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NAZISMUL CEL RĂU
ŞI
COMUNISMUL CEL BUN
Cassian Maria SPIRIDON
Trăim într-o vreme în care marxismul,
neomarxismul,
stîngismul
sub
emblema
progresismului, resuscitate sînt tot mai active, ca să nu
spunem de-a dreptul agresive și lipsite de
discernămînt, cu o cecitate prin care își refuză orice
argument și orice realitate istorică, care iluminează
catastrofica ideologie bolșevic-maoistă.
Thierry Wolton, autorul monumentalei lucrări O
istorie mondială a comunismului, în trei volume
masive, ne propune o cercetare asupra acestui flagel
care a cuprins inclusiv Statele Unite ale Americii, în
Negaționismul de stînga (Humanitas, 2019, traducere
Georgeta-Anca Ionescu, volum publicat în același an și
în Franța).
Nu-i prima oară cînd cercetătorul este preocupat de
această temă; în Roșu-brun: răul secolului (Fundația
Academia Civică, 2001, traducere Micaela Slăvescu,
în Franța editată în 1999) sînt puse în paralel cele două
totalitarisme gemene.
Este binecunoscut, între altele, Pactul de
neagresiune germano-sovietic, semnat la Moscova pe
23 august 1939 de către Molotov din partea guvernului
URSS și de către von Ribbentrop din partea guvernului
Germaniei, pentru o durată de zece ani, cu posibilitatea
prelungirii, dacă nu-i denunțat de nici una din părți, cu
încă cinci ani. Pactul pleacă de la tratatul de
neutralitate încheiat între cele două părți în aprilie
1926. Articolele 1, 2, 3 ale Pactului stipulează și pun
în evidență comunitatea de interese: „Art. 1. – Ambele
părți contractante se obligă să se abțină de la orice
violență, orice acțiune agresivă și orice atac al uneia
asupra celeilalte, fie în mod individual, fie în alianță cu
alte puteri. Art. 2. – Dacă una din puterile contractante
devine obiect al unei acțiuni beligerante din partea unei
terțe puteri, cealaltă parte contractantă nu va acorda în
nici un fel ajutor acestei terțe părți. Art. 3. – Guvernele
celor două părți contractante vor menține pe viitor un
contact continuu unul cu altul în scopul consultărilor,
pentru schimb de informații în problemele de interes
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comun”. De interes este și articolul 4: „Nici una din
părțile contractante nu va participa la vreo alianță de
puteri îndreptată direct sau indirect împotriva unei alte
părți”.
Vedem cum își jurau o perpetuă dragoste reciprocă
și o evidentă împărțire a sferelor de influență, întărită
și prin Protocolul adițional secret, la Pactul de
neagresiune, semnat și parafat în același loc și aceeași
zi și care se deschide cu următoarea frază: „Cu ocazia
semnării pactului de neagresiune între Reich-ul
german și URSS, plenipotențiarii ambelor părți
semnatare au discutat, cu titlu strict confidențial,
despre delimitarea sferelor de influență respective în
Europa orientală”. Și urmează cele patru puncte
cutremurătoare prin care au convenit împărțirea
Europei cu cinismul dintotdeauna al marilor puteri:
„1. În cazul unei modificări politico-teritoriale a
teritoriilor aparținînd Statelor Baltice (Finlanda,
Estonia, Letonia și Lituania), granița septentrională a
Lituaniei va reprezenta limita sferelor de influență ale
Germaniei și ale URSS. Interesul Lituaniei pentru
regiunea Vilno este recunoscut de ambele părți.
2. În cazul unei modificări politico-teritoriale a
teritoriilor statului polonez, sferele de influență ale
Germaniei și URSS vor fi limitate aproximativ de
rîurile Narev, Vistula și San.
Chestiunea de a ști dacă interesele ambelor părți
fac de dorit menținerea unui stat polonez independent,
precum și care să fie granițele acestui stat, nu va putea
fi reglată definitiv decît în funcție de dezvoltările
politice ulterioare.
În toate cazurile, cele două guverne vor ajunge la o
soluție prin bună înțelegere.
3. În Sud-Estul Europei, partea sovietică insistă
asupra interesului ce îl poartă Basarabiei. Partea
germană își declară totalul dezinteres politic față de
aceste teritorii.
4. Acest Protocol va fi considerat de ambele părți
ca strict secret”.
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Foarte diplomatic discută părțile asupra unor
posibile modificări politico-teritoriale, de parcă nu ei
erau principalii agresori care le-ar fi provocat și, de
altfel o și spun în clar cînd, la punctul 2, stabilind
împărțirea între cei doi șacali a Poloniei.
La fel cum, la punctul 3 sovieticii își arată
„dragostea” față de Basarabia, iar germanii totalul lor
dezinteres.
Nu altfel au procedat cînd, să ne amintim, fiindu-ne
deja aliați, ne-au impus prin Dictatul de la Viena (30
august 1940), mijlocit direct de Hitler și Mussolini,
cedarea către Ungaria horthystă a Transilvaniei de
Nord și tot atunci s-a impus cedarea Dobrogei de Sud
Bulgariei. Basarabia și Nordul Bucovinei vor fi
ocupate în urma ultimatumului din 28 ianuarie 1940,
adresat de sovietici cu acordul tacit al naziștilor –
întemeiat pe înțelegerea din Protocolul adițional secret
din 23 august 1939. Cele două județe din sudul
Dobrogei, Caliacra și Durostor vor fi cedate Bulgariei
prin tratatul de la Cracovia din 7 septembrie 1940. Era
a treia cedare fără un singur foc de armă din partea
României pentru apărarea acestor teritorii românești.
Și această cedare a fost impusă de germani, la acea
vreme aliați cu noi, pe Axa tripartită Berlin-TokioRoma.
Toate aceste nenorociri care s-au abătut asupra
României au ca temei Protocolul adițional secret, pact
care a fost aplicat și împlinit întocmai și asupra
celorlalte state specificate.
Pe 28 septembrie 1939, tot la Moscova, cei doi
înalți reprezentanți, al guvernului Reich-ului german,
von Ribbentrop și al guvernului URSS, V. Molotov vor
semna un Tratat germano-sovietic de delimitare a
granițelor și de prietenie. Progresul este rapid, în mai
bine de o lună trec de la un pact de neagresiune la un
tratat de prietenie. Tratatul convenea împărțirea
frățească a Poloniei, a fostului stat polonez, cum îl
definea în art. 1. Cît de solemn și plin de încredere în
victorie sună art. 4: „Guvernul Reich-ului german și
guvernul URSS consideră acest regulament ca fiind
baza solidă pe care se vor putea dezvolta progresiv
relații amicale între ambele lor popoare”.
Nici la acest tratat de prietenie nu lipsesc
adiționalele secrete semnate în aceeași zi. În primul
Tratat adițional secret se pun de acord, cu trimitere la
Protocolul adițional secret din 23 august 1939 care
este amendat (la art. 1) „în sensul că teritoriul statului
lituanian este inclus în sfera de influență a URSS în
timp ce provincia Lublin și anumite părți din provincia
Varșoviei cad în sfera de influență a Germaniei”.
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Celelalte aliniate continuă cu același cinism
împărțirile interesate asupra trasării frontierei dintre
părți.
