindu-i, însă, rătăcirile:
lăudând „vântul de bărbăție” al lui Hitler, inclusiv
refuzul luptei în fața „porcăriei vieții”. Și conchizând,
într-un „atac funebru” (cf. R. Cesereanu), că Arghezi
face parte „din galeria poeților ce mor prea târziu”.
Pregătind „regicidul simbolic” (cf. A. Mitchievici),
semnat de Sorin Toma, inaugurând „epoca
mărțișorului ostracizat” (Ungheanu 1985: 359),
poetul canonic fiind scos din circulație și intrând în
legendă.
Pe de altă parte, dincolo de opacitatea unui Iorga
(„un clapon critic”), dacă recitim ce scria Pompiliu
Constantinescu înțelegem de ce era greu de fixat
„unda mare” a creației argheziene (v. Vremea, nr.
491/1937). În fond, poetul, ca „vrăjitor al
cuvântului”, cânta miracolul vieții, taina poeziei sale
fiind precum taina existenței, „evidentă și totuși
ascunsă”. Oricum, profeția era limpede: „peste
cincizeci de ani, d. Tudor Arghezi va fi un clasic, iar
expresia sa, ce pare astăzi violentă, va fi cristalizată”
(Constantinescu 1989 : 280). Încât ținta a fost bine
aleasă, „caracterul întâmplător al cazului Arghezi
fiind exclus” (Ungheanu 1985 : 365). În numele
„igienismului ideologic”, eseul lui Sorin Toma,
„exemplar”, de mare ecou, îndeplinea rolul unui
„manifest literar al realismului socialist” (Mitchievici
2016 : 22), fiind un prim text canonic, dând tonul
revizuirilor patronate de „biopolitica totalitară”,
încurajând literatura sănătoasă. Devenit caz
patologic, Arghezi trebuia izolat printr-un gest de
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intimidare, pe front larg, capitalizând toate culpele.
Într-un posibil „muzeu” al proletcultismului, execuția
publică a poetului, ca „sarcină de partid” (primită
direct de la Iosif Chișinevschi, se explica cel
mandatat), se voia „o castrare cu ceremonial”,
punând în joc „mașinăria falică” a Scânteii
(Cesereanu 2003 : 86). Serialul de tristă faimă (5, 7,
9, 10 ianuarie 1948) comite „un fel de regicid”
(Cesereanu 2003 : 81), pregătind în context (cu atâția
arestați, interziși, reeducați, recuperați) saltul de la
linșaj la anexare, semnând pactul cu Puterea. Așadar,
„răsfoind volumele lui Tudor Arghezi”, Sorin Toma
devine „țapul ispășitor” al asaltului, mobilizând – sub
strategia anonimizării – alte condeie agresive,
dispuse să cauționeze năvala „înlocuitorilor”.
Bineînțeles, și în interbelic Arghezi a fost supus
contestațiilor; dar diatribele anterioare, observa M.
Ungheanu, n-au produs și efecte social-politice.
Acum, supus privațiunilor, în plin dezmăț
proletcultist, Arghezi trebuia nu doar detronat, ci
exclus. Și, ca vestitor al unei lumi noi, vădind
„căruntețe combatantă” (cf. G. Călinescu), răsare pe
firmament
versificatorul
Alexandru
Toma
(pseudonim dăruit de Caragiale, în 1896, la Epoca
literară, lui Solomon Moscovici), fost coleg de liceu
cu I.C. Parhon, ajuns poet oficial, un clasic în viață,
sărbătorit cu fast, la cei 75 de ani, la Academia RPR
(14 februarie 1950). Rescriind Glossa eminesciană,
invocând catarge „dârze” și lupta „de soi nou”, ajuns,
în ochii lui G. Călinescu, „profesor de energie”, după
ce Regina Maria îl gratulase ca un „gentleman
socialist” (tradusese, în 1897, din Carmen Sylva), el
râvnea, ajutat de ofensiva fiului, respectabilitate. Fără
posteritate, din fericire. Iar Sorin Toma, ca executor
zelos, convocând registru putrefact, va încerca să
scrie chiar pe tipar arghezian (frenetic, se știe,
risipind sudalme, încălcând tabuuri, pamfletarul
practicând înjurătura ca „artă literară”), reușind doar
o execuție comandată, conchizând, cu generozitate,
că dacă Arghezi n-ar fi ucis artistul din el, „ar fi putut
deveni un mare poet”. Scris ca sarcină de partid, sub
indicații dejiste, articolul-serial devenise obiect de
studiu, ca model de militantism intolerant. Dar
articolul lui Sorin Toma, mișcându-se în anturajul
puterii, „n-a fost un act critic solitar” (Ungheanu
1985:361). Fostul redactor-șef al Scânteii (19471960) va recunoaște căit, la recitire, depănând
„amintirile unui fost ziarist comunist” (v. Privind
înapoi, Editura Compania, 2004), că „s-a integrat
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funcțional în arsenalul ofensivei partidului”,
semnând un articol nociv, aberant, „de tristă
amintire”, fără a-și renega, însă, „idealurile pure ale
tinereții”. Procesul Arghezi a fost redus ad personam,
la o afacere de familie, Partidul fiind scos din culpă,
constata M. Zaciu. Dizgrațiatul Arghezi, predicând
deznădejdea, nu optimismul social, se dovedea un
opozant „intratabil”, fiind înlocuit cu noul clasic,
brusc „rostuit”, azi irecuperabil. De altfel, însuși
Sorin Toma, ca „primul critic marxist al literaturii
române” (Selejan 2011:148), girând, ca „procuror”,
acest proces de presă, a suportat seismele epocii și
capriciile politrucilor: a fost exclus din partid în
1963, reabilitat în 1970 și apoi, în 1988, a plecat în
Israel, fără a clarifica subiectul, deși a promis
„adevărul”. În chestiune au intervenit multe alte voci,
manevrând fraudulos faptele. Cazul lui Ștefan Voicu,
de pildă, rostindu-se Cu privire la cazul Arghezi (v.
Manuscriptum, nr. 24/ 1983). În replică, Fănuș
Neagu, inițial în Luceafărul (cu tăieturi cenzoriale) și
apoi în Noua Revistă Română (nr. 2/1996) a încercat
să analizeze „infamia”, concluzia prozatorului fiind
că „sfera vinovăției” era mult mai largă, mulți punând
umărul la „rotunjirea mârșăviei”. Sorin Toma, scria
ferm Fănuș Neagu, „a fost numele unui complot la
adresa culturii române” (Neagu 1996:33).
Proscrisul Arghezi fascina și prin interdicție, încât
ucenicii Școlii de literatură, așa cum povestește
Marin Ioniță (v. Kiseleff 10: Fabrica de scriitori,
2018), se „rătăceau” pe la Mărțișor în anii de
prohibiție; printre ei, Labiș și Gheorghe Grigurcu,
descoperind un ins scăzut la trup, cu voce stinsă,
proaspăt revenit (cu Prisaca, 1954) și apoi, în „epoca
muncitorească”, copleșit cu onoruri, oferind „texte de
porunceală”. A face din Arghezi „marele prostituat”
(cf. V. Ierunca), refuzând a înțelege tragismul unei
epoci întunecate, înseamnă a judeca strâmb, cu
măsuri diferite. Monica Lovinescu încercase să scuze
dogmatismul primilor ani republicani, considerând
fenomenul „un simplu oportunism”, semnatarii
nefiind staliniști, ci biete „instrumente”, livrând
regimului, cu entuziasm comandat, „rația cotidiană
de cuvinte” (L’alternative, nr. 20/1983). Or, Sorin
Toma vrea să ne asigure că sarcina „venea de sus de
tot”; poetului trebuie să i se dea „o ripostă drastică”,
cel puțin din trei motive. El primise, în 1946, într-o
primă tentativă a Partidului de apropiere
(eșuată),Premiul Național pentru poezie, nu încuraja,
în tabletele sale, literatura angajată, iar volumul Una
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sută una poeme (1947), cu două poezii eliminate,
aluzive la ocupanții sovietici, fusese dat la retopit.
Deci rezistența lui merita „un drastic avertisment”,
articolul antiarghezian Poezia putrefacției sau
putrefacția poeziei având și rolul de a zdruncina
„influența și prestigiul de care se bucura” (Toma
2011:12). Or, poetul, pus la zid, stigmatizat, va
încerca o salvare literară. Fiindcă, pentru Arghezi, „a
scri înseamnă a publica”. Și va deveni, după 1955,
„adeptul constrâns al unui regim” (Simuț 2012:203),
volumele-tribut 1907. Peizage (1955) și Cântare
omului (1956) fiind dovezi de îndreptare, T. Vianu
descoperind, în ultimul titlu, proteic-sociogonic, un
ardent „patos socialist”. Dacă nu uităm un vechi
avertisment, însuși Arghezi recunoscând că „în mine
sunt niște doi”, am putea avansa ipoteza că
„născocitorul”, fie și meșteșugar obosit, își juca
supraviețuirea, simulând adeziunea, după ce, tăcând,
rezistase ani grei. Acum, răsplătit, răsfățat,
bucurându-se de atențiile regimului devine „iscoditor
de texte”, semnând tablete „de serviciu”, pledând
pentru culturalizarea maselor ori blamând trecutul
„nemernic”. Dar și volumele în avalanșă, cu impresii
din Uniunea Sovietică, „năucit” la Kremlin (Din
drum, 1957), broșura Două timpuri (1957) ori Lume
veche, lume nouă (1958) pot fi citite „pe dedesupt”.
Revenirea, cu astfel de texte echivoce, festive,
folosind „o cerneală mai gustoasă” sub oblăduirea
Partidului, în care Beniuc descoperea o reînnoire
„eclatantă”, sunt reverențele unui poet vârstnic,
sărbătorit la 80 de ani (v. Gazeta literară, nr. 22 / 26
mai 1960), ținând discursuri la Conferința scriitorilor
(1962) cu „lustru literar” (Marcu 2014 : 205),
marșând pe „marele contrast dintre două timpuri”.
Era membru al Academiei RPR (1955), primise
Ordinul Muncii (clasa I), Premiul de Stat și fusese
ales deputat MAN (1957), în 1965 fiind încununat cu
Premiul Herder. Încât, peste ani, el rămăsese
credincios unei vechi devize, cum citim într-un serial
din Ramuri (aprilie-mai 1929), convins că „artistul
și-a căutat întotdeauna un stăpân”. Dar strecurând
fraze cu dublu înțeles. Comentând Un recital (v.
Gazeta literară, nr. 16/ 1962), „înfricoșat” de
avalanșa de atenții, ar vrea să evadeze din sală, dar
constată că n-are pe unde ieși; „ușile sunt închise”.
Aici Luminița Marcu indica o posibilă fabulă, finalul
abrupt configurând „scena culturală din timpul
regimului comunist” (Marcu 2014:215). Sau
proslăvind colectivizarea (pe lângă temele zilei,
73

precum dezarmarea sau lupta pentru pace),
scriitorimea – constata Arghezi – simțindu-se, și ea,
„colectivizată”.
Dincolo de fanfaronada oficială, de suprafață
triumfalistă, descoperim în volumul Anii tăcerii
(1948-1955), editat amatoristic la Arad, cu multe
erori de transcriere, cum sesiza, într-o analiză
acribioasă, Ion Simuț, un Arghezi dilematic. Textele
salvate de Baruțu vin din anii marginalizării, când
„de ani la rând cuvântul zace”; iar fotocopiile ne
dezvăluie uriașul travaliu, poetul răsucind neobosit
sintaxa (cu tăieturi, inversări, adaosuri). Volumul,
trimis neprofesionist în lume, riscă, însă, „să
consacre editorial” o puzderie de greșeli (Simuț
2014:210).
*
Despre oltenismul poetului s-a vorbit îndelung.
„Cu originea pământească în Gorj”, cum mărturisea,
Tudor Arghezi (1880-1967) lasă să se întrevadă, în
paginile sale, „un duh pandur” (cf. Gh. Grigurcu).
Dacă emergența spiritului oltean, ca „rezervor de
energie” (cf. P. Pandrea) a fost demult recunoscută,
Z. Cârlugea, un cărturar destoinic, a purces la o
investigație răbdătoare a traseelor argheziene,
semnând, cu empatie sobră, utile reconsiderări biobibliografice. Poetul spulbera orice dubiu, acceptând
că s-a născut la București „printr-o împrejurare de
pripășire oltenească”. Iar rădăcinile gorjene, ca
blazon de noblețe, fie și sub zodia polemicii pentru
unii exegeți, primesc, sub pana lui Arghezi, o dublă
confirmare: „sunt și eu o țâră Gorjean, odată prin
lagăr și odată prin descendență” (v. Gorjiul și
Gorjanul, în Adevărul, 11 decembrie 1946). Dincolo
de seva lingvistică și lexemele arhaice, chemarea
obârșiilor lucrează; poetul va invoca fie „mânia
bunilor”, fie osemintele „vărsate-n mine”, ivind –
testamentar, cu verb energic – „cuvinte potrivite”,
având condeiul drept „băț de credință”. Și în lagărul
de deținuți politic de la Tg. Jiu, ca „mosafir
temporar”, cu numărul matricol 5624, pentru
pamfletul Baroane (vizat fiind ambasadorul
Killinger), va fi „cruțat”/ tratat „blajin” de colonelul
Leoveanu, mărturisind chiar, într-o scrisoare către
Jean Bărbulescu, proprietarul ziarului Gorjanul, că
„mi-e dor de Lagăr din pricina Comandantului”.
Sunt multe episoade enigmatice, încă aprig
controversate în biografia argheziană, de la scurta
experiență monahală (dar de mare impact în creație,
rezonând spiritual) la „apariția” lui Eliazar-Lotar
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(Elly Lothar), fiul parizian (n. 1905), din legătura cu
Constanța Zissu, prima soție.
Ca „om misterios” (cf. Mirel Anghel), de origine
bastardă, cu secrete biografice, parcimonios în
dezvăluiri, fostul călugăr a întreținut piste false, fără
a curma cu răspunsuri clare, univoce, puzderia de
întrebări / versiuni asupra originilor. Își dorea un
nume care să „zbârnăie”; de unde, probabil,
împrumuturile, adăpostit sub mulțimea de
pseudonime. Semnând, din 1904, Tudor Arghezi, el
și-a oficializat numele abia în 9 mai 1956! Unii îl
derivă de la Argesis, numele roman al râului Argeș
(cf. Constantin Popescu-Cadem), alții, precum D.
Micu, îl leagă de Arie și Ghezi (doi eretici), poetul
iscălind și T. Ar-Ghezi. În fine, Ferenczes Istvan, în
volumul-surpriză Arghezi-Ergézi, pune umărul la
elucidarea tainei și aduce în atenție o secuiancă,
Ergézi Rozália, născută la Vlăhița, Arghezi fiind
copilul din flori al viitoarei bone (a lui Mitzura și
Baruțu), ceea ce ar explica de ce poetul, bucurânduse de veri fericite în zona Băilor Homorod, „știa puțin
limba maghiară”. Și căreia i-a asigurat o secretă
ocrotire, Rozália, ca „mamă curată”, murind în 1944,
într-un spital de psihiatrie de lângă București (v. Din
flori, poezie inclusă de cei care au „îngrijit” volumulraritate Anii tăcerii, maltratând textele, Arad, 2010).
Și „meteorica” sa prezență în viața monahală,
vădind lipsa vocației, și experiențele închisorii, în trei
rânduri, culminând cu „procesul ziariștilor” (alături
de Slavici) și lungul exil interior după atacul lui Sorin
Toma, ca „procuror principal” (Popa 2001 : 123),
atac reluat în iunie 1948, într-o broșură de mare tiraj
sunt, desigur, episoade extrem de dificile. Mai ales că
articolul-necrolog, fie el și „colectiv”, semnat, însă,
de un activist de vârf al partidului nu îngăduia o
replică. Nimeni nu i-a venit în sprijin lui Arghezi,
trebuie să reamintim. Încât, „singur și pieziș”, fire de
răzvrătit, „cu mare potențial conflictual” (cf. M.
Ursache), poetul, fără etică și idealuri în ochii lui
M.R. Paraschivescu, amână „noua vasalizare” (cf. M.
Popa), deși, până la urmă, va ceda. Cert, „omul a
dăunat operei”, va conchide Dorina Grăsoiu,
reconstituind receptarea în Bătălia Arghezi, „de la
debut până la centenar”. Adică: tabuizat, desființat,
carantinat și, în cele din urmă, preamărit, acceptând
avansurile noului regim. „Tributul” său, des
incriminat, se cuvine privit mai atent. Scrise în epoca
de interdicție, ne previne Baruțu T. Arghezi, cele
două volume „de acomodare” i-au asigurat
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penetrarea în „canonul dejist” și manuale (Negrici
2019:151), ținând de un proces seismic, de
recuperare prudentă a moștenirii literare, prin filtru
ideologic. Fiindcă, în nevoie vitală de legitimare,
Arghezi, dintre cei mari, putea fi o prezență utilă
pentru regim, chiar și „de fundal”. În fond, antitetic
în „peizage” și triumfalist în celălalt volum, cântând
măreția omului, el, „clarificat” ideologic, descoperea
lupta de clasă și progresul științific al noii epoci. Dar
și acolo, textele sale rămân „profund personale” și
„parțial lizibile”, conchidea unul din traducătorii săi
recenți, Benoît-Joseph Courvoisier, într-un articol de
escortă (v. Antologia Între două nopți/ Entre deux
nuits, adunând „poeme alese”).
Sfidând orice „încadrări” (școli, curente, grupuri),
revendicat, repudiat, „desființat” și oficializat, văzut
ca un encomiast legionar, regal, antonescian,
antibolșevic, comunizant, „tabletistul” Arghezi era
taxat în noua eră fie ca un irecuperabil decepționist
(cf. N. Moraru), fie ca un „revoltat haotic” (cf. I.
Vitner). Un „flașnetar” care, zicea îngăduitor Z.
Cârlugea, a jucat o carte inteligentă „de juvete”,
păcălind regimul, salvând opera. O operă postbelică
în care, observa Alex Ștefănescu, „rămânea loc și
pentru arghezianism”. Dar, în întregul ei, judecată
sub o prezumtivă unitate, sau considerând, precum Ș.
Cioculescu, că primatul poet sau prozator, o dispută
care a învolburat spiritele, e o falsă problemă,
elementele fiind „nefungibile”. Arghezi rămâne,
indiscutabil, momentul de vârf al poeziei noastre în
trecutul secol. Salutând intrarea sa, ca membru titular
al Academiei, G. Călinescu îi recunoștea genialitatea,
inegalabila artă plastică, îmbogățind geografia
noastră literară, zicea criticul, cu „un munte nou”
(Călinescu 1972 : 84). A fost la un pas de a primi
Premiul Nobel, relatează Baruțu T. Arghezi,
„laureatul” dăduse și un interviu agenției Tanjug,
iscând, la noi, previzibil, un blocaj academic și
revolta celor de la Uniunea Scriitorilor. Până la urmă
a plecat, sub semnătura lui Al. Philippide, și
Recomandarea, dar alesul, la presiunile Moscovei, a
fost Șolohov, deși 1965 era anul Poeziei, încălcânduse, astfel, „formula bivalentă a premiului” (Baruțu T.
Arghezi 1999:225).
Interogativ, mânat de ispita căutării, voind a scăpa
de îndoială și sfârșind în tăgadă, conștientizând
limitele, Arghezi a propus o transcendență laică,
anunța Șerban Cioculescu încă în 1945! Dar această
mitologie personală, cu substrat eretic, nu putea fi
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urmată în anii postbelici de noii poeți. Nici universul
domestic-bucolic, de prospețime și umilitate,
inventariind mărunțișuri și, cu atât mai puțin,
meditația religioasă, slăvind o relație ambiguă (între
tăgadă și smerenie) cu un Dumnezeu, și el,
domesticit, „în tainică lipsă”, n-ar fi fost pe placul
autorităților. Ceea ce i se îngăduia marelui poet la
bătrânețe nu era permis noilor contingente lirice.
Când, în 1970, Alexandru George tipărea Marele
Alpha, criticul, mereu „cârtitor”, chițibușar, oricum
un polemist de temut, nota că Arghezi, cel „atât de
cercetat”, nu avea „o situație literară prea bine
lămurită”. Și anunța că va intra „în război” cu cei care
l-au precedat, poetul, „chinuit de doi”, vădind o
contradicție structurală. Iar opera, foind de avatari
arghezieni, n-ar avea un „principiu director” (George
1970 : 39). Un poeta faber pentru care nimic nu-i
lesnicios, cu „o expresie violentă și colorată”, ieșind
hotărât de sub tirania eminesciană, dar care n-a iscat
o modă Arghezi. Un răzvrătit, frământat de îndoieli,
un eu sfâșiat, găzduind voci potrivnice. Un truditor,
„bolnav de nedeslușit”, revoltat față de orice fel de
autoritate (pornind de la cea paternă și ajungând, prin
extensie, la Divinitate). Aici, Alexandru George,
observă că problema religioasă nu-și poate găsi „un
loc fix” și respinge orice decupaje cronologice sau
tematice. În fond, afirma criticul, eșuata experiență
monahală a lăsat urme, este „integrată” în operă (de
„aparentă incoerență”) și întreține o permanentă
dezbatere, de la credință, ca liman salvator, la tăgadă,
deplângând o absență. Observații de neocolit,
psalmistul, cutreierat de o neliniștită „patimă
cerească”, în căutare înfrigurată, reluată fără istov,
căutând certitudini. O rugă „fără cuvinte” și o
răzvrătire de rob, stinse în reconcilierea din anii
amurgului, când transcendentul „coboară”, părând a
potoli osânda.
În chip de moștenitor al durerilor unui neam
obidit, de origine plebee, om așezat în lumea
Mărțișorului, cu genă țărănească, vădind – mai presus
de orice – simplitate, transparență, meșteșug etc.,
simțind umbrele amurgului, atipicul Arghezi,
cultivând poetici eterogene și polarizări ingenioase,
rămâne, indiscutabil, un geniu verbal structurat dual,
un canonic neclintit de furtunile revizioniste. Un
„antimodernist avangardist” (Popa 2001 : 1132),
adică un tradiționalist îndărătnic căruia i-a plăcut,
mărturisea, „cerneala și condeiul”, primind „botezul
de bronz al poeziei”.
75

MĂRUL PĂDUREŢ (I)
Vasile SPIRIDON

PROZĂ

Ion al Glanetașului emite despre Ana lui
Vasile Baciu două aprecieri deloc flatante
pentru orice femeie. Ele sunt rostite pentru
sine aproape una după alta, prima fiind parcă
scăpată, iar a doua, ursuză: „Cât e de slăbuţă
și de urâţică!... Cum să-ţi fie dragă?...” (Liviu
Rebreanu, Ion, Editura Cartea Românească,
1979, p. 49; toate citatele vor fi date din
această ediție) și „Tare-i slăbuţă și urâţică,
săraca de ea!...” (p. 50). Și curiosul Titu
Herdelea, într-o discuție cu el, folosește
aproape aceleași cuvinte în aprecierea ei: „E slăbuţă
şi urâţică... Eu unul n-aş lua-o nici să mi-o
cântărească în aur!” (p. 100). Deosebirea dintre cei
doi vecini este că, pentru Ion, cântărirea slăbuței
Ana nu se echivalează în aur, ci în pogoane de
pământ. Atunci când îi spune cu patimă lui Vasile
Baciu „– Îmi trebuie tot pământul, socrule, ştii
bine... Tot pământul!...” (p. 280), el lasă impresia că
s-ar referi parcă la întregul Pământ, cu majusculă,
care nu putea să-l mai încapă. Revenind la epitetul
„urâțică”, această depreciere atenuată pare mai
veridică decât dacă cei doi bărbați ar fi spus pur și
simplu că fata este urâtă. O explicație pertinentă o
putem găsi la începutul romanului O moarte care
nu dovedește nimic, al lui Anton Holban, unde
protagonistul Sandu se referă la iubita sa, Irina:
„mai ales o vorbă a tatălui meu mă convinsese:
«Cine era urâțica ceea cu care te-am văzut pe
stradă?» De ar fi zis «urâta» nu m-ar fi impresionat
așa, l-aș fi numit răutăcios. «Urâțica» avea o
impresie de adevăr care mă umilea”.
Ana se află în situația mamei sale, care, urâtă
fiind, dar bogată, se măritase cu un flăcău sărac.
Numai că mama sa avusese norocul să fie iubită de
Vasile Baciu (un noroc nedus până la capăt,
deoarece a murit la o naștere). Petru Mihai Gorcea
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scria că „demon interior al morții și al cruzimii,
patima pentru pământ îl transformă pe Vasile Baciu
în neom, în călăul propriei soții și, apoi, al propriei
sale fiice. Stăpânit de aceeași forță a abisurilor, Ion
este la fel de crud, la fel de feroce. Victima lor
comună: Ana” (Nesomnul capodoperelor, Editura
Cartea Românească, 1977, p. 180). Această
afirmație este acoperită doar pe jumătate, deoarece
Vasile Baciu îi fusese recunoscător nevestei, pentru
că averea ei l-a scos din nevoi și, lucru lăudabil, a
devenit hapsân la muncă, în intenția de a agonisi cât
mai mult. Iar Ion îi seamănă tot pe jumătate, tocmai
din cauza faptului că nu o iubește pe fiica sa.
Din păcate, după sincronizarea celor două
„glasuri” de către lui Vasile Baciu, stingerea
nevestei (căreia nu-i fusese călău) i-a diminuat
apetitul de a munci și l-a descurajat într-atât, încât a
dat glas (d)efectelor beției. Față de fiică încearcă un
sentiment contradictoriu și cam greu de înțeles: o
iubea, deoarece semăna cu mama și îi rămăsese ca
o mângâiere după moartea ei, dar o și ura, „fiindcă
din pricina unui copil s-a tras moartea femeii ce-i
fusese reazămul vieții” (p. 52). Nu văd nicio
legătură pertinentă între moartea nevestei și ura
manifestată față de Ana, dar sigur este că lui Vasile
Baciu „îi era frică mereu că un trăsnet din senin îi
va zdrobi toată truda vieței” (Ibidem). Iar acest
trăsnet din senin îi va veni de la marginile satului,
dar nu dinspre Pădurea fulgerată, ci de la casa
Glanetașului.
Oare Ana s-ar fi înțeles cu un bărbat care ar fi
semănat cu tatăl ei? Probabil că da, deoarece ar fi
repetat, în linii mari, menajul celor doi părinți ai săi.
Aceasta ar fi o primă ipoteză. O a doua ipoteză ar
consta în faptul că, deși seamănă puțin cu soacră-sa
(prin decizia de a fi în stare să se mărite cu un băiat
sărac), ar fi avut soarta Zenobiei, dacă s-ar fi măritat
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cu cineva care să-i semene Glanetașului (față de
ceilalți din casă, acesta nu o ura). Este sigur că ar fi
rămas săracă din cauza firii slabe și leneșe a unui
asemenea bărbat. Înainte de a renunța la a mai emite
asemenea ipoteze matrimoniale, afirm că ar fi fost
cel mai bine pentru Ana să se mărite cu George, așa
cum îi meniseră părinții lor, dar, din păcate, „glasul
iubirii” a avut ecou în altă parte. „Țineți minte ce vam spus eu azi! Ion e fatalitatea noastră...” (p. 261)
– asertează la un moment dat învățătorul Herdelea.
Într-adevăr, Ion este fatalitatea familiei sale, dar și a
Anei. Ca într-un fel de dans de bal pe care l-aș numi
semi-cadril, cele două perechi interactive
Ion–Florica și George–Ana se schimbă în ritmul
contradanțurilor. De altfel, la horă, când află de la
Ilie Onu că Ion stă cu Ana în grădină, sub nucul
bătrân și scorburos (simbol totodată erotic și
funebru), George își zise, trăgându-și pălăria pe
ochi: „– De-amu am să joc numai cu Florica... Cel
puțin să plesnească fierea și într-însul!...” (p. 24).
Ulterior, Ion va voi să aibă pe Florica la cadrilul al
doilea, al îndrăgostiților (îl știe de la balul din
Armadia, la care el se uitase pe fereastră), însă
autorul nereușitei piese de teatru Cadrilul (al cărei
mesaj este că dragostea rămâne un sentiment
enigmatic, plin de capricii) i-a hotărnicit o altă
soartă.
O pertinentă explicație a rolurilor jucate de
fiecare component al semi-cadrilului în interiorul
cuplurilor am găsit-o dată de Aureliu Goci: „Grupul
protagoniștilor Ion, George, Ana, Florica, (sic!)
admite orice combinație în interior, orice distribuție
a cuplurilor Ion–Ana, Ion–Florica, George–Ana,
George–Florica. Alegerile nu sunt întâmplătoare, ci
condiționate de poziția socială, pentru a se produce
o nivelare de clasă. [...] După ce grupul se
uniformizează (sărac–bogată, bogat–săracă) se face
simțită tendința de a reintra în echilibrul cuplurilor
din aceeași clasă (Ana i se pare lui George la un
moment dat, mult mai frumoasă, și căsătoria lui
precipitată poate că nu e decât o compensație a
eșecului său de a se căsători cu Ana). Știm că Ion nu
o iubește pe Ana, dar sunt mărturii certe că nici
George nu o iubește, deși ar avea motive, pe
Florica. Pe Ion îl va ucide din același complex al
onoarei. [...] Ion nu poate însă s-o câștige pe
Florica, nu numai fiindcă aceasta l-ar iubi pe
George, ci pentru că el a pierdut-o pe Ana. În
condițiile unui echilibru perfect s-ar putea realiza în
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interiorul familiilor o redistribuție a cuplurilor în
quadruplu, dar după moartea Anei, intrusul,
agresorul din triunghiul conjugal va fi eliminat (dar
în acest fel și soțul se autoelimină). Nu e, de
asemenea, posibil ca [,] în căsnicia lui Ion, George
să devină amant al Anei” (Romane și romancieri în
secolul XX, Editura Fundației PRO, 2000, pp.
76–77).
Referindu-se la norocul în viață al Anei, Nicolae
Manolescu afirmă că „singura ei vină este de a fi
tras, la naștere, lozul nefericit” (Arca lui Noe, vol. I,
Editura Eminescu, 1991, p. 175). Într-adevăr,
„norocul” ei a fost Ion, care a tras, odată cu ea și
spre nenorocirea ei, un prim loz câștigător. Încurajat
de reușită și de buna tradiție a jocurilor de noroc, el
a încercat să-l extragă și pe al doilea, care i-a fost
fatal. Probabil că Ion nu auzise ce se spune despre
cine iese câștigător la jocuri de noroc: că nu are
noroc în dragoste. Nu cred că a fost o simplă binețe
din partea lui Ilie Onu, fratele de cruce al lui George
Bulbuc, atunci când i-a urat să aibă noroc,
surprinzându-l că o sărută pe Ana, în retragerea lui
strategică de la hora din incipit-ul romanului.
Probabila malițiozitate a vorbelor dușmanului său ia fost de rău augur. Ion a profitat de prima tragere
câștigătoare („Lasʼ că-i bună Anuţa! Aş fi o
nătăfleaţă să dau cu piciorul norocului pentru niște
vorbe...” – p. 50) și, la cununia lor civilă, văzând-o
pe Ana însărcinată, notarul se adresează
amândurora cu șăgălnicie: „– Văd că v-ați grăbit...
Nu face nimic, să fie cu noroc!” (p. 236).
Nu s-au grăbit numai părinții în a se căsători,
cum remarcase notarul, ci și fructul (amar) al iubirii
lor, Petrișor. Când este născut, sub mărul pădureț,
Ion bombăne la adresa Anei: „– Știe că-i soseşte
ceasul şi vine să fete pe câmp! Bată-i Dumnezeu
socotelile ei de toantă!” (p. 286). Socotelile ei erau
bine făcute și nu se aștepta ca momentul
maternității să vină atât de repede. Fructul iubirii
sale dezinteresate (dar interesate a lui Ion) va fi
purtat ca sarcină inter-solstițială: de la solstițiul de
iarnă până la acela de vară. Ion își realizase planul
de a o lăsa însărcinată pe Ana în preajma
Crăciunului, iar nașterea copilului se întâmplă în
„dricul verii” („dric” are conotația sa mortuară
pentru solstițiu, deoarece, de atunci, ziua începe să
scadă). Prin urmare, copilul a fost născut la șase
luni. Ion se teme să nu-i moară copilul la nașterea
precoce, dar nu i-a trecut prin cap că s-ar fi putut ca
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Ana să-l avorteze în momentele când o bătea Vasile
Baciu și s-ar fi putut ca toate planurile să-i fie
stricate.
Ora nașterii lui Petrișor a fost una astrală în
familia Glanetașilor. Niciodată nu a fost și nu va
mai fi o asemenea armonie în sânul ei (ne fusese
lăsată o falsă impresie de bună atmosferă familială
la începutul capitolului al doilea, când Glanetașii se
trezesc, iar Ion vorbește foarte frumos cu mama sa).
Pe de o parte, Zenobia, care o ajută pe Ana să nască
și din postura de moașă, îi spune „puică” (în restul
traiului în comun, are doar cuvinte de ocară pentru
ea). Pe de altă parte, Ion și Alexandru Glanetașu
simt profund acest moment înălțător: „Amândoi
bărbații stăteau nemișcați, în picioare, cu capetele
descoperite, cu ochii spre locul unde fiinţa nouă îşi
cerea dreptul la viaţă. Amândoi aveau în suflet
uimirea şi smerenia în faţa minunei care se petrece
zilnic sub privirea oamenilor și pe care totuși omul
n-a ajuns încă s-o înțeleagă în toată măreția ei
dumnezeiască. Glanetașu se închină cucernic, iar
după dânsul și Ion, simțindu-se ca și când s-ar fi
înălţat, îşi făcu repede cruce de trei ori” (p. 288).
Văzând-o pe Ana sfârșită de chinurile nașterii, Ion a
avut chiar o sincopă de slăbiciune, care îi trecu
repede:În sufletul bărbatului ţâşneau remuşcări deabia stăpânite. Privirea i se înăspri. Vru să înjure şi
vorbele i se stăviliră în gâtlejul uscat. Stătea
stângaci, cu secera în mâna, iar sudorile îi curgeau
de pe tâmple pe umerii cămășii” (p. 289). Un ciudat
amestec de sentimente îl cuprinse pe proaspătul tată
(legarea definitivă de Ana prin această naștere și
pierderea Floricăi).
Între prima murmurare, rugătoare, cu care își
face apariția în roman („– Dă-mi drumul, Ionică!
murmură fata uşor, cu mulţumire în glas” – p. 16)
și ultima, înainte de a-și pune ștreangul („– O,
Doamne fereşte, că şi eu... murmură Ana
întorcându-se şi făcând un pas, hotărâtă să iasă din
întunerecul năbuşitor” – p. 356) se desfășoară
întreaga ei soartă de ființă căreia nu i se mai dă
drumul, punctată de concluzia amară și resemnată,
trasă în două momente grele ale vieții, despre
norocul vieții ei. Pe prima dintre concluzii o
rostește, tot murmurat, în seara propriei nunți, după
ce îl vede pe Ion că dansează cu drușca întâi, aleasă
de ea, Florica. Mirele distrat o întreabă,
premonitoriu, înainte de a verifica suma ieșită la
nuntă: „– Amu ce te mai boceşti? Că doar nu mergi
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la spânzurătoare.../– Norocul meu, norocul meu!
murmură Ana mai îndurerată” (p. 238). De fapt,
fără să bănuiască, „norocul” și salvarea ei vor fi
chiar spânzurătoarea. A doua oară când rostește
concluzia este după ce, bătută atât de tată, cât și de
bărbat, aflați într-o dispută paroxistică, își găsește
adăpost la nevasta lui Macedon Cercetașu, care o
ogoiește astfel: „– Taci, draga lelii! Taci şi rabdă, că
femeia trebuie să sufere dac-aşa a lăsat-o
Dumnezeu... Taci mulcom, taci!” (p. 259).
La întrebarea îngrozită a Anei „Doamne, ce ţiam greşit de mă pedepseşti aşa de rău?” (p. 259),
ne-ar putea ajuta în a da un răspuns cumpătat
cuvintele tatălui său, spuse față de părintele Belciug
și față de familia Glanetașului: „– Mai bine o omor
şi o îngrop; cel puţin să ştiu c-am omorât-o eu,
pentru că nu şi-a ţinut cinstea şi nu m-a ascultat pe
mine... Așa! Uite-așa!” (p. 210). Cu toată justificata
iubire față de Ion, ea a greșit nu doar prin faptul că
nu și-a ținut cinstea în fața moralității stricte a
satului ardelenesc din acea vreme, ci și prin faptul
că s-a complăcut în această situație incertă și
acuzatoare. Temerea „– Tare mă tem să nu fi rămas
grea! murmură fata cu dinții dârdâind” (p. 151), de
după prima noapte cu Ion, pare să nu mai fi avut
niciun efect asupra ei. I s-a dat lui Ion fără niciun fel
de rezerve, așa încât acesta, la întrebarea lui Titu
dacă el crede că a rămas însărcinată, poate
mărturisi, cu siguranță și rânjind, că „de n-a rămas
până acuma, mai are vreme să rămâie!” (p. 155).
Ana nu s-a gândit nicio clipă la efectele pe care lear putea avea dăruirea sa fără reținere față de Ion.
Probabil că Ion s-ar fi putut strădui să o lase
însărcinată și un an de zile, că firea ei slabă tot nu i
s-ar fi opus, din teama de a nu-l supăra și de a nu o
părăsi. Dacă ar fi avortat în urma bătăilor crâncene,
Ana ar fi scăpat oare de necazuri? Probabil că nu,
deoarece ar fi încercat, în continuare, să se vadă pe
ascuns cu Ion până ar mai fi rămas însărcinată o
dată... Totul i s-a tras de la faptul că, în timpul horei
duminicale, a sărit pârleazul (nu numai în înțeles
propriu) împreună cu Ion, pentru a se duce în
grădina desfătărilor.
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condeiul în mână: „[...] ce scriu trebuie să
mănânc, iar ce nu scriu – mă devorează.
Dar pe cât mănânc, tot nu se isprăveşte. Şi
pe cât mă devorează, tot nu mă isprăvesc.
Căci aşa se-ntâmplă atunci când obiectele
dobândesc autonomie, iar metaforele îşi
însuşesc hoţeşte ceea ce nu-i al lor. Iată de
ce, tocmai când scriu şi când vorbele,
pentru a fi cât mai exacte, ajung mereu
altceva, constat de fiecare dată, clătinând
din cap: mereu aceeaşi nea şi mereu
aceeaşi neică” (Mereu aceeaşi nea şi mereu
aceeaşi neică, ed. cit.).
Prin urmare, ceea ce scrie Herta Müller ar
putea fi citit într-un anume sens, via Flaubert, ca
o carte despre nimic, cu diferenţa că accentul
cade la autoarea cu origini bănăţene nu pe
„carte”, ci pe „nimic”. De aceea, nu-i de mirare
că prozatoarea sancţionează erudiţia sterilă,
virtuozitatea expresivă căutată, pentru a semnala
în schimb importanţa scrisului/ cititului ca formă
de viaţă şi a culturii în genere ca antidot menit a
ameliora suferinţa şi a neutraliza frica de
moarte: „Cultura e un rezervor, pentru că
lucrurile se leagă între ele. Cititul meu, speriat,
era un vălmăşag de poticnire şi ură. Când citeam
cartea următoare, precedenta fusese deja
mistuită fără să lase urme în minte şi inimă.
Citeam din motive extraliterare. În timp ce
citeam, ştiam un pic mai bine cum s-ar putea
trăi. Dar imediat după asta, deja nu mai ştiam.
La fiecare nouă carte o luam din nou de la zero.
Cultura mea nu face două parale, e doar o cârjă
între zero şi zero. De cele mai multe ori am uitat

PROZĂ

Așa cum am încercat să demonstrez în
comentariul publicat în numărul anterior al
revistei, Herta Müller nu înțelege literatura ca
operă de imaginaţie, căci scrisul e „un act mut, o
muncă de la creier la mână” (cf. Cristina şi
fantoşa ei sau Ceea ce (nu) scrie în dosarele
Securităţii, în vol. Mereu aceeaşi nea şi mereu
aceeaşi neică. Eseuri, Humanitas, 2011). Iar
scrisul somatizează trauma, reducând lumea la
aceeaşi schemă repetitivă şi la cele câteva
episoade biografice reţinute pe ecranul
însângerat al memoriei (nazismul de tinereţe al
tatălui, deportarea mamei, anchetele, trădarea
prietenei turnătoare, sinuciderea prietenului poet
etc.). Într-o literatură sinceră, care nu mizează
deloc pe invenţie, e cât se poate de firesc așadar
să se revină iar şi iar la aceleaşi obsesii, traumele
fiind „nişte legături necesare, virulente şi
nemiloase” (În fiecare limbă sunt alţi ochi, în
vol. Regele se-nclină şi ucide, Polirom, 2007).
În tentativa de a identifica resorturile psihice
ale propriei opere, prozatoarea atribuie într-un
loc scrisului o funcţionalitate terapeutică,
apropiindu-l de activităţile manuale cele mai
triviale, precum cusutul (mama sa ar fi vrut să-şi
ţină fata în sat, să o facă croitoreasă), curăţatul
cartofilor sau dereticatul prin cameră. Scrisul nu
e învestit aşadar cu o funcţie creatoare, ci cu una
mai degrabă inhibitorie, căci principalul său rol
e de a lupta împotriva morţii şi de a face
suportabilă viaţa. În consecinţă, aşa cum
observase că propria mamă îşi căuta de treabă
pentru a-şi uita suferinţa şi a nu se mai gândi la
nimic, tot astfel procedează fiica atunci când ia
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conţinutul cărţilor. Ce-am reţinut, dacă am
reţinut ceva, este lipsa de apărare în faţa desimii
textului, care-mi vorbeşte altfel decât în cuvinte.
N-am învăţat din citit nici cum e cu viaţa, nici
cum e cu cititul, nici cum e cu scrisul. În ce mă
priveşte, ai putea să spui în loc de LESEN (a
citi) totdeauna LEBEN (a trăi; viaţă), oricum nu
se schimbă decât o literă. La fel cum se adaugă
doar una de la SCHREIEN (a ţipa) la
SCHREIBEN (a scrie)” (Mereu aceeaşi nea şi
mereu aceeaşi neică, ed. cit.). Legăturile cu
estetica expresionismului sunt, cum anticipam,
mai mult decât evidente, ceea ce explică de altfel
natura elementară, primitivă dar şi ingenuă a
percepţiei – una naiv-infantilă, trădând
vulnerabilitatea în faţa răului şi predispoziţia
către traumă.
Cât privește raporturile ce se stabilesc între
om şi lumea din jur, remarcăm că reducţia lumii
la aspectele ei obiectuale indică, în textele
Hertei Müller, perspectiva traumatizată a
victimelor, care nu pot suporta nimicul şi care,
de aceea, se înconjoară de obiecte, însufleţindule cu memoria lor. Obiectele ţin locul unor
poveşti, declanşând procesul memoriei afective.
Prezenţa obsesivă a obiectelor e legată aşadar de
trauma care sfâşie mereu memoria afectivă.
„Obiectele se repetă şi mă găsesc oriunde-aş fi”,
afirmă la un moment dat prozatoarea, invocând
batista dăruită unui ostatic evreu de o rusoaică
ce avea băiatul plecat pe front (evreul fiind
identificat cu Oskar Pastior, cel care-i furnizează
povestirile relatate în romanul Leagănul
respiraţiei). Obiecte-fetiş sunt şi fotografia fiului
mort în război, pe care bunica o foloseşte ca
semn în cartea de rugăciuni, şi acordeonul fiului
dispărut, şi blana de vulpe mutilată de securişti
ş.a.m.d.
Însă acestui tip de relaţionare resemnată cu
răul, similară unei morţi în viaţă, i se opune
dorinţa arzătoare de a trăi, surprinsă foarte
plastic de metafora ce dă şi titlul celui mai
important roman al scriitoarei, şi anume:
„animalul inimii”. Într-adevăr, imaginarul
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artistic al literaturii scriitoarei, fixat obsesiv
asupra unui şir nesfârşit de „metamorfoze ale
terorii”, de „fotografii şi carcase ale morţii”
(vezi volumele exegetice semnate de Cosmin
Dragoste, Herta Müller – metamorfozele terorii,
2007, şi Dana Bizuleanu, Fotografii şi carcase
ale morţii în proza Hertei Müller, 2014).,
celebrează într-o manieră lipsită de orice
echivoc valorile vieţii. Aidoma lui Cioran,
despre care afirmă într-un loc că „dezgustul de
viaţă era foamea lui de aceasta” (Când propriul
trup mă lasă baltă, în vol. Mereu aceeaşi nea...,
ed.cit.), putem conchide fără teama de a greşi că
intensitatea cu care percepe Herta Müller răul şi
moartea reflectă o pătimaşă sete de viaţă, mereu
contrariată de lumea ticăloşită din jur. Aşa se
explică de ce a criticat ea cu atâta vehemenţă
România comunistă, recte „patria” pe care
„coconii şvabi” şi „lacheii dictaturii”,
identificând-o cu statul totalitar, au confiscat-o.
Dar celebra disidentă, care nu a scris nicio carte
în limba română, nu şi-a negat totuşi niciodată
rădăcinile româneşti, recunoscând cu onestitate
că „româna se amestecă mereu în ceea ce scriu,
fiindcă a prins rădăcini în privirea mea” (În
fiecare limbă sunt alţi ochi, în vol. Regele senclină şi ucide). La antipodul patriei-stat s-ar
afla aşadar patria-„sâmbure de măr”, locul unde
te simţi totdeauna acasă – iar locul acesta, pentru
orice scriitor, este limba unde el se refugiază
mereu, ca într-o vizuină luminată. În limba
română s-a simţit Herta Müller mult mai bine ca
în România comunistă, căci limba aceasta a
prins rădăcini nu doar în privirea, ci şi în
urechile şi în inima scriitoarei, infuzându-i
textele ca o muzică de fond inconfundabilă.
Dacă Herta Müller ne-a înjurat cumva pe noi,
românii, prea tare, e pentru că ne ne-a iubit şi ne
iubeşte încă prea mult – dovadă splendidul
exerciţiu de admiraţie închinat de prozatoarea cu
origini bănăţene cântecelor Mariei Tănase
(citatele următoare sunt scoase din eseul Lume,
lume, soro lume). Aici, în aceste cântece găseşte
scriitoarea româno-germană că se păstrează
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nealterată uluitoarea frumuseţe a limbii române,
cu subtilităţile ei remarcabile în planul
„gramaticii afective” şi cu pregnanţa sa
expresivă, făcând să vibreze cele mai profunde
coarde ale sufletului. Plecând de la observaţia că
„muzica păstrează sentimentele aşa cum n-o
face nimic altceva” – motiv pentru care
dictatorii „au folosit totdeauna muzica pentru a
acapara individul” (Nu te duce gândul unde nu
trebuie, în vol. Mereu aceeaşi nea…, ed.cit.) –,
Herta Müller consideră că Maria Tănase a
izbutit să confere folclorului românesc, prin
vocea ei unică, rezonanţe universale, printr-o
surprinzătoare conjugare a elementului popular
cu cel cult, integrate organic în personalitatea
interpretei („gama aceasta mergând de la
ţărănesc la monden” era „însăşi natura ei”). Dar,
aşa cum tânăra născută într-o umilă mahala
ajungea să cânte ulterior pe marile scene ale
lumii, nu tot astfel a reuşit scriitoarea dintr-o
obscură provincie românească să cucerească
întreg mapamondul şi să câştige Nobelul?
Analogia nu-i deloc hazardată, căci
receptivitatea complice cu care este scris eseul
despre Maria Tănase întoarce de fapt oglinda
asupra autoarei înseşi, exerciţiul de admiraţie
dovedindu-se o formă vag camuflată de
autoproiecţie ideală. Iată cum a văzut-o
scriitoarea pe legendara cântăreaţă: „Era mai
mult decât doar frumoasă. Era o femeie aparte,
avea în ea o voioşie fragilă. Zgârcită în gesturi,
cu o voce formidabilă care acoperea toate
registrele. Cântatul ei era un amestec de
neruşinare şi sfială”.
Un fel de Maria Tănase şi-ar fi dorit de fapt
Herta Müller să fie! Afirmaţia mea se bazează pe
mulţimea analogiilor semnalate de autoarea
Animalului inimii între scris şi cântat, literatura
izbutind să fie cu adevărat autentică, după cum
am văzut, numai atunci când împrumută ceva
din esenţa cântecului. De pildă, atunci când vrea
să exprime suferinţa generată de trădarea celei
mai bune prietene devenite turnătoare,
prozatoarea, sfâșiată de durere, nu-şi mai găseşte
cuvintele, dar citează (în Animalul inimii,

precum şi în alte romane) blestemul proferat în
cunoscutul cântec al Mariei Tănase, Cine iubeşte
şi lasă. Fără aportul interpretei, ce pare să-şi fi
pus viaţa în cântecul cu pricina, Herta Müller
sugerează posibilitatea ca aceste superbe versuri
să fi căzut în uitare, ca atâtea altele irosite de
geniul păgubos al românilor – posesori ai unei
limbi fabuloase, a cărei gramatică afectivă „îşi
caută cuvintele în splendoarea efemeră”, şi ai
unei literaturi populare ce exprimă „repetarea
fără de număr a eşecului”. Interesant e că tocmai
în afirmarea acestei precarităţi existenţiale
identifică prozatoarea nota caracteristică a
profilului nostru etnic, exprimată în modalităţi
specifice de toți marii creatori români.
Privită aşadar indirect, în oglinda cântecelor
Mariei Tănase, literatura Hertei Müller capătă
pregnanţa poematică a unui cântec de jale
intonat într-o varietate uimitoare de nuanţe, dar
de o simplitate ce merge direct la inimă. Ca
poezia lui Goga, de pildă, în care Călinescu
spunea că răsună jalea („metafizică”) a unui
popor străvechi, ancorat în atemporal. Lectura
călinesciană celebra purificarea estetică a
literaturii de orice reziduu ideologic şi de orice
fel de contextualizări, evidențiind forța
sugestivă a limbajului, reductibil în ultim resort
la melos. Sper că am reuşit să dovedim suficient
de convingător că la izvorul primar al lirismului
ajunge şi Herta Müller – dar nu prin
transfigurare estetică, ci printr-o depersonalizare
deliberată, care dizolvă eul, conducând totodată
la intensificarea până la halucinaţie a suferinţei
şi răului. Dacă ar fi fost Maria Tănase, Hertei
Müller i s-ar fi potrivit de minune versurille pe
care ea însăşi le-a selectat, punându-le în frunea
eseului dedicat legendarei cântăreţe: „Cine maude cântând,/ Crede că n-am nici un gând” –
splendidă iluzie, cu care numai artiştii cu
adevărat mari ştiu să ne amăgească.
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REVENIREA CRITICULUI
LA POEZIE
Emanuela ILIE
Cu toate că debutase cu un volum de versuri,
programatic intitulat Viaţa fără sentimente
(Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1982),
criticul şi istoricul literar Constantin Pricop păruse
a-şi ţine bine în frîu, timp de cîteva decenii,
proiectul poetic oricum calibrat de o austeritate
arhitecturală şi stilistică ce traducea, de bună
seamă, şi o anumită exigenţă etică. Cartea nu se
nutrea din marile iluminări ontopoetice şi nici din
extazele revelatorii încă obişnuite în epocă. Un
text emblematic, intitulat chiar Revelaţie, consta în
descripţia, punctuală şi expurgată de orice licărire
de afectivitate, a unui interior domestic vag
personalizat: „Unghiul drept/ tăblia mesei/ flori
roşii/ geometrice-n covor/ tuşul galben/ negru/
albastru/ paharul/ cristalul perfect/ aparatul TV/ şi
tranzistorul/ fotografia persoanei/ cinci flori/ cam
ofilite/ şi un calorifer/ rece”. La fel ca în această
neverosimilă, detaşată Revelaţie a minusului, a
golului existenţial, o răceală calculată, bine dozată
ţintea să se instaleze în întreaga Viaţă fără
sentimente. Sobrul decupaj de imagini părea
executat fără greşeală, de o instanţă poetică
aproape absentă din propriile texte, în virtutea unui
principiu bine cunoscut al liricii moderne: eludarea
„trăirii”, a sentimentului în fond dizolvant. Altfel
spus, poetul repudia din propria lirică fermentul
sentimental, conform unor convingeri distilate
uneori aforistic („dragoste – / cuvinte aruncate
peste bord”; „sângele/ ridiculizând/ poeme/ de
dragoste”; „simţămintele/ şi pingelele tocite” etc.),
preferând să schiţeze fie tablouri statice, stilizate
de un geometru impasibil, fie înscenări ironice ale
luptei cu tentaţia histrionismului artistic.
Ceva din răceala metronomică din volumul de
debut se regăseşte şi în cartea de poezii apărută,
surprinzător, la 36 de ani distanţă – interval în care
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Constantin Pricop a publicat, totuşi, mai multe
volume de critică şi istorie literară (Marginea şi
centrul, Editura Cartea Românească, Bucureşti,
1990; Seducţia ideologiilor şi luciditatea criticii.
Privire asupra criticii literare româneşti din
perioada interbelică, Editura Integral, Bucureşti,
1999; Literatura şi tranziţia, Editura Universităţii
„Al.I. Cuza”, Iaşi, 2000; Literatura română
postbelică, vol. 1, Editura Universităţii „Al.I.
Cuza”, Iaşi, 2005; Începuturile literaturii române.
Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce,
Dimitrie Cantemir, Ion Budai-Deleanu, Editura
Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2011), dar şi
romanul Noua educaţie sentimentală (Editura
Alfa, Iaşi, 2015), care anunţa o revenire în forţă a
scriitorului, ce-i drept, erijat în prozator interesat
de scriitura de sorginte autobiografică. Într-un mod
neaşteptat, Verglas (Editura Charmides, 2019) le
dovedeşte însă pe deplin cititorilor săi fideli că nu
şi-a tăiat niciodată legăturile cu poezia aptă a
capta, cu o precizie rafinată, divergenţa unei lumi
haotice, lipsite de compas etic. Prelucrarea
migăloasă a percepţiei ia, şi aici, forma unor
cristale aforistice: „cerul este fundul unui acvariu
răsturnat. otrăvit” (o primăvară); „limbile
orologiului sunt braţele foarfecelui”(se spune); „pe
vîrful limbii/ bifurcat/ al micii şopîrle verzi/
lumea” (îmblînzirea greşelii); „iluzii – sîngerări
efemere/ ale visătorilor” (este); „melancolie,
produs chimic!// ca un fular prea lung/ ca moartea
plină de fluturi” (melancolia ca produs chimic) etc.
Dar şi a unor basoreliefuri ale căror linii plumbuite
reliefează mortificarea universală: „prea mult
cenuşiu în jurul meu/ profilurile celor pe care îi
văd/ pe care îi aştept pe care îi citesc/ basoreliefuri/
plăci de plumb/ ale tuturor acestor sarcofage”. Ori,
în fine, a unei serii de schiţe întunecate, proiectate
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de fapt ca o amară (căci lucidă!) dare de seamă a
singurătăţii radicale: „între bărbat şi femeie/ se
instalează transparenţa oxidată/ florile care n-au
fost oferite/ tîrzii răzbunări// mereu la fel de
singuri/ ca un prag care nu poate fi trecut”
(trecătorii).
Există însă în Verglas şi texte de o cu totul altă
natură, bine deghizată într-un camuflaj poietic. În
spatele gloselor frecvente pe teme asociate
cuvîntului înţeles ca formă principial degradată de
manifestare discretă a unei fiinţe obosite,
transformate cu sau fără voie în operator sever de
limbaj, se ghiceşte întotdeauna emoţia profundă,
grea, a celui împovărat cu osebire de zdrenţele
timpului, de capricios-tumultoasa memorie („trec
prin memoria mea ca prin marele nord îngheţat/ de
pe o mică banchiză pe altă/ mică banchiză// de la
un episod la altul// între fragmentele burduşite de
frig/ (solidificate în izolarea lor, în propriile lor
suflete moarte)/ o mare neliniştită” etc.) sau de
rînjetul zilei asfixiate de certitudini întristătoare
(precum, bunăoară, „logica imbecililor” amintită
în coţofana). Catalizatori lirici devin şi nopţile
bîntuite de „melancoliile de altădată/ limbă a unui
clopot/ scufundat…” sau ameninţate de „atîta
apăsătoare depresie” (privesc). Inserţiile
expresioniste strecurate în astfel de texte dau un
contur întunecat angoasei care ştie să izbucnească
violent, spărgînd suprafaţa poematică aparent
incasabilă, căci turnată pe tiparul liniştitor al
familiarului (vag) ludic: „pun cuvintele/ unul cîte
unul/ pe suprafaţa plană// atît de diferite între ele,
cuvintele/ romburi de mătase/ stele cărnoase/ fire
verzi, iarbă/ mici tampoane îmbibate de sunetele
cotidianului/ pun cuvinte, schimb ordinea lor/
revăd încă o dată configuraţia jocului meu// iată
poemul// imediat fondul,/ marea suprafaţă albă/
imensa coală de hîrtie/ începe să se mişte să se
contracte să tremure/ îi văd porii respirînd/ făcînd
să izvorască transpiraţia grea mirosul spaimei//
iată: un simplu poem”. Simplu poem, într-adevăr,
dar unul dinadins neasigurat antifonic, aşadar
capabil a (re)produce atît supărătoarele zgomote
exterioare, cît şi reverberaţiile sunetelor unei
interiorităţi hipersensibile. Ultimele sunt cu mult
mai puternice, desigur, în textele scurte – dar cu
bătaie intertextuală lungă – precum mic poem
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pentru un lung adio, sau cum se poate trece
dincolo fără prea mult zgomot, sau…: „tristeţe/
explodînd:/ strigăt celest/ cu toate accesoriile
sale”.
Cu toate că în fiecare dintre cele trei secţiuni
ale cărţii – unu, şapte şi nouă – există şi poezii de
dragoste (zi de vară (1), zi de vară (3), ea, mic
poem sfărîmat) sau aparente elogii ale unei
vulnerabilităţi afective redescoperite dureros
(vreau să vă arăt inima mea, inima inimii mele, ea
este aici), poeziile din Verglas se nutresc totuşi,
înainte de orice altceva, din inadaptarea
congenitală a autorului la mizeriile sociale,
culturale ş.a.m.d. ce ameninţă să înăbuşe universul
privit neconcesiv, deşi specular. Imposibil de
ignorat, din această perspectivă, trimiterile
peritextuale: pe de o parte, titlul de semn francofil
şi vector metatextual, pe de altă parte,
reproducerea de pe copertă a lucrării Choral und
Landschaft de Paul Klee (plus numeroasele
trimiteri intertextuale din interior) sugerează
nevoia constantă de răsfrîngere, dar într-o
multitudine de reprezentări polimorfe, concentrate,
dincolo de care să se poată oricînd descoperi o
supra-ordine intelectivă. De la înălţimea acesteia,
diagnoza pusă lumii în derivă este articulată întrun limbaj de o claritate sanitară: „mai mult ca
niciodată/ lumea/ pe dos// (binele devenit rău urîtul
frumos zidul devenit fereastră pasărea cîrtiţă biata
barcă transatlantic gigantic precum oceanul
amanţii devin duşmani urechile ochii – dar s-o
lăsăm, totul devine prea banal – nimicul ajunge
mai mult decît nimic viaţa devine moarte etc.)//
lumea/ pe dos// simple cifre” (lumea pe dos).
Verglas este o carte de poeme puternice şi
incomode, ce marchează întoarcerea decisă a
criticului Constantin Pricop la o lirică de factură
neostentativ intelectuală, amară, dar ataşantă,
crescută pe altoiul unei percepţii acute a mizeriei
noastre celei de toate zilele.
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FRA EMIL ŞI EPISTOLARUL
FILIGRANAT DE SOLITUDINE
Alexandra OLTEANU
Volumul de Scrisori ale lui Emil Brumaru
către Petre Stoica (Vremea, București, 2019),
intitulat, în mod poetic, Vom bea până la
neputința sufletelor, reprezintă una dintre
revelațiile recente ale scriiturii brumariene.
Povestea interesantă din spatele colecției de
epistole este devoalată de nota introductivă
semnată de scriitorul Fabian Anton, cel care a
îngrijit ediția. Aflăm că buchetul celor douăzeci
și șase de scrisori și telegrame inedite adresate
poetului Petre Stoica a făcut parte din arhiva
acestuia de la Jimbolia, iar apoi a ajuns în posesia
unui cunoscut anticar din Cluj, de la care Fabian
Anton mărturisește că l-a achiziționat în urmă cu
zece ani, plănuind să întregească inventarul
operelor lui Brumaru publicându-l. Placheta,
sortită să poarte eticheta de „postumă”, este
prefațată de Dan C. Mihăilescu și mai conține
ilustrațiile lui Emil Brumaru, reproduceri ale
epistolelor, fotografii inedite de Gabriela Bujor și
un interviu incitant pe care Fabian Anton i-l luase
lui Emil Brumaru atunci când proiectau împreună
forma cea mai potrivită pentru tipar. În scrisorile
ce datează din perioada 1970-1972, grafia
solitudinii dezarmante se conjugă cu trufia
umilinței, cu voluptatea ludică a propriei vitalități
literare și cu inocența domestică din Julien
Ospitalierul, alcătuind o altă fațetă a discursului
epistolar brumarian familiar nouă, cititorilor, din
consistentul volum Cerșetorul de cafea (Polirom,
Iași, 2004). Observația sentimental-estetizantă
învăluită în cunoscutul dar al formulărilor
memorabile
domină fiecare
rând
al
corespondenței adresate de poet unui alt poet.
Interviul așezat în deschiderea mănunchiului
de scrisori evocă o parte dintre figurile pitorești
ale lumii literare șaizeciste și șaptezeciste,
84

prieteni sau „oponenți” ai lui Emil Brumaru, prin
ochii căruia ni se oferă șansa de a-i privi, cu
simpatie, afecțiune, admirație sau ironie.
Personalitatea excentrică a lui Mihai Ursachi este
una dintre cele mai colorate din galeria schițată
de memoria autorului Infernalei comedii.
„Magistrul” Ursachi, poetul singuratic, aproape
imposibil de înțeles de către colegii de generație,
este cel care îi atribuie lui Brumaru, depreciativ,
porecla de „poetul bulion”, asumată cu seninătate
de cel atacat. Lui Petre Stoica, căruia îi va scrie
spumoasele epistole, Emil Brumaru îi găsește ca
amprentă fizionomică seducătoare înfățișarea
acestuia „de marinar îmbibat de rom și de
melancolie”, căruia „îi lipsea doar ratarea aia
care te face genial”. Dincolo de solidaritatea de
generație, despre care adesea ni se demonstrează
că nu este un temei viabil pe care se poate clădi o
prietenie, pe Brumaru și Stoica îi apropie inițial
admirația netăinuită a unuia pentru verbul
celuilalt. Prietenia lui Nichita Stănescu și
preocuparea perpetuă pentru destinul acestuia
este un alt factor catalizator al atașamentului
dintre cei doi poeți, susținut de înrudirea
temperamentală. Placheta epistolară nu conține și
începuturile corespondenței lor, rătăcită în timp,
care debutase cu aproximativ doi ani înainte de
prima scrisoare din volum, după ce Brumaru
citise cartea lui Stoica, Arheologie blândă, și
simțise că trebuie să se declare autorului sedus,
„răvășit de frumusețea ei”. Autor epistolelor
avea treizeci și doi de ani, iar Petre Stoica treizeci
și nouă și publicase câteva volume importante,
despre care Brumaru i se confesează lui Fabian
Anton: „Scosese Arheologia, apăruseră
Melancoliile, stătea să apară Caseta pe care o
așteptam ca pe o spovedanie... Le știam pe
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dinafară, dormeam cu ele sub pernă” (p. 19-20).
Debordând de familiaritate, setul de scrisori
păstrate dezvăluie un Emil Brumaru prins într-o
Dolhasca devenită no man’s land, aflat într-o
captivitate molatică, domestică, care așteaptă cu
înfrigurare vizitele prietenilor și cărțile solicitate
prin liste lungi, redactate pe hârtiile destinate
rețetelor medicinale. Fiecare piesă epistolară este
de scurtă respirație palpită de ritmuri poetice în
care livrescul se îmbină delicat cu beția
senzorială atât de cunoscută și cu suavitatea
jucăușă a Îngerului jongler, acaparator de
zâmbete. Urările și prescripțiile ghiduș-amicale
ne amintesc de fondul nesfârșit de afecțiune pe
care Fra Emil îl investea în relațiile cu cei care
pătrundeau în intimitatea sa: „Se intră în casă și
se bea un prim păhărel de țuică. Se plescăie de
satisfacție. Se mai bea unul. Se beau nenumărate
păhărele, cu ușa încuiată. Se privește lumina deafară, plângând puțin. Se scuipă oglinda, se
sărută garderoba, se înjură pisicile, se urlă câteva
nume de poeți. Se privește din nou lumina până la
căderea pe podele. Se adoarme și se trezește luni
dimineață. Se scrie lui Petre Stoica rețeta” (p. 2728). Logica editorială alege pentru fiecare
scrisoare câte un titlu ademenitor, de
proeminență aforistic-poetică, desprins din chiar
corpul epistolei: Îți urez pivnițe întregi de
băutură, Iarna, într-o cameră întunecoasă,
parfumam cu o portocală un Baudelaire, Am o
timiditate care nu dă greș!, A fost sufletul tău aici
într-o după-amiază..., Să ai mii de fluturi, să le
citești aripile!, Dolhasca mă înghite cu
delicatețe, Pisicile-mi împing mâna cu care-ți
mângâi surâsul de om obosit etc. Toată colecția
de scrisori are alura unui jurnal sentimental cu un
destinatar distinct, capabil să deslușească cauzele
din spatele fiecărei stări și să se regăsească în
nostalgiile celuilalt.
Până și ironia brumariană are un mobil ludic
ori admirativ. După lectura volumului abia apărut
al lui Petre Stoica, O casetă cu șerpi (1970), Emil
Brumaru îi anticipează metaforic impactul în
mediul literar autohton, proiectându-i o receptare
radiantă: „În caseta ta cu șerpi e și dinamită. Se
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aude fitilul sfârâind. Nu știu cât de lung e, dar
explozia va veni sigur. Și va omorî câțiva poeți,
te asigur. Și mulți critici” (p. 32). În paginile
scrisorilor, Brumaru deapănă și o impresionantă
vânătoare de cărți, somându-l pe Stoica și pe
fratele său, printre alții, să îi obțină doritele
tomuri. Francis Jammes, Cocteau, antumele lui
Eminescu în ediția Perpessicius sau Istoria lui
Călinescu sunt solicitate în repetate rânduri de
cititorul nerăbdător, care își îndulcește
rugămințile cu mici confesiuni despre universul
cotidian, despre derularea vieții sale domestice și
despre prieteni comuni precum Nichita Stănescu,
prezent în permanență în gândurile sale. Cărțile
devin refrenul grațios care, după numeroase
repetări, poate lua o turnură furtunoasă și
impetuoasă, dictată de pecetea stilistică
cunoscută, proprie poetului Brumaru: „O, dar tu
nu-mi trimiți Sufletul obiectelor! De ce? Curios,
eu am impresia că e foarte plăcut să trimiți cărți
și iată, tu nu poți trece peste o lene sinistră ca sămi faci o bucurie! În numele bucătăriilor comune,
al piperului și al bulionului albastru, trimite-mi
cartea, o, Petre!” (p. 76). Chiar și modulațiile
tânguitoare ale vocii lui Brumaru păstrează ceva
din orgoliul celui care trăiește în orizontul livresc
așa cum degustă vinul și cum se desfată
senzorial, îmbătat de aromele tari ale existenței.
Recentul volum de Scrisori ale lui Emil
Brumaru către Petre Stoica completează
desăvârșit colecția de scrisori publicată în
Cerșetorul de cafea, fracturând și întregind
deopotrivă perspectiva asupra poeticii epistolare
brumariene, amprentată inconturnabil de
melancolia și delicatețea poematică, atât de
cunoscute și ușor de asociat scriiturii și
personalității lui Emil Brumaru. Epistolele cu
structură minimalistă sunt îmbibate de o
simplitate rezonantă, plasată la umbra
panoramelor unei încântătoare autenticități, ce
valorifică în chip strălucit pretextele oferite de
materia prozaică a banalului domestic.
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LA DISCUȚII „DE TAINĂ”
Adrian G. ROMILA
Cristian Pătrășconiu a lansat la începutul lui 2020
un desant de interviuri (sunt vreo patru volume,
reunind discuții care au avut loc „pe hârtie” și on line
în varii locuri), țintite tematic: centenar, comunism,
trei decenii de la Revoluție. Al patrulea dintre ele,
intitulat De taină (Editura Universității de Vest,
Timișoara), cade oblic pe obligația unei teme, în
sensul că nu și-a propus una anume, ci în
mod eclectic a lăsat la alegerea celor
unsprezece interlocutori desfășurarea
referințelor. Valoarea textelor cade, astfel,
pe prestigiul și varietatea celor
intervievați (Ioana Pârvulescu, Mirel
Bănică, Ioan Alexandru Tofan, Bogdan
Tătaru-Cazaban, Medeea Axinciuc,
Monica Pillat, Adrian Papahagi, Martin S.
Martin, Ioana Scoruș, Ion Vianu, Dan
Grigore), dar și pe subiectele abordate.
Inevitabil, ele sunt legate de domeniile de
care răspund partenerii de dialog ai
coordonatorului: literatură, antropologie,
religie, teologie, dreapta politică, etică, medicină,
psihanaliză, muzică.
Neexistând coerciția vreunui domeniu al
volumului, autorul a întrebat aleatoriu (nu fără
competență și provocare), în funcție de interesele
partenerului de dialog. Cu Ioana Pârvulescu, de pildă,
a vorbit despre rugăciunea în literatură. Cu Mirel
Bănică, despre valențele pelerinajului religios și ale
burselor „în afară” înainte de intrarea României în
UE. Bogdan Tătaru-Cazaban e specialist în
angelologie, Medeea Axinciuc se pricepe la ierarhii
divine și la educația întru cele nevăzute, Monica
Pillat vorbește despre Iuda și trădare, Adrian
Papahagi, despre creștinul în cetate și corectitudine
politică, iar Martin S. Martin, despre morală și
practica medicinei. În sfârșit, Ioana Scoruș și Ioan
Vianu au abordat psihanaliza din perspectiva
biografiei și a relației cu sinele psihanalistului, iar

Dan Grigore a dezvoltat legătura dintre muzică,
Dumnezeu și viață. Între foarte multe altele, am
remarcat în trecere opinia lui Ion Vianu cu privire la
terapeutica literaturii și a poveștilor, în general
(cumva relevantă pentru orice autor care se
complace, la un moment dat, în ficțiune sau în artă):
„Cred că în anumite momente de impas literatura
poate să facă bine cititorului, dacă îl
ajută să se identifice într-un personaj, o
situație. Scriitorului cred că îi face mai
întotdeauna bine dacă i se pare izbutit
ceea ce a făcut, ceea ce a scris. Dacă e
mulțumit că a reușit să descrie cu
acuratețe un colț al acestui tablou confuz
și complicat care îi vine în minte, atunci
îi va fi bine”.
Cele unsprezece dialoguri sunt,
totuși, antologate în jurul unei idei
despre care coordonatorul lor susține că
există în zona Olteniei: a sta de taină.
Expresia nu înseamnă neapărat a vorbi,
cât a fi sincer, spontan și profund, a te referi la lucruri
cu adevărat importante, dincolo de mode și
prejudecăți. Cu alte cuvinte, asta au făcut
interlocutorii, în opinia lui, au stat de taină,
răspunzând cât au putut ei de bine și de autentic
întrebărilor puse. „Concret, De taină e cartea cu
întrebări și răspunsuri despre: omul lăuntric, credință,
religie, miracol, luciditate, muzică, suflet,
Dumnezeu, trădare, iertare, literatură, medicină,
psihanaliză, inimă, îngeri, prietenie, loialitate,
solidaritate, iubire. Și, de fapt, despre mult mai
multe”.
Pentru o retrezire la prospețimea ideilor enunțate
în mers, emise prin somația binefăcătoare a
întrebărilor, cartea lui Cristian Pătrășconiu e cea mai
potrivită. În taină ori ba.
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A Z I

ÎNTRE SENTIMENTALISM,
FANTASTIC ȘI RAȚIUNE
Ioan LASCU
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putea grupa în două mari categorii,
bineînțeles diferite. În prima intră
mărturiile despre lumea supranaturalului
ca atare și despre posibilitățile acestei lumi
de a se manifesta ca realitate. Sursele
tematice pot fi aici extrase și din mituri,
legende, demonologii, de unde o serie de
termeni precum „ispitire”, „pactul cu
diavolul”, apoi „fantome”, „spectre”,
„ființe supranaturale”: gnomi, gnomide,
elfi, salamandre, zâne, dar și personaje
mediatoare între uman și supranatural:
vrăjitori, magicieni, ocultiști, alchimiști. A
doua categorie include elemente furnizate
de psihologia abisală sau de universul
obscur
psiho-patologic:
nebunia,
scindarea personalității, dedublarea
psihică de unde bătătoritul motiv al
dublului, la Hoffmann în Prințesa Brambilla, la
Chamisso în Omul care și-a pierdut umbra, la
E.A. Poe în William Wilson, la Dostoievski în
Dublul, la R.L. Stevenson în Straniul caz al
doctorului Jekill și al domnului Hyde. Tot la
această categorie sunt atașate o seamă de
povestiri care-și extrag seva din lumea
halucinatorie și oferă o analiză a psihicului în
limitele unui anumit realism – La Chevelure de
Guy de Maupassant, apoi multiplele potențe ale
tematicii visului, onirismul: metamorfoze,
rupturi, răsturnări neașteptate etc.
Literatura fantastică nu se dezinteresează din
principiu de prezent pe care și-l apropriază
adesea ca un termen de referință. Ea se grefează
frecvent pe un prezent posibil pentru a implanta