Cu al doilea Protocol... anulează orice posibilitate
de schimbare în teritoriile anexate: „Cele două părți nu
vor tolera în teritoriile lor nici un fel de agitație
poloneză susceptibilă de a afecta teritoriul celeilalte
părți. Vor pune capăt unei astfel de agitații încă de la
începuturile ei și se vor informa reciproc asupra
măsurilor luate în acest scop”.
Comentariul lui Thierry Wolton din Roșu-brun… la
consecințele Protocolului adițional secret la Pactul din
23 august 1939 este ilustrativ asupra lăcomiei și
brutalității părților: „La umbra pactului, atît Stalin, cît
și Hitler au căutat să-și croiască o zonă de influență pe
măsură. Ofensivei germane în direcția Danemarcei și a
Norvegiei i-a răspuns ofensiva sovietică împotriva
Finlandei, care a fost cît pe ce să fie un dezastru pentru
Moscova. În martie 1940, după ce a pierdut 200 000 de
oameni în acest război (față de 70 000 ai părții
finlandeze, ceea ce dă măsura a cît valora o viață
pentru Armata roșie), URSS a obținut ceea ce voia: o
parte din Carelia și din Laponia, o bază la Hanko, în
golful Finlandei, obiect al litigiului care declanșase
conflictul patru luni mai înainte.
În ceea ce privește statele baltice (Estonia, Letonia,
Lituania) cedate Moscovei de protocoalele secrete,
Moscova a constrîns guvernele acestor mici țări să
recunoască hegemonia ei. Molotov povestește:
«Conducătorii lor burghezi refuzau să semneze alipirea
la URSS (…). Am aplicat o linie foarte dură. Ministrul
afacerilor străine din Letonia venise la Moscova în
1939. Nu vă veți întoarce acasă pînă nu semnați
această alipire, i-am spus. Pentru Estonia venise
ministrul de război. I-am spus același lucru (…).
Poruncisem cekiștilor noștri (poliția politică) să nu le
dea drumul pînă nu semnează». Primului ministru
lituanian îi declară: «Trebuie să priviți realitatea în față
și să înțelegeți că pe viitor statele mici trebuie să
dispară. Lituania voastră, celelalte state baltice,
Finlanda, vor face parte din marea familie, vor intra în
Uniunea Sovietică. De aceea, azi, sarcina voastră este
de a familiariza poporul vostru cu sistemul sovietic,
care va triumfa mai tîrziu peste tot în Europa». La
sfîrșitul lui iulie 1940, parlamentul lituanian, sub
control sovietic, votează alipirea țării la URSS. Același
scenariu are loc în Estonia și Letonia, care devin
republici sovietice la începutul lui august 1940. Cu
puțin timp înainte, URSS a putut anexa Basarabia și
nordul Bucovinei, pînă atunci teritorii românești.
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Pactul este reciproc avantajos, sau pozitiv în
globalitatea lui, după vocabularul consacrat”.
În tot intervalul de 22 luni de la semnarea Pactului
din 23 august 1939 pînă la instrumentarea operațiunii
Barbarossa (numele de cod secret folosit de Hitler și
camarila lui) de invadare a Uniunii Soviatice în ziua de
22 ianuarie 1941, orele 3 și 15 minute dimineața,
momentul cînd primele divizii ale Wermacht-ului au
trecut granița. Stalin a rămas un aliat fidel Germaniei
naziste, brunilor : „Cînd la 22 iunie 1941, la orele 5,30
dimineața, Schulenburg s-a dus să-l anunțe pe Molotov
că Germania a declarat război Uniunii Sovietice,
ministrul a întrebat, uimit: «Ce-am făcut ca să merităm
asta?» Nimic nu făcuseră. Acest pact, pe care Hitler îl
rupea unilateral, Uniunea Sovietică îl dorise de mult, îi
respectase termenii, îi lăudase meritele, îl sprijinise din
toate puterile, aducînd mai multe foloase aliaților ei
decît obținuse ea însăși”.
Și tot cercetătorul acestei simbioze diabolice între
Roșu și Brun, constată: „Din primele zile ale pactului,
Moscova a fost un aliat loial, ba chiar prevenitor,
mergînd adesea înaintea dorințelor Berlinului.
Dimpotrivă, naziștii s-au arătat de cele mai multe ori
reticenți în a-și respecta partea de contract. Iar cînd
interveneau frecușuri, sovieticii erau mereu cei care
încercau să aplaneze conflictele și se arătau concilianți.
Nu asta ni se spusese pînă acum. În mintea lui Stalin,
pactul reprezintă o bună și frumoasă alianță. Și a făcut
tot ce a putut ca să rămînă așa, pînă în ultima zi.
«Guvernul sovietic acordă cea mai mare
importanță noului pact și își dă cuvîntul de onoare că
URSS nu-și va dezamăgi asociatul», i-a spus de la bun
început dictatorul sovietic lui Ribbentrop, cu ocazia
toasturilor care au marcat semnarea lui, la 23 august. În
acea zi, Stalin se arată deosebit de amabil: «Știu cît de
mult își iubește poporul german Führer-ul, pot deci să
beau în sănătatea lui». Pentru el, Hitler este un
molodeț, un tovarăș vesel. Ribbentrop se întoarce
entuziasmat de la Moscova. Uniunea Sovietică, sub
egida Führerului ei lucid nu mai este bolșevică;
dimpotrivă, se îndreaptă cu toată iuțeala spre un regim
naționalist pe baze socialiste», îi spune el lui Hitler.
Cu ocazia celei de-a doua călătorii a lui Ribbentrop
la Moscova pentru semnarea tratatului de prietenie de
la 28 septembrie 1939, Stalin își precizează concepția
despre alianță: «Dl. Ministru al Afacerilor Externe a
arătat într-o formă prudentă că Germania nu înțelegea
cooperarea ca un ajutor militar și că nu avea intenția să
antreneze Uniunea Sovietică în război. A vorbit bine și
a dat dovadă de tact. Este limpede că Germania nu are
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nevoie de ajutor la ora actuală și că nu va avea nici pe
viitor. Dar dacă, contrar așteptărilor noastre, Germania
s-ar găsi într-o situație dificilă, ea poate fi încredințată
că poporul sovietic îi va sări în ajutor și nu va tolera ca
ea să fie zdrobită. Uniunea Sovietică are interesul ca
Germania să fie puternică și nu va permite ca ea să fie
distrusă». Este greu să te arăți mai loial”.
Și pentru a-și suplimenta fidelitatea față de
molodeț, în 7 septembrie 1939, Stalin dă ordin pe
unitate, prin Comintern, de sprijinire a politicii
expansioniste a lui Hitler: „El poruncește
«comuniștilor din țările capitaliste să se ridice cu
hotărîre împotriva propriilor guverne, împotriva
războiului». Apelul la sabotaj se adresează în primul
rând partidelor comuniste ale democrațiilor pe care
Führerul le amenință. Este un serios ajutor dat
pretențiilor naziste. Două zile mai tîrziu, Biroul
executiv al Internaționalei Comuniste este și mai
explicit. Partidele comuniste primesc acum consemnul
de «a se împotrivi războiului, de a-l demasca drept
imperialist, de a vota, acolo unde sunt deputați
comuniști, împotriva creditelor militare, de a face
cunoscut maselor populare că războiul nu le va aduce
decât suferințe și distrugeri». La sfârșitul lui
septembrie, o altă directivă a Internaționalei
Comuniste precizează că «nu Germania fascistă este
aceea care susține capitalismul, ci Anglia reacționară și
antisovietică (…). Azi, nu lupta împotriva fascismului
este la ordinea zilei, ci lupta împotriva capitalismului».
În sfârșit, la 25 octombrie, Stalin îl informează pe
Dimitrov că sloganurile partidelor comuniste în lume
trebuie de-acum încolo să fie: «Jos războiul
imperialist! Jos guvernele favorabile războiului».
În țările în cauză, aceste directive au un efect
devastator. Partidele comuniste ascultând orbește de
Moscova, vor fi tentate fie să colaboreze (cazul PCF),
fie să saboteze eforturile de război (în Statele Unite),
fie să aducă un sprijin direct naziștilor (în Germania).
Aceasta este una din paginile cele mai negre ale istoriei
mișcării comuniste internaționale. Este atât de
rușinoasă încât s-a făcut ulterior totul pentru a o șterge
din memorii” (Thierry Walton).
Pactul dintre Hitler și Stalin din 23 august 1939 a
fost o primă alianță între bruni și roși, ambii ideologi ai
totalitarismului, legați prin profunde similitudini. Este
o evidentă identitate între cele două regimuri, comunist
și nazist, ambele au practicat, și continuă acolo unde
încă se mai manifestă anularea drepturilor omului, a
libertăților de exprimare și circulație, inclusiv
economice, închidere în lagăre de exterminare, unii, în
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principal, pe criterii de clasă, ceilalți, în principal, pe
criterii de rasă. Nazismul a fost zdrobit la sfîrșitul celei
de a doua conflagrații mondiale, comunismul a
supraviețuit pînă la sfîrșitul anului 1989, fără a fi total
eradicat – o supraviețuire ce își are rădăcinile în
bunăvoința și naivitatea Occidentului la sfîrșitul
războiului și a continuat printr-o nepăsare și mefiență
față de toate semnalele alarmante, tragice primite de la
țările intrate sub sfera ocupantului sovietic.
„Antifascismul, atenționează Thierry Wolton, care
a servit să mascheze crimele comuniste dinainte de
război, trebuia să dureze pentru a acoperi ocuparea
sovietică a Europei de Est și, mai ales, pentru a oculta
politica în același timp xenofobă și antisemită care
avea să se impună neîntîrziat în spatele cortinei de fier.
Învins, Hitler a fost diabolizat pentru a permite o mai
intensă glorificare a sacrificiului (real) făcut de
poporul sovietic, dar și pentru a impune o viziune a
istoriei în care soarta lumii s-ar fi jucat între comuniști,
naziști și nimeni altcineva. Simplificînd astfel
alternativa, înscenînd vidul între bruni și roșii, aceștia
din urmă au putut sugera că dacă nu erai aliatul lor ai
putea fi suspect de nostalgie, ba chiar de complezență
față de fascism și/sau nazism. Acest terorism
intelectual a funcționat pînă recent. În același fel,
propaganda comunistă a reușit să convingă că clasa
muncitoare a fost principala victimă a regimurilor
mussolinian și hitlerist. Aceasta era o dovadă că
fascismul/nazismul încarna stadiul ultim al dictaturii
burgheziei. Acest discurs de pe pozițiile luptei de clasă
a permis multă vreme tăcerea despre genocidul
evreilor, martiriul altor popoare și sacrificiul tuturor
democraților care s-au ridicat împotriva brunilor.
Ocupantul sovietic a adoptat cu tot atîta ușurință
structurile național-socialiste ale Germaniei învinse ca
și naziștii care au exploatat cadrele comunismului în
Rusia ocupată. Pentru Moscova, denazificarea nu a
constat niciodată în a pedepsi sau a exclude vinovații,
ci în a aplica schemele sovietice părții din Germania
plasate sub controlul ei. Lagărele naziste de la
Sachsenhausen, Buchenwald sau Bautzen au fost
imediat repuse în funcțiune, pentru a-i primi, de astă
dată, pe opozanții la noul regim comunist. «În cursul
unei prime perioade, 1945-1948, lagărele de
concentrare aveau caracterul unor lagăre de
exterminare», constată partidul social-democrat
german într-un memoriu despre sistemul represiv estgerman. Mai multe zeci de mii de persoane au pierit la
acea epocă din cele 200 000-250 000 internate”.
Viziunea idealistă în raport cu sovieticii la finele
celui de-al doilea război mondial este reprezentată
4

succint și în Roșu-Brun : „Responsabilii occidentali ai
epocii au crezut în pericolul unui nou pact germanosovietic pentru că o astfel de perspectivă aparținea de
domeniul posibilului. Aici constatăm o diferență
fundamentală între Stalin și aliați. În 1944-1945,
anumiți generali americani ar fi dorit într-adevăr să
continue războiul împotriva URSS (politicienii se
împotriveau), dar niciodată nu s-a proiectat în Vest să
se facă o alianță cu Hitler în scopul de a ataca din nou
Uniunea Sovietică. Un asemenea scenariu l-a avut însă
în vedere Stalin, care credea că se poate înțelege mai
bine cu Hitler decât cu Churchill sau cu Roosevelt. Pur
și simplu pentru că avea mai multe afinități cu Führerul decât cu oricare alt responsabil occidental. De
asemenea, regimul național-socialist îi era mai
apropiat, mai familiar decât i-a fost vreodată
democrația, pentru toate motivele deja evocate. În
spatele acestor scenarii de pace separată se afla
probabil dorința lui Stalin de a pune capăt războiului
dintre roșii și bruni, pentru a se putea întoarce armele
împotriva țărilor capitaliste detestate în aceeași măsură
de ambele totalitarisme. Planul a eșuat din cauza lui
Hitler, care nu putea să accepte acest joc. Orbit de
ideologia lui rasistă, Führer-ul nu concepea să
pactizeze cu asiaticii. Marea neânțelegere a celui de-al
doilea conflict mondial poate fi rezumată prin acest
abis ideologic între, pe de o parte, democrațiile care au
crezut că ororii și arbitrarului le va succede o eră de
libertate și de fraternitate și, pe de alta, sistemul
sovietic, care nu aspira decât să-și perpetueze propria
tiranie. Dacă, după iunie 1941, alianța cu URSS a fost
o necesitate, greșeala conducătorilor occidentali a fost
însă că și-au idealizat aliatul, și au crezut că avea
intenții similare cu ale lor, pe când acesta își urmărea
propriile scopuri, exact opuse”.
Cecitatea occidentalilor, a americanilor pe care iam așteptat, în speranța iluzorie că astfel vom fi
eliberați de bolșevici, își are rădăcinile în sistemul
sovietic de a influența prin partidele comuniste bine
stipendiate din aceste țări, nu mai puțin a
intelectualilor bine plătiți pentru a susține această
ideologie criminală prin toate mijloacele asigurate întro democrație.
Toți acești influencer (influențatori) și-au folosit cu
succes recunoașterea lor pentru a-și afirma sprijinul
pentru ideologia bolșevică.
Negaționismul de stînga, cartea lui Thierry Walton,
este o radiografie a acestui flagel, a marxismului și a
neomarxismului ce se perpetuează în spațiul occidental
și despre prăbușirea comunismului.
Mai întîi, cum se și impune, sînt definiți termenii,
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într-un context în care prea mulți sînt cei care n-au
proprietatea lor: „Negaționismul înseamnă negarea
faptelor istorice dovedite sau deformarea lor”.