ROZA VÎNTURILOR

În abordarea lui Matei Călinescu, în secolul
al XVIII-lea european au coexistat romanul
gotic și sentimental, literatura fantastică și
realismul în fază primară. Spre deosebire de
fantastic dar și de realismul pur,
sentimentalismul se preocupă de fluctuațiile și
de mișcările intime, lăuntrice, sufletești, așa
încât din sentimentalism s-a dezvoltat realismul
psihologic. În romanele de epocă sunt surprinse
ascensiuni ale personajelor, depășiri ale
barierelor sociale. De pildă, în Le Paysan
parvenu Marivaux propune spre tratare tema
arivismului favorizat, în condițiile noii societăți
burgheze, de libera concurență ce îngăduia
individului să-și depășească starea și poziția și
să suie spre culmile ierarhiei sociale. Altă
tematică realistă înfățișează degringolada,
prăbușirea unui individ sau a unei familii,
dezastrele de natură socială și umană. În dorința
de a prezenta destine în contextul istoric al
societății proza realistă a perfecționat continuu
tehnicile de evocare a specificului temporal.
Narațiunea realistă reclama un spațiu de
desfășurare a fabulei și un context socio-uman
normal. Totuși factura mai mult sau mai puțin
imaginară a respectivului context a scos în
evidență tehnicile de evocare din ce în ce mai
perfecționate.
Pe de altă parte, fantasticul manifesta
preferință pentru unitatea infinitezimală de timp,
din care cauză, deși inițial povestirea fantastică
era încorporată în romane, ea a fost ulterior
transferată în nuvelă. În contrast cu sfera
tematică a realismului, temele fantasticului s-ar
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acolo elementele unui anume trecut ireversibil
printr-un imaginar sumbru, cu demoni, forțe
malefice transferate în prezent și chiar în viitor
prin popularea zonelor oniricului sau straniului.
Realității îi revine funcția unui ecran pe care
sunt proiectate stări și întâmplări ciudate care, la
un moment dat, vor sfâșia chiar ecranul.
Elocvente în ce privește epoca sunt cazurile unor
scriitori occidentali care abordează realitatea
socială scriind romane realiste, însă când apucă
pe linia fantasticului creează nuvele și povestiri
extrem de dense și concise. Maupassant, de
pildă, perseverează în plăsmuirea unor caractere
vii și pregnante (ca în literatura fantastică în
general), iar fantasticul se situează între straniu
și oribil. În literatura fantastică, prin contururile
puternice ale eroilor, se lasă impresia de
unicitate. În literatura realistă însă situația e
ambiguă, personajele apărând în diverse
împrejurări ca niște individualități cu multiple
fațete. În fantastic individualitatea dispare,
absorbită fiind în arhetipuri stranii. În acest mod
se instaurează în literatura epocii o opoziție
tematică de natură artistică. Din pricina
reducerii la arhetipuri, a depersonalizării, prin
implantarea în reacții de specie arhaică,
primitivă, violentă, nu se pot cita prea multe
nume de personaje din literatura fantastică.
În cartea sa, Criza conștiinței europene (La
Crise de la conscience européene), Paul Hazard
a tratat problematica literară și culturală a
secolului XVIII începând de la 1680, două
decenii aparținând secolului anterior. El a adus
în discuție o suită de aspecte de ordin psihologic.
Primul capitol intitulat sugestiv De la stabilitate
la mișcare trasează câteva linii caracteristice
relevând că de la stabilitatea clasică s-a trecut la
mișcarea, la agitația iluministă. Atunci se
(re)descoperă culturile Orientului: Arabia,
Persia, Turcia, Siam, India, ceea ce-i determină
pe numeroși autori să-și plaseze acțiunea în sau
să extragă personaje din lumea orientală. Într-o
lume deschisă și mobilă se afirmă sentimentul
relativității, o dimensiune spirituală importantă
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ce explică inițiativele intelectuale ale
iluminiștilor: ceea ce-i bun și frumos în lumea
europeană poate trece drept contrar pe alte
continente. Se pot menționa două tipuri de texte
literare specifice timpului: călătoriile reale și
ficțiunea călătoriei. La J. Swift, D. Defoe,
Voltaire, personajul central străbate spații
geografice stranii, fie utopice, fie reale. La
Voltaire este reperabil motivul călătoriei în plan
cosmic, în povestirea filozofică Micromégas
(din greacă, evident: micro – mic, mega – mare),
ceea ce edifică cititorul asupra mentalității din
secolul XVIII, marcată de acest sentiment al
relativității. Altă coordonată însemnată, nouă, în
literatura epocii este dată de ficțiunea străinului:
în Scrisori persane, Montesquieu aduce în
discuție, pe baza unor comparații revelatoare,
nonexistența unei table de valori imuabile,
impunând relativitatea timpului istoric și a
spațiului geografic.
Al doilea capitol al cărții lui Paul Hazard, De
la antic la modern, pornește de la faimoasa
dispută a secolului al XVII-lea – querelle des
anciens et des modernes – care marchează
declinul perioadei clasice prin zdruncinarea
conceptului de stabilitate ce se afla la baza
clasicismului. Anticii aveau ca partizani pe
Boileau, La Bruyère etc., iar modernii, printre
alții, pe Charles Perrault. Ia naștere atunci
conceptul de originalitate, opus implicit
conceptului clasic de imitație. Dispariția
sentimentului de prețuire a antichității creează
premise favorabile pentru apariția unui
sentiment critic al istoriei, care eradichează din
aceasta orice tentă de naiv, de miraculos, de
sentimental. Spiritul critic este un produs al
raționalismului, de la Descartes citire, care
pleacă de la antinomia autoritate (a unei tradiții
etc.)/ spirit critic (examinarea liberă a situațiilor
și fenomenelor).
În capitolul III al lucrării, De la Sud la Nord
(Du Midi au Nord), Paul Hazard remarcă
transferul hegemoniei spirituale din sud: Italia,
Franța, Spania, spre nord: Anglia și, de ce nu?,
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Germania. Se impune apoi conceptul de
heterodoxie opus celui de ortodoxie, antinomie
ce pune față în față libera credință și
dogmatismul orb. Este expresia liberalismului, a
nonconformismului
religios
englez
–
anglicanismul – și germanic – luteranismul.
Capitolul V analizează cazul tipic al lui Pierre
Bayle, un autor care dă la iveală, între 16931702, un dicționar istoric ce inaugurează spiritul
de demistificare critică a istoriei.
În partea a II-a, intitulată
Împotriva
credințelor tradiționale, a cândva celebrei cărți
Criza conștiinței europene, este analizată cu
finețe mutația semnificantă a conceptului de
rațiune care devine în epocă esențial critică.
Sunt aduse în discuție diverse aspecte ale
revoltelor intelectuale împotriva credințelor
autoritare. În partea a III-a, Încercare de
reconstrucție (Essai de reconstruction) este
surprinsă principala dimensiune pozitivă a
secolului XVIII dominat de criticism, pornind
de la empirismul lui John Locke, filosof care s-a
făcut cunoscut printr-o lucrare de teorie a
cunoașterii, Eseu asupra înțelegerii omenești.
Filosofia lui Locke se întemeiază pe ideea că
simțurile reflectă în mod fidel realitatea
exterioară, oferind certitudini. În Two Treatings
on the Government face apologia reușitelor
revoluției burgheze din Anglia (1648), iar în
Epistula de tolerantia dezbate ideea toleranței
religioase, idee frecvent întâlnită în epocă.
Încă o idee pozitivă a începutului de secol
XVIII, pornind tot de la John Locke, s-a
concretizat în deism sau religie naturală.
Contrar tuturor credințelor religioase deismul
afirmă existența unui Dumnezeu ca principiu ce
a imprimat lumii legile ei, dar nu mai poate
interveni în desfășurarea și consecințele
acestora. Fiind o religie naturală, filosofică,
deismul este vădit incompatibil cu toate normele
vieții religioase, clericale. El este perfect
compatibil cu o viziune științifică asupra lumii,
fapt ce i-a adus adepți precum Voltaire și Isaac
Newton. Altă idee fundamental specifică
secolului iluminist este aceea de drept natural. A
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trebuit stabilită antinomia între dreptul divin
bazat pe ideea unei ierarhii imuabile, instituite
de Însuși Dumnezeu, și dreptul natural. Apropo
de dreptul divin, în Evul Mediu a funcționat, cu
prelungire chiar dincolo de Revoluția franceză
de la 1789, teoria monarhiilor de drept divin,
prin care regele era impus ca uns al lui
Dumnezeu. Dreptul natural pleacă de la o seamă
de concepții raționaliste în conformitate cu care
natura esențial rațională a omului trebuie supusă
unei sociabilități înnăscute. Viziunea asupra
societății veacului XVIII va fi egalitară și
contractualistă, în timp ce morala socială se va
profila ca o separație între istorie și religie
conform lui Pierre Bayle, autorul acelui deacum cunoscut Dictionnaire historique et critique. Omul social năzuia spre împlinirea
fericirii pe pământ și nu dincolo de moarte. În
acest spirit au fost elaborate numeroase
programe, proiecte și utopii. A nu se uita că
socialismul utopic a fost un produs al gândirii
secolului XVIII. Tot în virtutea ideilor și
demersurilor de reconstrucție veacul acesta a
fost unul al științei și progresului, un veac
scientist și progresist. În sfârșit, în partea a IV-a
Paul Hazard realizează o analiză a valorilor
imaginative și sensibile, abordând aspectul
mutațiilor produse pe plan literar în secolul
XVIII.
Printr-o extensie analitică, parcursul istoric al
profesorului Matei Călinescu străbate literaturile
iluministe din Anglia, Franța și Germania. În
Anglia iluminismul apare mai devreme, spre
sfârșitul secolului XVII, după 1688. Un
iluminism postrevoluționar, spre deosebire de
Franța, unde curentul a precedat Revoluția de la
1789. În Anglia el cunoaște o dezvoltare
sensibilă după prima jumătate a secolului XVIII.
Iluminismul englez este global colorat de
sentimentalism care în Franța își face apariția pe
spații mai restrânse, la Diderot și Jean-Jacques
Rousseau. Sunt sesizabile pe terenul lui enclave
preromantice, dar și o anume tendință spre un
idilism burghez plasat sub semnul umorului,
spre deosebire de Franța unde e patronat de
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ironie. Umorul se leagă de afectivitate prin
apropiere de obiectul lui, în timp ce ironia este
un act cerebral, mai rece, mai distant, nu de
puține ori tăios. Ca atare, în interiorul
iluminismului englez a apărut o filosofie
optimistă de tip deistic: filosofia lui Shaftesbury
și literatura lui Alexander Pope cu al său Essay
on Man, supus unei tentative de traducere din
partea lui Costache Conachi cu titlul Încercare
de voroavă asupra omului.
În Anglia secolului XVIII sunt lesne de
depistat tendințe către un anumit moralism
puritan, situat în contrast cu un cult epicureic al
plăcerii, în opoziție cu Mondenul lui Voltaire și
Diderot. În fazele inițiale iluminismul englez
este predominant sentimental, iar cel francez cu
precădere raționalist. În prima jumătate a
secolului al XVIII-lea el stă sub semnul unei
surprinzătoare dezvoltări a romanului. Daniel
Defoe publică Robinson Crusoe în 1719 și apoi
explorează direcțiile picarescului în Moll
Flanders (1722) și Căpitanul Singleton.
Jonathan Swift înainte de Călătoriile lui
Gulliver (1726) s-a exersat în pamflete și texte
satirice: Povestea unui poloboc este o alegorie
cu accente ironice care vizează sciziunile și
polemicile dintre catolicism, calvinism și
anglicanism. În contextul spiritual al Angliei din
epoca sa, Swift, irlandez la origine, apare ca o
personalitate singulară. Nu se plasează sub
semnul umorului, ci al ironiei dureros de tăioasă,
guvernată de mizantropie. Opera sa principală
este o carte de mare cruzime și la fel de mare
melancolie. Deși J. Swift a respins idealurile
științifice ale timpului, mijloacele lui literare au
atins o precizie geometrică, involuntar
raționalistă. Viziunile fabuloase sunt extrem de
exacte prin păstrarea constantă a proporțiilor și
reamintirea insistentă a limitelor, iar formele
sunt percepute cu maximum de precizie. Cât
despre Daniel Defoe, el cultivă detaliul exact
într-o viziune contabilicească: Robinson Crusoe
crestează pe un răboj tipic burghez toate
activitățile cotidiene și întâmplările din viața lui.
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Semnificația: un om izolat pe o insulă pustie este
constrâns prin chiar această condiție să țină
seama de toate micile detalii. Eroul, un tip
burghez, este cam lipsit de fantezie, tinzând să
refacă toate condițiile unei vieți cât de cât tihnite
într-un cadru total impropriu. Pe lângă realism,
Defoe este și un vizionar utopic, print-o anumită
viziune asupra evoluției omului ce trece prin
fazele vânătorească, agricolă și apoi începutul
închegării unei societăți, prin încercarea de
civilizare a aborigenului Vineri. Daniel Defoe
acordă o semnificație aparte cotidianului privit
prin prisma percepției obișnuite, proiectat pe
ecranul evidențialismului realist.
Către mijlocul secolului XVIII, Samuel
Richardson cu Pamela, Virtutea răspândită,
Larissa și Sir Charles Grandison își arogă o
dublă importanță prin afirmarea unui nou ideal
estetic și moral, prin promovarea unei noi
viziuni asupra lumii și prin polemica suscitată de
noile sale metode literare. Henry Fielding a
debutat cu o parodie după Samuel Richardson, e
vorba de Joseph Andrews, un preludiu al
romanului modern. Apoi în opera lui realismul
picaresc se împletește cu sentimentalismul în
vastul bildungsroman Tom Jones. O experiență a
picarescului pune la dispoziție și opera lui
Smollett prin Roderick Random (1748) ce se
profilează mai pertinent ca o reacție ce-l viza pe
Richardson. Lawrence Sterne și Oliver
Goldsmith, primul cu Tristram Shandy și
Sentimental Voyage, aduc consacrarea
sentimentalismului; prin titlul ultimei lui cărți
Shandy
împământenește
termenul
de
sentimental în literatura secolului XVIII. Și în
Tristram Shandy modalitățile picarești se
întrepătrund cu altele pur sentimentale.
Drama burgheză, prin George Lillo duce, cu
Neguțătorul din Londra (să se fi gândit autorul
la Shakespeare – Neguțătorul din Veneția?), la
inaugurarea
modalității
teatrale
a
sentimentalismului ce îi va influența pe Diderot
și Lessing.
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DINU FLĂMÂND – POETUL
ȘI DIMENSIUNEA INTEROGATIVĂ
A EXISTENȚEI

Diana BLAGA

Experiența plenară a poeziei, în variatele sale
fațete, o întâlnim la Dinu Flămând – poet, critic
literar, traducător. De la debutul din 1971 cu
volumul Apeiron (Ed. Cartea Românească),
activitatea sa în sferele poeziei este una
prodigioasă. Dintre volumele pe care le semnează
ca autor mai amintim Stare de asediu (1983;
2015), Viață de probă (1998), Grădini/ Jardins
(ediție bilingvă, 2005), Umbre și faleze (2010),
Veghea și Somnul (2016), titluri cărora li se
alătură și altele, printre care și antologii. În 2011
a primit Premiul Național de Poezie „Mihai
Eminescu” pentru întreaga operă. Studierea
poeziei lui George Bacovia (Introducere în opera
lui George Bacovia, 1979, apărută într-o ediție
nouă, revizuită, în 2007, cu titlul Ascunsul
Bacovia) este urmată de un alt fel de studiu al
poeziei, de această dată universale, cu finalitate
creatoare în traducerea poetică. La rândul lor,
poemele sale sunt traduse în limbile spaniolă,
portugheză, franceză, engleză, italiană, germană,
greacă. În 2018, Editura Școala Ardeleană a
publicat o antologie în două volume a întregii
creații a poetului, încă din 1971, cu titlul Descos
și țes. Anterior acesteia însă, în 2017, la Editura
Tracus Arte din București, a apărut volumul
Primăvara la Praga. Elegii. Epigrame. Satire,
asupra căruia revenim mai jos.
Bursele de studiu în Portugalia, exilul parizian
și apoi funcțiile diplomatice în sfera francofoniei
au determinat ca poeții asupra cărora Dinu
Flămând s-a oprit ca traducător să fie din aceste
spații culturale, cărora li se adaugă și vastul
spațiu latino-american, precum și cel italian.
Printre numele a căror operă a fost popularizată
în limba română în principal prin traducerile lui
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Dinu Flămând se numără César Vallejo, Carlos
Drummond de Andrade, Umberto Saba, Pablo
Neruda, Mario Luzi, Michel Deguy ș.a., capul de
listă constituindu-l însă Fernando Pessoa și
heteronimii săi. Actul traducerii este descris de
Dinu Flămând drept o lectură „pe dinlăuntru” a
poeților asupra cărora se oprește, un dialog
fructuos cu aceștia, care nu doar că au contribuit
la propria voce poetică, dar au constituit și o
evadare spiritual-culturală în contextul
cotidianului cenușiu al anilor predecembriști și al
limitărilor culturale specifice perioadei.
Deschiderea universalizantă a lui Dinu Flămând
este determinată și de formarea sa în spirit
echinoxist, fiind printre cei care au înființat
celebra revistă clujeană „Echinox” și cenaclul
aferent ei.
Primăvara la Praga. Elegii. Epigrame. Satire
reprezintă un volum care dă mărturie privind
maturitatea poetică a lui Dinu Flămând. După
cum aflăm încă din subtitlu, volumul din 2017
conține trei părți, trei discursuri aparținând însă
aceleiași voci poetice. Părțile comunică între ele
și vorbesc toate despre interogațiile existențiale
ale unui același eu poetic, despre frământările
acestuia privind existența și despre modul în care
aceste frământări prind glas în poezie sau devin
ele însele poezie. Volumul și Elegiile se deschid
cu poemul Orfeu la discotecă în care în centru se
află condiția și locul poeziei în noua realitate –
postmodernă și postumanistă. Poezia nu a
dispărut, nu i se atestă moartea, așa cum alții nu
s-au ferit să o declare pedant, ci doar a îmbrăcat
alte forme. Esența ei e aceeași, ea își poate afla
locul pretutindeni, chiar și în cele mai ne-poetice
circumstanțe. Poetul „îmbrăcat în bătrânețe” ia
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cunoștință de aceste noi forme, de noua realitate a
poeziei, care este, în esență, aceeași și se
integrează ei. Actul creator devine martor la
curgerea timpului, conștientizare și parte a acestui
proces.
Chiar și un poem precum Moartea poeziei nu
atestă ceea ce titlul declară. El circumscrie o
istorie a poeziei, a existenței sale perpetue în
lume și a transformărilor pe care le-a cunoscut în
mod imanent. Moartea poeziei nu traduce
declararea unui sfârșit al speciei, ci este intrinsecă
condiției acesteia, însă nu se concretizează
nicicând, doar planează continuu deasupra
timpurilor. Orice moarte anunțată a poeziei nu e
de fapt decât o (altă) renaștere a ei: „Cum să nu
moară de silă aici în/ antropocen,/ și cum să nu
reînvie, epurată/ de orice urmă de răzbunare/
știind că va continua să aducă/ misterul până și în
coliba unde bastarzii misterului/ omoară un
înger?”
(Moartea poeziei). Tulburările
existențiale ale eului poetic ating și poezia, care
pătrunde în toate straturile realității, fie ele parte
din „tautologia cotidiană” (Debarcader) sau din
Istorie.
Integrarea în ordinea poetică universală este
revendicată și prin alinierea la un panteon
universal constituit din ființe poetice, la rândul lor
purtătoare ale „acestei atavice suferințe umane”
pe care existența le-o prescrie. În continuitatea
acestora vine însuși eul poetic: „Cincisprezece
costaleros duc în spinare/ statuia Bunului Nostru
Mântuitor îi aud gâfâind/ sub platformă și
transpirând ei pentru pecata mundi/ între care și
ale mele păcate multe.// [...]// Dar mai este și
frăția altor nefericiți/ costaleros porniți să implore
și ei iertare:/ sunt ceva mai sfrijiți și mai costelivi
dar ridică/ împreună și singuri, iată,/ o și mai grea
platformă de penitencia tot restul anului/ și o
transportă prin noaptea veacurilor/ pentru noi:// și
gălbejitul Vallejo și sfrijitul Pessoa și amuțitul
Holan,/ alături de plumburiul Bacovia, de Lorca
și de proprietarul/ unicei sale triste capre – sigur
că se numește Saba –/ umăr la umăr cu bețivanul
Poe sau cu Sylvia Plath în aceeași cadență –/ iar
uneori sosesc să ajute mai vânjosul Neruda sau
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Michaux/ halucinogenul, precum și Elytis,
Tranströmer, Rimbaud,/ Borges, împreună cu
Ahmatova, cu Celan, Ungaretti, Baudelaire/ și cu
Eminescu, sau alți turmentați celești – Luzi!;/
poartă cu toții crucea/ una și singura – acestei
atavice suferințe umane.// Cincisprezece
costaleros invizibili/ și eu/ și eu/ multiplu de
invizibil...” (Semana Santa). În continuarea și sub
protecția acestor costaleros lirici, condamnați la
umanitate, eul poetic „înfățișează” o „cerere de
azil estetic” (Sentimentul Spania).
Totul pornește de la o stare de indeterminare,
o stare „între”, specifică ființei umane și
existenței sale. De aici, dezvoltarea unui
sentiment interogativ perpetuu incontrolabil,
precum și lumea este de necontrolat: „Se
deschide brusc o ușă închis-deschisă pe care nu ai
împins-o/ și îți face semn cu degetul o întrebare
pe care nu ai pus-o/ iar inima ce dormea în pieptul
tău sub o piatră mută/ ți-o simți zbătându-se ca
găleata/ goală deasupra unei fântâni unde
însetatul/ începuse să scoată o apă verde/ când
deodată/ el și este și nici nu este.” (Ușa închisdeschisă). Eul poetic cunoaște și o altă ipostază a
existenței „între”, specifică propriei condiții, o
situare la limita dintre tăcere și cuvânt: „Am găsit
libertatea tăcerii înainte s-o caut pe cea/ a
cuvintelor (în cazul că ne-ar elibera ele/ de
altceva decât de spaima de a tăcea?) –/ și nimic
din cele aduse prin aer de sunete/ nu era de natură
să mă extragă din inexplicabilele/ mele absențe
contemplative.” (Bucla lui Möbius).
Epigramele reprezintă o serie de „inscripții”
meditative (toate marcate cu ***), în care se
perpetuează starea din Elegii, acel regim
interogativ al existenței. Indeterminarea provoacă
la conturarea unui eu „căutând sensul sensurilor
doar în moarte” (p. 63). În aceste circumstanțe, se
lansează preocuparea pentru soarta în posteritate
a „cuvintelor mele scrise” (p. 67). Totul nu este
decât o altă variantă a indeterminării, o stare
„între” viață și moarte, lumină și întuneric,
conducând însă spre un același sfârșit,: „bezna
mușcă/ din gâtul amurgului” (p. 72). Nu doar
existența este marcată de un semn de întrebare, ci
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odată cu ea și iubirea: „Iubirea mea, lasă-mă să îți
spun așa/ numai cât să pot întreba pe cineva/ de
ce se întâmplă tocmai așa?// Și nu altcumva,
fiindcă tu nu exiști/ iar eu nu exist pentru tine și
de ce/ nimănui nu-i e bine?” (p. 79).
Eul este continuu urmărit de pericolul
„prăpastiei” lipsei de sens, într-o tonalitate
interogativă blagiană. Existența pare a gravita în
jurul acesteia, într-un du-te-vino în care esența
incertitudinală este aceeași, deși căutarea pare a
viza întrebări diferite: „Fericit că nu ai căzut în
prăpastie te trezești/ cu apele spaimei șiroind pe
tine.// Cel care te împingea unde este?// Să fi
rămas în tine/ și pândește de undeva/ prima ta
neatenție?// Dar în amorțeala totală a vigilenței/
pășești din nou pragul zilei/ de fum și apă;/ te
invită o altă neliniște/ și pare veselă/ să te
regăsească.” (p. 91). Toată această stare de
indeterminare existențială și de căutare a unui
sens duce la pierderea plăcerii de a trăi (p. 109).
Ignoranța, necunoașterea sunt singurele care pot
determina o viziune senină asupra vieții: „Viață
ușoară,/ fiindcă nu știm de ce...” (p. 110).
Sfârșitul, moartea pun mai puține probleme decât
a fi în lume.
În a treia parte, Satire, tonalitatea se îndreaptă
mai mult spre revoltă, cum este și de la sine
înțeles din titlul secțiunii. Relativitatea realității,
„vremea în schimbare”, lipsa de substanță a
cotidianului, toate provoacă eului poetic o serie
de meditații revoltate, expuse pe un fundal
cultural. Se optează pentru un apel nesfârșit la
cultura clasică, care, în ciuda demitizărilor, va
oferi mereu răspunsuri. Noua realitate cere
demonstrarea unei capacități de adaptare la
schimbare ridicată. În astfel de circumstanțe, eul
poetic apare drept un Don Quijote contemporan:
„Ca să fii Don Quijote trebuie să fii bătrân,/ dar
nu prea bătrân,/ cu platoșa ruginită, dar încă
lucind,/ cu un cal costeliv, dar încă pe drumuri
înaintând/ și cu un stol de visuri încă
neresemnate./ Iar din tot/ și din toate încă să mai
visezi iubirea ca pe un dificil/ sacrificiu, care
până la urmă te încurcă sau ți se sparge/ ca o
bășică la deget,/ iar cele mai râvnite victorii încă

să-ți fie vii/ în suflet, împrietenite cu cele mai
mari înfrângeri.” (p. 134).
Această împăcare a contrariilor este la rândul
ei o consecință a indeterminării lumești. Revolta
atinge un nivel ridicat de intensitate într-o satiră
care denunță lipsa de acțiune: „Firește că mă
repet,/ căci de la ultimul meu urlet/ nimica nu s-a
schimbat” (p. 143). Atât Satirele, cât și
Epigramele prezintă și implicații sociale din
actualitatea românească și din cea universală în
versurile lor. Însă dincolo de răsfrângerile în
imediat sau nu ale poemelor, regimul în care
viețuiește eul poetic este același de la început
până la sfârșit, un regim al interogației perpetue:
„tot aduni vreascuri de/ întrebări, să le dai foc și
să nu primești/ niciodată răspunsuri.” (p. 144).
Volumul de poeme al lui Dinu Flămând din
2017, Primăvara la Praga. Elegii. Epigrame.
Satire (Editura Tracus Arte, București), adună
meditații lirice privind o realitate impregnată de
poezie și de întrebări totodată. Gravitate și ludic,
spiritualitate și revoltă, emoție și reflexivitate,
cotidian și universal – se reunesc toate în
conturarea unei ființe poetice aflate sub tutela
unui regim interogativ al existenței și în
conturarea universului poetic existențial în care
aceasta și frământările ei gravitează.
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AUREL ȘTEFANACHI:
IEȘIREA DIN LABIRINT
Theodor CODREANU
În prefaţa la antologia Amintirile verbului,
ediţia din 2002, Ioan Holban conchidea că Aurel
Ştefanachi „se numără printre protagoniştii liricii
generaţiei ’80: pentru că poetul e şi scrib, şi
tipograf, şi ziarist – un om în şi de literă, adică, un
poet adevărat”. În Iaşul postdecembrist, există cel
puţin şase poeţi optzecişti care, pe lângă arta
scrisului, sunt şi creatori sau directori de case
editoriale, de publicaţii prestigioase: Cassian
Maria Spiridon, Aurel Ştefanachi, Lucian Vasiliu,
Nicolae Panaite, Daniel Corbu şi Adi Christi.
Aurel Ştefanachi a întemeiat Casa Editorială
Moldova (1990), editurile TipoMoldova şi Edit
Production (1999). Mai toate fac cultură de interes
major, într-o emulaţie de nivel naţional. Între
acestea, TipoMoldova impresionează prin
anvergură. De-ar fi să amintesc doar uriaşul
proiect eminescologic de peste 200 de volume
realizat în anii din urmă, întrecut, prin vechime şi
prestigiu, doar de colecţia „Eminesciana” a
Editurii Junimea.
Prin contrast, poetul Aurel Ştefanachi pare mai
puţin prolific, dar asta e o calitate. A debutat
editorial odată cu generaţia, cu o plachetă, Poeme
(1980), pentru ca să intre apoi într-un deceniu de
tăcere, revenind cu Credinţă şi frig (Bucureşti,
1990), Hierofanie (Iaşi, 1991), Amintirile verbului
(Iaşi, 1992), Cameră cu magnolii (Iaşi, 1995,
prefaţă de Emil Iordache), Amintirile verbului.
Poezii. Lângă Dumnezeu (antologie, Iaşi, 2002,
prefaţă de Ioan Holban), Poeme (Iaşi, 2004),
Oglindă plutind (Iaşi, 2005), Lăcomia destinului
(Iaşi, 2009, 2011, postfaţă de Ioan Holban),
Înălţimile cercului. Corn de vânătoare (Iaşi,
2019), la care se adaugă Lampa lui Aladin (eseuri,
Iaşi, 1997), Curcubeul din hol. Predispoziţie
amoroasă (proză scurtă, Iaşi, 2004), În România
concretă (publicistică, Iaşi, 2006).
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Privitor la poezie, părerea mea este că Aurel
Ştefanachi are conştiinţa că scrie o singură carte, în
sensul „ermetismului filologic” al Cărţii lui
Mallarmé. În definitiv, îşi reia cărţile, le
reconstruieşte şi adaugă noi texte, sub imperiul
esteticii încercării de sorginte eminesciană. Poate
că aplecarea editorului către Biblioteca
Eminescologiei nu este întâmplătoare. În Împărat
şi proletar, poetul spune: „În orice om o lume îşi
face încercarea”. Aurel Ştefanachi ar putea să ne
prevină: în orice poet o Carte îşi face încercarea.
La fiecare, după măsura proprie. Că este vorba de
o demiurgie a verbului („Bătrânul Demiurgos se
opinteşte-n van”, continuă Eminescu), o arată
numeroasele variante încercate de poet. Domnul
Ştefanachi le spune încercărilor sale amintiri ale
verbului, având ca umbră călăuzitoare zeul Thot.
În pofida variantelor, a încercărilor necurmate,
cartea eminesciană, din pricini cunoscute, nu s-a
închegat, după voinţa auctorială, simulacrul ediţiei
maioresciene de la sfârşitul anului 1883 fiind
recuzat de poet, chiar cu violenţă, considerând
graba magistrului un dezastruos eşec. Dar eşecul la urmărit, deopotrivă, până şi pe Mallarmé. În
literatura română, cartea perfectă a reuşit-o doar
Ion Barbu, cu al său Joc secund. Într-o bună
măsură, Bacovia, cu Plumb, Tudor Arghezi
(Cuvinte potrivite), Blaga, cu Poemele luminii,
Nichita Stănescu (11 elegii), Cezar Ivănescu (La
Baaad), Cristian Simionescu (Maratonul), Mircea
Cărtărescu (Levantul) şi poate alţi câţiva. Ceea ce
este, totuşi, extraordinar. Dar aceşti poeţi, unii
geniali, şi-au simţit eşecul, de vreme ce au fost
nevoiţi să se încerce şi-n alte cărţi.
Este, desigur, şi cazul lui Aurel Ştefanachi.
Între comentatorii cărţilor sale, a presimţit ceva
Emil Iordache, care vorbeşte de fuga de tautologie,
de „o lucidă aproximare a propriei modalităţi
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lirice”, lăsându-se atras „într-un fel de labirint, din
care nu mai ai scăpare. Nişte megafoane invizibile
îi şoptesc sau îi urlă cu perfidie la ureche ce drum
trebuie să aleagă, însă îndărătul majorităţii uşilor
descoperă tot zidul, iar când câte una se deschide,
incinta este tot atât de derutantă ca şi precedentele,
deşi paşii sună altfel pe lespezi şi lumina cade sub
alt unghi. Treptat, prizonierul fiind total, tentativa
evadării din labirint este abrogată, afara – întrunul din cele două mari registre ale cărţii luate în
discuţie – încetează să mai existe şi, tiranic, textul
se substituie lumii, realului. Acumulările
succesive, deşi nu se ordonează arhitectonic,
capătă totuşi suficientă consistenţă, şi rătăcitul
sesizează că nu se află în interiorul unui edificiu de
piatră, ci în măruntaiele unei fiinţe (încă?) vii,
precum chitul lui Iona”. Wittgenstein vorbea de
trei feluri ale captivităţii produse de om, izomorfic:
musca în sticlă, peştele în plasă şi omul în labirint.
Musca se poate slava întâmplător, peştele n-are
scăpare şi trebuie să se resemneze, iar din labirint
omul poate să scape doar prin inteligenţă. Se pune
întrebarea dacă Aurel Ştefanachi, văzut ca
prizonier total în labirint, a încercat sau nu să
evadeze.
Dramatismul captivităţii începe atunci când
omul se află în situaţia peştelui în plasă, plasa fiind
chiar burta chitului din care Iona, al lui Marin
Sorescu, se trezeşte în burţi nenumărate sau, ca
Bacovia, în burta morţii universale care este
cavoul cu sicrie, flori şi aripi de plumb. Iona,
sorescianul, aparent părăsit de Dumnezeu în burta
comunismului, găseşte lumina libertăţii în el
însuşi, după calea eminesciană: Eu e Dumnezeu…
Bacovia este însinguratul absolut convertit în
lumina ascunsă a verbului din noianul de negru şi
de plumb. Incredibil, dar cel mai „optimist” dintre
toţi este „pesimistul” Eminescu, cel care, supremă
încercare, pătrunde în labirintul de oglinzi,
refuzând resemnarea peştelui din plasă. A fi
resemnat, în viziunea poetului nostru, înseamnă a
abandona încercarea, adică a te pietrifica în sclav
sau în împărat:
Astfel umana roadă în calea ei îngheaţă,
Se pietrifică unul în sclav, altu-mpărat,
Acoperind cu noime sărmana lui viaţă
Şi arătând la soare-a mizeriei lui faţă –
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Faţa – căci înţelesul i-acelaşi la toţi dat.
Omul lipsit de arheu este acela resemnat, ca
peştele, răceala morţii spirituale verificându-se în
inima labirintului de oglinzi. A fi întru arheu
înseamnă a avea spirit creator, a birui labirintul:
„Oamenii învăţaţi, dar fără talent propriu, adică
purtătorii ştiinţei moarte mi-i închipuiesc ca o sală
întunecată cu o uşă de intrare şi cu una de ieşire.
Ideile străine intră printr-o uşă, trec prin
întunericul sălii şi ies pe cealaltă, indiferente,
singure şi reci. Capul unui om de talent e ca o sală
iluminată cu pereţi de oglinzi. De-afară vin ideile
într-adevăr reci şi indiferente – dar ce societate, ce
petrecere găsesc. În lumina cea vie ele îşi găsesc
pe cele ce s-aseamăn, pe cele ce le contrariază,
dispută – concesii şi ideile cele mari, chintesenţa
vieţei sale sufleteşti, se uită la ele dacă şi cum s-ar
potrivi toate fără să se contrazică. Şi cum ies ele
din această sală iluminată? Multe, întâi inamice ies
înfrăţite, toate cunoscându-se, toate ştiind clar în
ce relaţiune stau sau pot sta – şi astfel se comunică
şi auditoriului şi el se simte în faţa unei lumi
armonice care-l atrage”1.
Devine interesant de urmărit cum se
descurcă/încearcă Aurel Ştefanachi în inima
labirintului. Emil Iordache a pus piatra de temelie
a demersului său, observând că poetul substituie
lumea-labirint cu textul său poetic, fiinţa-text, cum
o califică şi Ioan Holban. Numai că această
mişcare de substituire este o lege generală a
poeziei şi a artelor, în genere. Încercându-se în
labirint, Eminescu urmează drumul omului deplin
al culturii (Noica), iar acesta nu poate fi decât al
modului iisusiac al Fiinţei: Calea, Adevărul şi
Viaţa. Prizonieri în labirint, poeţii se descurcă
fiecare cum poate, fie încercând să treacă proba
acestei Treimi de o Fiinţă, fie zăbovind în faţa
uneia dintre „porţi”, uitând de celelalte. Proba
supremă e numită de Mircea Eliade proba
labirintului. Fiind vorba de cuvânt, geniul
eminescian a înţeles, fără să fie înţeles, de ce
suprema încercare este: Unde vei găsi cuvântul/ Ce
exprimă adevărul? Căci Adevărul e chiar stâlpul
din mijlocul Triadei hristice. Pavel Florenski, un
geniu al teologiei, se va opri şi el la stâlpul şi
temelia adevărului.
Referinţele care urmează sunt luate din
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Înălţimile cercului. Corn de vânătoare, titlu dublu
care schiţează drumul prin labirintul de oglinzi al
lui Aurel Ştefanachi. Ştim prea bine de la creatorul
operei perfecte, Ion Barbu, că poezia este act clar
de narcisism, joc secund mai pur, nu acela mereu
ratat de strămoşul mitic Narcis, care-şi pierde
fiinţa la orice tulburare a oglinzii. Prima poezie din
volumul vizat este Ochiul Albastru (facsimilată, ca
bornă ermetică), ochi de acuitate celestă şi care se
opreşte direct în oglinda-cerc din mijlocul
labirintului: „Privim în fântâna perfectă – în
fântâna nesaţiu/ Privim la malul celălalt – în rugă
– cu aripi de foc/ Tu cu faţa în leagănul apei din
fântâna perfectă/ Îmi spui că se vede ziua dintâi –
îngerul Thot”. Deja se conturează calea
hermetismului, a zeului selenar egiptean Toth
(oglinda-cerc a lui Eminescu, aceea care
declanşează întoarcerea la origini, din Scrisoarea
I), la ziua dintâi, zice Aurel Ştefanachi. Toth, se
ştie, e zeul selenar al aritmeticii, al vorbirii, al
scrisului, identificat şi cu inima lui Ra şi asociat cu
păstrătorul secretului zeilor, Hermes. Narcisul lui
Ovidiu trăieşte despicarea fiinţei, căci tânărul care
se descoperă în oglinda fântânii se îndrăgosteşte de
el însuşi, rămânând surd la chemările şi strigătele
iubitei sale, nimfa Echo, care e întrupare a ecoului,
a durerii primordiale. Şi mai e un element
deosebitor, esenţial faţă de mit: în vreme ce Narcis
e singur în surzenia lui, în poema lui Aurel
Ştefanachi protagonistul priveşte împreună cu
noua Echo, iubita, cea care zăreşte ziua dintâi,
timpul însuşi şi, deopotrivă, pe îngerul Thot. În
literatura universală, Narcis nu-şi mai caută în
oglindă propriul chip, ci ecouri abia cu Góngora,
deschizând calea către poezia modernă. Narcisul
barbian desprinde în oglinda apei un cântec
încăpător precum foşnirea mătăsoasă a mărilor cu
sare. De aceea, spunea cineva, începutul unui
poem e darul zeului (desigur, al lui Thot), doar
versurile celelalte sunt ale poetului. Asta şi spune
Aurel Ştefanachi în Începutul poemului:
„…propriu-mi trup în oglindirile/ apei ca o
deschidere a scrisului/ şi durerii/ propriu-mi trup în
oglindirile apei/ ca să limpezească pânzele/
sufletului nostru –”. Cartea vine după aceea,
urmând oglindirii primordiale: „că am scris cartea
în acelaşi/ timp cu ieşirea fiinţei şi/ lucrului în
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îngheţul şi dezgheţul gândului// …dar nimeni nu
se ridică/ în picioare/ şi ninge de jos în sus/ şi alerg
înapoi sau în acelaşi/ sens cu ninsoarea –/ să nu mă
îndepărtez”.
Spaima poetului vine de acolo că ninsoarea
poate fi preludiul îngheţului, echivalentul
împietririi eminesciene în sclav sau în împărat. De
aceea, a alerga înapoi sau în acelaşi sens cu
ninsoarea înseamnă încă în-cerc-are, înaintare
către înălţimile cercului. În imensele căderi de
zăpadă, poetul încă distinge flacăra încercării
înainte de a se transforma în lespede: „O flacără
compactă/ se ridică deasupra trupurilor noastre/ (o
imensă cădere de zăpadă/ venind să aprindă şi să
întunece/ rug – încât prin cenuşă va fi/ să se vadă
o lespede perfect semănându-mi!)” (O imensă
cădere de zăpadă…). Se va putea distinge în cărţile
lui Aurel Ştefanachi o adevărată poetică a frigului,
bine conturată, altminteri, la poeţi precum George
Vulturescu sau Aura Christi, dar şi în romanul
Permafrost al lui Eugen Uricaru. Cartea cu care a
revenit după debutul din 1980, se intitulează
Credinţă şi frig, cu poeme ale îngheţului
concentraţionar din labirint. Un poem din volumul
comentat se intitulează Cântecul frigului. În
amplul poem Disperarea începutului şi sfârşitului,
putem citi: „viaţa mea este, cu unghiile şi faţa/
scobind blocurile de gheaţă ale destinului!”
Poezia, astfel, este o luptă cu împietrirea, cu
gheaţa. Adevăratul Minotaur este chiar gheaţa:
„(«vorbeşti singur», «vorbeşti singur»; gheţarii au
început să?/ plutească, nici nu mai exişti!) – (din
lucruri esenţele se încolăcesc cu minotaurul)”
(Termen pentru nefiinţă – gol).
Cum se poate lupta cu spaima de împietrire, de
gheaţă? Cu partea cea foarte rece (Eminescu) a
Fiinţei, cu armele raţiunii, aceleaşi întrevăzute de
Wittgenstein întru salvarea din labirint: „la
malurile desţelenite ale frigului –/ luciditatea
întregului şi deşertăciunii,/ ud-leoarcă scribul
distinge mesajul şi osânda…”. Acelaşi Okeanos
care umblă pe canalurile mortuare eminescianoveneţiene, răsare, cvasicaricat, din primejdie, la
Aurel Ştefanachi: „Okeanos plevos şi căzut în
genunchi/ căzut în dizgraţie bate din palme –/
niciodată nu vei scăpa de tine: cunoaştere/ a ta:
paradigmă, samsara şi budism –/ din începuturile
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spaţiului embrion luciferic –/ ud-leoarcă scribul îşi
taie braţele…” (Fereastra îngheţată). Gheaţa ea
însăşi frige, devenind „rugul lucidităţii”. Poezia
riscă să devină asalt al raţiunii, solidificată în
cristale de gheaţă. Este evident că Aurel Ştefanachi
scrie o poezie încapsulată gnostic, ermetizant,
pândită de fiara împietrită a sterilităţii. Textul
devine adesea ermetism filologic, cvsisuprarealist
şi cvasiurmuzian, ceea ce detesta Ion Barbu la
Mallarmé şi la Paul Valéry, opunându-le
ermetismul canonic2. Originalitatea lui Aurel
Ştefanachi se iveşte din această luptă cu reducţia
fiinţei la cartezianul cogito: „pasăre de lut zburând
în cutremurul naşterii!/ zăpadă şi gând al
deşertăciunii!/ medie a cântecului şi al morţii!/
propria-mi raţiune stă sub rugul lucidităţii”
(Revelaţie). Poetul simte că salvarea e în armonia
cântecului eminescian şi în cel din Timbrul
barbian. Harfa lui Orfeu este simbolizată acum de
cornul de vânătoare, ca „joc secund” al încercării
de a ieşi din labirint. Eminescu sunetul cornului
interogativ: „Mai suna-vei, dulce corn/ Pentru
mine vreodată?” Peste vârfuri devine „peste
labirint”. Norocul lui Aurel Ştefanachi e că el,
Narcisul primordial, o are alături pe Echo,
„sculptură a muzicii în timp”. Şi: „în cartea aceasta
dacă mă aplec/ şi citesc – muzica verbului creşte/
şi descreşte asemenea începutului/ luminii” (Când
a fost asta). Mai mult, i se dezvăluie, între minte
(„miezul pietrei”) şi inimă („adâncimea apei”),
între cele două niveluri de Realitate, umbra Oului
dogmatic barbian: „(…precursorul dogmatic
susţinea eficienţa/ melancoliei: dinspre adâncimea
apei: dinspre/ miezul pietrei întipărit se distinge) –
«eu»/ între poem şi moarte perfect alipesc marele/
OU: la picioarele mele înecatul – floarea/
carnivoră în slavă!” (Cele opt forme ale visului
meu). Este „media gândului de-a fi rugăciune şi
blestem”, ca în strania Rugăciunea unui dac.
E aici o altă paradigmă poetică, care transcende
lirica generaţiei ’80, decriptabilă cu uneltele
hermeneuticii transdisciplinare. Postmodernismul
lui Aurel Ştefanachi se arată a fi „postmodernism
premodern” (Constantin Virgil Negoiţă), adică e
pas decisiv către transmodernism. Poetul ieşean
iese victorios din lumina sălii eminesciene cu
pereţi de oglinzi, de unde frumuseţea se arată a fi
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„proporţie de mişcări”, nu de forme: „se ştie că vei
purta o aripă de/ inorog în loc de trup… se ştie că/
luminile din odăile tale sunt cărţile/ mele arzând…
se ştie că în gurile/ pietrelor îmi laşi câteva semne
de dragoste” (p. 125-126). Umbra zeului Thot se
dovedeşte a fi iisusiacă şi mariologică în lupta cu
Minotaurul: „pielea minotaurului din vis am/
întins-o pe duşumele, pe ziduri –/ m-am trezit
dormind într-un clopot/ dinspre locul răsăritului/
şoptindu-mi numele vreunei femei –// Marie –
Maria ce înger mă numără…” (Când a fost asta).
Pe care Marie o aşteaptă să vină „din pietre şi
arbori” din care se-ntrupează, se aude „corn de
vânătoare” (Poate că se aude corn de vânătoare).
Atunci este ieşirea, „capăt de funie”, de fir al
Ariadnei-Marie, spre a afla dacă a fost sau n-a fost
„La Marele Rost”, încheietor al Cărţii.
Note:
1. Mihai Eminescu, Fragmentarium, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 544.
2. Cf. Theodor Codreanu, Ion Barbu şi spiritualitatea
românească modernă. Ermetismul canonic, Bucureşti,
Editura Curtea Veche, 2011.
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DOMNII ȘI DOAMNELE
MARTEI PETREU
Mircea MOȚ
De ce, totuși, o carte despre domnii și doamnele
literaturii și culturii românești (Marta Petreu, Domni și
Doamne, Iași, Polirom, 2020)? Înainte de a vorbi
despre o anumită (neconvingătoare de cele mai multe
ori, la unii autori) „datorie” față de personalități de
excepție ale vieții literare și culturale, trebuie să
acceptăm ideea că gestul Martei Petreu ține de pornirea
scriitorului autentic (și Marta Petreu este unul dintre
aceștia) de a da replică realității și de a răspunde
acesteia, nu „textualizând” (cuvântul deja devine
iritant) existența, ci de a o repropune, de a o reconfigura
din fragmente, astfel încât întregul să iradieze
semnificații, noi și nebănuite, proaspete cu siguranță,
profunde, prea puțin sesizabile altfel. Paginile Martei
Petreu nu contează ca transcriere a unor momente
existențiale exemplare, ca „biografie” cu alte cuvinte,
câtă vreme autoarea este pe deplin încredințată că
scrisul fixează clipele trecătoare și consacră de fapt sub
semnul aurei tot ceea ce este eveniment vulnerabil.
Tocmai de aceea neutralitatea (ca să nu spun răceala)
demersului analitic și ochiul lucid al autoarei curg spre
pulsul firesc al literaturii. Cel care triumfă aici este în
ultimă instanță scriitorul. În atmosfera acestui veac, el
își maschează însă cu modestie vocația demiurgică.
Un Cuvânt-înainte este un autentic text cu valoare
programatică. Cititul și scrisul se întâlnesc la Marta
Petreu sub semnul vacanței ca timp rezervat unei
experiențe semnificative. Lectura presupune o elevată
plăcere, implicând în egală măsură trăirea afectivă și
atitudinea lucidă ale unui intelectual a cărui curiozitate
trebuie percepută ca punct de plecare în descoperirea
celuilalt: „Cartea aceasta s-a scris cumva de la sine,
într-o lungă vacanță pe care mi-am luat-o, hotărâtă să
citesc de plăcere. Și-am citit – din curiozitate față de
alții, din admirație, alteori din îngrijorare – opere care
mi-au plăcut și documente care m-au interesat, căci am
descoperit în ele chestiuni care mi-au atins nu numai
mintea, ci și sufletul”.
Scrisul instaurează un timp aparte, cel puțin în
imaginar, și faptul contează, fără a neglija ideea că prin

98

scris autoarea corectează ceea ce a deformat realitatea,
scrisul fiind în egală măsură certitudinea unei autentice
înțelegeri a realității: „Și-atunci am scris, fie din dorința
de-a prelungi starea bună de-a fi împreună cu autori
care mi-au fost dragi, fie ca să-nțeleg mai bine ce-am
citit, fie pentru a face dreptate unor Doamne pe care
lumea le-a dat la o parte prea ușor. Nu cunosc nicio
metodă mai bună de-a înțelege ceva, o carte sau o viață,
decât aceea de a scrie despre ceea ce vrei să înțelegi”
(Cuvânt-înainte).
Contează însă pentru cititul și scrisul Martei Petreu
ideea că acestea se derulează în orizontul unui tărâm cu
accente de mit, amintind basmul cunoscut, după cum o
și subliniază de altfel autoarea: „Dar singurul lucru
sigur care-i unește cu adevărat pe Domnii și Doamnele
din cartea mea rămâne faptul c-am petrecut cu
volumele și cu viețile lor vreme uitată, fără a prinde de
veste, ca un fericit” (Cuvânt-înainte)
Curiozitatea și vocația de prozator autentic, cu
atenția orientată spre realitate, motivează menționarea
cu o nereținută plăcere a unor informații poate
cunoscute, poate mai puțin cunoscute, pentru ca acestea
să se fixeze, prin scrisul care le plasează într-un orizont
din imediata vecinătate a imaginarului: „Cornelia s/a
născut în anul 1897, într-o respectabilă familie
bănăţeană de mare burghezie locală, ajunsă în faza
intelectual artistică a evoluţiei sale. Părinţii ei erau
cultivaţi, vorbitori de mai multe limbi, mama era
cititoare de literatură, în casă se afla o bibliotecă, iar
serile se făcea muzică de cameră. Bărbaţii din familie au
meserii burghez-intelectuale: bunicul ei de mamă, pe
numele lui Constantin Rădulescu, născut în 9 februarie
1824, a fost inginerul-şef al oraşului Timişoara şi a
regularizat, cu puţin înaintea Revoluţiei de la 1848,
cursul Canalului Bega, apoi s-a stabilit la Lugoj, unde a
fost de trei ori primar; tatăl ei, Coriolan Brediceanu (n.
1849), avocat şi deputat în Parlamentul de la Budapesta,
a fost un cunoscut luptător pentru cauza naţională
românească fratele ei mai mare, Tiberiu Brediceanu (n.
1877), era director de bancă «cu hobby-uri muzicale»,
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director de Operă ba la Cluj (1919), ba la Bucureşti
(1941); iar Caius Brediceanu (n. 1879), foarte şcolit, era
diplomat de carieră. Amîndoi fraţii şi-au legat numele de
Unirea de la 1 Decembrie 1918, Tiberiu a făcut parte din
Consiliul Dirigent, iar Caius, prezent la 1 Decembrie
1918 la Alba Iulia, a făcut parte din delegaţia care a dus
actele Unirii la Bucureşti, iar apoi a participat la
Conferinţa de Pace de la Paris din 1919 – la care a
participat, oficial, şi sora lui mai mică, de altfel”.
Pentru a „reconstitui” o epocă, Marta Petreu
apelează la documente și la scrisori ale lui Lucian
Blaga, pe care le citește cu un alt ochi decât al
istoricului, fie acesta și istoricul literar: autoarea reține
ceea ce se vede, ceea ce este perceptibil și are
consistența creației: „Documentele existente ne permit
să reconstituim într-o bună măsură epoca 1916-1920, a
fenomenului lor originar. Din scrisorile lui Blaga către
mireasa lui se vede nu numai iubirea lor, ci şi că relaţia
lor a fost clădită de la început pe premisa, acceptată de
amîndoi, a excepţionalei lui valori”.
În primul plan al cărții stau Domnii și Doamnele,
embleme ale unei condiții elevate, dar nu poate fi
neglijată prezența neliniștită a autoarei înseși, în
așteptarea întâlnirii, „admirabile” aș zice, cu aceștia:
„Am vrut să ştiu cît de multe despre ea. I-am căutat
urmele peste tot, în mărturiile soţului ei, ale lui Dorli, în
mărturiile prietenilor sau străinilor – de pildă, în
interviurile despre Blaga, unde ea este însă arareori
pomenită. S-au păstrat, scrise de mîna ei, cîteva scrisori
lapidare. Mai multe putem afla despre ea din jurnalele
sale, deşi acestea sînt mai ales însemnări despre Lucian
Blaga, mai rar despre ea însăşi”.
Marta Petreu rămâne (și aici) eseistul de finețe și
profunzime din O zi din viața mea fără durere. Intenția
nu este de a impune doar repere existențiale
semnificative, ci de a le înțelege în contextul
semnificațiilor simbolice și de profunzime: „Aşa cum
Katia Mann şi Erika Mann au făcut, în august 1950, tot
ce era omeneşte posibil ca Thomas Mann să-l mai vadă
o dată pe pe Franzl Westermeier, «flăcăul» de care
scriitorul se îndrăgostise în amurgul vieţii sale, şi
Cornelia Blaga, în complicitate cu Dorli, a reţinut-o în
casă – întîmplarea s-a petrecut în 1945, la începutul
verii – pe foarte tînăra şi strălucitoarea Coca Rădulescu,
ca «s-o cunoască şi Tata». În general, atmosfera din
familia Blaga seamănă cu aceea din familia Mann,
Cornelia, cu eforturile ei de-a asigura prin orice
mijloace liniştea de care are nevoie Blaga ca să scrie,
aminteşte de Katia Mann. Atîta doar că aceasta din
urmă, ieşită din foarte bogata şi cultivata familie
Pringsheim, a fost (pînă în 1933, cînd Mannii au
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emigrat din cauza ascensiunii lui Hitler) permanent
sprijinită de părinţii ei, aflaţi la îndemînă, la numai
cîteva minute distanţă”.
Lectura Martei Petreu se realizează de multe ori din
unghiul criticului literar care nu poate face abstracție de
specificul cărții și de „structura” care-i legitimează în
ultimă instanță acesteia imaginarul. Autoarea caută,
firește, Domnii și Doamnele și la un Miclós Bánffy, dar
atunci când scrie despre romanul acestuia Trilogia
transilvană (Erdélyi történe) precizează că „este o
superbă narațiune-fluviu despre amurgul lumii de
dinainte de Primul Război Mondial”. O narațiune care
curge egal ca un râu leneș de câmpie, cu un personaj ca
alter ego al autorului și cu fire narative, stabilite de
autoare înainte de a urmări(sau în timp ce urmărește)
declinul lumii, surprinse de scriitor. Criticul este
prezent pentru a marca specificul unei lecturi ce are ca
obiect literatura, lectura finalizându-se printr-o atentă
radiografie a universului imaginar al scriitorului. Se
rețin în acest sens eseurile despre Ștefan Agopian(
plasat „între magia imaginației și deșertăciunea lumii”,
Agopian este un „manierist în literatură, în sensul
tipologic al cuvântului”, care „pare a fi fost un
manierist și labirintic și-n propria lui biografie
scriitoricească”) sau despre Mircea Cărtărescu:
„Naraţiunea pendulează perpetuu între prezent – anii
1983/1989 – şi trecut, biografia personajului este
refăcută, cu sincope, de la naştere pînă la sfîrşit, asta
însemnînd anul 1989. La fel, este o permanentă glisare
între «realitate» şi alte nivele ale existenţei, constînd în
vise, viziuni, fantasmări, ambigue întîmplări
paranormale sau chiar nivele ontice cu mai puţin sau
mai mult de trei sau patru dimensiuni, cît admitem că
are lumea noastră. Am spus «realitate», dar în această
carte atît de barocă şi labirintică nu întîlnim realitatea în
înţelesul comun şi confortabil-cotidian al cuvîntului, ci
un construct cărtărescian, care surprinde zona cea mai
sumbră, soioasă, marginală şi alienată a cotidianităţii
româneşti din anii 1980, cu nu puţine elemente
coşmareşti (unele kafkiene, de „Colonia penitenciară”)
de pildă, la Şcoala 86, din periferia Bucureştiului, unde
personajul principal este profesor, numărul matricol
este imprimat direct pe pielea copiilor, „cu acul de
tatuaj, pentru totdeauna” sau, medicii şi surorile
medicale care apar în roman formează o galerie
neliniştitoare de monştri cruzi. Ţinînd cont de aceste
elemente, naratorul din Solenoid ar putea susţine,
împreună cu Schopenhauer, că «Lumea este
reprezentarea mea»”.
Domni și Doamne rămâne o carte semnificativă
pentru scrisul Martei Petreu.
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POEZIA CE-ŞI SAPĂ
SINGURĂ TĂCEREA
Felician POP
Mircea Petean reprezintă, fără îndoială, una din
marile voci distincte și distinse ale liricii
contemporane. Recentul său volum Mai vorbim. Alte
poeme ligure (Editura Limes, Florești – Cluj, 2020)
este o confesiune melancolică străbătută de un topos
(Liguria) căruia poetul reușește să-i pătrundă palierul
epidermic cvasi-exotic prin raportare permanentă la
simboluri universal valabile.
Nebuna apocaliptică trage după ea o jigodie
(imagine care va reveni obsesiv, în mai multe
poeme), iar năierul își arde corabia pe țărm și se
mută în munte – iată două repere ale damnării, ale
renunțării senine la contactul cu realul direct, la
logica unei normalități futile.
Condiția poetului – într-o lume macerată de
consumerism și brutală superficialitate – este una
precară, aflată mai mereu sub semnul unei
incertitudini ontologice: nebun/ nebun trebuie să fii/
să continui să scrii (am mai scris o poezie), iar el
devine meșterul care trudește la țesătura tăcerii
(poem după poem). De fapt, tăcerea este unul din
simbolurile centrale ale acestei cărți, îndelung exersat
și într-un volum anterior, Liniște redusă la tăcere
(2011).
Vacuitatea cea de deasupra tuturor lucrurilor și
întâmplărilor își găsește în tăcere rațiunea și sensul
unei alte deveniri: dintru tăcere s-a rostuit rostirea.
Fluidul înțelesului îl asigură nu retorica – nici măcar
cea poetică – ci tăcerea: tot ceea ce nu se spune, tot
ceea ce se află dincolo de zidul aparențelor, e
important, iar lumea înfiripată din zgomote nu-i
altceva decât cadavrul tăcerii.
Golul, hăul existențial își exportă angoasele
dincolo de palpabil: doar tăcerea e îngropată în
groapa din cer sau în golul de dincolo de tăcerea lui
Dumnezeu. Lumea este cenușa lucrurilor arse/
amestecată cu cenușa îngerilor (te jucai cu o urnă)
într-un straniu melanj în care focul (altă obsesie
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peteniană) amestecă de-a valma hieraticul cu
contingentul. Combustia supremă nu este altceva
decât o ardere de tot, o măcinare a zădărniciei
axiologice. Nu rămâne din toată această zbatere
decât o urmă de sacralitate, dar și ștergerea ei este
obligatorie, ca să strălucească tăcerea în care toate
se resorb. Primul ciclu de poeme poartă titlul Și
tăcere e afară… (un vers eminescian), iar partea a
doua a volumului se întitulează Restul e tăcere,
pornind de la celebra replică hamletiană. Căci
testamentar, cea mai importantă moștenire este
servieta cu tăcerea din manuscrise dosare și
amintiri/ (care) va fi predată Muzeului din satul
natal. (Breaking news). Pentru că în cele din urmă,
creatorul nu este altceva decât un amărât de
colecționar – a zis/ adun goluri și plinuri/ asceze și
pârjoluri/ și le înșir pe un raft de bibliotecă
(Dispariția și farmecul ei). A crea/ a necrea nu este
doar un exercițiu ludic, ci o adevărată torsiune
existențială prin care limitele aproape tangibilului
sunt mereu forțate într-un joc de rostiri și tăceri. În
definitiv, doar tăcerea a rămas un reper primordial: la
început a fost tăcerea/ și tăcerea era dincolo de
Dumnezeu, deci, pe cale de consecință, există
tăcerea de dincolo de cuvânt/ tăcerea sălbatică/
tăcerea în sine (Punct și de la capăt).
Trimiterile livrești nu sunt puține și poetul le
folosește drept pretexte pentru a-și spune propria
poveste, pornind de la un vers canonic. Eminescu,
Blaga, Bacovia, Arghezi, Zaharia Stancu ori Nichita
Stănescu sunt inserați cu sagacitate și bonomă ironie
într-o nouă textură. Poetul și-i însușește tocmai
pentru a-și marca propriul areal liric, cel în care au
loc respirările și tăcerile lui, zdrelite ici-colo de
cuvinte, care nu au decât un singur rost: cel de a
sugera și justifica golul, tăcerea, abandonul ființei
telurice fără regrete și compasiuni prisoselnice. Da,
tăcerea este tăișul. Cea care desparte maniheist
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mundanul de celest. Este un atribut divin și – vezi
bine – astfel, ea nu-și poate avea loc de îngropăciune
decât în cer, acolo unde există o Sfântă Treime:
Golul, Tăcerea și Dumnezeu. Nicanor – un alter ego
care pozează o candoare iscoditoare – pare a fi un
personaj homeric, un Ulysse al mărilor de uscat
(veneam pe drum lung) într-o perpetuă căutare a
unei Penelope – Ana – care-l așteaptă după ce el
străbate holurile oranj și roșu sângeriu.
În ultimul ciclu, Poemele Anei avem o
confesiune dincolo de pulsiune, ca și cum Mircea
Petean ar căuta să descifreze în desăvârșirea iubirii
taina trecerii, a reîntoarcerii în primordial, a
închiderii cercului prin arcul ființial al unei afecțiuni
tandre, grave și melancolice: fără căinți/ fără
dorinți, dar cu speranța ascunsă a unei ademenitoare
redempțiuni: doar doar va mușca stăpâna
adâncurilor și te va duce cu sine/ în burta sa și te va
naște din nou. (în vuietul și foșnetul arborilor
vălătuciți de vânt)
La prima vedere, poate că simbolul ubicuu al
tăcerii ar putea părea redundant, dar tocmai aici stă
meșteșugul poetului, de a transforma repetiția întrun ecou înviorător care de fiecare dată capătă alte
reverberații semantice. O poezie a echilibrului
ideatic, a interogației prea acută ca să mai aștepte
vreun răspuns, un plonjon într-un univers al aluziei
și sugestiei, al hăului insondabil, iar nu al lucrurilor

și noțiunilor prestabilite. Când poezia devine utilă,
sau prea zgomotoasă, dispare starea de grație:
tăcerea/doar tăcerea e îngropată în groapa/ din
cer// îngerii o coboară pe pământ/ și o încredințează
fiecăruia/ ca pe o sfântă inutilitate (groapa se sapă
singură).

ÎNSTRĂINAREA DE CUVÂNTUL DINTÂI?
Simion BOGDĂNESCU
După ce și-a eliberat orizontul din cușcă,
impunându-și o sintaxă emoțională particulară în
peisajul debordant al liricii românești actuale
(greu de urmărit și aproape imposibil de
stăpânit!), poetul din patria brăileană, cu vână
tulceană, Stere Bucovală, tresare plăcut și răsare
în fața publicului iubitor de poezie cu o nouă carte
de poeme, enigmatic botezată și romantic alintată,
Întoarcerea la umbre. Nănașa princiară este tot
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Cronedit (2020), iar nașii literari, poetul stelar de
zare medievală, Valeriu Stancu și criticul literar cu
platoșă ideală, Ioan Holban.
Eu, cu umilul stylus ce-l port ca pe un spic
înlunat, vin să fac oarece lumină în această
răsucire ideatică, imagistică, topică, atopică și
utopică a bucovalienelor versuri de față. Scrise, de
regulă, în metru clasic, fără însă a refuza și
verslibrismul modernist, aceste poezii nu au
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morgă aristocratică, dar au umbră hamletiană, au
tonul și ritmul sângelui către inimă, bine calculat,
cu simț disciplinat, încât se înscriu firesc în
plutirea convingătoare a dicției eroului brit: A
căzut o umbră în sufletul meu/ De-atâta vreme mă
țineam după ea/ Printre pereții de sânge, ca-ntrun lung defileu,/ O voce din urmă, o voce mereu
mă striga. Aceasta ar fi ipostaza poetică
dominantă.
Dacă în volumul anterior ținea și țintea cu
toată fermitatea să ne impună o gramatică
afectivă cu centrul iradiant în verbul ființei
noiciene A FI, în volumul prezent nucleul
energetic și toposul totodată real și imaginar îl
constituie CUVÂNTUL. Demiurgic, acesta
zidește lumea, însă doar pentru ființa numită om.
Pentru comunicarea cu arborii nu există o
asemenea filieră. Trei salcâmi și-un plop sar
gardul, se opresc la fântână, beau apă, soarele îi
ocrotește, dar: Aș fi vrut să stăm de vorbă,/ Dar ei,
tot cum au venit,/ Gardul l-au sărit în trombă,/
Duși sub ceruri s-au pitit. Meditativ și elegiac,
poetul Stere Bucovală pare a zice că, deși
aparținem materiei vii, laolaltă cu animalele,
copacii, insectele și păsările, suntem atât de
singuri și de părăsiți în uitare tocmai prin cuvânt!
Poate că deținerea lui ne împiedică să participăm
la comunicarea și comunicanța universale:
Cuvântul e bulboană de sânge,/ Iar înțelesul –
inime surpate./ Pe zidul cerului, de-atâta vreme,
plânge/ La căpătâiul stelei îngropate.
Poate poet este acela căruia pata cuvântului i sa pus pe ochi, poate c-a dat boala-n lexeme
(bolnave sunt cuvintele acum), poate-s caverne
prin aer de la înălțarea Turnului Babel (mai știi!),
poate nu mai are puterea să-și ramifice rădăcinile.
Până și iubirea dispare odată cu dispariția
cuvântului celui dintâi și a ultimului verb: Luna e
plină, cerul, limpede ca un proverb:/ Stelele au
căzut ca niște zăvoare/ Peste poarta albastră,
închisă ca o scrisoare/ În care ți-am scris cu
ultimul verb.
Deși, în general, pe poetul Stere Bucovală îl
caracterizează seriozitatea meditativ-elegiacă (e
posibil s-avem un neoromantism după
postmodernism și transmodernism!), trece uneori
102

în ludicul sprințar și topîrcenizează un pic chiar cu
iubita lui pasăre – cioara. Dar tulceanul strecoară
o undă bănuitor tragică, văzând în această
zburătoare imaginea cumetrei cu coasa: Iarnă
cârnă, clăpăugă,/ Aibă cerul ce să strângă/
Bătrână și mototoală/ Ne-adună pe toți în poală.//
Cioară, cioară, cioară, cioară… Ba chiar și
arghezizează (tot verb al lui Nichita Stănescu), șintr-un testament succint, dar pertinent, se
confesează posibilului lector (care nu-i ipocrit!)
pe-un ton ironic elegiac, știind că altă cale nu mai
există în afara cuvântului scris: E vremea
testamentului, nu crezi?/ Poemul chiar acum ar
vrea să-l scrie!/ Cuvintele-i sunt reci, pot sta între
coperți/ Ca morții între scânduri de sicrie.
Să anunțe Stere Bucovală moartea cuvântului
ca principal mijloc de comunicare umană și
înlocuirea lui cu semnele luminii și cu imaginea
de pe internet? Dacă pierdem scrisul de mână vom
intra în muțenie. Ne vom înstrăina de cuvânt? Ne
vom înstrăina de emoție? De poezie? Enstrăinarea de cuvântul dintâi: Doamne, cuvintele
au devenit aproape străine,/ Așteptând la capătul
fiecărui poem;/ Cadența și ritmul obosesc între
rime,/ Cum obosesc sub umbra unui blestem.
Întorcându-mă la titlul Întoarcerea la umbră,
observ că acest motiv romantic de la omul care șia pierdut umbra, umbra lui Peter Schlemil al lui
Adalbert von Chamiso, se transformă la poetul
Stere Bucovală într-un subtil laitmotiv ce se
împrăștie prin structura cărții. Umbra devine
identitate poetică, o pată, pandemie ciudată
(bolnave sunt cuvintele acum), alteritatea mării
puse-n cui, inversul curcubeului (O, curcubeiele
de noapte eminesciene!), umbra devine sânge
negru după crucificarea iisusiacă, devine femeie
ca umbra unui androgin.
Poemul-cheie al motivului umbrei se numește
Mai întâi de toate și pare a fi o resacralizare a
umbrei cristice. Întoarcerea la umbra lui Iisus,
însă, cu scepticism, din ultima strofă ne
îngrijorează: Pentru fiecare o umbră a înviat/Și nu
știe încotro ea ne poartă!
Poate într-o nouă întoarcere la… Zamolxis?!
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Marius CHELARU
„În cuprinsul a patru mări,
„Toţi oamenii sunt fraţi…
Eu nu văd nici o diferenţă între oameni,
între rase şi seminţii, între bărbat şi femeie.
Oamenii se deosebesc unii de alţii
numai prin inteligenţă, educaţie, ţinuta morală,
poate şi prin cutumele locului de obârşie.”
Constantin Lupeanu

În vara lui 2019 l-am întîlnit pe Constantin
Lupeanu la Beijing pe cînd se pregătea să se retragă
după o activitatea diplomatică notabilă, atunci fiind
de la filiala Institutului Cultural Român din capitala
chineză. Am putut constata aprecierea de care se
bucura de colegii chinezi, felul în care relaționa acolo
dar și cum era privit ca om al cărții – în august 2016,
Constantin Lupeanu a primit Premiul pentru Merite
Speciale, la cea a zecea ediţie a Târgului de Carte de
la Beijing, China, oferit celor mai renumiţi sinologi ai
lumii, prin Administraţia Naţională pentru Presă,
Tipărituri, Film şi Radio-Tv.
Cei interesați de Orient, de lumea chineză în
special, este puțin probabil să nu fi citit vreuna din
traducerile lui Constantin Lupeanu (singur sau/ și
împreună cu soţia sa de atunci, poeta Mira Lupeanu,
a tradus, a scris şi a publicat peste 30 de opere literare
chinezeşti) sau vreun volum/ articol/ studiu al său pe
această temă.
Ideea acestei cărți a plecat, ne spune autorul de la
o comandă a editurii Zhongyi din Beijing, formulată
cu ceva ani în urmă de Zhang Gaoli, directorul
acesteia, avînd în vedere că lansase „o serie de
însemnări ale străinilor din China şi despre China” și
că autorul petrecuse aproape două decenii ca
diplomat în acea țară. Avea, așadar, o perspectivă
interesantă, dar și amintiri mai vechi (ale unor
„întâmplări de demult, când China trăia o epocă aşazis revoluţionară şi romantică şi când eu eram un
începător în toate: în ale diplomaţiei, în ale sinologiei
şi mai ales în înţelegerea ţării în care sosisem”) sau
mai noi despre „Continentul China”. Nu a fost ușor
(„când am acceptat oferta de a scrie această carte, nam crezut că îmi va fi atât de greu”), au durat ani în
care părea că proiectul nu va prinde contur. Apoi a
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găsit un titlu: Toţi oamenii sunt fraţi, preluat ca un
„crez” dintr-o bine-cunoscută carte a lui Confucius,
Lun Yu/ Analecte. Apoi, încet, plecînd de la locul
nașterii sale, dintr-un „străvechi regat numit Oltenia”,
de pe meleagurile țării care a creat „acum 5000-8000
sau 10000 de ani, culturile numite astăzi Cucuteni,
Iisaia, Hamangia, Tărtăria şi din alte locuri încă
neştiute”, Constantin Lupeanu pornește să
rememoreze, într-un fel, călătoria unei bune părți a
vieții lui, în lumea sa în care a avut mereu două case,
„una în Murgaşi, alta la Craiova” sau „una în
Bucureşti, alta în Beijing”.
Și, pas cu pas, volumul s-a conturat în capitolele„cărți”: Un învăţăcel în Capitala de Nord, Ţara mea,
Continentul China, În tren, Maotai, energia cosmică
şi iubirea, Îi cunosc de când mă ştiu, Lao Zi şi Kong
Zi, Obiceiuri vechi şi noi, Iubire fără frontiere –
teatru, Dialoguri culturale, Cultura Cucuteni –
Cultura Yangshao, întâmplare sau destin, Trei
prefeţe, Institutul Cultural Român de la Beijing,
Special book award of China, Ode, Romane pe-un
picior, Fragmente de viaţă, În loc de încheiere și, în
final, Biografia, după ediţia în limba chineză a cărţii,
lista de cărți Lupeanu (ale autorului, apoi cele
realizate în colaborare cu Mira Lupeanu, ale Mirei
Lupeanu și ale lui Adrian Daniel Lupeanu).
„Fără să ştiu, m-am pregătit de mic pentru
China”, scrie Constantin Lupeanu (ținînd cont, de
pildă, de faptul că are și „ureche muzicală bună şi
imaginaţie, memorie vizuală, precondiţii pentru
însuşirea în condiţii mulţumitoare a acestei limbi
tonale, cu scriere greu de pătruns altfel”; ulterior mai
întîlnim și alte întîmplări care au „ajutat”
„direcționarea” sa, cum ar fi lectura antologiei
Flautul de jad, a lui Al. T. Stamatiad), iar pe
parcursul cărții oferă cititorului o călătorie
interesantă pe parcursul anilor din viața sa, cu
„drumuri” prin memorie între China și România, cu
amintiri în care se întrețes tot felul de nume, situații,
cărți, impresii/ analize din/ despre marea cultură
chineză, întîmplări, unele insolite (una dintre ele
avîndu-l ca „protagonist” pe Marin Preda și o
confuzie a sa legată de pronunția în chineză, o alta pe
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un român, Ghiță Nabu, și o chinezoaică,
Zhou Xiaoling/ Claire care, după aventuri
complicate, ajung să fie împreună etc.)
ș.a. Astfel, autorul pornește călătoria de la
vremurile copilăriei sale, de pe
meleagurile natale, anii de școală, intrarea
în diplomație, felul în care a fost
„(re)organizat” acest domeniu atît de
important pentru orice țară începînd cu
momentul cînd ministrul de externe
român Ana Robinsohn Pauker1, primea, la
5 octombrie (aceasta este socotită „data
oficială a stabilirii de relaţii diplomatice
între România şi China”2), răspuns de la ministrul
Afacerilor Externe al Guvernului Central Popular al
R.P. Chineze, Zhou Enlai. Apoi citim despre cum au
fost lucrurile în diplomația română în acea vreme,
despre primii pași ai autorului în cariera de diplomat,
comportamentul diplomaților vremii, primul contact
cu China, cum a fost „aclimatizarea”, racordarea la
cerințele/ mentalitatea, felul chinezilor de a fi, ținînd
cont și de scopul/ epoca în care a ajuns acolo, felul în
care a fost întîmpinat la Beijing, cînd a ajuns prima
dată, cînd orașul arăta cu totul altfel decît l-am văzut
eu în 2019, de pildă. „Eu am venit întâia oară într-un
Pekin atrăgător pentru noi, europenii, pământ întins şi
încins sub cerul fierbinte de sfârşit de mai, cu case
abia ghicite în câmpia largă, cale de vreo 30 de km de
la aeroport în oraş. Asta era în 1968”. Citim, între alte
detalii despre viața sa de diplomat, dar și de om care
vrea să descopere mai bine lumea în care era, și
despre cum a primit și un nume chinez, Lu Bo An, de
la politicosul domn Ying.
Pe de altă parte, este interesant felul în care se
raportează la China (țară în care a stat jumătate de
veac) și la România. Spune că iubește România, fiind
nativ, iar despre țara asiatică scrie, de pildă: „Pot fi
însă îndrăgostit de felii de China, să zicem: cultura şi
civilizaţia, literatura veche, taoismul, femeia
jumătate de cer, cum cu preţuire este socotită”.
Cariera sa de diplomat, drumul vieții sale nu a
fost mereu/ continuu legat de țara asiatică. Cu toate
acestea, scrie Constantin Lupeanu, „am revenit
mereu în China, deoarece nu am fost interesat să
merg în altă ţară ca diplomat, considerând Beijingul
una dintre capitalele mari ale lumii”. De altfel, atît cît
am avut posibilitatea să înțeleg, așa am perceput și eu
Beijingul, ca o mare capitală a unei mari culturi, a
țării care își spunea, pe drept, „Continentul spiritual”.
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M-au interesat și referirile la
activitatea sa pe tărîmul cărții, al punților
pe care le-a stabilit prin cărți, articole,
studii, între culturile română și chineză.
De altfel, autorul spune: „sunt sinolog
înainte de a fi diplomat şi scriitor cu acte,
adică un european care studiază istoria
limbii şi civilizaţiei chineze”. Și, pe de
altă parte, ca orice om al cărții, vorbește
despre timpul petrecut pentru studiu/
lecturi: „mă cunosc bibliotecile, de pe
oriunde m-am preumblat”, căci se
consideră „născut într-o zodie a cărţii”,
ziua sa începînd și terminîndu-se „între limitele
acestui cuvânt de cinci litere, carte”.
Avem, de altfel, la final o listă de „cărți
Lupeanu”, de care am amintit deja, începînd cu
romanul autobiografic Cao Yupao, a apărut la Editura
Junimea. Pasiunea sa pentru marile școli filozofice
chineze, fie ele din perioada celor o sută de şcoli
(kia), în care se dezvoltă şi ju-kia3, legată de numele
Maestrului Kong (Confucius, cum a fost latinizat), de
nuanța fină dintre acestea și religii, kiao ș.a., se
reflectă și în titlurile unor cărți ca: Părinţii Sistemului
Filosofic Taoist, Lao Zi şi Confucius, Integrala
Zhuang Zi, Simbolurile Integrității Infinite, texte
filosofice taoiste. Și ținem cont că, așa cum scrie, nu
a „tradus la întâmplare”. „Nici nu am tradus ceea ce
era la un moment dat la modă. Spuneam că eu am
căutat ca, pe lângă ce se tradusese până la mine, să
traduc mai întâi capodopere ale literaturii chineze. În
acelaşi timp, am avut în vedere realizarea unor
traduceri pe epoci, încât să se închege o istorie în
cărţi româneşti a literaturii chineze din cele mai vechi
timpuri şi până astăzi”.
Pentru mine, cunoscînd și omul, fiind și
preocupat de ceea ce înseamnă China și cultura
chineză, a fost o lectură interesantă. Am putut să văd
prin ochii autorului China și altfel, să citesc despre
unele lucruri „din spatele ușilor închise”, să am și o
altă perspectivă asupra unor pagini din istoria/
cultura/ literatura aceste țări (dar și a României) cu
temei numită „Continentul spiritual”.
Pentru că am amintit de pasiunea sa pentru felul
de a fi/ mentalitatea/ înțelepciunea chineză (de altfel,
aproape că putem spune că autorul a ajuns să
gîndească (și) aidoma unui chinez, ambii săi copii sau născut în China ș.a.), despre traducerile lui
Constantin Lupeanu, citim despre tot felul de lucruri
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din istoria/ literatura țării asiatice. Sunt, de pildă, și
relatări cum este reflectată dragostea în istoria/
literatura Chinei, începînd cu Liang Shanbo şi Zhu
Yingtai, „Romeo şi Julieta sau Tristan şi Isolda
Chinei”, o istorie care „datează din Dinastia Jin de
Răsărit, 265-420”4. Sau despre viața intimă la
chinezi. De altfel, autorul, împreună cu Mira
Lupeanu, au tradus romanul de gen Lotus de Aur,
Vaza şi Prunişor de Primăvară, publicat sub
pseudonimul Cărturarul Mucalit de pe Măgura cu
Magnolii, în secolul al XVI-lea. „Cu excepţia lui
Confucius, care nu s-a referit direct la sex şi la natura
umană, în general (....), filosofii Chinei au înţeles
viaţa intimă drept o necesitate absolut normală,
naturală”. Sau citim despre istoria satirei sociale la
chinezi, Întâmplări din lumea cărturarilor (traduse,
de asemenea, de autor, împreună cu Mira Lupeanu)
de Wu Jingzi fiind primul „roman realist de satiră
social obiectivă” și, în acelaşi timp, „cea mai
cuprinzătoare şi mai profundă introspecţie critică a
modului de viaţă chinez din vremea dinastiei Qing”.
Sunt doar cîteva gînduri, pe scurt, după lectura
acestei cărți densă în informații, întîmplări ș.a. Cît am
citit cartea am ascultat continuu o melodie
melancolică la sheng, un soi de nai format din 13
tuburi de bambus de lungimi diferite. Poate și de
aceea, ca o concluzie, mă gîndesc că aș putea merge
spre o încheiere pornind de la un citat al autorului
care pleacă de la conceptele lui Confucius
(amintindu-ne că Mencius spunea că toţi oamenii sînt
născuţi buni, fiecare putînd deveni un înţelept, în
sensul tradiţional): „Confucius a fost preocupat de
guvernarea care să asigure ordinea şi perfecţionarea
individuală. El a alăturat aceste două deziderate.
Dacă tu ca individ nu eşti pătruns de umanitate ren,
de dreptate yi, de pietate xiao şi nu ţii seamă de
riturile seminţiei din care faci parte li, este bine să nu
faci politică, deoarece vei pierde şi vei dăuna
societăţii”.
Cînd am terminat de citit această carte mai altfel
de memorii, pe care am privit-o și din dubla
perspectivă a autorului-diplomat și a autoruluisinolog, ce mi-am amintit cum pe Lao Tse l-au oprit
oștenii la trecerea unei frontiere şi i-au cerut să-şi
dezvăluie spiritul în scris5. Poate că și pe Constantin
Lupeanu, la trecerea „frontierei” dintre două stiluri
de viață, odată cu retragerea sa din activitatea
diplomatică, cel puțin așa cum a avut-o până acum, lau oprit paznicii timpului și i-au cerut să scrie această
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carte pe care o subsumează unui mod frumos de a
vedea lumea, care îl duce la concluzia că „Toţi
oamenii sunt fraţi în interiorul unei societăţi. Toţi
oamenii sunt fraţi pe planeta numită Terra, pe
pământul locuit de oameni de diferite rase şi culori
ale pielii”. Într-un final, cu gîndul la toate cărțile lui
Constantin Lupeanu pe care le-am citit, la cele pe
care sper că le va publica de acum încolo, asta e, în
viziunea mea, ideea centrală pe care vrea să
contureze autorul prin această carte, scrisă cu har, și
nu ar fi rău să fie astfel.
Constantin Lupeanu, Toţi oamenii sunt fraţi, Bucureşti:
Rawex Coms, 2019, 424 p.