Ne confruntăm cu o arbitrară diferențiere în
negativism de stînga și unul de dreapta, primul neagă
bilanțul negru al crimelor comunismului, așa cum al
doilea neagă existența camerelor de gazare naziste.
„Negaționismul, pentru cercetătorul istoriei
regimurilor comuniste, este unul singur; scopurile
negaționiștilor pot să difere, dar metodele lor sînt
aceleași, iar rezultatele, identice, fiindcă alterează
necesara înțelegere a trecutului. Adevărata diferență
ține de percepția asupra acestor negaționisme: unul
este unanim condamnat în numele adevărului, al
istoriei, al moralei, pe cînd celălalt este în cel mai bun
caz ignorat, dacă nu chiar aprobat în ciuda tuturor
evidențelor, în pofida realității istorice și a eticii”.
Dacă negativismul de dreapta este imediat și
pretutindeni sancționat, cel de stînga este tolerat, mai
mult cultivat, din păcate, cu obstinație. Negaționiștii
prin cele afirmate comit și propagă intenționat date
eronate și o realitate interesată, prin care urmăresc
înșelarea și direcționarea opiniei publice pe o pistă
diferită de adevărul istoric, care, cu îndreptățire, poate
fi interpretat, dar nu poate schimba faptele, ele nu
suferă variabile, nu pot fi ajustate după varii interese
ideologice, în care naziștii, dar și comuniștii au fost
totdeauna experți.
Dacă în 2033 va fi anul în care se va marca un secol
de cînd Hitler prelua puterea în Germania nazistă,
2017 a marcat centenarul cînd Lenin a dat lovitura de
stat bolșevică prin care a peluat puterea în Rusia.
Centenar în care s-a insistat în Occident, în speță în
Franța gauchistă, asupra paginilor glorioase ale
acestei revoluții, cum remarca cercetătorul, asupra
speranței pe care-o născuse această răsturnare,
asupra gestei idealizate a comunismului care se
confundă cu istoria secolului XX. Nici un cuvânt, ori
doar câte unul rostit în șoaptă, despre primele măsuri
care au fost luate de puterea bolșevică și care au
aruncat țara în cel dintâi regim totalitar din istorie:
interzicerea presei, înființarea poliției politice,
dizolvarea Adunării Constituante alese, înființarea
primelor lagăre de concentrare etc. Nu s-au pomenit
mai multe nici despre teribilul bilanț comunist care a
însângerat lumea ca niciodată până atunci. Pentru a
uita pe veci?
Raportarea diferită la cele două totalitarisme
îngemănate și prin atrocități, nu doar ideologic, are o
motivație pusă în evidență și de Thierry Wolton:
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„Nazismul este o ideologie a ecluziunii care privește
doar popoarele alese de ea, comunismul se prezintă ca
o doctrină umanistă și universală care se adresează
tuturor. Hitler a pierdut războiul pe care l-a purtat cu
restul lumii; URSS, matricea comunismului, s-a
prăbușit din interior, fără învingători și fără învinși în
afară de victimele sale. Lagărele de exterminare sunt o
invenție nazistă, de care nici Uniunea Sovietică, nici
Republica Populară Chineză – cele mai mari țări
comuniste – n-au avut nevoie să se folosească, datorită
pământurilor înghețate din Siberia și soarelui dogoritor
din deșertul Gobi, suficiente pentru a lichida în masă.
Wehrmacht-ul a ocupat o mare parte din Europa;
Armata Roșie la fel, însă în regiuni mai îndepărtate.
Germania nazistă a înrobit națiunea franceză; Uniunea
Sovietică, doar mințile ei luminate. Pe scurt, percepția
despre acest trecut, contenciosul său diferă. Să nu
uităm: crimele naziste au fost judecate la Nürnberg, în
asentimentul general, pe când crimele comuniste n-au
făcut niciodată în Occident obiectul vreunui proces, fie
și doar moral”.
Memoria este selectivă și interesată. E greu să
accepți că ai continuat decenii după decenii, deși erai
în cunoștință de cauză, atrocitățile, deportările,
lagărele și crimele din țările comuniste și totul în
numele minciunii viitorului luminos care era/este
propovăduit prin toate mijloacele. Este un trecut care
continuă să scindeze Europa. Divizată cu forța de
sovietici, după prăbușirea comunismului, sechelele
unui trecut trăit complet diferit de cele două părți se
manifestă cu pregnanță și în actualitate: „Cortina de
Fier a căzut, dar se înalță un Zid al memoriei, sursa
unor neînțelegeri care dăunează coeziunii europene.
Rateurile democratice pe care le înregistrează fostele
țări socialiste din Europa de Est sunt o moștenire a
acestei istorii comuniste prea repede achitate de
cealaltă parte a Europei, care a avut norocul să nu fi
suferit aceeași soartă”. (T.W.)
De acest zid al memoriei se folosesc negaționiștii,
ce se manifestă și multicultural și globalist cu o singură
țintă, răspîndirea unei versiuni mincinoase a istoriei
prin care își obturează culpa de a fi refuzat să vadă
realitatea tragică prin care a trecut o bună parte a
omenirii și să nu uităm, încă mai sînt țări sub această
umbrelă atomică a comunismului. „A continua să crezi
în viitorul luminos promis de marxism-leninism este
un drept, însă cu totul altceva e să deformezi realitatea
trecutului comunist pentru a menține cu orice preț
speranța asta. Acest negaționism are trecere, se bucură
de articole în ziare și spațiu de microfon, în timp ce
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oricine neagă camerele de gazare e condamnat moral,
din fericire. A nega amploarea fenomenului de
exterminare a evreilor, a contesta metodele care au fost
folosite denotă un antisemitism pe care memoria
secolului XX îl condamnă. Altfel stau lucrurile cu
realitatea comunismului. Negarea lui își are originea în
orbirea voluntară care a însoțit construirea
socialismului în secolul trecut. Negaționismul de
stânga, urmaș al acestei orbiri, este un fel de reacție
autoimună menită să protejeze de orice mustrare de
conștiință. Interdicția antisemitismului condamnă
negaționismul «de dreapta», în vreme ce respingerea
anticomunismului absolvă negaționismul «de
stânga»”.
Și totuși, este o datorie morală care ne obligă a
consemna și a evidenția bilanțul catastrofic al
comunismului, șirul nesfîrșit de victime nevinovate,
care au pierit pentru împlinirea unei aberații. Suntem
datori ca să nu-i îngropăm a doua oară, prin refuzul de
a le perpetua memoria, memorie foarte activă în alte
cauze.
Secolul trecut a fost marcat de comunism, din 1917
pînă în decembrie 1991 cînd s-a destrămat URSS.
Trăim astăzi într-un postcomunism care continuă să se
perpetueze sub variate forme, dar cu același numitor
comun, o stranie apetență pentru comunism, cum este
de așteptat, mai ales în Occident și, curios, o
descoperim foarte viguroasă peste Ocean.
Cercetătorul francez leagă comunismul și
islamismul prin caracterul lor pus sub semnul
universalismului: „Dacă refuzăm să admitem
caracterul criminal al acestei ideologii și să
recunoaștem dramele pe care le-a provocat, cu ce drept
moral îi putem noi califica pe islamiști ca «barbari»?
Faptul că uităm de propria noastră sălbăticie,
contestându-i ravagiile, slăbește autoritatea morală pe
care ne-o atribuim.