Note:
1. „...numită ministru pe 30 Decembrie 1947, îşi
pregătise din timp oamenii, nu numai adjuncţii de ministru
şi directorii de departamente, ci pe toţi funcţionarii cu şi
fără statut diplomatic. Recrutaţi din toată ţara, aceştia au
primit din timp legitimaţie de MAE, ştiau în ce direcţie vor
lucra, cu ce se vor ocupa etc. Unii ştiau limbi străine, iar ei
ocupau funcţii de conducere. Alţii nu vorbeau nici o limbă
străină, nu aveau studii universitare, nu terminaseră
facultatea, liceul. Calitatea lor de bază era loialitatea,
supuşenia. După abdicarea şi plecarea din ţară a Regelui
Mihai I, într-o bună/rea dimineaţă, diplomaţii români de
profesie nu au mai putut intra în minister. Se schimbaseră
legitimaţiile! Ei au rămas pe drumuri, poziţiile lor în
minister, locurile de muncă, birourile etc au fost preluate de
cei pregătiţi în secret.”
2. „Primul ambasador român, Teodor Rudenco, fost şef
al Secţiei Cultură din cadrul Comitetului Central, a sosit la
Beijing în ziua de 5 martie 1950. În luna august a aceluiaşi
an a plecat la Bucureşti ambasadorul chinez Wang
Youping. Teodor Rudenco a înmânat pe 11 martie 1950
scrisorile de acreditare lui Mao Zedong, pe atunci
preşedintele Guvernului Popular Central al R.P. Chineze”.
3. Termenul de confucianism este de sorginte
europeană, în China considerîndu-se a fi echivalent cu jukia (după Feng You-lan), care ar însemna „şcoala
literaţilor” sau „învăţaţilor”.
4. „O poveste tipic chinezească, de o puritate fără
margini. Dragostea reală învinge normele pământene. Au
fost scrise poeme, povestiri, piese de teatru, au fost făcute
filme – primul la începutul secolului XX, a fost scrisă
muzică. La Verona, lângă mormântul lui Romeo şi Julieta,
a fost ridicat un monument al fluturilor îmbrăţişaţi Liang
Shanbo şi Zhu Yingtai”.
5. Legenda spune că, la trecerea unei frontiere, i s-a
cerut lui Lao Tse, să arate în scris ceva din înţelepciunea sa.
S-a oprit şi a lăsat Dao de Jing, o operă de 5000 de cuvinte.

105

SUB NIMBUL MANOLESCIAN:
DANIEL CRISTEA-ENACHE
– CONVORBIRI CU NICOLAE MANOLESCU
Iulian BITOLEANU
Atunci când un critic literar – de fapt, o personalitate – de talia lui N. Manolescu vorbește
despre formarea lui spirituală, modele culturale,
oameni providențiali, doctorat, întrevederile (3)
cu inegalabilul Călinescu, lunedism, ceaușism
discipoli mai mult sau mai puțin fideli nu într-o
carte autobiografică, jurnal, amintiri, ci într-una
de dialoguri (Convorbiri cu Nicolae Manolescu,
de Daniel Cristea-Enache, Ed. Cartea
Românească, 2017), concepută de un literat care
a confirmat și îi poate călca mentorului pe urme,
de bună seamă că succesul este apriori asigurat
pentru publicul restrâns și cultivat, dar și pentru
celelalte categorii de cititori mândri de a fi contemporanii unui astfel de intelectual...
Un intervievator superdocumentat dinamitând regulile clasice ale unui subgen jurnalistic și înveșmântându-l în filosofic, literar, cu
interogații ample, somptuoase, forând în
biografia socială și filologică, abordând nu efemeride, dimpotrivă, aspecte fundamentale din
existența actualului președinte al Uniunii
Scriitorilor. Răspunsurile ies din matca previzibilului, ale convenției gazetărești și nu cantonează în arealul „deja-știutului”, optându-se
adesea pentru insolit, revelație ori alungând
orice undă de ambiguitate, de camuflare. O tematică densă, cu reveniri, repoziționări, reduplicări în numele clarității mesajuale, prin tehnica, zicem noi, (a) cercurilor concentrice, la distanța a 10-30 de pagini. de aici, senzația de life,
de perpetuum mobile, de completare ideatică. Se
văd experiența, priceperea lui Daniel CristeaEnache din alte opuri cu structură dialogică, tot
cu interlocutori de prim-plan ca Paul Cornea,
Octavian Paler..
Cele 68 de întrebări recompun nelinear imag-
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inea mobilă a unui cărturar apreciat de timpuriu,
din studenție, perceput drept un radiograf profund, obiectiv al fenomenului literar românesc,
mai ales că repurtase succes cu ceva decenii în
urmă grație volumului întâi din Istoria critică a
literaturii române și rediscutării lui Sadoveanu
dintr-o altă perspectivă (Sadoveanu sau utopia
cărții).
Simulând o distribuție ascensională, pe verticală, vom demara conținutistic prin Familia
manolesciană (p. 89-95), una de sorginte intelectualiă (părinții-profesori de filosofie și
filologie, iar bunicul matern-avocat), nobiliară,
din zonele Sibielului și a Vâlcii, cu o educație
aleasă pentru cei doi băieți, viitori absolvenți de
„Litere”, respectiv, „Politehnică” în mijlocul
naturii, o copilărie reușită, privilegiată, apoi evul
liceal terminat cu media maximă, statutul de student de top 3, cu o eliminare injustă de un an pe
criterii politice, privitoare la cei ce i-au dat viață,
dar absolvent cu calificativul excepțional și
recomandarea pentru învățământul superior,
abandonarea numelui patern de Apolzan și
asumarea celui strămoșesc de Manolescu
(bunicul dinspre mamă), spre a se debarasa de
racilele, cutumele cumplite ale epocii socialiste,
cu obsesiile ei bolnăvicioase de ordin social,
prigonitoare pentru studioșii vremii. Din formarea spirituală de reținut numele universitarilor Dumitru Micu (îndrumător la Licență) și
Șerban Cioculescu, coordonatorulul doctoratului.
Prof. univ. dr. din anul al V-lea, George
Ivașcu, un om realmente providențial, l-a încurajat oferindu-i spațiu de cronicar literar la doar 22
de ani, în 1962, în revista „Contemporanul”, iar
mai târziu, la „România literară”, succedându-i
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la șefie, pe de-o parte, iar pe de altă parte, l-a
adus la facultate, ca asistent, în 1963, căci directorul de reviste era un respectat om de stânga,
luminat, nehabotnic, din facțiunea lui Lucrețiu
Pătrășcanu (Zaharia Stancu, George Macovescu,
Mircea Grigorescu, p. 77), și avea largă trecere
la „puternicii zilei”. „Pe ușa din față” a intrat N.
Manolescu în literatură (p. 73) – sună
mărturisirea cu iz axiologic, ranforsată prin
elaborarea la numai 30-35 de ani de manuale
liceale…
Ascensiunea didactică a fost anevoiosă în
deceniile 8-9 ale veacului trecut, așa că
Revoluția l-“a prins“ pe dascălul mult dorit de
studenți la treapta de lector, însă compensația
postdecembristă a acționat rapid și meritat: profesor unversitar, conducător de doctorat, director
de revistă, ambasador, academician, șeful breslei
scriitoricești etc.”. Fac parte dintr-o generație
norocoasă”, a destalinizării, a „dezghețului”,
când marii clasici interziși sunt retipăriți (p. 9).
A avut două căsnicii (p. 99-104), rezultând
doi copii, unul, Andrei, 52 de ani, azi, geolog și
o fată, Ana, o adolescentă cu înclinație spre
limbile străine, tabletă, facebook, esteticul
agreabil. Se simte un tătic împlinit. Ambii „au
mers în sus cu școala” (p. 103).
Satisfacții nenumărate în plan profesoral,
fondator al unui cenaclu-rampă de lansare
pentru Cărtărescu, Mușina, Crăciun, Bogdan
Lefter, Coșovei, Iaru etc, postmodernii aproape
clasicizați prin includerea în manualele liceale,
gimnaziale... Mulți discipoli, avantajați,
promovați în „România literară”, s-au purtat
reverențios cu mentorul, însă câțiva,fie și ghidați
la doctorat, s-au distanțat, ca să fim politicoși,
uitând binele cadorisit...
În perimetrul criticii literare, modelul s-a
numit Călinescu, urmat de Lovinescu (și metoda
revizuirilor), Maiorescu (autonomia esteticului),
utimul transformat în subiect la doctorat. Din
cele trei vizite în fieful călinescian, se insistă
asupra aceleia- introdus fiind de același altruist
Ivașcu-, în care pensionatul savant, reîncadrat,
după un deceniu de absență universitară (1950CONVORBIRI LITERARE

1960), ca profesor onorific- tot de salvatorul de
destine literare, George Ivașcu –, l-a măgulit pe
oaspetele de 22 de ani afirmând că îi cunoaște
activitatea, că îi știe scrisul, recenziile, sugerând
că va ajunge departe. I-a recomandat travaliu à
la longue, instruire sans cesse: „ștudiu, mult
ștudiu” (p. 20). Învățăcelul nu drapează adevărul
că îl urmărea pe idolul mental și la alte grupe de
studenți. Spre exemplu îl audiase în amfitreatrul
Odobescu. Pudoarea l-a cuprins pe junele cel
cultivat când intransigentul autor de verdict l-a
„executat” în direct pe Alexandru Săndulescu
pentru supraevaluarea lui Topârceanu. Ulterior,
într-un cerc redus, intim, valorosul exeget și-ar
fi exprimat o diafană nemulțumire vizavi de
comentarea îndrăzneață a opurilor sale de către
mai tânărul și promițătorul partener de pagină la
„Contemporanul”.
„Călinescu era un spectacol” (ibidem), mai
punctează Manolescu, fapt fortificat și de Andrei
Terian în teza lui de doctorat, relevând histrionismul și impulsivitatea Criticului. De altfel,
secvența 24 Maestrul meu, Călinescu (p.119122) explicitează opțiunea viitorului cadru universitar. De reținut – susțin sursele de informare,
printre care și Pavel Țugui, trăitor al acelor timpuri –, Vicu Mândra l-ar fi reclamat pe faimosul
erudit la partid, iar Leonte Răutu l-a eliminat din
mediul academic, substituindu-l cu Ion Vitner.
Consolarea a venit imediat de la oameni de bine,
nu de anvergura politică a detractorilor: directoratul Institutului de Teorie Literară și Folclor,
care peste ani îi va purta numele. Bref,
Manolescu aprecia la divinul critic-cum a fost
gratulat în epocă – cultura imensă și „analogiile
fulminante” (p. 281). În opinia lui Manolescu,
marii profesori de la Filologia bucureșteană nu
mai activau, ieșiseră la pensie. Arsenalul didactic se fragilizase, deducem noi. Cu toate acestea,
mai funcționau unii- aici, Manolescu e parcimonios- care l-au impresionat: Jean Byck, Grigore
Brâncuș, Sorin Stati, Alexandru Rosetti, Iorgu
Iordan (la Limba română), Paul Cornea (la literatură); în schimb, aproape neobservați au trecut
prin studenția-i glorioasă Vianu, Bușulenga,
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Crohmălniceanu, Graur.. De pildă, Ov.S.
Crohmălniceanu (alt conducător de doctorat în
intervalul ‘60-‘80) ținea prin 1959-1960 „un
curs plicticos despre literatura interbelică”, iar
Edgar Papu „ne adormea literalmente cu
Cervantes”-ul lui, în comparație cu T. Vianu „ce
nu era pe gustul meu de călinescian”. Alexandru
Piru – o dată sau de două ori este menționat...
La capitolul Prieteni, sunt amintiți Mihai
Zamfir, Mircea Martin, Eugen Negrici – cu care
a avut chiar o dispută cordială de idei pe tema
toleranței/ intoleranței regimului ceaușist-, Z.
Ornea, Al. Ivasiuc, „prietenul meu”, un prozator
victimizat, Constantin Țoiu, toți din capitală,
precum și Mircea Zaciu de la Cluj (p. 35-39). Nu
sunt omise polemicile cu revistele „Săptămâna”
lui Eugen Barbu și a lui Vadim Tudor și, mai
recent, cu „Observatorul cultural”.
Reputatul istoric literar și critic abordează
politicul, ca fost președinte de partid (PAC), ca
intelectual vertical, onest în comunism, neobstrucționat, dimpotrivă, a călătorit în străinătate,
lipsit de intenția emigrării, agreat, respectat de o
Suzana Gâdea, perceput pozitiv de însuși șeful
statului (p. 310-317), cu care s-a și intersectat de
vreo trei ori, fiind informat corect de către
securiști. Pare neverosimil pentru unii că exista
atunci interes pentru critica literară, că ar fi contat opiniile imparțialilor și obiectivilor
Manolescu, Iorgulescu. Aceste facilități nu conduc eronat la o portetizare edulcorată, iar luciditatea manolesciană triumfă nestingherit fie și in
absentia reală și figurată a „cârmaciului”: „Omul
era primitiv și needucat”,” a avut note mici la
toate materiile” (p. 314), cu o soție, „chimista,
codoi (CO2)”, „mucos, puturos și nesimțit” (ibidem) dar animat de bune intențiila început,
dându-și arama pe față” (p. 313). Surpriza continuă cu dezvăluirea următoare: „Încă înainte de
fatidicul an 1968, Ceaușescu a făcut scriitorilor
și artiștilor o curte nebună” (p. 315).
Gorbaciov, glasnost, perestroika, realismul
socialist, respective, credință, Dumnezeu (cel
respectat, scris cu majuscule, invocate) și alte
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noțiuni, evenimente întregesc panoplia
politicului și a religiosului a unui liberal
echidistant… (p. 105). Dintre celelalte capitole
de luat în seamă, amintim: 72 Cea mai mare
frustare din viața mea, p. 328-331; 60
Respectelemele, domnule profesor, p. 274-276;
28 Un cer de cărți, p. 139-141; 32 Et in Arcadia
ego, p. 153-156; 52 Generația 2000 și borcanul
cu murături p. 241-244; 44 Despre incorectitudinea politică, p. 207-209... În răspunsurile
sale nevindicative, în pofida unor trădări –
neexplorate de către noi –, tutelarul critic
contemporan formulează și fraze expresive,
conotative: amicul cel ieșit din închisoare, Al.
Ivasiuc, „era slab ca un țâr!”; „Dar a lăsa
impresia neștiutorilor de azi că Uniunea era o
vacă bună de muls, de care profitau toți scriitorii
epocii, e o tristă falsificare a realității acelor
zile…” (p. 305).
Prin chestionarul cu cele 88 de solicitări
pretinse de Daniel Cristea-Enache se livrează
lectorilor (negrăbiți) un vast și incandescent
tablou literar, socio-cultural, artistic al României
ultimei jumătăți de veac din care toți avem de
învățat și reflectat…
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Cînd o carte de debut este girată la o editură
care-i are în echipă pe Alex Ciorogar, ca editor,
Alex Văsieş, redactor, Vlad Moldovan, lector,
Sebastian Big, toţi cu manifestări poetice
serioase, mai ales Vlad Moldovan, te aştepţi să
citeşti o carte care să te fascineze cu adevărat. Dar
nu este chiar aşa în acest caz, pe care-l am acum
în atenţie. Editura se numeşte OMG, Alba Iulia,
iar cartea este semnată de Tudor Pop, sub titlul
Softboi mimosa, apărută în 2019.
Toate bune şi frumoase pînă aici, însă de cum
înaintăm în carte, de altfel un obiect frumos, în
afara experimentului evident, găsim cu foarte
mare greutate poezia în sine, iar acolo unde este,
în cîteva versuri, în pasaje scăpate printre
anglisme şi semnul &, dă semne că ar fi putut fi
chiar bine. Tămîierile de pe coperte, abosulut
colegiale sau conjuncturale, nu ajută cititorul cu
nimic şi cu atît mai puţin pe poet.
Aflăm din scurta prezentare de pe clapa
copertei că Tudor Pop este student la Litere, la
Cluj-Napoca. L-am mai întîlnit în cîteva
publicaţii, printre care „Vatra” poate da un gir
oricărui debutant, însă nu am remarcat, aşa cum
mi s-a întîmplat în alte cazuri, în numele lui Tudor
Pop un poet care să rupă tiparele. Aici în această
carte de debut, Tudor Pop chiar asta vrea, să rupă
gura tîrgului cu cîteva experimente pe care orice
liber cugetător, dacă are la îdemână un telefonj
performat, un iphon, invocat la un moment dat de
poet, poate scoate, din joacă, joacă cu care să-şi
impresioneze „softboii”, lucruri de efect. Poezia,
în sine, contează pe efect, mai ales pe efectul
emoţional, de stare, de inteligenţă şi, evident,
talent. Orice facilitate nu-i conferă un plus de
valoare, ci dimpotrivă. Cînd Ezra Pound
CONVORBIRI LITERARE

Gellu DORIAN
experimenta în prima jumătate a secolului
XX tot felul de imixtiuni lexicale şi
idiogramatice, toate aceste lucruri le aşeza
într-o pastă poetică de mare profunzime, iar
paradigma lui a rămas peste timp şi nu
poate fi imitată. Tudor Pop nu imită pe
nimeni, dar textele lui, cu tot felul de
imixtiuni în ţesătură, ca într-un covor
destinat vrăjitoarelor în călătoriile lor
nocturne, nu ating nici cea mai banală
intenţie de paradigmă sau de limbaj poetic
novator. Or fi aceste experimente „la limita
dintre analog şi digital”, cum spune Alex
Văsieş, dar sunt mult la limita poeziei. Artificialul
de care aminteşte Cosmina Moroşan, girînd cartea
lui Tudor Pop pe a doua clapă a copertei cărţii,
este evident şi nu induce opinia că autorul ar fi un
poeta artifex, cum s-ar putea evidenţia, ci că, pur
şi simplu, poetul ar friza geniul. Tot ea spune că,
în aceste texte, apare din cînd în cînt ceva ce
„parfumează constant peisajele multicolore”,
chiar şi aşa, „de versant digital”. Îndemnul ei de a
citi sau de a asculta şi privi mental este firesc. Şi
citim, desigur, privim, căutăm senzaţia pe care de
regulă ne-o dă poezia. Însă la Tudor Pop, ceva
repulsiv, de la început, ni se aşează în faţă. Textele
devin elucrubraţii, rupte parcă de pe display-ul
unui laptop sau i-phone, menite să facă un liant
coerent din ceea ce nu poate fi coerent. Am
răbdare şi merg cu lectura pînă la capăt şi, aşa
cum am spus, din loc în loc găsesc oaze de poezie
adevărată, care, prin insolitul lor, dau şanse
poetului să ne încînte: „pun o bucată de scoarţă/
cu muşchi pe antebraţ/ & cu atracţia speriată//
aducînd filtre copită/ acum// ce reduceri aub
transformat/ antebraţul?// printre ele multe pietre,/
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evenimente stabile/ mă încîntă ca o păşune:)//
acest banner hotărît & caprifoiul/ strălucitor// îmi
plac” (acest miracol strălucitor şi drăguţ, p. 25).
Sau: „vorbesc despre multe/ lucruri/ în mare parte
despre cum/ aş ucide/ pentru hainele de la/
balenciaga// îţi spun: (aş ucide/ pentru hainele de
la/ başenciaga// spui: şi eu sunt/ aşa frukoase// am
trimis un screenshot cu/ un crewneck oversize în/
dunci – colecţia 2k18// am spus: m-aş apăla cu/
sîngele celui mort au spus: / mi-am imaginat/ cît
se poate de sexy” (:(big fit):, p. 26). Dar este atît
de puţin şi extrem de superficial, pînă la dictelul
automat, în afara oricătei logici poetice.
Am sperat ca împărţirea pe secţiuni a cărţii să
aducă o anumită structură acesteia. Poate că în
intenţia autorului asta o fi fost, însă cele trei
secţiuni, cu titluri ce ţin de un filosofism
incipient, sunt completări la ceea ce, în fond, este
substanţa cărţii – una de un evaporism al
sensurilor, care încarcă atmosfera doar cu
imaginile strecurate pe ici şi colo, pentru a da o
consistenţă căţrii. Acolo unde aluziile livreşti sau
cel puţin culturale, ca în textul nutritional matter/
am prea mult hate, de la paginile 34-35, textul îşi
încarcă corpul cu informaţii care pot crea o stare
de bine cititorului, chiar dacă ele ţin de o
banalitate biografică de mult fumată, aşa cum este
aici faptul bine cunoscut că „Veronica Micle/ a
fost şi iubire pămînteană”. Faptul că poetul
continuă cu întărirea ideii prin versurile „Eram
împreună// în acelaşi corp. Eu/ reîncarnarea
înşelată şi plină de reproş” face terestră şi
acceptabilă pînă la un punct abordarea, pe care
Tudor Pop o aşază în pagină dintr-o întîmplate.
Dar o apoftegmă de felul acesta ne chiar bucură:
„Nu pot să cred că las lucrurile să nu întristeze/
aşa tare, cînd în lume există atît de multă/
frumuseţe.” Iar imaginea încorporată textului,
între două declaraţii în engleză şi un emoticon,
găsit în magazia telefonului, se doreşte o joacă la
care poetul nu poate renunţa. Dar atît – o joacă.
Poate cel mai coerent text al cărţii şi cel mai
poetic ar fi putut fi acesta: „Grămăjoare mici/ Cu
funcţii similare// Unui organ/ de propagare// Dacă
încetează să/ funcţioneze/ extraordinarul aparat//
şi mintea conştientă/ Se destramă/ Odată cu el//

Pentru a evita asta:/ Forme uşor de supravegheat//
Şi/ Protejat// Cu timpul poţi bloca/ Trupul
răspunde încet/ cînd îi comanzi/ să se mişte// Nu
recomand/ Lucururi de culori sensibile/ Aproape
transparente/ Pure în fond agresiv/ Totul
intenţionat”. (Lucruri întristătoare creînd o
configuraţie iniţială şi observînd cum se dezvoltă,
p. 38). Chiar şi într-un astfel de titlu, în care parcă
sunt sfindate regulile gramaticii, Tudor Pop
doreşte să-şi impună maniera, de care, probabil,
cu timpul, se va debarasa, în folosul unei abordări
poetice de reală substanţă. Din păcate acum nu ia
ieşit.
Într-un loc ni se spune că „imaginile creează
realitatea”. Şi nu este deloc greşit. Însă depinde ce
fel de realitate creăm. Dacă e una virtuală, plină
de „softboi”, chiar şi „mimosa”, dar nu „pudica”,
atunci nu despre realitate este vorba, ci despre o
deformare gravă a ei, ceea ce ar putea să ţină de
androidizarea lumii, de scoaterea ei de sub spiritul
divin, carnal, şi aşezarea în lumea unor integrate,
componente ale unui corp artificial, în care
sentimentele, spiritul autentic, sîngele, cuvîntul ca
esenţă divină nu au ce căuta. Şi autorul acestei
modalităţi de metamorfozare artificială ne spune:
„Eu cred ca gen toate uneltele/ postproducţiei
acum nu mă/ modelează realitatea ci chiar o
creează// Îmi e greu/ Ne e greu/ Şi ţie// Îmi place
ca pot să îmi schimb faţa/ Aici pe internet sunt eu”
(p. 59).
În realitate Tudor Pop ne demonstrează prin
cartea sa de debut în ce stadiu de artificialitate a
lumii s-a ajuns, iar efectele acestui fenomen
ireversibil se pot vedea în astfel de produse, în
fond jucării stricate adunate în viitoarele depozite
virtuale ale lumii.
În fond un debut editorial la o editură ce-şi
propune să livreze astfel de produse greu de
digerat, dar evidente, poate, din punctul editorilor,
valabile şi de viitor. Viitor trist şi artificial.
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ARTA DE A SCRIE
PE VREMEA LUI EMINESCU
(VI)
Nicolae GEORGESCU
De la Înger și Demon la Împărat și Proletar
Înger şi Demon. Mai întâi, eliziunile antevocalice:
1. lâng’o cruce mărmurită se păstrează peste tot
astfel, mai puţin la Perpessicius: lâng ’o cruce
mărmurită.
2. Cu de marmur’albă faţă se păstrează la Titu
Maiorescu şi G. Bogdan Duică, Ibrăileanu, Călinescu
şi Perpessicius lărgind pragul: Cu de marmur’ albă
faţă.
3. Însă aripele-i albe lume’ a le vedè nu poate
devine la Maiorescu lume’a le vedea (ed. I), lume-a le
vedè (II-VI), lume-a le vede (VII-XI), la G. BogdanDuică: lume’a vedea, la Ibrăileanu şi Călinescu: lume’
a le vedea, la Perpessicius: lumea-a le vedea. Evident,
apostroful din „Convorbiri” marchează căderea
articolului hotărât, astfel că Perpessicius este foarte
corect aici. De altfel, grafiile, oricât de variate, nu
schimbă, aici, recitarea sau sensul: oricum vocală
lângă vocală nu permite pauză.
4. Se privesc – păr’a se soarbe rămâne astfel doar
la G. Bogdan Duică, ceilalţi editori interpretând: par a
se soarbe. În realitate este vorba de pără a se soarbe,
până a se soarbe, iar linia de pauză indică intonaţia.
5. O lampă ’ntinde limb’ avară şi subţire se
păstrează astfel la Ibrăileanu, Călinescu şi
Perpessicius, G. Bogdan-Duică având limb’avară ca în
primele cinci ediţii Maiorescu (ediţiile VI-XII ale
acestuia: limb-avară).
6. Umbra nalt’a unui înger se păstrează peste tot
astfel, numai Perpessicius măreşte pasul: umbra nalt’
a unui înger. Apostrofurile largi din revistă rămân,
desigur, largi în ediţii: spre ’nchinăciune, Trece ’n
lume fericită, mâna ei trasă ’ndărăt, O lampă ’ntinde,
fruntea tristă şi ’ncreţită, stă ’ndărătnic răzemat, Se
resfrânge ca ’n oglindă, stă în rugă ’ngenunchiată,
Ce-i ascunsă ’n aste vorbe.
Pragul strâns al apostrofului este, ca de obicei, cel
care ridică probleme de interpretare. Iată-le:
CONVORBIRI LITERARE

1. Noaptea ’n Doma întristată prin lumini
îngălbenite / A făclielor de ceară, care ard lângă
altare – / Pe când bolta’n fundul Domei stă
întunecoasă, mar e/ Nepătrunsă de-ochii roşii de pe
mucuri ostenite. Al doilea apostrof, redat peste tot în
ediţii larg, bolta ’n fundul Domei, trebuie înţeles ca în
revistă. A spune în proză bolta în fundul Domei stă
întunecoasă înseamnă a indica ceva precis. De fapt,
linia de auză ondică faptul că subiectul este bolta-nfundul-Domei, un substantiv compus ad hoc cu sensul
poetic de ceea ce se opune la altar, altarului.
2. Văl – o negură diafană mestecată’n stele –
Clară / E privirea-ţi inocentă sub a genelor umbrire.
Peste tot se reia mestecată ’n stele, formele rotunjite
ducând la o retorică greoaie.
3. Te iubesc! – erà să strige demonul în a lui
noapte / Dară umbra’naripată a lui buze le înmoaie /
Nu spre-amor – spre ’nchinăciune el genunchi-şi
încovoaie. Aici ediţiile pun virgulă după primul vers şi
preiau umbra ’naripată (de asemenea, virgulă sau
punct şi virgulă după al doilea vers). Se evită, desigur,
accentul grav din erà considerat marcă pentru
imperfect (dar este facultativ, vezi cazurile similare
unde lipseşte). Tocmai acest accent şi lipsa virgulei cer
formele conjuncte. Sensul: era să strige „te iubesc“ –
dară umbra îi înmoaie buzele nu spre amor ci spre
închinăciune. Negaţia din versul trei este simetrică
faţă de erà din primul vers.
4. Ea? – O fiică e de rege blondă’n diadem de stele
este preluat blondă ’n diadem de stele, cum ar fi
blondă în diadem. Vezi imaginea în Veneră şi
Madonă: Cu diademă de stele, cu surâsul blând vergin
/ Faţa pală’n raze blonde... Tot apostroful strâns. În
Înger şi Demon diademul de stele face parte din chipul
fetei-înger, nu se poate descompune imaginea cum ai
zice un păr blond şi o diademă strălucitoare, etc.
5. Câteodat’ – deşi arare – se’ntâlnesc – şi ochii
lor / Se privesc – păr’ a se soarbe în dorinţa lor
aprinsă. Ediţiile care reiau forma reflexivă cu apostrof
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larg schimbă sau elimină pauzele din cele două
versuri. De pildă Ibrăileanu, unul dintre cei mai
curajoşi editori ai lui Eminescu, are aşa: Câteodat’ –
deşi arare – se ’ntâlnesc, şi ochii lor / Se privesc, par
a se soarbe în dorinţa lor aprinsă. Trebuie spus că
linia de pauză ritmează – pe când virgula doar
odihneşte gramatical gândul. Este vorba de întâlniri
rare în lungul timp al istoriei între Ea şi El, în veacuri:
o dată s-au întâlnit ca regi, a doua oară în domă şi a
treia el fiind pe patul de spital. Aceste întâlniri sunt
fulgerătoare, adevărate ciocniri, cum ar fi
se’ntâlnesc!... (cu semnul exclamării şi trei puncte).
Editorii refuză în Înger şi Demon chiar linia de pauză
dublă care marchează, la Eminescu, opoziţii foarte
puternice ori surprize, ruperi bruşte de ritm.
6. Încă un reflexiv cu apostrof strâns: El ades suit
pe-o peatră cu turbare se’nfăşoară / În stindardul
roş... – redat, de asemenea, larg peste tot: se ’nfăşoară.
Aceeaşi observaţie: în context se urmăreşte ritmul
alert, nu se caută retorismul.
7. Nimeni nu-i ştie de ştire / Nimeni soartea-i
n’o’mblânzeşte, nimeni fruntea nu-i mângâie devine,
peste tot: Nimeni nu-i ştie de ştire, / Nimeni soarta-i
n’o ’mblânzeşte... Apostroful larg s-a combinat cu
virgula după vers (şi cu eliminarea vocalismului
soartea).
8. Ah! acele gânduri toate îndreptate contra lumei,
/ Contra legilor ce-s scrise, contra ordinii’mbrăcate /
Cu-a lui D-zeu nimire... devine .... contra ordinii
’mbrăcate... Aici, însă, apostroful larg lasă loc de
apoziţie: ordinea, care este îmbrăcată cu numirea lui
Dumnezeu. Avem, însă, de-a face cu un demon care
ţinteşte strict ordinea lui Dumnezeu, nu ordinea în
sine, nu toată ordinea (are şi el ordinea lui demonică).
Apostroful strâns arată calificativul ordinii.
Un sigur apostrof strâns se păstrează în ediţii, şi
este interesant un semnalat:
9. Că domnesc în lume rele căror nu te poţi opune
/ /C’opunându-te la ele tu viaţa-ţi risipeşti / Şi când
mori să vezi că’n lume vieţuit-ai în zadar. Aici G.
Călinescu păstrează că’n lume (şi ediţiile VII-XI
Maiorescu au astfel). Desigur, în zadar, subliniat de
către autor, cere accentuare, deci nu mai lasă loc de
pauze în vers. Pe de altă parte, însă, este vorba de
lumea asta în opoziţie cu lumea cealaltă, de relaţia
viaţă-moarte – cu care ne vom reîntâlni la Împărat şi
Proletar. În revistă: Faceţi ca ’n astă lume să aibă
parte dreaptă, / Egală fie care, şi să trăim ca fraţi.
Singuri Ibrăileanu şi G. Călinescu au aici apostroful
strâns: ca’n astă lume, desigur, ca să accentueze astă
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cu sensul în lumea aceasta nu pe lumea cealaltă, în
viaţă nu în moarte. (Dar vezi acolo: e invers decât
voinţa autorului care are apostrof larg).
Mai remarcă, pentru Înger şi Demon, versul final:
a trimis / Pe un înger să mă ’npace şi ’mpăcarea e...
amorul. Ediţiile preiau apostroful larg şi regularizează
să mă ’mpace
şi ’mpăcarea. Observăm, însă, că în
silabă accentuată Eminescu îl păstrează pe -netimologic şi-l transformă în -m- doar în silabă
neaccentuată.
Floare albastră. 1. Hai în codrul cu verdeaţă/
Und’ izvoare plâng în vale primeşte în toate ediţiile
virgulă după primul vers, iar pragul larg al
apostrofului se scurtează doar la Ibrăileanu (Undeizvoare) şi la G. Călinescu (Und’izvoare).
2. Grija noastră n’aib’o nime, în schimb, numai la
Ibrăileanu şi G. Călinescu devine Grija noastră n’aib’
o nime (grijă faţă de verb? – faţă de cuvântul „naiba“?
– Dorinţa de a fi neapărat invers faţă de „Convorbiri
literare”?).
3. Înc’o gură şi dispare, la fel: numai Ibrăileanu şi
G. Călinescu preiau Înc’ o gură şi dispare. E greu de
spus dacă au în vedere un sistem eufonic special sau
oscilaţiile sunt din scrupul gramatical.
În privinţa apostrofului în vecinătatea lui -n-, avem
următoarele situaţii:
4. Iar te-ai cufundat în stele, / Şi în nori şi ’n ceruri
nalte se păstrează peste tot, doar G. Bogdan-Duică are
şi’n ceruri nalte iar G. Călinescu şi ’n ceruri nalte (cu
apostrof mediu bine măsurat tipografic). Aici pragul
larg indică o enumerare fără a accentua vreunul dintre
termeni.
5. Grămădeşti ’n a ta gândire se păstrează identic
peste tot, dar facem observaţia că ediţia XI Maiorescu
are forma Grămădeşti n-a ta gândire, care revine în
ediţiile actuale. Într-adevăr, aici este acel apostrof
postpus eminescian (pentru care vezi Introducerea
noastră). Altfel, Grămădeşti ’n nu se poate citi
nicicum într-un singur cuvânt, apostroful este doar o
ficţiune grafică pentru a da satisfacţie gramaticii.
Situaţia se repetă, dar nu vom insista asupra altor
exemple similare pentru a nu complica această
chestiune a apostrofului.
Ca regulă generală, se poate afirma că atunci
când finala dinaintea apostrofului la -n este
accentuată şi urmează cuvânt în vocală (sau vocală
simplă) apostroful se înţelege ca postpus. Vom
atenţiona pe parcurs.
6. Piramidele ’nvechite se păstrează peste tot
identic.
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7. Urcă’n cer vărful lor mare se păstrează doar la
G. Bogdan-Duică, în rest mărind pragul apostrofului:
Urcă ’n cer (se vede simplu: accentul se vrea pe urcă).
8. Acolo ’n ochiu de pădure se păstrează peste tot.
Aici se cuvine o observaţie: se accentuează Acólo
(dacă voia accentul pe finală poetul nota Acolo’n, cu
apostrof strâns). Este un acólo ce face opoziţii din
descrierile următoare, cu sensul acolo şi numai acolo.
9. Nime’n lume n’a s’o ştie devine, în schimb,
peste Nime ’n lume.
10. Când prin crengi s’a fi ivit / Luna’n noaptea
cea de vară măreşte, desigur, pragul: Luna ’n noaptea
cea de vară. (Ar fi corect cu indicativul prezent sau
viitor, dar viitorul perfect pasiv este mai apropiat de
ipotetic; aici Luna ’n noaptea cea de vară are în
întregime funcţie de subiect, iubita dorind totul dintro dată: să fie şi vară, şi noapte, şi lună – care să se şi
ivească printre crengi...).
11. Pe cărare ’n bolţi de frunze se păstrează peste
tot.
Împărat şi Proletar. În întreg poemul sunt numai
trei apostrofuri vocalice discutabile (Împărat şi
Proletar are o retorică, amplă, implicând puţine forme
cu apostrof, în care predomină pasul larg preluat cu
grijă de către editori; locurile în discuţie sunt
insignifiante cantitativ).
1. Nu le mai faceţi ziduri unde să ’nchid’ avere este
păstrat peste tot astfel, mai puţin la G. Bogdan-Duică:
unde să’nchid’avere.
2. Feciori’ or trăì ’n lume cum voi aţi vieţuit
devine în P1-P3 Feciori or trăi ’n lume, iar în ediţia
XII: Feciori-or trăì ’n lume (numai aici la Maiorescu
revine accentul pe finală din „Convorbiri”). G.
Bogdan-Duică are Feciori’-or’trăì ’n lume (cu acelaşi
accent pe finală), păstrat la Ibrăileanu şi G. Călinescu,
în timp ce Perpessicius reface: Feciorii-or trăi ’n
lume. Desigur, ultima formă este cea corectă,
apostroful din „Convorbiri” notând căderea
articolului. Dar asta înseamnă să-l corectezi pe
Eminescu, să adaugi o literă pe care el n-a pus-o…
3. Finalul este mult mai interesant. În
„Convorbiri”: Că vis al morţi’ eterne e viaţa lumi’
întregi, tot versul subliniat ca o concluzie, deci spus
apăsat, devine la Maiorescu: vis al morţi-eterne e viaţa
lumi ’ntregi iar la G. Bogdan-Duică şi Ibrăileanu: vis
al morţi’-eterne e viaţa lumi ’ntregi, pentru ca G.
Călinescu să noteze: al morţi-eterne e viaţa
lumi’ntregi, iar Perpessicius: al morţi-eterne e viaţa
lumi ’ntregi. Tendinţa este de a desfiinţa spaţiul larg al
primului apostrof şi de a elida întregi la ‘ntregi.
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Înţelegem din comparaţii că autorul vrea tocmai
contrariul: accentuarea termenului eterne şi a
termenului întregi. Ar trebui scris: Că vis al morţii
eterne e viaţa lumii întregi, eventual cu cratimă (care
era facultativă în epocă).
Apostrofurile largi din revistă se păstrează astfel:
Nici o scânteie ’ntr’nsul nu-i candidă şi plină (în
„Convorbiri” aici pare a fi apostrof mediu), A statelor
greoaie care trebuie ’mpinse, Să vă aplece ’n jug,
Când vreţi, puteţi prea lesne pământul să ’mpărţiţi
(numai ediţiile VII-XI Maiorescu au: să-mpărţiţi;
probabil face diferenţa între pământul ca glob
pământesc şi pământul ca suprafaţă, hectare, etc.). Nu
le mai face-i ziduri unde să ’nchid’ avere (urmat, însă,
imediat în „Convorbiri”: Pe voi unde să’nchidă, cu
apostrof strâns pentru că se reia termenul, ca în
exemplele discutate mai sus din Epigonii şi Egipetul;
ediţiile lărgesc şi acest apostrof: Pe voi unde să
’nchidă – ceea ce păstrează discursul la acelaşi ton
lipsindu-l de concluzie), Ei cheamă ’n voluptatea
orgiei zgomotoase, Munca, din care dânşii se ’mbată
în plăceri, Copilelor pătate miseria ’n ruşine, Faceţi
ca ’n astă lume să aibă parte dreaptă (ediţiile VII-XI
Maiorescu, ediţia Ibrăileanu şi ediţia Călinescu
restrâng apostroful: faceţi ca’n astă lume, cu sensul
clar: lumea aceasta în opoziţie cu lumea cealaltă),
Plăcerile egale egal vor fi ’mpărţite, Convins ca voi el
este ’n nălţimea-i solitară, Salută ’n a lui cale, voi
causa ’ntunecoasă, Parisul arde ’n valuri, furtuna ’n
el se scaldă (mai jos, însă, „Convorbirile” au: Prin
limbile de flăcări, ce’n valuri se frământ, cu apostrof
strâns pentru că se referă la valurile în care arde
Parisul, cele anunţate mai sus, nu este vorba de limbi
de flăcări ce se frământ în valuri; primele două ediţii
Maiorescu preiau cu apostrof larg: ce ’n valuri se
frământ, şi astfel rămâne la G. Bogdan-Duică, în timp
ce ediţiile târzii Maiorescu restrâng apostroful, cum îl
vom regăsi la Ibrăileanu şi G. Călinescu – dovadă că
uneori, deşi rar, editorii gândesc îndelung formele
conjuncte), Pe stradele ‘ncruşite, O! luptă-te ‘nvălită,
Şi ’n roată de foc galbăn, Cezaru ’ncă veghiazi, Şi
’ntinse-a apei arii, pe fruntea ’ntunecată, I se deschide
’n minte, se opinteşte ’n van, Şi ’n toată omenirea în
veci acelaşi om, Ori cât ai drege ’n lume.
Pragul mic al apostrofului din „Convorbiri” nu
prea găseşte, însă, audienţă în ediţii. Am văzut două
exemple. În continuare, iată-le pe celelalte:
1. stătea posomorâtă,/ Cu feţe’ntunecoase o ceată
pribegită devine peste tot posomorâtă,/ Cu feţe
‘ntunecoase, o ceată pribegită. Apostroful larg este
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completat cu virgula, rezultând adjective în lanţ: ceată
pribegită, cu feţe întunecoase, posomorâtă. Forma
strânsă din „Convorbiri” cere accent pe diftong
atrăgând atenţia că nu toate epitetele sunt egale ca
importanţă, cel din mijloc desemnând atitudinea.
2. Cu umbre, care nu sunt, v’a’ntunecat vederea /
Şi v-a făcut să credeţi, că veţi fi răsplătiţi – devine V’a
‘ntunecat vederea / Şi v-a făcută să credeţi că... (la
Ibrăileanu: Şi v-au făcut să credeţi că...) Mai întâi
observăm că poetul insistă asupra întunecimii: este
vorba de una a vederii, ceata este întunecată pentru că
nu vede clar, are şi un întuneric interior. Apoi, desigur,
virgula din versul al doilea trebuie păstrată: v-a făcut
să credeţi, că veţi fi răsplătiţi înseamnă: v-a făcut să
aveţi credinţă pentru că veţi fi răsplătiţi (este vorba
despre religie, degeaba încearcă Ibrăileanu să „dea
vina“ pe un „ei“ indefinit: proletarul este ateu; el, însă,
nu poetul care-i preia doar discursul). În consensurile
acestea, forma conjunctă a apostrofului se citeşte
semnificativ pentru a înţelege că umbrele au întunecat
vederea şi i-au făcut pe oameni să aibă credinţă
(umbrele sunt instrumentul).
3. De ce uitaţi că’n voi e şi număr de putere?
devine retoric: De ce uitaţi că ‘n voi e şi număr şi
putere? – accentuându-se voi pedagogic: în voi se află
acestea. Textul din „Convorbiri” vrea să accentueze
număr şi putere (reluând: şi număr şi putere) de aceea
contrage pragul apostrofului lăsând loc pentru
accentuare în final.
4. Şi de’ntrebaţi atuncea vouă ce vă rămâne?
devine (iarăşi cu virgulă): Şi de ‘ntrebaţi atuncea,
vouă ce vă rămâne? (s-ar fi putut pune două puncte,
dialog, ghilimele – fragmentarea completivei directe
se putea face în câte moduri dorim, dar s-a instituit
acest model prin Titu Maiorescu – şi acesta s-a
perpetuat tradiţional). Forma conjunctă din
„Convorbiri” plasează accentul pe vouă.
5. Şi boale ce miseria ş’averea nefirească / Le nasc
în oameni, toate cu’ncetul s-or topi păstrează
punctuaţia peste tot, mărind doar gradul apostrofului:
cu ’ncetul. Să ne imaginăm această sintagmă între
virgule; ar reieşi accente egale: toate, cu ‘ncetul, s’or
topi. Ca de obicei, vocalismul -oa- cere accent aproape
exclusiv regizând formele apostrofului.
6. Va creşte tot ce’n lume este menit să crească se
regăseşte în primele două ediţii Maiorescu, la G.
Bogdan-Duică şi la Perpessicius: tot ce ’n lume – dar
în ediţiile următoare Maiorescu, la Ibrăileanu şi G.
Călinescu se revine la forma strânsă: tot ce’n lume.
Aici apostroful strâns limitează strict: tot ce e menit =
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numai ce e menit, pe când accentul prelungit pe care-l
presupune forma largă lasă loc unei înţelegeri mai
largi. Să ne amintim că această creştere vegetală a
totului va fi rediscutată în „Criticilor mei”: Toate cer
intrare ’n lume – dar intervine „cenzura“ care este
creatorul însuşi: el trebuie: Unor să le dai viaţă/Altor
viaţa să le iei. Menirea (naturală) din Împărat şi
Proletar este înlocuită cu creatorul în Criticilor mei –
fără însă a se putea înţelege că menirea este totală: şi
ea selectează.Încă o dată, pentru că este nevoie să se
repete: în Împărat şi Proletar nu sunt ideile lui
Eminescu, ci ale Proletarului, care este un personaj,
care rezumă şi pune în discurs idei de epocă: poetul îl
sancţionează în Criticilor mei.
7. Prin aerul cel roşu, femei trec cu-arme’n braţ
devine peste tot cu-arme ’n braţ. Aici nu sunt sensuri
diferite, dar ritmul cere forme conjuncte.
8. Al lumi’ntregul sâmbur, dorinţa-i şi mărirea,/ În
inima ori cărui i-ascuns şi trăitor,/ Zvârlire hazardată
cum pomu’n înflorire/ În ori ce floare’ncearcă
întreagă a sa fire,/ Ce’n calea de-a da roade cele mai
multe mor.
Această înlănţuire de patru apostrofuri strânse nu
sensibilizează nici un editor (la G. Bogdan-Duică
lipseşte virgula din primul vers, rezultând enunţul: Al
lumii ’ntregul sâmbur dorinţa-i şi mărirea; Titu
Maiorescu instituie virgulele noi: Zvârlire hazardată,
cum pomu ’n înflorire,/ În orice floare ’ncearcă...
Pentru final se propune, încă de la Titu Maiorescu, Ci
’n calea de-a da roade, (ca formă veche de limbă).
Lărgind toate spaţiile ca pentru pauză rezultă alte
accente şi o retorică laxă. A se comopara metafora
pomului înflorit cu Criticilor mei.
9. Se petrifică unul în sclav, altu’mpărat devine
peste tot altu ’mpărat (spaţiul dă loc la enumerare, ca
şi când ar putea să urmeze şi alte „feţe“, „ipostaze“ ale
petrificării roadei umane – când este vorba, de fapt,
numai de această alternativă ce reia titlul poemului).
10. Când ştii că visu-acesta cu moarte se sfârşeşte
/ Că’n urmă-ţi rămân toate astfel cum sunt... primeşte
virgulă după primul vers la Maiorescu şi măreşte
pragul apostrofului. G. Bogdan-Duică are şi virgula
maioresciană şi apostroful strâns din „Convorbiri”, iar
Perpessicius păstrează apostroful larg dar lasă fără
virgulă, ca în „Convorbiri”. Virgula regizează două
completive directe foarte clare: ştii că... (şi) că, pe
când aşezarea paratactică a enunţurilor în rostire
continuă lasă loc la nuanţe (cauzalitate, consecuţie).
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O VIZIUNE A
LUI EMINESCU ASUPRA
EXISTENŢEI UMANE
Ion ŢURCANU
Eminescu a manifestat de timpuriu un interes
deosebit față de istorie, pe care școala germană de
filozofie, și nu mai puțin lecturile sale asidue și cu
preocupări dintre cele mai variate, i l-au accentuat și
aprofundat foarte mult. Dincolo de publicistică,
proză, scenele din proiectatele opere dramatice și de
multe poeme cu evidentă tematică istorică, pasiunea
sa pentru istorie, și poate încă mai mult viziunea lui
filozofică asupra istoriei, se regăsesc și în foarte
multe versuri lirice, întîi de toate, în cele mai
cunoscute, ca Luceafărul, Înger și demon, Misterele
nopții, Călin, La steaua, Revedere, Trecut-au anii...,
Cu mîine zilele-ți adaogi, Mai am un singur dor și
multe altele.
Despre Eminescu s-a scris foarte mult, ceea ce
este în egală măsură firesc și necesar, de vreme ce el
a fost în stare să dea măsura supremă a geniului unui
neam. S-a scris și despre gîndirea sa filozofică, s-a
încercat chiar o conturare a concepției sale asupra
procesului istoric și, mai cu seamă, evidențierea în
cadrul ei a avatarurilor existenței umane. La stadiul
actual al cunoașterii acestei probleme, nu putem
vorbi încă despre existența unui sistem filozofic
eminescian de sine stătător și bine conturat. Mai
sigur este faptul că se simte necesitatea unor studii
speciale asupra gîndirii sale, făcîndu-se, astfel,
posibilă și reliefarea unei filozofii eminesciene a
istoriei. Abia atunci se va ști în ce măsură gîndirea
sa – nu artistică, pentru că aici lucrurile sînt destul
de clare, ci filozofică – prezintă un sistem de idei
originale.
Referitor la gîndirea lui Eminescu, s-a afirmat
demult părerea că poetul ar fi fost un pesimist
obsedat permanent de ideea morții. Se pare însă că,
în această privință, realitatea este, de fapt, cu totul
alta. Cineva care iubește atît de tare femeia, care e
fascinat de frumusețile naturii în așa măsură că este
mereu tentat să se contopească cu ea, omul care este
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foarte atent la tot ce se întîmplă în jurul lui și
reacționează prompt și adecvat la toate
evenimentele mai importante și care, pe deasupra,
manifestă o capacitate și o dorință de muncă ieșite
din comun, nu are cum fi pesimist. Pesimismul sau
ideea morții sînt motive obișnuite, aproape rutinare,
în arsenalul poetic, de aceea din prezența lor în
creația unui poet nu rezultă neapărat că acesta ar fi
un pesimist. Gînditor profund și artist fără seamăn al
cuvîntului, Eminescu înfățișează uneori ideea morții
de o manieră cu totul neașteptată. După părerea
mea, lucrul acesta se vede foarte bine în poemul O,
mamă...
Citită fără un efort stăruitor de pătrundere în
conținutul versurilor ei, această poezie într-adevăr
se arată pesimistă. O astfel de impresie pare să
sugereze mai cu seamă prima strofă:
O, mamă, dulce mamă, din negură de vremi
Pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi;
Deasupra criptei negre a sfîntului mormînt
Se scutură salcîmii de toamnă și de vînt,
Se bat încet din ramuri, îngînă glasul tău...
Mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu.
La o primă examinare, aceste versuri ar căuta
parcă să afirme două gînduri. Primul, că poetul pare a
se vedea îndemnat să meargă la mormîntul mamei
sale ca să doarmă somnul de veci împeună cu ea,
altfel spus, să renunțe la viață pentru a se afla
împreună cu mama sa în lumea umbrelor. Al doilea,
că deși salcîmii de deasupra mormîntului „se bat din
ramuri”, îngînînd glasul mamei pentru a încerca să o
trezească din somn și s-o readucă la viață, efortul lor
este zadarnic: oricît se vor bate, ea va „dormi mereu”,
adică va rămîne moartă pentru totdeauna. Totuși, ceea
ce trebuie reținut din această strofă, înainte de a o
părăsi, este legătura celui decedat cu natura din
mijlocul căreia a plecat; aceasta nu renunță la el,
caută mereu să-l aducă înapoi în sînul ei.
115

Această idee este dezvoltată în cea de-a doua
strofă, unde constatăm și o cu totul altă viziune
asupra morții:
Cînd voi muri, iubito, la creștet să nu-mi plîngi;
Din teiul sfînt și dulce o ramură să frîngi,
La capul meu cu grijă tu ramura s-o-ngropi,
Asupra ei să cadă a ochilor tăi stropi;
Simți-o-voi o dată umbrind mormîntul meu...
Mereu va crește umbra-i, eu voi dormi mereu.
Sînt în aceste versuri două imagini care, întradevăr, ne îndeamnă să ne închipuim o perspectivă
nouă, de-a dreptul surprinzătoare, asupra morții.
Prima este legată de tei, copacul adeseori evocat de
poet, pe care aici, dar și în alte poeme, îl numește
„sfînt și dulce”. Ramura ruptă din acest tei de iubită
și îngropată la capul lui simbolizează, desigur,
legătura poetului decedat cu natura și, în general, cu
viața. Această convingere este întărită de cea de-a
doua imagine pe care o formează ultimele două
versuri: „Simți-o-voi aproape umbrind mormîntul
meu.../ Mereu va crește umbra-i, eu voi dormi
mereu”. De unde se vede că, deși se află în mormînt,
poetul nu este mort, pentru că simte mereu umbra
ramurii de tei deasupra sa ori, în altă parte, cum cade
pe el floarea de tei (Nu voi mormînt bogat). Moartea
nu este altceva decît un somn în care existența se
manifestă în două ipostaze: aflarea celui decedat
într-o pace desăvîrșită dincolo de mormînt și
totodată în legătură continuă cu lumea din care a
plecat: el simte umbra teiului în somnul său liniștit
și neîntrerupt, la fel cum în poezia Mai am un singur
dor simte codrul, apele, cerul senin și aude sunetul
tălăngii, în timp ce luceferii îi zîmbesc „din umbră
de cetini”. Tocmai de aceea acesta nu e somn de veci
sau moarte propriu-zisă, adică nu e dispariție
completă, „stingere eternă, fără de urmă”, cum va
zice în Rugăcunea unui dac.
Dorind parcă să nu lase nici o îndoială asupra
acestei filozofii a morții, mai precis, a legăturii
organice a morții cu viața, poetul o împrospătează
cu alte imagini în ultima strofă:
Iar dacă împreună va fi ca să murim,
Să nu ne ducă-n triste zidiri de țintirim,
Mormîntul să ni-l sape la margine de rîu,
Ne pună-n încăperea aceluiași sicriu;
De-a pururea aproape vei fi de sînul meu...
Mereu va plînge apa, noi vom dormi mereu.
Aici ideea este afirmată, in crescendo, cu
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ajutorul a trei imagini. Prima se regăsește în
rugămintea ca el și iubita sa, după ce vor fi murit, să
nu fie duși „în triste zidiri de țintirim”, tocmai
pentru că, de fapt, ei nu puteau fi morți, ci trebuiau
să fie îngropați „la margine de rîu”, adică în sînul
naturii, acolo unde viața e în continuă desfășurare și
se manifestă cu putere neîngrădită. A doua imagine
este întruchipată de aflarea celor doi „în încăperea
aceluiași sicriu”, adică împreună, așa cum au fost
înainte de a muri. Aceasta e completată și întărită de
vorba duioasă în care poetul îi zice iubitei „pururea
aproape vei fi de sînul meu”, ceea ce venea să
confirme că cei doi nu vor muri niciodată, ci veșnic
vor fi alături și se vor simți mereu unul pe altul.
Ultima imagine, întruchipată de versul „Mereu va
plînge apa, noi vom dormi mereu”, face legătura cu
tabloul înfățișat de sfîrșitul strofei precedente. În
somnul lor pașnic și neîntrerupt, poetul și iubita sa
vor auzi cum plînge apa la capul lor, la fel
neîntrerupt, și pe o durată fără de sfîrșit.
Așadar, aceste tablouri, care capătă mai multă
consistență și putere de convingere dacă sînt
completate cu imagini similare din alte poeme cu
tematica morții, ca cele din ciclul elegiac Nu voi
mormînt bogat, înfățișează o viziune originală, cu
totul neobișnuită, asupra existenței umane, și în
special în ceea ce privește relația dintre viață și
moarte. După ea (sigur, în alte situații, poetul poate
vedea problema altfel), omul nu moare odată cu
încetarea aflării sale pe pămînt, ci își continuă
existența într-un repaos veșnic dincolo de moarte,
fără activitate, doar „troienit cu drag de aducerile
aminte” (De-oi adormi...), însă în legătură strînsă cu
viața din care a plecat. Vedem, prin urmare, că
această viziune nu se încadrează în nici una din
teorile mai cunoscute despre moarte, nici în ideea
creștină despre lumea de apoi, pe care în unele
poeme el o critică aspru (Împărat și proletar, Viața),
dar nu se potriveșe nici cu formula „morți sînt cei
muriți”, pe care o rosteșe la un moment dat, și nici
cu fenomenul nirvana, evocat de mai multe ori și, de
regulă, într-o variantă mai dură în opera sa, cel mai
explicit, se pare, în Rugăciunea unui dac.
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O TENTATIVĂ EȘUATĂ
DE COMPROMITERE A MARILOR FAMILII
DIN ROMÂNIA: REȚEAUA.
RACOLĂRI PRIN ȘANTAJ:
UN EȘEC: „ELEMENTE REFRACTARE”
ȘI AGENȚI SCOȘI DIN REȚEA
Ioana DIACONESCU
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În notele informative, rapoartele, referatele,
adresele ce urmează să vi le prezint, sunt actele
doveditoare ale racolărilor sau ale propunerilor
de racolare finalizate sau nu (vom vedea, practic, rezultatul) a unor membri din celebra familie Cocorescu din care, nu întîmplător făceau
parte Mariana Cocorescu (fostă Teohari, soră a
Olgăi Caftangioglu – soția lui Vintilă Horia,
așadar cumnată a lui – de asemeni fostă
Teohari, ambele surori fiind fiicele celebrului
medic-savant Anibal Teohari, boier de viță
veche, cu studii de Medicină la Paris, profesor,
clinician, terapeut. (A practicat medicina ca șef
de clinică terapeutică medicală la Spitalul
Brâncovenesc. A fost primul care a inițiat specialitatea terapeutică în România. A creat specialitatea Balneologie și Fizioterapie) și soțul
ei Nicolae Cocorescu, fost ofițer – căpitan în Marina
Regală, ca va fi nevoit, deblocat după 23 august 1944,
să trăiască o vreme din expediente, apoi, oferindu-i-se
umilul post de desenator tehnic la instituția
Comitetului de Stat Tehnic, înființată în timpul
regimului de democrație populară.
O altă victimă cu nume „de renume”care va fi
racolată prin șantaj: Maria Magdalena Sachelarie,
verișoară cu Vintilă Horia, medic de vocație, absolventă în 1940 a Facultății de medicină din București,
cu specializări în domeniul boli interne. Datorită
prestației valoroase medicale și a aptitudinilor
excepționale, imediat după absolvirea facultății a fost
cooptată ca medic de specialitate în spitale de importanță națională ca Eforia Spitalelor Civile, Spitalul
Colțea, Spitalul Elias, Spitalul Grigore Alexandrescu.
Decăzută din drepturi civile datorită „originii nesănătoase”,noul regim nu a putut renunța la experiența ei
excepțională în domeniul medical și ca urmare nu a
fost înlăturată din sistemul medical al vremurilor noi,

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

Odată cu timpul, practicile și metodele folosite în
cadrul Securității înființată prin decretul nr. 221 din 28
august 1948 (inițial numindu-se Direcția Generală a
Securității Poporului), se „îmbunătățesc” într-o
măsură inimaginabilă. În ceea ce privește interesul
studiului punctual al „cazului” Vintilă Horia, în stadiul la care am ajuns, de studiere a urmăririi informative
a scriitorului prin rețea(rețele), sporește prin ineditul
segmentului respectiv de aplicare (o noutate a sistematizării urmăririi informative în funcție de „gravitatea”
cazului și încercarea de compromitere a obiectivului
prin cele mai complexe mijloace ale urmăririi aplicate
de rețeaua de informatori):
1 – racolarea ca agenți a rudelor de diverse
grade, care, în plus, făceau parte din marile familii
din România, profitîndu-se de faptul că aceștia se
aflau în anturajul scriitorului și pe deasupra, ajunși în
situații de dezvantaj față de noul regim (fie foști detinuți politici, fie deblocați din înaltele demnități aflate
în serviciul fostei Case Regale, fie epurați din sistemul
medical de elită al fostului regim sau din învățămîntul
universitar, fie deblocați din armata regală etc.) În
orice caz, persoane șantajabile, sau al căror renume
trebuia, în condițiile date, compromis.
2 – ideea de constituire au unei noi ramuri a
rețelei informative în cadrul Securității Poporului,
alcătuită din nume de prestanță ce reprezentaseră
cu onoare fostele instituții interbelice, din personalități ale diverselor domenii ce aduseseră faimă
României, nu numai prin prestanță și prin prestație, ci
și prin devotamentul față de marile nume ale strămoșilor lor iubitori de țară și față de propășirea ei, va
fi o metodă diabolică a serviciilor secrete comuniste
de a servi cauza unui regim represiv care va folosi
orice mijloace pentru zdrobirea, cu propriile arme, a
elitei intelectuale, vizibilă încă în acei ani, a cărei
existență nu putea fi contestată.
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decăzută, însă, din gradul de medic specialist cu practică în marile spitale la acela de medic al unei policlinici de nișă, așa că în 1950 va fi repartizată la policilinica „Caraiman”, a Ministerului Învățămîntului, ca
„medic școlar”... La 33 de ani, cariera Magdei
Sachelarie, faimoasă încă de la 23 de ani, de viitor
savant în domeniul bolilor interne, se sfîrșea într-o
policilinică de instituție, fără să-și ducă visul cercetării
în domeniul medical până la capăt. Pe deasupra, mai
era și căsătorită cu Filip Sachelarie, coborîtor dintr-un
nobil abore genealogic, din care făcea parte și Clery
Sachelarie Papadopol(cumnat al Magdei Sachelarie
și soț al Mariei Tănase), fost mare moșier și magistrat.
„Lovită” din trei părți, verișoară cu fugarul Vintilă
Horia și soție a lui Filip Sachelarie, cumnată cu Clery
Sachelarie, Magda Sachelarie va fi, teoretic, o victimă
sigură, de șantaj și intimidare, pentru Securitate, pentru a fi racolată în condiții terorizante.
În certitudinile și siguranța metodelor și acțiunilor
întreprinse de mai marii Securității intervine, însă, ca
în orice demers prea sigur de sine, neprevăzutul. Așa
că rapoartele Securității încep să evidențieze
nesupunerea aceleia din categoria specială ce fusese
racolată sau presupusă teoretic a fi racolată, în cele
din urmă, în cazul urmăririi informative a lui Vintilă
Horia, lucrătorii operativi ne luînd în calcul ținuta
morală și demnitatea celor ce proveneau sau erau
înrudiți prin alianță cu marile familii din România.
Așa că, în cazul Magdei Sachelarie, se raportează
curînd că, împreună cu soțul ei Filip Sachelarie și
cumnatul Clery Sachelarie au manifestări
dușmănoase, că au întruniri în familie cu invitați care
fac comentarii dușmănoase la adresa regimului și că
împreună cu aceștia, familia Sachelarie desfășoară
activitate dușmănoasă organizată, fapt pentru care
acțiunea de verificare în scopul propunerii de contactare ca agentă a Magdei Sachelarie, se închide, ea
fiind (din punctul de vedere al Securității Statului) un
element refractar și cu atitudine disprețuitoare pentru munca pe care o prestează.
Se înțelege că în acest caz, tentativa de racolare
a Magdei Sachelarie ca agent al Securității va fi
una eșuată.
De asemenea asupra fugarei Olga Caftangioglu
(soția lui Vintilă Horia) cade o umbră compactă:
Securitatea cercetează cazul și notează că primul soț al
Olgăi Caftangioglu(născută Teohari) este Periețeanu
Constantin Alexandru, din faimoasa familie
Periețeanu, cu un la fel de faimos arbore genealogic.
În cele din urmă, deposedați de bunuri (dar nu și
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de onoare), aruncați la marginea societății în urma
unor acuzații politice contrafăcute și compromițătoare,
cei ce formau noul „eșalon”,al urmașilor marilor
familii din România, sortiți racolării întru servirea
noului regim și scormonirii vieții celor care, ca și ei,
nu se aliniaseră puterii populare, nu se supun impunerilor Securității. Cu planurile neîndeplinite, instituția va
trebui să găsească noi căi prin care să-și instrumenteze
ticăloșiile. Din păcate, cu timpul, le va găsi.
Totodată, în documentele ce urmează, apar printre
primele exprimări fățișe ale organelor de securitate
care „înfierează” din punct de vedere politic celebrul roman ce urma a fi publicat în Occident de
Vintilă Horia, Dumnezeu s-a născut în exil, cu faimă
adăugată pentru Premiul Goncourt ce urma să-i fie
atribuit, Vintilă Horia fiind primul și singulul scriitor
român căruia i s-a atribuit acest premiu de prestigiu al
Academiei Goncourt. Așadar începem să înțelegem
unul dintre motivele urii, poate până în acest moment
inexplicabilă, asupra omului și scriitorului de faimă,
care aducea încă o stea pe firmamentul înstelat al culturii de valoare a României. „Misterul” începe să se
dezlege. Odată cu publicarea studiului asupra
Dosarului S.I.E. al lui Vintilă Horia voi desluși, pe
rând, chestiuni care au făcut de neînțeles pînă astăzi
motivele unei atît de ample campanii, de toate felurile,
orchestrate cu migală împotriva unui scriitor căruia ar
fi trebuit să i se aducă recunoaștere nu injurii și dipreț,
cu tentă politică pe mai multe segmente, cu acuzații
grave pe măsură să-i lezeze imaginea publică și intelectuală în mod perepetuu și fără de înțeles pentru cei
care l-au cunoscut și prețuit. Și mai ales să i se aducă
omagierea în România măcar după căderea comunismului. Nici în ultimul ceas nu s-a găsit cale necesară
pentru a fi îndreptată enorma nedreptate ce i s-a făcut,
sub dictaturile comuniste, singurului și primului scriitor român încununat cu Premiul Goncourt.
Caracterizarea romanului se va face, după cum se
poate citi în Raportul din 19 februarie 1960, semnat de
locotenentul de Securitate(ofițer operativ) Pavel
Alexandru, pe linia condamnării oricărui fel de operă
de artă care era socotită în afara comandamentelor puterii comuniste de la conducerea țării, fiind acceptată
ca oficială numai literatura „pe linie de partid și de
stat”. Prin urmare, romanul va fi, din punct de vedere
oficial, un roman cu caracter dușmănos privind viața
poporului din țara noastră în perioada actuală, după
cum citim în Raportul dela fila 301 a DUI 151079
(Caftangioglu) Vintilă Horia – volumul 1 – ARHIVA
CNSAS.
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***
[Agent] „Argus Stefanescu” Lucrător operativ
21 IV 1958 Cpt.Croitoru Vasile
Casa[conspirativă a Securitatii] nr.1
NOTĂ INFORMATIVĂ
Vintilă Horia despre care sursa a aflat cu mulți
ani în urmă că se afla în Argentina a fost unul din
tinerii cei mai bine pregătiți, din punct de vedere intelectual, în generația care și-a făcut studiile și a
început să se afirme între 1930 – 1940. El a făcut
studii de litere și drept. Activitatea publicistică și-a
început-o la revista Sfarmă Piatră. A scris și la o serie
de alte reviste și la alte ziare. Prin 1937 a tipărit o
revistă proprie intitulată Meșterul Manole care a
apărut cîtiva ani în numere lunare. Vintilă Horia nu
a fost legionar (subl.mea – I.D.), însă avea convingeri politice de dreapta. El a fost bine cunoscut în cercurile intelectuale din țară, între 1936 –
1944(sic!)afirmîndu-se atît prin articolele sale –
referitoare mai ales la politica externă a țării noastre
– cît și prin cîteva volume publicate, volume cu caracter literar.
[…]
Vintilă Horia are un temperament calm, lipsit de
înclinații spre violență. El e o fire meditativă.
Lucrările sale literare sunt de oarecare valoare,
vădind înzestrarea ca autor a scriitorului lor. După
nume și după unele informații se pare că el ar fi de
origine turc.
Prin anul 1942 – 1943 , sursa nu știe exact, el a
fost trimis de regimul lui Antonescu1 în străinătate,
probabil în calitate de atașat de presă sau atașat cultural. După război2 nu s-a mai întors în țară rămînînd
acolo.
Sursa a aflat mai tîrziu că s-ar fi stabilit în
Argentina unde a început să tipărească o revistă3
[împreună] cu un alt element plecat din țară, Ștefan
Baciu.
***
RAPORT
(document olograf)
301/P/19 februarie 1960
În ziua de 13 februarie 1960 agentul „DAVID”a
furnizat o notă informativă din care rezultă că numita COCORESCU MARIANA […] a primit o
scrisoare de la sora sa CAFTANGIOGLU OLGA
aflată în Spania, prin care aceasta îi comunica faptul
că fugarul CAFTANGIOGLU VINTILĂ (pseudonim
CONVORBIRI LITERARE

literar Vintilă Horia) va publica în curînd la Paris
un roman cu caracter dușmănos privind viața
poporului din țara noastră în perioada actuală
(subl. mea – I.D.).
Pentru identificarea tuturor persoanelor care apar
în notă s-au luat următoarele măsuri:
Deoarece familia COCORESCU nu s-a identificat în evidențele Secției I-a Miliție, s-a mers la cartea
de imobi l […] unde s-a identificat familia
COCORESCU […].
Din Evidențele Controlului Străinilor și
Pașapoarte s-au obținut datele de identificare ale
fugarului CAFTANGIOGLU VINTILĂ și nu GHEORGHE4 cum era trecut în notă și ale soției acestuia
CAFTANGIOGLU OLGA.
Identificarea fratelui lui CAFTANGIOGLU
VINTILĂ anume CAFTANGIOGLU ALEXANDRU s-a făcut prin organele Direcției a II-a.
În urma verificării acestor elemente în evidențele
Serviciului „C” 5, în evidențele Serviciului
Independent din Direcția III6, în evidențele Direcției
II7 și în evidențele[Direcției] Controlului Străinilor și
Pașapoarte, au rezultat următoarele:
1 – CAFTANGIOGLU VINTILĂ zis și
VINTILĂ HORIA […]este de profesie ziarist. Acesta
posedă dosar nr. 45119 în Direcția Controlului
Străinilor și Pașapoarte din care rezultă că în anul
1940 era atașat de presă la Roma[își va exercita
funcția numai trei luni și jumatate – 15 iunie– 1
octombrie], iar în anul 1943 vice-consul [anterior
este și aici atașat de presă] pe lîngă Consulatul
General al României la Viena (Austria).
În evidențele Serviciului Independent este
necunoscut.
Posedă dosar de anchetă arhivă nr 2454 și 40018
la Serviciul „C”.
Este în evidența de problemă nr.172 din Direcția
II, Serviciul 5, Biroul 1, problema austriacă.
2 – CAFTANGIOGLU OLGA născută TEOHARI, fiica lui Anibal și Olga, născută la 14 august
1920, București. Posedă dosar nr.34532 la Direcția
Controlului Străinilor și Pașapoarte din care rezultă
că în anul 1939 a plecat în Italia pentru îngrijirea
sănătății8.
La 10 noiembrie 1939 se căsătorește cu PERIETZEANU CONSTANTIN ALEXANDRU9 de care
divorțează la 1 iunie 1940 iar la 27 ianuarie 1941 se
căsătorește cu gazetarul CAFTANGIOGLU
VINTILĂ HORIA și pleacă împreună cu acesta la
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Viena.
În evidențele Serviciului Independent, ale
Direcției II și ale Serviciului„C” numita nu este
cunoscută.
3 – CAFTANGIOGLU ALEXANDRU [...] de
profesie inginer constructor […] .
Acesta este fratele fugarului CAFTANGIOGLU
VINTILĂ.
În evidențele Serviciului Independent ale
Direcției a II a și ale Serviciului „C” susnumitul nu
este cunoscut. Menționez că în dosarul lui CAFTANGIOGLU VINTILĂ, dosar ce se află la Direcția II a
există o adeziune originală pentru înscrierea în francmasonerie dată de CAFTANGIOGLU ALEXANDRU.
4 – COCORESCU MARIANA, născută TEOHARI, fiica lui Anibal și Olga, născută la 10 aprilie
1916[…], casnică[…]. Este sora fugarei CAFTANGIOGLU OLGA.
Posedă dosar nr . 381116 la Direcția Controlului
Străinilor și Pașapoarte, din care rezultă că în anul
1941 a soclicitat pașaport pentru a pleca în Germania
la Muenchen deoarece s-a înscris la cursurile de vară
ale Universității din Muenchen prin „Institutul de
Cultură Româno – Germană”.
In evidențele Serviciului Independent, ale
Direcției a II a și ale Serviciului „C” susnumita nu
este cunoscută.
5 – COCORESCU NICOLAE este născut la 19
decembrie 1910 fiul lui Scarlat și Elena, fost ofițer10,
în prezent desenator tehnic la Comitetul de Stat
Tehnic […]. Este soțul numitei Cocărăscu Mariana.
În evidențele Serviciului Independent și ale
Direcției a II a susnumitul nu figurează.
La D.S. [Direcția Securității] figurează în existența dosarului de problemă nr 881 la Direcția a III a
, Serviciul 5, ca fost ofițer (căpitan de marină).
La C.P. figurează ca legătură în dosarul de agent
nr. 3305, aparținînd tov.lt. Ionescu din Direcția IV,
Serviciul 4, Biroul 1.
Alte probleme privind elementele semnalate în
nota agentului „DAVID” nu s-au mai stabilit.
Lucrător operativ,
Lt. Pavel Alexandru
***
REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Strict
Secret
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25 martie 1960 Exemplarul 2
Către,
M.A.I. Servicul 5 din Direcția a III a
Conform ordinului tov. Colonel BUDIȘTEANU
NIC. vă rugăm să dispuneți măsuri pentru încadrarea
informativă a numitului COCORESCU NICOLAE[…] fiul lui Scarlat și Elena, fost căpitan de marină, deblocat, domiciliat în str.Pitar Moș nr. 12, care
figurează în evidența dosarului de problemă nr.881 la
350. Susnumitul apare într-o lucrare efectuată de
organele noastre.
Soția susnumitului, anume COCORESCU MARIANA este sora fugarei CAFTANGIOGLU OLGA
(subl. mea – I.D.), soția fugarului legionar CAFTANGIOGLU VINTILĂ HORIA, ambii aflați în prezent
în Spania, urmînd ca în curînd să se mute la Paris
unde VINTILĂ HORIA intenționează să publice un
roman în care prezintă în mod dușmănos viața
poporului din țara noastră în perioada actuală
(subl. mea – I.D.).
Asupra susnumitului interesează:
– Manifestările sale prezente
– Legăturile sale prezente și caracterul acestor
legături
– Dacă are legături cu fugarul legionar CAFTANGIOGLU, aflați în țară, caracterul acestor legături
– Dacă au legături cu fugarul CAFTANGIOGLU
VINTILĂ HORIA și soția acestui CAFTANGIOGLU OLGA, aflați în Spania, caracterul acestor
legături, modul de legătură.(Dacă legătura se face
prin poștă , dacă folosesc vreo adresă a unei alte persoane, dacă legătura se face prin persoane care se
deplasează în străinătate, etc).
Copiile de pe materialele informative primite de
la agentură rugăm a fi trimise serviciului nostru pentru exploatarea lor la lucrarea menționată mai sus.
Șeful Serviciului I
Lt.col.de Securitate,
Popescu Romeo
***
R E F E RAT
(document olograf)
Cu propuneri de contactare a numitei
S[achelarie] M[aria] M[agdalena] luată în
studiu pentru recrutare ca agentă
De către noi este lucrat prin acțiune de urmărire
pe țară fugarul C[aftangioglu] V[intilă] zis V[intilă]
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H[oria], despre care se cunosc următoarele:
Este absolvent al facultății de drept, de profesie
scriitor și ziarist.
Pînă în anul 1940 a fost colaborator al revistei
Gândirea și a scris totodată și romane. În perioada
guvernării legionare a fost redactor la ziarul Sfarmă
Piatră și atașat de presă la Roma (sic!). În anul 1941
Nichifor Crainic l-a numit corespondent de presă la
Berlin iar în 1942 a fost numit în funcția de atașat de
presă la Viena.
Este cunoscut ca legionar din 1933 și a activat
atît în țară cît și în străinătate[a fost făcută, în documentele anterioare și cu ajutorul or, demonstrația faptului că în acel an Vintilă Horia era minor, elev la
liceu, colaborator la revista liceului unde studia]. În
anul 1945 a fost judecat în lipsă de Tribunalul
Poporului, fiind considerat criminal de război și condamnat la detențeie grea pe viață.
Este cunoscut că în anul 1940 locuia la Roma, iar
mai tîrziu a plecat în Brazilia unde a lucrat ca profesor de limba română11. A colaborat la toate publicațiile reacționare ale fugarilor din Argentina (exprimare
tendențioasă n.m. – I.D.) și a deținut funcția de vicepreședinte al organizației Liga Românilor Liberi.
În anul 1959 a venit în Spania unde a publicat
cartea „Dumnezeu s-a născut în exil” carte care are
un caracter dușmănos. Cu această carte fugarul a participat la concursul (sic!) „Premiului Goncourt”12 pe
anul 1960, care s-a ținut la Paris, juriul hotărînd să-i
acorde premiul I (subl. mea – I.D.).
În urma acestui fapt organele noastre l-au
demascat ca element fascist, ceea ce a făcut să i se
retragă distincția respectivă (subl. mea – I.D.). Din
materialele obținute de la agenții „Luca”și
„Georgeta” precum și de la UM 0123/I rezultă că
fugarul se află în Franța.
În urma demascării lui a devenit un element prudent și evită să ia legătura cu persoane pe care nu le
cunoaște bine.
Agenta „Georgeta” a semnalat faptul că discutînd
cu numita S[achelarie] M[aria] M[agdalena], verișoară cu C[aftangioglu] V[intilă] a aflat că fugarul
are legătură cu rudele din țară. S[achelarie] M[aria]
M[agdalena] și-a exprimat dorința de a lua legătura
neoficial cu fugarul și a solicitat-o în acest sens pe
„Georgeta” care a fost plecată în Franța, care însă nu
a reușit să ia legătura cu el.
Trecîndu-se la identificarea și verificarea numitei
S[achelarie ]M[aria]M[agdalena] s-au stabilit urmăCONVORBIRI LITERARE

toarele date asupra ei:
S-a născut la 28 ianuarie 1917 în București fiica
lui Nicolae și Georgeta, de profesie medic la policlinica „Caraiman” din București. [...] Este căsătorită
cu[medicul] S[achelarie]. F[ilip]., pensionară. Nu
este încadrată politic.
Părinții săi au posedat o moșie în comuna
Niculești regiunea Galați [...] S.M.M. a absolvit
liceul în Galați, iar apoi facultatea de medicină în
București pe care a terminat-o în anul 1940.
După terminarea facultății a lucrat pe la mai
multe spitale, printre care Eforia Spitalelor Civile,
Spitalul Colțea, Spitalul Gr. Alexandrescu și Elias.
În anul 1945 după terminarea stagiului de extern
a dat concursul de secundar epntru boli interne iar în
1948 examen pentru specialitate boli interne.
În 1950 a fost încadrată la Ministerul Învățămîntului ca medic școlar și repartizată la policlinica
„Caraiman”unde lucrează și în prezent. Cu ocazia
recrutării agentuluii „Banu Mihai”în luna ianuarie
1962 s-au obținut unele date confirmate și de agentul
„Tudor Radu”din care rezultă că familia S[achelarie]are manifestări dușmănoase (n.m.– I.D.).
La discuțiile ce se poartă în casa acestora participă, printre alții S[achelarie].Papadopol Clery13,
soțul artistei Maria Tănase 14, avocat Nistor,
dr.Ignătescu, Magda Cristescu și alte cunoștințe.
Pe baza acestor date la 20 martie 1962 Direcția a
III-a a deschis acțiune de verificare asupra numitei
S.M.M. În cursul desfășurării acțiunii s-a stabilit că
familia sa desfășoară activitate dușmănoasă organizată (s.m. – I.D.), fapt pentru care acțiunea a fost
închisă și clasată la Serviciul „C” cu luarea ei în evidența activă a dosarului de obiectiv 1012.
Din notele furnizate de agenții cu care a fost
încadrată informativ rezultă că S.M.M. este un element refractar și are o atitudine disprețuitoare
față de munca pe care o prestează (subl.mea –
I.D.).
Deseori lipsește nemotivat de la servici iar în
ședințe caută să ridiculizeze măsurile privind
îmbunătățirea asistenței medicale a copiilor.
După ultimele materiale date de agentură se pare
că S.M.M. și-a schimbat întrucîtva poziția.
(Documentul este nedatat și nesemnat)
***
[DOCUMENT OLOGRAF]
Dosar de acțiune informativă nr. […]
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SACHELARIE MARIA MAGDALENA
Se află în evidență la 373 Lt.Deleanu
Dosar evidență activă obiectiv nr.1012
[…]fiica lui Nicolae și Georgeta, studii facultatea
de medicină […] lucrează la Spitalul „Vasile Roaită”,
Circa 208, medic, neîncadrată politic.
Cu ocazia recrurtării agentului „Banu Mihai”,în
cursul lunii ianuarie 1962, acesta a declarat în
anchetă că printre persoanele pe care le vizita la
domiciliu era și dr.Sachelarie Maria Magdalena, unde
mergea săptămînal pentru a completa pașaport cu
soțul acesteia, Filip Sachelarie.
Altfel, în 1961 familia Sachelarie obișnuindu-se
cu agentul, aceștia au început să „scape”cuvinte cu
caracter dușmănos, atît soții Sachelarie cît și Clery
Sachelarie – cumnat, soțul cîntăreței Maria Tănase.
Cu ocazia unei înștiințări fiscale de 50.000 lei,
frații Sachelarie au afirmat că „după ce ne-au furat
atît vor să le mai și plătim. Noroc că nu au pe ce ne
pune sechestru”. Cu privire la mărirea salariilor și la
mărirea de prețuri afirmau că este o „farsă”.
De asemeni comentau în mod dușmănos discursurile unor șefi de state capitaliste. Aceeași atitudine
au avut-o și față de evenimentele din Congo și faptul
că în curînd va izbucni un conflict armat.
Agentul „Banu Mihai” a arătat că la familia
Sachelarie vin în vizită avocatul Nistor și Dr.
Ignătescu, Magda Cristescu cu care fac mese și
comentează dușmănos.
Această atitudine mai rezultă și din nota agentului „Radu Tudor”.
Pe baza acestor date la 20 III 1962, Direcția a IIIa a deschis acțiune de verificare asupra dr.Sachelarie
Maria Magdalena.
(documentul este nedatat și nesemnat)
Note:

1 – Vintilă Horia va fi numit atașat de presă și apoi
vice-consul la Ambasada Română de la Viena după schimbarea guvernului legionar (1 aprilie 1942 – 23 august
1944). În ianuarie 1943, aflat după toate datele cunoscute la
Viena, este acuzat de legionarism, sub contrafacerea
grosolană a adevărului că în acest an, sosit în România , va
face propaganda legionară.
2 – La 23 August 1944, Vintilă Horia împreună cu soția
și personalul diplomatic al Ambasadei Române din Viena
sunt internați la Krummhubel și Mariapfarr (lagăre
naziste), de unde au fost eliberați, după cum se știe deja, în
1945, de trupele britanice ale Armatei a opta. După 6 martie 1945 este adus la cîrma țării „primul guvern democratic” din România, condus de Petru Groza(impus de către
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Uniunea Sovietică în funcția de prim – ministru, de fapt o
marionetă care, mimînd aparteneța la un partid propriu,
executa ordinele venite de la Moscova). Guvernul fiind
nerecunoscut de englezi și americani,
Regele Mihai îi cere lui Petru Groza, în august 1945,
demisia. În urma refuzului acestuia, Regele va intra în
greva regală, perioadă în care susnumitul guvern va
funcționa neconstituțional.
3 – Vintilă Horia emigrează în Argentina (1848 -1953)
unde inființează revistele Noutăți despre Argentina și
România, dar nu împreună cu Ștefan Baciu, poetul,
romancierul, publicistul român și brazilian (care a înființat
la sfîrșitul anului 1952, împreună cu Faust Brădescu,
revista Înșir-te Mărgărite , cunoscută și în comunitațile
românești din Brazilia și Spania).
4 – Confuzie de nume și de persoană. CAFTANGIOGLU GHEORGHE era văr primar al lui Vintilă Horia,
de profesie avocat, născut la 29 martie 1919 la Râmnicu
Sărat. Cunoscut cu simpatii legionare.
5 – SERVICIUL „C” – servicul EVIDENȚE/Indicativ
UM 0123/E în perioada 1953 -1967
6 – DIRECȚIA a III a – Informații interne/indicativ
UM 0123/T în perioada 1953 -1967
7 – DIRECȚIA a II a – Contraspionaj /indicativ 0123/U
în perioada 1953 – 1967
8 – Informație inedită
9 – PERIETZEANU, CONSTANTIN ALEXANDRU –
descendent al faimoasei familii Periețeanu din care făcea
parte Contraamiralul CONSTANTIN PERIEȚEANU (1864
– 1945) din Marina Regală, cu stagii de îmbarcare pe crucișătorul „Elisabeta” și pe bricul „Mircea”. În 1989 a fost
comandant secund pe crucișătorul „Elisabeta”.
10 – COCORESCU NICOLAE, fost ofțer, căpitan de
marină deblocat.
11 – Informație eronată. VINTILĂ HORIA a fost profesor universitar de literatură română – Facultatea de
Filosofie și Litere a Universității din Buenos Aires
12 – Premiul GONCOURT este un premiu oferit pentru opere scrise în limba franceză, scriitorului care a
tipărit „cea mai bună și imaginativă operă în proză a
anului”, nicidecum nu se instituie un concurs după cum, în
mod eronat, este scris în documentul securității. Academia
Goncourt a fost fondată de Edmond Goncourt care și-a
donat întreaga avere în acest scop. Academia acordă
Premiul Goncourt în fiecare decembrie începînd cu 1903,
juriul întrunindu-se pentru desemnarea unei opere literare
și nu unui scriitor, dar asigură cîștigătorului un mare prestigiu literar și public.
13 – CLERY SACHELARIE (nume real Clearch Raul
Victor PAPADOPOULO – SACHELARIE), moșier și
magistrat, cumnat al Magdei Sachelarie soțul Mariei
Tănase începînd din anul 1950.
14 – MARIA TĂNASE (n. 1913 – m.1963) – interpretă
de muzică populară, lăutărească, ușoară, romanțe și teatru
de revistă.
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CEI TREI STEINHARDT
Adrian JICU
Personaj exemplar, cu un destin pe măsură,
Steinhardt nu putea lipsi din colecția „Biografii
romanțate” a Polirom. Misiunea de a realiza o
asemenea monografie i-a fost încredințată Laviniei
Bălulescu, despre care, trebuie să recunosc, nu
știam mare lucru, deși avea deja la activ câteva
volume versuri și un roman. De aceea, am citit
recent apăruta Steinhardt. Bughi mambo rag cu un
scepticism rezervat, care, treptat, a cedat locul unei
admirații temperate, fiindcă, s-o spun de la bun
început, autoarea reușește să găsească ceea ce e
foarte dificil de găsit într-o asemenea lucrare: tonul
adecvat. Problema nu e documentarea (deși
contează și ea), ci selectarea și asamblarea
informațiilor disponibile. De altminteri, Lavinia
Bălulescu vorbește despre aceste dificultăți în
rândurile care țin loc de bibliografie: „M-am trezit
la un moment dat în situația unui DJ care are la
dispoziție foarte multe sunete grozave și trebuie să
le mixeze. Asta am făcut eu”.
Dincolo de modestia asumată, D.J.-ul (eu i-aș
spune M.C.) a avut de răspuns câtorva întrebări
deloc facile. Cum prelucrezi informația
(„sunetele”) pentru a contura o imagine credibilă,
pentru a surprinde omul din spatele operei? Cum
împaci imaginea de sine (din Jurnalul fericirii) cu
imaginea personajului în ochii celorlalți? Unde e
limita, subțire, dintre realitate și ficțiune? Fiindcă
un jurnal nu e niciodată doar un jurnal. Iar diaristul
nu e nicio clipă egal cu el însuși. Nu doar pentru că
aici funcționează cunoscutul principiu Je est en
autre, cât mai ales pentru că Jurnalul fericirii nu
respectă acea clauză a temporalității, atât de
importantă pentru surprinderea temperaturii exacte
a gândului și a trăirii.
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Tată, iată Fiul tău!
Soluția pe care ne-o propune Lavinia Bălulescu
este o triplicare a perspectivelor, portretul lui
Steinhardt conturându-se ca suprapunere a unor
voci distincte, care nu fac altceva decât să
lumineze, diferit și sugestiv, existența
protagonistului.
Prima dintre ele mi se pare și cea mai
ingenioasă, fiindcă abordează problema vinovăției
și a responsabilității. Cu un corolar necesar: frica.
Nu întâmplător, textul se deschide cu replica
devenită ghid moral și credință de căpătâi: „Să nu
fii jidan fricos și să nu te caci în pantaloni!”. Prin
această răsturnare de perspectivă (sfătuitorsfătuit), autoarea caută să înțeleagă resorturile unei
conștiințe chinuite: Tatăl care trăiește cu
sentimentul că și-a condamnat Fiul, într-un gest
laș. Tatăl care știe că trebuie să supraviețuiască
pentru a-l aștepta la ieșirea din pușcărie. Tatăl care
constată că, după experiența carcerală, Fiul său e
(un) altul. Unul care trăiește după o nouă filosofie,
de inspirație cristică, pe care o mărturisește într-un
limbaj cam emfatic: „Avem datoria să iertăm răul
care ni s-a făcut! Desigur, doar răul care ni s-a
făcut nouă personal, nu și răul care a fost făcut
altora. Eu m-am tot gândit și cred că, dacă după așa
o experiență în închisoare aș rămâne cu nevoia de
răzbunare și cu ura și cu scârba că ne-au frânt
viețile, înseamnă că n-am învățat nimic. Dar, dacă
pot învăța ceva din asta și dacă pot fi liniștit cu
viața mea și pur și simplu doar scârbit de răutatea
și nenorocirea din jur, atunci suferința n-a fost
degeaba. Simplul fapt că noi doi suntem azi aici e
ceva ce numai Domnul ar fi putut să facă”.
Bătrânul Steinhardt e, de fapt, o interfață.
Alături de el, odată cu el, înțelegem și drama
Tatălui, și metamorfoza Fiului: „Fiul meu s-a
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schimbat. Era un om și acum e altul. Nu. Greșesc.
E o bucată diferită a aceluiași om. Mă uit la el și
mă minunez și eu. Pe vremuri îl simțeam mereu cu
fața spre lume, dornic să fie prezent, iar acum e
întors spre înăuntru”. O interfață umană, amestec
de gingășie și mirare, de neputință și frustrări, de
durere și mândrie nemărturisită.
Securistul cel bun, securistul cel rău
Un Steinhardt (nume de cod Stan) e și acela pe
care ni-l livrează securistul care s-a ocupat de
cazul său. „Evreul meu personal”, cum îl numește
fostul șef de promoție la Matematică, care a ales,
în tinerețe, calea patriotică. Pentru a-și apăra,
desigur, țara de dușmani. De cei care subminează
autoritatea statului. De cei care au supt sângele
poporului și care s-au ridicat pe suferința celor
mulți. Îmbibat cu clișeele ideologice ale epocii,
monologul său e, în egală măsură, confesiune,
depoziție și autodenunț. E, de fapt, spovedania
unui securist, convins că și-a făcut datoria: „noi de
fapt ne apăram țara”.
Percepția lui aruncă o lumină inedită asupra
„obiectivului” urmărit. De ce inedită? Pentru că
securistul e și el om (nu-i așa?), meditând,
dialectic, nu doar la raportul călău-victimă, ci și la
subtila problemă datoriei. El se disculpă, invocând
vremurile grele și lupta de clasă: „Eu trebuia să-i
întrețin pe mămicuța și pe tăticuțu’, care erau
bolnavi! Locuiam cu ei, aveam grijă de ei și nu
puteam să merg la schi în Elveția sau să mă plimb
prin lume. Deci ăștia ca el și ca tac-su au supt
sângele poporului. Și apoi ne apucă religia, da?
Săracii! Și apoi îl descoperi pe Dumnezeu și gata,
ești un sfânt, ți s-au iertat toate”.
Cu toate astea, conștiința nu-i dă pace. Straniul
accident în care este implicat și mai ales faptul că
urmăritul își ajută urmăritorul continuă să-i tulbure
sufletul și peste ani, când, pensionat, se bucură de
avantajele Sistemului. A jucat un rol și, își spune
el, nu are nimic să-și reproșeze: „Am pensioara
mea, ce-mi pasă de alte lucruri? Ce-mi pasă mie de
Steinhardt? Vai, e nedreaptă viața? Dar asta chiar e
o surpriză, nu m-am gândit până acum! Ce sunt
eu? Ceva împărțitor de dreptate? Nu, nu cred, nu
acesta a fost rolul meu. Eu mi-am protejat țara. Iar
dușmanii poporului, care ne-au vândut
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capitaliștilor, meritau tot ce li s-a întâmplat. Nu am
de ce să nu dorm noaptea. Nu am de ce să mă simt
vinovat. Din contră, dorm ca un bebeluș”.
Cu această imagine angelică (bebelușul
nevinovat) s-au amăgit/se amăgesc, probabil,
majoritatea turnătorilor, a anchetatorilor sau a
torționarilor. Convinși că au făcut ceea ce trebuia
și că vinovăția nu poate fi decât a victimelor.
Maestru și Discipol
Mai puțin convingătoare se dovedește evocarea
din partea a treia a cărții, atribuită unui discipol
care i-ar fi fost aproape lui Steinhardt, în perioada
monahală. Discursul e împănat cu replici care vor
să puncteze decența și modestia călugărului de la
Rohia, dar care îl transformă într-un personaj
artificial, cum nu cred că a fost. Fără îndoială că
era un bătrân respectat, frecventat de mulți și chiar
adorat. Chiar dacă n-a devenit un Arsenie Boca,
părintele Nicolae avea publicul său, mii de oameni
care veneau să-l asculte predicând, sub ochii
vigilenți ai Securității.
Însă nu mi-l imaginez pe Steinhardt altfel decât
cumpătat în purtări și natural în vorbă. Felul în
care îi mustră pe „băieții” care au uitat să-l ajute nu
sună deloc firesc: „‒ Ai uitat? Unde îți sunt
picioarele, acolo-ți va sta și capul!”. Oricât de
sfătos, mi-e greu să mi-l imaginez moralist
conjunctural. În schimb, rugându-se în
singurătatea liftului de spital, temându-se să nu
cumva risipească mâncarea, savurând cafeaua
(considerată de frupt), ascultând muzică și citind,
lustruindu-și pantofii, da. Sunt tot atâtea ipostaze
plauzibile pentru un om care a coborât în Infernul
închisorilor comuniste pentru a ieși regenerat în
spirit.
*
În chip de concluzie, voi spune că, de fapt, asta
este reușita cărții. Să găsească echilibrul între
tentația mistificării și nevoia autenticității.
Biografia Laviniei Bălulescu se dovedește o
reconstituire convingătoare a unui personaj atât de
special cum a fost Nicu-Aureliu Steinhardt. Sau,
mai bine spus, Steinhardt.
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SILVESTRU (OCTAVIAN)
ISOPESCUL ÎNTRE CORAN
ŞI PROPAGANDA
PROZEI ROMÂNEŞTI
Liviu PAPUC
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larg deschisă, tânărului, calea studenției și a
studiilor aprofundate, pe care le efectuează la
Facultatea de Teologie din Cernăuți (1896-1900),
continuate apoi cu o specializare la Universitatea
din Viena (pentru limbi semite și Vechiul
Testament). „În capitala Austriei el frecventează
și facultatea de teologie protestantă, afară de cea
romano-catolică. Urmează regulat cursurile
limbilor orientale, predate de profesorul Bickell.
Peste câțiva ani el pleacă la Berlin, unde a
devenit studentul lui Fr. Delitzsch” ne spune unul
dintre prietenii săi ieșeni2, apoi face lungi stagii
de cercetare în Orient (Siria, Palestina, Arabia)3.
Doctor în Teologie cu Magna cum laude, docent
privat la facultatea teologică a universității din
Cernăuți (începând cu anul 1908), era
cunoscătorul unei largi palete de limbi străine,
atât vechi, cât și moderne („greaca și latina le
vorbea ca și pe limba maternă. Știa bine
aramaica, ebraica, araba, copta, siriaca, turca,
germana și alte limbi moderne”4), pe care le-a
„pus la treabă” cu folos, prin traduceri aplicate.
Începând odată cu secolul, tânărul Octavian
Isopescul trece prin cea mai „fertilă” perioadă a vieții, în
care se înșiruie, într-o succesiune remarcabilă, studiile
aprofundate bazate pe texte biblice mai mult sau mai
puțin frecventate, în ordine cronologică: Profetul
Obadia, tradus și explicat (1901), Cartea lui Iob (1901),
Introducere în cartea lui Iob (1904), Der Prophet
Malachias (1908), traducerea în limba germană a
lucrării Dr. E. Wojucki, Die Wiederverehelichung der
Priester in der morgenländischen Kirche (1908),
Plângerile lui Ieremia, traducere și explicare (1909),
Profetul Malachia, introducere, traducere și explicare
(1911), Legile agrare la evrei – după dreptul mosaic
(1911), Coranul (1912), Rumänische Erzählungen...
(1911), Dicționar armean-german (în colaborare cu un
coleg, 1912), Tâlcuirile Sfântului Părintelui nostru
Efrem Sirul la Pentateuh. Iosua. Judecători. Cărțile lui
Samuel și ale Regilor, tom. I (1914-1940)5. Aplecarea
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Există o „viață după viață” a creatorilor, a celor care
au muncit „cu capul” și cu simțirea, o viață la care aspiră
mai toată lumea, pentru care se zbate și se bate cu
pumnul în piept cât timp este „la butoane”, dar care nu
poate fi controlată sau previzibilă. Câte „glorii” efemere
nu s-au pierdut în tainițele istoriei culturale, uneori
pierzându-li-se și numele! Chiar și valorile autentice au
trecut, uneori, prin perioade de criză. Fără a se strădui
să-și înalțe un soclu, în situația aceasta se află și uneori
pomenitul de noi Silvestru Octavian Isopescul.
Octavian Isopescul (după prenumele din mirenie,
Silvestru ca monah) s-a născut la 23 dec. 1878 în familia
lui Samuil (1842-1914), profesor de istorie și geografie
la gimnaziul din Suceava (ca și fratele său Dimitri –
1844-1927 – profesor de matematică și fizică), având
din familie exemplul și „atracția” pentru studiu și
„chemarea” spre o profesie de larg impact în Bucovina
– aceea a dascălilor – la care se mai adăuga și tradiția
preoțească ce se manifesta la numeroși reprezentanți ai
ramificatei familii (nu mai departe decât bunicul său,
Vasile, preot în Costișa și Frătăuții noi, sau fratele tatălui
său, Ștefan, paroh în Arbore). Tânărul Isopescul a fost
un elev eminent, cu largi disponibilități, din mărturii
alegând noi acum pe cea a lui Ioan Bilețchi-Albescu, cu
câțiva ani mai june: „Elevii de liceu aveau un cor al lor
extrașcolar, bisericesc, care cânta liturghia în zile de
sărbătoare în mănăstirea Sf. Ioan, la care eram conduși.
Impresie adâncă făcea asupra noastră, elevi de clasa
întâi, când, venind la mănăstire, îl vedeam pe Isopescul
Octavian, fiul profesorului Samuil Isopescul, elev de
clasa a opta, cel mai bun elev al clasei, îngenuncheat
înaintea sfântului altar, nemișcat ca o statuie, citind
rugăciuni dintr-o carte groasă. Nu se ridica de pe locul
său decât la sfârșitul liturghiei. Îndată se posta lângă el,
în semicerc, corul liceului, condus admirabil de Dimitrie
Popovici, și el elev de clasa a opta, care avea să devină
peste câțiva ani un vrednic slujitor al altarului. În anul
următor, corul era condus de Emilian Slușanschi, acum
și el elev în clasa a opta, un tânăr înalt, voinic și frumos,
care mai târziu se dedică studiului dreptului”1.
„Vedetă” (pe merit) încă din liceu, evident că-i era
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sa, cu predilecție, către studierea cărților sfinte și
explicitează singur: „ca să mai adaog o parte la lucrul
greu și anevoios, dar totodată și de o însemnătate de tot
mare, la traducerea și explicarea Sântei Scripturi”6.
Conștient de rolul important al presei în transmiterea
informațiilor și în modelarea gustului public sau al
promovării unor idei în pas cu evoluția mentalităților, nu
s-a ferit să apeleze la această „pârghie”, ba chiar a
folosit-o intens. Majoritatea cărților sale a văzut lumina
tiparului în revista „Candela”, de frumoasă tradiție, de
la Cernăuți, înainte de a lua forma broșată. Aceeași
gazetă adăpostește și Dare de seamă despre activitatea
„Candelei” în 25 ani (1907), Profesor doctor Vasile
Găina (1907), Discurs inaugural, citit. cu ocasia
deschiderii prelegerilor sale la Facultatea teologică în
12/ 25 Decembre 1908 (1909), dar activul profesor nu se
limitează doar la atâta, ci semnează, în revista
„Deșteptarea” a studenților de la Societatea academică
„Junimea”, articolele de popularizare Sântul Ioan Gurăde-aur și Despre sântul post (nr. 1 și 3 din 1907),
colaborează regulat la ziarul „Viitorul”, în Almanach
jubiliar „Academia ortodoxă” (Cernăuți, 1909)
împărtășește Ceva despre limba și literatura coptică,
dar iese și din cadrele limitate ale provinciei, prin Cum
s-a revelat Coranul?, în „Flacăra” de la București (19
ian. 1913), sau, în același an, printr-un articol în „Neue
Freie Presse”, de la Viena, în contra înscenării omorului
ritual.
Să mai precizăm, aici, că și uneori trecuta cu
vederea Rumänische Erzählungen (Aus dem Original
übersetzt von S. O. Isopescul. Czernowitz 1911), a fost
publicată inițial, în foileton, în ziarul creștin-social
„Bukowiner Volksblatt”, parcă pentru a răspândi cât mai
larg câte ceva din frumusețea prozei românești, în lumea
vorbitoare de germană. Leca Morariu rememorează
începutul acestei bine venite întreprinderi, la 17 ianuarie
1911, la Pătrăuți pe Suceava, când „Profesorul dicta, iar
peana, spornică, alerga pe hârtie, până ce prelungile
umbre albastre ale înserării de iarnă se topeau în
plumbul amurgului și norii rotocoalelor de țigări îți
împăinjineau ochii [...]. În plimbări târzii, pe sub cer cu
stele înlăcrămate de ger, puneam apoi la cale să dăm
traduceri nemțești din toți scriitorii români, ba chiar și o
istorie a literaturii române în nemțește... Câteva zile de
acestea, și un teanc de manuscrise stătea gata de tipar:
Datoria lui C. Sandu-Aldea, Puiul și Microbul lui
Brătescu-Voinești, Plimbarea lui Pătrășcanu și
Fefeleaga lui Agârbiceanu”7 (să adăugăm prezența, în
carte, și a unor texte de Delavrancea și de bucovinenii
Liviu Marian, Ilie E. Torouțiu, Ion Agârbiceanu, Mihai
Teliman, Ion Grămadă). Preocuparea pentru
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promovarea literaturii române nu s-a vestejit odată cu
trecerea timpului, căci C. Drimer ne spune că în gazeta
„Lumea” din Iași „Isopescul a publicat un studiu
interesant despre povești populare”.
Avalanșa de studii docte ne-ar ademeni cu gândul
către o existență de eremit, izolat între cei patru pereți ai
încăperii și universul bogat al trăirii spirituale, ceea ce
este departe de adevăr, de realitate. Pentru că îl găsim pe
Octavian Isopescul, pe lângă „ieșirea în arenă” pe calea
gazetăriei, amator de colocvialitate, de contactul cu
lumea vie, după cum își aduce aminte Ovid Țopa,
enumerând stabilimentele lui Simche Geller și „băcănia
armeanului Găină, care avea în fund și o vinărie”, pe
unde își „ducea veacul”. Același memorialist deschide
însă și o fereastră către bine organizatul program al
savantului, atunci când precizează: „Locuia la etajul
întâi într-o casă de pe strada Carolinei (Avram Iancu)
sau a Templului. Nu mai țin minte. Îl găseam lucrând la
o masă lungă, pe care zăcea o mulțime de cărți mari de
tot, scrise în diferite limbi orientale. Între aceste cărți se
afla un ceainic mare și o sticlă de rom, căci Aleluia avea
obiceiul ca în timpul lucrărilor sale lingvistice să nu bea
ceai cu rom, ci rom cu ceai. Înceta să lucreze exact la ora
șapte seara, când veneau la el cei doi sau trei studenți
care îl ajutau la gazetă. Nu îi ținea la el acasă, ci îi invita
la restaurantul Simche Geller, pronunțând satisfăcut
următoarele cuvinte: «Am isprăvit cu munca, hai să
mergem acuma la băut, căci ne-am făcut datoria pe ziua
de azi. Chestiunile referitoare la gazetă sunt niște
nimicuri pe care le putem aranja și în Vinăria
politică»”8.
Spre deosebire de alți teologi, Silvestru Octavian
Isopescul s-a implicat și în alte activități ale comunității
românești din Bucovina, făcând parte din partidul
național român, condus de Iancu Flondor și polemizând
cu Aurel Onciul, de pildă („Ca ziarist, Aleluia era foarte
combativ” – ne spune Ovid Țopa), sau ripostându-i în
plină sală de conferință unui conferențiar german care
„lansă într-un moment dat cam următoarele: Românii,
traducându-și cântecul poporului german în limba lor,
ar putea învăța cum se prețuiesc creațiunile poetice ale
poporului. – Oder auch umbekehrt! (= Sau mai bine
invers!)”9. Nu se ferește de a da interviuri sau a
răspunde la anchete (lui N. Iorga, pentru „Neamul
românesc”, lui Constantin Cernăianu, care îl găsește, în
aprilie 1911, la Suceava, „ocupat cu traducerea în
nemțește a minunatei nuvele Fefeleaga de I.
Agârbiceanu”10), este un susținător al înființării unui
Institut biblic, pentru care a militat păr. Constantin
Morariu11, sau îi oferă consultații lui Ilie E. Torouțiu,
care adresează mulțumiri „D-lui Dr. S.O. Isopescul,
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docentului universitar, pentru deosebitul interes ce l-a
purtat acestei cauze, ajutorându-mă la sortarea
materialului, la corecturi și la alcătuirea tehnică a
lucrării”12. În casa acestui părinte Aleluia, veșnic
predispus la taifasuri, face Leca Morariu cunoștință cu
Aurel Vlaicu, aflat la Cernăuți cu ocazia faimoaselor
sale zboruri (notă din Jurnal, la data de 22 Prier 1912).
Când și în ce împrejurări a ajuns la Iași rămâne
deocamdată, pentru noi, o necunoscută. Toate mărturiile
concordă că a fost paroh la biserica Sf. Sava și, în
ultimul an de viață, profesor suplinitor la Universitate,
de limbile greacă și aramaică, pe catedra „eliberată” prin
decesul bătrânului junimist Ion Caragiani, la 13 ian.
1921. Dintr-un Tablou de personalul didactic al
Facultății de Litere și Filozofie, întocmit la 15 nov.
1921, aflăm că a fost angajat suplinitor, iar un Program
ne detaliază activitatea sa zilnică: „Limba greacă: Mc.
2-4 (seminar); J. 3-7 (Ist. lit. grecești și interpretări din
autori). – Limba biblică – aramaică: M-ți 6-7; luni 6-7
(curs)”13. Despre cursurile sale, Carol Drimer ne
informează: „Isopescul a predat – ca profesor
universitar – greaca și ebraica la universitatea din Iași.
Printre studenții săi la limba elenă a fost și marele poet
ebraic Elias Meitus, pe atunci profesor de literatură
ebraică la seminarul pedagogic din Iași. La cursul de
ebraică au luat parte numai evrei și o singură creștină,
Contesa Calomira de Cimara, traducătoarea operelor
Sefer Haitzirch în franțuzește și a Psalmilor în
românește”14.
Curând după decesul său (găsit mort – atac de inimă
– în curtea Mitropoliei, unde își avea domiciliul, în
noaptea de 28 august 192215), Rectorul Traian Bratu, în
Dare de seamă asupra anului școlar 1921/1922
(Inaugurarea cursurilor în Aulă la 8.XI.1922),
înregistra „pierderea dureroasă” și îi punea onorabila
etichetă: „Archimandritul Isopescul, profesor suplinitor
de la facultatea de litere, filologul nostru cel mai de
seamă în ramura limbilor orientale, semitice, om întru
toate la înălțimea culturii moderne”16.
Lăsând la o parte activitatea sa „oficială”, de
subzistență (paroh + profesor), despre care nu prea
avem date (în presa ieșeană s-a evocat: „era și parohul
bisericii Sf. Sava. De multe ori l-am auzit ținând predici
frumoase și educative la biserica Sf. Spiridon și la
Mitropolie”17), să încercăm a desluși cu ce se mai ocupa
savantul în „timpul liber”. Astfel, îl găsim membru în
prestigioasa (și activa) Societate istorico-filologică din
Iași, în 1921 (alături de nume unul și unul: T.T. Burada,
I. Bărbulescu, Gh. Ghibănescu, Sever Zotta, N.A.
Bogdan, G. Pascu, I. Iordan, Al. Philippide), apoi
conferențiar la diferite ocazii, cum ar fi Comemorarea
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morții lui Eminescu, din inițiativa „Frăției Moldovei
Unite”, în 30 iun. 1919, când vorbește despre viața și
opera inegalabilului poet18, sau la 13 feb. 1921, în Aula
Universității, în folosul Crucii Roșii19. La 6 mai 1922,
cu ocazia vizitei la Iași a unui grup de 82 de studenți
cernăuțeni, de sub „bagheta” prof.univ. C. Berariu, ține
o cuvântare la banchetul ce a avut loc la Școala Normală
„Vasile Lupu”, alături de Zelea-Codreanu, în numele
studenților ieșeni20. Tot în mai, dar 1920, Ovid Țopa îl
întâlnește prin Cernăuți, cu ocazia vizitei Regelui
Ferdinand I. În rest... tăcere, dacă nu luăm în calcul
evocarea pusă pe hârtie de Carol Drimer, din care
extragem: „Isopescul a scris, cât timp a stat la Iași, opera
sa literară, în fiecare seară aproape, în cârciuma evreului
Polac, din strada Cost. Negri. În fiecare dimineață venea
la cafeneaua concetățeanului său Berghof, din strada
Ștefan cel Mare, unde, la un pahar de ceai, fumând,
citind, își scria cursul său universitar”. Probabil tot în
compania preferatei „café negru” (vezi Leca Morariu),
în vreuna din cafenelele aflate la îndemână, a trudit și pe
plângerea unui profesor de limba greacă de la Academia
Mihăileană, din 25 ian. 1847 (document pus la
dispoziție de bucovineanul director al Arhivelor Statului
– Sever Zotta), dat publicității, cu titlul Căderea lui
Constantinos Eunomios, tot în Iași21.
Ca și în cazul frecventării localurilor publice din
Cernăuți, dinaintea primului război mondial, cuvine-se,
credem, să medităm asupra faptului că, în pofida unor
„etichete” cârcotașe de epocă (printre care și Ovid Țopa:
„De la tatăl său [...] a moștenit patru însușiri:
deșteptăciunea, umorul, dragostea pentru știință și o
simpatie cam exagerată pentru băuturile alcoolice”),
Silvestru (Octavian) Isopescul nu pare să fi fost chiar un
îngenunchiat în fața licorilor bahice, ci mai mult un
simpatizant al mediilor în care se consumau acestea,
odată ce productele sale culturale și sociale nu se
mulează pe o viață în care efectele „declasării” să fie
vizibile. Momentul morții sale produce un unanim val
de simpatie, reflectat în gazetele ieșene sau în „Glasul
Bucovinei” („Cu defunctul dispare nu numai un mare
învățat, ci și un om de o rară bunătate”22), cu regrete
pentru dispariția unui om „strâmtorat de greutățile vieții,
fără sprijin de nicăieri, izolat și stingher”, care „a dus cu
dânsul în mormânt o capacitate științifică, o energie și o
putere de muncă așa cum rar se întâlnesc și de la care am
fi avut să ne așteptăm la producțiuni de o mare
frumusețe și o savantă construcțiune intelectuală și
morală”, după cum spune un J. de la „Opinia”. Dar,
drumul de la cele mai onorabile poziții și până la
curânda uitare din partea semenilor este extrem de scurt
și căderea vertiginoasă, manifestându-se chiar de a doua
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zi, după cum glosează același J.: „Când moare câte un
politician – oricât de sterp și intrigant, dar cu amiciții și
averi făcute în chipuri inavuabile – se fac îndată onoruri
naționale, ditirambe etc. Iar pentru un savant profesor,
un om modest care n-a pretins în viață nimic pentru el și
ai lui, care în loc să frecventeze cluburile [politice, n.
L.P.], și-a răvășit sănătatea prin biblioteci și a sporit
patrimoniul științific național… pentru un astfel de om
nu-i decât indiferență, reavoință, poate chiar dispreț!
Halal de țară!”23 (nu vi se pare că am trăit și noi astfel
de momente, din păcate?).
Biografia lui Silvestru (Octavian) Isopescul este
împănată cu informații „după ureche”, preluate cu
conștiinciozitate (dar fără a fi verificate, sau măcar
„rumegate” nițel) și transmise posterității cu nonșalanță,
care s-ar cere amendate. Așa încât:
1) ezitări sunt legate de data nașterii și de cea a
morții: un institutor, M.G. Ignat, copiază de pe crucea
de la mormântul din proximitatea Mănăstirii Cetățuia:
„12 decembrie 1880 – † 22 august 1922”24, știrea din
„Evenimentul” (Iași) spune clar „Astă-noapte a fost
găsit mort în curtea Mitropoliei”25 (adică decedat pe 30
aug., știre preluată și de Pr. Prof. Dr. N. Neaga, pe baza
unor date comunicate de Dr. N. Grămadă26), dar
înmormântarea a avut loc pe 1 sept. (concluzionăm că
decesul a avut loc pe 28 aug. – că doar n-o fi fost
astrucat a doua zi, ca la evrei, chiar dacă eminentul
călugăr a avut strânse contacte cu seminția atât de
blamată în acele vremuri);
2) mai departe, la unison, toată lumea ne dă ca sigură
informația că: la Iași, în 1918, s-a călugărit și a fost făcut
arhimandrit. Acum, faptul că „peste noapte”, imediat
după adoptarea rasei călugărești, refugiatul bucovinean
a și primit un înalt cin monahal – poate că nu este o
exagerare, dar faptul că publicațiile sale, încă din 1911,
sunt semnate „S.O. Isopescul”, adică prin asumarea
publică a prenumelui Silvestru (monahal), ne face să
împingem data călugăririi sale cu mult mai devreme;
3) este unanim acceptat că, în primul război mondial, a fost preot militar, dar nu știm unde, pe ce front, în
ce perioadă27. Leca Morariu îl întâlnește, în ian. 1915,
prin Viena, frecventând cafenelele28, într-o scrisoare
expediată lui I.E. Torouțiu, la 23 ian. același an, mai
dând și amănuntele: „Dăunăzi a fost Dr. Aleluia pe aice.
Venise să ridice niște bani și calea întoarsă tot pe la voi
trebuia s-o facă. I-am mai dat deci niște vești pentru voi,
iubiții mei!”29.
4) ce împrejurări l-au făcut să vină la Iași, nu știm,
după cum nici anul în care s-a petrecut acest lucru. C.
Drimer notează: „În 1917, Isopescul a venit la Iași”, dar
pomenitul Dr. N. Neaga ne dă anul 1918: „După întâiul
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război mondial îl găsim la Iași, unde la 1 iulie 1918 e
paroh la biserica Sf. Sava. Cu decretul nr. 3261 din
noiembrie 1918, a fost ridicat la rangul de arhimandrit”;
5) mai peste tot este creditat cu profesoratul la
Universitatea din Iași între anii 1918 (sau 1919) și 1922,
dar în documentele de arhivă din Fondul Rectorat nu iam găsit urma decât de-abia în 1921. Nu cumva, și în
acest caz, avem de a face cu o exagerare?
Semne de întrebare, semne de întrebare... Așa încât
așteptăm cu încredere redeschiderea Arhivelor
(Naționale sau de altă natură), pentru a încerca să punem
un punct, cât de cât final, acestei evocări a „savantului
subțirel la trup” (Neaga), „nu prea înalt, față lungăreață,
părul aproape negru, nas frumos, față smeadă și ochii
căprui, bătând puțin înspre verde” (Țopa).
Note:
1. Ioan Bilețchi-Albescu, Amintiri din colț de veacuri,
Ediție întocmită de Ion Filipciuc, Biblioteca „Miorița”,
Câmpulung Bucovina, 2012, p. 83. Emilian Slușanschi, cel
care avea să se însoare cu Cornelia Berariu, nepoată de la
verișoara lui Octavian Isopescul – Iuliana, fiica
Mitropolitului Silvestru Morariu-Andrievici, este viitorul
campion al naționalismului românesc, căruia i-am adunat
în volum cea mai mare parte a scrierilor: Emilian
Slușanschi, Articole, amintiri, mărturii, TipoMoldova, Iași,
2011, 358 p. (ed. îngrijită și Notă biografică de L.P.,
Prefață de Ion Agrigoroaiei).
2. Carol Drimer, Un român ebraist, în Studii și critice,
vol. II, Iași, 1926, p. 120-125.
3. C. Cernăianu, în Biserica din Regat, 1908-1918,
București, 1920, p. 270, consemnează trecerea acestuia
prin București, în drum spre Constantinopole, Egipt și
„toate țările orientale”, ricanând la faptul că Mitropolitul
Primat Conon Arămescu Donici nu și-a găsit timp să-l
primească în audiență, deși era trimis de Facultatea
cernăuțeană pe care o frecventase și el, în vreme ce
„Arhiepiscopul Catolic Raimund Netzhammer l-a oprit la
masă și i-a dat scrisori de recomandare ca să fie primit cu
cinste în toate părțile de clericii catolici”.
4. Pr. Prof. Dr. N. Neaga, Un orientalist român: S.O.
Isopescu (1878-1922), în „Mitropolia Moldovei și
Sucevei” (Iași), An. XXXIII, nr. 5-6-7, mai-iul. 1957, p.
468-472. Ovid Țopa, în Amintiri din Țara Fagilor, Vol. III,
București, 2014, p. 158-174, plusează și el: „Cunoștea
aramaica, siriaca, copta, învățase armeneasca de la
călugării armeni din Viena ai Ordinului Mechitariștilor,
vorbea curent latin și greaca”.
5. Emil Satco și Alis Niculică, în Enciclopedia
Bucovinei, vol. II, Suceava, 2018, p. 280, ne pun la curent:
„întreruptă din cauza războiului, tipărirea a fost reluată în
1940 de N. Cotos; vol. II, manuscris”. Aici însă, cu regret
trebuie să remarcăm trecerea cu vederea a volumului de
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promovare a prozei românești, purtător al titlului (greu
traductibil?) Rumänische Erzählungen.
6. Prefață la Profetul Malachia, Introducere, traducere
și explicare de Dr. Silvestru Octavian Isopescul, Doccent
privat la facultatea teologică a universității din Cernăuți,
Cernăuți, 1911, 154 p. Ediție separată din „Candela”.
7. Leca Morariu, Un popularizator de literatură
românească: Octavian S. Isopescu, în „Revista Moldovei”
(Botoșani), An. II, nr. 8, 1 dec. 1922, p. 1-4.
8. Ovid Țopa, op.cit.
9. Leca Morariu, art. cit.
10. C. Cernăianu, Biserica din Regat, 1908-1918,
București, 1920, p. 125-126.
11. Notă din 10 dec. 1912 a lui Leca Morariu, Opere,
vol. IV, Jurnal (1909-1919), Text stabilit și note de Maria
Olar și Olga Iordache, Cuvânt introductiv de Liviu Papuc,
TipoMoldova, Iași, 2018, p. 67.
12. I.E. Torouțiu, Românii și clasa de mijloc din
Bucovina. Studiu statistic. Partea întâia: Meseriașii,
Cernăuți, 1912, p. 7.
13. Arh. Stat. Iași, Fond Rectorat UAIC, Dos.
965/1921, f. 45 și 46.
14. Carol Drimer, op.cit.. Interesanta figură a Contesei
Calomira de Cimara, descendentă din Th. Balș, în contul
căreia sunt de trecut măcar Traduction du livre cabalistique
de la creation, Paris 1913, și Psaltirea lui David, tălmăcită
după textul biblic, însoțită de cele mai însemnate
comentarii, Iași, ediția I, 1912, ediția a II-a fiind publicată
în 1923, pe care încă nu am găsit-o în bibliotecile publice
românești, ar merita ceva atenție din partea specialiștilor.
15. Leca Morariu, art. cit., este categoric: „Prof. O.
Isopescu a fost un pătimaș fumător și nicotina a fost ceea ce
atât de timpuriu l-a răpus cu zile”.
16. Arh. Naț. Iași, Fond Rectorat UAIC, Dos.
1000/1922, vol. III, f. 531.
17. Înmormântarea părintelui Silvestru Isopescu, în
„Evenimentul”, An. XXX, nr. 439, 1 sept. 1922, p. 1.
18. „Opinia” (Iași), An. XV, nr. 3661, 1 iul. 1919, p. 1.
19. Parte din această conferință a fost publicată, în
serial, de ziarul „Orașul”, între 16 și 25 feb. 1921, sub titlul
Minuni și paradoxe, după care profesorul își retrage
acceptul de folosire a manuscrisului, din cauza
numeroaselor greșeli de tipar și denaturări, în urma cărora,
zice el, „îmi este cu totul imposibil să mă mai expun” – vezi
„Evenimentul” (Iași), An. XXIX, nr. 10, 1 mart. 1921, p. 2.
20. Un student, Excursiunea studențimii universitare
din Bucovina la Iași, în „Glasul Bucovinei” (Cernăuți), An.
V, nr. 989, 17 mai 1922, p. 2.
21. „Arhiva” (Iași), An. XXIX, nr. 1, ian. 1922, p. 108112.
22. † Arhimandritul Octavian Silvestru Isopescu, în
„Glasul Bucovinei” (Cernăuți), An. V, nr. 1071, 3 sept.
1922, p. 3.
23. O mare nedreptate. Cum a fost înmormântat
arhimandritul Isopescul, în „Opinia” (Iași), An. XVIII, nr.

4583, 6 sept. 1922, p. 1-2 – semnat J.
24. La mormântul arhimandritului Isopescu..., în
„Lumea” (Iași), An. VIII, nr. 2153, 30 oct. 1925, p. 2.
25. „Evenimentul” (Iași), An. XXX, nr. 438, 31 aug.
1922, p. 2
26. Pr. Prof. Dr. N. Neaga, loc cit.
27. Informația oferită de Petre Bejinariu (care nici
măcar nu-i trece data nașterii și a morții, în cartea
sa Familia Isopescu în mișcarea națională din Bucovina,
Rădăuți, 2004), cum că ar fi fost general, nu poate fi luată
în considerare, provenind, probabil, dintr-o legendă de
familie, similară cu aceea a strămoșului familiei Morariu,
Andrei Kwiatkowski, care ar fi fost conte și general
polonez, refugiat la Mitocul Dragomirnei, unde a ajuns,
nici mai mult nici mai puțin, decât morarul Mănăstirii!
Revenind la Silvestru – parcă-l vedem, din banal preot militar propulsat ca general, care vine apoi la Iași, schimbând
haina de general austriac cu roba de universitar român!
28.„Vineri 15 ian. 1915. Pe-o vreme ca asta, la o oară
ca asta, unde te poți trezi decât la cafenea. Pentru ca de cine
să dai, aice? De același Dr. Aleluia, ahtiat al tutunului și al
unei café negru, cum îi zice d-sa, în idiom suceveano-armenesc, cu schimbarea sexului feminin în masculin, procedeu
care spontan îți aduce parfum de amintiri ale școlarității
tale și ale sorioarelor tale. Pe aceeași tramă continuă apoi
poveștile inepuizabilului sucevean, dr. O. Isopescu, nu fără
mari planuri aurii pentru ziua de mâine” – Leca
Morariu, Viață. Din carnetul unui român prizonier în uniforma împăratului, Ediție îngrijită și prefață de Liviu
Papuc, Editura Alfa, Iași, 2001, p. 225.
29. Biblioteca Academiei Române, Fond „I.E.
Torouțiu”, cota S 41(3)/ XLIII. „Veștile” însemnau scrisori
pentru fratele Victor Morariu, la Suceava, și restul familiei.
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UNIFICAREA POLITICĂ
A ROMÂNIEI DUPĂ 1918 (XIX)
Traian D. LAZĂR
Unificarea legislativă.
Reforma constituțională.
Examinarea atentă a terminologiei folosite în
dezbaterile pe tema Constituției României, în
ipostazele de Vechiul Regat și România Mare, în
primul sfert al secolului al XX-lea, permite
sesizarea și clarificarea unor aspecte referitoare la:
contextul dezbaterii, cui se adresa discursul
participanților la dezbatere, conținutul proiectului,
operațiunile propuse pentru adoptarea proiectului,
realizarea faptică.
Înainte
de
Marea
Unire
discursul
participanților se adresa populației Vechiului Regat,
iar operațiunea era desemnată cu termenul
„revizuire” a Constituției din 1866. Necesitatea
revizuirii era argumentată ca decurgând din
utilitatea înfăptuirii reformelor agrară și electorală.
Inițiativa propunerii și dezbaterii temei
constituționale a avut-o Ion I.C. Brătianu care, în
scrisoarea adresată PNL la 7 septembrie 1913, a
cerut convocarea unui congres al partidului “pentru
a stabili rolul său în împrejurările nou create (după
pacea de la București, la terminarea celui de al
doilea război balcanic) și direcțiile viitoare de
acțiune”1. În moțiunea congresului PNL din 20
octombrie 1913 2, se propunea: reformarea
sistemului electoral cenzitar și votul printr-un
colegiu unic; înfăptuirea reformei agrare constând
în împroprietărirea țăranilor prin exproprierea marii
proprietăți. Realizarea acestor reforme impunea
revizuirea unor articole ale Constituției din 1866, ce
statuau că proprietatea este sacră și inviolabilă (art.
19), iar sistemul electoral e structurat pe patru
colegii cenzitare (art. 57 și 67).
Spațiul tipografic și orientarea articolului nostru
nu permite abordarea detaliată a dezbaterii temei
constituționale în anii 1913-1914. Vom spune doar
că, ajungând la guvernare (4 ianuarie 1914) și
obținând majoritatea în alegerile parlamentare din
februarie 1914, liberalii au trecut la realizarea
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revizuirii constituției conform prevederilor textului
din 1866. Propunerea de modificare a Constituției a
fost citită de trei ori în parlament, urmată de
îndelungi dezbateri. Adunarea deputaților și Senatul
au adoptat prin vot propunerea de revizuire.
Conform prevederilor Constituției din 1866,
parlamentul a fost dizolvat (aprilie 1914) și s-au
organizat alegeri pentru o Adunare Constituantă,
care era abilitată să voteze articolele revizuite, în
noua lor formulare. Adunarea Constituantă
(parlamentul nou ales în mai 1914) și-a început
lucrările în iunie 1914, alegând comisia pentru
pregătirea viitoarei sesiuni parlamentare, după care
și-a închis lucrările pe timpul verii.
Izbucnirea primului război mondial (28 iulie
1914) a determinat amânarea dezbaterii pe tema
revizuirii constituției, atenția fiind concentrată
asupra reorientării poziției țării pe plan extern și
apoi, de la intrarea în război a României (27 august
1916), asupra operațiunilor militare.
Dezbaterea problemei constituționale a fost
reluată în sesiunea parlamentară (Adunării
Constituante) din martie-iunie 1917, în strânsă
legătură cu înfăptuirea reformelor agrară și
electorală. Realizându-se un acord între guvernul
liberal și opoziție asupra conținutului reformelor
agrară și electorală, a fost posibilă votarea revizuirii
Constituției3.
La 13 iunie, Adunarea Deputaților și la 20 iunie
1917, Senatul au votat pentru revizuirea
Constituției. În noua lor formulare, art. 19 al
Constituției permitea exproprierea „pentru cauză de
utilitate publică”, art. 57 prevedea că Adunarea
Deputaților se compune „din deputați aleși de
cetățenii români majori, prin votul universal, egal,
direct, obligatoriu și cu scrutin secret”, iar art. 67,
că Senatul se compune “din senatori aleși și senatori
de drept”4.
Revizuirea Constituției a permis legiferarea
reformei electorale și agrare în Vechiul Regat și
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apoi unificarea legislației electorale și agrare din
România Mare (vezi „Convorbiri literare” nr 4, 5, 6/
2020)
După Marea Unire, dezbaterea problemei
constituționale s-a pus într-un context nou, cel al
existenței statului național român întregit, al
adoptării unei constituții ce privea nu doar Vechiul
Regat, ci și provinciile dezrobite de sub dominația
străină. Accentul s-a pus, acum, pe procedura de
înfăptuire
pendulând
terminologic
între
modificare/revizuire și reformă constituțională.
Prin actele de unire ale organelor naționale
provinciale: Sfatul Țării din Basarabia la 27
martie/9 aprilie 1918; Congresul Național al
Bucovinei la 15/28 noiembrie 1918 și Adunarea
Națională de la Alba Iulia la 18 noiembrie/1
decembrie 1918, se hotărâse unirea la România
(Vechiul Regat), ceea ce însemna implicit
recunoașterea Constituției revizuite în 1917. Deși
condițiile de unire formulate de Sfatul Țării
fuseseră retrase, iar unirea Bucovinei fusese făcută
fără condiții și condițiile formulate la Alba Iulia
fuseseră în mare parte înfăptuite de Consiliul
Dirigent, care a guvernat Transilvania până în
aprilie 1920, era clar că în constituția României
întregite trebuiau incluse ideile noi, ce preocupau
opinia publică.
Problema era: Constituția statului național
român rezultat în urma Unirii trebuia adoptată
conform procedurilor prevăzute în Constituția
Vechiului Regat din 1866 modificată în 1884 și
1917, ori conform unei proceduri noi? Dezbaterea
pe această temă a fost aprinsă și îndelungată. Noi
vom puncta doar pozițiile și momentele esențiale.
Situația concretă ar fi impus ca primul
parlament al României întregite, ales în noiembrie
1919, să adopte constituția, legea fundamentală a
statului întregit în 1918. Unii oameni politici au
gândit în acest sens. Dar, 1) faptul că alegerile
parlamentare nu s-au desfășurat sub această
formulă, nu au specificat acest obiectiv de alegere a
unei Adunări Constituante, 2) că forțele politice,
partidele ce compuneau parlamentul, erau
fragmentate și n-ar fi putut forma o majoritate care
să proclame noul parlament drept Adunare
Constituantă și că 3) după ce s-au grupat în Blocul
parlamentar și au constituit guvernul, acesta era
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presat de Conferința păcii de la Paris să semneze
pacea cu Austria, au amânat soluționarea problemei
constituționale.
Nici cel de al doilea parlament al României
Mari/Întregite, ales în mai 1920, nu a s-a putut
manifesta ca Adunare Constituantă, deși în
Campania electoral partidele s-au pronunțat în
favoarea acestei acțiuni. În manifestul PNL din 24
aprilie 1920 se spunea: „una din primele griji ale
Partidului Național Liberal va fi… modificarea
Constituției”, iar la congresul PNR (24 aprilie
1920) s-a cerut ca „revizuirea Constituției să se facă
în conformitate cu principiile adevăratului
parlamentarism”. Alegerile fiind câștigate de
Partidul Poporului, Al Averescu a anunțat în
programul de guvernare că este preocupat de
reforma constituțională. Având însă nevoie de
„înțelegerea” PNL pentru a guverna, Averescu a
realizat un acord cu IIC Brătianu că nu va promova
ideea adoptării unei noi constituții, ci va lăsa
liberalilor inițiativa în această privință5.
Congresul PNL din 27 noiembrie 1921 a adoptat
un nou program al partidului, care prevedea că va
duce „o politică națională și democratică, pentru
dreptate socială, ordine, progres, înfrățire socială,
adoptarea unei Constituții pentru România întregită,
concomitent cu unificarea administrativă și
legislativă, redresarea finanțelor țării, ruinate de
război, în scopul înfăptuirii unei reale propășiri
economice”6.
Imediat după înlăturarea guvernului Averescu și
numirea lui Take Ionescu (17 decembrie 1921)
pentru formarea noului guvern, I.I.C. Brătianu
intenționa să se adreseze șefilor de partide, care au
contribuit la unire, pentru a înfăptui opera
constituțională. El dezaproba regionalismul
promovat de ardeleni (PNR Maniu)7.
Demisia guvernului Take Ionescu (17 ianuarie
1922) și încredințarea mandatului de formare a
guvernului șefului PNL, Ion I.C. Brătianu (19
ianuarie 1922) a impulsionat măsurile de adoptare a
Constituției. Fiind minoritar în parlament, guvernul
liberal a înaintat regelui un raport în care cerea
organizarea de noi alegeri. Noul parlament trebuia
să fie o Adunare națională cu putere de
Constituantă, putere ce izvora „din faptele istorice
care au săvârșit unirea și din necesitatea ca noua
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organizare a statului să fie întemeiată pe o
Constituție ieșită din voința întregii Românii
Mari”8. Decretul regal nr 341 din 22 ianuarie 1922
a dizolvat parlamentul și a convocat corpul electoral
„pentru a alege adunări naționale (Adunarea
Deputaților și Senatul, n.n.) cu putere
constituantă”9.
Partidele de opoziție, deja nemulțumite de
încredințarea mandatului de guvernare liberalilor, sau alarmat de posibilitatea ca aceștia să dea țării o
constituție organizând-o după modelul propriu. Sau desfășurat numeroase întruniri de protest,
folosindu-se și alte modalități de exprimare a
opoziției. Ziarul „Patria” al PNR scria: „Nu se poate
ca un guvern de partid să convoace o Constituantă
în favoarea partidului său”10. PNR considera că
liberalii eludează procedura de revizuire a
Constituției, care prevedea convocarea în două
rânduri a corpului electoral și alegerea, în a doua
convocare, a unei adunări speciale de revizuire, așa
cum se procedase în 1914-1917. Campania
electorală s-a axat în mare parte pe dezbaterea
legalității procedurii liberale de adoptare a
Constituției.
PNL s-a aliat, în alegerile din martie 1922, cu
Partidul Democrat al Unirii din Bucovina și cu
gruparea Inculeț din Partidul Țărănesc din
Basarabia reușind să obțină 60,3 procente din
totalul voturilor exprimate, (222 din cele 369
mandate ale Adunării deputaților), ceea ce îi asigura
dreptul de a dezbate și vota noua Constituție11. O
comisie a PNL în frunte cu C. Dissescu și îndrumată
de IIC Brătianu a reluat spre elaborare vechiul
proiect al Constituției12.
La 12 aprilie 1922, Adunarea Deputaților și
Senatul au ales câte o comisie constituțională de 37
respectiv 42 membri formate majoritar din liberali
și partidele ce colaborau cu aceștia, ceea ce asigura
că proiectul de constituție va exprima voința
acestora. Cele două comisii formau Comisia
constituțională mixtă sau Marea comisie
Parlamentară a cărei sarcină era să pregătească
materialul necesar redactării proiectului de
constituție. Președinte al Comisiei constituționale
mixte a fost ales Mihail Pherekyde, președintele
Senatului, iar raportor al proiectului, profesorul de
drept, Constantin G. Dissescu. Din sânul Comisiei
s-a ales o delegație de 15 membri, cu misiunea de a
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realiza anteproiectul constituției. Membrii Comisiei
constituționale mixte s-au împărțit în 10 subcomisii
grupate pe problemele ce corespundeau capitolelor
din Constituție (21 iunie 1922). La lucrările
delegației Comisiei constituționale au participat și
membrii guvernului, pentru a se evita reveniri
asupra hotărârilor ce se vor lua13.
După deschiderea lucrărilor Parlamentului (27
martie 1922), partidele de opoziție și-au manifestat
în modalități diverse nemulțumirea: Partidul
Național a boicotat, prin absență, lucrările până în
ianuarie 1923, iar Partidul Țărănesc până în
decembrie 1922; Partidul naționalist-democrat al
lui N. Iorga a boicotat prin pasivitate, iar Partidul
poporului a anunțat că nu va recunoaște legalitatea
hotărârilor parlamentului.
Pentru aplanarea tensiunii și având de rezolvat
unele probleme internaționale (conferința de la
Genova), I.I.C. Brătianu a amânat dezbaterea
Constituției și a procedat la încoronarea regelui
Ferdinand ca rege al României Mari, la Alba Iulia
(15 octombrie 1922). Iuliu Maniu, președintele
Partidului Național nu a participat la festivitățile de
încoronare de la Alba Iulia socotindu-le o simplă
demonstrație de partid14. O atitudine asemănătoare
a avut Partidul Țărănesc.
În pofida acțiunilor opoziției, regele, în mesajul
tronului la deschiderea sesiunii parlamentare din
noiembrie 1922, s-a adresat „Adunărilor Naționale
chemate
să
desăvârșească
așezământul
constituțional al României”, afirmându-și hotărârea
de a-i susține pe liberali, care aveau 2/3 din voturi
în parlament, deci cvorumul/cuantumul necesar
adoptării Constituției.
La 22 ianuarie 1923, proiectul noii constituții a
fost depus la Camera deputaților și Senat spre
deliberare pe secțiuni specializate, apoi în plen,
după care a fost reluat în ședințele comitetului de
delegați ai secțiunilor, până la 2 martie15. În timpul
dezbaterilor, reprezentanții Partidului Național au
declarat că „nu vor recunoaște această constituție pe
care o socotesc nulă și neavenită”. Din partea
Partidului Țărănesc, dr. N. Lupu a citit o declarație
ce afirma că „Proiectul de Constituție dezvăluie
tendința de a sugruma libertățile și drepturile
cetățenești și de a perpetua privilegiile clasei
dominante prin robirea forțelor vii ale națiunii în
folosul unei minorități bancare cu puteri politice
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discriminatorii”. Virgil Madgearu i-a acuzat pe
liberali că, prin noua constituție voiți „să vă
asigurați prin naționalizarea subsolului cota parte la
exploatarea avuțiilor acestei țări” și „dominațiunea
cercurilor financiare asupra întregii țări”. Primministrul I.I.C. Brătianu a atenționat opoziția că o
va combate cu mijloacele propagandei, dar și mai
drastice, dacă va recurge la mijloace ilegale: „În
fața mijloacelor legale întrebuințate de adversarii
noștri, vom opune forțele noastre de propagandă, iar
în ceea ce privește căile, nu numai ilegale, dar
antilegale pe care ar aluneca unii dintre adversari,
noi nu vom pierde un minut conștiința
răspunderilor, care la noi există în oricare situație
ne-am găsi”16.
Urmărind să aplaneze disensiunile ce apăruseră
în problema constituției inclusiv în cadrul PNL,
Brătianu a sistat lucrările parlamentului (pe secțiuni
specializate) și le-a reluat, la 2 martie 1923, în
plenul fiecăreia dintre cele două Camere, pe
birourile cărora a fost depus proiectul de
Constituție, cu modificările aduse.
Partidul Național și Partidul Țărănesc hotărâseră
să nu participe la lucrările parlamentului până la
discuțiile generale. La 9 martie 1923, Iuliu Maniu a
luat cuvântul în Adunarea Deputaților și a precizat
că cele două partide „neputând recunoaște
actualelor Adunări nici caracterul de Reprezentanță
Națională, nici dreptul de legiferare, și cu atât mai
puțin dreptul de a da țării așezământul ei
constituțional, nu apar în această incintă decât spre
a face o ultimă încercare de a zădărnici tentativa de
a impune națiunii române o Constituție izvorâtă
numai din voința unui guvern de partid lipsit de
bază constituțională și spre a chema încă o dată pe
deținătorii puterii de fapt la simțul realității și al
răspunderii istorice”. Maniu și-a exprimat
îngrijorarea că „țara trăiește de atâta timp în afară
de Constituție, lăsată pradă arbitrarului,
destrăbălării și ruinei” și a adresat, în numele celor
două partide, „un respectuos apel către Coroană,
chemată să colaboreze cu națiunea la alcătuirea
Constituțiunii, rugând-o să pună capăt fără
întârziere acestei stări dezastruoase care face să se
zguduie legăturile sufletești între provincii, să
zădărnicească refacerea țării și să întunece
prestigiul Coroanei”17.
Răspunzând, I.I.C. Brătianu a declarat că este
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hotărât să-și îndeplinească proiectele „cu toată
bărbăția” 18. Opoziția a decis să organizeze o
manifestație de protest la Alba Iulia împotriva
guvernului socotit ilegal, dar guvernul a interzis-o.
În Adunarea Deputaților, opoziția protestează
folosind cuvinte tari, fluierături, zgomote ritmice,
ceea ce duce la excluderea din parlament pentru 30
de zile a deputaților: Mihai Popovici, Al. VaidaVoevod, V. Madgearu, Paul Bujor… 25 deputați din
cei 120 ai opoziției19.
Note:
1. Ion I. C. Brătianu, Discursuri, vol. IV, p. 48.
2. Anastasie Iordache, Ion I.C. Brătianu, Editura
Albatros, București, 1994, p. 170,171.
3. A. Iordache, op. cit., p. 345-352.
4. I. Mamina, I. Scurtu, Guverne și guvernanți 19161938, Editura Silex, București, 1996, p. 15.
5. Mircea Mușat, Ion Ardeleanu, România după Marea
Unire, vol. II, partea I (1918-1933), Editura Științifică și
Enciclopedică, București, 1986, p. 315.
6. A. Iordache, op. cit., p. 483.
7. Al Marghiloman, Note politice, vol. V, București,
1927, p. 162. Vezi și A. Iordache, p. 487.
8. „Viitorul” din 24 ianuarie 1922, apud Mircea Mușat,
Ion Ardeleanu, op. cit., p. 303.
9. Monitorul Oficial din 24 ianuarie 1922, apud M.
Mușat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 304.
10 „Patria” din 26 ianuarie 1922, apud M. Mușat, I.
Ardeleanu, , op. cit., p. 305.
11. A. Iordache, op. cit., p. 495. I. Mamina, I. Scurtu,
op. cit., p. 45.
12. Cercul de studii al PNL a întocmit un anteproiect de
Constituție supus dezbaterii publice în martie 1921. PNR a
publicat un anteproiect de Constituție în vara 1921, iar
Partidul Țărănesc, în noiembrie 1921.
13. Mircea Mușat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 322.
14. I. Scurtu, Iuliu Maniu. Activitatea politică, Editura
enciclopedică, București, 1995, p. 35.
15. M. Mușat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 323. A.
Iordache, op. cit., p. 503.
16. Ion Constantinescu, Din însemnările unui fost
reporter parlamentar, Editura politică, 1973, p. 156, 157.
Vezi și M. Mușat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 325, nota 58.
17. Dezbaterile Adunării Deputaților, nr 37, ședința din
9 martie 1923, p. 1042-1043, apud, I. Scurtu, Iuliu Maniu.
Activitatea politică, p. 36.
18. DAD, p. 1046.
19. I. Constantinescu, , op. cit., p. 158. M. Mușat, I.
Ardeleanu, , op. cit., p. 326.
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PENTRU PĂSTRAREA MOLDOVEI:
VIAȚA ȘI IDEILE
LUI NICOLAE ISTRATI (1818-1861)
Simion-Alexandru GAVRIȘ
Puţine se ştiu încă despre biografia lui Nicolae
Istrati: chiar printre pasionaţii de istorie, numele său
este insuficient cunoscut1. Este o consecinţă nu a lipsei
sale de relevanţă (idee pe care nici istoricii cei mai
ostili personajului nu ar putea-o susţine), ci a
împrejurărilor politice. Istrati a fost, în anii 1856-1859,
principalul doctrinar şi unul dintre liderii neproclamaţi
ai curentului „separatist” din Moldova. Reuşita
proiectului Unirii şi prioritatea pe care ideile de
unificare (a tuturor regiunilor locuite de români) şi
unitate (centralizare politică şi administrativă) au avuto mai mereu în viaţa politică, dar şi în scrisul istoric
românesc au dus la trecerea în umbră a opţiunilor
politice alternative. Dacă „oamenii Unirii” au fost
trataţi, adesea, propulsaţi necondiţionat la rangul de
„eroi”, „oamenii Moldovei” au fost trataţi mai degrabă
superficial şi etichetaţi în maniera cea mai puţin
flatantă. Mare parte dintre istorici au preluat aproape
integral, în mod necritic, apostrofările polemicii
unioniste, privindu-i pe „adversari” ca „lipsiţi de
patriotism”, „reacţionari”, „vânduţi străinilor” etc.
Istoria Unirii Principatelor nu poate fi însă completă
fără ascultarea „celeilalte părţi”, cu echilibru şi fără
reducţionism. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât
„antiunioniştii” au propus (după cum voi arăta mai jos)
un discurs coerent şi argumentat, iar în rândurile lor au
activat figuri-cheie ale culturii române din prima
jumătate a veacului XIX, ca Gheorghe Asachi sau
Costache Negruzzi.
Nicolae Istrati s-a născut în anul 1818, făcând,
aşadar, parte din „generaţia paşoptistă”, la fel ca
Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Lascăr
Catargiu, fraţii Brătieni ori C.A. Rosetti. Cultura,
destul de impresionantă după cum reiese din scrierile
sale, şi-a dobândit-o mai mult ca autodidact: familia sa
nu dispunea de mijloace pentru a-l trimite la studii în
străinătate. Istrati a căutat de tânăr „protecţia” unui
mare boier: el s-a apropiat de Theodor Balş, unul dintre
cei mai influenţi membri ai elitei politice moldovene,
fiindu-i, pare-se, casier la moşia Flămânzi (Botoşani).
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Nicolae şi fratele său, Mihalache (ajuns, mai târziu,
episcop al Huşilor, sub numele de Meletie) s-au
numărat, de asemenea, printre apropiaţii învăţatului şi
influentului mitropolit Veniamin Costache (18031842). Ca mulţi alţi moldoveni şi munteni din epoca sa,
Istrati a intrat de tânăr în slujba statului, ajungând, în
timpul domniei lui Mihail Sturdza (1834-1849),
preşedinte al judecătoriei ţinutului (judeţului) Iaşi.
Ocuparea acestui post destul de important, care îl
punea pe aceeaşi treaptă a ierarhiei funcţionăreşti cu un
Manolache Costache Epureanu, doctor în drept la Jena,
este o mărturie a inteligenţei şi adaptabilităţii viitorului
„separatist”, dar şi a influenţei boiereştilor săi
susţinători.
Istrati a fost implicat în evenimentele anului 1848,
aflându-se printre sprijinitorii grupului „revoluţionar”.
După venirea la domnie a lui Grigore Alexandru Ghica
(1849), simpatizant al generaţiei şi ideilor paşoptiste,
ascensiunea tânărului boier a continuat. El a fost numit
director în departamentul (ministerul) Cultelor şi
Instrucţiunii Publice şi a primit importantul rang de
postelnic, al cincilea în ierarhia boierilor moldoveni.
Influenţa politică a lui Istrati a fost însoţită şi de o
sensibilă creştere a bunăstării sale. În aceşti ani, el a
cumpărat moşia de la Rotopăneşti (ţinutul Suceava, în
apropiere de Fălticeni).
Începutul dezbaterilor privitoare la Unirea
Moldovei şi Valahiei (1855-1856) l-a găsit pe Nicolae
Istrati în tabăra unionistă. La 16/28 februarie 1856, el
s-a numărat printre semnatarii unei petiţii adresate
domnului Moldovei, explicit favorabilă ideii Unirii2.
Peste doar câteva luni însă, atitudinea fostului director
de minister s-a schimbat radical. Istrati a devenit unul
dintre susţinătorii cei mai convinşi ai politicii
separatiste a caimacamului (locţiitorului de domn)
Theodor Balş, instalat în vara lui 1856, şi a
succesorului său, Nicolae Vogoride. În această
perioadă, fostul unionist a ocupat postul de ministru al
Lucrărilor Publice – fapt care i-a înlesnit sprijinirea
cauzei sale politice nu doar prin scrieri publicistice ori
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literare, ci şi prin acţiune directă.
Istrati a fost ales deputat în primul Divan Ad-hoc,
desemnat la începutul verii lui 1857 pentru a exprima
„dorinţele” moldovenilor cu privire la viitorul ţării.
Presiunile exercitate de administraţia lui Vogoride în
timpul campaniei pentru acest scrutin boicotat de
unionişti i-au dat principalei puteri unioniste (Franţa)
prilejul de a contesta rezultatul său. Atrăgându-şi
sprijinul Angliei, împăratul Napoleon al III-lea a reuşit
să prevaleze asupra puterilor antiunioniste, Austria şi
Turcia, şi să obţină repetarea alegerilor. Istrati nu a mai
reuşit, de această dată, să câştige mandatul de deputat.
„Chestiunea” Unirii a fost, totuşi, iniţial,
soluţionată într-un mod acceptabil pentru boierul de la
Rotopăneşti. „Preţul” plătit de Napoleon al III-lea
pentru înţelegerea cu britanicii din vara lui 1857 a fost
acceptarea a unei uniri parţiale a Principatelor. Forma
definitivă a compromisului a fost parafată prin
Convenţia de la Paris (7/19 august 1858). Ea preconiza
o confederaţie în care Moldova şi Valahia aveau să îşi
păstreze domnii, guvernele şi Adunările ElectiveLegislative, armonizându-şi, în schimb, legislaţia prin
intermediul unei Comisii Centrale aşezate la Focşani şi
acceptând o unică instanţă supremă de judecată – Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, cu sediul tot la Focşani.
Istrati a fost trimis de alegătorii ieşeni în Adunarea
care avea să hotărască numele viitorului domn al
Moldovei (decembrie 1858). El a refuzat să valideze
victoria unionistă, abţinându-se de la votul în urma
căruia Alexandru Ioan Cuza a devenit principe. După
ce Cuza a fost ales şi în Valahia, Istrati a demisionat din
Adunarea Electivă moldoveană, dispărând apoi
aproape cu totul din viaţa publică. Retras la moşia de la
Rotopăneşti, unde înfiinţase nu doar şcoli elementare
pentru băieţii şi fetele sătenilor, ci şi o şcoală de
muzică şi declamaţie (!), el a murit în decembrie 1861,
chiar în momentele în care Moldova îşi încheia
existenţa politică. Până la sfârşit, Unirea a rămas
pentru Istrati un act demn de comemorare, mai degrabă
decât de sărbătorire: statuia reprezentând Moldova
îndurerată, aşezată de el în curtea bisericii din
Rotopăneşti pentru amintirea evenimentelor din 18561859, o arată limpede.
Nicolae Istrati a fost posesorul unei impresionante
biblioteci şi un interesant scriitor, colaborator al
„Albinei româneşti” şi al „Foii pentru minte, inimă şi
literatură”3. „Piesa de rezistenţă” a scrierilor sale o
constituie, desigur, pamfletele şi articolele politice. Cel
mai important dintre ele este Despre cvestia zilei în
Moldova, apărut la Iaşi, în 1856, în plină dispută
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privind destinul viitor al principatului4 şi conceput ca
un răspuns la textele unioniste care invadaseră, de
câteva luni, „piaţa ideilor” din Moldova. Istrati s-a
străduit, în cele câteva zeci de pagini ale scrierii sale,
să demonteze argumentele adversarilor săi, apelând la
logică, la ironie, dar şi la sentimentalism, şi insistând
asupra implicaţiilor Unirii asupra poziţiei
internaţionale a Principatelor Moldovei şi Valahiei, a
consecinţelor instaurării unei dinastii străine şi ale
centralizări politice şi administrative.
Nici unul dintre argumentele unioniştilor privind
securitatea, poziţia strategică şi, în cele din urmă,
viitoarea influenţă europeană a statului care urma să
rezulte din Unirea Principatelor nu l-a convins pe
publicist. Mai întâi, afirma el, cele două ţări nu ar fi
putut izbuti, prin propriile puteri, să reziste în mod
eficient hegemoniei imperiilor din vecinătate: nici
măcar reunirea sub un singur sceptru a tuturor
românilor nu ar fi fost suficientă pentru aceasta.
Independenţa – consecinţă firească a Unirii – ar fi
însemnat renunţarea la garanţia pe care suzeranitatea
otomană o conferea autonomiei Moldovei şi expunerea
la ambiţiile cuceritoare ale vecinilor (şi în primul rând
ale Rusiei, aflată în acel moment în tabăra puterilor
unioniste). În aceste condiţii, Unirea nu putea, desigur,
oferi vreo garanţie de securitate Imperiilor Otoman şi
Habsburgic, aşa cum pretindeau susţinătorii săi. Noul
stat nu era doar o barieră ineficientă împotriva
ameninţării ruseşti; el avea să fie mereu expus tentaţiei
unei alianţe cu Imperiul din răsărit, în schimbul
promisiunii alipirii Transilvaniei şi Bucovinei. Însă o
atare alianţă era primejdioasă pentru însăşi existenţa
Principatelor, vulnerabile în faţa expansionismului rus,
dar şi a ambiţiilor naţionale ale slavilor din sudul
Dunării.
Nici proclamarea unui Regat românesc, în frunte cu
un principe străin dintr-o dinastie domnitoare
europeană nu îl impresiona pe Istrati. În lipsa unei
puteri reale, schimbarea titulaturii statului şi chiar
avantajele „genealogice” (înrudirea viitorului rege cu
capetele încoronate ale continentului) nu puteau avea
nici un fel de însemnătate. Autorul îşi exprima dubii şi
în ceea ce privea posibilitatea ca Principatele Unite să
îşi asigure o situaţie similară cu cea a Belgiei – regat
condus de o dinastie străină, luat adesea ca model de
unionişti. Având în vedere poziţia geografică total
diferită a viitorului stat român, era mai probabil, afirma
Istrati, ca acesta să aibă un destin comparabil cu cel al
Greciei, al cărei rege bavarez nu îi adusese nici
prosperitatea, nici stabilitatea. Mai mult, slaba
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conştiinţă naţională, dezvoltarea culturală fragilă şi
lipsa capacităţii militare puneau în pericol chiar
supravieţuirea naţiunii române sub o dinastie străină, în
timp ce slaba influenţă a Bisericii Ortodoxe atât în
rândul elitelor, cât şi al poporului periclita poziţia
confesiunii dominante.
În sfârşit, cel puţin una dintre trăsăturile
preconizate de unionişti pentru organizarea noului stat
i se părea autorului indezirabilă. Centralizarea politică
şi administrativă nu aducea, astfel, nici un beneficiu;
absenţa ei în structuri politice de succes ca Statele
Unite ale Americii, Confederaţia Elveţiană sau
Confederaţia Germană o dovedea din plin. În schimb,
ea avea să provoace decăderea Moldovei, transformată
într-o simplă provincie, şi a Iaşilor, care riscau, odată
cu pierderea statutului de capitală, să aibă soarta unui
„al doilea Hârlău”. Mai mult, rivalitatea dintre
moldoveni şi munteni, de atâtea ori probată de-a lungul
istoriei, nu avea decât să împiedice funcţionarea
statului şi să îi grăbească dispariţia.
Programul politic schiţat de Nicolae Istrati în
finalul broşurii sale preconiza, aşadar, menţinerea
autonomiei istorice a Moldovei. Principatul avea să
menţină, totuşi, cele mai prieteneşti legături cu
Valahia, „sora sa geamănă”, împreună cu care urma să
alcătuiască o „confederaţie”, căreia avea să i se alăture
şi Serbia. Deoarece autorul nu şi-a dezvoltat proiectul,
este neclar dacă noua structură avea să presupună
înfiinţarea unor instituţii comune celor trei state, sau
dacă ea urma să fie o simplă alianţă politică. Principala
legiuire a Moldovei urma să rămână Regulamentul
Organic, adoptat în 1832; trebuia totuşi ca el să sufere
câteva modificări esenţiale, în sensul limitării puterii
domneşti şi a unei mai mari egalităţi civile între
locuitorii ţării. Adunarea Obştească („parlamentul”)
avea să fie aleasă pe baza votului cenzitar, şi nu de
către deţinătorii rangurilor boiereşti, ca până atunci;
deputaţii urmau să nu mai poată primi alte funcţii
publice, ranguri sau remuneraţii din partea statului;
miniştrii şi funcţionarii aveau să devină responsabili în
faţa Adunării; toţi cetăţenii urmau să contribuie la
„sarcinile statului” (boierii fuseseră scutiţi, prin
Regulamentul Organic, de plata contribuţiilor directe şi
de alte obligaţii).
Pamfletul lui Nicolae Istrati era departe de a
constitui un program naţional moldovean, opus celui
românesc. Fără a nega afinităţile şi chiar unitatea
culturală a celor două Principate, autorul combătea
Unirea lor din raţiuni de oportunitate practică, punând
accent mai ales presupusei lipse de viabilitate
„geopolitică” a viitoarelor Principate Unite şi a

dezavantajelor dinastiei străine. Accentul urma să se
schimbe în următorii ani: pe măsură ce Unirea a
început să devină o realitate, cu importante efecte
economice asupra Moldovei, problemele de ordin
intern au devenit dominante în discursul regionaliştilor.
Destinul previziunilor lui Istrati a fost complicat.
Statul format în 1859 a reuşit, contrar aşteptărilor sale,
să reziste timpului, iar dinastia străină nu a adus nici
sfârşitul naţiunii române, nici îndepărtarea sa de
ortodoxie. Moldovenii nu s-au angajat într-o rivalitate
destructivă (şi nici măcar într-o competiţie sănătoasă)
cu muntenii, preferând, în general, acceptarea pasivă a
unui rol secundar şi a tutelei noii capitale. Mult mai
exacte au fost intuiţiile autorului în ceea ce privea
poziţionarea românilor în context regional şi locul
Moldovei în cadrul Principatelor Unite. Capacitatea
noului stat de a rezista militar în faţa puterilor vecine sa dovedit, desigur, iluzorie (el devenind, totuşi, trebuie
spus, un aliat tentant pentru marile puteri europene).
Speranţa câştigurilor teritoriale i-a făcut, într-adevăr,
pe responsabilii de la Bucureşti să opteze, în 1916,
pentru alianţa cu ţarul – un joc politic riscant pentru
independenţa României, periclitată serios de
prăbuşirea echilibrului de putere în regiune în cazul
unei victorii ruseşti. În sfârşit, locul marginal al
Moldovei în cadrul statului român a devenit, încă din
1862, o realitate imposibil de negat. Însă nu Unirea
Principatelor, ci opţiunea pentru centralizarea
administrativă, confundată, prea adesea, cu
„indivizibilitatea statului” a fost cauza persistentă
decăderii vechiului principat de la nord de Milcov.
Note:
1. Scrieri mai consistente despre viaţa şi opera sa sunt
amintirile lui V. A. Forescu, intitulate Postelnicul şi cavaler
Neculai Istrati şi publicate în „Arhiva Societăţii Ştiinţifice
şi Literare din Iaşi”, tom XI, nr. 7-8/1900, p. 374-382 şi
studiul lui Paul Cornea, Un paşoptist renegat: N. Istrati,
apărut în Studii de literatură română modernă, Bucureşti,
1962, p. 321-353. Textul este tributar epocii în care a fost
publicat; totuşi, el arată mai multă obiectivitate decât ar
lăsa să se înţeleagă titlul său.
2. Acte şi documente relative la istoria renaşterii
României, publicate de Ghenadie Petrescu, Dimitrie A.
Sturdza şi Dimitrie C. Sturdza, vol. III, Bucureşti, 1889,
doc. 518, p. 427-430.
3. Paul Cornea, op. cit., p. 334-353.
4. Scrierea a fost republicată, în limba franceză, în Acte
şi documente relative la istoria renaşterii României, vol.
III, p. 125-137.
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PRAVAT KUMAR PADHY
S‐a născut în Berhampur, Odisha, India. Este licenţiat în Ştiință şi Tehnologie, obținînd titlul de Doctor, conferit de
către Institutul Tehnologic din Dhanbad, India. Este expert în „Advanced management”. Opera lui literară este adesea
citată şi antologată (Indian Literature, Indian English Writing, Interviews with Indians Writing in English, Anger in Action:
Exploration in Indian Writing in English, Quest for Identity in Indian English Writing: Poetry, Spectrum Historyof Indian
Literature in English, Voices of the Present, Alienation in Contemporary Indian English Poetry, Cultural and Philosophical
Reflections in Indian Poetry in English etc.) Poemele lui Pravat au fost publicate în reviste naționale şi internaționale
(American Poetry Anthology, Commonwealth Quarterly, Art and Poetry Today, Creative Forum, Poetry, Poetcrit, Literary
Endeavour, Poets for Living Waters, The Enchanting Verses Literary Review, The Houston Literary Review,
Aphelion, Englyn, Diogen, Australian Society of Poets, Write Clique, The Red River Review etc.), remarcîndu-se prin
simbolurile iconice contemporane. Printre volumele de versuri publicate se numără: Liniştea mărilor/ Silence of the
Seas (Skylark Publication, 1992); Pietricele/ The Tiny Pebbles (Cyberwit.net, 2011); Cîntece de dragoste / Songs of Love,
Sărbătoare/ A Celebration (Writers Workshop, 2012); Unde de rezonanţă/ Ripples of Resonance (Authorspress, 2017).
Numele lui este inclus în publicații renumite [the International Authors and Writers Who’s Who, Dictionary of
International Biography, International Biographical Centre,Cambridge, England. International Who’s Who in Poetry and
Poets Encyclopaedia, IBC, World Who’s Who (Europa Biographical Reference, Rutledge, London), Poetry Index Annual,
Granger Book Co, International Book in Prints Verlah GmbH and Company, Worldwide Government Directory, CQ Press,
Marquis Who’s Who 2017 etc.] Scrie haiku, tanka, haiga şi haibun, apreciate unanim şi premiate internațional (the Editors’
Choice Award at Asian American Poetry, Writers Guild of India; the Vancouver Cherry Blossom Festival Honourable
Mention Award; UNESCO International Year of Water Cooperation; The Kloštar Ivanić International Haiku
Commendation Award; Creatrix Haiku Commendation Award; IAFOR Vladimir Devide Haiku Award). Opera lui Pravat
a fost tradusă în japoneză, chineză, sîrbă, germană, italiană, bosniacă, engleză, arabă şi spaniolă. Pentru merite
profesionale deosebite, a primit prestigiosul premiu de excelență, „Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award”.
*
umbre plutind
sub soare la asfinţit
viaţă
de cerşetor înghiţită
de-ntuneric