Comunismul nu răspunde oare aceleiași aspirații ca
islamismul, apărut din pretenția câtorva ideologi de a
domina lumea și de a-i modela pe oameni după
calapodul lor, așa cum își propun să facă «nebunii lui
Allah»? În materie de credință și metode, religia
seculară comunistă nu e cu nimic mai prejos decît
jihadiștii. A refuza să vedem și să acceptăm acest lucru
înseamnă a-i încuraja pe islamiști în nihilismul lor, în
orice caz atâta vreme cît o să continuăm să negăm
propriul nostru trecut. Istoria devine folositoare dacă
ne permite să înțelegem prezentul. Denunțarea
negaționismului care schimbă și percepția, și
perspectiva asupra istoriei nu e ceva de luat în glumă:
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e o chestiune de salvare”.
Întrebarea este dacă cei orbiți de fantoșa viitorului
luminos înțeleg, realizează că denunțarea
negaționismului de stînga este cu adevărat o chestiune
de salvare a civilizației și culturii europene.
Sînt legi care condamnă fără drept de apel, în
cîteva țări din Occident, caracterul genocidar al
nazismului, prin care se reprimă orice act rasist,
antisemit sau xenofob – sună redundant, sau cel puțin
excesiv, xenofobia, conform dicționarului, este
definită, între altele, drept ura față de alte rase etc.
Este definită crima împotriva umanității conform
celei impuse de Tribunalul Militar de la Nürnberg, care
avea ca misiune judecarea ororilor nazismului.
„Dreptatea care s-a făcut la Nürnberg era
deformată, căci parțială: Tribunalul Militar a
incriminat, și doar a incriminat – pe bună dreptate,
desigur –, Germania învinsă. Naziștii au fost singurii
care au răspuns pentru acele crime împotriva
umanității, decretate după cum urmează: «Asasinarea,
exterminarea, înrobirea, deportarea și orice alt act
inuman comis împotriva oricărei populații civile,
înaintea sau în timpul războiului, sau persecuțiile pe
motive politice, rasiale ori religioase, fie că au
constituit sau nu o încălcare a dreptului intern al țării în
care au fost comise…»
Nu e nevoie să fii expert în istorie ca să înțelegi,
citind aceste criterii, că și alți protagoniști ai
conflictului ar fi trebuit să se regăsească în boxa
acuzaților. Asasinarea, exterminarea, înrobirea… pe
scurt, tot ce descrie această lege a fost săvârșit, pe
scară largă, de Uniunea Sovietică a lui Stalin, înaintea
și în timpul războiului. Toți știu asta la Nürnberg,
acuzații, acuzatorii, judecătorii. Procurorul sovietic
Rudenko s-a luptat să împiedice fie și cea mai mică
aluzie la politica criminală a țării sale, atât de
asemănătoare cu cea a naziștilor. Judecătorii
occidentali i-au urmat exemplul, nici unul n-avea de
gând să se-aventureze pe acest teritoriu, ca să nu păteze
«buna și frumoasa alianță» din timpul războiului”.
(T.W.)
Sînt șterse cu buretele de parcă nici n-ar fi existat
ororile comise în comun de cele două ideologii
înfrățite, nazismul și comunismul de pînă la atacarea
URSS de către Hitler. Și am prezentat mai sus tratatele
de neagresiune și prietenie dintre cele două părți.
Refuzul de a cerceta și judeca pe mari criminali de
război sovietici își are izvorul în refuzul voluntar de a
vedea, de către Occident, ce s-a întîmplat aici începînd
cu 1917. „Tribunalul Militar nu face decît să
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cauționeze juridic, la nivel internațional, o veche
negare. A recunoaște dimensiunea criminală a
regimului lui Stalin ar fi-nsemnat a admite o parțială
complicitate a aliaților oc cidentali, vinovați de a fi
închis ochii la mașinațiunile diavolului bolșevic pentru
a combate celălalt diavol, nazist.
Tributul greu plătit de popoarele din Uniunea
Sovietică în timpul războiului justifică prezența URSS
în tabăra acuzării. «Era ora triumfului său, a scris
Vassili Grossman despre Stalin, după victoria din
bătălia de la Stalingrad. Nu numai asupra dușmanului
său în viață. Era ora victoriei lui asupra trecutului.
Iarba de pe mormintele sătești din anul 1930 va deveni
mai deasă. Gheața, movilele înzăpezite din regiunea
transpolară își vor păstra muțenia liniștită». Nürnberg
exonerează stalinismul incriminând hitlerismul, cum
cere dreptatea învingătorilor. Propaganda comunistă,
puternică și înainte, și după război, a prezentat mereu
Uniunea Sovietică și aliații săi drept singurele redute
adevărate în calea ciumei brune. Acest ambalaj al
istoriei ascunde câteva pagini sumbre: ajutorul oferit
de Moscova partidului nazist în lupta sa pentru a prelua
puterea în Germania, în 1933; lichidarea anarhiștilor și
a stângii spaniole ne-comuniste de către NKVD în plin
război civil împotriva lui Franco în 1936-1938; sau
tratativele secrete dintre Hitler și Stalin care au dus la
pactul din 1939, la începutul conflictului mondial”.
(T.W.)
Dacă crimele naziștilor asupra evreilor este
considerat drept genocid, cuvînt format din grecescul
genos-rasă, neam și latinescul caedere – a ucide,
crimele bolșevicilor în contra propriului popor și nu
numai s-a propus să fie numit politicid – ca avînd un
caracter prioritar politic. Și urmează un comentariu
care demonstrează această etichetă subversivă –
politicid: „Acest cuvînt nu are, totuși, aceeași forță și
nici aceeași încărcătură ca termenul genocid. A-ți
ucide seamănul, fratele, fie el și dintr-o «rasă» diferită,
pare un păcat mult mai grav decât eliminarea unui
dușman politic, o practică curentă de când omenirea a
început să se organizeze. Principiul genocidului
încalcă spiritul Luminismului aflat la baza valorilor
republicane – toți oamenii se nasc egali –, în vreme ce
«politicidul» e consubstanțial cu istoria Revoluției
Franceze. NU se spune că revoluțiile nu sânt dineuri de
gală sau, alt clișeu, că nu se poate face omletă fără să
spargi ouă? Aceste stereotipuri banalizează masacrele
comise din rațiuni politice”. (T.W.)
Marx, ideologul comunismului, afirmă: „Lupta de
clasă este motorul istoriei”, astfel lupta de clasă a fost
tactica aplicată de a înainta în istorie .
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„Regimul sovietic și, după aceea, toate țările
devenite comuniste au uzat – sau mai degrabă au
abuzat – de exterminarea de clasă pentru a construi
socialismul, premergător paradisului comunist al unei
societăți fără clase și fără stat. Rasa e criteriul crimei
naziste, clasa, cel al crimei comuniste, amândouă ajută
la justificarea masacrelor însă cu o diferență
importantă, plină de consecințe: rasa e o invariabilă
care-l exclude pe „Celălalt”; clasa e o variabilă lăsată
la discreția puterii exterminatoare în funcție de
interesele sale politice. În primul caz, «dușmanul»
care trebuie înlăturat e desemnat limpede; în cel de-al
doilea, oricine poate deveni «dușmanul», în funcție de
nevoile regimului, preocupat să alimenteze motorul
istoriei pe baza determinismului marxist. Dacă
termenul genocid se potrivește crimelor naziste,
neologismul «clasicid» pare să concorde cel mai mult
cu natura crimelor comuniste”. (T.W.)