*
căldura
din inima iernii
se face gînd zburînd
spre mama şi cîntecul
de leagăn

*
adun
cu dragoste flori ofilite
închizînd ochii
în grădina cu amintiri
visez la măreţia vieţii

*
cerul slobozeşte
frumuseţea în stropi
dindărătul norilor
dragostea trimite
zîmbetele zglobii ale lunii

*
pustietate
sub blînda adiere
dinspre culme înspre vale
mă-ngîn la pas cu-nstrăinata umbră
şi urme înfloresc pe nisipul mişcător

*
şiruri de copaci
îngînînd ţărmul întins
rămîn fără grai
întinderea albastră
întîlneşte liniştea adîncă

*
zîmbet văratec
pasăre de-aş fi
pe cerul necuprins
greu de nori diafani
arşiţa alinînd-o cu grăbite ploi
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*
amurgul
sărută marginea cerului...
păsări ciorchine
desenînd curcubeie
pe drumul spre casă
Prezentare şi traduceri: Olimpia IACOB
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BĂTRÂNI CARE NU S-AU TRECUT:
PĂRINTELE GHERVASIE HULUBARU
ŞI
ASALTUL „OAMENILOR AUXILIARI” (II)
Mircea PLATON
experiență a liniștii interioare și exterioare: „Întruna din zile părintele Iulian Robu, cămăraşul
„Decât lupte pentru vise, mult mai
bolniţei, mă pune să duc un braţ cu lemne
bine în mănăstiri. Actuala vreme e a oamenilor augziliari,
cine ce şi cum sunt plasaţi, părintelui Arcadie, căci avea chilia lui aparte, visasta numai Dumnezeu îi ştie.” a-vis de secţia unde locuiam eu printre bătrâni. Pun
(Părintele Ghervasie, 1968 și 1970) lemnele pe sală jos, la uşa lui, încet, fără zgomot,
bat la uşă uşor şi cu sfială şi zic: «Blagosloviţi
Lumea mănăstirească de la Neamț, în care intră părinte». Îmi dă răspunsul: «Domnul să te
adolescentul Gheorghe Hulubaru, e una plină de blagoslovească, intră». Stau la uşă cu sfială. Îmi
zmei bătrâni și sfinți, de oameni pe jumătate isihie. face semn cu mâna, cum şedea într-un scaun cu
Ajuns în mănăstire, tânărul e încredințat spătar şi braţe, pe jilţ. Îi fac o metanie, îi sărut
„nacealnicului bătrânilor”, Arcadie Popovici, care mâna, mă întreabă ce vreau. Eu, cam sfios, îi spun
îl rânduiește pe ucenic pe lângă părintele pustnic că am adus un braţ cu lemne şi-s la uşă. Îmi zice:
schimnic Adam: „Avea pat lângă sobă, mergea la «Adu-le în casă». Avea o cutie de lemn, le aşez
biserică regulat, zi și noapte, și făcea canon binişor ca nici musca să nu simtă, mă retrag la uşă
aproape toată ziua, numai noaptea puțin dormea, şi stam aşa. Mă întrebă ce mai am de făcut. Eu îi
iar mie mi-a oferit un pat la fereastra din fundul răspund: «Care şi ce aveţi nevoie, aceia fac». Mi-a
odăii. Am stat vreme de vreo 2 săptămâni, îi arătat o cană de lut frumoasă, să-i aduc apă; îndată
măturam, aduceam apă, însă mânca o dată în zi i-am adus şi apă. Îmi arată faraşul să-i aduc foc; îi
pâine cu apă sau ceai, numai sâmbăta și duminica aduc și focul îl aprinde el. «De acuma du-te la
fiertură, porția de pâine mi-o aducea mie și borșul bătrânii tăi!». Îi sărut mâna și plec. Mai mult nu a
de la cazan. Urmam la biserică regulat cu el. A vorbit cu mine decât ceea ce a trebuit şi nici eu nu
venit apoi frigul, eu nu puteam să mă încălzesc la am vorbit mai mult. Asta a urmat timp de o lună de
sobă, căci el avea un pat pe două scânduri. Punea zile. Numai o dată în zi, seara, îi făceam slujba
câte un ciot în sobă, unul după altul; numai cât asta. El era preocupat în toată vremea. Era
lumina de la foc, atât se vedea în casă. M-am cam Psaltirea deschisă şi el totdeauna în scaun împletea
întristat eu de această stare izolată [...] Părintele la un fes sau la un ciorap sau cârpea lenjeria
Adam nu vorbea cu mine nici o vorbă. Eu nu-l bătrânilor cum o aducea de la spălat”3.
întrebam nimica, așteptam să termine rugăciunile,
Părintele Arcadie era și om cu știința leacurilor
dar el nu le mai termina aproape niciodată și nici și buruienilor, stăpânea enciclopedia țărănească
nu făcea nici un zgomot în umbletul lui”1.
asemenea unui personaj din proza lui Mihail
După părintele Adam, tânărul ucenic e Sadoveanu sau Vasile Voiculescu: „Rânduiala era
încredințat părintelui Arcadie, a cărui față nu o așa: preotul mergea în fiecare zi cu prescura ca la
poate „cunoaște printre ceilalți bătrâni care mi se un egumen și avea porții un pahar de rachiu de
părea că seamănă unul cu altul”2. Ucenicind astfel mintă, săcărică, amidon, potroacă, sabur, camfor,
la sfinții din fresce, Gheorghe face o nouă preparat de bătrânul, căci avea cunoștințe
„Temelia ţării noastre n-a fost zidită pe nisip.”
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farmaceutice din școala Ardealului. Și cunoștințe
de chirurg avea, căci toate ranele le pansa, el tăia,
opera, storcea, pureca veninoase și scotea dinți și
măsele cu o îndemânare foarte lesnicioasă. De
aceea l-au pus năcealnic la bătrâni. Om tăcut, poate
că erau măsurate ca de obiceiul schimnicesc ca
numai 7 vorbe să vorbească. Spunea doar nu sau
da. De avea vreo bucurie de un haz duhovnicesc,
surâdea din ochi și din sprâncene. Mustra cumplit
pe cei ce-și arătau fasolele de dinți, îi asemăna cu
Cain care a râs de părintele său [...] Toate
substanțele le experimentase, avea o balanță
farmaceutică cu care cântărea cantitățile mici [...]
Bătrânii din lavra mănăstirii, toți se retrăgeau la
bolniță sub îngrijirea acestui călugăr înțelept,
priceput și milos”4.
Bătrânul Arcadie îl învață pe Gheorghe carte,
rânduiala Ceaslovului și a Psaltirii: „Ceteam în
genunchi la picioarele bătrânului, cu ceaslovul pe
patul de scânduri, fără mindir, ci numai o pătură
nouă, un butuc de lemn îmbrăcat cu un sac ca
pernă, iară el adeseori adormea în scaun împletind
fesuri chiar prin întuneric, numai cu lumina de la
candela icoanelor, și aceea mică. Lampă nu avea în
casă, numai lumânări subțiri de potrivit candela.
Așa se nevoia. Mânca o dată pe zi, după apusul
soarelui, prescură și o felie de pâine cu ceai; mai
adeseori cafea slabă, nu tare, apă dulce și neagră cu
miros de cafea bună. Sâmbăta și duminica mânca
fiertură, piftele de cartofi sau în câșlegi, papanași
cu brânză de vaci, și acestea după ce le
blagoslovea preotul care era cu slujba de
săptămână la bolniță [...] Când nu putea merge la
biserică își cetea acasă pravila, până ce m-a luat pe
mine în casă de-mi da lecții de cetit și-i completam
și pravila, nici o slovă nu-i era scăpată din vedere
asupra greșelilor. Am învățat să citesc rar, să
pronunț bine vocalele, să nu citesc pe nas,
punctuația ortografică, cu întrebări și răspunsuri.
Nu mă lăsa să citesc în ison, ci în ton potrivit, ca să
se înțeleagă ceea ce se citește”5. După trei ani și
jumătate de ucenicie la Părintele Arcadie, bătrânul
a murit, în vârstă de aproape optzeci de ani.
Moartea lui a fost tot filă de Pateric: „Moartea Pr.
Arcadie a fost neștiută. N-a vrut să stea nimeni pe
lângă el, fiindcă el era ca un pustnic și a vrut ca în
singurătate să-și dea sfârșitul. L-am găsit în
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genunchi, pe patul de scânduri, cu Psaltirea sub
piept, înghemuit”6.
Un alt model este starețul Mănăstirii Neamț,
Narcis Crețulescu (1835-1913), monah cărturar:
„Avea o bibliotecă frumoasă și bogată, se ocupa
mult. Avea o colecție întreagă de stampe pe care le
traducea, fotografii, scria când nu avea pe nimeni,
apoi cu lupa și le aranja în conicele manuscrise
care pe unele le tipărea, iar altele colabora cu alții;
mulți din scriitori le au copiate și au trecut în
domeniul lor, fie copiate, fie aprobate: «faceți ce
știți», așa fel le spunea, «numai să nu rămâie uitate
cu vremea». Spunea între altele că orice popor de
pe lume dacă-și pierde tradiția (povestea vorbei) și
istoria lui și nu-și adună fărâmițele de veacuri
irosite cu perioadele evenimentelor ce cu vreamea
s-au spulberat, nu poate stăpâni un pământ, nu
poate fi un popor distins și rămâne risipit printre
neamuri străine. Avea el multe maxime, cugetări
care nu mulți le-au înțeles. De exemplu: «caută-ți
mulțumirea vieții în faptele tale», aceste cuvinte le
avea ca motto subînțeles”7. Așadar, legătura dintre
predanie și locuire, dintre cuvânt și pământ, le era
clară vlădicăi Narcis Crețulescu și ucenicilor săi,
după cum vom vedea că le era clară și țăranilor
care se opuneau colectivizării nu din rațiuni
economice, ci în numele temeiurilor care legau
pământul de trecut și de viața veșnică. Pământul nu
poate fi stăpânit de oameni fără tradiție sau poveste
a vorbei pentru că pământul nu poate fi stăpânit de
oameni fără nici un căpătâi, fără identitate. Acești
oameni fără rost nu pot decât rătăci pe el, dar nu-l
pot lucra pentru că fiecare lucru are rostul lui și om
și pământ trebuie să-și răspundă, rosturile lor
trebuie să se cheme unul pe altul, să se
adăpostească unul în altul, așa cum se întâmplă cu
țăranii care apără pământul în care sunt îngropați
moșii și strămoșii lor care au apărat pământul pe
care îl lucrau.
Dar nu doar carte a învățat Ghervasie la Neamț,
ci și tainele culorilor, ale picturii și ciopliturilor în
lemn, de la un bătrân monah pe nume Chirilă
Cucu, meșter în „prepararea bronzului din foi de
aur frecat cu miere de faguri dizolvat cu spirt” sau
în „sclivizirea”/ șlefuirea icoanelor cu „colț de lup
sau de câine bătrân”8.
Tatăl lui Gheorghe/ Ghervasie e un Tom
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Bombadil, locuind firesc spațiul, nu dintre înger și
fiară, ci dintre ograda cu orătănii și curtea
mănăstirii. Poate că, de fapt, periculoasa
schimbare de macaz care duce de la înger la demon
și viceversa nu e posibilă decât în afara
microuniversurilor de ordine patriarhală, la Curte,
în orașe, acolo unde există o bursă a oamenilor, nu
acolo unde totul e rânduit și unde scara lumii încă
are treptele bine bătute cu stele în cer. Rămas cu un
copil de țâță pe cap, Nicolai, în absența nevestei,
găsește sprijin pentru creșterea copilului în ogor, în
iesle și în icoană, povestind: „cum făcea mușuroi
în jurul meu în țarină și mă învălea cu un cojoc șimi punea tătuța țâța oii sau cârpă cu zahăr și se
ruga făgăduindu-mă Maicei Domnului să-mi aibă
parte să trăiesc, căci atâta mângâiere îi rămăsese”9.
Această familiaritate cu orizontul natural e
confirmată și adâncită de trecerea anilor, în 1944
părintele Ghervasie găsindu-l pe tatăl său, în
pragul invaziei sovietice, trăind nestigherit printre
orătăniile sale: „Avea doar un cucoș și o găinuță de
cele mici, americane, cucoșului îi dădea de
mâncare stând pe umărul lui și cânta la comandă
de câte ori ar fi vrut, iar găinuța se plimba
împrejurul lui, făcându-se că ciupește ceva”10.
Îndemnat, adică „sâcâit”, să-și părăsească
gospodăria, Nicolai Hulubaru se încăpățânează să
rămână printre acareturile și orătăniile sale
spunând că: „Eu aici voi să mor, aștept o ghiule sămi sape mormântul”11. Când, în cele din urmă,
pleacă împreună cu Ghervasie spre mănăstiri, unde
se va și călugări, Nicolai pornește la drum
asemenea unui patriarh, ducându-și cu sine, ca
Adam sau Noe, toate animalele care i-au fost
încredințate și care nu vor să-l părăsească: „Pe la
ora 9 ne-am trezit. Și eu și tata am mai fi dormit,
dar cârâitul găinuței și desele cucuriguri ale
șolticului cocoșel nu mai încetau de cântat cel din
urmă spectacol comic. Voia să-l scoată pe tata din
casă, să-i sară pe umăr și să cânte de câte ori îi va
porunci și apoi să-și primească bacșișul pe umăr, în
grăunțe mici, alese ca pentru cocoșel și găinușă.
După aceea dispărea prin tufe, prin livadă,
făcându-se rătăcit. Când îl căuta tata nu se da arătat
decât atunci când îl întreba tata: «unde ești
Cucuruzache, vin la tata»; atunci răspundea printrun cotcodăcit foarte nostim, subțire și cam răgușit,
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iar găinușa, ca o femeie amorezată, pe hățaș
rătăcită, cânta în aleanuri căutându-și ibovnicul
[…] Toate paserile, oile, vacile, caii, cum îi
poreclea de mici, așa le rămânea numele și striga
pe fiecare după nume”12. Ajuns la Sihăstria,
Nicolai și-a dat orătăniile să stea cu cele ale
mănăstirii: „Dar ce să vezi că junca, cât au putut,
au păzit-o niște frați. De la un timp a dispărut și a
fugit tot o fugă să vie la Păstrăveni. S-a dat zvon
din om în om și i-au aținut calea niște refugiați. Sau dus bieții la tata și au adus-o înapoi. Cârlana nu
voia să stea între oi la stână, făcea ce făcea și
numai țop în prag la tata”13.
Pământul moștenit de Ghervasie de la tatăl său
îl pune în contact pe monah cu realitățile crunte ale
colectivizării, pe care iconarul nu se sfiește să ni le
înfățișeze, pe viu, la fața locului, în paginile
memoriilor sale: „Am demonstrat că pământul ce
l-a lucrat tata în voia lui, cu producţia care-n anii
cei buni dădea supraprodus, iar în cazul timpului
nefavorabil, totuşi, media atingea producţia, că,
după socoteala şi chibzuinţă făcută, oricine ar fi
putut întreţine un personal, cu masa de obşte, cum
intenţionam, ca până la 30 sau 40 persoane pe
puţin, timp de 7-8 luni, căci pământul din
Păstrăveni, cum l-au întreţinut locuitorii, cu
îngrăşăminte şi lucru, era printre cele mai de
seamă regiuni de producţie. Reglementarea
însămânţării de către stat, care a devenit
obligatorie, ca şi datoriile de război ce avem de
dat, şi cotele, impozitele care cresc mereu şi
ameninţarea cu trecerea la colectiv, care se zice că
ia dreptul de proprietate până şi la cei mai mici şi
submijlocaşi, apoi toate astea au dezgustat pe bieţii
agricultori de a mai munci cu râvnă. Vitele sunt
fără preţ, munci obligatorii, ţarina nu se mai
gunoieşte, neavând suficiente vite de tracţiune care
sunt înlocuite cu tractoarele colhozului şi ale
gospodăriei naţionalizate de stat.” Colectivizarea a
însemnat, în viziunea sătenilor, o amenințare nu
doar la bunăstarea lor economică, ci la rânduiala
creștinească, la pomenirea morților, la îndeplinirea
datoriilor Ortodoxe, acelea la care se referea și
bunica adoptivă a micului Gheorghe/Ghervasie.
Pământul era pomenire a moșilor, era tezaur
liturgic: „În vremurile de azi, sub regimul
colectivului colhoz, a gospodăriei de stat, mi s-a
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propus să trec pământul la colectiv, să-mi deie ce
le trece printre degete, nu că vor ei, ci că așa le
impune serviciul pe care-l au. Însă bătrânii satului,
care cei mai mulţi nu sunt de acord cu colectiviștii,
îmi spun: «Părinte Ghervasie, stai alături cu noi la
biruință şi la luptă, căci locuşorul e al părinţilor Sf.
Tale şi ai obligaţii ca să le faci ce le trebuie, mai
ales acolo unde slujeşti. Ai fost juruit şi te-ai
făgăduit să urmezi calea bună. Cât de puţin de ţi-a
rămâne, e munca proprie a Sf. Tale şi se bucură şi
părinţii când le faci pomenirea în tihnă, nu ca noi
aici, ca vai de capul nostru. Însă ne facem curaj şi
păstrăm datinile, aşezământul cu slujbele orânduite
de povăţuitorii noştri. Căci este un proverb
bătrânesc: că decât cu un ticălos la câştig, mai
bine cu unul vrednic la pagubă. De om păgubi noi
toţi, vei păgubi şi Sf. Ta. Iar de om câştiga, vom
câştiga cu toţii. Puhoiul duce gunoiul şi murdăria
la vale, în urmă rămâne isvorul curat şi puţin, dar
limpede, şi curge într-una, şi ne adapă pe toţi”.
Ghervasie a ales să meargă împreună cu bătrânii
satului, care detestau „lotul” și care aveau o
concepție antropomorfică, familială, asupra
pământului, văzut ca neam: „Şi de ai vra să faci
treaba asta în silă sau de bună voie atunci când ai
avea locul tot strâns grămadă, adică un lot, care să
ţi-1 are cu tractorul şi ar cădea în perimetru pe
lângă alţii; dar aşa, locul ţi-i tot parcelat, departe
unul de altul, ogor cu ogor, te duci la ogoară ca la
nişte neamuri care de care, te întrebi de produsul
ce Dumnezeu ţi-1 dă de nu se face ici, se face
dincolo şi tot ai, dar când l-ai dat, nu-l mai ai. Nici
Sf. Ta n-ai, şi nici să faci o pomană nu poţi, căci nu
ai de unde”. A intra în colectiv împreună cu tot
neamul său de ogoare înseamnă și a le face rău
celorlalte familii/constelații de oameni, pământuri
și vite: „Plus de asta, dând câte un ogor ici şi colo,
le-ai dat pe toate. Vine colectivul cu tractorul şi-ţi
ară ogorul, însă i-l ară şi pe al vecinului, căci aşa
vine cazul vecinului când se vede cel din dreapta şi
cel din stânga, care n-avea chef şi poftă să-l dea,
poate că are o casă de copii şi-l munceşte cum
poate, cu zi, cu noapte, şi-şi duce acasă şi-şi
îndestulează şi întreţine familia, atunci ce faci?
Nu-i aşa că toate blestemele lor vin asupra capului
Sf. Tale? Nenoroceşti deodată atâtea familii câte
ogoară ai cu megieşii lor». Am ascultat şi ascult de
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sfatul bătrânilor şi urmez cum va voi Dumnezeu.
Până la urmă să vedem cum se va alege, ori lae, ori
bălae”14.
Așadar, locuirea pe un pământ moștenit din
familie însemna și pomenirea, deci memoria acelei
familii: zeii familiari, larii și penații țăranului
roman din vremurile arhaice, deitățile strămoșilor
păzitori ai ogoarelor și căminului, au supraviețuit
până la mijlocul veacului al XX-lea în gospodăriile
țăranilor români, din Neamț în acest caz.
Temeiurile pământului, Logosul care pe toate le
ține, se regăsesc și la țărani, după cum apăreau și
în gândirea lui Narcis Crețulescu. Pământ (tinerețe
fără bătrânețe) și poveste (viață fără de moarte) își
răspund și se susțin reciproc. Intratul în
gospodăriile agricole colective punea în pericol
posibilitatea de a afirma public această
continuitate, o continuitate de memorie imperială,
care amintește de daniile testamentare făcute de
capetele încoronate sau de marea nobilime către
mănăstiri pentru pomenirea lor până la capătul
lumii și al istoriei. Colectivizarea punea în pericol
și ecosistemul familial, comasând terenurile și
lăsându-le la cheremul unor străini și al
motoarelor. Punea în pericol și vecinii. Și, în cele
din urmă, era și un simbol al ipocriziei, al
minciunii, de vreme ce mult clamata eficiență a
agriculturii mecanizate, moderne, era greu de
constatat: „Am observat că fac uz de economie ca
să nu se risipească nici un bob, şi-l strâng băeţii de
şcoală, şi plăteşte şi altă lume de strânge spicele de
grâu. Ce folos dacă maşinile de treier se
conglumerează la treierat? Dau zor ca să se
evidenţieze peste normă, treieră ziua şi noaptea,
duminicile şi sărbătorile, cu repeziciune că trebuie
înmagazinat şi repartizat. Ş-apoi să vezi cum trec
snopii cu duiumul la val şi rămân spice întregi,
căci trebuie să iasă supraproducţie, Se pierde în
pleavă, în arie, pe câmp. Câtă risipă... Care aceea
de fapt rămânea omului acasă, iar nu pe câmp, să
vie porcii satului după treier să risipească,
rămânând în pleavă şi-n paie. Paiele de multe ori
nu le poate duce fiecare la timp, că nu au mulţi cu
ce să le ducă. Plus de asta, ceartă necurmată între
vecini cu girezile. Se fac abuzivi unul pe altul. Sămi fie iertat, căci toate acestea s-au observat şi se
observă de fiecare dată, an de an. Unde este
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economia ţării? Nu fac uz de disciplină, care pe
unele locuri este bine orânduită, dar fac uz mai
mulţi de sălbăticia şi zâzaniile pe care unii agitatori
le produc. Altădată nu erau astfel de
neorânduieli”15. Colectivizarea este așadar o ieșire
din rânduiala naturală și supranaturală, divină și
umană. Un atentat la nemurire până la urmă.
Neorânduiala este de observat și în rândul și
soiul oamenilor promovați de comuniști, despre
care părintele Ghervasie scrie cu luciditate
cronicărească: „Decât lupte pentru vise, mult mai
bine în mănăstiri. Actuala vreme e a oamenilor
augziliari, cine ce şi cum sunt plasaţi, asta numai
Dumnezeu îi ştie. Domnul să le ajute aşa după cum
să se întâmple la vremea de apoi”16.
Amărăciunea părintelui Ghervasie e cu atât mai
mare cu cât, viețuind în vetrele mănăstirești și
învățând de la oameni precum Narcius Crețulescu,
a trăit practic în intimitate cu demnitatea istoriei
românilor, pe care e mâhnit să o vadă sub atac:
„Am fost la Mănăstirea Secu pentru unele versiuni
şi felul de cum se reconstituie monumentul şi prea
aleasa ctitorie a lui Nestor Ureche, marele cronicar.
Ce detereoraţie, ce jupituri, găurituri, spărtături
până în Sf. Altar, iar când te uiţi ce comoară a fost
ascunsă sub păturile de reînnoiri a fiecăruia care
venea să-şi dea obolul său şi să-şi capete meritul
vremelnic ca şi până-n zilele noastre; acum
comorile de artă dau flacăra nemistuitoare şi
amatorii se grăbesc să le sape şi să le arate
neamurilor, căci n-am fost chiar aşa de nemernici,
din pământul strămoşesc al neamului românesc,
încă acum se vede că drepturile patrimoniilor nu
sunt pierdute şi nici cotropite. Am dus răsboaie, au
trecut valuri şi furtuni, temelia ţării noastre n-a fost
zidită pe nisip, ci pe vetrele credinței şi ale
biruinţei până la vremea noastră în care ne găsim și
trebuie să muncim ca să trăim în tihnă”17.
Paginile lui Ghervasie Hulubaru ne arată încă o
dată bogăția lumii ucise de modernizarea
comunistă și ne demonstrează sărăcia
antropologică a unei uriașe părți a literaturii
oficiale produse de ideologii „procesului
comunismului”. Nu poți judeca atentatul la
nemurirea țăranului român, la povestea vieții lui,
în termenii generici ai „drepturilor omului”. Nu
poți transforma cadrul conceptual care se cere
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umplut cu anumite date de viață, ale unui anumit
tip de om – cum ar fi țăranul român în acest caz –,
în chiar viața sau substanța narațiunii. Nu poți
așeza pe același plan, în numele drepturilor
omului, realități substanțiale de viață ale țăranului
român prigonit de comunism cu aspecte marginale
ale societății românești. „Procesul comunismului”
trebuie făcut în numele elementelor definitorii ale
identității românești, care ar fi trebuit scoase la
lumină și reafirmate, nu în numele relativismului
care pune pe același plan stejarul viguros cu
pungile aruncate pe jos, prin jurul său, de picnicari
de duminică, în numele faptului că ambele au fost
puse pe foc. Suferința egalizează la finele ei, în
cenușă, dar nu la origine, acolo unde între un stejar
viguros vechi de sute de ani și niște deșeuri este o
diferență ontologică. E o diferență ontologică pe
care am ratat să o reabilităm și care, de aceea, mai
supraviețuiește în societatea noastră actuală doar
în paginile unor cărți precum aceasta. De căutat și
de pus în ramă.
Note:
1. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 89-90.
2. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 90.
3. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 90-91.
4. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 94-95.
5. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 94, 96.
6. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 100.
7. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 103-104.
8. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 99.
9. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 82.
10. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 161.
11. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 161.
12. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 163.
13. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 166.
14. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 174176.
15. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 174177.
16. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 304.
17. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 284285.
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SACRUL FĂRĂ SACRALITATE
(I)
Dan TOMULEŢ
S-a afirmat încă din antichitate, aşa cum pare să fi
demonstrat Platon în Cratylos, că discursul nu
contactează realitatea la nivelul cuvintelor, ci numai la
nivelul propozițiilor, o teză pe care Aristotel o va
dezvolta în Despre interpretare. Cu alte cuvinte, a
existat şi mai există încă ideea că adevărul este o
proprietate a enunțurilor, nu o însuşire a cuvintelor, şi,
fără îndoială, o astfel de poziţie este întemeiată din
punct de vedere logic. În pofida acestei realităţi, nu
trebuie totuşi să credem că numele lucrurilor şi mai
ales semnificaţiile pe care le acordăm acestor nume
sunt indiferente faţă de problematica adevărului
discursiv, dat fiind faptul că sensurile respective
construiesc universul cognitiv în care enunțurile devin
posibile. Fiecare semnificaţie este o ipoteză acceptată.
Astfel, dacă propozițiile sunt oglindiri ale stărilor de
fapt, aşa cum a crezut Wittgenstein la un moment dat,
atunci sensurile cuvintelor sunt cele care ne permit
conştientizarea stărilor de fapt oglindite de enunţuri.
După o privire mai atentă, am putea chiar afirma că
diferenţele sau asemănările dintre diversele teorii şi
explicaţii nu revin doar propozițiilor şi enunțurilor
care le constituie, ci în mare măsură şi sensului
acordat cuvintelor folosite. Putem, aşadar, spune că
orice teorie şi orice curent cultural ia fiinţă şi persistă,
în mare măsură, datorită vocabularului său specific,
ceea ce înseamnă că modificările de mentalitate pot fi
şi ele iniţiate prin schimbări operate la nivelul
vocabularului şi al semnificaţiilor.
Ca formă de cultură, modernitatea nu face nici ea
excepţie de la această regulă a vocabularului sau, mai
degrabă, a enciclopediei, dacă e să-l credem pe
Umberto Eco. Ea se naşte şi persistă prin cultivarea
unui sistem de semnificaţii specifice, care au cuprins
şi poartă încă mintea omului. Desigur, realitatea nu se
reduce la limbă, pentru că atunci am putea schimba
lumea modificând felul de a vorbi. Totuşi, afirmaţia că
limba mediază experienţa realităţii este cât se poate de
corectă. Privite din acest punct de vedere, limbajele
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culturale sunt forme de raportare la realitatea
extralingvistică, aceasta din urmă nefiind formulabilă
ca atare, deşi se oferă revelatoriu intuiţiilor noastre
intelectuale şi spirituale, generând discursuri destinate
să-i exprime conţinutul.
În sfârşit, puţină lume ar obiecta la auzul afirmaţiei
că secularitatea face parte din limbajul de bază al
mentalităţii moderne, mai ales dacă prin secularitate
înţelegem renunţarea la transcendent, mai degrabă
decât la comportamentele şi mentalităţile religioase
obişnuite. Importanţa secularităţii pentru mentalitatea
modernă nu este însă străină de modul în care cea
dintâi determină sistemul de semnificaţii al acesteia
din urmă, modernitatea suferind o secularizare a
sensul cuvintelor. Prin urmare, orice demers critic care
i se adresează trebuie să o urmărească până la rădăcina
ei semantică, adică, până în vocabular, miza reală a
adevăratelor bătălii ale gândirii discursive fiind sensul
cuvintelor. În acelaşi timp, critica modernităţii nu
poate fi decât preludiul unei forme culturale
alternative, a unei serii de intuiţii intelectuale şi
spirituale diferite de cele moderne şi suficient de
fertile pentru a da naştere unui univers spiritual de altă
natură. În absenţa unei astfel de completări, orice
critică a modernităţii se transformă rapid într-o simplă
şi stearpă învinuire a vremurilor de azi. Din punctul
nostru de vedere, alternativa la secularitatea modernă
rămâne perspectiva creştină, în măsura în care aceasta
din urmă îşi păstrează sănătoasă relaţia cu
transcendentul şi se împotriveşte modernităţii ca unei
viziuni prin excelenţă imanentiste şi esenţialmente
nihiliste, care s-a născut dintr-o virulentă propagandă
anti-eclesială şi anti-creştină care nu a înţeles prea
bine raportul dintre lingvistic şi extralingvistic sau
dintre fiinţial şi supra-fiinţial.
Având în vedere toate aceste lucruri, în materialul
care urmează vom încerca să scoatem în evidenţă una
dintre erorile semantice şi de conţinut prezente în
conceptul contemporan de sacru, aşa cum a fost el
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popularizat de aşa-numitele ştiinţe umane. Desigur, nu
intenționăm să realizăm aici o analiză exhaustivă a
acestui concept, care a fost îndelung discutat de mulţi
autori remarcabili. Intenţia noastră este doar aceea de
a resublinia faptul că există o scăpare majoră în
această privinţă, anume, că adevăratul sens al
sacralității este cel cunoscut de sfinţi, nu cel formulat
de antropologi şi sociologi, aceştia din urmă având
acces doar la suprafaţa cu totul exterioară pe care
sacralitatea o prezintă gândirii ştiinţifice, adică, unei
gândiri complet laicizate. Aşa cum nu putem conta
prea mult pe prezentările făcute ereticilor de către
ortodocşi, trebuie să privim cu suspiciune şi
descrierile făcute sacrului de către gândirea seculară.
În sfârşit, pentru a nu ne pierde în generalități, dată
fiind dimensiunea subiectului, vom încerca să
urmărim această temă în lucrarea lui Jacques Ellul
intitulată Demonii cei noi1, o lucrare care se
interesează de destinul sacralității, al mitologiei şi
religiei în societatea seculară contemporană.
Un prim lucru pe care trebuie să-l înţelegem şi cu
care probabil Ellul ar fi fost de acord este faptul că
sacrul nu este, în esenţa lui, un atribut; nu este o
însuşire şi cu atât mai puţin ar fi reductibil la o
experienţă umană. Sacrul este realitatea ultimă. Abia
lucrurile care se împărtăşesc din sacru sunt sacre şi
numai la acest nivel sacrul devine un atribut. De
asemenea, din cauza primordialității sale, cum ne
arată şi Ellul2, sacrul nu este o categorie a experienţei
religioase, ci religia este o modalitate de exprimare şi
de experimentare a sacrului. În sfârşit, chiar sub
raportul experienţei, sacrul aparţine domeniului
contextului, la nivelul căruia omul nu urmăreşte un
scop anume, pentru că în termenii lui el îşi stabileşte
toate scopurile. Sacrul este sfera interesului ultim, prin
natura sa greu precizabil, asemenea lui Tao, dar în care
fiinţa umană îşi înțelege toate sensurile. Citându-l
Ellul, „pentru om, sacrul este garanţia că el nu este
aruncat într-un spaţiu ilogic şi într-un timp fără
capăt”3. Înţelegem astfel că sacrul nu este doar o
existenţă în sine, ci şi o existenţă pentru lume, care
permite omului şi societăţii să judece totul. Profanul e
organizat de sacru; şi pentru că nihilismul nu poate
întemeia o existenţă pozitivă, sacrul constituie o parte
inevitabilă a vieţii, care persistă chiar atunci când vrei
să o elimini, deşi în forme de manifestare neautentice.
Înţelegem astfel criza spirituală contemporană
produsă de desacralizare, pentru că acest eveniment la derutat pe om şi i-a distrus armonia cu lumea, cu sine
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şi cu semenul său, împins fiind în această capcană de
utopia libertăţii depline. Restricțiile impuse de sacru,
împotriva cărora modernitatea s-a revoltat, dar pe care
a fost obligată apoi să le reinventeze, sunt creatoare de
lume umană şi, prin urmare, condiţii ale adevăratei
libertăţi, ale libertăţii de a face bine. Restricțiile
sacrului nu elimină libertatea, aşa cum în mod
mincinos i-au fost prezentate omului modern lucrurile,
ci dimpotrivă eroarea libertăţii absolute este cea care
conduce la robie. Libertatea nu are sens decât în
cadrul unei ordini, iar „sacrul este ordinea lumii”4,
după cum ne spune acelaşi Ellul. Sacrul e sistemul de
referinţă care ne spune unde ne aflăm; el este sensul şi
criteriul. Limitele impuse de el au funcţii teoretice şi
practice universale, pentru că nici măcar să vorbim nu
putem, fără acceptarea unor puncte de referinţă.
În acelaşi timp, sacrul contribuie şi la integrarea
individului în societate, pentru că asigură solidaritatea
grupului la nivelul neintențional al inconștientului.
Societatea umană nu se întemeiază pe contract, aşa
cum au crezut reprezentanţii mai vechi ai teoriei
contractului social, şi nu prin ideea de contract trebuie
să gândim raporturile sociale de orice fel, aşa cum îşi
imaginează reprezentanţii mai noi ai aceleiași teorii. O
comunitate stă împreună în virtutea unul sacru comun,
pentru că voinţa şi intenţia implicate în
contractualitate sunt lucruri fragile, în comparaţie cu
forţa axiologică a sacralității acceptate. Grupul nu se
constituie nici prin nevoia de grup, ci printr-o viziune
comună asupra transcendentului devenit imperativ
social. Sacrul întemeiază moralitatea autentică, în
comparaţie cu care moralitatea laică, bazată pe suma
vectorială a mofturilor fiecăruia, este o simplă glumă.
În sfârşit, pentru a conta, sacrul trebuie să aibă o
importantă componentă obiectivă. Dacă e în întregime
subiectiv, el nu diferă de un moft personal şi nu poate
oferi niciun fel de întemeiere. Este adevărat că ideea
de temei a fost criticată, însă ea a fost criticată
pornindu-se de la alte temeiuri sau pentru că temeiul a
fost confundat cu lucruri finite. Această critică a purtat
în subteranele ei ideea corectă că omul nu poate
întemeia ordinea lumii sale. Astfel, chiar ordinea
impusă astăzi de tehnologie e consecinţa sacralizării
corporalului şi a intereselor corporale. Ea nu este o
ordine impusă de subiectivitatea omului, ci o ordine a
idolatriei căreia omul i se supune. Faptul că în
interiorul acestei ordini fiinţa umană nu se poate
localiza cu adevărat se datorează coborârii temeiului
în imanenţă, ordinea corporalităţii aparţinând unei
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finitudini care caută fără succes să se auto-întemeieze.
Ne putem ascunde în balonul acestei lumi a
sacralizării lucrurilor, dar numai în măsura în care ne
inducem miopia filosofică necesară ocultării acestui
fapt. Păcatul împotriva sacrului nu poate fi ispăşit în
termenii sistemului lumii, pentru că, după cum am
văzut, omul nu se poate răscumpăra singur.
Sacrul conţine valorile absolute, valorile aflate în
atingere cu infinitul, întrucât perimetrul sacrului e
marcat de lucrurile pe care nu le putem contesta fără a
ne desfiinţa ca oameni şi ca civilizaţie; iar aceste
valori rămân social ineficiente dacă nu sunt întrupate
de fiinţe umane concrete. Aceasta este una dintre
funcțiile pe care Hristos le îndeplineşte în comunitatea
creştină, pentru că, într-o astfel de societate, el este
punctul de referinţă al comportamentului social şi
individual. În sfârşit, la sfera valorilor absolute
subscrie membrul comunităţii atunci când i se alătură
prin inițiere, chiar dacă iniţierea se reduce la
sărbătorirea majoratului. Această inițiere implică o
dedicare faţă de valoarea sacră definitorie social şi o
acceptare a modelului celui care întrupează această
sacralitate, în absenţa căruia sacralitatea se pierde în
abstract. Mai mult, obiectivitatea sacrului trebuie să
conţină ceea ce-l distruge şi îl salvează pe om. Altfel,
ordinea pe care o instituie nu poate fi luată în serios.
La această funcţie aspiră de fapt sacralizarea idolatră a
statului, a nației sau a justiţiei.
Dacă la nivelul acestei prezentări generale a
sacrului opiniile noastre nu par să difere semnificativ
de vederile lui Ellul, discrepanța care există totuşi
începe să se arate în momentul în care trecem la
analiza teoriei sale privitoare la desacralizare, o teorie
care se referă iniţial la desacralizarea şi resacralizarea
operate de creştinismul antic, iar apoi la desacralizarea
şi resacralizarea operate de societatea modernă
actuală.
O primă teză asupra căreia am dori să ne oprim
este aceea că sacrul poate fi pus la îndoială numai din
exteriorul comunităţii pe care o întemeiază5.
Argumentul pe care Ellul îl aduce în sprijinul acestei
teze e ideea că sacrul antichităţii păgâne, o sacralitate
a naturii, a fost contestat de sacrul creştin. Fără
îndoială că s-a întâmplat aşa, însă faptul nu confirmă
teoria lui Ellul, deoarece există contra-exemple
semnificative. Astfel, sacrul creştin invocat s-a ivit, la
rândul său, în interiorul sacrului iudaic, pe care l-a
contestat fără să fi venit din exterior, cel puţin nu sub
raport cultural. Sacrul creştin nu a desacralizat doar o
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sacralitate a naturii, ci şi o sacralitate a legii morale,
liturgice şi sociale, iar originea şi forţa lui nu au fost
aspirațiile religioase ale celor în cauză, aspiraţii care
se reduceau la formele deja menţionate ale sacralității,
ci revelaţia prezentă în învăţătura şi trăirea lui Isus
Hristos. Aceasta nu înseamnă că n-au fost preluate în
creştinism elemente din iudaism, din religia grecoromană sau din ale surse, însă toate acestea au fost atât
de radical transformate încât realizatorul modificării a
fost trimis pe cruce pentru blasfemie.
Dacă dorim să înţelegem ce s-a întâmplat, nu
trebuie să scăpăm din vedere faptul că ceea ce
creştinismul a contestat în cazul sacrului greco-roman
a fost idolatria acestuia, respectiv, confundarea
sacrului cu anumite aspecte finite ale existenţei, iar în
cazul sacrului iudaic s-a contestat idolatrizarea
elementelor şi structurilor religiei respective, care s-a
transformat în propriul său obiect de adoraţie. În
pofida sugestiei lui Ellul, în cazul intervenţiei
creştinismului în sfera sacralității, nu avem de-a face
cu un sacru care înlocuieşte un alt sacru ca şi cum
toate sacralităţile ar fi pe picior de egalitate, ci ne
găsim în prezenţa intervenţiei sacrului real al realităţii
ultime asupra sacrului fals al idolatriei, un sacru
atribuit de om unor forme finite de existenţă, naturale
sau culturale. Sacrul cu care Ellul operează aici este
sacrul antropologilor, pentru care nu contează
conţinutul sacralizat, ci doar faptul cu totul exterior al
existenţei oricărei sacralități. Pentru ei şi pentru el, o
formă a sacrului o înlocuieşte alta, ceea ce se şi
întâmplă, însă această perspectivă asupra
evenimentului este cu totul superficială şi ascunde
adevărata miză implicată. În lume nu avem un număr
de sacralități care se înlocuiesc unele pe altele, ci
avem conflictul dintre sacralitatea reală a realităţii
ultime şi sacralitatea falsă a idolatrizării lucrurilor
finite. În aceşti termeni trebuie înţeleasă înlocuirea
sacralităţilor antice de către sacralitatea creştină.
Datorită perspectivei antropologice, mai degrabă
decât filosofice şi teologice asupra sacrului, Ellul
ajunge la concluzia că intervenţia iniţială a
creştinismului în domeniul sacralității a scos în
evidenţă faptul că sacrul este o invenţie umană; una
necesară, dar totuşi umană6 Concluzia lui nu decurge
însă sub nicio formă din premise, decât în cazul în care
se contestă evenimentul revelaţiei, adică, în cazul în
care acceptăm tacit de la bun început, aşa cum pare să
procedeze el, un sacru definit de cei care nu mai au
capacitatea să-l experimenteze şi care, implicit, nu-i
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mai înţeleg sensul real. Faptul că sacrul creştin a
apărut în sânul unei civilizații gata formate, prin
intermediul unor oameni, nu înseamnă că este de
origine omenească; iar dacă ar fi de origine umană,
sacrul respectiv ar fi subiectiv, adică, nu ar mai fi
sacru. Prin această poziţie a sa, Ellul intră în coliziune
cu afirmaţia pe care el însuşi a făcut-o mai sus referitor
la necesitatea obiectivităţii sacrului. Sacrul nu este o
creaţie umană, ci este doar experimentat în forme
culturale specifice, două aspecte care nu trebuie
confundate. Sacrul este un dat antropologic, dar în
prezenţa revelaţiei, el devine un dat teologic.
În privinţa desacralizării moderne, al cărei apogeu
este situat în secolul al XIX-lea, Ellul are dreptate
atunci când afirmă că este o desacralizare a sufletului
în favoarea trupului7. Trupul instituie azi dogmele şi
regulile mântuirii. Cultul trupului a luat locul cultului
sufletului, iar lupta omului modern împotriva lui
Dumnezeu e tot o luptă a trupului împotriva sufletului.
Trupul este idolul noii religii, iar consumerismul este
liturghia aferentă. Chiar ştiinţa se înscrie în acest
scenariu, fiind o corporalizare a cunoaşterii.
Reducționismul ei elimină din experienţa umană tot
ceea ce ţine de suflet – artă, morală, religie sau
filosofie – iar lucrurile pe care nu le poate explica le
consideră irelevante. Din acest motiv ştiinţa e în
conflict cu religia şi caută să desființeze tot ceea ce
religia preţuieşte. Ştiinţa acuză religia de ineficiență, şi
pe bună dreptate, pentru că eficienţa la care ea se
referă este cea trupească, iar religia nu a fost niciodată
gândită pentru a fi eficientă trupeşte. Adoratorii
ştiinţei consideră apoi că, prin ea, omul devine adult,
că religia reprezintă copilăria umanităţii şi că
progresul e ireversibil. Istoria secolului XX şi chiar
consumerismul actual ne spun însă o altă poveste, a
cărei morală este tocmai imaturitatea psihologică şi
spirituală a omului modern.
Odată profanat sacrul creştin, consideră Ellul,
agentul profanator devine noul sacru, iar omenirea se
lansează într-o orgie a ştiinţei, industrializării şi
tehnologiei. Prin artificializarea mediului uman,
urbanizarea însăşi devine o acţiune desacralizatoare.
Ea scoate omul din nișa lui existenţială reală,
întrerupându-i relaţia cu sacralitatea autentică şi
oferindu-i în schimb o sacralitate falsă şi idolatră
construită din zdrenţele bunurilor de larg consum.
Orășeanul devine astfel o fiinţă pângărită, pentru că
munca şi viaţa lui nu se mai integrează în ordinea
instituită de sacrul real. Munca industrială e lipsită de
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mister şi de profunzime, pentru că în mediul artificial
totul e înţeles, acesta fiind un factor generator de
plictis şi superficialitate. Omul trăieşte azi cu iluzia
unei lumi clare, simple şi explicabile, şi din această
cauză, superficială; e o lume din care vrea să scape
când are ocazia. După cum vom vedea mai târziu, pe
filiera acestei dorinţe, consideră Ellul, îşi va face
apariţia sacrul actual. Tehnicizată, politica nu mai are
nici ea loc pentru sacrul real, iar comunitatea a încetat
să mai fie un corp mistic. Legea nu mai este legea lui
Dumnezeu, iar puterea ţine de sistem, într-o societate
în care totul se reduce la organizare.
În aceste condiţii, susţine Ellul, sacrul creştin nu
mai poate fi reactualizat. Ceea ce a fost desacralizat nu
mai poate fi resacralizat, iar din creştinism va trebui să
se nască o altă formă de sacralitate, aceasta fiind
sacralitatea contemporană8. Înainte de a vorbi însă
despre aceste lucruri, trebuie să subliniem din nou
incapacitatea lui Ellul de a distinge între sacrul real şi
sacralizarea culturală a unor aspecte finite ale
existenţei. Posibilitatea resacralizării formelor
culturale de manifestare ale sacrului creştin e
discutabilă, într-adevăr, deşi nu cu totul imposibilă, cel
puţin nu în cazul formelor care se dovedesc a fi
purtătoare ale sacrului real. Cu riscul de a ne repeta,
lumea nu este universul haotic şi nihilist al unor
sacralități care înlocuiesc alte sacralități, ci domeniul
conflictului dintre sacralitatea reală şi greu tangibilă şi
sacralitatea falsă şi uşor accesibilă. Sacralitatea
creştină reală poate totuşi reveni în măsura în care
omul este suficient de educat pentru a o înţelege. Din
această cauză, reafirmarea creştinismului real ţine de
efortul paideic de ridicare a omului pe palierul
acestuia, nu de încercarea de a dilua creştinismul
pentru a-l face accesibil unei fiinţe umană îngropate în
religia trupului. Acest din urmă efort nu va face decât
să oculteze creştinismul real, în favoarea unor idolatrii
cu aparenţă creştină, de genul isusologiei americane.
Note:
1. Voi folosi în scopul acesta versiunea englezească a
textului, respectiv, Jacques Ellul, The New Demons, trad. C.
Edward Hopkin (New York: The Seabury Press, 1975).
2. Ibid., p. 48.
3. Ibid., p. 50.
4. Ibid., p. 51.
5. Ibid., p. 58.
6. Ibid.
7. Ibid., p. 59.
8. Ibid., p. 64.
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PRIMELE CANONIZĂRI
DE SFINŢI ROMÂNI
Dan CIACHIR
Întreaga lună octombrie a anului 1955 a fost
consacrată prăznuirii canonizării primilor sfinţi români:
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfinţii Ierarhi şi
Mărturisitori Mitropoliţii Ilie Iorest şi Sava Brancovici,
Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş, Mitropolitul Banatului,
Cuvioşii Mărturisitori Visarion Sarai, Sofronie de la
Cioara şi Oprea Miclăuş. La acest eveniment au luat parte
reprezentanţii a trei Biserici Ortodoxe naţionale (Bulgaria,
Rusia, Grecia) şi ai Patriarhiei Ecumenice. Patriarhul
Ecumenic de atunci, Athenagoras, a dorit să vină la
Bucureşti, însă l-au împiedicat tragicele evenimente
politice care au dezlănţuit, în septembrie 1955, furia
turcilor asupra credincioşilor eleni, culminând cu
devastarea unor biserici din Constantinopol. Patriarhia
Ecumenică a fost reprezentată la primele canonizări de
sfinţi români de doi importanţi mitropoliţi: Athenagoras al
Thyatirelor şi Iacob al Maltei. Delegaţi de înalt nivel
arhieresc au trimis la Bucureşti Bisericile Greacă şi Rusă,
de peste Dunăre venind una condusă de Patriarhul Chiril
al Bulgariei, care studiase la noi şi vorbea româneşte.
Nume răsunătoare din cultura română, între care
Nicolae Iorga şi E.M. Cioran, spuneau că românii nu au
fost în stare să dea nici măcar un sfânt. În realitate, primii
sfinţi români au fost omologaţi de Mitropolitul Dosoftei în
urmă cu peste trei secole. Nu puteau fi însă canonizaţi,
întrucât Biserica noastră a depins de Patriarhia Ecumenică
până în anul 1885. Numai Bisericile autocefale pot să
canonizeze sfinţi. Încă din 1914 s-a dorit canonizarea lui
Constantin Brâncoveanu, iar aceasta a fost la un pas de
înfăptuire în 1934, când s-a arătat o pietate aparte
moaştelor – deja considerate astfel – ale viitorului sfânt
Constantin Brâncoveanu. Atunci sicriul cu relicvele
principelui martir au străbătut, în procesiune solemnă,
traseul dintre Biserica Sfântul Gheorghe-Nou (aflată la
kilometrul 0 din Capitală) şi Biserica Patriarhală Sfinţii
Constantin şi Elena. În octombrie 1955, o procesiune încă
şi mai impresionantă a străbătut distanţa dintre Dealul
Patriarhiei şi Biserica Sfântul Spiridon Nou, unde a avut
loc prima Liturghie solemnă a canonizărilor.
Marile manifestări bisericeşti din 1955 au culminat
prin canonizarea liturgică a Sfântului Ierarh Calinic la
Mânăstirea Cernica, duminică, 23 octombrie. Acesta a fost
punctul de vârf al unei treceri în rândul sfinţilor care a
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durat patru zile consecutive: de vineri, 21 octombrie, până
luni, 24 octombrie.
Cuprins între paginile 1137 şi 1172 ale revistei
„Biserica Ortodoxă Română”, nr. 11-12/1955, redactat de
istoricul bisericesc preotul profesor Niculae Şerbănescu,
reportajul canonizării Sfântului Ierarh Calinic se
înfăţişează ca un fastuos praznic duhovnicesc. S-a aşteptat
revenirea la Bucureşti, în zilele de 21 şi 22 octombrie
1955, a delegaţiilor plecate în vizite pe teritoriul nostru
canonic, pentru ca acestea să poată ajunge la Cernica
duminică, 23 octombrie.
Prima secvenţă a trecerii în rândul sfinţilor a fostului
episcop al Râmnicului a coincis cu privegherea din seara
zilei de vineri, 21 octombrie, slujită de mitropolitul în
retragere Efrem Enăcescu, de episcopul Dunării de Jos,
Chesarie Păunescu, şi de alţi ierarhi. Au urmat Liturghia şi
parastasul de sâmbătă, ultimul parastas pentru sfânt, slujit de
un sobor avându-i în frunte pe proin-mitropoliţii Efrem
Enăcescu şi Tit Simedrea. Apoi s-a sfinţit racla, după care a
avut loc dezgroparea osemintelor de către un grup de clerici.
În seara zilei de 22 octombrie 1955, la ora 19.30, a
început Privegherea, slujită, în sobor, de către un
mitropolit şi doi episcopi, încheiată după ora 23: „În
această noapte – se spune în reportaj – mare parte din
credincioşi au stat de veghe în faţa bisericii Sf. Gheorghe,
la lumina lumânărilor, care ardeau pe două vetre de-o
parte şi de alta a tindei”.
Punctul de vârf al canonizării Sfântului Ierarh Calinic
s-a petrecut duminică, 23 octombrie 1955, zi în care de la
Patriarhie şi până în comuna Pantelimon era un lanţ
neîntrerupt de închinători. Cronicarul principalei reviste
bisericeşti arată în textul său că: „În zorii zilei de 23
octombrie 1955, numărul credincioşilor a crescut cu cei ce
necontenit veneau la mânăstire. Curând, după răsăritul
soarelui, ei umpluseră curtea bisericii Sf. Gheorghe şi
începuseră apoi a se înşirui de-a lungul şoselei spre
intrarea mânăstirii şi a se posta pe locul liber din faţa
clopotniţei. Sosesc şi grupuri de călugări şi călugăriţe,
preoţi din Capitală şi din împrejurimi, studenţi teologi,
profesori de la Institutul Teologic, protoierei, consilieri
patriarhali şi mitropolitani”. O asemenea afluenţă de
clerici şi de credincioşi, la nivelul anului 1955, în plin
regim comunist, este dovada continuităţii Bisericii
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naţionale din ţara noastră şi explică în bună măsură
înflorirea ei în cele trei decenii postcomuniste.
Apariţia ierarhilor români, urmată de aceea a
chiriarhilor din Bisericile Ortodoxe Surori, a precedat
Sfânta Liturghie slujită de Patriarhul Justinian împreună cu
un sobor de zece arhierei români şi străini, unele tropare
cântându-se atât în româneşte, cât şi în greceşte: „Ierarhii
slujitori ies în faţa altarului. Se deschide racla şi Prea
Fericitul Patriarh Justinian, în genunchi, citeşte rugăciunea
solemnă către Sfântul Calinic”. Apoi, Mitropolitul
Firmilian al Olteniei rosteşte un cuvânt de învăţătură
conţinând o afirmaţie care trebuie să fi căzut greu
reprezentanţilor Ocârmuirii: „Biserica crede că umanitatea
tinde totdeauna către o ordine şi un scop care nu pot fi în
afară de Dumnezeu”. Cu două săptămâni înainte, în şedinţa
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 10
octombrie 1955, cu ierarhii străini şi cu ministrul cultelor,
Petre Constantinescu-Iaşi, de faţă, Patriarhul Justinian
spusese textual că „valoarea sfinţeniei este cea mai mare
valoare ce pot să producă oamenii” (s.n.).
A urmat la cuvânt, din partea Patriarhiei Ecumenice,
Mitropolitul Athenagoras al Thyatirelor, care a ţinut să
remarce „sentimentul religios atât de puternic al poporului
român”.
S-a mai adresat asistenţei de la Mânăstirea Cernica
Palladie, Episcopul Volîniei, arătând că Mitropolitul
Grigorie al Leningradului nu a putut lua parte la
canonizarea liturgică a Sfântului Ierarh Calinic întrucât
căzuse bolnav (şi avea să moară la două zile după
reîntoarcerea în ţara sa). A vorbit apoi, în româneşte,
Patriarhul Chiril al Bulgariei, primele sale cuvinte fiind:
„Frumoasă este ţara voastră!”, ultima alocuţiune
aparţinând Mitropolitului Iacob al Atticei şi Megarei,
rostită în numele Bisericii Ortodoxe Autocefale a Greciei.
Seara, la ora 18.30, a început Privegherea, iar a doua
zi dimineaţa, pe 24 octombrie 1955, după ce s-a citit
Acatistul Sfântului Ierarh Calinic şi s-a slujit Sfânta
Liturghie de către patru ierarhi şi un sobor de preoţi şi
diaconi, Părintele Dumitru Stăniloae a ţinut o predică
devenită ulterior un reper în teologia română
contemporană.
Canonizarea primilor sfinţi români s-a decis într-o
şedinţă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române –
care pe atunci funcţiona cu numărul minim de ierarhi
admis (12) – din 28 februarie 1950, pe când trăia Stalin.
Stabilite iniţial pentru luna august 1955, canonizările
primilor noştri sfinţi au fost reprogramate două luni mai
târziu pentru ca oaspeţii străini „să poată vizita instituţiile
de învăţământ bisericesc de toate gradele”. Pe atunci, în
afară de două institute de grad universitar, Biserica deţinea
atât seminare obişnuite, cât şi seminarii monahale pentru
călugări şi pentru maici. Cât priveşte canonizarea liturgică
a Sfântului Iosif cel Nou de la Patoş, aceasta s-a celebrat
un an mai târziu, în zilele de 6-7 octombrie 1956, la
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Timişoara, când se împlineau trei secole de la naşterea sa.
Concomitent cu primele canonizări de sfinţi români, în
octombrie 1955, Biserica noastră prăznuia atât 70 de ani
de autocefalie, cât şi generalizarea cultului unor sfinţi cu
moaşte în ţara noastră: Sfântul Dimitrie cel Nou
Basarabov, Cuvioasa Parascheva, Sfânta Filofteia de la
Argeş, Sfântul Grigorie Decapolitul, Sfântul Nicodim de
la Tismana, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, cărora li
se adăuga Sfântul Ioan Valahul, român după trup, spre
deosebire de ceilalţi sfinţi şi celelalte sfinte, dar cu moaşte
aflate dincolo de hotarele ţării. Această hotărâre reda,
totodată, posibilitatea reluării pelerinajelor la mânăstiri cu
moaşte de sfinţi sau cu icoane făcătoare de minuni,
îngrădită în 1948 de noul regim politic. Pentru ca mulţi
credincioşi care veneau la Curtea de Argeş să se roage la
moaştele Sfintei Filofteia, aşezate în paraclisul episcopal,
să nu fie ispitiţi să intre şi în catedrală şi să se prosterneze
la mormintele primilor doi regi şi ale primelor două regine
ale României, Ocârmuirea a hotărât strămutarea Sfintei
Filofteia la Râmnicu Vâlcea. În 1955, moaştele Sfintei
Filofteia au revenit la Curtea de Argeş.
La sfârşitul Liturghiei din ziua de duminică, 9
octombrie 1955, slujită împreună cu ierarhi din Bisericile
surori venite la canonizări, Patriarhul Justinian oferea şi
câteva date referitoare la componenţa Bisericii Ortodoxe
Române: „Ea are astăzi un număr de 14 milioane de
credincioşi în hotarele ţării, cu 12.000 de preoţi, dintre
care majoritatea cu studii superioare; peste 10.000 de
biserici şi peste 200 de mânăstiri şi schituri cu peste 7000
de călugări şi călugăriţe...”.
Aşadar, Biserica Ortodoxă Română din anii ’50 avea
un număr aproape dublu faţă de preoţii ortodocşi din
Uniunea Sovietică a vremii, pe teritoriul căreia se aflau
două Patriarhii: Patriarhia Moscovei şi a Întregii Rusii şi
Patriarhia Gruziei. Pare incredibilă afirmaţia istoricului
George Enache: „Dacă în 1938 existau (în România, n.n.)
154 de mânăstiri cu 4100 de călugări şi călugăriţe, în 1958
existau 191 de mânăstiri cu 6400 de călugări şi
călugăriţe”.
Vom încheia cu un element surprinzător: în anul 1955,
în plin regim comunist, Biserica Ortodoxă Română putea
să ofere daruri surorilor ei, cărora le-au fost trimise „2500
de cruciuliţe filigran argint marcat”. „În afară de aceste
daruri – se spunea într-un comunicat – şi în afară de
darurile trimise Sanctităţii Sale Patriarhul Ecumenic
Athenagoras, prin delegaţia Scaunului Ecumenic,
Preafericitul Părinte Patriarh Justinian, aflând despre
nevoile primei Patriarhii din Ortodoxie, mai ales în
ultimul timp, când multe lăcaşe sfinte i-au fost devastate şi
arse, i-a oferit diferite obiecte de cult, ca să poată împlini
cel puţin o parte din lipsurile pricinuite de furia
turcească”. Între acestea se găseau „Evanghelii în email,
engolpioane, cârje arhiereşti”.
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CULTURA ROMÂNĂ LA... START
(II)
Ovidiu PECICAN
Ce mai spune Culianu cu privire la filosof? Că
Noica vorbește ca un occidental care descoperă
Orientul. Nu este un occidental generic, ci unul care
aparține secolului al XX-lea. „El crede că Orientul
se descoperă și că revelă ceva important în interiorul
istoriei tribale occidentale”1. Dar, spune Culianu,
Orientul s-a descoperit prin... Schopenhauer, care șia formulat filosofia pornind de la o traducere
parțială, din sec. al XVII-lea, din Upanișade.
Ulterior, pornind de la doctrina schopenhaueriană
predicată prin intermediul unor conferințe ilustre,
gândirea indiană a preluat de la Schopenhauer
principiul neminem laede, articulând gândirea
neovedantină2. Deci, pornind de la învățături ale
vechiului Orient, Europa a făurit un model preluat
de noul Orient. În același chip, crede Culianu, Noica
socotește că, „de vreme ce este, cultura română va fi
și ea, cândva, descoperită, pătrunzând, prin mariaj
sau prin siluire, în Marele Trib al Occidentului”3.
Noica îi apare și ca „un mandarin candid care
crede că omul este în măsura în care are acces la
cultură”4. Această convingere este tratată de Culianu
cu... îngăduință, chit că acestuia îi apare mai
degrabă ca o curiozitate. „Totul ... se învârte
înlăuntrul acestei nobile presupuneri, după care ceea
ce nu stă sub raza culturii plonjează în nefire –
presupunere care, înlăuntrul Marelui Trib, s-a stins
demult”5. Noica a făcut, adică, o axiomă din
centralitatea culturii. Apusul a renunțat însă demult
la această perspectivă. În concluzie, axioma lui
Noica nu are nicio bază serioasă, este defazată,
vetustă, arbitrară. (Să fie mai mult o critică a
Apusului sau a lui Noica?)
De aici, Culianu trage concluzia că „Pentru
Constantin Noica, Dumnezeu nu a murit. Dar de ce
oare nu a murit?”6. Totul ține de o viziune – simbolic
sau metaforic vorbind – asupra catastrofei dispariției
Atlantidei (nimic altceva decât libertatea burgheză
românească, România dinainte de 30 decembrie
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1947). Dacă moartea lui Dumnezeu este
echivalentul simbolic al pieirii Atlantidei, atunci –
spune Culianu – în timp ce Liiceanu se teme că
scufundarea atlantă va urma, pentru Noica aceasta a
și avut loc. El trăiește într-un timp postcatastrofal,
căci „el provine dinaintea catastrofei”7. Aceasta face
din el, în raport cu Liiceanu, „o creatură
preternaturală, un Centaur”8; un ins care s-a născut,
s-a format și a fost activ în acea Românie imolată de
venirea comuniștilor, dar a fost apoi silit să își ducă
viața în dictatură, sub dominație străină (direct sau,
apoi, de inspirație moscovită) sub dominația
totalitarismului roșu.
Din păcate, crede Culianu, vindecarea nu mai
este posibilă, nici măcar prin cultura de înalt nivel,
predicată de Noica. „În zadar se vor culege ierburile
prescrise de Centaurul Noica, ele și-au pierdut
puterea tămăduitoare, azi nu mai sunt de leac”9. Cu
Platon și Heidegger, cu o mână de tineri savanți,
performanți erudiți, nu poate accede cultura română
la un loc strălucit în universalitate. Vremea când asta
s-ar fi putut a trecut...
Dar atitudinea lui Culianu față de crezul cultural
noician este mai complexă. Ea pare să fie cea a unui
antropolog cultural care înțelege și prețuiește cu tot
respectul crezurile dintr-un trib exotic pe care îk
cercetează. „Cu toate acestea, în pofida unei porniri
critice care vizează o grămadă de detalii, nu mă pot
opri să nu-i dau lui Constantin Noica, în general,
dreptate, tot așa cum, cu toată sinceritatea, îi dau
dreptate unui bambara din Africa sau unui dayak din
Borneo în ce privește sistemul de sensuri”10. Este
aici o perspectivă colonialistă, occidentocentrică,
pornind de la convingerea unei superiorități
generoase și înțelegătoare. Noica ar fi depășit,
defazat, dar ar rămâne stimabil, precum
reprezentarea unui aristocrat cu joben și redingotă
din Muzeul Figurilor de Ceară; sau, și mai bine:
aidoma membrului tribului bambara ori dayakului
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menționați...
Lui Culianu îi displace și poziția esențialistă a
filosofului de la Păltiniș. În ce-l privește pe el, pe
Culianu, opiniile lui sunt relativiste, căci socotește
că sensul vieții și-l dă fiecare, nu vine dinspre o
instanță superioară, metafizică, dinspre un dictat
extern. „Metafizicianul Noica, prin oroarea sa față
de voluntarism, n-ar accepta nicicând că omul este
acea creatură care-și pune singură sensul. Din acest
punct de vedere, metafizica lui Noica însuși apare
drept o încercare de a pune (ctitori) un sens, aidoma
tuturor încercărilor – oricât de aberante – de a pune
sensul”11.
În pofida tuturor rezervelor deja afirmate, Ioan
Petru Culianu își încheie, totuși, textul într-o notă
apreciativă la adresa demersului – stabilit ca
anacronic, în neconcordanță cu mentalitatea actuală
a Apusului, tribal chiar – încercat de Noica și de
discipolul său, Gabriel Liiceanu. „Ce rămâne din
toate acestea? Roata impasibilă a Marelui Trib, care
nici măcar nu se opintește strivind droaie de sensuri
periferice? Dar oare asta are importanță? Nu,
nicidecum. Sensul pus de Noica, precum și sensul
filtrat de Liiceanu, vor subzista în integritatea lor,
chiar fără a deveni sensuri sociale, tot așa cum
sensul pus de un magician azande subzistă și el,
chiar fără a fi «descoperit», în eprubeta de încercări
a istoriei”12. Acolo, la periferia Occidentului, în
zona tribalului sau a parohialului, în deplină
marginalitate, Noica va avea o posteritate...
Note:
1. Scrisoare deschisă către Gabriel Liiceanu după
lectura Jurnalului de la Păltiniș, loc. cit., p. 210.
2. Ibidem, p. 211.
3. Ibidem.
4. Ibidem. În Ioan Petru Culianu, „Constantin Noica”,
în Studii românești. II..., ed.cit., p. 228, Noica „avea
candoarea lui Don Quijote”, p. 229 „Noica a fost
întotdeauna un candid”
5. Idem, Scrisoare deschisă către Gabriel Liiceanu
după lectura Jurnalului de la Păltiniș, loc. cit., p. 211.
6. Ibidem, p. 212. În idem, „Constantin Noica”, în
Studii românești. II..., ed.cit., p. 230: „A avut o
donquijotescă încredere în cultură, ceea ce explică
diatribele sale împotriva Occidentului. În Occident cultura
nu joacă același rol ca în România, o țară mică și pe
deasupra închisă, oprimată și înfricoșător de săracă. Acolo
trebuie să ții o justă măsură între iluminatul oriental și
eruditul occidental”. Prin urmare, formula nietzscheană
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„Dumnezeu a murit” semnifică, în contextul dat, la
Culianu, că pentru Occident cultura nu mai are valoarea pe
care i-o atribuie Noica. Printre altele, și această valoare
acordată culturii de către filosof îl determină pe Culianu să
vadă în Noica un... oriental. „Noica, Nastratinul nostru
nepieritor, a încarnat tocmai această măsură”, conchide
autorul. Nastratin este un înțelept dar, în maniera
Orientului, unul mucalit. Nota umoristică a personajului
face ca atribuirea identității lui pe seama lui Noica să fie
diminuantă, nu onorantă, căci Culianu este de partea
„seriozității” occidentale. În idem, „Creație și frumos în
rostirea românească”, în ”, în Studii românești. II..., ed.cit.,
p. 225: „Ceea ce e uimitor (și straniu) e optimismul
goethean al lui Noica. Lumea culturii, desprinsă de istorie,
pare întraripată”. Încă în 5 iulie 1980 Culianu îi scria lui
Mircea Eliade că „... iudaismul mă preocupă mai ales
pentru că descopăr în el originile nihilismului, care
reprezintă, după cum spunea Heidegger, «destinul culturii
occidenale»” (Dialoguri întrerupte. Corespondență Mircea
Eliade – Ioan Petru Culianu, ed.cit., scrisoarea nr. 79, p.
214).
7. Idem, Scrisoare deschisă către Gabriel Liiceanu
după lectura Jurnalului de la Păltiniș, loc. cit., p. 212.
8. Ibidem. În idem, „Constantin Noica”, în Studii
românești. II: Soarele și Luna. Otrăvurile admirației, Iași,
Ed. Polirom, 2009, p. 231: „... cine știe ce sămânță
miraculoasă au implantat vorbele sale în discipoli. Mâinepoimâine, când va fi restriștea mai mare, vreunul dintre ei
va observa, cu stupoare, cum se transformă într-o ființă
preternaturală.// Căci sămânța lui Noica nu e stearpă, ci
piere dând rod. Odată și odată vom înțelege zămislirea
piezișă a acestei vieți exemplare care s-a sacrificat mereu
celorlalți”.
9. Idem, Scrisoare deschisă către Gabriel Liiceanu
după lectura Jurnalului de la Păltiniș, loc. cit., p. 212-213.
În idem, Constantin Noica”, în Studii românești. II...,
ed.cit., p. 229-230: „Ca Diogene, Noica și-a aprins
lumânarea în amiaza mare ca să caute suflete. Le-a găsit.
Le-a dat o curioasă educație. Le-a cerut să învețe greaca și
germana, să traducă pe Platon și să citească Hegel, învățând
în fiecare zi douăzeci și cinci de cuvinte noi cu dicționarul.
Cu inepuizabilă energie, a trăit după propriile sale precepte
și a fost cel mai sârguincios discipol al său însuși.[...]
Putem să ne întrebăm, cum a făcut de mai multe ori Gabriel
Liiceanu: oare soluția e, într-adevăr, să înveți grecește și săl traduci pe Platon? Mai ales că Noica părea în același timp
a crede că, prin astfel de întreprinderi, românii vor intra
deodată în universalitate”.
10. Ibidem.
11. Ibidem, p. 213.
12. Ibidem.
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JURNAL SPIRITUAL (PE SĂRITE)
– 1997: UN AN APARTE (I)
Magda CÂRNECI
„Credinţa adevărată permite inteligenței
să trăiască mai presus de mijloacele ei.”
André Rossard
„Sacrul preexistă fiinţei.
Dacă Dumnezeu nu există, totul e scrum.”
Mircea Eliade

10 ianuarie
Sărbătorile de iarnă au fost ca de obicei
plicticoase şi obositoare. N-am reuşit nici anul
acesta să mă sustrag, pentru că, fiind în ţară și nu
la Paris, n-am putut refuza invitaţiile din familie,
care altfel s-ar fi simţit profund jignită. Ca de
fiecare dată, m-am înfuriat pe aceste „reflexe
automate” ale tradițiilor oamenilor, care sunt ca
migraţiile la păsările călătoare, şi ca de fiecare dată
am cedat, pentru că am realizat din nou că ele
reînnoiesc coeziunea familială și comunitară, prin
repetiție identică, întocmai, ceea ce nu e puţin
lucru în lumea pulverizată de azi.
La Fundaţia „Solidaritatea”, am stat de vorbă
cu d-na Zaharian despre felul în care aş putea şi eu
contribui la ajutorul copiilor săraci de care ea se
ocupă. Era acolo un brad foarte frumos, rămas de
la Crăciun, cu podoabele pe el. L-am lăudat, şi în
timp ce gazda mea îmi spunea că fusese adus
special de la Braşov, privindu-l cu drag, am simţit
dintr-o dată un fel de legătură lăuntrică cu bradul!
Deşi asemenea lucruri mă surprind mereu, de data
asta, mai obişnuită şi mai promptă în reacţii
devenind, am avut un fel de mic dialog lăuntric cu
bradul, în timp ce o ascultam şi pe doamnă. Îi
spuneam bradului în gând ceva legat de
frumuseţea lui şi-mi ceream iertare în numele
oamenilor pentru faptul că a fost tăiat. Și mi s-a
părut, culmea, că bradul îmi răspunde cumva, cămi transmitea suferința lui. Chiar în timp ce
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făceam asta, am realizat că rugăciunea mea de
iertare semăna cu ce citisem demult, în studenție,
despre obiceiurile legate de brazii funerari din
Oltenia. Totul a durat desigur foarte puţin. Când
am plecat de acolo, am privit bradul cu un fel de
regret, de parcă aş fi văzut un tânăr bărbat mort.
13 ianuarie
Nu mă mai rog dimineaţa decât sporadic. Nu
îmi mai vine şi tot aştept să se întâmple ceva care
să mă scoată fără efort din starea asta. Anul trecut
s-a terminat destul de prost, iar sărbătorile nu miau mai adus nici un „semn” ca în celălalt an. E
drept că şi eu sunt într-o altă stare de spirit, care nu
mai face asemenea lucruri posibile, deci eu sunt
cea care, probabil, le respinge. Dovadă, într-o
dimineață din chiar primele zile ale anului,
deschizând radioul la postul „Vocea Evangheliei”,
cum fac acum adesea, căci e singurul post de radio
religios pe care îl cunosc, am ascultat relatarea
Sfântului Pavel despre convertirea lui, citită cu
sensibilitate de un actor. Şi brusc, iar m-a cuprins
acel freamăt ciudat din cap şi până în picioare.
Eram iarăși învăluită în vibrația aceea stranie,
foarte intensă, ca o flacără invizibilă și blândă, care
a durat destul de mult, date fiind împrejurările
(eram în bucătărie, găteam), adică circa un minut şi
mai bine. Dar mai ales, mai ciudat, aveam senzaţia
fizică că vibraţiile intră ceva mai adânc în carnea
trupului meu ca de obicei, adică nu mai rămân la
suprafață, ca un fel de anvelopă aeriană, ci pătrund
acum şi în trup (cam doi centimetri, mi s-a părut).
M-am bucurat că acest lucru mi s-a întâmplat în
legătură cu Sfântul Pavel, pentru că consider că
proba unei adevărate vocaţii religioase rămâne
totuși mărturisirea ei şi propovăduirea ei publică,
ceea ce aştept şi de la mine.
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15 ianuarie
(...) Mă obsedează ades imaginea Pământului
ca un acvariu uriaş, în care noi suntem o rasă de
peşti, ce înghiţim aer şi eliminăm excremente,
probabil la fel de dezagreabilă pentru o rasă a
văzduhului sau a spiritelor, pe cât ne sunt nouă
fiinţele acvatice. Presupun de aceea cu multă
îndreptăţire că există un regn superior nouă, cu o
fiziologie mult mai subtilă, fie acest regn numit al
spiritelor, entităților subtile, îngerilor, sau altfel.
Şi, probabil, aşa cum trecerea de la elementul
acvatic la cel terestru a constituit o mutaţie
extraordinară, dar teribilă, pentru peştii care au
trăit-o, pe care au resimţit-o ca pe o „moarte”, o
imposibilitate absolută (din care doar foarte puţin
au reuşit cu adevărat să „treacă dincolo”, dar au
salvat specia) – tot aşa s-ar putea să fie şi pentru
trecerea umanităţii dintr-un stadiu terestru întraltul mult mai subtil. Semne sunt, chiar multe,
despre emergenţa unei asemenea mutaţii, care nu e
de natură anatomică și fiziologică de data asta, cât
de natură psihică şi spirituală. Noi suntem mutanţi
pentru un „corp psihic” care-şi creşte germenii în
corpul nostru actual, doar carnal. Corp psihic care
şi el trebuie să crească înăuntrul lui un „corp
spiritual” cândva. Asemenea peştilor, în încercarea
asta foarte puţini dintre noi vor reuşi să
supraviețuiască, mai corect spus să „treacă
dincolo”, pur şi simplu din teamă, inerţie şi lipsă
de încredere şi voinţă.
(Ştiu că această mică teorie pare o „redare” în
cheie SF a evoluţiei spirituale, aşa cum o
preconizează marile religii. Sunt conştientă de
asta, dar îmi asum riscurile, pentru că uneori mă
întreb dacă n-ar trebui să citim şi să înţelegem mult
mai ad litteram textele sacre.)
18 ianuarie
Sunt din nou la munte, la o vilă a scriitorilor de
la Cumpătu. Iarăşi am o vreme minunată (ciudat
cum în ultimele 3 luni, de când vin aici cu
regularitate, nu doar vremea s-a repetat, ci şi alte
mici evenimente cotidiene, ca şi cum aş tot repeta
un scenariu). Lucrez iară la teză şi de data asta
chiar mă apropii de sfârşit. Ieri pe seară, privind pe
fereastră întunericul ce se lăsa vertiginos, am avut
la un moment dat o senzaţie stranie: parcă am putut
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percepe lumea teribilă şi încărcată de „spirite” sau
de „entități” ale văzduhului întunecat. Mi-e greu să
explic: prin fereastră, mi se părea că întunericul
vine spre mine ca o „prezenţă” uriaşă şi demonică
(daimonică, mai degrabă) - l-am vizualizat mental
şi instantaneu ca pe un liliac de noapte enorm, sau
mai degrabă ca pe un „căpcăun” invizibil, dar
perceptibil cumva în mod subtil. Eram deplin
conştientă de ridicolul acestei imagini mentale, dar
n-am găsit pe moment o alta mai bună. Senzaţia
asta clară că prin fereastră vine peste mine, sau mă
priveşte cu intensitate, o Prezenţă enormă
(încărcată de alte prezenţe mai mici, am realizat
într-un timp secund) a durat suficient ca să fiu
conştientă de ea şi să încerc s-o înţeleg. M-am
gândit atunci la basmele cu „Zburătorul” şi alte
stranii făpturi ale nopţii din folclorul românesc, şi
m-am întrebat dacă nu de la asemenea experienţe
vor fi plecat oamenii din vechime, mult mai
sensibili de altfel decât noi la această lume
supraterestră, greu perceptibilă de către simţurile
noastre grosiere de azi.
Mai târziu, pe la 11 noaptea, am ieşit să mă
plimb, înainte de culcare. La întoarcerea din
plimbare, am stat mult nemişcată în faţa vilei mele.
M-am gândit la senzaţia mea de cu seară și o clipă
iarăşi am trăit-o, dar apoi am perceput liniştită
întunericul luminos şi limpede al nopţii, înţepat de
puzderia de stele pâlpâitoare din cer. Ce e mai
straniu e că în acel moment am simţit brusc în
spatele meu două prezenţe, ca doi „păzitori”
alburii şi uriaşi, care mă flancau şi mă „apărau” din
spate. Am fost surprinsă, senzaţia era foarte
uşoară, mi-era teamă să nu fie o simplă închipuire
(şi nici acum nu sunt sigură). Dar ea a persistat, şii puteam vizualiza vag pe cei doi „păzitori” ca
îmbrăcați în niște armuri străvechi, ce mă
trimiteau, nu ştiu de ce, cu gândul la sculpturile de
paznici de la intrările în palatele asiriene. Îi mai
percepeam de altfel şi ca pe nişte aripi alburii
foarte înalte, parcă erau aripile mele, desprinse
însă de mine și devenite de sine stătătoare. După o
vreme, simţind nevoia, vai, să merg la toaletă, miam cerut iertare în gând faţă de cei doi însoţitori
nevăzuți pentru mizeria fiinţei mele fiziologice şi
am intrat în vilă.
Noaptea, la culcare, mi-a venit în cap următorul
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vers, pe care cândva l-am învăţat la orele de greacă
veche cu Andrei Cornea: „Sunt copilul Cerului şi
al Pământului/ Sunt ars de sete şi pier./ Daţi-mi să
beau apă din fântâna Memoriei”. E un vers orfic.
L-am spus în gând de câteva ori, cu multă bucurie.
Am ştiut că are legătură cu ce trăisem de cu seară.
Acum, dimineaţa, îmi amintesc că de fapt la
căderea serii mă întrebasem dacă aș fi în stare –
oare – să suport vederea „spiritelor văzduhului”.
Dacă sunt pregătită, adică fortificată lăuntric, ca să
dau piept cu aceste realităţi impalpabile. Şi o clipă
mi-am închipuit că sunt. În acel moment anume
am avut vedenia întunericului ca făptură
demonică, Zburător, căpcăun, etc. – de fapt n-am
văzut nimic, am „simţit” cumva o „prezenţă
înspăimântătoare”. Ea s-a repetat de câte ori m-am
uitat pe geam în timpul serii. Şi din cauza asta
ieșisem aseară afară cu inima strânsă ca să mă
plimb.
19 ianuarie
Ieri după-amiază mi s-a întâmplat ceva peste
puterea mai de înţelegere. Mă întorsesem de la
cantina-restaurant unde luasem prânzul ca de
obicei şi urcam încet scara interioară de lemn din
cabană, când deodată am auzit – da, am auzit – un
mic glas în interiorul pieptului meu, care-mi
spunea clar doar atât: „Numai interiorul contează”.
Numai ce-i înlăuntru contează. Am fost atât de
uimită de glasul din piept încât m-am oprit
paralizată în mijlocul scării, n-am mai îndrăznit o
vreme să mă mişc. Aşa ceva chiar că nu mi s-a mai
întâmplat niciodată. Pun acest glas pe seama
lecturilor ortodoxe (Seraphim Rose, Pateric,
Stăniloaie). Dar e mult mai mult decât atât. Sunt
copleșită (...).
22 ianuarie
„Aucun homme n’est digne de louange, tout
homme est digne de pitié”. Rozanov
Aseară, privind ştirile de la televizorul din
livingul cabanei, gândul brusc că trebuie să scap
din lumea asta; că trebuie să mă eliberez din
închisoarea lumii, care nu e alcătuită numai din
ziduri şi lucruri materiale, dar, mai important, e
alcătuită din felul în care privesc eu lumea cu
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simţurile mele. Mă uitam din când în când la
televizor, apoi la restul camerei, şi simţeam
pregnant că felul meu de a vedea camera –
tridimensional, în spaţiu şi timp – e o limitare, mă
leagă, mă închide, mă strânge. Şi m-a apucat un
dor năprasnic să fug, să fug în sus, să mă înalţ şi să
scap. (...)
26 ianuarie
De câteva zile de când m-am întors de la
munte, am intrat într-un fel de nebunie. Mă
rugasem înainte de plecarea de la Cumpătu să mi
se dea tărie să nu cad iar foarte jos, în mâzga de
interese a lumii bucureştene. Ba chiar, duminică
seara, în timp ce urcam spre camera mea din vila
de la Cumpătu, mi-a venit un gând, ca un glas al
meu în mine, dar care de fapt parcă nu era al meu
şi care spunea: „Eu nu vreau să fiu şefă peste
nimeni”. Asta în legătură cu tentaţiile de posturi
oferite în ultima vreme (...).
De cum m-am întors la Bucureşti, nebunia a
reînceput, ba parcă mai rău ca de fiecare dată când
mă întorc dintr-o asemenea retragere. Au fost
discuţiile în familie, a propos de cumpărarea
apartamentului părinţilor, discuţii cu soră-mea; a
apărut un post de director la Fundația Soros şi am
primit mai multe telefoane ca să mă înscriu la
concurs; se anunţă o plecare la Londra peste 10
zile; am primit o ofertă pentru o emisiune culturală
la Pro-TV; o altă ofertă pentru un supliment
cultural la un săptămânal; am fost chemată să
particip la o discuţie despre integrarea oamenilor
de cultură în diplomaţie (căci sunt pusă pe o astfel
de listă de intelectuali propuşi pentru posturi în
străinătate) etc. etc.
În 3 zile am primit oferte cât pentru un an, iar
eu nu pot (şi în adâncul meu nu vreau) să onorez
nici una. Am multe lucruri importante de terminat
anul acesta, care, din punctul de vedere al
încheierii unor proiecte de cărţi, va fi capital. Şi
totuşi, la nivel raţional nu sunt împăcată: mă
gândesc la lipsa noastră cronică de bani, la tentaţia
unui câştig substanţial la Fundația Soros, mă agit
mental între oferte, le discut cu ai mei...
De fapt, ar trebui să vorbesc la timpul trecut.
Căci vârful a fost atins joi seara şi vineri
dimineaţa, când mi s-a întâmplat ceva neplăcut dar
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revelatoriu pentru toată perioada. Mă dusesem la
ICRAL să mă interesez de soarta apartamentului
meu (e o nebunie acum cu cumpărarea caselor în
care locuieşti). Când am ieşit de acolo, cu capul
plin numai de gânduri pragmatice şi de socoteli,
am trecut pe lângă un grup de ţigănci ce venea din
sens invers. O ţigancă din grup m-a întrebat cât e
ceasul. I-am răspuns din mers că e 11 dimineaţa şi
am vrut să trec mai departe. Dar ţiganca mi-a
strigat că pentru că i-am spus frumos cât e ceasul,
fără s-o înjur ca o altă doamnă înaintea mea, ea o
să-mi ghicească pe gratis. M-am uitat la ea. Avea
ochi albaştri foarte frumoşi şi era curat îmbrăcată
în fustele lungi tipice ale ţigăncilor. Şi pentru că
eram într-o stare de nehotărâre interioară legată de
oferte şi soluţii pentru viitor, am acceptat. Ţiganca
m-a tras într-un colţ, lângă o maşină, ne-am aşezat
pe vine, iar ea a început să bolborosească repede că
sunt doamnă importantă, că am o problemă cu o
mamă şi-o soră, că ce vreau eu pentru săptămâna
viitoare se va împlini etc. Era un amestec bizar de
lucruri care mi se potriveau şi de clişee generale,
cum se întâmplă de obicei. Apoi ţiganca a scos o
aţă albă, m-a pus s-o înnod de 3 ori, mi-a pus-o în
pumnul drept strâns, m-a pus să fac cruce cu mâna
stângă peste pumnul drept, în timp ce ea zicea „să
se deznoade nenorocul ca aţa asta”, sau cam aşa
ceva, şi m-a pus apoi să deschid pumnul. Aţa
dinăuntru era deznodată şi făcută mici bucăţele.
Apoi m-a pus să strâng iar pumnul cu aţa, iar să zic
nişte formule după ea, cu „să se înnoade
duşmanii”, sau cam aşa ceva, şi când am deschis
din nou pumnul, aţa era din nou întreagă şi cu 3
noduri. Am rămas uimită, bineînţeles.
Atunci ţiganca m-a pus să scot o bancnotă,
după ce a scos şi ea una de 10.000 lei. Am scos una
tot de 10.000 lei, deşi nu voiam să fac asta.
Ţiganca m-a întrebat dacă n-am un ban străin, iar
eu i-am spus că nu. Mă uitam la ea, i-am spus că
are ochi frumoşi, ea mi-a răspuns că da, că e
norocoasă. Apoi a început să bolborosească şi mai
abitir, să-mi spună să repet după ea (după ce în
prealabil mă întrebase dacă mi-a mai ghicit vreo
ţigancă, iar eu i-am răspuns că nu), să facă semnul
crucii spre stânga (pentru duşmani), spre dreapta
(pentru mine). Şi, cu cel mai mare firesc mi-a
deschis geanta, şi în faţa ochilor mei uimiţi dar
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pasivi, a cotrobăit în ea, a mai găsit o hârtie de
10.000 de lei, apoi a dat şi peste o hârtie de 50 de
dolari, le-a scos şi le-a pus peste cele 2 dinainte.
Apoi le-a împăturit mărunt, le-a legat într-o hârtie
scoasă din buzunarul ei, apoi a legat ghemul astfel
făcut într-o cârpă scoasă tot din buzunar. Apoi mia legat ghemul de bluza de sub pulover, în dreptul
buricului, spunându-mi să-l ţin acolo până când
voi vrea să fac pipi, dar să fie peste câteva ore. Mia zis că asta o să-mi aducă noroc, că o să
recupereze ea hârtia de 10.000 pusă acolo, că mă
va întâlni ea negreşit în câteva zile şi să aduc haine
vechi, apoi a plecat, m-a lăsat tâmpă şi în plasa
domnului, cu un fel de gest de „dismissed”, uşor a
lehamite, în timp ce nu contenea să spună formule
de-ale ei, că s-o ascult în tot ce mi-a zis să fac,
altfel îmi face farmece rele, etc. Apoi a dispărut.
Am rămas pe loc, uluită, apoi am plecat încet
de acolo şi treptat m-a invadat o tristeţe nesfârşită.
Ştiam că în ghemotocul legat de bluza mea nu se
mai află nici un ban, totuşi nu l-am desfăcut
imediat, am mers o vreme pe jos, apoi mi-am
recuperat maşina şi m-am dus până la Casa Presei
Libere, unde aveam o treabă. Tot drumul nu m-am
putut gândi, cu o adâncă melancolie, decât la felul
jalnic în care mă comportasem. În acelaşi timp,
parcă eram golită de o energie activă negativă care
mă posedase în ultimele zile. Ca atunci când
pierzând ceva preţios ori o persoană dragă,
realizezi brusc şi tardiv ce prostesc te-ai purtat şi
ce puţin înseamnă toată nebunia posesivă a lumii
acesteia. Brusc parcă se pusese o distanţă, umplută
de o imensă mâhnire, între mine şi lume. Ambiţia
şi energetismul excesiv dispăruseră. Mă gândeam
la ţigancă fără patimă, eram doar uimită ca un
copil naiv că ea îşi permisese să-şi bată crunt joc
de mine cu cea mai mare seninătate, pe când eu o
privisem plină de o cretină bună credinţă.
M-am gândit apoi că de fapt ea îşi făcuse
meseria şi câştigase un ban „cinstit”, aşa cum şi eu
câştig din alte jocuri (intelectuale), alte „farmece”
(culturale) făcute în alte medii sociale decât ea. Mam mai gândit că trebuia probabil să pierd ceva, ca
să mă trezesc din halucinaţia lumească în care
intrasem. Şi că de fapt mesajul întâmplării fusese
că totul e halucinaţie – tertipurile ei cu aţa şi cu
ghemotocul, tertipurile vieţii noastre de zi cu zi,
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dându-ne peste cap să facem aia şi aia și aia, etc. Şi
probabil că trebuia să plătesc un preţ pentru orbirea
mea nu faţă de ea, ţiganca, ci faţă de mine şi de
Dumnezeu, dar prin ea. Ţiganca îşi făcuse doar
datoria în scenariul simbolic al permanentei lupte
dintre forţe de jos, demonice, şi cele de sus,
angelice, care e lumea noastră. Tristeţea mea era
legată de mine: am realizat din nou că nu
„crescusem” spiritual decât foarte puţin, căci
„uitasem” tocmai într-un moment de încercare
simbolică că trebuie să fiu vigilentă, că lumea asta
nu e doar bună, cum mereu şi mereu cred, căci aşa
am fost educată (sau aşa m-am autoeducat), ci e şi
bună şi rea. Mi-am dat seama cu groază că va
trebui să fiu vigilentă în fiecare clipă, căci sunt mai
dezarmată decât mă credeam.
Am ajuns la Casa Presei Libere cam la jumătate
de oră de la întâmplare. M-am decis să desfac
ghemotocul care mi se părea de un ridicol complet
şi mă făcea să mă gândesc mai degrabă la farmece
rele îndreptate chiar împotriva mea. Am desfăcut
cu greu ghemotocul, căci fusese bine legat cu
câteva aţe albe de mătase, cu câteva noduri (când
avusese timp să le facă, în faţa ochilor mei?).
Înăuntrul ghemotocului erau şerveţele albe de
hârtie şi în mijloc o piuliţă de fier de la un şurub,
iar în mijlocul piuliţei o bucăţică mică de gheaţă.
M-am uimit că gheaţa nu se topise în apropierea
trupului meu, dar era din cauza fierului rece al
piuliţei. Nici urmă de bani. Am privit cele găsite cu
un fel de absenţă, căci mă convingeau de ceea ce
acceptasem până acum doar mental – existenţa
lumii iluzorii a „puterilor văzduhului”, pe care
ţigăncile o moştenesc din mamă în fiică, şi pe care
noi, ceilalţi, o trecem cu vederea şi o uităm. Rolul
acestei lumi „ţigăneşti” în economia simbolică a
lumii lui Dumnezeu mi s-a părut dintr-odată mai
mult decât util, chiar necesar, căci altfel ne-am
crede deja îngeri. Am aruncat toate prostiile alea
pe o pajişte din faţa Casei Presei Libere, spunând
cu voce tare că aşa cum m-a prostit pe mine
ţiganca, să i se întoarcă şi ei pe potrivă. Dar nu
aveam pic de resentiment pe ţigancă, ceva profund
din mine înţelesese ceva.

brusc din somn, fără să fi fost din cauza unui vis.
Ştiam de ce am fost sculată din somn: trebuia să
înţeleg raţional, conştient, unde fusese greşeala
mea în episodul cu ţiganca. Am reluat filmul
mental al întrebării. M-am întrebat dacă a fost
vorba de lăcomie de bani şi dacă, în consecinţă,
sufăr pentru pierderea avută. Mi-am răspuns că nu.
Apoi iar m-am întrebat (mai bine zis am fost pusă
să mă întreb): atunci despre ce lăcomie a fost
vorba? Am realizat atunci că, de fapt, în acel
moment dorisem subconştient să las să mi se ia
banii aceia dacă prin farmecele ţigăncii mi se
asigura succesul în hotărârile pragmatice de
săptămâna viitoare. Făcusem un fel de troc cu
dracul, adică cu forţele impure, „intermediare”,
care forţează cursul lucrurilor, eludând pronia
cerească, sau firescul pe care propriul destin ţi-l
propune. Cu alte cuvinte, forţasem subconştient
mâna lui Dumnezeu, pe care voisem de fapt să-l
ocolesc în deciziile mele lăuntrice. Deci tot despre
o „lăcomie” fusese vorba. După ce am „rezolvat”
problema pusă mie (oare de cine?), am readormit.
31 ianuarie
Seara, în pat, gândul venit cumva din senin, cemi amintea de experienţa recentă de la munte cu
glasul lăuntric, că cel mai important lucru în lumea
asta este interioritatea. Stăteam în cearceafuri, cu
ochii închişi, despărţindu-mă de agitaţia exterioară
a zilei tocmai încheiate, mă gândeam la Divin, mă
reculegeam, încercând să mă rog. Şi brusc, gândul
ăsta „trimis” mie, că singurul lucru ce contează în
existenţa aceasta e cucerirea interiorităţii proprii.
Ca pe o putere de a te retrage în adâncul sufletului
tău. Ca pe o nevoie de a regăsi acolo „ceva”
prețios, capital. Ca pe o misiune, da, ăsta era
sensul, ca pe cea mai importantă misiune, sau
sarcină a vieţii mele. Să descopăr în mine şi să
cultiv, ca pe o mică sămânţă fragilă dar extrem de
preţioasă, spaţiul Interiorităţii din mine, ca mic
sălaş al Divinului. Şi am ştiut cumva că
„gândisem” ceva important.

Azi noapte, după ce toată ziua am fost extrem
de tristă şi am oftat fără încetare, m-am sculat
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DE UNDE A VENIT LUMINA?
Arian LEKA
Născut în 1966 la Dűrres, Arian Leka are un adevărat cult pentru misterioasele ape marine. Muzician și scriitor. A
urmat liceul de arte „Jan Kukuzeli”, clasa de muzică, cu specialitatea flaut. Licența în limba și literatura albaneză la
Facultatea de Filologie a Universității din Tirana, apoi studii de specialitate la Florența – Italia. Profesor universitar.
Publică poezie, proză, eseuri, literatură pentru copii. Traducător, în special din limba italiană. Este fondatorul primului
festival internațional de poezie POETEKA ce se desfășoară anual la Durres, în luna aprilie și redactor șef al revistei de
„poezie și cultură poetică” POETEKA, apariție trimestrială la Tirana, începînd cu anul 2004. Poezia lui Arian Leka este
publicată și tradusă în limbile engleză, italiană, germană, portugheză, franceză, română, croată, macedoneană. A obținut
nenumărate premii naționale și internaționale. A creat un premiu internațional de poezie ce îi poartă numele. Ca eseist,
este un observator fin și sensibil al contemporaneității, în care drama existențială se împletește cu asprul adevăr al unei
lumi în continuă transformare.

Tatăl meu n-a fost un vrăjitor, dar putea să
vadă lucruri pe care noi ceilalți nu le puteam
vedea. Și-a dus sărmana viață de marinar
navigînd pe coastele Mediteranei. Ceea ce
observa în mod special ochiul său în aceste
călătorii nu erau oamenii de pe țărm sau peisajele
muntoase care, spre surprinderea lui, sporeau
pustietatea, nici întinderea apelor fără de sfîrșit
sau cerurile care, în cea mai mare cuprindere a
lor, alunecau, dispărînd în întuneric. A fi marinar
în Albania comunistă însemna a avea ocazia –
destul de limitată – de a vedea lucruri pe care alții
nu le vor vedea niciodată.
Pentru noi important era ceea ce aduceau
marinarii acasă, nu ceea ce exportau pe acele
țărmuri. Dar ce aducea tatăl meu acasă din aceste
călătorii? Tăcere. Cel mai adesea. Cînd îl rugam
să-mi spună unul dintre cele mai uimitoare
lucruri pe care le văzuse, el îmi spunea că cele
mai uimitoare lucruri fuseseră luminile.
„Luminile porturilor în care nu vom putea
niciodată debarca și luminile navelor pe lîngă
care am trecut și pe care le-am salutat ceremonios
de la distanță, schimbînd o ploaie de semnale
luminoase ca în vreme de război”.
Timpul trecea și odată cu trecerea lui tatăl
meu s-a ferecat și mai mult în tăcere, dar eu am
continuat să văd luminile Mediteranei prin ochii
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săi. Tăcerea aceasta a lui nu mă deranja. Totuși,
nu trăiam pe vremea Inchiziției spaniole cînd
tatăl meu nici ars de viu n-ar fi vorbit despre
întunecatele lumini ale acelor orașe străine. A
trebuit să realizez că lumina are aceeași natură cu
cea a valurilor – învățasem asta la școală – așa
încît distanța dintre noi și vecinii noștri maritimi
se putea transforma în ani lumină. Eram
despărțiți de restul lumii nu numai de valurile
mării ci și de undele luminii.
Bunica mea a fost o femeie cu o inimă de aur.
Avea darul viziunii și al previziunii a ceea ce, noi
cei mai mulți, nici măcar nici nu ne puteam
imagina. Fără să fie ghicitoare nici vrăjitoare, știa
pe dinafară Biblia și din ea își trăgea
înțelepciunea. Pe vremea ei Albania era o țară
atee și a vorbi despre Dumnezeu – dar nu și
despre Diavol – era o blasfemie. De aceea, ca să
se ocrotească, se punea la adăpost în lumea
eufemismelor. Așa că folosea cuvinte referitoare
la lumină drept căi indirecte de a-și exprima
credința, poate fără să știe că religia monoteistă a
ieșit mai întîi la lumină în țările din jurul
Mediteranei.
Mama n-a fost o sfîntă, dar simțea ceea ce mar fi putut încînta. Ea a fost aceea care m-a trimis
pentru prima dată în sălile teatrelor și ale
cinematografelor. Ea mi-a deschis o lume a
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miracolelor, aprinzînd în ochii mei scînteia care a
devenit lumină. Ei bine, aceasta a fost lumina pe
care îmi amintesc să o fi văzut cînd am intrat în
lumea teatrului.
De unde a venit acea lumină? Din teatrul
pentru copii al orașului în care m-am născut? Din
clădirea care, în 1967, a fost transformată dintr-o
biserică catolică într-un teatru de păpuși?
Revoluția ateistă ar fi putut s-o transforme într-un
depozit sau într-un magazin, dar totul s-a
încheiat pînă la urmă cu un teatru de păpuși și un
cinematograf în locul bisericii. Frescele de pe
pereți au fost acoperite cu tencuială, dar
generoasele candelabre ale altarului au rămas,
împlinindu-și menirea de a răspîndi lumină.
De unde a venit lumina și cum și-a găsit căile
spre noi? Oare venise la noi de peste mare, ceea
ce răposatul meu tată n-ar fi îndrăznit nici măcar
să-mi șoptească? A coborît ea din cer, așa cum a
crezut bunica mea întotdeauna? Sau poate lumina
venea dinspre arte, așa cum m–a învățat mama?
Erau multe întrebări pentru un copil ca mine,
care își amintea împrejurimile teatrului de păpuși
și cele două fețe ale realității din acele timpuri.
Ca toate regiunile de coastă din zona
Mediteranei, orașul în care m-am născut trăia în
pacea sa molcomă, luminată și caldă , venită,
parcă, direct de la soare. Puțini și-ar fi închipuit
că monotonele și galeșele sieste puteau fi învinse
brusc de apariția cinematografului. Străzile
lăturalnice din acest norocos cartier erau
singurele din oraș care-și proiectau sărmanele
vieți pe ecranul argintiu. Asta s-a întîmplat cînd
zona de lîngă teatrul de păpuși din Durres a fost
aleasă să slujească setului de filme
multifuncțional pentru Studioul de Cinema
„Noua Albanie” care trebuia să turneze cîteva
scene ale primului film albanez pe acele străzi
lăturalnice. Știam că cel de-al doilea Război
Mondial se terminase demult, așa încît am fost
derutat să văd unități de guerillă în pline atacuri
și asasinate împotriva germanilor naziști.
Plimbîndu-mă pe acele străduțe, mă întîlneam
uneori cu actori odihnindu-se după ce filmaseră o
scenă. Trăgînd cu ochiul peste un zid, aveam să
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văd lucruri incredibile: un partizan rănit bînd apă
chiar din plosca din care un german înarmat pînă
în dinți tocmai băuse! Nu se luptaseră unul cu
altul doar cu cîteva clipe în urmă, gata-gata să se
omoare între ei? Punctul culminant urmase cînd,
după ce băuseră apă împreună ca dușmani, își
aprinseseră unul altuia țigările ca între prieteni.
Nu mai erau dușmani? Sau poate filmul îi
înviase, așa cum Dumnezeu îi înviase pe cei
drepți? Și această dublă realitate a
dușman/prieten apărea deschis, în fața tuturor, în
lumina soarelui!
Din motive lesne de înțeles, scene ca acestea
produceau confuzie în mintea copilului care încă
mai eram. Numai că situația se înrăutățise cînd,
după tot ce văzusem pe străzile lăturalnice, m-am
întors în întunericul sălii de cinema. Ne-am întors
de unde plecasem și actorii care fumaseră țigări și
băuseră apă împreună, deveniseră din nou
dușmani în film. Pe care dintre cele două realități
distorsionate ar fi trebuit s-o aleag eu, un copil, în
momente ca acestea? Am început să-l suspectez
pe bărbatul care dirija lumina proiectorului pe
ecran. Să fi fost el acela care-i transforma pe
prietenii noștri în dușmani?
Am fost chiar și mai confuz cînd filmele
produse de comuniști au fost proiectate pe același
ecran pe care, nu de mult, fuseseră proiectate
filmele documentare fasciste.
Ca o ironie, numele producătorului filmelor
avea legătură cu lumina. Era Institutul Luce al lui
Mussolini, Institutul Luminii! Și proiectorul
continua să își trimită lumina în egală măsură atît
asupra celor care pierduseră războiul cît și asupra
celor care îl cîștigaseră. Era sigur, însă, că acest
aparat de proiectat filme fusese produs într-unul
din orașele de coastă de peste mare pe care tatăl
meu le putuse vedea dar nu vorbise despre ele, ca
și cum ele niciodată nu ar fi existat.
Cum ajunsese această lumină stranie în micul
și întortocheatul oraș mediteraneean? Tata credea
că această lumină venea de pe mare. Bunica mea
credincioasă gîndea că izvorul luminii era unul
spiritual și că ceva sfînt luase naștere pătrunzînd
în biserică, deși biserica fusese transformată,
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prin forță, în teatru de păpuși. Mama, care iubea
arta, credea că lumina venea numai din
cinematograf și din teatru, în niciun caz din altă
parte.
La apusul acelor săli am început să înțeleg că
aplauzele sunt, în general, un semn de apreciere
și că fluieratul este un semn de dezaprobare.
Acest lucru m-a ajutat să fac diferența dintre
mine și cei care nu credeau în aceleași lucruri ca
mine și asta m-a călăuzit în modestele mele
așteptări de a deveni scriitor. Mulțumită acelor
experiențe, cîteva iluzii, mai ales acelea despre
pedeapsă și dreptate, creșteau viguros înăuntrul
meu. Cinematograful și biserica-teatru ale
copilăriei mele, acele rînduri cufundate în
întuneric unde eram înconjurat de actori și de
marionete, cu scaunele pe care, odată așezat, îmi
cream propria utopie haotică. Imaginile Albaniei
socialiste în care am crescut, un stat care se
autoprezenta drept locul unde răul era pedepsit și
binele era răsplătit îmi încețoșau, uneori, ochii.
Dar cum a ajuns acolo acel foc? Asta n-ar fi
trebuit să se sfîrșească așa. Totul s-a prăbușit
peste noi cînd sistemul comunist a căzut în
propriul sicriu. Deodată oamenii au luat-o la
fugă, călcîndu-se în picioare, ca și cum brusc,
cineva îi luase captivi în întunericul
cinematografului și încercînd să scape cu viață
au început să strige: „Foc! Foc!” Toți se grăbiseră
să fugă din cinematograf înainte ca acesta să se
prăbușească și să-i prindă pe toți înăuntru.
Exodul începuse. În loc să rămînă pe loc și să
stingă focul, oamenii părăseau țara tot așa cum o
luaseră la fugă cei din cinematograful cuprins de
flăcări.
Adunați în jurul proiectorului ca moliile în
jurul focului, oamenii s-au trezit brusc la
realitate. Aceeași întrebare rămîne și astăzi: de
unde a venit lumina? Ecranele televizoarelor ne
scaldă în clișeul despre lumina Mediteranei. În
acele șoapte hipnotice: veniți la Marea
Mediterană! Veți întîlni aici oameni prietenoși,
soare, fructe de mare, nisip alb, apele albastre,
plutitoare și calde, ale acestei mări de basm.
Dar acesta nu este un miraj. Nu sunteți într-un

teatru sau într-un cinematograf. Oamenii de pe
ecran nu sunt marionete. Ceea ce s-a întîmplat nu
este o piesă de teatru jucată pe scenă. Sunt
întîmplări jucate de actori adevărați în
sclipitoarele lumini ale Mediteranei. Luminile
transmise
de
ecranele
televizoarelor
dumneavoastră nu sunt luminile calme și calde
ale navelor pe care tatăl meu le saluta, cu
semnale, de la distanță. Vedeți pe ecranele
televizoarelor dumneavoastră luminile palide ale
bărcilor ducîndu-i pe fugari? Îi vedeți
împingîndu-se neajutorați în întunericul
Mediteranei? Acești oameni ne-au onorat. Din
toate mările din lumea întreagă ei au ales să se
înece în apele Mediteranei, alegînd cel mai dificil
traseu, cea mai imposibilă destinație. Fugarii s-au
înecat în adîncurile acelei Mare Nostrum numai
pentru a avea șansa de a fi socotiți printre
dispăruții din marea noastră și nu printre cei
dispăruți într-o mare oarecare. Mediterana,
faimoasă ca mare a luminii și a prieteniei a fost
transformată într-un fel de lagăr de concentrare
pentru cei fără speranță, bărbați, femei și copii.
Viețile lor n-au contat. Ei n-ar fi crezut vreodată
că într-o zi se vor îneca în acest întuneric al
confuziei. Astfel, lumina căzînd pe suprafața
acestei mări seamănă mai degrabă cu lumina
lunii căzînd pe o piatră funerară. Oare am
transformat această frumoasă mare a înțelegerii, a
culturii, a însoțirilor, într-un mormînt de azur al
neîncrederii? Am făcut asta manipulînd natura
undei luminoase? Împreună cu cei urcați în
micile bărci veniți din orășelele prea puțin
cunoscute în Mediterană, civilizația se îneacă și
ea în propriul oftat condescendent și cinic. Aici
am ajuns. Ne simțim în încurcătură cînd este
vorba de direcția vîntului și sursa luminii –
„Doamne apără și păzește!” – cum spunea bunica
mea de multe ori – ne pierdem mințile prinși în
conștiința noastră debilă. Rămîne întrebarea: cum
a ajuns lumina la noi? De unde a venit? Și cel mai
important lucru: de ce?
Prezentare și traducere din limba engleză de
Ioana DIACONESCU
E S E U
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CARTEA DE RELIGIE

Florin CRÎȘMĂREANU
Colecția Historia Christiana găzduită de
Editura Doxologia din Iași și-a creat deja un
segment de cititori în piața de carte din
România, prin publicarea unor texte foarte atent
selectate, acurat traduse și îngrijite științific. De
curând, ne este propus un volum foarte
interesant – al VII-lea din colecție ‒ semnat de
Susanna Elm, Fecioarele lui Dumnezeu.
Întemeierea ascetismului în Antichitatea Târzie
(traducere de Eva Damian, ediție îngrijită de
Gheorghe Ovidiu Sferlea, 2019).
Cartea pe care o avem în vedere este deschisă
de secțiunile: Prefața, Lista hărților, Abrevieri și
Introducere. Urmează cele două părți principale
ale lucrării, împărțite la rândul lor în mai multe
capitole și subcapitole. Prima parte are în vedere
viața ascetică feminină în Asia Mică, iar a doua
parte se referă la Egipt. În opinia autoarei,
„alegerea a două regiuni în loc de una subliniază
importanța diversității locale, în timp ce ne
permite și o mai bună înțelegere a relației dintre
factorii regionali și tendințele unificatoare și
centralizatoare” (p. 40). Cele două regiuni sunt
reprezentative pentru ceea ce însemna, mai ales
în secolul al IV-lea, Imperiul Roman. Volumul
se încheie cu o Concluzie, Bibliografie și Index.
Lucrarea semnată de Susanna Elm este scrisă
potrivit celor mai înalte standarde academice,
foarte bine documentată și argumentată. De la
bun început suntem avertizați că avem de-a face
cu o carte despre instituții, iar modelul
„instituțional de îndelungă dăinuire este Biserica
Catolică” (p. 9). Totuși, senzația mea este că, în
paginile cărții Fecioarele lui Dumnezeu, această
instituție, Biserica, este considerată doar pur
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umană. Nu se vorbește nicăieri despre faptul că
această „instituție” ar fi una divino-umană.
Monahismul este o instituție indisolubil
legată de Biserica lui Hristos. În acest sens,
savantul benedictin Jean Mabillon (1632-1707)
era îndreptățit să susțină că „istoria
monahismului este cu adevărat esențială pentru
istoria Bisericii” (citat la p. 30). Această
afirmație poate constitui un punct de plecare și
un motiv în plus să fie cercetate toate aspectele
monahismului, inclusiv istoria comunităților de
femei care au ales această cale, de a fi virgo Deo
dicata. Numele multor astfel de femei dedicate
lui Dumnezeu, fecioarele lui Dumnezeu, sunt
menționate în carte de către Susanna Elm;
printre ele, într-o ordine aleatorie, Iuliana,
Macrina, Olimpiada, Vetiana, Teosebia, Melania
cea Bătrână și multe altele.
Fecioara (παρθένος) Iuliana din Cezareea
Capadociei este amintită de Palladius în Historia
Lausiaca, „care l-a găzduit la sine doi ani pe
Origen, care a fugit de revolta elenilor, ținândul pe cheltuiala ei și slujindu-i” (HL 64, trad. de
D. Stăniloae, 2007, p. 120). Mult mai bine
cunoscută, Macrina, „cel de-al patrulea
capadocian” (J. Pelikan), a fost sora lui Vasile al
Cezareei și Grigorie al Nyssei. Fratele mai mic
chiar a scris o lucrare cu titlul Vita Sanctae
Macrinae, în care construiește „prima imagine a
femeii creștine desăvârșite” (p. 62), ce ducea o
„viață filosofică” (Vita Sanctae Macrinae I, 2829), adică o viață de feciorie. În acele vremuri,
filosofia era înțeleasă ca un mod de viață (vezi,
în acest sens, studiile lui P. Hadot). La rândul
său, Olimpiada, femeie din „înalta societate a
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Constantinopolului, era « sufletul pereche » al
lui Ioan Gură de Aur și protejata lui Grigorie din
Nazianz” (p. 203). Autoarea subliniază că
„Olimpiada, Macrina, Vetiana, soția lui Grigorie
[de Nyssa] – Teosebia, aproape toate femeile pe
care le cunoaştem după nume, aparţineau
aristocraţiei creştine” (p. 205). La aceste nume
se poate adăuga fără probleme și cel al Melaniei
cea Bătrână (342–410), care provenea, de
asemenea, dintr-o familie ce aparținea
aristocrației.
În Egipt, ne spune autoarea, pe lângă sursele
canonice și literare se adaugă date prețioase
culese din papirusuri, care „conțin informații în
mare parte ocazionale, în general ca un produs
colateral al activităților cotidiene” (p. 260). Pe
mai multe pagini sunt analizate informațiile
extrase din mai multe astfel de papirusuri care
au ajuns până la noi.
Interesant este faptul că multe Apoftegme
care s-au păstrat de la Părinții din pustia
Egiptului sunt foarte dure cu privire la femei, de
vreme ce „prin femei luptă vrăjmașul împotriva
sfinților”. Și, totuși, ele își găsesc un rol esențial
în comunitatea creștinilor. În lucrarea pe care o
avem în vedere, este menționat în repetate
rânduri faptul că de la începuturi comunitățile
ascetice erau alcătuite deopotrivă din bărbați și
femei, care viețuiau ca frații. Treptat, mai ales
după Conciliul de la Niceea (325), comunitățile
s-au separat.
Pe lângă exemple de femei care au ales viața
consacrată lui Dumnezeu (virgo Deo dicata), în
capitole întregi din lucrare sunt prezentate
viețile și învățătura unor sfinți precum Vasile cel
Mare, care în Marele Asceticon așază temelia pe
care se va organiza întreaga comunitate
monastică. Totuși, „din mai mult de 400 de
«întrebări» privitoare la toate aspectele vieții
ascetice numai treisprezece se ocupă de
chestiuni referitoare la femei” (p. 91). Această
chestiune nu ar trebui să fie interpretată într-un
anume fel, de vreme ce „comunitățile de femei
ale lui Vasile erau, astfel, strâns legate de cele de
bărbați. Ambele urmau în esență aceleași reguli
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care călăuzeau viața în frăție” (p. 98). Egalitatea
aceasta nu mai funcționează în momentul în care
este vorba de săvârșirea Sfintelor Taine,
activitate destinată exclusiv bărbaților. Tot
aceștia au scris textele despre organizare vieții
ascetice a femeilor, învățături care nu erau de
regulă destinate doar acestora, ci asceților în
general, bărbați sau femei.
Scopul declarat al autoarei este acela de a
urmări anumite „evoluții mai degrabă decât
oferirea de explicații” (p. 399). Abia în
concluzie sunt evidențiate câteva astfel de
explicații. Pentru S. Elm, „comunitățile ascetice
organizate pentru femei, în special, pot fi
înțelese ca o interpretare și modificare continuă
a conceptului de «familie»” (p. 400). Dacă
această afirmație poate fi acceptată fără mari
rezerve, teza potrivit căreia mișcările ascetice
din centrele urbane sau din imediata lor
apropiere, ce au existat înainte de Atanasie cel
Mare și Vasile al Cezareei, ar fi avut
caracteristicile mișcării numite „homoiusiană”
sau „semi-ariană” în Asia Mică, și al celei
„ariană” în sens larg, în Egipt (p. 402), este
discutabilă, fiind necesară o cercetare mai
amănunțită a unor astfel de comunități.
Afirmația Susannei Elm poate fi acceptată doar
ca o ipoteză de lucru, care, în acest moment, nu
cred că poate fi extrapolată la toate comunitățile
ascetice ce au activat înainte de sec. al IV-lea.
Cel puțin la fel de discutabilă mi se pare o
afirmație de-a lui Origen – adusă în discuție de
S. Elm ‒, potrivit căreia „oamenii devin îngerii
și îngerii oamenii” (Origen, Commentarius in
Matthaeum 15. 27). Această spusă trebuie
așezată în contextul epocii și interpretată cum
grano salis. Indiferent de nivelul de desăvârșire
la care poate ajunge un om, el nu poate ieși din
propria natură. Creația lui Dumnezeu nu poate
trece de la o natură la alta. Mineralele, oricât de
valoroase ar fi, nu se pot transforma în animale,
care, la rândul lor, nu pot deveni oameni. Iar
oamenii, oricât de avansați duhovnicește ar
deveni la un moment dat, nu pot deveni îngeri,
nu pot trece în natura îngerească. Animalele pot
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imita comportamente umane, oamenii, la rândul
lor, se pot asemăna cu îngerii, prin modul de
viața virtuos, însă trecerea de la o natură la alta
este cu neputință.
Totuși, această situație, aparent inofensivă,
poate genera o alta mult mai complicată, nu atât
pentru Origen și cei din primele secole ale
creștinismului, cât pentru noi, cei de astăzi.
Dacă trupul este înțeles doar ca o etapă de
trecere prin care sufletul se întoarce la starea sa
inițială, „îngerească”, atunci, printr-o astfel de
„înțelegere a trupului, diferențierea sexuală
devenea superfluă. A-l imita pe Iisus Hristos
însemna a depăși limitele impuse de trup,
inclusiv pe cele de gen” (p. 404). O astfel de
idee are justificarea sa în Scripturi – „nu mai
este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru
că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus” (Gal., 3,
28) ‒, însă, astăzi, o astfel de idee ar putea fi
văzută de către unii nu dintr-o perspectivă
teologică – așa cum este firesc ‒, ci socială,
chiar biologică. Nu toți pot mesteca o astfel de
hrană tare.
Spre deosebire de învățătura origenistă ‒
impregnată de platonism ‒, trupul nu reprezintă
doar o materie de care trebuie să ne debarasăm
la un moment dat, pentru a fi „la fel ca îngerii”,
ci doar omul întreg, trup și suflet, se poate
îndumnezei. Modelul este Întruparea Logosului,
care a oferit astfel o maximă valorizare trupului:
„nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului
Sfânt” (I Cor. 6, 19). Doar prin modelul oferit de
Întrupare, trupul nostru poate fi transfigurat.
Trupul a devenit un „vehicul al mântuirii”, nu o
materie de care trebuie să ne eliberăm la un
moment dat. Mai mult decât atât, învierea noatră
va fi tot cu acest trup: „trebuie ca acest trup
stricăcios să se îmbrace în nestricăciune şi acest
(trup) muritor să se îmbrace în nemurire” (I Cor.
15, 53).
În încheierea acestor rânduri, precizez și
faptul că lucrarea pe care am avut-o în vedere
conține unele inconsecvențe editoriale, care nu
afectează conținutul lucrării. Atenția mi-a fost
atrasă și de Index, care, spre deosebire de IndexCONVORBIRI LITERARE

ul versiunii originale, este incomplet, situație în
care nu-și dovedește utilitatea decât parțial. De
asemenea, mi-aș fi dorit ca editorii să realizeze o
notă bio-bibliografică a autoarei acestui volum
tradus în limba română. Pentru cei mai mulți
cititori ar fi fost demers binevenit.
Dincolo de aceste mici imperfecțiuni, trebuie
să spunem că traducerea cărții semnate de
Susanna Elm este o reușită și, prin urmare,
trebuie salutat efortul tuturor acelora care a fost
implicați în apariția acestui volum.
Susanna Elm, Fecioarele lui Dumnezeu. Întemeierea
ascetismului în Antichitatea Târzie, traducere de Eva
Damian, ediție îngrijită de Gheorghe Ovidiu Sferlea, Iași,
Doxologia (col. Historia Christiana, VII), 2019, 477 p.
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MODUL DE A VEDEA LUMEA
ŞI DE A FI ÎN LUME
Bogdan Mihai MANDACHE
În celebrul său Poem, Parmenides, numit de
Platon „Părinte” al filosofiei, trasa calea pe care
filosofia o va relua la nesfîrșit: „Mi-e totuna, de unde
voi începe; căci acolo mă voi întoarce iarăși”. Astfel,
filosofia pare un joc etern al Unului și al multiplului,
seamănă cu un arbore ale cărui ramuri sînt întrupări
ale limbilor și culturilor plurale, dar ale cărui rădăcini
sînt adînc înfipte în solul universalității. Într-o epocă
a unor interminabile discuții despre sfîrșitul
filosofiei, nu puțini sînt cei care consideră că
filosofia, din multe puncte de vedere, se aseamănă
conceptului de Dumnezeu în viziunea lui Spinoza,
ale cărui infinite moduri de manifestare sînt înfățișări
ale unei unice substanțe care, pentru a exista, își este
sieși suficientă. Într-o modernitate care de cele mai
multe ori nu se înțelege pe sine, filosofia a fost
deseori văzută ca un mod al discursului care
mijlocește uneori cu suplețe, alteori cu neutralitate,
alte moduri ale discursului, deci nimic altceva decît o
falsă retorică, un gen de teorie implicită considerată a
fi generală tuturor discursurilor și practicilor
culturale. Și cu toate acestea, de două milenii și
jumătate nimic mai profund sau mai extensiv, nimic
care să înțeleagă mai bine lucrurile acestei lumi decît
filosofia. Pornind de la aceste gînduri am pornit, în
anul 1990, proiectul publicistic numit Filosofiaaventura unui discurs, încercînd sub forma
interviurilor să ilustrez un stil al filosofiei franceze
care arăta un alt chip decît cel voit de detractori care
vedeau doar impas și închiderea tendințelor într-o
sterilă repetiție. Acest proiect a prins contur în patru
volume de interviuri, apărute între 1995-2012. Unul
dintre primii filosofi francezi care a avut amabilitatea
să răspundă întrebărilor mele și să-mi trimită cu
autograf cîteva din cărțile domniei sale a fost Pierre
Hadot (1922-2010). După studii de teologie și
filosofie, Pierre Hadot a fost cercetător la Centre
National de la Recherche Scientifique, apoi la Ecole
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Pratique des Hautes Etudes, pînă în 1982 cînd a
devenit titularul catedrei de istoria gîndirii elenistice
și romane la College de France.
Studiile și cercetările profesorului Pierre Hadot
au vizat în principal raporturile dintre elenism și
creștinism, ca și ansamblul fenomenelor vieții și
literaturii filosofice antice, toate în perspectiva unei
redefiniri moderne a filosofiei. Amintim cîteva dintre
cărțile sale: Plotin ou la simplicité du regard (1963,
trad. rom. Polirom, 1998), Marius Victorinus.
Recherches sur sa vie et ses oeuvres (1971),
Exercices spirituels et philosophie antique (1981,
trad. rom. Sfântul Nectarie/ Egumenița 2014), La
Citadele interieure. Introduction aux Pensees de
Marc Aurele (1992), Qu’est-ce que la philosophie
antique? (1995, trad. rom. Polirom, 1997), Etudes de
philosophie ancienne (1998, trad. rom. Sfântul
Nectarie/ Egumenița, 2016), Le voile d’Isis: Essai sur
l’idée de nature (2004), Wittgenstein et les limites du
langage (2004), N’oublie pas de vivre:Goethe et les
traditions des exercices spirituels (2008). Pierre
Hadot este și autorul unor noi traduceri și comentarii
ale unor tratate ale lui Plotin, Traité 50 (III, 50 și
Traité 38 (VI, 7). Acum cititorii români pot continua
lectura asupra a ceea ce a reprezentat filosofia ca
fenomen spiritual în concepția lui Pierre Hadot prin
lectura cărții Filozofia ca mod de viață, convorbiri cu
Jeannie Carlier și Arnold I. Davidson, București,
Editura Humanitas, colecția „Memorii/Jurnale”,
traducere din franceză de Adrian Cotora, 2019, 264 p.
Pierre Hadot a avut de tînăr o educație religioasă
intensă, prima filosofie pe care a cunoscut-o fiind
tomismul, pe care a întîlnit-o mai ales în cărțile lui
Jacques Maritain; era un început bun în filosofie, aici
se întîlneau sistemul și structura; prin Etienne Gilson
avea să descopere distincția fundamentală în
existențialism între esență și existență. În perioada de
formare intelectuală a descoperit că nu este același
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lucru să-ți dai asentimentul unei afirmații pe care o
înțelegi în manieră abstractă și să-ți dai asentimentul
angajînd întreaga ființă, „realizînd” cu inima și
imaginația; această distincție între asentimentul
noțional și asentimentul real avea să-l ducă către
exercițiile spirituale. Filosofia nu era elaborare de
sisteme, ci privirea în sine și în jurul sinelui:
„întotdeauna am considerat filosofia ca pe o
metamorfoză completă a modului de a vedea lumea și
de a fi în lume”, scria Pierre Hadot. În aceste căutări,
Pierre Hadot s-a apropiat de epicureism și de stoicism
singurele care puteau întreține viața spirituală a
oamenilor timpului său, aici fiind originea cărții sale
despre exercițiile spirituale în care a arătat să
înțeleagă, și noi odată cu el, ce însemnau acestea
pentru cei din vechime, reamintind că pentru școlile
elenistice și romane, filosofia nu era o teorie
abstractă, ci atitudine, stil de viață ce angajează
întreaga existență, exercițiile spirituale corespunzînd
unei transformări a viziunii despre lume și unei
metamorfoze a personalității: „Cuvântul «spiritual»
exprimă cel mai bine faptul că exercițiile acestea sunt
opera nu doar a gândirii, ci a întregului psihic al
individului; și, mai ales, el relevă adevăratele
dimensiuni ale acestor exerciții: datorită lor, individul
se înalță la viața Spiritului obiectiv, adică se situează
în perspectiva Întregului”.
Dar ce sînt exercițiile spirituale? Nu puțini vor fi
cei care gîndesc la celebrele exerciții spirituale ale lui
Ignațiu de Loyola, dar acestea nu sînt decît varianta
creștină a exercițiilor practicate în antichitate. Philon
din Alexandria a lăsat două liste de exerciții
spirituale; una dintre ele enumeră: căutarea,
examinarea, lectura, audiția, atenția, stăpînirea de
sine, indiferența față de lucrurile indiferente. „Pentru
stoici, a filosofa este a te exersa în «a trăi», adică a
trăi conștient și liber: conștient, depășind limitele
individualității pentru a te recunoaște ca parte dintrun univers animat de rațiune; liber, renunțînd la a mai
dori lucruri care nu depind de noi și care ne scapă,
pentru a nu ne mai preocupa decît de cele care depind
de noi – acțiune dreaptă, conformă cu rațiunea.”
Alături de meditație, exercițiile spirituale practicate
în antichitate mai cuprindeau știința dialogului,
exemplul clasic fiind dialogul socratic, deprinderea
de a muri ca trecere de la o viziune a lucrurilor
dominată de patimi individuale, la o reprezentare a
lumii guvernate de universalitatea gîndirii, arta de a
citi, de a lăsa textele să ne vorbească.

Un alt gînditor asupra căruia a stăruit Pierre
Hadot a fost Marcus Aurelius, care nu este autorul
vreunui tratat filosofic, dar Gîndurile/Cugetările sale
s-au bucurat de prețuire; scris mai mult ca un jurnal,
Către sine consemnează idei despre existență, uneori
de un tragism care avea să se regăsească în
nihilismele și existențialismele moderne. La acea
vreme însă, filosofia era mai puțin doctrină și mai
mult călăuzire spirituală, Gîndurile lui Marcus
Aurelius prezentînd dogmele fundamentale ale
stoicismului, destinate transformării sufletului
ucenicului.
Exercițiile spirituale își aflau împlinirea în
fenomenul convertirii, care în antichitate se
manifesta mai puțin în sfera religiosului, cît în sfera
politicului și filosoficului. „În antichitate, susține
Pierre Hadot, filosofia era în esență convertire, adică
revenire în sine, revenire la esența autentică, printr-o
desprindere violentă de alienarea provocată de
inconștiență”. Stoicii și neoplatonicienii știau că
întregul univers, viu și rațional, animat de Logos, era
înzestrat cu o mișcare mergînd dinspre interior spre
exterior, dinspre exterior spre interior: „Fenomenul
convertirii relevă de o manieră privilegiată
ambiguitatea insurmontabilă a realității omenești și
pluralitatea ireductibilă a sistemelor de interpretare
care se pot aplica acesteia.[...] Filosoful va avea
tendința de a considera că singura transformare reală
a omului este numai și numai convertirea filosofică.”
Răspunsurile lui Pierre Hadot în dialogurile cu
Jeannine Carlier și Arnold I. Davidson sînt o
încercare de rescriere a discursului filosofic exterior
convertindu-l într-unul interior. Fenomen istoric, la
începuturile sale, filosofia a devenit un fenomen
intelectual, spiritual și social. Pentru Pierre Hadot a
înțelege filosofia înseamnă a rămîne la originile
grecești, cele în care un filosof era cineva care trăia
filosofic, „adică cineva căruia rațiunea îi conducea
viața, și care practica virtuțile morale”. Cartea
Filozofia ca mod de viață este o pledoarie pentru a
vedea în înțeleptul antic pe cel care are permanent
Întregul în spiritul său, pe aducătorul de pace și
seninătate, pe cel care vede Eternitatea în ora
trecătoare.
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Marius CHELARU
„Eu sunt buriat
Un fir de nisip din imensitatea Asiei portocalii
Un strop de ocru
În diversitatea ei multicoloră
Merg prin stepă
în miez de noapte nădăjduind să dau de un foc
al păstorilor”
Namjil Nimbuev, Telepatie

Într-un număr din Poezia, în anul 2007, publicam o
selecţie de poezie buryată, cu texte semnate de Bayar
Dugarov, atunci preşedinte al Uniunii Scriitorilor din
ţara sa), născut în 1947 în regiunea Munţilor Sayan,
unde mai dăinuie şamanismul – locul naşterii eroului
legendar Geser1, şi al lui Subedei Baatar2, şi de către
Dondok Ulzituyev (1936-1972), unul din cei mai
cunoscuţi poeţi buryaţi din secolul XX, Amgalan
Budaev (născut în 1979 în districtul Zakamen, tot în
zona Munţilor Sayan, în vestul Republicii Buryatia,
care a publicat prima carte, Utaata, în 1997) şi, în
final, Lopson Taphaev (din provincia Tunken, Munţii
Sayan, car semnează în ziarul Buryaad Unen, din
capitala republicii, Ulan-Ude).
Pe scurt despre spaţiul geografic şi lingvistic la
care facem referire: În Siberia, regiunea/ districtul
(okrug) Federal Sibirski, pe malurile Lacului Baikal,
ocupînd 351507 km2 pe care sălăşluiesc ceva mai mult
de 1.000.000 de oameni (în anul 2002: buryati 27,8%,
tătari 0,8%, 0,3% etnici soyot3 ş.a.), se află Republica
Buryatia/ Buryaad Respublika (creată de ruşi în 1923),
cu capitala la Ulan-Ude. Mai locuiesc buryati în:
provincia/ oblast Irkutsk (cca. 80.000), Chita (cca.
67.000), la Moscova (cca. 2000). În republică coexistă
mai multe religii budism tibetan (lamaism) Gelugpa4,
şamanism, creştinism şi, recent, adventism de ziua a 7a, krişnaism, baha’i.
Limba buryată (cu cele 10 dialecte) face parte din
grupul nordic al limbilor mongole. Pînă în 1931
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scrierea se făcea cu alfabetul limbii mongole clasice
(uigur), între 1931-1937 – cel latin, iar din 1937 – a
fost impus cel chirilic, cu unele modificări.
Leo Butnaru a ales să traducă un poet cam din
aceeaşi generaţie cu primii doi autori amintiţi mai sus
(dar şi cu el, cu traducătorul acestei cărţi!), anume pe
Namjil Nimbuev, născut în familia poetului mongolburiat Şirab Nimbuev, în 1948, pe care îl califică drept
„Nicolae Labiş al stepelor mongolo-buriate”, şi „cel
mai tânăr clasic al buriat-mongolilor”, şi „al literaturii
mongole în general”, şi „unul din puţinii poeţi care au
îmbogăţit prozodia rusă cu o distinctă cromatică
orientală”, care a murit la vârsta de doar 23 de ani, în
1971. Prima sa carte, Fulgere împiedicate, a apărut
postum, în 1974.
L-am citat pe Leo Butnaru şi pentru că, din prefaţa
sa, dincolo de alte paralele cu poezia marilor autori ruşi
sau din spaţiul fostei U.R.S.S., aflăm multe informaţii
din viaţa, din jurnalul lui Namjil Nimbuev, despre
modul cum a scris acesta că şi-a format unele opţiuni
artistice ca urmare a lecturilor sale din lirica altor ţări
(de pildă niponă – şi ne este oferit un interesant citat
despre cum vede poetul buriato-mongol, de pildă,
tanka – rusă ş.a.) căutând să înţeleagă formele poetice,
poeţii de pe alte meleaguri (de pildă, are poeme
dedicate şi lui Dordji Banzarov5, dar şi lui Marcel
Marceau ş.a.), să înţeleagă tipologiile/ asemănările
tipologice, presiunea (şi) ideologică a lumii în care trăi,
cu deznaţionalizarea (în poemul Arkadi vedem cum
aceasta se reflectă şi în adoptarea numelor ruseşti),
rusificarea (despre felul în care le resimţea poetul citim
în Îi spun buriatului roşcovan: „El vorbeşte, el
gândeşte ruseşte. Ca o fetişcană ce împrăştie merele,/
el adună rarele bucăţele de fraze-n limba buriată auzite
cândva/ el v-ar cânta în orice limbă (...)/ Însă dacă i-ai
fredona încet ehorehor6-ul/ El doar ar ridica din
umeri.”) ş.a., dar şi să păstreze arhetipurile/
simbolurile ancestrale/ miturile/ elementele profunde
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ale fiinţei/ felului de a fi de peste veacuri al poporului
său, fie ele lamaiste, şamaniste sau pur şi simplu
cutumiare. De altfel, sunt în această carte despre poeţii
ruşi („Oare nu e de ajuns să tot cântaţi/ ştergându-vă
lacrimile de odinioară,/ despre tătarii monstruoşi (...)?/
Fiindcă pentru totdeauna, pentru totdeauna/ se
spulberară/ duhul şi trupul hoardei asiate.”, iar Rusiei
de azi, „vesele, ca şi-n vremurile de demult/ la chip ca
o frumoasă codană”, „popoarele Orientului –/ a
ocnaşilor de cândva zi prezentă/ trezindu-se după un
lung vis mohorât –/ i-au întins braţele”), despre ce
înseamnă pentru el limba rusă, căreia îi cântă, totuşi, şi
frumuseţea dar faţă de care are şi atitudinea unui ins
provenit dintr-un popor a cărui limbă a fost profund
afectată („în graiul meu erup autoritar verbele ruseşti/
guturale, răguşite, sunete tulburi/ Şi deodată rusa mea
prinde a răspândi mirosul/ pelinului de stepă, stelelor,
hergheliilor,/ şeilor scârţâitoare şi a trăpaşului ce joacă
graţios/ şi călăreţului ce galopează dinspre/ orizontul
unei fetişcane smede – fiica-soarelui”). Dar şi despre
ce înseamnă pentru el poetul buriat: „Eu am menirea/
să cânt stepa./ Însă peisajul apăsător/ e-atât de uniform,
nearătos!/ Săracă mi-e paleta./ Doar în două culori/ pot
să-mi pictez pânza –/ roşu şi albastru”.
Din multe poeme însă se desprinde ataşamentul
său faţă de meleagurile natale (cu toate schimbările la
care au fost obligate fie de curgerea timpului, fie de
presiunea sovietică), de poporul său: În satul natal
(„Aici femeile sunt smede –/ prin văi ele s-au sărutat
cu soarele./ în sânii lor laptele jinduieşte, visează să
hrănească viaţa. (...)/ Flăcăii sunt îndrăgostiţi de
combinele lor/ precum bătrânii de caii pe care-i
zeificau/ iar bătrânii stau în arşiţa soarelui/ ca pe
mătănii îşi perindă zilele”); într-un poem stil tanka, din
5 versuri: „În mersul din urma turmelor/ de-aş izvodi
un cântec tăinuitor.../ viaţa întreagă să-l cânt, chiar
până la mormânt. Şi de zestre să-l las urmaşilor.”;
Namazul7 de dimineaţă („În pragul modestei mele
colibe/ iubita îşi piaptănă pletele/ de parcă ar cânta/ la
o arfă cu strune de aur”); Muza („Copil al cornişelor
urbane,/ eu mi-am amintit de spadele nomazilor,/ de a
mongolilor stindarde-n şapte cozi/ şi de barba
roşcovană a lui Ginghis (...)/ şi-am prins a regreta/
trecute vremi nomade,/ arcane,/ iurte,/ şi miros de
oaie”); Semnalmentele stepei („Acelaşi tablou de acum
o zi sau un veac:/ Turmă, stepă, păstorul cu harapnicul,
la fel/ de după umărul drept răsare imensul soare”),
Toamnă în pădurile Eravna8 ş.a. Altele, mai puţine,
sunt despre oraş/ traiul de oraş (Ploaie în oraş,
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Oraşul), Occident (faţă de care are o atitudine
amestecată) sau despre înstrăinare, şi legată de oraş
(deşi, la un moment dat, scrie: „Oraşul de piatră/ îmi
este leagănul./ În cacofonia infernalelor maşini/ mă
simt ca peştele în apă”), de Moscova (deşi, într-un
fragment de jurnal citat de Leo Butnaru, citim despre
studiile sale de literatură la Institutul „Gorki”, din
capitala URSS, unde „totul este foarte interesant” şi
„stai la lecţii ca la spectacol”) ş.a. (nu doar a sa, ci şi a
celor din neamul său, în poeme ca: Asociaţia buriaţilor
din Moscova, S-arunci în băltoacă pieritura de Pegas,
Singurătate, Oraşul („gigantica roată de bâlci/
deschizătoare de panoramă”; „buchete de pietre
moarte/ legate-n nemuritoare stiluri arhitecturale”;
„Hei, oamenilor!/ Ce trebuinţe vă nevoiesc să vă
îngrămădiţi/ în roiuri vuitoare?”) etc. Deşi deplânge
schimbarea, iubeşte istoria neamului său, nu e ancorat
în trecut: „E minunat şi trecutul,/ dar mai minunată-i
ziua de mâine./ O ştiu şi strămoşii”. Scrie despre jazz,
despre muzee, despre...
Dincolo de alte teme, de influenţele din marii poeţi
sovietici ai vremii ori ale autorilor de pe alte
meleaguri, probabil în lectura în original am putea
observa mai limpede felul în care a folosit vocabularul,
cum a construit tropii, cum şi dacă se întrepătrund
ecourile formelor orientale practicate de neamurile
mongole şi tătare din diverse locuri ale imensului
teritoriu populat de acestea cu altele, fie ele venite
dinspre poezia rusă, niponă (din aceasta din urmă nu
văd, totuşi, decât ceva paralele formale, eventual şi
tematice, mai puţin de tehnică intrinsecă/ „reguli”
tipice etc.) ş.a. Pe de altă parte, de notat că a scris mai
ales în limba rusă, mai puţine fiind cele în limba
buriată (buryaad helenmnai, cum se numeşte un poem
al lui Dondok Ulzituyev).
Nu ştiu dacă este privit şi acasă ca un clasic, nu am
cunoştinţă, ori dacă putem chiar face o paralelă cu
Labiş, şi dacă da (traducătorul vorbeşte despre „rocada
analogiilor”), din ce perspectivă a buriaţilor, dar
lecturând cartea aceasta am răsfoit, din nou, creaţiile
autorilor – nu puţini – din Buryatia, Mongolia,
Mongolia interioară9 sau din vreo parte a vaste lumi
tătare (de la Mahmud Crimeeanul ori Aşik Omer până
către zilele noastre, la Eşref Şemi-zade şi mai departe)
pe care i-am prezentat în principal în revistele
„Convorbiri literare” şi „Poezia”. De fiecare dată când
pătrund fie cu pasul şi ochiul, fie prin intermediul
lecturilor într-un colţ îndepărtat al lumii, care încă a
reuşit să mai păstreze nealterate fie şi fulgurări a ce au
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însemnat acele locuri odinioară, cu misterul, miturile,
cu farmecul aparte al legendelor şi arhetipurilor care
le-au făcut singulare, mă bucur şi mă întristez totodată.
Mă bucur pentru că am putut pătrunde şi câtuşi de
puţin dincolo de voalul care acoperă acel tip de cultură,
şi mă întristez văzând cum tot mai multe astfel de
minuni ale diversităţii omenirii se sting din atâtea şi
atâtea motive, unele ţinînd de o manieră eronată de a
înţelege/ a accepta ce înseamnă ceea ce numim
„globalizare”. Aşa am simţit şi citind această carte.
Dincolo de multele amintiri care au devenit dintr-o
dată limpezi, ca şi cum erau din nou la timpul prezent,
am încercat să îmi imaginez lumea lui Namjil
Nimbuev, aşa cum mi-a oferit-o în poezia sa, transpusă
în română de Leo Butnaru. Am simţit şi înstrăinarea
din sufletul poetului, dar şi dorul după meleagurile din
apropierea văii Barguzin10, unde, parcă, sub ocrotirea
munţilor (încă) înzăpeziţi am trecut cu privirea pe
lângă locul în care şamanul dansa străvechiul yohor11,
ascultând cum spiritele nomazilor de lângă Baikal din
vremurile de altădată băteau dinspre trecut, din lumea
lui Erleg Han12, toba pentru spiritele ogon13. Am
ascultat, parcă, auzindu-se din depărtările vremurilor
un cântec în stil hoomei14, şi parcă am auzit, cum
spune Namjil Nimbuev, tropotele „ultimului cal de pe
lume” plecând către ceruri, şi, apoi, am revenit în faţa
poemelor autorului buryat, unul interesant, a cărui
sosire în limba română, prin efortul lui Leo Butnaru,
care mi-a prilejuit multe alte lecturi aparte din spaţiul
rus/ ex-sovietic mai ales, poate prilejui o lectură
atractivă, interesantă.
Închei, pentru a rămâne încă în lumea lui Namjil
Nimbuev, cu un fragment din poezia sa:
„La cimitirul budist din capătul satului
în nopţi fără lună urlau sinistru
furioşi câini de pripas
care deja de multă vreme fuseseră împuşcaţi.
Linişte…”
Namjil Nimbuev, Fir de nisip în imensitatea Asiei, poeme,
prefaţă, traducere şi note de Leo Butnaru, coperta: George
Terziu, Editura Media Ton, Toronto, Canada, 2019, 152 p.