Ilustrativă este decizia instanței juridice
internaționale de la sfîrșitul anului 2018 care
condamnă la închisoare pe viață pe conducătorii
khmerilor roșii, Nuon Chea și Khieu Samphan, cu
acuza de genocid: „Instanța avea să se pronunțe numai
asupra exterminării minorităților vietnameză și
musulmană comise de Kampuchia Democrată. Sutele
de mii de cambodgieni victime ale luptei de clasă nu
apăreau printre punctele procesului. Acel verdict,
excepțional, avînd în vedere lunga listă de crime
comuniste rămase nepedepsite în restul lumii, ne ajută
să înțelegem ce rezistență întîmpină încă denunțarea
politică a ororilor săvîrșite de regimurile care s-au
revendicat de la marxism-leninism”. (T.W.)
Curtea Penală Internațională, înființată în 1998, a
completat și întregit lista crimelor împotriva umanității
ce sînt socotite ca imprescriptibile, pe lîngă cele
definite la Nürnberg: „Asasinarea, exterminarea,
înrobirea, deportarea ori transferul forțat de populație,
încarcerarea sau alte forme de privare gravă de
libertate fizică, tortura, violul, sclavia sexuală,
prostituția silită și orice altă formă de violență sexuală
de gravitate comparabilă, persecutarea oricărui grup
sau a oricărei colectivități pe motive de natură politică,
rasială, națională, etnică, culturală, religioasă ori
sexistă, sau în funcție de alte criterii universal
recunoscute drept inadmisibile în dreptul internațional,
dispariția forțată a unor persoane, crima de apartheid și
alte acte inumane cu un caracter asemănător care
provoacă intenționat mari suferințe sau atingeri grave
integrității fizice sau mintale”.
Cele două regimuri, nazist și comunist sînt
vinovate de toate aceste crime, fără excepție. Roșii și
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brunii se aseamănă pînă la identitate asupra
mijloacelor utilizate pentru exterminare. Chiar dacă
rușinea de a fi inventat lagărele de concentrare aparține
britanicilor care le-au înființat la finele secolului XIX
în Africa de Sud pentru închiderea burilor, răsculați în
contra imperiului, cele două regimuri le-au folosit cu
asupra de măsură.
„Primele lagăre bolșevice au fost deschise în vara
lui 1918, la inițiativa lui Troțki. Gulagul – acronim
rusesc desemnând «Administrația Generală a
Lagărelor de Muncă Forțată» – a apărut un deceniu
mai tîrziu pentru a gestiona fluxul de deportări și a
raționaliza munca forțată a deținuților. Universul
concentraționar sovietic capătă o dimensiune
industrială de la-nceputul anilor ’30 (mine de aur,
extracția mineralelor, despădurit, săpat de canale etc.),
din care regimul nazist avea să se inspire. Bertrand de
Jouvenel povestește, în memoriile sale, întâlnirea pe
care-a avut-o la Moscova, în 1935, cu niște tineri
hitleriști veniți să studieze modul de funcționare al
Gulagului. Rudolf Höss, comandant al lagărului de
concentrare de la Auschwitz, a recunoscut, după al
Doilea Război Mondial, că primise de la SS
instrucțiuni inspirate din regulile în vigoare în sistemul
concentraționar sovietic. «Munca e o chestiune de
onoare, de glorie, de curaj și eroism», proclama
sloganul unui lagăr de la Kolîma, din ținutul siberian;
«Arbeit macht frei», «Munca te face liber», mai putem
citi și astăzi la intrarea în lagărul memorial de la
Auschwitz.
Camerele de gazare sunt indisociabile de genocidul
comis de naziști. În Arhipelagul Gulag, Alexandr
Soljenițîn arată cum imensitatea siberiană a scutit
regimul sovietic să mai folosească această metodă de
exterminare pe scară largă. Niște arhive ale poliției
politice sovietice, scoase la iveală după căderea URSS,
relevă totuși folosirea de către NKVD a unor camioane
cu gaz destinate lichidării în număr mare a
condamnaților în timpul Marii Terori din 1937-1938.
Modus operandi era același cu cel pe care aveau să-l
practice mai târziu naziștii: deținuții erau închiși goi în
camioane pentru ca apoi călăii să le poată lua hainele
nemurdărite. Mii de prizonieri sovietici au pierit astfel
înainte ca regimul lui Hitler să hotărască aplicarea
«soluției finale a problemei evreiești», la Conferința de
la Wannsee din ianuarie 1942.
Când ucizi în masă apare problema cadavrelor care
se-adună. Regimul sovietic s-a confruntat cu ea
începând din anii ’20. Arderea s-a impus rapid drept
soluția cea mai «rațională», mai ales în vremea Marii
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Terori. Aino Kuusinen, deținută la închisoarea
Lubianka, sediul cartierului general al NKVD de la
Moscova, depune mărturie: «Fumul acesta vine de la
crematoriul din beci, i-a explicat o tovarășă de
suferință. Acolo sunt arse cadavrele condamnaților.
Soțul meu era ofițer, a dispărut în închisoarea asta.
Pășim pe cenușa soțului meu asasinat!» Cuptoarele
crematoriilor, de la Auschwitz și din alte părți, nu sunt
un simplu «detaliu» al istoriei: folosirea lor constituie
miezul totalitarismelor care au marcat secolul XX”.
(T.W.)
Unicitatea Șoahului este indiscutabilă, la fel,
clasicidul comunist este la fel de singular, dacă naziștii
au ucis pe motive rasiale, comuniștii au făcut-o în
contra la «ai lor» pe motive politice, de clasă. „Și
totuși, remarcă amar Thierry Wolton, caracterul
criminal al comunismului încă e pus sub semnul
întrebării și, chiar și-atunci când e recunoscut,
ideologia marxist-leninistă este cel mai adesea,
disculpată. E oare de imaginat să evocăm Auschwitzul
fără să-i imputăm drept cauză național-socialismul?”
Totodată, este nedemn și imoral a pune în
concurență numărul crimelor celor două regimuri
totalitare. „Morții de pe urma crimelor împotriva
umanității trebuie numărați laolaltă, la fel cum
memoria Șoahului n-o poate șterge pe cea a Gulagului
și viceversa. Ambele depun mărturie despre cea mai
sumbră pagină de istorie pe care au scris-o vreodată
oamenii în vremurile acelea glorioase ale ideologiilor
roșie și brună. În cadrul ceremoniilor dedicate celei dea 60-a aniversări a eliberării lagărelor naziste, în 2005,
scriitorul Jorge Semprún și-a exprimat, în dubla sa
calitate de fost militant comunist și fost deținut la
Buchenwald, dorința ca practica concentraționară a
regimurilor comuniste să-și găsească locul în memoria
colectivă a Europei, Gulagul alături de Șoah”. E încă
departe clipa cînd vor fi alăturate cu adevărat.
Un deputat suedez în Adunarea Parlamentară a
Consiliului Europei, Göran Lindblad, în 2006, când sa adoptat o rezoluție pentru o necesară condamnare
internațională a crimelor comunismului, a prezentat cu
acest prilej un bilanț al crimelor respective: „Uniunea
Sovietică: 20 de milioane de morți; China: 65 de
milioane; Vietnam: 1 milion; Coreea de Nord: 2
milioane; Cambodgia: 2 milioane; Europa de Est: 1
milion; America Latină: 150.000; Africa: 1,7 milioane;
Afganistan: 1,5 milioane”.