Note:
1. Abai Geser – om cu puteri de zeu, personaj al epopeii
cu acelaşi nume din Tibet şi Asia Centrală, care începe cu
un mit al creaţiei de sorginte lamaistă; considerată text
major pentru şamanismul siberian. Geser: fiul mai mic al
Stăpînului Cerurilor de Vest, Han Kurmas (Xah Xypмac).
O versiune buryată: fiul unui bătrîn de 70 de ani, Sengel
(Cзнзл), şi al soţiei sale de 60 de ani, Sengelen (Cзнгзлзн).
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2. Comandant în armata lui Genghis Han. (lb. mongolă:
baatar – războinic).
3. Sau tuvani: grup de populaţii turcice; cam 2/3 din
populaţia Republicii Tuva, din Federaţia Rusă; trăiesc şi în
alte districte din Rusia, în Mongolia, China (consideraţi
parte a minorităţii mongole). Mongolii îi numeau
Uriankhai (chineză: Wūliánghǎi). Limba (azi folosesc
alfabetul chirilic): nord-siberiană, familia limbilor turcice;
4 dialecte majore. Nomazi, animişti (şamanii au rol
important), şi lamaişti. Cei din Republica Buryatia îşi spun
etnici soyot (сойоты), sau „tuvanii din Oka”.
4. Gelug/ „Calea virtuţii”; fondator: Je Tsongkapa
Lobzang Dragpa (1357-1419). S-a spus că elevul lui, Gyalwa
Gedun Drupa, a fost prima din încarnările lui Dalai Lama.
5. 1822-1855. Primul buriat care a făcut studii superioare, după model occidental, şi cunoscut autor de studii
mongolice. [n. L. Butnaru].
6. Dans popular al buriaţilor, asemănător cu hora.
7. Rugăciune, în islam.
8. Eravna: orăşel, centru raional.
9. În recenzii la cărţile lor sau prin traduceri ale
operelor lor (pe unii i-am întâlnit în diverse locuri de pe
planetă), fie că sunt autori de lirică de sorginte niponă – din
Mongolia (Ariuntuya, Agvanjamba Batsaikhan, Burenbileg
Batsuuri, Urjin Khurelbaatar, S. Erkhembayar) – Mongolia
interioară (Yo Erdenetogtokh, Khokhkad Bukhmand, P.
Tsogtnaran, T. Bukhchuluu, B. Ganbold, Ch. Gyalbaa, Y.
Jargaldalai) sau nu – Danzanravjaa (Danzan Ravjaa),
Danzan Nyamaa, E. Bold ş.a.
10. Barguzin-Tukum – leagănul mitic al neamului
buryat. Valea Barguzin: cca. 3.100.300 ha; străbătură de
rîul cu acelaşi nume, lung de 416 km; numele: de la
„bargut”/ pustietate; mărginită de Munţii Barguzin (2840
m). Barguzin (Bargudzhin) Tukum, „Ţinutul luminii”, e
menţionat în mitologia mongolilor. Se spune că mama lui
Genghis Han era de aici, şi triburile locului nu s-au
împotrivit Marelui Han.
11. Yohor: vechi dans şamanic în cerc, în jurul focului.
Se poate dansa în cerc şi în jurul unui arbore/ unui obiect
sacru, şamanului care conduce ritualul. Poate dura ore în şir
şi se strigă şi yohor-o sau heeyo.
12. Stăpîn pe lumea cealaltă şi, după unii, şi al spiritelor
cereşti din est (tenger); şi judecător al morţilor: decide cine
merge în lumea cealaltă şi cine se reîncarnează..
13. Aici – spirite care îl ajută pe şaman.
14. Printre stilurile de muzică „de curte” tradiţionale în
Mongolia (şi zona din China) era cîntecul tip „chaoeryindao”. Un cîntăreţ interpreta tema principală, acompaniat în
fundal de alţii, pe ton de bas profund, continuu, ca un
zumzet. În Mongolia, în Altai, în regiunea chineză
Xianjing: un cîntăreţ interpretează tema, produce şi acel
sunet de bas „zumzăitor”: stil multitonal, „din gît”, numit
„haolinchaoer”, în chineză: „hoomei”; considerat caracteristic pentru nomazii Asiei, mai ales mongoli.
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FALSE CÓPII
DUPĂ NATURĂ
Constantin COROIU
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portret intelectual, dar şi fizic, e o perfectă
„copie după natură”, orice cititor cât de cât
avizat îl recunoaște imediat pe Mircea
Eliade. Numai latura morală a portretului
nu corespunde, în mare parte, realităţii. Or,
tocmai această nepotrivire (de caracter!) îl
scoate pe Grielescu din condiţia de „simplu
personaj” de ficțiune. Oricum, în cazul
romanului Ravelstein, discuţia nu se poate
situa doar în plan literar, naratologic, mai
ales că, repet, din acest punct de vedere
performanţa autorului este de tot modestă.
Dar cine e, de fapt, Radu Grielescu,
„simplul personaj” al lui Saul Bellow?!
Vela, soţia cinicului Chick – „o mare prietenă a
cuplului Grielescu” (Nanette şi Radu) – îi
propune acestuia să-i invite pe cei doi pentru a
face împreună o vizită la Chartres, deşi, îl asigură
Vela, „Nanette o să refuze – a renunţat demult la
astfel de excursii. Nu-i place să fie văzută la
lumina zilei”. Despre Grielescu, prietenul şi
partenerul de dialoguri filosofice şi psihologice al
lui Ravelstein, dar şi virtualul său biograf Chick
ştiu că este „un faimos erudit, nu tocmai un
discipol al lui Jung – dar nici un ne-jungian”, în
consecinţă „greu de categorisit”. Dar „Ravelstein,
care nu aducea nimănui acuze grave, spunea că
Grielescu fusese menţionat, de către alţi profesori
specializaţi în asemenea chestiuni, ca un fost
membru al Gărzii de Fier, organizaţia fascistă a
regimului din România de dinainte de război.
Lucrase la un serviciu cultural din străinătate în
timpul regimului nazist de la Bucureşti”. (p. 119).
La rândul său, într-o aparent altă ordine de idei,
Chick mărturiseşte: „Recunosc că Radu Grielescu

PROFILURI

În excelentele sale eseuri despre Mircea
Eliade pe care le-am citit în vremea din urmă întrun cotidian ieșean, istoricul și scriitorul Florin
Cântic se referă și la relația savantului român cu
Saul Bellov, iar în context, fie și în treacăt, la
romanul Ravelstein al marelui scriitor american.
Citindu-le, am fost tentat să revăd însemnările pe
care mi le-am făcut în 2001 la apariția cărții
amintite (Editura Polirom). Reacţiile și
controversele provocate, nu numai la noi, de acest
ultim roman al lui Saul Bellow au tins să
cantoneze mai mult într-o zonă culturalideologică (începând chiar cu textul care postfaţează cartea, semnat de Sorin Antohi). Mi s-a
părut și mi se pare și acum firesc, asta cu atât mai
mult cu cât, din punct de vedere estetic,
Ravelstein e un roman mediocru, departe de ceea
ce ne oferise autorul unor opere precum Darul lui
Humboldt (spre a da doar un singur exemplu),
apărut în traducerea Antoanetei Ralian, cu o
prefaţă de Dan Grigorescu, în 1979, la Univers,
editură de ţinută europeană, dispărută după 1990,
după ce făcuse epocă şi ne îmbogăţise biblioteca
cu ceea ce Michel Butor numea „un perete
somptuos de cărţi”.
Nicolae Manolescu nega atunci orice urmă
de... „cheie” în Ravelstein, scriind că „nu este
vorba în paginile romanului nici de Allan Bloom
şi nici de Mircea Eliade, ci de simple personaje,
nu avem nici o biografie şi nici un documentar”.
Nu am cunoştinţă ca vreun comentator să fi scris
că romanul este biografie sau documentar. Ceea
ce era și este de observat e că în „simplul
personaj” Radu Grielescu, savant renumit, venit
din Est, de la Marea Neagră, din Balcani, al cărui
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reprezintă modelul de comportament masculin
elegant în cercurile astea est-europene”, iar
Ravelstein (nume compus: ravel înseamnă nod,
încurcătură, iar ca verb: a încurca, dar şi a
descurca, a deznoda; stein, care trimite la
evreitatea personajului, înseamnă piatră – în
nemţeşte) îl întreabă: „Te referi la rahatul de
curtoazie şi de maniere de gentleman?” Chick
încuviinţează: „Da, mai mult sau mai puţin. Omul
atent, adică bărbatul cuviincios, îşi aminteşte de
zilele de naştere, de zilele de nuntă şi de alte
tandre aniversări. Trebuie să sărute mâna
doamnelor; să le trimită trandafiri, să le facă
plecăciuni, să le tragă scaunele în spate când se
aşază, să se repeadă să le deschidă uşa, să facă
aranjamente cu maitre d’hotel. În ambianţa asta
femeile aşteaptă să fie răsfăţate, adulate,
idealizate sau romanţate (...) Adică-i unul din
neghiobii ăia care fac pe chevalier a votre
service” – conchide Ravelstein, savantul şi
profesorul homosexual, ruinat, clipă de clipă, de
nemiloasa sida. Apare, cu numele său real de data
aceasta, şi Emil Cioran, invocat de acelaşi:
„Foarte des cei din Europa răsăriteană se
cramponează (s. mea) de Franţa, nu se simt bine
la ei acasă, ţara lor îi dezgustă, simt nevoia să se
vadă numai în lumină franţuzească. Asta i s-ar
putea aplica şi unei personalităţi ca Cioran – sau
chiar prietenului său Grielescu. Speră să se
prefacă în franţuji get-beget”. Altfel spus, nişte
parveniţi?! Peste nici 20 de pagini, Ravelstein îi
atrage atenţia lui Chick: „Grielescu se foloseşte
de tine. În ţara lui a fost un fascist. Avea nevoie ca
lucrul ăsta să fie uitat. Omul a fost un simpatizant
al lui Hitler. (...) Ţi-a dezminţit vreodată faptul că
a făcut parte din Garda de Fier? (...) Îţi mai aduci
aminte de masacrul din Bucureşti, când au atârnat
oamenii în cârligele de carne de la abator şi i-au
măcelărit – i-au jupuit de vii? (...) Ştii că
Grielescu a fost un discipol al lui Nae Ionescu, cel
care a înfiinţat Garda de Fier? Ţi l-a menţionat
vreodată?” (Nae Ionescu – fondatorul Gărzii de
Fier?! Inexactitate care, întrucât aici personajul
evocat apare chiar cu numele său real, ne duce
imediat cu gândul la tomul pseudoştiinţific al
Alexandrei Laignel-Lavastine din faimoasa ei
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carte defăimătoare, autoare de o jalnică lipsă de
probitate, despre ca Mircea Iorgulescu mărturisea
că nu o poate crede nici dacă i-ar spune că Parisul
este capitala Franței). Răspunzându-i, Chick îi
relatează: „Din când în când îl pomeneşte pe
Ionescu, dar de cele mai multe ori vorbeşte despre
zilele pe care le-a petrecut în India, unde a studiat
cu un profesor de yoga”. Replica nu întârzie şi
este mai mult decât prezumţioasă: „Asta-i poza
lui de fascinaţie orientală. Tu eşti fraier în privinţa
oamenilor, Chick, deşi nu eşti chiar atât de
inocent. Dar între voi e un acord tacit... E nevoie
să-l dezvălui eu făţiş?” Despre ce personaj să fie
oare vorba? Iată-l portretizat de Chick: „Adevărul
e că-mi plăcea să-l urmăresc pe Grielescu. Avea
o sumedenie de ticuri. Era un fumător nervos,
care ba îşi scurma pipa, ba şi-o îndesa, ba îi
destupa ţeava cu un curăţitor de sârmă, ba nivela
cu degetul cocoloşul de tutun din căuş. Era scurt
şi chel, dar îşi lăsa părul de la baza craniului să
crească şi să i se reverse peste guler. Ţeasta, larg
deschisă ca un estuar, era străbătută de
vinişoare; părea congestionată. Opusă calviţiei
de pepene oval-verzui a lui Ravelstein. În timp ce
agita curăţitoarele de pipă ca nişte omizi
păroase, Grielescu continua să dezvolte câte un
subiect ezoteric (cuvântul ezoteric este repetat
obsesiv pe parcursul celor 252 de pagini ale
romanului – n. mea). Avea sprâncene stufoase şi
faţa lui lată părea mereu pregătită pentru un
schimb de idei. Dar de fapt nu avea loc nici un
schimb, pentru că el se lansa într-o expunere
despre mit ori despre istorie, la care tu nu mai
aveai nimic de replicat”.
Aşadar, Ravelstein, pe numele său mic Abe,
crede că Grielescu îl „foloseşte ca paravan” pe
Chick (şi pe Vela) pentru a-şi ascunde trecutul de
„fascist”. Îi spune acestuia: „În anii treizeci, ca
naţionalist român, era violent pornit împotriva
evreilor. El nu era un arian – era un dac”. Aici
intervine şi o notă a autorului: „Pentru români
noţiunea de dac echivala cu cea de arian pentru
germani”. Prietenul şi partenerul său de disertaţii
„la gura sobei”, Chick, mărturiseşte: „Cunoşteam
destul de bine toate astea. Ştiam că Grielescu
avusese o legătură strânsă cu C. G. Jung, care se
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vedea pe sine ca un Crist arian. Dar cum să-i
ocoleşti pe erudiţii ăştia din Balcani, care dispun
de o infinită diversitate de preocupări şi de
talente – care sunt în acelaşi timp oameni de
ştiinţă şi filosofi, şi istorici, şi poeţi, care au
studiat sanscrita şi tamila şi care ţin conferinţe
despre mitologie la Sorbona; dar care, dacă îi iei
la bani mărunţi, ar putea să-ţi povestească despre
nişte persoane pe care le-au cunoscut vag în
gruparea antisemită paramilitară, numită Garda
de Fier?” (subl. mea). Şi încă: „Uneori, Radu
Grielescu vorbea despre şamanismul siberian;
alteori, despre tradiţiile de nuntă din Australia
primitivă. Se presupunea că ai venit la ei în vizită
numai ca să-l asculţi sau ca să înveţi de la Radu.
Doamna Grielescu chiar aranjase mobila din
salon în acest scop”. Care scop nu era însă
nicidecum, în opinia lui Ravelstein, unul
pedagogic. Abe dixit: „În felul ăsta Grielescu
deviază conversaţia de la dosarul lui de fascist.
Dar dosarul conţine ce a scris el despre sifilisul
evreiesc care infestează înalta civilizaţie din
Balcani”. Concluzia lui Chick întăreşte: „S-a
dovedit că Ravelstein a avut dreptate. Grielescu
se asociase cu naziştii, nu cu forma mai blândă a
fascismului italian (subl. mea). E greu de spus cât
de implicată în politică fusese doamna Grielescu.
Bănuiala mea este că în zilele premergătoare
războiului fusese doar o frumoasă elegantă, o
cuconiţă din înalta societate (...) Era cu neputinţă
să-ţi dai seama cât cunoştea din trecutul de Garda
de Fier al soţului ei. La sfârşitul anilor treizeci,
când nemţii cuceriseră Franţa, Polonia, Austria şi
Cehoslovacia, Grielescu era mare ştab cultural la
Londra şi, mai târziu, figură proeminentă la
Lisabona, sub dictatura lui Salazar”.
Ar fi oţios să comentez acest dialog, acest
„exerciţiu memorialistico-romanesc”. Exerciţiul
– subscriu la observaţia lui Sorin Antohi – „este
unul de aducere la lumină, descâlcire a iţelor,
lămurire a unui mister, poate chiar demascare”.
Dar, din păcate, şi de „diabolizare a lui Mircea
Eliade” care e „acuzat direct de crimă”, devenind
din ideolog, călău. „Rezumatul portretului lui
Eliade – constată pe bună dreptate eseistul –,
chiar într-un mod condiţional-dubitativ, este

Eliade = torţionar şi asasin”.
Că personajul lui Radu Grielescu este copia
falsă a savantului român nu mai încape nici o
îndoială, iar a încerca să susţinem că este vorba –
vezi Doamne! – de pură ficţiune ar fi cel puţin o
ipocrizie. Şi nu doar Eliade e perfect
recognoscibil în roman, ci şi alte multe
personalităţi, situaţii sau evenimente reale care
sunt transpuse în text aproape fără nici o urmă de
transfigurare, cu atât mai puţin una – nu-i aşa? –
artistică.
Ravelstein se înscrie, cum observa Malcolm
Bradbury, pe linia unor preocupări constante ale
lui Saul Bellow. El – subliniază Bradbury – „este
şi un autor care scrie despre lumea postumanistă:
lumea supravieţuitorilor, după Auschwitz; lumea
în care fiinţa este diminuată de marile oraşe,
strivită de scara maselor urbane şi de lipsa lor de
profunzime, de puterea ştiinţei şi de noul
cosmos...”. Or, romanul e nu doar unul „cu
cheie”, ci şi o scriere tezistă în sens superior,
tocmai în ideea formulată de Bradbury. Din
păcate, temele abordate, unele tangenţial, pe
parcursul conversaţiei dintre cele două personaje
principale ale romanului – Ravelstein şi Chick –,
reflecţiile privind istoria şi cultura, referirile
livreşti, încercările psihanalitice, schiţele de
portret, unele de o expresivitate ce vădesc aşazicând gheara leului, episoadele anecdotice etc.
nu se încheagă într-o construcţie epică de
anvergura la care ne-am fi aşteptat. Incongruenţa
nu înseamnă însă neapărat o deficienţă majoră, cu
atât mai mult cu cât romancierul pare a o fi
preferat. Nu puţine sunt paginile memorabile cum
ar fi, de pildă, chiar finalul cărţii, de un lirism
profund şi viguros, un tulburător poem al
extincţiei şi al reintegrării în eternul flux al
Universului. Este finalul celui din urmă roman al
unui mare scriitor, laureat al Premiului Nobel și al
Premiului Pulitzer. Al unui romancier care la data
scrierii lui se afla la crepuscul. Nu doar
existențial.
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A pleca sau a rămâne, aceasta-i întrebarea!
„Lumea se împarte în două categorii. Cei care pleacă.
Și cei care rămân.” Nu, nu e vreo sentențioasă rostire
a domnului ministru Vela, nu e începutul vreunei
ordonanțe militare, din cele care au ajuns să ne
reglementeze viețile cu un firesc tiranic aproape
înspăimântător. Este, pur și simplu – chiar simpluț –
începutul celui de al optulea roman al lui Sylvain
Prudhomme, Par les routes (Pe drumuri), apărut la
editura pariziană Gallimard, laureat al Premiului
Femina 2019. Un roman închinat… autostopului. Un
roman despre reexplorarea prieteniei, a iubirii, a
acestei nevoi uneori irepresibile de a arunca ancorele,
de a smulge rădăcinile, cu tot cu dorul înghesuit în
suflet, și de a pleca la drum. Asta, înainte de
Pandemie… î.P.
Mărturisesc că nu am făcut nicio ierarhizare a
marilor premii literare franceze din toamna trecută,
nu aveam un plan de abordare prioritară. Pur și
simplu, acum s-a nimerit să vină rândul lui Sylvain
Prudhomme. Dar în momentul în care am început să
scriu, ceva s-a cutremurat adânc în mine. Tot ceea ce
ne-a schimbat viața în cele două luni în care lumea sa oprit aruncă o lumină nebănuită asupra titlului și a
temei unui text peste care, poate, anterior, am fi trecut
cumva superficial. E un roman agreabil, cu accente
fierbinți, momente intense și câteva axe radiant
poetice. Dar nu e un roman major, din acelea care te
mută ființial, care te scutură din inerția
predictibilității și rutina confortului. Acum însă, îl
privesc ca pe o ciudățenie, nu prea știu de unde și
cum să-l apuc. Cum se pot schimba atât de radical
sensurile unei opere literare, cum e posibil să ni se
modifice în așa măsură interpretarea semnelor și
relaționarea
cu
referenții
reali
printr-o
recontextualizare brutală? Aproape că și transcrierea
titlului îmi pare o impietate. Pe drumuri… Cum îl
citim astăzi? Ca pe o utopie? Ca pe o distopie? Ca pe
o cronică a unor vremuri de foarte curând – dar cine
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știe pentru câtă vreme – apuse? Și cum îl vom citi
după? d.P.
„E o carte în care am încercat să vorbesc despre
dorința de libertate pe care o avem cu toții”, rostește
senin și firesc romancierul, venit să-și primească
premiul într-unul din saloanele foarte șicului Cerc al
Uniunii Interaliate din Paris. O aserțiune de o
banalitate aproape supărătoare în timpuri „normale”,
dar care sună dureros, frustrant, cinic într-un univers
care a început să-și mascheze, la propriu, libertatea…
Iată, chiar nu mă gândisem la asta până acum, dar
printre atâtea alte stări și obiceiuri care nu ni se vor
mai întoarce, poate, niciodată, e și această specială
„instituție” boemă a vagabondajului voluntar, a
neatârnării fericite și nepăsătoare, a întâlnirilor
neprevăzute, uneori uluitoare, când pândeam – cum
spune autorul – „criteriul suprem al ospitalității: să
fii capabil să-ți deschizi portiera mașinii pentru un
străin”! Într-un moment în care ne ocolim prietenii și
trecem strada ca să ne evităm cunoscuții, în care
tragem cu ochiul prin gard la grătarul vecinului fericit posesor al unui petic de grădină, sau ne uităm prin
sticla geamului cum se aprind și apoi cad florile în
pomi, evocarea dezinvolturii unei asemenea relații
spontane trezește revoltă și nostalgie. Echivalentul
„pandemic corect” al ospitalității din fraza de mai sus
ar fi iresponsabilitatea…
Gata! Să revenim la orizontul de așteptare î. P. în
cadrul căruia a fost scrisă cartea, un orizont deschis,
mobil, nonșalant, în care călătoriile erau încă spațiale
și nu introspective. Sau nu numai. Născut în 1979 la
Seyne-sur-Mer, Sylvain Prudhomme și-a petrecut
copilăria în diverse țări din Africa, înainte de a se
întoarce în Franța, la Paris, unde a studiat Literele,
obținând apoi și dificila „agrégation”. A scris mai
multe romane, între care Là, avait dit Bahi (Premiul
Louis Guilloux 2012), Les Grands (2014),
sau Légende (2016), dar a cules și povești în Beninul
de nord, de pildă, publicate sub titlul Contes du pays
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tammari (Karthala, 2003), a scris reportaje și a dezvoltat o serie de lecturi muzicale cu feluriți tovarăși
de drum, îndeosebi africani și francezi.
Pe drumuri e încă o dovadă a capacității autorului
de a identifica potențialul romanesc și poetic al unor
situații obișnuite, deși cumva ex-centrice în raport cu
preocupările – grave, istorice, sau măcar sociale – ale
romanelor de succes apărute în ultimii ani în
Hexagon. Fiecare nouă apariție semnată Sylvain
Prudhomme te face să treci de la mirare la
nedumerire, apoi la încântare, în general, fără să poți
spune limpede în ce constă farmecul și forța textelor
sale. Unul din elemente este, cu siguranță, și absența
punctuației expresive, ceea ce determină cititorul săși aleagă singur spectrul nuanțelor participativ-afective, să se implice așadar mai adânc în structurarea
universului interactiv de comunicare cu naratorul.
Romanul începe cu o (e)lipsă. Șaptesprezece ani
separă doi bărbați ajunși la vârsta critică de 40 de ani.
Sacha, scriitor parizian celibatar, căutând liniștea și
singurătatea propice creației, proaspăt instalat în
orășelul V., din sud-estul Franței, unde dă din întâmplare (?) peste un vechi prieten cu care locuise și
călătorise în vremea studenției lor. Prietenul nu are
nume, ci doar o funcție destinală, e desemnat mereu
ca „autostopistul”. El trăiește cu atrăgătoarea Marie
și cu fiul lor, Agustin, dar nu adastă niciodată prea
mult timp acasă, ci pornește adesea la drum, face
autostopul fără vreun obiectiv precis, pur și simplu
pleacă să întâlnească lumea, oamenii, acesta fiind
resortul său vital. Fără să fugă de ceva sau de cineva.
„Am întâlnit puțini oameni în viață pentru care
celălalt să nu fie niciodată o povară, o istovire, o
plictiseală. Ci dimpotrivă, o șansă. O sărbătoare.
Posibilitatea unui supliment de viață. Autostopistul
era dintre aceștia. Ca și cum ar fi avut mereu în minte
gândul că fiecare ființă așezată pe calea lui nu avea,
poate, să se mai afle niciodată acolo”.
Inevitabil, în timpul absențelor sale, Sacha se
apropie tot mai mult de Marie și de Agustin. Puține
cuvinte și foarte puține elemente de psihologie vin să
susțină motivații și interpretări. Alegerile noastre de
viață, dorințele, neîmplinirile, visele sau
permanentele noastre contradicții se regăsesc nud,
aspru, mineral aproape în profilurile celor doi
prieteni. Paradoxali, de altfel, în alcătuirea lor. Unul,
sedentar, fără legături familiale sau amoroase, trăind
din cărți; celălalt, neastâmpărat, trăind din plecări și
întoarceri la familia sa, care se hrănește din așteptări.

Călătorii în afară și spre înăuntru, în care cuvintele,
chiar așa sumare cum par, joacă un rol esențial.
Cuvintele scriitorului Sasha, cele din traducerile
literare ale Mariei, sau cele din cărțile poștale trimise
de autostopist. Dar și cele ale poeziei, subtil izvor
subteran al cărții, cele care se agită senzual și libertin
în fundalul cu iz de Giono și de Kerouac, sau cele din
inegalabila muzică a lui Leonard Cohen fredonând
Famous Blue Raincoat, cântec emblematic,
încăpățânat, obsesiv, în care e vorba despre o fată
iubită de doi băieți, dintre care unul îi spune
celuilalt: „Mă bucur că ai apărut în drumul meu“…
Nici nu mai e nevoie de altă cheie de lectură. De altfel, autorul nu pronunță nimic definitiv, nu judecă, nu
așază lucrurile într-o matcă imuabilă, ci rămâne
deschis tuturor posibilelor, tuturor nuanțelor de sens
și emoții, adesea ambivalente sau confuze care ne
smălțuiesc viața, fără a ceda resemnării, tristeții sau
disperării, dimpotrivă, conturând o tot mai rară literatură luminoasă, construită pe bucuria curată a întâlnirii, a mișcării spre celălalt. Cu delicatețe și profunzime. Cu genul acela special de intensitate al străinului camusian, sau al insulei houellebecquiene…
„Cartea mea, precizează Sylvain Prudhomme,
este și despre libertatea pe care le-o acordăm celor
pe care îi iubim”.
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UN PROFESOR DRAG
Ioana COSTA
Despărţirile sînt, uneori, imposibil de cuprins
cu mintea; refuzăm să le acceptăm şi simţim că
sîntem îndreptăţiţi să le alungăm într-un colţ atît
de îndepărtat al realităţii, încît ajung în afara ei.
Ducem mai departe un dialog de o viaţă întreagă
şi ne bucurăm, firesc, de prelungirea amintirilor,
într-o neîntreruptă aducere în prezent.
Profesorul Alexandru Barnea (1944-2020)
rămîne pentru totdeauna clasicistul erudit şi
arheologul neobosit, o personalitate de o rară
vitalitate profesională şi umană, aureolată de
umor şi generozitate. Licenţiat în filologie
clasică, doctor în istorie, profesor al
Universităţii din Bucureşti şi cercetător la
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, a fost
mereu un stâlp de lumină al întâlnirii dintre
filologie şi istorie, lăsînd o amprentă de neşters
deopotrivă în mintea şi în sufletul nostru. O
înseriere oricît de succintă a publicaţiilor sale –
cele mai multe aflîndu-se în descendenţa directă
a prezenţei de decenii întregi pe şantiere
arheologice – impresionează prin amploare şi
prin impact. Dacă ar fi să alegem un singur
reper, am spune Tropaeum Traiani, pentru că
numele lui Alexandru Barnea se identifică fără
rest cu monumentul de la Adamclisi, aşezare
căreia i-a devenit, pe deplin meritat, Cetăţean de
onoare: un titlu care, departe de a fi o simplă
diplomă, este o înscriere autentică în istoria
milenară.
Membru (şi preşedinte în 1999-2002) al
Comisiei Naţionale de Arheologie, misionar
permanent al Institut Français d’Archéologie
Orientale din Cairo, preşedinte al Societăţii de
Ştiinţe Istorice din România (din 2019),
Alexandru Barnea a fost, pînă în 2019,

preşedintele Societăţii de Studii Clasice, căreia i
s-a dedicat cu energie, ţinînd cumpăna între
filologie şi istorie, între învăţămînt şi cercetare.
Ne despărţim de Domnia Sa rememorând un
epitaf în stil ovidian pe care îl compusese în
toamna anului trecut cînd, nereuşind – oricît ar fi
vrut – să se afle în acelaşi timp la Sesiunea
anuală Pontica, de la Constanţa, şi la
Simpozionul naţional al Societăţii de Studii
Clasice, ne-a fost alături cu gîndul său cald:
Hic ego qui studio antiquorum uitam castrorum,
Ingenio refici Sandro quaesitor meo;
At tibi qui transis ne sit graue quisquis
explorasti,
Dicere Alexandri fortiter studia crescent.

Zîmbetul din toamnă s-a înlăcrimat acum.
Amintirile însă rămîn pline de lumină şi de
recunoştinţă.
Dragoş COJOCARU
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„Somos todos amantes de esta Tierra.”
Plácido DOMINGO

CAPODOPERE LIRICE
PE SCENA IEŞEANĂ
Dragoş COJOCARU
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Opera din Iaşi şi-a trăit stagiunile succesive,
cu bune şi cu rele, ajungând, nu demult, să se
bucure de o nouă perioadă de înflorire
artistică, apreciată de public, sub conducerea
instituţională a Beatricei Rancea. O primă
constatare a acestei, din mai multe puncte de
vedere, surprinzătore renaşteri a fost, în
teatru, în urmă cu câţiva ani, montarea lui
Andrei Şerban a spectacolului cu Indiile
galante de Jean-Philippe Rameau: o
producţie concepută pentru Opéra Bastille,
care la Iaşi a avut parte de o efervescenţă
scenică (reflectată ardent în rândurile
audienţei) net superioară în raport cu reuşita
pariziană (la rândul ei, consfinţită de o
transmisiune televizată de intensă circulaţie).
Acel spectacol a constituit, pentru autorul
acestor pagini, un şoc pozitiv de o
amplitudine considerabilă, care, însă, dintr-o
păguboasă inerţie şi din alte motive de ordin
subiectiv, nu a determinat conceperea unei cronici
în cadrul prezentului proiect, destinat din capul
locului circuitului internaţional. În intenţia mea,
lacuna va fi acoperită în ciclul unui „Lornion
retrospectiv”, dedicat unei serii consistente de
spectacole vizionate în teatru, dar rămase, până
acum, pe dinafară. Deocamdată, iată că a sosit
timpul să spargem gheaţa cu cele două evenimente
recente la care ne-am hotărât să facem referire.
Capodopera donizettiană L’elisir d’amore a
prilejuit o electrizantă reprezentaţie în seara de 23
februarie. Sub bagheta dirijorului Alessandro
Cedrone, nemuritoarele melodii ale Maestrului
bergamasc au curentat năvalnic sensibilitatea
ascultătorului, al cărui ochi, obosit de perversiunile
regizorale ce sufocă peisajul liric internaţional, se
bucura, pe de altă parte, de o montare în esenţă

LORNIONUL GALACTIC

Cu puţin timp înainte de aplicarea măsurilor de
izolare impuse de pandemia curentă, am cedat
tentaţiilor cu care afişul Operei Naţionale Române
din Iaşi mă tot îmbia de o bună bucată de vreme,
alegând, pentru această întoarcere îndelung
amânată în spaţiul ce mi-a marcat copilăria şi
adolescenţa, două din titlurile legate de cele mai
timpurii amintiri din universul teatrului liric.
Totodată, era vorba de cele două titluri care, în
cuprinsul generos al repertoriului romantic italian,
ocupă, în topul personal, ocupă poziţia fruntaşă, în
domeniul comic şi, respectiv, tragic: L’elisir
d’amore şi, respectiv, Rigoletto.
La începutul anilor ’70, Opera ieşeană se baza
pe distribuţii care astăzi, în peisajul internaţional,
ar părea de domeniul fantasticului. În Elixirul...,
bunăoară, şarmul, caricatural la modul elegant
(chiar nobil, aş zice), cu care, purtând redingotă
albastră şi perucă portocalie, Nicolae Sasu îşi lăuda
magica licoare, sau fanfaronada ce scăpăra de sub
sprâncenele de miles gloriosus ale lui Emil
Pinghireac, vocile lor frumos timbrate şi melodios
intonate, simpatia pe care o emanau prezenţele lor
scenice şi jocul lor actoricesc propuneau modele
inegalabile chiar şi pentru acele vremuri. În
Rigoletto, apoi, temperamentul dirijoral înfocat al
maestrului Corneliu Calistru, siguranţa acutelor
„împuşcate” de tenorul Nicolae Prescorniţoiu, sau
dramatismul vocal al baritonului Ion Soanea, au
întipărit în mintea subsemnatului repere ce răsună
încă în amintire cu o prospeţime dictată nu doar de
pregnanţa primelor impresii, ci mai ales de
înălţimea performanţei artistice la care, cu iniţială
naivitate, asistam în pragul galaxiei ce mi se
deschidea şi prin care urma să parcurg nenumărate
itinerarii...
Între timp, în decursul unei jumătăţi de veac,
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Andrei Fermeşanu
tradiţională, în care doar un număr de umbrele
multicolore făceau vizuală stridenţă. În rolul titular,
simpaticissimul tenor Andrei Fermeşanu şi-a etalat
abundent frumoasa voce lirică, convingând
publicul în piesa de rezistenţă a partiturii, aria Una
furtiva lagrima, şi a jucat atât de natural naivitatea
incorigibilă a lui Nemorino, încât, dacă nu l-aş fi
văzut şi în roluri de caracter diferit, mi-ar fi fost
greu să desluşesc între firea personajului şi
psihologia interpretului: este, acesta, un semn al
artei autentice. Parteneră de scenă i-a fost frumoasa
soprană Cristina Grigoraş, care a înlocuit-o în
ultimul moment pe titulara rolului, îmbolnăvită
intempestiv. Ea a dat dovada irefutabilă a stăpânirii
rolului Adinei până la cele mai mici amănunte,
mlădiindu-şi glasul cristalin pe fondul unui joc de
scenă de cel mai înalt nivel. O prezenţă scenică de
mare efect a adus şi baritonul Alexandru
Constantin, un Belcore cu o voce frumoasă ce
slujea în termeni exemplari exigenţele celui mai
curat bel canto, cu un simţ al umorului bine dozat
şi cu o ştiinţă a accentuării dramatice (în acest caz,
mai bine zis, comice), exploatată la maximum în
versul fatal „Son galante... e son sargente”. La
rândul său, baritonul Andrei Yvan s-a dat peste cap
să rezolve dificultăţile de virtuozitate ale lui
Dulcamara, rol de buffo în partitură, dar profesor,
precum se ştie, în toate artele: o încleştare din care
a ieşit cu fruntea sus, deşi abundent sudată în urma
unui maraton scenic în care nu a precupeţit nici un
efort. În sfârşit, Angelica Mecu Solomon s-a
alăturat cu competenţă adorabilului cvartet de
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protagnişti, creionând o Giannetta în acord cu
dimensiunea, discretă dar absolut necesară, a
rolului. Dar nu vom trece mai departe înainte de a
menţiona contribuţia strălucitoare a corului Operei
din Iaşi, atât în materie de precizie muzicală, cât şi
prin elaborata mişcare scenică a individualităţilor
care îl alcătuiesc. A fost o seară, pe drept cuvânt,
memorabilă în context internaţional.
Nu mai puţin impresionantă a fost, de această
dată la modul tragic, reprezentaţia cu Rigoletto, la
care m-am dus, mărturisesc acum cu plăcere,
dominat de un anume scepticism, dată fiind
dificultatea supremă a rolurilor celor trei
protagonişti. Mizanscena nu mai era una
tradiţională, dar, pe de altă parte, nici nu suferea de
crâncena apucătură a pervertirilor anacroniste duse
până în pânzele albe, şi aceasta printr-o bună doză
de minimalism abstracţionist. Însă, oricum, cele
câteva opţiuni discutabile ale regiei (ca de pildă,
inversarea prin gestica baritonului, în ultimul act, a
raportului dintre bufonul aparent triumfător şi
potentatul aparent răpus) au fost suplinite cu vârf şi
îndesat prin dăruirea interpreţilor chemaţi sa dea
viaţă incomparabilei capodopere verdiene. Aflată
la debutul într-un rol principal, tânăra soprană
Manuela Ipate a fost o Gilda emoţionantă nu doar
prin credibilitatea asigurată de vârsta fragedă şi
silueta suplă, ci şi prin admirabila ştiinţă a
intonării, bizuindu-se şi pe o vocalitate în măsură a
rezolva fără temeri atât aspectele de coloratură, cât
şi pasajele profund lirice ale adolescentinului

Florin Guzgă
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personaj, pentru a străluci, în final, şi printr-o
adecvare dramatică în momentul decizional al
sacrificiului. Emoţionantă a fost şi izbucnirea în
lacrimi a interpretei atunci când la aplauzele finale,
a fost întâmpinată de public cu o ovaţie
zguduitoare. Deja încercat în roluri dificile, tenorul
Florin Guzgă a interpretat un Duce de Mantova
admirabil din toate punctele de vedere. Mai întâi,
prezenţa cuceritoare a seducătorului aristocrat a
convins de la bun început. Dar această convingere
s-a întărit de îndată, o dată cu atacarea baladei
Questa o quella, în care tenorul a demonstrat să ştie
să cânte la fel bine precum arată fiziceşte. Înzestrat
cu o voce eminamente lirică, omul nostru a strălucit
în mod deosebit atât prin temeritatea registrului
acut, cât şi, mai cu seamă apreciabil pentru
adevăraţii cunoscători ai cântului frumos italian,
printr-o acurateţe a frazării şi a intonaţiei (plus
perfecta pronunţie în limba italiană), rar întâlnită
chiar la cântăreţii de o anumită anvergură din patria
lui Verdi. Astfel, dacă datele vocale în sine îl
plasează în categoria liric-tenorală a lui Beniamino
Gigli şi a lui Luciano Pavarotti, ştiinţa expresiei
lingvistic-dramatice îl ridică la super-nivelul
cântăreţilor-actori din speţa lui Giuseppe Di
Stefano şi a lui Plácido Domingo. Important e să se
ţină pe această cale augustă. Deocamdată, Opera
din Iaşi dispune, iată, de doi tenori de o prestanţă
cu care nu multe teatre de pe mapamond s-ar putea
lăuda. Mai departe, rolul titular din Rigoletto a fost
susţinut de un invitat din Bulgaria, baritonul
Ventseslav Anastasov: o voce de o soliditate
stâncoasă în emisie, cu o tenacitate care l-a ajutat să
supravieţuiască fără consecinţe nefaste inclusiv
pasajelor din duetul cu Gilda, scrise într-un registru
mai înalt decât îi convine artistului prin înzestrarea
naturală. Cântăreţul bulgar a depăşit, astfel, una
câte una, fără a cădea în greşeală, imensa
problematică a acestui rol al rolurilor, atingând
paroxismul o dată cu strigătul ultim: „Ah, la
maledizione!”. Pe următorul palier dimensional al
partiturii, foarte tânărul bas Teodor Busnea a
impresionat prin gravitatea vocală fără de care
Sparafucile nu are ce căuta pe scenă, el producând
cu naturaleţe faimoasa „pedală” de ieşire din duetul
cu Rigoletto, în timp ce arătoasa mezzo-soprană
Maria Macsim Nicoară i-a fost o foarte profitabilă
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surioară, Maddalena, de o dezinvoltură scenică pe
alocuri debordantă. Un alt artist invitat, de această
dată de peste Prut, basul Boris Materinco, a tunat şi
a fulgerat corespunzător în întunecatul rol al lui
Monterone. Trecând, apoi, la rolurile de o mai mică
întindere, Andrei Yvan a dat viaţă unui jucăuş
Marullo, iar Olivian Andrişoae i-a ţinut o plăcută
companie Ducelui în calitate de Matteo Borsa;
Valentin Călugărici a fost un Conte Ceprano
supărăcios, pe bună dreptate atunci când obicetul
asalturilor amoroase ducale era Contesa jucată de
Angelica Mecu Solomon; Brânduşa Moţoc a fost o
Giovanna credibilă, distribuţia fiind completată cu
succes de Gabriel Doru (Un paj, rol atribuit de
compozitor vocii de soprană) şi de Florin Roman
(Un uşier, destinat să vestească trecerea spre
temniţă a ameninţătorului rostitor al blestemului).
Încă o dată, corul Operei noastre a ştiut să fructifice
plenar magnifica ofertă verdiană, sub evident
competenta coordonare a maestrului Manuel
Giugula. Şi dacă, în scena uciderii Gildei, orchestra
nu a redat chiar la modul ucigător violenţa încifrată
în partitură (acea violenţă, de altfel, fără precedent
în istoria muzicii, cum observa un reputat
comentator al repertoriului vizat), toată
reprezentaţia, în ansamblu şi în amănunte, s-a
ridicat, sub aceeaşi italiană conducere muzicală a
maestrului Alessandro Cedrone, la standardele unei
reuşite artistice pe deplin lăudabile la aceeaşi scară
planetară la care, adesea fără prea multe motive de
satisfacţie, ne-am obişnuit a privi şi asculta marele
repertoriu.
G. Donizetti: L’elisir d’amore. Iaşi, Opera Naţională
Română. 23 Februarie 2020. Nemorino: Andrei
Fermeşanu; Adina: Cristina Grigoraş; Belcore: Alexandru
Constantin; Dulcamara: Andrei Yvan; Giannetta: Angelica
Mecu Solomon. Scenografie: Rodica Arghir. Dirijor:
Alessandro Cedrone.
G. Verdi: Rigoletto. Iaşi, Opera Naţională Română. 6
Martie 2020. Rigoletto: Ventseslav Anastasov; Ducele de
Mantova: Florin Guzgă; Gilda: Manuela Ipate; Sparafucile:
Teodor Busnea; Maddalena: Maria Macsim Nicoară;
Monterone: Boris Materinco; Marullo: Andrei Yvan;
Borsa: Olivian Andrişoae; Contele Ceprano: Valentin
Călugărici; Contesa Ceprano: Angelica Mecu Solomon;
Giovanna: Brânduşa Moţoc; Un paj: Gabriel Doru; Un
uşier: Florin Roman. Scenografie: Mauro Tinti. Regie:
Marco Spada. Dirijor: Alessandro Cedrone.
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DMITRI ŞOSTAKOVICI:
PORTRET MIŞCAT, MARTOR
AL UNUI SECOL TRAGIC (XII)
1948-1953: UMILINŢELE

Alex VASILIU
În finalul episodului al XI-lea am prefigurat noua
perioadă neagră din viața lumii muzicale sovietice, prin
contagiune, din țările devenite comuniste, perioadă
începută în 1946 dar marcată din 1948 până în 1953 de
recrudescența intransigenței, a violenței doctrinare.
Scenele terifiante petrecute atunci l-au marcat profund pe
muzician aducându-l în stări nervoase paroxistice (în
mod uimitor, cu puține efecte vizibile), l-au obligat la un
comportament dublu în viața publică, i-au alterat
gândirea de compozitor, imaginea pe care o avea în
lumea muzicală vest-europeană și americană,
introducând în circuitele publicistic și muzicologic
interpretări eronate care mai circulă, din nefericire.
Evocările unor personalități ale artei sonore culte,
martore la acele evenimente, documentele din presa
vremii, lucrările pe care Șostakovici a fost nevoit să le
compună alcătuiesc o imagine a luptei artistului cu epoca
sa.
Împreună cu Prokofiev, Haciaturian și ceilalți
compozitori sovietici aspru criticați la 10 februarie 1948
în Rezoluția ideologului-șef Andrei Jdanov, Șostakovici a
fost pus la zid în săptămâna 17-26 februarie, cât au durat
adunarea Uniunii Compozitorilor. După înlocuirea
conducerii Uniunii cu personaje docile, orice aderent la
ideile, la tehnicile de compoziție cultivate de cei blamați,
preluate de la corifeii modernismului activi în Europa de
Vest și în America de Nord, au ajuns ținte ale criticilor
acerbe. Intransigența noii conduceri, la vârful căreia a
fost plasat Tihon Hrenikov, s-a dovedit atât de mare încât
vorbitorii și-au făcut umili mea culpa, dar au fost
întrerupți, admonestați – de la tribună și din rândul
sutelor de participanți aduși din toată țara. Soprana
Galina Vișnevskaia, nume proeminent al scenei lirice
mondiale, a povestit calvarul prin care a trecut
Șostakovici, când i-a venit rândul:
În sala Conservatorului, plină de nu mai aveai unde
să arunci un ac, Șostakovici stătea singur, la o masă
izolată. Era o regulă: nimeni nu se așeza alături de
victimă. Ca la o execuție publică. De altfel, asta și era.
Singura diferență consta în aceea că, în loc să te suprime,
călăii aveau mărinimia să te lase viu, acoperit de scuipat.
Plăteai mărinimia stând așezat la masă, ascultând tot ce
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ți se arunca în față, recunoscându-ți greșelile și
pocăindu-te. Nu se punea doar problema să recunoști în
sinea ta: nu, trebuia „să te urci pe scaun” și să-ți
recunoști vina cu voce tare, explicit, trădându-ți în public
idealurile. Și peste toate astea, trebuia să mulțumești
Partidului, guvernului, în mod special tovarășului
Stalin.1
Opera Marea prietenie de Muradeli a constituit doar
pretextul campaniei oficiale împotriva compozitorilor
sovietici acuzați, printre altele, de formalism. Ca dovadă,
trăgând concluziile săptămânii de „dezbateri”, T.
Hrenikov a trecut sub tăcere această lucrare ce nu i-a
plăcut defel lui Stalin, fiind blamată cu puțin timp înainte,
dar i-a luat în colimator pe Prokofiev și pe Haciaturian,
concentrându-și criticile asupra lui Șostakovici.
Anatemele au vizat limbajul abstract al muzicii sale,
reprezentarea frecventă a ideilor și sentimentelor străine
artei realiste sovietice, convulsiile sale expresioniste,
fenomenele nevrotice, refugierea în sfere anormale,
respingătoare și patologice.2 Cum Șostakovici preda
compoziția, același Hrenikov a pus problema influenței
„nefaste” a profesorului asupra studenților, fiind de
înțeles pentru toată lumea că erau inevitabile măsurile
disciplinare dorite la cel mai înalt nivel: eliminarea sa de
la catedrele Conservatoarelor din Moscova și din fostul
Leningrad. Campania atât de violentă împotriva lui
Șostakovici a fost considerată necesară pentru că era cel
mai important compozitor sovietic, pentru că avea
influență puternică asupra studenților, pentru a se
demonstra că nimeni nu scapă intransigenței ideologice.
Cunoscut ca un om extrem de sensibil, un compozitor
dornic întotdeauna să-i fie cântate lucrările (dovadă
numărul imens de creații, în toate genurile muzicale),
știindu-se că era invidiat de mulți confrați (inclusiv de
Prokofiev), nu poate fi exclusă intenția conducătorului
suprem de a-l forța pe Șostakovici să se alinieze
directivelor.
Calvarul acuzațiilor, tensiunea de-a dreptul
insuportabilă au continuat în săptămâna 19-25 aprilie
1948, când s-a desfășurat primul congres al Uniunii
compozitorilor sovietici. Vorbitorii nenumărați de la
tribună au lansat acuzații peste acuzații la adresa
CONVORBIRI LITERARE

compozitorilor numiți în Rezoluția-Jdanov din februarie.
Evident, cea mai așteptată a fost reacția lui Dmitri
Șostakovici. El a fost programat să ia cuvântul abia în a
șasea zi a congresului. Dată fiind valoarea lui artistică,
premiile „Stalin” ce i se acordaseră, rămâne evidentă și
azi umilirea la care l-au supus organizatorii acordându-i
dreptul la cuvânt atât de târziu. Textul ce i s-a dat spre
lectură cu glas tare în fața întregii adunări, fără a avea
posibilitatea de a-l cunoaște în prealabil, a rămas un
document impresionant, trist, al situației degradante în
care a fost adus și cel ce era considerat în 1948 unul
dintre cei mai valoroși compozitori ai timpului:
[…] Chiar dacă îmi este penibil să aud că muzica
mea este condamnată, și mai ales să aud că este
condamnată de Comitetul central, știu că Partidul are
dreptate, că Partidul nu-mi vrea decât binele, că este
datoria mea să găsesc drumurile care mă vor duce spre
o creație socialistă, realistă, apropiată de popor. Știu că
nu-mi va fi ușor să scriu altfel, că nu va fi posibil atât de
repede cum doresc, și cum doresc fără îndoială colegii
mei. Dar nu trebuie să renunț să caut noi modalități
pentru că sunt artist sovietic și am fost educat în Uniunea
Sovietică. Trebuie deci să găsesc drumul care mă va duce
până la sufletul poporului, și îl voi găsi.3
Chiar dacă în numeroasele cuvântări și texte care i sau cerut Șostakovici s-a exprimat într-un limbaj
conformist dar nu servil, rândurile citate dovedesc
supunerea umilitoare de care a trebuit să dea dovadă acest
muzician genial cu o personalitate preponderent
anxioasă. Noul președinte al Uniunii compozitorilor a
apreciat atitudinea lui Șostakovici, toți cei din sală au
aplaudat, însă, imediat compozitorul și-a văzut lucrările
scoase din repertoriile orchestrelor, din programele
radiofonice, presa a difuzat șuvoaie de articole critice la
adresa muzicii sale „scrise” de tot felul de „oameni ai
muncii” indignați, pedagogul a ajuns în situația de a fi
profund jignit, fără drept de apel, când la Conservatorul
din Moscova i s-a refuzat cheia sălii unde își susținea
cursurile, iar la instituția similară din fostul Leningrad a
citit pe un afiș că a fost demis din postul de profesor
„pentru incompetență”... Un singur gest l-a mulțumit,
poate, cât de cât: în urma îndepărtării forțate a
profesorului său, Mstislav Rostropovici, care avea să
devină unul dintre cei mai valoroși violonceliști ai lumii,
a refuzat un timp să intre în sălile de curs ale
Conservatorului!
Umilințele au continuat. Fiind periculos să se retragă
din viața publică, Șostakovici a participat la tot felul de
întruniri, a citit în public, rapid cum îi era obiceiul, o
grămadă de texte de propagandă, a semnat apeluri
politice fără ca să-și arunce ochii pe conținut. Pentru a-și
întreține familia, a trebuit să compună din nou într-un gen
pentru care, după cum dăduse de înțeles odată studenților,
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nu mai avea prea multă considerație: muzică de film.4
Din 1948-1949 datează partiturile sale pentru producțiile
cinematografice Tânăra gardă (ecranizare a romanului
cu același titlu de Aleksandr Fadeev), Miciurin, Întâlnire
pe Elba, Căderea Berlinului. În contextul luptei lui
Șostakovici cu regimul opresiv al lui Stalin se cuvine
menționat că autorul romanului, Fadeev, chinuit de
remușcări în urma unei greșeli involuntare în privința
unui personaj, dezamăgit de experiențele negative trăite
decenii la rând ca militant comunist convins5, Fadeev a
trimis înainte de a se sinucide la 13 mai 1956 o scrisoare
comitetului central al partidului comunist sovietic în care
a menționat:
Nu văd nici o posibilitate de a continua să trăiesc,
fiindcă arta, căreia i-am dăruit întreaga mea viață, este
sufocată de conducerea incultă și sigură de sine a
partidului, iar asta nu se poate îndrepta.6
Dorința de a-i fi interpretate lucrările și sentimentul
datoriei față de propria conștiință profesional-artistică lau obligat mereu pe Șostakovici să ducă o viață dublă de
compozitor – pentru a se conforma directivelor oficiale și
pentru sertar. Așa cum în timpul dramaticelor evenimente
din februarie-aprilie 1948, odată întors acasă de la
ședințele violente a găsit inspirație, energie și
determinare să continue elaborarea primului Concert
pentru vioară, început în 1947, ascuns până după moartea
lui Stalin și devenit o lucrare fundamentală din
repertoriul pentru vioară al secolului XX7, imediat după
închiderea congresului a scris de plăcerea lui Micul
paradis pentru solist, cor și pian. O creație-supapă de
evacuare a frustrărilor suferite de Șostakovici din cauza
politrucilor Jdanov, Asafiev, Șepilov, Apostolov și
Iarustovski, în care este citată cu o subtilă ironie una
dintre melodiile preferate de Stalin: Suliko.
Cred că, în afara intransigenței cu care îi trata și pe
artiști, în cazul de față pe compozitori, regimul sovietic a
avut în 1948 ca argument de a-l constrânge pe
Șostakovici să scrie lucrări proletcultiste numeroasele
sale creații anterioare și cele foarte noi, încă
necomandate, ajunse deja pe portativele compozitorului
din prevedere. Așa se poate explica, doar pentru
intervalul scurt 1946-1948, existența Poemului patriei
pentru mezzosoprană, tenor, doi baritoni, cor și orchestră
(opus 74), muzica pentru filmele de propagandă. Două
directive principale enunțate în Rezoluția din 10 februarie
1948 au fost necesitatea compunerii lucrărilor în limbaj
cât mai simplu, spre a fi înțelese de publicul larg și
cultivarea genurilor vocale – coruri, cantate, oratorii,
opere (care permiteau cenzurii să le aprecieze ori să le
respingă în funcție de text). În consecință, Șostakovici nu
a avut încotro – în 1949, a compus oratoriul Cântecul
pădurilor. Și alți compozitori dur atacați în mod oficial
cu un an înainte au făcut pe plac regimului comunist. Tot
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în 1949, cu un an înainte de a muri, Nikolai Miaskovski
a scris a XXVII-a simfonie, Serghei Prokofiev a
definitivat în 1950 un oratoriu, De strajă păcii, Aram
Haciaturian a semnat Cântecul comsomolului, lucrările
orchestrale Odă în memoria lui Vladimir Ilici Lenin
(1948), Poem triumfal (1950). Exemple mai sunt.
Oratoriul lui Șostakovici Cântecul pădurilor pentru
tenor, bas, cor de copii și orchestră (opus 81) a constituit
obolul său la imensa campanie propagandistică de
susținere a planului elaborat de Stalin pentru împădurirea
stepelor rusești (Marele plan de transformare a naturii,
expus oficial la 20 octombrie 1948). Deși sunt sesizabile
influențe din creațiile compozitorilor ruși Ceaikovski,
Glinka și Musorgski, din ciclul pentru soliști și orchestră
Cântecul pământului de Gustav Mahler, Cântecul
pădurilor demonstrează fără dubiu conformarea lui
Șostakovici la directivele partidului comunist în efortul
de a se salva. În cele șapte părți ale lucrării, bazată pe
textele poetului proletcultist aflat atunci în grațiile
puterii, Evgheni Dolmatovski, abundă simplismul și
retorica discursului melodic, deseori bazate, cum s-a
cerut oficial, pe cântecele populare rusești,
grandilocvența imnică a sonorităților orchestral-vocale,
spiritul militant dorit să inspire toate categoriile de vârstă
ale poporului sovietic: copiii înscriși în organizațiile de
pionieri și maturii. Chiar în țările comuniste, de cele
occidentale europene și de Statele Unite ale Americii nu
mai vorbesc, muzica lui Șostakovici având caracter
propagandistic nu a fost cunoscută decât în mică măsură,
de aceea diferența aproape totală de stil mai ales între
simfoniile sale și acest oratoriu a fost evidentă pentru
toată lumea, din mediile profesionale sovietice și din cele
aflate peste hotarele patriei sale. Diferența este evidentă
astăzi, indiferent că ascultăm prima înregistrare cu
interpreți sovietici, datând chiar din anul terminării
lucrării, 1949, sau versiunile lăsate memoriei magnetice
în deceniile următoare. Dar unele elemente de scriitură,
cum sunt, spre exemplu, secvențe ale contrabașilor,
violoncelelor, viorilor și violelor, sau pasaje scurte,
surprinzătoare ale trompetelor și flautelor, îl dezvăluie pe
dramaticul autor al simfoniilor.
Element constitutiv în relațiile puterii sovietice cu
artiștii, paradoxul a marcat și modul cum a fost receptat
oratoriul lui Șostakovici în Uniunea Sovietică. Deși nu sa bucurat de prea multe laude oficiale, partitura a fost
apreciată chiar în 1949 cu un nou premiu „Stalin”,
mesajul transmis de oficialități întregii lumi comuniste,
lui Șostacovici însuși, fiind clar: numai așa trebuie
compus, altfel rabzi de foame, sau mori cu totul. Mesajul
a fost prompt difuzat, bineînțeles, și în România: primele
două interpretări au avut loc imediat la București sub
conducerea lui Matei Socor și Theodor Rogalski, pe
parcursul a 13 pagini mari ale revistei Muzica, numerele
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3-4 (aprilie-iulie) din 1951 Alfred Mendelsohn a analizat
oratoriul cu exemple din partitură, într-un limbaj strident
proletcultist, deosebit de servil față de imperativele
ideologice de proveniență sovietică, publicul din celelalte
centre muzicale din țară a putut asculta opus-ul lui
Șostakovici. Iau ca exemplu concertul orchestrei și
corului filarmonicii din Iași programat în 1953, anul
înființării corului. Referitor tot la momentul revenirii lui
Șostakovici în grațiile puterii sovietice, în numerele
amintite ale revistei Muzica, în afara substanțialei
analize, compozitorul a fost amintit de mai multe ori cu
sens laudativ, inclusiv în privința a ceea ce se numea
atunci „activitate obștească”. Oratoriul Cântecul
pădurilor i-a făcut viața respirabilă dar nu acceptabilă,
1949 aducându-i numirea în „Comitetul sovietic pentru
Apărarea Păcii”8, deschizând seria numirilor lui în
delegații participante la diferite congrese internaționale
organizate cu același scop.
Dar, pe lângă obligația de a compune oratoriul, anul
1949 i-a prilejuit lui Șostakovici încă o umilință, și nu
acasă, ci în străinătate. El a fost obligat să facă parte, ca
reprezentant al muzicienilor sovietici, din delegația țării
sale la Congresul pan-american al oamenilor de știință și
cultură, desfășurat între 25-27 martie la New York, tot
pentru apărarea păcii. Deși muzica sa era interzisă în
Uniunea Sovietică, Ministerul Culturii și Ministerul
afacerilor externe i-au comunicat numirea în acea
delegație. Pe cât de mare i-a fost suferința fiind nevoit să
citească texte autodenunțătoare în adunările
compozitorilor, pe care le-am evocat, să părăsească
studenții, pe atât de mare i-a fost curajul de a refuza
invitațiile celor două instituții, mai ales că titularul la
„externe” în acel an era temutul Viaceslav Molotov.
Opoziția sa nemaiîntâlnită a ajuns, bineînțeles, la
cunoștința lui Stalin, care i-a telefonat cerându-i
explicații. Șostakovici a avut curajul să-l întrebe dacă i se
părea de dorit participarea la congresul american a unui
compozitor acuzat de formalism, cu lucrări interzise în
țara sa. Curajul lui Șostakovici (poate chiar provocarea
pe care a încercat-o) a primit replica prefăcută, calmă a
dictatorului, care i-a răspuns că nu este interzisă muzica
nimănui, cu atât mai mult a sa, iar dacă situația este așa
cum spune Șostakovici, el, Stalin, nu a fost informat!
Până la urmă, Șostakovici a trebuit să accepte plecarea în
Statele Unite ale Americii, unde l-a așteptat o mare
umilință. De fapt, o umilință „la pachet” cu aprecierile
entuziaste ale multor muzicieni (printre care dirijorul
Leopold Stokovski, interpret entuziast al precedentelor
simfonii șostakovskiene).
Dar și momentul penibil a rămas în istorie, toți
biografii săi din afara Uniunii Sovietice l-au evocat.
Șostakovici a trebuit să citească în fața a 8000 de
ascultători un discurs ce i s-a pregătit de la Moscova
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despre rolul și funcția pedagogică a muzicii în țara sa.
După lectura fiecărui paragraf al textului, în timpul
traducerii în limba engleză, compozitorul a urmărit
nervos reacția publicului, și a avut de ce. A trebuit să se
declare mândru de dezvoltarea fenomenului muzical din
țara sa, a trebuit să laude Rezoluția în care el însuși a fost
atacat atât de dur. A trebuit să-l critice pe „trădătorul de
țară” Stravinski, aflat în „tabăra reacționară a
moderniștilor”. A trebuit să-l critice pe Prokofiev pentru
întoarcerea sa în rândul compozitorilor considerați în
Uniunea Sovietică formaliști. Momentul umilitor a atins
apogeul datorită altui „trădător”, aflat din 1933 în
America de Nord, compozitorul Nikolai Nabokov. După
ce i-a amintit lui Șostakovici de un editorial publicat în
ziarul „Pravda”, în care Paul Hindemith, Arnold
Schönberg și Igor Stravinski au fost acuzați că sunt
„obscurantiști”, „formaliști burghezi decadenți”, „lachei
ai capitalismului imperialist”, iar muzica acestora a fost
interzisă în Uniunea Sovietică, Nabokov l-a întrebat
direct pe Șostakovici dacă este de acord cu acest punct de
vedere. Surpriza neplăcută a fost evidentă pe chipul
membrilor delegației sovietice, unul dintre ei a rostit
„asta e provocare”, traducătorul i-a comunicat ceva lui
Șostakovici, care s-a ridicat și a rostit, cu privirea fixată
în pământ: „Sunt perfect de acord cu declarațiile din
Pravda”...
Cum spuneam, situația fost îndulcită de aprecierea
entuziastă a multor oameni de cultură la adresa sa
personal, ceea ce l-a hotărât să interpreteze la pian
Scherzo, partea secundă din Simfonia a V-a, una dintre
capodoperele sale. Bineînțeles, melodica spectaculoasă,
virtuozitatea sa instrumentală i-au încântat pe toți,
aplauzele prelungindu-se minute întregi. Ca o dovadă în
plus că Șostakovici a fost un instrument, o victimă a
timpului în care a trăit, atât în țara sa cât și în Statele
Unite ale Americii, momentul New York s-a întâmplat în
perioada la fel de violentă numită McCarthy (19381954), în care suspiciunile și adversitățile politice,
judiciare americane legate de comunism, de Uniunea
Sovietică, au fost considerabile.9
În anii imediat următori, până în 1953, acasă, pentru
Șostakovici viața a urmat în aceleași condiții: din 1952
datează cantata Deasupra patriei noastre strălucește
soarele, compusă în cinstea Congresului al XIX-lea al
Partidului. Forțat și el, după istorica Rezoluție din
februarie 1948, să compună muzică vocală și vocalsimfonică programatică, pe texte proletcultiste,
Șostakovici a scris puțin în genurile instrumentale simfoniile, suitele orchestrale, muzica de balet au lipsit.
Excepții au fost Marșul pentru două piane (1949), cele
24 Preludii pentru pian (1950-1951) ce nu s-au bucurat
atunci prea mult de aprecierea oficială, Cvartetele nr. 4 și
cinci (1949-1952), o Polcă pentru două harpe (1951).
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Din conflictuala perioadă 1948-1953 datează, totuși,
ciclul Din poezia populară evreiască (opus 79) pentru
soprană, mezzosoprană, tenor și pian pe versuri
populare evreiești (1948). O muzică lirică, tristă, pe
alocuri sumbră, ce nu ar fi fost, bineînțeles, pe placul
conducerii sovietice. De aceea a trebuit să aștepte opt ani,
până în 1956, pentru a fi ascultată prima oară. Din
fericire, lucrarea a fost înregistrată imediat cu două
interprete cunoscute publicului din România anilor ’60 –
soprana Nina Dorliak și mezzosoprana Zara Doluhanova,
Șostakovici fiind la pian. Dar, peste puțin timp, primele
dâre de lumină aveau să vină tot de la Răsărit.
Note:
1. Krzysztof Meyer, Dmitri Chostakovitch, Fayard,
1994, p. 311.
2. Op. cit., p. 312-313.
3. Sovietskaia Muzîka, nr. 9, 1948.
4. Șostakovici avea să compună, totuși, în următorii 22
de ani, până în 1970, muzica la 16 filme artistice, numărul
total al peliculelor pe al căror generic este scris numele său
ridicându-se la 36. Biografii explică persistența creației în
acest gen muzical prin „tango”-ul pe care l-a „dansat” până
la sfârșitul vieții cu autoritățile politice, și prin neputința sa
de a refuza, când era solicitat.
5. Mai întâi a scris despre Stalin că este „cel mai mare
umanist pe care l-a cunoscut omenirea”, pentru ca spre
sfârșitul vieții să-l considere „un satrap”. Vezi Wikipedia:
Alexandr Fadeyev (writer), ultima postare 1 mai 2020,
20:49.
6. The Epoch Times. Adrian Bucurescu – În iadul
sovietic: Remușcările lui Aleksandr Fadeev. Postat 3 09
2013.
7. În monografia Șostakovici, publicată la Moscova în
1957 după trei ani de la moartea lui Stalin, referindu-se pe
larg la Concertul nr. 1 pentru vioară, compus într-o primă
versiune în 1947, L. Danilevici scria doar atât: Multă vreme
această lucrare nu a fost interpretată în public. Mulți nici
nu știau de existența ei. Prima audiție (în cea de-a doua
versiune) a avut loc abia în 1956. Reticența muzicologului
sovietic este curioasă pentru că, în anul precedent apariției
cărții sale, abuzurile lui Stalin fuseseră denunțate la cel mai
înalt nivel de noul conducător al Uniunii Sovietice, N.S.
Hrușciov la al XX-lea Congres al PCUS.
8. L. Danilevici, Șostacovici, Editura Muzicală, 1960,
pag. 115.
9. Momentele petrecute în timpul adunărilor și
congresului Uniunii compozitorilor sovietici din 1949, în
timpul congresului pan-american al oamenilor de știință și
cultură organizat în anul următor au fost evocate în
majoritatea
volumelor
despre
Șostakovici,
în
documentarele video și filmul artistic ce i-au fost dedicate.
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înțelege despre ce e vorba – îi vorbește de scenariștii
filmului care l-au „creat”, Cecilia îi povestește atunci despre Dumnezeul atotputernic, mult mai puternic
decât oricare scenarist (de la Hollywood sau de
aiurea), care e „rațiunea și sensul tuturor lucrurilor”.
Și fără de care, adaugă ea, lumea ar fi „ca un film fără
nicio temă” și – mai ales – „fără happy end”. La fel
de multă uimire naște una din secvențele următoare,
în care Tom (rămas un ceas fără Cecilia) ajunge întrun bordel. Fără să știe ce înseamnă un bordel. Cu o
dezarmantă candoare, le vorbește fetelor de acolo
despre căsătorie, despre fericirea (pe care o presupune) de a naște și de a avea copii, despre iubirea
cea mare care te orbește pentru lume pentru a o vedea
în fața ochilor doar pe ființa iubită. Pentru o clipă,
Woody strecoară în poveste curăția aceea de cuget
despre care scria Pavel Apostolul în Epistola către
Tit: „Toate sunt curate pentru cei curaţi; iar pentru cei
întinaţi şi necredincioşi nimeni nu este curat, ci li sau întinat lor şi mintea şi cugetul” (1.15).
Urmăream cu Ioan, fiul meu de zece ani, filmul lui
Woody Allen (cu Mia Farrow, Jeff Daniels și Danny Aiello)
și mi-am amintit de cuvintele pe care un preot ortodox (pe
care l-am cunoscut în Anglia, acum peste douăzeci de ani)
le-a găsit drept răspuns la întrebarea mea despre semnificația cinema-ului ca artă. Mi-a răspuns, țin minte cu exactitate: „Dar filmul e o iluzie, nu?” Pe un alt preot (fost actor)
aveam să-l aud recent spunând că în biserică, la liturghie,
intri într-un alt spațiu și într-un alt timp. După care a adăugat: „În teatru e la fel!…”.
Reîntâlnindu-mă, peste ani, cu iluzia Ceciliei din
Trandafirul roșu din Cairo, aveam să regăsesc una din cele
mai surprinzătoare și minunate mărturii ale unui cineast
despre „partea nevăzută a lucrurilor” și… a ecranului. Filmul
– atunci când comunică nevoia autorului său de adevăr, de
bine și dreptate, de nădejde – nu e iluzie. Iluzie e doar încercarea omului de a impune altora drept singur adevăr sensul
exclusiv literal, propriu, al cuvintelor (inclusiv al cuvintelor
polisemantice, sfârșind printr-un grotesc reducționism). De a
tăgădui valoarea de adevăr a unui vis ori a unei iubiri. Care,
atunci când este iubirea cea mare și jertfitoare, poate ajunge
– avea dreptate personajul ce rostește ultima replică din
Căința lui Tenghiz Abuladze – la biserică. Spre surprinderea
multora: chiar și într-un film de Woody Allen.

PSEUDOKINEMATIKOS

Cred că, în Trandafirul roșu din Cairo (1985), Woody
Allen – în ciuda narcisismului său evident și în filmele în
care nu joacă, ci este doar (co-)scenarist și regizor – se
întrece pe sine în candoare. Chiar așa: dacă lucrurile ar sta
taman invers decât suntem învățați să le socotim, dacă
lumea reală este acolo, în artă, iar ficțiunea e tot ceea ce nu
e artă? Stricto sensu: dacă acolo, pe ecran, nu se află
proiecția unor iluzii, ci însăși realitatea, realitatea aceea
după care tânjim, fugind de o existență cenușie și tristă?
În ficțiunea scrisă și regizată de Woody, un personaj
secundar dintr-un film exotic (Tom Baxter) se satură de
limitările impuse de scenarist și – spre stupefacția celorlalți
actori, dar și a publicului – „trece” prin ecran în sală. Se
întâmplă să călătorim adesea, ca spectatori, dincolo de ecran,
să ne lăsăm „aspirați” de povestea de pe ecran. Se întâmplă,
iată, și invers: ca un personaj fictiv din iluzia proiectată pe
„marele ecran” să se „întrupeze” și să vină spre noi, spectatorii. Să se îndrăgostească, precum Hyperion, de o „prea frumoasă fată” din publicul aflat în sală. Fata se numește
Cecilia și vine cu religiozitate la cinema pentru a uita de
cenușiul cotidian, de soțul rămas șomer de doi ani (după ce,
datorită recesiunii economice din America deceniului trei, sa închis fabrica unde lucra), care e un pierde-vară și o brută
ce se folosește de bunătatea ei.
La un moment dat (uitasem acest detaliu, deși mai
văzusem filmul de câteva ori), Cecilia îl duce pe Tom într-o
biserică. Privesc amândoi spre un crucifix, iar Tom spune:
„E minunat. Dar nu cred că știu ce înseamnă asta…”. Anul
acesta am revăzut Trandafirul roșu din Cairo nu doar într-o
zi de joi, ci în Joia Mare, când Iisus este închipuit (re-memorat) pe cruce. Pentru o clipă, candoarea întrebării lui Tom
mi s-a părut că – dacă dai la o parte suculența ironiilor din
obișnuitul cinism al lui Woody Allen – ascunde adâncimi de
nepătruns. Ascunde o taină și – cum ar spune Gabriel
Liiceanu în ultima sa carte – un mister împânzit cu un întreg
„scenariu mitologic” despre care fiecare dintre noi ar putea
spune că nu știe ce înseamnă, că nu le poate pricepe cu mintea. Nici n-ar avea cum. (La fel ca în Călăuza lui Tarkovski,
unde Scriitorul și Profesorul – pentru că li s-a „atrofiat organul credinței” – nu mai recunosc „semnele împărăției” din
Zona în care merseseră ca se „fericească”.)
Fără să-l dojenească, Cecilia îi dă această explicație ciudatului bărbat „scoborât” de pe ecran: „E o biserică. Crezi în
Dumnezeu, nu-i așa?” Apoi, când Tom – ca să-i arate că
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VOCAŢIA PRIETENIEI
– GEORGE BANU –
Alexa VISARION
Nobila perseverență a responsabilității față de
sine însuși, structură genetică a vitalității profunde,
a călăuzit proiectul existențial al ctitoriei
vocaționale George Banu.
Opera sa explorează și mărturisește în reflecții
seducătoare, conjuncția cunoscut – necunoscut,
concret – tainic, ce hrănește densitatea vieții prin
teatru și misterul lumii prin faptele gândului.
Creator de imaginație analitică, dincolo de
rigoarea judecății critice, poet al spiritului rostuit în
înțelesuri, căutător de înseninare în turbulențele
patimii scenei umane, George Banu inițiază rafinate
călătorii spirituale pentru a ne pătrunde de
cunoaștere esențială, în sfera de incertitudini a
comuniunii și confruntării artistice contemporane.
Autoritatea sa profesională este nimbată de
perspicacitate stilistică și fluență meditativă. Este
prezent pretutindeni cu aceeași vibrantă organicitate
creatoare conectând energii întru creație la Paris și
Tokio, la Berlin și Sao Paolo, la Sank Petersburg și
Lima, New York, Bruxelles, Oslo, Varșovia,
București, Praga, Mexico City sau Shanghai.
Oriunde și oricând, în lumea noastră pandemică,
George Banu e un reper de performanță în dialogul
culturilor, în proiecția integralității diferențelor
conceptuale care unesc și nu dezbină fragilitatea
umană. Tensiunea existenței o ispășește în
generozitatea prieteniei. Filantropie afectivă
seducătoare...
George Banu e Prietenul căruia i te poți
mărturisi... te primește în viața lui. Adoptă
sinceritatea ca start al relației care privilegiază
raporturile artistice și umane de durată. Nu scrie
despre orice și nu vorbește despre oricine.
Selectează cu acribie pecetea identității calității
umane. Faima și altitudinea popularității,
necunoscută la niciun alt teoretician astăzi,
constantă ca intensitate de foarte mulți ani, se
întreține prin respect și admirație. În perimetrul
creativității, unde orgoliul și vanitatea însoțesc
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talentul, iar violența polemică corozivă cultivă
apetitul detronării, George Banu e stăpân pe sine și
arta sa. Despre el poți vorbi ore în șir în orice teatru
al lumii cu cei care se bucură de prietenia lui. Biță,
George și Georges are inocența adolescentului,
voința maratonistului și sensibilitatea poetului
cunoscător în alfabetul tainelor... E iubit pentru
rodnicia virtuților sale de generații diferite de
practicieni ai teatrului, personalități cu structuri și
experiențe personale ce se lasă atrase și implicate în
camaraderia loialității sale.
Regizează magia sensurilor prin măiestria
scrisului, spectacole de avangardă în gândire,
emoționante, inedite, plurale, fertile în prospețime,
cuceritoare și incandescente prin vizualitatea
fanteziei cuvintelor...
Toate acestea împrietenesc,... simplu ca bogăția
vieții.
Ne regăsim clipele vizionare în glăsuirea
gândurilor libere ce își construiesc existența în
creația de peste jumătate de veac, scrisă și orală a
maestrului în dublă perspectivă: riguros-analitică și
poetic-emoțională. Unite, acestea pătrund esența
fenomenelor în ambiguitățile lor prin exprimări
subtile de inteligență sclipitoare. Partener al
încrederii revelatoare, criticul-creator ființează cu
generozitate constelații de prieteni, al căror conținut
interior ridică IQ-ul spiritual la rang de
exemplaritate. Fără sentimentalism și frivole
exaltări conjuncturale, prietenia care îl relaționează
cu lumea are conduita bunei măsuri, viiază demn în
profunzimea decenței și onoarei, a privilegiului
revelației. Acest statut de respectabilitate morală are
duhul valorii și certitudinea semnificării.
Creația sa e combatantă prin finețea poematică a
argumentelor și rezistă timpului ce mistifică, prin
tăria nostalgiei și a fascinației căutării idealurilor.
Eseistica lui, bucurie pentru cei dispuși cu mintea și
sufletul să o primească, nu este îmbolnăvită de
concluzii, nu e dogmatică și nu acceptă provocările
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nimicniciei standardizate... E cuprindere destinală,
în semnele ce erup ciclic energii spirituale care
întăresc vitalitatea perenă a artei.
Atent întotdeauna la detaliu, Biță poate înălța
prin magia cuvântului înțelegerea la rangul
înțelesurilor.
Delicatețea în prietenie are ecouri și pentru
fiecare dintre noi este fertilă. Suntem împreună
cultivați de dreapta sa rânduială prin finețea
criteriului hegelian al adevărului ca întreg.
Profesorul are exigențe morale în conduită pe care
legământul prieteniei îl fixează în conștiință.
Prietenia sa are temei, creativitate și discernământ.
Înțelegerea relațiilor interumane în densitatea lor
trebuie prezervată cu atenție pentru a nu se risipi.
Suntem ceea ce ne aducem aminte că suntem
(Nichita Stănescu).
Nu pot uita: Holul Studioului Casandra, „Cartofi
prăjiți la orice”, scena națională clujeană, „Unchiul
Vanea” și „Meșterul Manole”, sala Izvor a Teatrului
Bulandra, „Procurorul”, Place des Vosges cu Café
de Flore – locul preferat al lui Sartre, unde vinul
roșu, amintirea tinereții, Vitez, Brook și
Mnouchkine ne-au ținut până târziu în noapte, iar pe
bătrânul pod Marais, am vorbit despre România
orfană; holul hotelului din New York, lângă Central
Park; mărturisiri despre spectacolele lui Andrei
Șerban, văzute de Martha Coigney, Margaret
Croyden, Herbert Blau...; Studioul Ralucăi Nathan
din Paris, „Înghițitorul de săbii”; împreună cu noi, în
dialog și confesiune despre curajul scenei, Aureliu
Manea, Ivan Helmer și cel care a unit începuturile
noastre prin arta de a fi liber și răspunzător, Radu
Penciulescu... Le Jardin de Tuileries, despre
neliniști, frică și praguri; Odeonul parizian și

„Nopțile regilor”, dar tot acolo și evenimentul
Brook, Grotovski, Strehler și Stein în fața noastră...;
invitațiile generoase la spectacolele de la Chaillot și
Bouffes du Nord; Les Cahiers de L’Est, unde a
publicat „Conceptul de stare”, după ce Virgil
Ierunca comentase articolul la Europa Liberă;
studente și studenți veniți la București din toate
colțurile lumii... amintiri de la Moscova, Vasiliev,
Dodin și Smoktunovski; Sibiu, Gruiu și Lisabona;
despre George Constantin, Ștefan Iordache, Lucian
Pintilie ca nesupuneri creatoare...
Pentru toate acestea și încă multe altele,
recunoștința mea!
Acum, când împlinește o vârstă cu o dublă de
cifre norocoase, cu semnificație biblică, pot spune în
cucernică plecăciune cehoviană că am scris și scriu
inspirat și susținut de poetica sa, iar iluminarea
prieteniei este medaliată de amintirile care au
înălțare sufletească și nu pot fi uitate...

CALENDAR AUGUST
Bădărău George – 02.08.1952
Pavelescu Marian – 06.08.1943
Avram Gabriel – 06.08.1962
Grosu Daniel – 08.08.1969
Mihăescu Vasile – 11.08.1951
Morar Ovidiu – 11.08.1966
Busuioc Nicolae – 12.08.1939
Muscalu Ion – 13.08.1949
Cantemir Natalia – 16.08.1936
Dumitrache Florentin – 16.08.1942
Hadârcă Ion – 17.08.1949
Munteanu Eugen – 18.08.1953
Hrehor Constantin – 18.08.1953
Dumistrăcel Stelian Traian -19.08.1937
Ariton Nicolae – 20.08.1954
Sorohan Elvira – 21.08.1934
Beldeanu Ion – 22.08.1939
Crăciunescu Pompiliu – 23.08.1963
Voica Adrian – 26.08.1938
Stancu Valeriu – 27.08.1950
Ștefanachi Aurel – 28.08.1952
Chelaru Marius – 30.08.1961
ARTE
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PANORAMIC EDITORIAL
E D I T U R I

M O L D A V E

Andrei Ciurunga, Scrieri, Poezie, memorialistică, text
selectat şi îngrijit, note, comentarii şi bibliografie de Mihai
şi Teodor Papuc, studiu introductiv de Anatol Moraru,
Editura Ştiinţa, Chişinău, 564 p.
Reamintesc, de cîte ori scriu
despre o carte de acest tip apărută în
Moldova de peste Prut, că oricât am
dori noi să fie altfel, istoria/ istoria
literaturii de acolo s-a scris şi cu
pagini care sunt, pentru publicul larg,
în mare măsură dacă nu cu totul
necunoscute, măcar puţin ştiute. Sunt
autori care au avut o relevanţă aparte
dincolo de Prut şi care nu spun, din
păcate, mare lucru cititorilor din Ţară. Nu cu totul astfel
este situaţia lui Andrei Ciurunga, care, în 1944, după ce
URSS a invadat Moldova de peste Prut, s-a refugiat în
România, unde a şi publicat, dar a cunoscut din plin şi ce
au însemnat „anchetele”, tortura, închisorile comuniste,
cenzura, dar şi viaţa de după 1989. De altfel, între textele
sale de memorialistică regăsim aspecte despre anchetarea şi
viaţa sa în închisoare/ lagărele de muncă, munca la Canal
ş.a.
Astfel, Andrei Ciurunga (Cahul, 1920 – 2004,
Bucureşti), scrie Anatol Moraru în studiul introductiv, „este
tipul poetului chemat, căruia Dumnezeu i-a atins blajin
creştetul” şi pentru care spunea într-un interviu că poezia
pentru el înseamnă „însăşi viaţa”.
În cartea de faţă, apărută într-o colecţie de interes a
Editurii „Ştiinţa, din Chişinău, anume „Scrieri”, este, citim
în Nota asupra ediţiei, oferită cititorului o „imagine
cvasicompletă” a activităţii literare a lui Andrei Ciurunga,
în cele două secţiuni: poezie (de la volumul de debut,
Melancolie, din 1936, până la sfârşitul vieţii acestuia) şi
memorialistică şi mai puţin latura publicisticii sale, totuşi.
Nu ne-am propus, avînd în vedere specificul rubricii, o
analiză en detail a operei sale. Remarcăm însă că nu a uitat
niciodată de Basarabia (multe texte de memorialistică, dar
şi poeme amintind de Ţara mea de dincolo de ţară, cum
este titlul unui volum), de refugiu, felul în care a ajuns în
Ţară şi viaţa sa de aici, cu bune şi cu dezamăgiri. Şi,
desigur, de timpul furat de închisorile comuniste, care i-au
marcat profund viaţa, dar despre care a putut scrie mult mai
târziu, fie în memorialistică (în texte ca Am spintecat
Dobrogea cu lopata sau M-am întors nicăieri) sau poezie,
de pildă în volume ca Poemele cumplitului Canal, din
1992, Poeme cu umbre de gratii, 1996.
Dincolo de calitatea literară intrinsecă, scrierile lui
Andrei Ciurunga sunt interesante şi din perspectiva felului
în care a decurs viaţa sa, a mărturiilor sale din/ despre
Basarabia, despre refugiu/ refugiaţi, închisorile comuniste,
oamenii pe care i-au cunoscut şi „poveştile” acestora.
O carte lucrată atent, în tonul colecţiei „Scrieri” a
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editurii „Ştiinţa” (ale cărei apariţii le semnalăm de câte ori
avem ocazia), o lectură interesantă din opera unui autor
cum este Andrei Ciurunga, trăit în două tipuri de „lumi”.
Încheiem cu un fragment din poemul Se duc, pribegi... (din
păcate, valabil într-un alt fel şi azi, în contextul emigraţiei
după un trai mai bun în Europa): „Se duc, pribegi,
basarabenii mei/ cu ochii uzi de lacrimi şi de soare/ şi cresc
mereu pe drumuri paşii grei –/ rostogolite pietre de
hotare...// Se duc, pribegi... În inimi/ mărăcini –/ Pe fruntea
lor au râs cândva grădini/ şi zarzări albi/ în rochii de
mirese./ (...)// Dar peste tristele şi galbenele frunţi/ o stea
de-argint cât un inel se roagă/ pentru credinţa care vrea să
mişte munţii/ şi pentru ţara care vrea să fie-ntreagă”.
Theodor Codreanu, Scriitori vasluieni, Editura
Tritonic, Bucureşti, 2019, 386 p.
„Cartea de faţă s-a scris aproape
singură timp de aproape cinci
decenii”, scrie Theodor Codreanu, şi
cuprinde „studii, cronici, eseuri,
recenzii, note despre scriitorii născuţi
sau legaţi prin trai şi creaţie de spaţiul
actualului judeţ Vaslui”.
Volumul este structurat în două
secţiuni: Efigii pe pînza vremii
(„personalităţi de prim-plan” sau „de
fundal cultural” care sunt „semnificative, în felul lor,
pentru cultura naţională sau pentru cea de interes local în
ultimele trei secole”) şi Voci ale prezentului.
Pentru mine sunt interesante astfel de cărţi în primul
rând pentru că, fiecare în felul ei, oferă o imagine a felului
în care se scrie într-un loc anume. Cu atât mai mult cu cât,
cum este acum cazul, este semnată de un autor a cărui
expertiză/ manieră de documentare şi analiză sunt
cunoscute.
Theodor Codreanu porneşte drumul de acum 314 ani,
„dacă luăm ca reper anul 1705 (când Cantemir a încheiat
romanul Istoria ieroglifică)” şi îl încheie în 2019, „cu
ultimul debutant în volum inclus aici”. Fără a fi „o istorie
sistematică”, cartea cuprinde 27 de interviuri cu
personalităţi din judeţul Vaslui şi o selecţie din cele 308 de
texte şi scrise de autor (ale căror titluri le regăsim în
bibliografia alcătuită de Lina Codreanu şi ataşată la finalul
volumului). Toate au fost publicate, în timp în ziare/ reviste
din judeţul Vaslui, din ţară (bună parte în Iaşi, inclusiv în
„Convorbiri literare”), dar şi de la Chişinău sau New York.
Dat fiind specificul rubricii nu vom aminti toate
numele pe care le-a avut în atenţie autorul. Ne oprim numai
asupra primei secţiuni, şi pentru a re-aminti cititorilor că
aceste mari numele ale istorii/ ale culturii/ literaturii
române sunt legate de cel al judeţului Vaslui. Iată câteva
dintre acestea: Dimitrie Cantemir, Melchisedec Ştefănescu
(cel care a scris „una dintre primele, dacă nu chiar prima
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monografie a unui oraş românesc”, Huşi), Raicu IonescuRion, L.M. Arcade (un personaj interesant al exilului
românesc la Paris; în 2019 a apărut la Iaşi, la Editura
Biblioteca Exilului, volumul Epistolar L.M. Arcade,
semnalat, de asemenea în rubrica noastră, apoi una la
Craiova, în 2020, îngrjită de Mihaela Albu şi Dan
Anghelescu), Victor Ion Popa, Virgil Caraivan (unul dintre
fondatorii „Societăţii Scriitorilor Români”, în 1908), Mihai
Ralea, Horia Stamatin, Cezar Ivănescu, Costache Olăreanu,
Constantin Parfene, Cristian Simionescu, Ion Gheorghe
Pricop. Sunt, desigur, şi multe „voci ale prezentului” cu
nume de rezonanţă la nivel naţional, unele şi internaţional,
şi „promisiuni” pentru viitor.
În spatele analizelor lui Theodor Codreanu stă
consultarea atentă a operelor autorilor semnalaţi,
formându-şi astfel şi o viziune asupra modului în care s-au
apropiat de subiectele/ temele abordate, a felului în care au
scris.
Chiar dacă nu este o „istorie” sistematică ori
exhaustivă, cum spuneam, cartea de faţă poate constitui,
prin felul în care a fost alcătuită, materialul bibliografic
utilizat, prin modul în care a (re)lecturat creaţiile autorilor
din diferite perioade (inclusiv din perioada comunistă) cu
ochii celui de azi, dar cu dorinţa de obiectivitate, prin
maniera în care a şi-a structurat/ formulat opiniile Theodor
Codreanu, referinţele/ metodele de analiză/ sinteză, prin
amplitudinea textelor o lectură necesară pentru cei
interesaţi. Poate fi, de asemenea, utilă şi pentru o istorie
literară fie a meleagurilor vasluiene, fie, după caz, de mai
mare cuprindere.
O carte de interes.
Eminescu în Bucovina – între bubuituri de tun şi
aplauze prelungite (1939-1950), culegere întocmită de Ion
Filipciuc, Biblioteca Mioriţa, Câmpulung Moldovenesc,
2012, 346 p.
Cartea, părută sub egida centrului
Cultural Mihai Eminescu, Dumbrăveni,
şi alcătuită de un scormonitor prin
documente/ cărţi vechi şi, totodată, un
personaj mucalit, dar şi un original
căutător de noi sensuri/ explicaţii
privitoare nu doar la viaţa lui
Eminescu, reuneşte, de data aceasta, nu
opinii ale lui (unele le regăsim în
Cuvântul său înainte sau în Nota asupra ediţiei, în care sunt
şi trecute în revistă şi alte elemente de bibliografie care
„completează” textele antologate cu altele din publicaţiile
vremii, între care Buletinul „Mihai Eminescu”, din nr. 6-9,
1939 din „Convorbiri literare ş.a.), ci, pleacă de la articole
apărute în revista „Bucovina literară”, între 1942-1944, pe
când era publicată la Cernăuţi, apoi şi altele, apărute în alte
publicaţii, între 1939-1950.
Multe dintre acestea sunt contribuţii interesante din
anumite perspective şi azi, altele mai puţin, fiind atinse fie
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de aripa ocazionalului (şi astea relevînd profundul impact
pe care l-a avut Eminescu sau/ şi atmosfera de la jumătatea
secolului care a trecut), fie deja discutate/ cunoscute deja.
Astfel, regăsim în carte studii/ articole ca: Leca Morariu:
Mihai Eminescu, Nicolae Tcaciuc-Albu, De la Nicolaus
Lenau la Eminescu, apoi Goethe şi Eminescu, Constantin
Loghin, „Epigonii” lui Eminescu, Vasile I. Posteucă,
Încercare de paralelă între „Satirele” lui Mihai Eminescu
şi Grigore Alexandrescu, Petru Iroaie, Sensul folcloric în
poezia lui Eminescu, Aurel Vasiliu, Eminescu şi Bolliac. Pe
un alt palier, sunt selectate texte despre traducerea lui
Eminescu în alte limbi (Petru Iroaie, Eminescu în Italia,
Ştefan Cuciureanu, Primele traduceri italiene din
Eminescu. Alte texte vorbesc despre detractorii lui
Eminescu.
Dat fiind că avem de a face cu o culegere de texte (care
are subtitlul „între bubuituri de tun şi aplauze prelungite)
alcătuită de Ion Filipciuc, citim şi un poem mai... aparte,
din 1950, Strungarul despre Eminescu, de George
Sidorovici.
O selecţie de texte care reuşeşte să contureze o imagine
interesantă din mai multe perspective, între care: a epocii
vizate şi a modului în care arăta ea în Bucovina, sau a
felului în care era văzut Eminescu în această parte a ţării
care de care a fost atât de legat.
Daniela Oatu, Fata de rouă, Editura Timpul, Iaşi,
2020, 102 p.
Despre Daniela Oatu şi cărţile sale am mai făcut
vorbire. Semnalăm acum a patra carte a sa de poezie (după
Eternitate fragilă, Editura Cronica, Iaşi, 2003, Fantasmele
Versului Rău, Editura Timpul, Iaşi, 2017, Anotimpurile
Himerei, Editura Timpul, Iaşi, 2019).
Acum, autoarea, într-o atmosferă impregnată de
percepţia feminizată/ feminină a vieţii, a lumii, a sinelui,
re-formulează un drum al unei noi (sau
Daniela
a unui alt tip de) Şeherezade, Fata/
OATU
femeia de rouă. Sigur, „cu povestea nu
se porneşte uşor la drum”, dar, pentru că
în „fiecare dintre noi/ zace câte-un
Fata
Shahryar”, poate că, aşa cum spune
de rouă
Daniela Oatu, „uşa poveştii se deschide
singură” şi, călătorind cu paşii femeii de
TIMPUL
rouă printre ”aceste 1001 de poveşti”
(în fapt 48 de poeme), „şoptite cu sânge
de rouă”, în cele din urmă, cine ştie, se poate că „povestea
ne va mântui”. Nu e vorba neapărat despre o „călătorie
fantastică”, cât despre una lăuntrică, a oglindirii vieţii de zi
cu zi, cu aşteptările speranţele, tristeţile şi singurătăţile
(poate că atunci când „geamurile sunt gata să izbucnească
în plâns” sau/ şi „dimineţile au gust amar/ de când florile
refuză roua”, „ploaia de dimineaţă uita să dea la spălat
cămaşa oraşului,/ plină de funingine de pe tencuiala
cerului” şi chiar şi „porumbeii albi reveneau seara la geam
cenuşii”) dar şi fericirile/ bucuriile fetei de rouă, poate şi/
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sau a femeii de lângă noi, aşa cum se vede lumea prin ochii,
prin sufletul, prin inima ei. O lume în care prefacerile ne
înconjoară la tot pasul, şi satul „în care nu se mai naşte
nimeni” şi „în care într-o duminică/ fata moşneagului s-a
născut/ îşi târăşte picioarele zilnic spre poartă/ înainte de
microbuzul de 13,00” dar în care, totuşi, „veşnicia din căni/
are gust de tămâioasă/ şi e pe placul lui Dumnezeu”. O
lume în care „toate prinţesele au plecat cu zmeii/ la casele
lor”, „au putrezit şi merele de aur” şi „în zadar fraţii lui
Prâslea au slobozit spre cer/ săgeţile din piept” iar „FătFrumos a vândut grajdul tatălui/ cu cai cu tot”.
Călătorim până la îngeri, apoi ne întoarcem în Lupeni,
sau în satul nostru, al tuturor, odinioară atât de frumos, care
azi este atins de aripa nu totdeauna caldă a schimbării, ori
la trecutul în care străbunii au luptat pentru ca ţara să fie aşa
cum este astăzi (o, „câte lacrimi de văduve, de mame/
ghemuite-s într-o viaţă de lumânare”) sau la iubirea
Scufiţei Roşii, care a împlinit de acum 18 ani sau...
Şi este, până la urmă, o călătorie prin povestea lumii în
care trăim, cu paşii miturilor de la noi sau de prin
meleagurile depărtate, cu paşii omului cotidian, dar şi ai
eroilor folclorului nostru, pe aripile îngerilor dar şi cu
apăsările pe care ni le prilejuieşte veacul acesta „care suflă
şi în iaurt”. E şi un mod al autoarei de a re-vorbi despre
trecut, tradiţii, o călătorie şi cu „unitatea de măsură” a
copilăriei, prin care se vede cum lumea se schimbă. E şi ca
o peregrinare prin lumea basmelor, fie ele 1001 ori cele
înmiresmate de răsuflarea calină a Cenuşăresei sau
reînmugurind isprăvile vreunui Făt Frumos sau Prâslea cel
voinic, dar şi hotărnicită, parcă, şi între „cel ce se-ndreaptă/
să-i taie Fetei de Rouă limba” sau cei ce ard roua pe rug şi
până dincolo de sufletul ploii, spre stele. Asta pentru că,
dacă deschidem poarta sufletului, suficient cât să pătrundă
prin ea paşii fetei de rouă, „povestea” are cum să se
îndrepte „către noi/ cu magia ei călătoare”. Căci, chiar de
nu vrem să vedem asta, toţi ducem pe umăr cele 1001 de
nopţi ale poveştii noastre, deşi, uneori (sau adesea?), „ne e
frică să devenim, ca ea, nemuritori prin visele, prin
poemele vieţii noastre. Dar... „aşa e de când roua”.
Fără a mai aminti unele aspecte spuse anterior despre
felul în care aşează cuvintele în vers, compoziţia tropilor
ş.a., acum „am primit” o „poveste” în care Daniela Oatu şia aşezat paşii de rouă pentru a păşi mai matură, mai
încrezătoare spre viitorul popas în lumea poeziei.

relevat cum se aude „vocea soarelui”
între acele ziduri. Cartea aceasta este
despre maniera în care autorul ei a
văzut „iluminările simbolice” ale
soarelui, în interiorul bisericii, în
diferite anotimpuri şi diferite momente
ale zilei.
Plecînd de la modul în care oamenii
au văzut/ au căutat, din cele mai vechi
timpuri, legătura între habitatul lor, construcţiile pe care le
făceau şi cosmos, soare în speţă (aspecte la care fac
referire, în paginile de deschidere, Marc Eduard Frîncu, şi
Vladimir Ivanovici), inclusiv în clădirile cu scop religios,
fie ele temple sau, ulterior, biserici, dar şi de la o întîmplare
din toamna anului 2003, cînd „iluminarea insuficientă a
spaţiului şi stratul gros de fum şi praf care acoperea pictura
au generat” o imagine aparte, a început să studieze cum
„vorbeşte” soarele la Pătrăuţi în biserică. La început a
crezut că este vorba despre o chestiune aleatorie. Apoi,
împărtăşind cu oamenii locului ce vedea şi înţelegea, a
început nu doar să studieze aceste aspecte, dar şi să aibă în
vedere să urmeze cele lăsate moştenire de meşterii lui
Ştefan Vodă cînd a construit paraclisul de lemn ş.a.
În carte sunt selectate, din mii de fotografii, cele mai
semnificative, care arată cum soarele „se aliniază cu
diferite puncte simbolice din biserică”, lumina să
pătrunzînd prin ferestre sau/ şi uşa de la intrare. Şi sunt în
care aspecte pe care le-am putut vedea şi eu, într-o altă
după amiază, din 2020, cum ar fi „cărarea de lumină” în
diferitele ei manifestări, concluzionînd, ca şi părintele, că e
dificil de crezut că este vorba „doar despre proiecţii
punctuale”, ci mai curînd că „arhitectura bisericii a fost
dictată de dorinţa (...) de a construi un spaţiu liturgic în care
să se petreacă aceste proiecţii”, şi că „programul
iconografic a fost gândit în funcţie de proiecţiile solare”.
Sunt o serie de analize/ concluzii/ trimiteri ale autorului
asociate acestor fotografii, iar toate acestea conduc la o
lucrare de „astronomie culturală” incitantă, interesantă şi
pentru nespecialişti. Închei cu una dintre concluziile
autorului: „Dată fiind unicitatea stilului moldovenesc,
faptul că Pătrăuţiul este considerat prototipul acestui stil şi
faptul că discutăm despre mai multe de 10 aliniamente
solare simbolice şi chiar despre serii de aliniamente
simbolice îndrăznesc să afirm că, din punct de vedere
arhitectonic, edificiul de la Pătrăuţi a fost construit a un
mecanism care dirijează simbolic lumina Soarelui în
legătură cu sărbătorile creştine de la solstiţii şi de la
echinocţii”.

Gabriel-Dinu Herea, Vocea soarelui la Pătrăuţi.
Simbolismul unor aliniamente solare, prefaţă de Marc
Eduard Frîncu, studiu introductiv de Vladimir Ivanovici,
traducere şi consultanţă ştiinţifică de Alice Isabella
Sullivan, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2020, 98
p.
Am avut parte de o după amiază aparte la biserica de la
Pătrăuţi, monument UNESCO, cea mai veche ctitorie
ştefaniană care şi-a păstrat forma originară, poate mai puţin
cunoscută, timp în care părintele Gabriel-Dinu Herea mi-a
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CASA DE SUFLET DIN FLORENŢA RURALĂ
Ioan HOLBAN
„Satul bucovinean mi-a dat întotdeauna trăiri
înrîurite cu stelele şi licărirea lor o simt şi acum în
vene. Naveta la Udeşti îmi aducea acel echilibru
sufletesc atît de necesar. Structura mea interioară
doar aici se manifesta la maximum. Mă conectam
treptat şi profund la pulsul vieţii satului. Şcoala era
centrul ei. Satul îl port şi acum întreg în suflet, iar
imaginea acelor locuri mă cheamă mereu. Din
goana maşinii le sărut frumuseţea, admir arhitectura
construcţiilor şi încerc să aduc înapoi timpul.
Vremurile par a nu mai respecta nimic. Odată ajuns
la Udeşti, teama ce mă cuprinde la început o
folosesc ca pe un motor cu turaţia maximă. Mă aflu
în spaţiul în care parcă m-am născut a doua oară...
(...) Cîteodată mă întreb dacă nu cumva am visat,
dacă a fost: adevărat sau nu. Acolo am intrat în
rezonanţă cu timpul şi simt că am lăsat şi eu o
fărîmă de urmă...”. În acest fragment din finalul
volumului de proză memorialistică Mă cheamă
amintirile... (Editura George Tofan, 2018), Emil
Simion fixează matricea, spaţiul său identitar, casa
de suflet care va fi fost satul bucovinean, explorat,
cum se va vedea, în alcătuirea sa profundă; Udeşti,
situat, undeva, într-o arie a cărei linie pleacă din
Suceava, spre Bosanci şi Liteni este „a doua casă” a
dascălului adevărat, dedicat profesiei sale,
înmulţind talantul ce i-a fost dat, emoţionîndu-se cu
toate generaţiile de copii care încep/ sfîrșesc ciclul
şcolar; sîntem departe de naveta „toxică” a
generaţiei ‘80, care a devenit o temă literară a
prozatorilor şi poeţilor optzecişti: drumul zilnic de
la Suceava la Udeşti, „Florenţa rurală”, cum i-a
spus Eusebiu Camilar, scriitor al locului este o cale
a amintirilor lui Emil Simion care, rechemînd, cu
vorba lui Gala Galaction, figurile, întîmplările
trecutului, şcoala şi vremurile, se lasă prins în
complexul afectiv pe care îl reclamă toţi
memorialiştii, de la Jean-Jacques Rousseau şi Ion
Creangă, pînă azi. Amintindu-şi decorul interior al
casei părinteşti de la Humuleşti, lui Creangă parcă
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îi „saltă și acum inima de bucurie”, iar, mai înainte,
Jean-Jacques Rousseau, în lumea fantasmelor
trecutului, mărturiseşte aceeaşi intensitate a trăirii
amintirii actualizate, care vine să autentifice
povestea lumii ce a fost: „Scriind acestea, simt şi
astăzi cum mi se iuţeşte pulsul; acele momente nu
le voi uita niciodată, chiar de-ar fi să trăim o mie de
ani”; în orizontul aceluiaşi complex afectiv se
plasează
şi
memorialistul
contemporan:
„Aducerile-aminte, adesea stăruitoare ale acelor
ani, mă însoţesc de fiecare dată cînd dorul zboară
spre Udeşti – a doua mea casă de suflet, cu poarta
larg deschisă şi primitoare”; „Doamne, ce oameni şi
ce locuri dominate de Oadeci, supranumit
«Everestul» Udeştiului! Atîtea amintiri îmi năvălesc în minte! Unele se încîlcesc, altele se
suprapun. Toate îmi mîngîie sufletul. Regret că
timpul s-a scurs atît de repede”; „Frumoase amintiri
îmi stau pe suflet. Uneori mă răscolesc şi încerc să
le retrăiesc în gînd”; „Ce lume! Ce oameni! Au ştiut
să se bucure. Să sărbătorească, să se distreze în
modul acela curat şi sfînt. Amintiri ce rămîn peste
timp. Amintiri ce mă duc înapoi, aşezate acum în
trepte pe sufletul meu. Mă răscolesc de multe ori.
Caut în fiecare bucurii de atunci şi încerc să le
reînnod în lumina anilor de acum. Deşi văd cum se
înşiră cuvintele, am impresia că hîrtia tot albă
rămîne. Am uneori impresia că sunt la fereastră întrun compartiment de tren, în goana căruia curg întrun şir de întîmplări, amintiri din acei ani. Încerc să
le dezlipesc, dar mă pierd printre ele”; „Anii aceia
nu se pot uita. Nu-i cum. Îi simt tot mai aproape”;
„Amintirile şcolii, toate cîte au fost, înfloresc
mereu, mîngîindu-mi sufletul şi stîrnind o nostalgie
aparte”. Lumea Udeştiului de altădată se
prezentifică în aceste segmente „lirice” ale
naraţiunii lui Emil Simion, de unde creşte
arhitectura casei sale de suflet.
Între ţăranii „curaţi sufleteşte, omenoşi, blajini
la vorbă, cumpătaţi în tot ceea ce spuneau şi fericiţi
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în lumea lor încă nepoluată, dominată de obiceiuri
pe care le respectau aşa cum le-au apucat”, în
cancelaria şcolii, fericit, şi el, într-o lume încă
nepoluată, autorul recheamă trecutul, mai ales, cu
anecdotica sa luxuriantă, cu întîmplări şi farse din
şcoală, din cancelarie, dar, mai cu seamă, din pauze
şi din escapadele, puţine şi puţin vinovate, pe care
directorul coordonator al şcolilor şi grădiniţelor din
Udeşti le făcea împreună cu colegii săi, pomenind
mereu de ţuica şi vinul „din noua recoltă”, care
acompaniau, fără exces, glumele şi traiul celor de
atunci. Urmînd glasul rădăcinilor din „oaza mică”
şi lecţia lui Eusebiu Camilar care venea în Udeşti
însoţit de Magda Isanos („Din ograda acestei şcoli
o pornit drumul meu spre Everest. Nu poţi iubi
patria dacă nu-ţi iubeşti locul natal...»“, va fi
mărturisit scriitorul la o întîlnire cu școlarii din satul
natal), Emil Simion abordează aproape monografic
satul bucovinean; obiceiurile de nuntă, amintirile
închise în obiecte, case şi locuri (o masă
„moromeţiană” de mai bine de o sută de ani, „o
budincioară veche şi încinsă cu un curmei de funie
peste ea” sau această bucătărie de vară din curtea
unui gospodar al satului: „Bucătăria de vară, ce-i
drept, e de pe vremea răposaţilor stăpîni sau poate
şi mai veche. Împrejmuită cu gard de nuiele, acoperită cu paie, lut pe jos, cuptor humuit, cofăiele, un
fel de hambar care ţinea loc şi de... bufet, linguri de
lemn şi străchini de lut. Ce mai?... un mini muzeu
funcţional în toată legea... Şervete de bucuşori, laiţe
şi o masă dintr-un butuc răsturnat pe care crescuseră
bureţi. Interesantă! A avut imaginaţie cine a făcuto... Căuş din lemn pentru făină, oale de lut împletite
cu sîrmă şi înşirate în nişte ţepuşe, fier de călcat cu
jar şi cîte altele...), obiceiuri şi superstiţii („furatul
porţilor”) în noaptea Sfîntului Andrei dau contur
spaţiului identitar, matricii din Mă cheamă
amintirile...
Timpul-epocă din cartea lui Emil Simion este,
după propria mărturisire, făcută în textul de
deschidere, Un impuls neaşteptat, „1.09.197031.08.1989”; Mă cheală amintirile... o nu este atît o
autobiografie literară, cartea lui Emil Simion
revendicîndu-se din formula memoriilor care
urmăresc, în principal, confruntarea omului cu
veacul său; originea e în textul lui Goethe din
Poezie şi adevăr: “Aceasta este tema principală a
unei biografii: să descrie pe om în împrejurările
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vremii lui şi să arate în ce măsură totalitatea lumii i
se opune, în ce măsură o favorizează, cum din
acestea se formează o concepţie despre lume şi
oameni şi în ce chip, dacă este vorba de un artist,
poet sau scriitor, concepţia lui se răsfrînge din nou
în afară”. Emil Simion este un om care înfruntă
veacul; epoca este personajul principal al memoriilor şi nu personajul-narator. Astfel, profesorul
navetist, cu rădăcinile în Udeşti, fixează tipologii.
Adevăraţii învăţători şi profesori, cu har, cum sînt
Darie Popescu, Dumitru Iacob („Domnul
Trandafir” al lui Emil Simion), Maria Ciubotaru,
„doamna Mimi”, o „comoară de dascăl”, Lucia
Călin, adevăraţi „«semănători de credinţă» şi
luminători ai multor generaţii de copii, în vremuri
adesea frămîntate şi pentru dascăli”; activişti de
partid, inspectori proşti, dar foarte duri, urmînd
linia partidului; un basarabean refugiat, Bodnariuc,
născut aproape de Nistru, cu viaţa dureroasă şi
amărîtă; dascăli fără har, inadaptabili, precum Hedi,
profesoara de germană; personaje care se reţin, cum
e primarul Petrică Borza; imaginea derizorie a
învăţămîntului în „epoca de aur”, cu inevitabila
„barabuliadă”, practica agricolă, cînd şcoala se
mută în cîmp, profesorii – agitatori la simulacrele
de „alegeri”; colectarea sticlelor şi borcanelor,
şedinţele „politico-ideologice”, într-o vreme cînd
apariţia cafelei boabe la magazinul sătesc va fi fost
un eveniment unic şi cînd automobilul era o raritate.
Toate acestea au fost înainte, în timpul-epocă al
cărţii, cu tăvălugul care a strivit destine; dar după
1990? Iată: „Revoluţia din decembrie 1989 ne-a
adus democraţia pe care ne-am dorit-o cu toţii. De
Ziua Naţională a Romăniei din nou dezbinare, ură,
vrăjmăşie. Ce clădeşte un partid la guvernare,
dărîmă cu ură proletară cel care îi urmează. Cînd se
vor opri oare însetaţii de putere?”.
Mă cheamă amintirile... este (şi) o radiografie
exactă a unei epoci din care, dînd la o parte glazura
neomeniei şi abuzurilor de tot felul, Emil Simion
reţine faptul profund, fiinţa care se va fi construit în
casa de suflet din Udeşti.

187

V I T R I N A

Ică Sălișteanu, O sută una sensibilități adunate
pentru un tânăr prieten actor, antologie de poezie
universală, editura Amanda Edit, București, 2017, 296
p. Prefață semnată de Dorel Vidrașcu și cuvânt înainte
semnat de Ică Sălișteanu.
Această antologie de poezie universală, ce e drept, una a sensibilității
personale, m-a determinat să ies puțin
din tipicul prezentărilor aici a cărților
de autori, mai ales a autorilor în viață,
și să-i rezerv un loc în Vitrina cărților,
acesteia. Se spune, menționează prefațatorul acestei antologii, poetul
Dorel Vidrașcu, faptul că: o zi în care
nu ai dăruit celorlalți un gând bun sau măcar un surâs,
e o zi tristă sau,mai degrabă, viețuită degeaba. In aceste vremuri de bulversare socială dar mai ales
sufletească, apariția unei astfel de antologii poate constitui, cu siguranță, acea gură de speranță pe care o
căutăm cu asiduitate. Ică Sălișteanu, rafinat intelectual,
om cu gust special pentru literatura de mare calitate, el
însuși critic literar, a considerat că este utilă o astfel de
antologie. Cei o sută un poeți, din diferite litaraturi ale
lumii, dar și din diferite timpuri, sunt într-o adevărată
defilare de frumos prin fața cititorului. Descoperim
poeți de mare notorietate, unii chiar geniali, dar și poeți
mai puțin cunoscuți, mai ales din literatura română pe
care avem posibilitatea cunoașterii lor. Cartea se
deschide – ne avertizează Dorel Vidrașcu – într-o
Nocturnă de Delmira Augustini, unde un Intrus așteaptă Învierea murmurând un Psalm de taină arghezian
după care plonjăm în Melancolie și Lacustră ale lui
Bacovia, când vine Emil Botta și ne pune în fața unui
Remember. Dorind să realizeze un florilegiu de poeme
adus femeii și dragostei, Ică Sălișteanu a ales pentru
tânărul actor, ipotetic, desigur, poeme pe această tematică, din toate vremurile. Baudelaire, Bacovia, Arghezi,
Pablo Neruda, Maiakovschi, Ion Minulescu,
Shakespeare, Nichita Stănescu, Tagore, Marin Sorescu,
Boris Pasternak, Vasile Voiculescu, W.W.Whitman sau
Romulus Vulpescu și desigur mulți alții, care de care
mai important, care de care mai valors și mai atractiv
pentru o lectură emoțională. Știind că arta niciodată nu
poate fi un joc, Ică Sălișteanu ne pune în palme marea
artă poetică a lumii, sigur, într-o viziune cu totul personală, dar asta nu-i scade nici un pic din valoare și din
importanță. Selecția unor poeți, ne spune alcătuitorul
acestei minunate antologii, Ică Sălișteanu, a căror
poezie, în afara esenței și a forței de a capta atenția
unui potențial auditoriu și să se poată plia pe felul de a
recita al unui actor sensibil, pentru mine, n-a fost un
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lucru ușor. Și trebuie să fim de acord cu Ică Sălișteanu
că nu este deloc ușor să realizezi o asemenea comoară
lirică. Trebuie să ai o mare dragoste pentru poezia adevărată, să poți alcătui o astfel de antologie. Sunt convins că actorul cel tânăr, căruia i se adresează realizatorul acestei antologii, va descoperi această carte care
îi va fi un bun manual pentru a învăța să cucerească
inimile celor care vor participa la un astfel de spectacol.
În fond această antologie este un uriaș spectacol de
metafore și de idei poetice cum rar este dat să se vadă.
Nicolae Dragoș, O sută și una de poezii, editura
Academiei Române, București, 2019,
220 p.
Antologie, prefață și selecția reperelor critice de
Zenovie Cârlugea.
Demersul conducerii editurii
Academiei Române este unul demn
de a fi salutat, mai ales acum când
piața editorială este invadată de tot
felul de edituri, care mai de care mai
ambițioase, dar care duc acută lipsă
de personal calificat pentru a aduce în
mâinile cititorilor cărți, cu adevărat
remarcabile, editate cu profesionalism. Una dintre aceste cărți este și cartea de poeme
semnată de poetul Nicolae Dragoș, cel care pe coperta
a patra postează următoarele versuri, parcă fiind definitorii pentru activitatea sa literară: Din anotimpuri miam făcut totemuri/ Abstracte semne, călător prin
vreme,/ Și n-ar fi foast prin viață a mă teme/ De n-ar fi
fost prin vreme triste vremuri. Par că anume le-a scris
să-i definească destinul de scriitor prin vreme în aceste
triste vremuri pe care mulți dintre noi le trăim.
Semnificativă, în acest sens, mi se pare prefața lui
Zenovie Cârlugea, cel care dă dovadă de o interpretare
extrem de documentată a poeziilor lui Nicolae Dragoș,
demonstrând că este un fin cunosacător al operei acestui scriitor contemporan, pe nedrept trecut în umbra
uitării de anumite cercuri. Contemporan, așadar, cu
felurite ispite, tentații novatoare și exchibiții experimentaliste, poezia lui Nicolae Dragoș a rămas, în linii
mari, egală cu sine, constantă, atât în viziunile ei
tradițional-istorice, cât mai ales în reverberațiile perceptive ale chtonicului cu ecouri arhaice, pline de
arome și sonuri colinare, în care elemente ale cerului și
pământului își stau față în față, oglindindu-se unele în
altele și dezvoltând, astfel simfonia nostalgică a unei
conștiințe poetice încercate de nostalgia vetrei natale și
a originarului, spune Zenovie Cârlugea în prefața la
această carte. De altfel poetul Nicolae Dragoș, în unul
dintre poemele sale, spune: Prin veacuri satul a fost
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matca, leagănul, creuzetul în care s-a plămădit, cristalizat și afirmat civilizația autohtonă. Fidel acestui crez
poetic, el își construiește întreaga poezie cu sentimentul
apartenenței la această lume pe care o purtăm în suflet,
din generație în generație, ca pe o adevărată pecete.
Poeziile lui Nicolae Dragoș se constituie într-un adevărat omagiu adus țăranului român, dar și marilor înaintași, printre ei numărându-se gorjeanul Constantin
Brâncuși, căruia îi dedică mai multe poezii, printre care
și Reportajul unei neântrerupte călătorii, poem care în
cele peste 300 de versuri alcătuiesc un veritabil compendiu, în care se regăsesc operele genialului sculptor
român, versuri cioplite pe retina sufletului său. Un
memorabil omagiu este adus stejarului din care s-au
cioplit păsări măiestre, așa cum scrie în poemul Balada
despre nemoartea stejarilor, un poem care astăzi pare
cam anapoda când este această adevărată goană de
tăiere a codrilor din pădurile României. Un alt poem
memorabil este și acela intitular Minune la coloana
fără sfârșit: Curg melancolic în sus/ Note astrale de
Bach/ Peste unduirile/ Clepsidrei brâncușiene//Nu le
văd. Nu le aud, poate,/ Dar le știu: desene părelnice,/
Fluide/ Curg melancolic, măsurând timpul/ Fără de
țărmuri//...// Nesfârșit zbor,/ Precum viața adevărată.
Sunt, aceste versuri, sinteza întregii trăiri brâncușiene
din coloana infinitului. Publicarea acestei cărți, în
colecția O sută și una de poezii de către Editura
Academiei Române este mai mult decât un gest reparatoriu, este aducerea în prim plan a unui poet care, din
motive cu totul neimportante, a fost trecut într-un
anume con de umbră.
Daniela Gifu, Spovedania unei pantere, editura
Vatra Veche, Tg. Mureș, 2017, 102 p. Cu o prefață semnată de poetul Nicolae Băciuț.
Venind în lume dar și în poezie
din lumea atât de misterioasă a
Bârladului, Daniela Gifu spune: Mănfior la gândul/ ce-mi încruntă zoreala/de a te cuprinde/ în adâncimea
unei dureri necuprinse//Mă mângâi
cu amintirile/ cântecului de seară/
pân-a-mi șopti refuzul. O bună doză
de nostalgie în fața necuprinsului îi
înfioară gândul liric în amintirea cântecului de seară:
Te-am chemat de atâția ani/ că le-am pierdut șirul./Am
pus un rămășag cu vântul/că te va purta la mine-n
ogradă/ până va miji de ziuă. Trecerea timpului este
pentru Daniela Gifu este o adevărată plângere a cerului
când constată că era într-o vizită la o amică fiind îndatorată de tine cu vise himerice. După o serie de tatonări
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a lumii poetice, Daniela Gifu își regăsește forma creatoare și se decide să-și publice versurile în diferite
reviste literare în format fizic dar și on line, în țară și în
străinătate. Deasemenea duce și o bogată activitate cultural-literară, fiind în prezent redactor șef la revista
Destine literare, redactor șef al revistei UZPR, redactor
la Gând românesc – Alba Iulia. După un debut colectiv,
publică mai multe volume de versuri, printre care și
acesta Spovedania unei pantere. Împreună cu Mihai
Dinu Gheorghiu publică la Editura Universității Al. I.
Cuza, din Iași, cartea Dezvoltare comunitară și incluziune socială în perspectivă socio-economică.
Confesiunea, spune Nicolae Băciuț, în exercițiul ei terapeutic și nu numai, are și o încărcătură erotică, un
erotism cu accente suave, dar și nostalgice, nostalgie în
care amintirii i se deschide un orizont fără de timp,
însemnând deopotrivă trecut, prezent, dar și viitor. De
ce nu am spune plecând de la un titlu binecunoscut, că
aceste confesiuni/spovedanii sunt și amintiri din viitor.
Spovedaniile Danielei Gifu conturează un univers liric
cu note de intimism dar fără a avea ceva vulgar. O,
Doamne!/ Atâta libertate revărsată asupra-ne!//
Buimăciți de iubirea Ta,/ ne pierdem printre bătrânele
sălcii.//Îmbujorați, ne privim chipul/ într-un ochi de
apă,/ fără rușine.// Doar zariștea/ se-ncruntă să nu ne
căim. Poemele din această Spovedanie aduc în fața cititorului o poetă sigură pe uneltele sale, o poetă cu o voce
lirică accentuată, despre care sunt convins că se va auzi.
George S. Vidreanu, Fabrica de vise, editura
Libris editorial, Brașov, 2020, 74 p. Postfață de Cosmin
Comănescu și o scrisoare de trăsură pe coperta a patra
semnată de Cassian Maria Spiridon.
În ultima vreme tot mai puțini
George S.
poeți atacă fabula în scrierile lor,
Vidreanu
lăsănd să se înțeleagă faptul că vremea acestui gen literar este apus. Fabrica de
Nimic mai neadevărat. Și asta vrea să
vise
ne demonstreze George S. Vidreanu
cel care în cartea sa Fabrica de vise,
Libris editorial
ne racordează la acest model de
scriere. Cu o foarte bună știință a
scrisului, stăpânind atât limba română dar și ințelesurile
profunde ale cuvintelor primare, George S. Vidreanu se
așează temeinic în Magazinul cu vise...poetice scriind:
Sunt vânzător la poarta nemuririi,/ Pe rafturi am
înmiresmate plicuri ( aici aduce puțin a Brumaru, și nu
e rău deloc)/ Toate conțin rețeta fericirii,/ Am magazin
cu veșnice nimicuri.// Un magazin pe-o stradă cam ciudată/ Cu anotimpuri stinse în neant,/ În care oglinda
lumi-i reflectată/ într-un prezent straniu și delirant.
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Despre oglinda lumii încearcă să ne vorbească în aceste poeme ale sale, despre vânzătorul de iluzii (poetul
este un vînzătăr de iluzii) într-un secol incert.
Nostalgiile sale, fie și virtuale, îl postează Sub dușul
rece al realității perfide constatând, cu destulă amărăciune, dar și cu oarecare detașate că: S-a dus naibii și
trenul acesta. Sigur că nu la trenul poeziei se referă aici
ci la cel utopic care îl face să existe până la Sfântul
Așteaptă. În poeziile sale, spune Cosmin Comănescu,
în postfața sa, la acestă carte, George S. Vidreanu se
exprimă firesc, natural, direct, limbajul său fiind un act
natural, născut și nu făcut, nu inventează și nu caută
cuvinte speciale. Poezia sa are o anumită oralitate
lăsând libere sensurile poetice. Cassian Maria Spiridon
spune: Sînt fabule încărcate de aluzii culturale și
livrești, dar și cu trimiteri la frământările politice ale
lumii de astăzi. Prin această carte, George S. Vidreanu
se detașează de plutonul poeților uniformiști și minimaliști, ocupându-se, într-o notă ironico-umoristă, de
lucruri grave. Lectura acestei cărți este una agreabilă și
de cele mai multe ori cu multiple subînțelesuri.
Vasile Diacon, Cocota de cauciuc negru (carte
oprită la lectura fetelor cuminți și snobilor pudibonzi),
editura Cronedit, Iași,, 2019, 280 p. Prefață de Nicolae
Crețu și desene de Radu Bercea.
Cum nu sunt nici o fată cuminte și nici snob pudibond (cel puțin așa mă văd eu) m-am
dedat lecturii acestei cărți, ce-i drept
cu destul de multă circumspecție.
Cartea de față (această ediție) am mai
parcurs-o, în diverse faze de elaborare și de aceea mi se părea destul de
cunoscută și totuși… Deși cunosc mai
multe variante, prescurtate sau mai
puțin prescurtate, ale acestei cărți, trebuie să mărturisesc faptul că această ultimă variantă a
fost ușor...îmblânzită în unele scene. Nu am făcut aceste multiplă lectură a acestei cărți din alt motiv ci doar
pentru a înțelege în primul rând care a fost motivul
scrierii acestui roman. Să fie scris din dorința de a se
evidenția pe sine (personajul fictiv, cel care relatează
acest... film), să fie din dorința de a surprinde comportamentul unei/unor depravate care bântuie lumea (și
asta se întâmplă de când e lumea), să fie un alt motiv
ascuns și anume de a evidenția prostia care poate atinge
un om de o anumită vârstă, să fie scrisă pentru amuzament și delectare a plăcerilor, știute sau doar intuite și
visate? Toate aceste întrebări m-au colindat mai mult
timp. Citind cu multă atenție, mai ales capitolul opt al
acestui roman am ajuns la concluzia ce e un act de dare
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în vileag a comportamentului soției personajului principal, cel care constată că soția lui era unele dintre cele
mai notorii prostituate din oraș, ca să nu-i spun că era
de profesie... curvă. Și aceasta prezentare, personajul
principal o face numai pentru a arăta copiilor și
nepoților de ce a ajuns la concluzia să divorțeze. Pentru
ca astfel să conștientizeze că, nici măcar de dragul lor
nu putea să mai continue acest supliciu. Personajul
principal feminin, Adina, cu toate manifestările ei,
dominate de instincte primare, cu toate trăirile ei primitive, cu toată lipsa ei de minimă cultură, deși, cum
necum, absolvă o anumită facultate (și personajul principal al cărții dezvăluie metodele obținerii unei
diplome), îl face să înțeleagă, în detaliu cum
funcționează acest mecanism al existenței umane, și
sub acest aspect. Lecturând acestă carte am avut împresia că de fapt personajul principal, deși apare episodic,
este nu Adina ci chiar fosta soție a personajului principal pe care autoul, Vasile Diacon, o surprinde , dar și o
prezintă cititorului, în întreaga sa nuditate fizică și comportamentală. Un astfel de roman precum acesta Cocota
din cauciuc negru poate stârni o avalanșă de comentarii
pro și contra din foarte multe părți, fiind luat în calcul
chiar latura crudă a vieții, însă șarjele de aici au un cu
totul alt scop și anume acela de a cunoaște riscul și pericolul care te poate cuprinde atunci când dai frâu liber
unor trăiri primare. Proza lui Vasile Diacon, spune
Nicolae Crețu, fără veleitare pretenții literaturizante,
iese din intuirea unei realități mai curând sociologice și
prihosociale, proprie unor culise ale sexualității, distincte față de mai vechea (tradiționala?) instituție a
bordelului, ca și de mai noile forme, atât de inventive și
stimulate de tehnologiile comunicării, de business în
domeniul a ceea ce anglofonii n-au întârziat să
eticheteze drept sexonomics (economie a sexului). În
loc de motto Vasile Diacon a decis să folosească două
epigrame ale unui cunoscut epigramist ieșean, Mihai
Haivas. Voi cita una dintre aceste epigrame, care mi se
pare destul de în ton cu conținutul romanului: Grevă la
prostituate/ Pentru-un spor de stat pe spate;/ Una ce-a
ieșit din tură/ Vrea în plus și-un spor...de gură. Prin
acest roman, Vasile Diacon, încearcă, și reușește să
umple un gol în acest gen literar, care în esență are un
caracter moralizator. Dincolo de cele scrise în această
carte a sa, el demonstrează că mânuiește cu multă abilitate construcția epică, alternânt momentele tensionate
cu unele episoade de viață autentică. Cred dă la final am
reușit să-mi găsesc răspuns la suma de întrebări lansată
de acest roman.
Emilian MARCU
PANORAMIC EDITORIAL
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V A R I A

DORU
Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ,
în toamna anului 1966, la întâi octombrie, a
adunat pentru anul întâi, clasa a IX-a, 29 de copii
în vârstă de 14 şi 15 ani. Aceasta era singura
şcoală teologică ortodoxă pentru cele şase judeţe
ale Mitropoliei Moldovei, adică aproximativ patru
milioane de creştini ortodocşi.
Era la şapte ani după ce regimul comunist din
România desfiinţase două treimi din mănăstirile
existente, iar din cele rămase, mai ales istorice,
personalul monahal de până la 50 de ani femeile
şi 55 de ani bărbaţii, fusese evacuat; şi la aproape
doi ani după ce deţinuţii politici din ţară, patrioţi
români şi creştini, fuseseră eliberaţi, adică acei
care mai puteau merge pe picioare, pentru că
marea lor majoritate s-au eliberat prin moarte,
luminând din împărăţia lui Dumnezeu familiile
lor, bisericile pustiite, poporul român cel asuprit,
dar şi mormintele lor fără de Cruci.
Într-o zi, eram la rând pentru a intra la masă, în
faţa sufrageriei. Înainte de a intra la masă, toţi
copiii stăteau la rând, pe clase, în ordine
alfabetică. Cinci rânduri. Intrau întâi cei mai mari,
care erau împrăştiaţi strategic prin toată
sufrageria, la toate mesele – şefi: la şase elevi,
unul era şef şi era de obicei din anul cinci.
În amiaza aceea, profesorul de serviciu era
directorul, preot Vasile Ignătescu, un om micuţ de
statură, cu nas roman bine înfipt în obraz, ochii
vioi, faţa numai zâmbet. Vorbea foarte încet, chiar
şi când striga, încât nimeni nu-l auzea, dar toţi
înţelegeam ce spunea, până la ultimul elev.
Damian a ieşit din rând, din faţă, şi a venit la
Miron. La litera M eram trei elevi în catalog, pe
aceeaşi foaie: Merticaru, Miron, Muscă, mai
târziu, un sfânt vesel – toţi sfinţii sunt veseli – , un
prieten şi un cumnat. Mi s-a adresat direct: vrei să
fii prietenul meu? Era mai înalt decât mine cu
vreo cinci centimetri, părul tuns zero – toţi eram
tunşi chilug –, ochii uşor piezişi şi sfredelitori,
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Marcel MIRON

faţa inundată de acnee.
Sfântul părinte Vasile Ignătescu, sfânt a fost
până ce a trecut la Domnul, fiind misionar în
Canada, în California şi apoi acasă, a început să se
agite sus pe balcon. Damian aştepta răspunsul,
colegii mai mari şi mai mici se enervau pentru că
în dezordine nu se putea intra la masă. I-am
răspuns scurt: da. A plecat imediat la locul lui, la
litera D, iar cei din anul cinci au început să urce
treptele.
***
De atunci am rămas prieteni, chiar şi colegi de
bancă vreo doi ani.
El vorbea mult, uneori prea mult. Eu tăceam
aproape întotdeauna. Ascultam, nu ascultam, el
vorbea.
Prin anii terminali scriam scrisori la fete, mai
ales după adrese luate dintr-o revistă care
promova prietenia. Într-o vreme el scria la vreo
şapte – opt fete scrisori lungi de multe pagini. Dar
uneia, s-a apucat să-i scrie scrisori de 10, 20, 30,
50, 70, ultima de 99 de pagini.
A vrut să-mi citească acea scrisoare lungă, dar
ei i-am spus că ştiu ce scrie în ea. Cum, tu îmi
citeşti scrisorile? A, nu, stai liniştit, mi-ai povestito vorbind! S-a liniştit.
***
Cred că de la el a apărut dorinţa noastră ca să
scriem o revistă. Şi după discuţiile incipiente şi
inerente, zbaterile, transpiraţiile începutului, a
apărut „Răsăritul” în câteva numere scrise de
mână.
Următoarea revistă a scos-o la Lausanne, unde
a avut o bursă de studii şi apoi a ostenit la
Telegraful Român din Sibiu, unde a avut bucuria
să lucreze cu mitropolitul cărturar Antonie
Plămădeală, un „noptatec”, Doru fiind tot un
„noptatec” cum avea să povestească peste ani în
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balconul casei sale din New York, adică încheiau
ziua de lucru pe la ora două dimineaţa, cum face
şi azi.
Revista Lumină Lină este iubirea lui cea mai
mare. Nu ştiu să fi iubit pe cineva mai mult, căreia
să-i fi închinat mai multă energie, atenţie,
tandreţe, grijă. Şi asta pentru că ea, revista, s-a
născut cu mult timp înainte de a-i fi cunoscut pe
cei care au fost şi îi sunt intimi, soţie, copii,
nepoţi, prieteni.
Această revistă a coborât într-o seară de iunie
prin fasciculul de lumină care pătrundea prin
vitraliile ferestrelor bisericii Mănăstirii Neamţ,
Înălţarea Domnului unde, miercuri seara, la slujba
de priveghere pentru hramul ctitoriei muşatine,
cei peste optzeci de tineri din ultimii ani de curs
seminarial, cântau imnul milenar creştin Lumină
Lină.
Fumul de tămâie oferea consistenţă
portativului desenat pe razele acelei sfinte lumini
de seară, iar noi, tinerii între 18 şi 21 de ani,

citeam acele note în cheie personală, fiecare după
inspiraţia şi idealul lui.
Doru cred că a fost marcat atât de mult de
acele momente încât s-a legat pe viaţă de acea
viziune în care a apărut diafana mireasă care acum
împlineşte vârsta de 25 de ani de când ne caută, ne
mângâie, ne soarbe şi ne mistuie cu frumuseţea şi
nobleţea ei.
Doru este mirele acestei doamne care nu
încetează să-l domine pentru că ea, doamna
aceasta de stirpe nobilă, naşte mereu copii, iar el
îi mângâie, îi încurajează, îi laudă, le pune nume
precum Adam în rai şi îi lasă liberi să rodească
fiecare după datul lui.
Dacă ar trebui să-i ofer o cunună şi i-o ofer
pentru că merită pe deplin, voi scrie pe bentiţa de
sub florile de laur un text pe care toţi absolvenţii
seminarului ştiu a-l cânta pe note psaltice:
„Omule al lui Dumnezeu şi credincios slujitor”,
dar şi mire al distinsei doamne Lumină Lină,
felicitări!

UN APĂRĂTOR
AL CORECTITUDINII GRAMATICALE
Ion BUZAŞI
Profesorul Ioan Dănilă, de care mă leagă o
veche și frumoasă prietenie didactică, este un
consecvent și competent apărător al corectitudinii
gramaticale, împinsă uneori până la detalii care,
adesea, scapă chiar specialiștilor în domeniu. Este
un „gramerian” – în sensul bun și deplin al
cuvântului. Scriu cuvântul cu nădejdea că nu-l va
supăra acest barbarism de sorginte franceză,
potrivit pentru specificul preocupărilor sale.
Profesor multă vreme la un liceu pedagogic de
prestigiu din Bacău, astăzi încă activ, conferențiar
la Universitatea „Vasile Alecsandri” din aceeași
urbe moldavă, el este un continuator vrednic al
dascălilor ce pregăteau temeinic, prin însușirea
corectitudinii limbii, pe viitorii învățători (azi li se
spune profesori de ciclu primar!), a căror principală
misiune este deprinderea micilor învățăcei cu cele
două instrumente importante ale muncii
intelectuale: cititul și scrisul – componente ale
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limbii române. Profesorii de limba română
manifestă predilecție pentru unul dintre aspectele
obiectului gramatică/ literatură înscris în cataloage
primul (în ordinea importanței!). Ele sunt practic
inseparabile și, de regulă, această preferință se
manifestă tocmai de aceea ex cathedra.
Ioan Dănilă, dascăl pasionat de studiul limbii și
literaturii române, s-a devotat mai ales problemelor
de corectitudinea limbii materne, dar preocupările
sale publicistice îmbrățișează „de facto” filologia și
lingvistica. La ședințele Societății de Științe
Filologice, al cărei membru activ este, la
consfătuirile pe țară ale profesorilor de limba
română din liceele pedagogice – la una dintre
aceste consfătuiri, la Bacău (în 1988), ne-am
întâlnit prima dată –, comunicările sau intervențiile
sale dovedeau informație precisă și probitate
profesională.
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După 1990, activitatea sa se îmbogățește și se
diversifică prin editarea de manuale, cursuri şi
auxiliare didactice, reviste culturale şi școlare, cărți
de istorie literară cu pagini care aduc în actualitate
scriitori sau filologi pe nedrept dați uitării (cum
este monografia despre Giorge Pascu) sau aspecte
mai puțin cunoscute din viața și activitatea unor
scriitori a căror biografie este într-un fel sau altul
legată de Bacău: Vasile Alecsandri, George
Bacovia etc. Pe linia jurnalismului lingvistic, a
iniţiat rubrici sau emisiuni de radio-TV („Din
«capcanele» limbii române”, „Merge şiaşa?”,
„Tainele limbii” ş.a.). Una dintre ele, „Româna
pentru toţi”, din cotidianul „Deşteptarea”, a trecut
de 25 de ani de apariţie. Revistele literare la care a
colaborat i-au remarcat competența în materie și iau încredințat rubrici de specialitate. La Revista
„Ateneu” din Bacău deține și acum o asemenea
rubrică, „Pentru limba noastră”, iar cartea pe care
mi-a trimis-o cu o amicală dedicație adună o parte
dintre aceste articole. Conţinutul lor vine să
confirme convingător aprecierile de mai sus, pentru
că în paginile ei reiterează următoarele:
– necesitatea unui nou statut al limbii române în
învățământul gimnazial și liceal, argumentând
utilitatea orelor de gramatică în învățământul
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preuniversitar;
– după 1990, starea limbii române în
învățământul preuniversitar este dramatică;
– în însușirea limbii române la clasele primare
s-a renunțat la metoda fonetică, analitico-sintetică,
fiind înlocuită cu metoda globală;
– a dispărut Abecedarul, ca manual, în locul său
fiind în programa școlară o disciplină cu un titlu
imprecis: Comunicare în limba română. În legătură
cu importanța Abecedarului – carte de căpătâi nu
numai în sens cronologic în instrucția școlară –,
atunci când am alcătuit antologia Învățătorii în
literatura română, am introdus și o povestire foarte
frumoasă, Povestea unui abecedar, de Leon
Donici,
strănepotul
cunoscutului
fabulist
moldovean. El povestește cum după mulți ani, un
profesor savant caută prima sa carte, Abecedarul,
care i-a deschis porțile cunoașterii, și aflându-l, îl
așază cu duioșie nostalgică între cele mai valoroase
cărți ale bibliotecii sale pentru că „toate cărțile care
sunt aici sunt mulțumită lui”;
– propune reintroducerea limbii române în
liceele pedagogice (nici acum nu pot crede că de
două decenii a fost eliminată gramatica din
pregătirea unui învăţător/educator), iar în
verificare, la orele de limba română, să se reia atât
de utilul moment ortografic;
– revistele de cultură să aibă, fiecare, o rubrică
de cultivarea limbii, de asemenea radioul și
televiziunea; amintește câteva rubrici de succes și
numele celor care le-au susținut sau le susțin:
Rodica Zafiu, Marcel Tolcea, regretatul George
Pruteanu, Radu Paraschivescu ș.a.
Poate că unora, înrobiți tehnologiilor didactice
moderne, aceste propuneri și constatări vor părea
desuete, iar autorul lor un luptător singuratic întru
apărarea limbii române. Sper să fie cât mai puțini
aceștia și tot mai mulți cei care se vor convinge de
importanța unei pledoarii didactice utile, fără
exagerare, patriotice, căci dacă limba română este o
comoară – cum spune poetul Al. Mateevici, poetul
limbii materne –, e datoria noastră să o cultivăm cu
toată dragostea și prețuirea.
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„PENTRU CINE BAT CLOPOTELE”
Dumitru Horia IONESCU
Nu credeam că-mi voi aminti în aceste zile de
celebrul roman al lui Hemingway, pe care l-am
citit cu mulți ani în urmă, în vremea copilăriei.
Atunci, mi-a fost cumva greu să înțeleg
semnificația titlului. Fermecat de talentul de
povestitor al lui Hemingway, nu descifram
drama teribilă în care se găseau personajele
romanului. Mai târziu, într-o toamnă rămasă în
amintire ca o poveste fermecată, am traversat
Munții Sierra de Guadarrama, ce leagă ca un
brâu de granit Segovia de Madrid. Și am înțeles
atunci, din frumusețea ireală a acelor locuri, că
nu vom știi niciodată să deosebim cu adevărat
binele de rău. Mulți nu se vor opri, chiar și
fermecați de o măreție blândă ca acea a muntelui
Penarala, să păcătuiască cu aceeași neclintită
strădanie de a alege ceea ce ne este potrivnic,
chiar dăunător. În romanul lui Hemingway acele
locuri sunt teatrul unui război înfricoșător și,
acum știm, inutil. Oamenii se transformaseră în
arme, fără suflet. Și chiar dacă Robert Jordan,
personajul central al romanului, încercă să se
opună acestei metamorfoze malefice, a trecerii
de la om la mașină de ucis, nu are cum să scape
din grozăvia vremii. Ce-i pasă muntelui de
orbirea omenească colectivă? Eu eram acolo,
având în față vârful Penarala și mai știam că
soarele care se ridică, schimbând culoarea unui
lac din apropiere în purpuriu, a strălucit și atunci
când Jordan și Maria, personajele lui
Hemingway, visau la un singur lucru, să trăiască,
pur și simplu. El, filolog renumit, devenise
specialist în acțiuni de dinamitare. Ea, Maria,
încerca să uite toată suferința îndurată pe
nedrept. Poate că și ei au văzut Penarala în
purpuriu, și atunci, într-o secundă specialistul în
sabotaje și nefericita Maria își vor fi auzit
sufletul bătând ca un clopot uriaș, sacadat și
sfâșietor.
Învățăm de la Maxim Gorki, că în fiecare
194

suflet stă ascuns un clopot, pe care trebuie să-l
descoperim, de care este bine să ținem seama și
să-i ascultăm bătăile. Cu fiecare bătaie de clopot
creștem în dorința de a face binele, de a fugi de
cele rele, și de a înțelege: cu noi este Dumnezeu.
Să-L urmăm! Uneori neținând seama de
pâlpâirea eternă a binelui în noi, suntem înșelați
bănuind că ceea ce Domnul ne cere este prea
mult, și oricum prea greu de făcut. Oare nu a fost
și Iisus Hristos ispitit în pustiu? Dar El a răspuns:
„Domnului Dumnezeului tău să te închini și Lui
singur să-i slujești” (Matei 4, 10). Răspunsul
Mântuitorului este etalonul credinței noastre în
Dumnezeu, piatra de hotar, clipa în care sufletul
și trupul decid să fugă de ispititor. Prin Iisus
Hristos știm că darurile otrăvite sunt doar
înșelător ușor de primit, fiindcă altfel nu ar fi
otrăvite. Nu vom avea nici un folos prin ele,
biete pietre strălucitoare și amăgiri deșarte. Nu,
Iisus Hristos nu ne cere prea mult. Și ne ajută să
ducem povara oricui lucru greu. El ne cheamă
către desăvârșire. „Fiți, dar, voi desăvârșiți
precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este”
(Matei 5, 48).
Trăim acum, în aceste zile, ca naufragiații pe
insule pustii. Fiecare pe insula lui, departe de
orice țărm, într-o ceață ce nu vrea să se ridice,
fără să mai găsim în întuneric lumina
intermitentă a vreunui far salvator, care ne-ar
readuce la țărm, din nou acasă, în acea viață unde
mai există și altceva decât frică și boală. Uneori,
în noaptea cu puțin somn, aud glasul profetului,
ca o speranță ce nu vrea să se lasă învinsă, care
nu acceptă, singură ea, să mă lase singur. „Atunci
toată făptura va ști că eu sunt Domnul,
Mântuitorul tău, și Răscumpărătorul tău, viteazul
lui Iacov” (Isaia 49, 26). De multă vreme, de
mult prea multă vreme, fiecare dintre noi fugea
către insula lui, nu conta că e pustie, către
amăgirea singurătății, lăsând-și sufletul să fie
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înșelat de orice ispită necurată. Vedeam
singurătatea ca un dar de preț, ca fiind compatibil
cu viața noastră modernă, înconjurați de
tehnologii sofisticate, strălucitoare și aparent
indispensabile. Asemenea personajelor lui
Hemingway ne-am transformat din oameni în
mașini, credeam că de acolo de pe insula
fiecăruia suntem stăpânii universului. Nu există
nici o comandă online care să ne readucă
asemenea lui Ulise acasă, acum când asemenea
lui, ajunși pe insula Aeolos, am deschis din
greșeală burduful în care erau ținute închise
vânturile sălbatice. Suntem victimele vânturilor
rele, cele cu molime, cele care ne aruncă pe
țărmuri neprietenoase, departe de tot ceea ce
știam și iubeam.
În noapte Învierii, Mântuitorul calcă cu
moartea pe moarte. Acolo pe insula fiecăruia,
departe de orice nădejde, primim speranța
Învierii Domnului, și auzim, dincolo de ceață,
clopotele bisericilor lăsate pustii. O voi,
nesăbuiți, nu știți că victoria vieții asupra morții
este singura certitudine a existenței noastre? În
noaptea Învierii desăvârșirea dumnezeiască
umple spațiul și timpul. Este iubitoare și
iertătoare, dată nouă prin jertfa Fiului,
Dumnezeu adevărat și om adevărat.
O molimă vine și pleacă, dispare și reapare,
amenințătoare dar nu eternă, pustiitoare, dar
până la urmă vulnerabilă. Clopotele vor bate din

nou și în această noapte de Înviere. Pentru
fiecare dintre noi, chemându-ne să se
sincronizăm cu ele, chemându-ne să sperăm, să
cântăm și să ne rugăm. Acum știu de ce mi-am
amintit de acest roman citit de mult. Fiindcă
acum nu-i ușor să-ți umpli speranța cu vise, când
normalitatea s-a schimbat în utopie. În romanul
lui Gabriel Garcia Marquez, „Dragostea în
vremea holerei”, un bărbat și o femeie decid de
bună voie să se izoleze pe un vapor care nu mai
avea dreptul să intre în nici port, nicăieri în lume.
Ei au ridicat de bună voie pe catarg steagul care
indica că la bord sunt cazuri de holeră. Cei doi
erau sănătoși și erau singuri pe navă. Numai prin
fuga radicală de lume puteau să-și dovedească
iubirea unuia față de celălalt, departe de tot ceea
ce-i oprise până atunci. Tot în nopțile de nesomn
ale acestor zile, mi-ar plăcea să cred că aș fi atât
de puternic în credință încât să mă izolez de orice
ispită sau păcat, singur în fața iubirii nemărginite
a Mântuitorului, navigând pe marea liniștită a
rugăciunii și a credinței, fără spaima slăbiciunii.
Clopotele bat pentru noi. Turla Bisericii să-mi fie
far, călăuză și certitudine că nu sunt singur pe o
insulă pustie și stearpă. Da, atunci va fi totul
bine. Dumnezeu să ne aibă în paza Lui.
Hristos a înviat!

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘI
Ana PARTENI
Festivalul Internațional de Literatură „Tudor Arghezi”: Ioan Holban – premiul Opera Omnia
pentru critică literară: În perioada 21-24 mai 2020 a avut loc cea de-a 40-a ediție a Festivalului
Internațional de Literatură „Tudor Arghezi”. Din dorința de a nu renunța la celebrarea a 140 ani de la
nașterea lui Tudor Arghezi, din cauza circumstanțelor create de necesitatea respectării tuturor restricțiilor
sociale impuse de starea de urgență adoptată în România, ediția din acest an s-a desfășurat online, după
un Regulament special si fără componență internațională. Prin votul Comitetului Director al Uniunii
Scriitorilor din România, au fost stabiliţi laureaţii secţiunii „Opera Omnia pentru scriitori români”.
Astfel, scriitorului și criticului literar ieșean Ioan Holban i s-a acordat premiul pentru critică literară iar
Vasile Igna a obținut premiul pentru poezie. Laureaților Premiului național Opera Omnia li s-a acordat
titlul de Cetățean de Onoare al orașului Tg.-Cărbunești.
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Din viața filialei – anii ‘80
La data de 2 mai 1981, Adunarea Generală a
Scriitorilor din Iași aprobă trimiterea unei
telegrame Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, respectiv tovarășului Nicolae
Ceaușescu. În telegrama trimisă, se exprimă
hotărârea scriitorilor de a contribui la consolidarea
unui climat de muncă, de emulație creatoare și
principialitate, climat care să confere obștii un
constant prestigiu, să stimuleze o competiție fertilă
și care „să unească eforturile noastre în realizarea
unei literaturi de calitate”. „Pornind de la succesele
dobândite, analizând în spirit critic și autocritic
neîmplinirile, ne angajăm în fața conducerii
partidului, în fața Dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fim solidari
prin munca noastră cu munca eroică a întregului
popor, să contribuim, cu mijloacele artei noastre, la
continua înflorire a literaturii socialiste”, se
precizează în încheiere.
În ziua de 19 octombrie 1984, poetul
Haralambie Ţugui a participat la o întâlnire cu
elevii Scolii Generale nr. 34 Iaşi, membri ai
cenaclului „Trubadurii păcii”. Cu acest prilej a fost
lansat, sub auspiciile Bibliotecii Județene „Gh.
Asachi”, volumul de versuri „Ochii copiilor”,
autorul acordând autografe.
În ziua de 23 octombrie 1984, poeţii Corneliu
Sturzu, Haralambie Ţugui şi Horia Zilieru s-au
întâlnit cu medicii şi personalul medical al
Spitalului Militar din Iaşi, în cadrul unui recital de
poezie patriotică, acțiune desfășurată în cinstea
Zilei Armatei.
La data de 26 octombrie 1984, la Biblioteca
Județeană „Gh. Asachi” din Iași, poetul
Haralambie Ţugui s-a întâlnit cu elevii Școlii
Generale din comuna Plugari, aflaţi în excursie la
Iaşi. Daniel Dimitriu şi Constantin Parascan s-au
întâlnit cu elevii clasei a XI-a B de la Liceul
„Mihai Eminescu” cu care au discutat despre
coordonate ale literaturii de azi.
26 octombrie: la Biblioteca Județeană Vaslui, în
cadrul manifestărilor dedicate întâmpinării
Congresului al XlII-lea, au fost prezenți la discuția
care s-a purtat pe tema „Evoluţia literaturii române
în ultimii douăzeci de ani” Constantin Pricop,
redactor la revista „Convorbiri literare” şi
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Gheorghe Drăgan, redactor la editura „Junimea”.
Raport al Asociaţiei Scriitorilor Filiala Iaşi:
a) Scriitori decedaţi (1981-1985): 1. Barbu
Nicolae, 2. Nelu Ionescu, 3. Constantin Nonea, 4.
Silviu Rusu.
b) Plecaţi în străinătate: 1. Mihai Ursachi, 2.
Hertha Perez, 3. Ion Constantinescu.
c) Membri stagiari primiţi în perioada 19811985: 1. Al. Dobrescu, 2. Constantin Draxin, 3.
Virgil Cuţitaru, 4. Sterian Vicol.
d) Aprobaţi de Comisia de validare şi
neratificaţi de Consiliu: 1. Nichita Danilov.
e) Aprobaţi de Comitet şi nediscutaţi în
Comisia de validare: 1. Constantin Coroiu, 2. Gicu
Lucan (Limba ucraineană), 3. Onu Cazan, 4. N.
Ionescu Dunăraru, 5. Vasile Clem (Limba
ucraineană).
f) Aprobaţi de comitet şi respinşi de Comisia
validare: 1. Lucia Olaru-Nenati, 2. Constantin
Popa, 3. Ilie Dan, 4. Eugenia Popa-Cohuţ, 5.
Ştefan Popa.
g) Dosare depuse la Comitet şi nediscutate: 1.
Mihai Bordeianu (decedat între timp), 2.
Constantin Parascan, 3. Constantin Clisu, 4.
Dumitru Văcaru, 5. Traian Olteanu, 6. Dumitru
Ţiganiuc, 7. Cristian Livescu, 8. Mihai Dinu
Gheorghiu, 9. Ştefan Avădanei, 10. Ion Alexandru
Angheluş, 11. Ion Holban, 12. Vasile Filip, 13. Ion
Apetroaie, 14. Ion Filipciuc, 15. Elvira Sorohan,
16. Liviu Leonte.
Premiile Revistei Convorbiri Literare,1
decembrie 1983: PROCES VERBAL
Subsemnații: Corneliu Sturzu Președinte, Daniel
Dimitriu, Al. Dobrescu, Grigore Ilisei, Constantin
Pricop, membri ai juriului pentru acordarea
premiilor revistei CONVORBIRI LITERARE pentru
cel mai bun volum de poezie patriotică apărut în
perioada de la ultima ediție a Festivalului
Eminescu, am hotărât prin vot deschis să acordă
premiul volumului LA UMBRA CLIPEI de Nicolae
Dragoș apărut la editura „Eminescu” 1982.
Premiul în valoare de 5000 lei a fost aprobat
în ședința de birou a Uniunii Scriitorilor.
Președintele juriului,
Corneliu Sturzu
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comPRESA REVISTELOR
Valentin TALPALARU
Căldură mare, monșer! Te lovește o așa
terpoare levantină încît îți vine să vegetezi,
imaginîndu-ți că revistele din față sunt un dulce
șipot răcoros, cu vocalele curgînd melancolic
printre consoanele pieptișe, care fac bulbuci în
juru-le și curg, și curg, pînă te deștepți și treci,
scrofulos, la datorie. Că de… Așadar popas la
Mozaic. Revista face o reverență binemeritată
doamnei Sanda Golopenția la 80 de ani, iar noi
enumerăm cîteva dintre articolele care îi sunt
dedicate. Mihaela Albu: un emisar cultural român
pe „bulevardele lumii”, Camelia Zăbavă: din
„vitrina cu amintiri” a Sandei Golopenția –
portretul Profesorului Mihai Pop dare și portretul,
schițat cu tușe sigure, al lui Iordan Datcu: Sanda
Golopenția – 80. Și trebuie musai să cităm: „Când
a emigrat, în 1980, împreună cu soțul său,
Constantin Eretescu, în SUA, Sanda Golopenția
era cunoscută, între specialiști, pentru contribuțiile
sale în domeniul lingvisticii structurale, poeticii ,
semioticii și gramaticii transformaționale. Ajunsă
acolo, a fost stăpânită de hotărârea de a păstra
nealterată limba română, neascultând de sfaturile
unora de a scrie într-o limbă „mai promițătoare sau
mai chivernisită, în „limbile norocoase și tari”. Și
sărim la „portretul cu melon” al lui Ovidiu Lazăr
de la care aflăm Cum adorm uneori îngerul meu
dolofan: „De câte ori ninge enorm,/ atât de enorm
încât orele se înzăpezesc/ în ele însele,/ îngerul
meu dolofan/ mă privește fix în ochi,/ atât de fix
încât mi se aburesc lentilele,/ și îmi spune în
șoaptă/ că mă iubește”. Bucureștiul literar și
artistic al neobosiților Florentin Popescu și
Coman Șova, ne propune prin articolul lui Mircea
Coloșenco, o imagine a lui Ion Barbu în varianta
Legionar de conjunctură. Episodul este decupat
din perioada 1940-1941 cînd, poetul și
matematicianul, a avut o experiență aparte. Pour la
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bonne bouche, iată o epigramă mai puțin
cunoscută, dar la vremea respectivă foarte
circulată, datorată lui Zaharia Stancu: „Barbu firea
nu și-o pierde:/ Arde veșnic ca o torță./ A-mbrăcat
cămașa verde,/ Lepădând pe cea de forță!”. De la
acest episod inedit, să trecem la o abluțiune în
Lirica românească la km 0, o microantologie a
poeților de peste Dunăre, din Banatul sârbesc, care
îi include pe Mihai Avramescu, Vasko Popa,
Valeriu Grosu, Adam Puslojic, Slavco Almăjan,
Ioan Flora, Ioan Baba, Vasile Barbu, Nicu
Ciobanu, Vasa Barbu, Pavel Gătăianțu, Olimpiu
Baloș. Ne oprim la un poem al unuia dintre cei mai
valoroși poeți, Vasko Popa (botezat Vasiliu): „În
Dune sub tei/ Străbunicul meu Ilie Luca Morun/
Găsise doi pui de lup/ Îi așează între urechile
măgarului/ Și-i duce la stână/ / Îi hrănise cu lapte
de oaie/ Și-i învățase să se joace/ Cu mieii de-o
seamă// Îi așezase apoi întremați/ Sub același tei/ Îi
sărutase și le făcuse semnul crucii în frunte/ Încă
din copilărie aștept/ Să ating/ Vârsta de atunci a
bunicului// Să-l pot întreba/ Care din cei doi pui de
lup/ Fusesem eu” (Origine lupească). Mergem și
la Argeș. Aici decupăm din cogitațiile lui
Gheorghe Grigurcu: „A accepta un model, adică
într-un fel, a accepta puterea, oricât de stăpînită, de
convingătoare ar fi aceasta”. Au trecut deja 125 de
ani de la nașterea lui Ion Vinea. Ne amintește
Nicolae Oprea: „Caz unic în literatura română,
poetul Ion Vinea, deși s-a format în climatul
spiritual interbelic, un climat marcat de recurențe
simboliste și tumulturi avangardiste, a debutat
editorial abia în anul morții, 1964, în paralel cu
generația șaizeicistă postbelică”. Vînteș, Liviu
Ioan Stoiciu lansează urbi et orbi: „Am 70 de ani și
o lună și aștept venirea noului coronavirus…”. Eu
nu. Leo Butnaru ne propune un avangardist francouruguayan, Jules Supervielle, longeviv, pe care, la
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rîndu-ne vi-l oferim în varianta traducătorului:
„Un șoricel reuși să scape/ (Nu a fost doar unul
singur)// O femeie se trezește/ (De unde știi
dumneata?)// Ușa scârțâie (balamalele/ Îi vor fi
unse-n dimineața asta)// Aproape de zidul curții/
(Zidul deja nu mai există) (Alter ego). Ne oprim la
România literară. Și la Alte cronici de la Snagov,
cartea lui Dan Cristea, apărută mai an la Tracus
Arte. Oficiile de gazdă le face Răzvan Voncu, care
mare dreptate are cînd afirmă: „Dan Cristea este
unul dintre puținii noștri critici de azi care, în mod
vizibil, scrie din pura plăcere de a fi critic”.
Aferim! Rămînem tot în zona criticii literare –
care, oricum o scăldăm, tot creație se numește,
pentru a semnala lirismul lui Ioan Holban care
adună comentariile la cartea poetului Horia
Zilieru, Mirungere, sub titlul limbajul runelor din
epoca bătrînă! Iată și învățăturile sale ad lectores:
„Cititorul poeziei lui Horia Zilieru are două
„soluții” de lectură: fie o abordează ca pe o
desfășurare caleidoscopică de imagini, provenind
din fastuosul imaginar poetic, în efluvii de nume,
simboluri, jocuri de cuvinte, culori, figuri exotice,
fie se angajează în labirintul de semne, cu riscul
rătăcirii, al eșecului decriptării, cu inevitabilul și
supărătorul „stop joc”. Cristian Pătrășconiu ne
invită să-l (re)cunoaștem pe David Grossman întrun amplu dialog despre sine, despre literatură,
despre de toate… Deschidem Acolada, purtați de
un val de nostalgie și vă oferim, de la Gheorghe
Grigurcu cetire: „Credem a nu greși socotindu-l pe
Barbu Cioculescu drept ultimul mohican al
scrisului nostru interbelic. Cu atît mai mult cu cît
autorul însuși, intrînd în acest moment într-un
felice nonageriat, se admite astfel, nu fără nuanțări
de-o gingașă ironie, în care se pot răsfrînge
umorile deopotrivă ale unei satisfacții și ale unei
resignări: „A fi cel din urmă supraviețuitor al unei
epoci și încă astfel poziționat încît din banca ta să
fi cunoscut, poate nu chiar atît de aproape, dar din
apropiere, persoane de multă vreme intrate în
legendă este desigur un noroc un avantaj, un
capital – mai mare sau mai mic. După procentele
pe care i le asiguri, după bursă, așijderi”. Facem și
noi cuvenita reverență. Și un ultim popas la
Orizont, unde ne așteaptă o gastronomiadă, marca
(punem punctele de rigoare pentru…) Călin198

Andrei Mihăilescu: „Dragi gospodine și gospodini
în recluziune, iată sugestii pentru meniuri
complete, pe care le puteți alege, visa, recombina
și neuita, fiecare după placul ori planul său. Pe
categorii de consumatori. Poftă-n noapte bună. De
3 aprilie, ziua mondială a nopții lăuze categoria
oricine/ iahnie de haihui/ dezoleu de potîrnichi/
tandoori de Pudor/ amanet cu caise// de 4 aprilie,
ziua urmuzei categoria: seculari/ autentic de
bîzdîc/ blăniță pane/ ciulama de aberați/ călcîi cu
zmeură” (Păpizze-n somn). Și crezul lui Ion
Caramitru: Copyright poetic, care ar trebui citat in
integrum. Mă opresc cu prețuire pentru unul dintre
cei mai importanți depozitari de valori lirice,
amintindu-mi de un alt, vechi interviu pe care Ion
Crânguleanu i l-a luat lui Ludovic Antal pe patul
de spital, interviu care era un veritabil curs de
interpretare poetică ce ar putea fi predat la
institutul cu pricina.
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CURIER DE AMBE SEXE

Nicolae SAVA

ANTOLOGIA CURIERULUI
Ana-Maria CHIORBEJA
Bunicul
Pardesiul zdrenuțuros al bunicului
mă sfidează din cui în tăcere,
căci știu buzunarul și tivul soios
și gulerul mare cît pumnul.
Că unu-a fost el, pe cînd a trăit
și cînd a plecat a fost unul...
Buzunarele știu, știu c-a tocit cusături
cu mîinile sale... Și da...
venea tiptil de la birt și-mi dădea
ezitînd un buchet de petale.
Cel drept îndesat știa mai mereu de coacăze
și frunze tot felu’
cel stîng găzduia bomboane de soi,
ciocolate și-uneori portofelul.
Ce pot să fac ca să revăd cum a fost
părul cel alb și paharul
să ascult cum zîmbește și-nșiră
c-un rost bătălii cu flori și tezaur..
Să-l revăd din nou cu obraji vineții
cum mă cearta cu o rece paloare
să mă-nvețe despre regi cu frumoase regine
și să primesc doi bănuți la plecare.
Mi-e dor să-l aud cum mă striga tușind,
încordîndu-se din a sa fericire
cînd treceam pragul și greu îmi șoptea:
„Ana, mai treci pe la mine”...
Post scriptum
Era fericirii s-a inchis
așa cum se închide-un birt la miez de noapte
așa cum se încheie-ntre bețivi palavre
și povestiri ce-l au pe Dumnezeu în spate.
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Era fericirii s-a inchis
așa cum mi-am închis aseară cartea
așa cum o amantă plînge-n vis
sperînd să o valsezi iar toată noaptea.
Era fericirii s-a închis
așa cum se închide-n ea o scoică
așa cum se închide-un paradis...
pentru-n bărbat și-a lui femeie stoică.
Era fericirii s-a închis de la sine
așa ca mă închid și eu în mine...
Mariana Emilia GYURKO
Trandafirul moare
Am presărat stropii de ploaie pe altarul
copilăriei mele.
Luna se închină potopului de stele.
Mă nasc ținînd în brațe glezna timpului,
un fior îmi rănește tăcerea.
Nimeni nu plînge, nici măcar natura.
Furată de acest val al inocenței, te
cuprind...
În inima sfărîmată de clipe
iubesc cea dintîi și ultimă zare.
Tîmpla lui Dumnezeu
Palmele reci ridică natura căzută
și o reazămă pe tîmpla lui Dumnezeu,
noaptea își ascunde pumnii
în urma pașilor tăcuți
și fredonează încet un cîntec de moarte.
Cerbii de aur dansează în flăcările ploii
iar luna se descalță de melancolie,
fluturii cerului îngroapă frunzele ce cad
în cristalul tulbure al ferestrelor.
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Ploaia tremura
Ploaia își ascundea sînii
în pumnii pămîntului
ne înflorise crini pe pleoape
se scuturau mugurii de pe buze.
Ne-am înnodat gleznele
de peretele albastru
erau multe zgomote iar ploaia tremura...
Se furișase în sînul tău
și nu-mi dădea pace
mă privea cu ochii închiși,
îi tremurau degetele
iar eu i-am zâmbit...
Am înțeles atunci că trebuie
să iubesc ploaia
pentru a ajunge la tine.

Daniel ȘUVĂIALĂ
Pe unda nopții
Lăsarea secului mă prinde
Noian de pulberi si bemoli.
Cum noaptea dorul mă cuprinde
bezmetic stînd, să mîzgălesc la coli.
Spre ce ostroave mă porți, Poezie?
Pe unda nopții vom găsi liman?
Sau rătăcim în cercuri, în neștire
Sub ceruri prefăcute în catran?
În neadormire, glasuri de sirene
Mă cheamă tot mai depărtat, în larg
cu glas suav și colți ca de hiene.
Cine-i să-mi lege duhul de catarg?
Și, de-ar mai fi pe lume vreo Itacă
Vreo Penelopă să urzească sens
Ne-om lua de firu-i deșirat prin ceruri
Ș-om izbîndi, multiplu și intens.
Nesfîrșitele ploi
Se trec zilele, nopțile, călătoare pe cer
către zarea cea tainică călătoresc și pier.
Prin pulberi de vremuri ne cătăm de noroc
pe drumuri și ape de pământ și de foc
Unde sunt cei ce-au tăcut, au strigat,
au promis
s-au șters toate ca o umbră de vis.
Am purtat iubiri, zdrobeli, suferinți
azi pășim pe pământul făcut din părinți.
Lutul lor încă răsuflă în noi
dar l-or șterge, l-or stinge nesfîrșitele ploi.

Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă
că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), scrise citeţ,
lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice – TEXTELE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!) şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi
cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra
în atenţia noastră, promovîndu-i la „Antologia curierului”.
Manuscrisele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri, nicu_sava@yahoo.com sau
convlit95@yahoo.com. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei.
V A R I A
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