Vigilenții de serviciu, stîngiști, comuniști și
marxiști au condamnat cu mînie revoluționară
criminalizarea comunismului. Sacrificiul comunist din
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timpul celei de a doua conflagrații mondiale este
argumentul suprem prin care se absolvă ideologia și pe
susținătorii ei de orice vină.
O altă încercare are loc în 2009 cînd Parlamentul
de la Strasbourg condamnă crimele împotriva
umanității și numeroasele încălcări ale drepturilor
omului comise de regimurile comuniste. 23 august – cu
trimitere la ziua încheierii pactului Ribentrop-Molotov
în 1939, devine Ziua Europeană pentru comemorarea
victimelor regimurilor totalitare și autoritare –
supranumită Ziua Panglicii Negre. Rezoluție care nici
n-a fost pomenită și/sau comentată de mass-media
oocidentală. Doar în zece țări, toate din Europa de Est,
este respectată Ziua Europeană a Comemorării. La
sfîrșitul lui 2010, șase țări din fostul lagăr comunist au
propus o legislație specială pentru condamnarea
negaționismului legat de crimele comuniste. Fără
succes, Bruxelles-ul a considerat că nu erau îndeplinite
condițiile (?!?!).
Este, e drept, și o chestiune de acceptare prin
consens, fapt încă dificil de împlinit.
Roșii și brunii au impus regimuri totalitare
criminale, similare prin maniera de a acționa. „Ei se
întâlnesc, remarcă Thierry Wolton, când atacă
prejudiciile capitalismului, ale democrației, ale
liberalismului, relele cele mai mari în ochii lor;
denunță libertățile individuale în numele interesului
colectiv; detestă elitele, pe care le fac răspunzătoare
pentru nenorocirile de pe lume; cel mai adesea îl
exclud pe Celălalt pentru a conserva valorile naționale
pe care le cred în pericol și în jurul cărora se adună ca
să «reziste»”.
Relativizarea, escamotarea realității, obscurizarea
și manipularea memoriei sînt armele utilizate constant
de negaționiștii de stînga. Este calea prin care
urmăresc să protejeze utopia marxistă de șocul
realității și astfel să nu-și piardă credința în viitorul
luminos.
„Negaționistul de stânga e un militant care
acționează conștient politic, nu poate nici să se simtă
vinovat, nici să aibă remușcări. Dacă cei ce neagă
camerele de gazare nu sunt neapărat adepți ai
nazismului care mărturisesc virtuțile naționalsocialismului, cei ce neagă Gulagul sunt simpatizanți
ai cauzei care a zămislit răul. Cei ce neagă camerele de
gazare sunt nevoiți tot mereu să dea socoteală pentru
înclinația lor morbidă, pe când cei ce neagă Gulagul
sunt ierați pentru fidelitatea lor față de o ideologie
criminală.
Ignoranța nu poate fi invocată drept explicație
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pentru tăcerea asurzitoare care a însoțit calvarul
comunist și care-i acoperă astăzi memoria. În pofida
secretului întreținut de naziști în jurul soluției finale, sa aflat de existența lagărelor morții la mai puțin de un
an de când începuseră să funcționeze, grație
polonezului Jan Karski, care i-a informat despre ele pe
Aliați, la sfârșitul lui 1942. În ce privește comunismul,
cine voia să afle putea afla, încă de la-nceput.
Deschiderea primelor lagăre de concentrare în Rusia
bolșevică s-a făcut la lumina zilei, în iunie 1918,
printr-un decret al comisarului poporului pentru
apărare, Lev Troțki. Primele mărturii despre condițiile
de detenție au apărut în Statele Unite în 1919. În mai
puțin de un deceniu s-au publicat în lume cam treizeci
de lucrări despre universul concentraționar sovietic.
Costurile umane ale preluării puterii de către bolșevici
au fost estimate pentru prima dată în 1923 la circa 1,8
milioane de morți în ziarul The Scotsman din
Edinburgh, doar pe baza unor surse rusești. Acest
bilanț nu ținea cont, la momentul respectiv, de cei 5
milioane de oameni răpuși de foamete între 1921 și
1923”. (T.W.)
În pofida evidențelor, a adevărului criminalității
regimului bolșevic, credincioșii marxiști și neomarxiști
sînt de neclintit, toți cei care depun mărturie în contra
comunismului sînt catalogați drept mincinoși, vînduți
capitalismului, americanilor, etc.
Politica de exterminare în masă a khmerilor roșii
este apogeul, cel puțin pînă în prezent, a ceea ce
înseamnă o esență a potențialului ucigaș cumulat de
decenii de manifestare a comunismului, depășind prin
atrocitate metodele stalinisto-maoiste.
„Prin radicalismul lor, Pol Pot și tovarășii lui
vădesc adevărata față a comunismului, întocmai cum
exterminarea evreilor în camerele de gazare a dezvăluit
adevăratul chip al nazismului. Negarea acestei realități
cambodgiene devine o miză importantă pentru cine
mai vrea încă să exonereze ideologia de această nouă
moștenire sângeroasă. Sunt puse atunci la lucru toate
armele cunoscute ale negaționismului pentru a
minimaliza, a relativiza și chiar a eluda faptele”. (T.W.)
Noam Chomsky, recunoscut lingvist american,
profesor la Massachusetts Institute of Technology este
între primii care se pun în slujba escamotării, a
bagatelizării tragediei cambodgiene.
„Militant antiimperialist inveterat, universitarul
american n-are o simpatie aparte pentru comunismul
khmer. În schimb, e devorat de o puternică ură față de
Statele Unite, vinovate, după părerea lui, pentru toate
relele de pe pământ, inclusiv pentru barbaria khmerilor
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roșii. Cum antiamericanismul este probabil
sentimentul cel mai răspândit din lume, tragedia
cambodgiană devine obiectul unei deturnări a
vinovăției care încă nu și-a produs toate efectele.
Pentru că regimul marxist-leninist – ideologia
proclamată de Phnom Phen – n-a putut fi achitat,
trebuie să i se găsească scuze. Washingtonul,
Pentagonul sunt adevărații vinovați”.
Cine parcurge cartea lui Neven Sesardić (lector de
filozofie la Universitatea din Zagreb între 1977 și
1989, după, predînd la mai multe universități din
Europa, Japonia și SUA, membru al Academiei
Americane de Filozofie), Când rațiunea pleacă în
vacanță. Filozofii în politică (traducere S.G. Drăgan,
Humanitas, 2018) între filozofii prezentați cărora le-a
plecat rațiunea în vacanță, îl aflăm și pe lingvistul
nostru. La care universitarul de la Zagreb, însoțit de o
documentație la zi, prezintă încă numeroși filozofi, de
notorietate în domeniul lor, dar orbiți de fantoma
progresistă a neomarxismului, de visul luminos al
omenirii, comunismul. Dăm cîteva nume dintre
susținătorii prezentați în volum: Bertrand Russel,
Ludwig Wittgenstein, Otto Neurath, Rudolf Carnap
(mulți membri ai Cercului de la Viena), Henry
Wallace, Einstein, Gödel, Imre Lakatos, Hilary Putnam
și încă alții. Un caz exemplar între altele este Michael
Dummett (profesor de logică la Oxford) care împreună
cu alți colegi de la aceeași universitate l-au susținut cu
fervoare pe Eldridge Cleaver, candidat la președinție
din partea Partidului Pace și Libertate în contra lui
Nixon. Cleaver, preferatul filozofilor, în 1966 ieșise
din închisoare, ne spune Sesardić, unde petrecuse nouă
ani pentru viol și act de violență cu intenție de omor,
ca în 1968 să-l aflăm între candidații la alegerile
prezidențiale. Din cartea sa autobiografică, Soul on
Ice, publicată cu opt luni înainte de alegeri, își descria
modul său de operare: „Am devenit violator. Pentru ami rafina tehnica și modus operandi, am debutat prin
a-mi face antrenamentul cu fete de culoare din cartierul
negrilor – în cartierul negrilor faptele tenebroase și
vicioase nu sunt privite ca niște aberații sau abateri de
la normă, ci ca parte a Răului inerent vieții de zi cu zi
– și, când m-am considerat suficient de exersat, am
sărit pârleazul și am căutat vânat alb. O făceam în mod
conștient, deliberat, cu încăpățânare, metodic… Violul
era un act insurecțional. Mă încânta faptul că sfidam și
călcam în picioare legea omului alb, sistemul său de
valori, și că-i necinsteam femeile”. (apud Neven
Sesardić).
Cu ajutorul neprețuit al celor de la Oxford, va
aduna 0,05% din voturi, față de Nixon, 43%.
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Cartea lui Neven Sesardić este cutremurătoare, mai
ales cînd între negaționiștii de stînga, între progresiștii
neomarxiști americani afli atîtea figuri ilustre ale
filosofiei. Cercetătorul croat se și explică în Prefață:
„…Am fost teribil de dezamăgit când am început să
descopăr că un număr de filozofi occidentali de frunte,
altminteri pe bună dreptate admirați pentru
contribuțiile lor teoretice, abandonau efectiv rațiunea
atunci când abordau sfera politicii. Mi-am dat seama
că parte dintre gânditorii pe care odinioară îi privisem
ca pe niște modele de raționalitate s-au pus cu
promptitudine în slujba anumitor cauze politice
nechibzuite și inumane. Unii au mers până la a deveni
apologeți ai mincinosului regim comunist, care în mod
evident călca în picioare libertatea umană și era
detestat de către aceia dintre noi care l-am cunoscut pe
propria piele.
Dezamăgirea pe care am resimțit-o m-a făcut
curios să aflu cât de amplă a fost această trădare a
rațiunii de către filozofi și multitudinea de forme pe
care le-a îmbrăcat. Am încercat să aflu mai multe
despre acest straniu fenomen, care s-a bucurat de
surprinzător de puțină atenție”.
În ciuda evidențelor, în afara țărilor afectate direct
de ciuma roșie, flagelului comunist continuă să i se
acorde foarte puțină atenție.
Toți susținătorii occidentali ai comunismului,
precum Pilat din Pont se spală pe mîini în privința
propriilor opțiuni, fără a încerca o clipă să deplîngă sau
să-și exprime regretul că, deși știau, n-au reacționat
nicicum în contra masacrului comunist.
Cercetătorul francez încearcă și o explicație,
apelînd la efectul de opiu al marxismului asupra
intelectului:
„Toți cei care aderă la teoria lui Marx sunt
predispuși la negaționismul de stânga. După ce i-a
sedus pe revoluționarii în căutare de fapte, precum
Lenin, Mao și alții, doctrina a cucerit cercul de
intelectuali în căutare de speranță. Promisiunile
marxismului despre o lume eliberată de exploatare, de
opresiune, de nedreptate i-au permis să devină
vademecumul utopiștilor. Dacă ne uităm la pretenția sa
de a răspunde acestor aspirații, atât de comune ființelor
umane, putem înțelege forța de atracție pe care a
exercitat-o. Pentru a continua să crezi în el, nu există
altă cale decât să negi această realitate prin toate
subterfugiile posibile. Consubstanțial speranței într-un
viitor mai bun care-i asigură libertate și protecție,
negaționismul de stânga are garantată o longevitate cu
mult mai mare decât a altor contestări, cel puțin atâta
vreme cât vor exista oameni creduli”.
CONVORBIRI LITERARE

Și am adăuga, spre a nu fi prea duri, sau a nu fi
acuzaţi de folosirea unui limbaj inadecvat, cu toții au
rațiunea plecată în vacanță, ca să nu spunem definitiv
plecată.
Dacă în spatele Cortinei de Fier, unde comunismul
triumfase la orașe și sate, poeții, unii, dedicau ode
partidului, conducătorului iubit, e greu de înțeles cum
un Paul Eluard sau Louis Aragon, a căror talent a fost
la fel de mare precum tovărășia lor cu crimele
comuniste, au închinat elogii acestor criminali.
Sînt încă alte personaje de același calibru
prezentate de cercetător, ca în cazul Juliei Kristeva sau
Milan Kundera, evadați din lagărul socialist, apreciați,
afirmați și recunoscuți în Occident și care au fost
deconspirați, ca agenți și turnători ai regimului
comunist. Au fost absolviți și judecați prin prisma
prezentului li s-a trecut cu vederea, prezentul
prevalează asupra trecutului.
Da, dar numai în partea stîngă nu și la dreapta.
Nefirească, aberantă atitudine.
Islamismul, așa cum argumentează Wolton, este
continuatorul comunismului și este citat Bertrand
Russel, „unul dintre primii intelectuali care au mers în
noua Rusie bolșevică, în primăvara lui 1920, a scos la
iveală încă de-atunci asemănări între comunism și
islam. «Bolșevismul combină trăsăturile Revoluției
Franceze cu cele ale zorilor islamului, constată el. E
vorba deopotrivă de o doctrină politică și de o religie,
cu dogme bine stabilite și cu Scripturi relevate», în
care Capitalul lui Marx și Ce-i de făcut? a lui Lenin
aveau să joace într-un fel rolul Coranului. «Dintre
religii, bolșevismul trebuie pus în legătură mai degrabă
cu religia lui Mahomed decât cu creștinismul și
budismul, precizează Russel. Religia lui Mahomed și
bolșevismul sunt religii practice, sociale, nu spirituale
și preocupate să dobândească Împărăția încă din
această lume».
Islamul nu e totuna cu islamismul, bineânțeles, și
nu toți musulmanii sunt teroriști, evident. Totuși,
învățătura religioasă nu poate fi cu totul exonerată de
ceea ce se face în numele ei. Din textele ei își extrag
jihadiștii justificări pentru acțiunile lor în numele lui
Allah. Textele lui Marx i-au inspirat pe leniniști, de la
lupta de clasă până la dictatura proletariatului, trecând
prin interzicerea proprietății private, imperative
devenite criminale imediat ce au fost puse în practică.
A exonera Coranul de orice responsabilitate e la fel de
ipocrit precum a considera Capitalul străin de tot ce a
însemnat socialismul real, chiar dacă, evident, nici
Dumnezeu (Allah), nici filozoful (Marx) n-ar trebui
socotiți responsabili pentru interpretările făcute în
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numele lor. Islamismul, care ține mai mult de lupta
politică decît de practica religioasă, are multe avantaje
care-l transformă în cămin primitor pentru orfanii
comunismului, grație «doctrinelor de bază» comune
amintite de Russel”.
Asistăm la un transfer al iluziilor de la comunism
la islamism și nu puține sînt punctele comune ale celor
două: „supunerea față de Idee – ascultarea de Coran/de
ordinele partidului; o aceeași pretenție de a-i apăra pe
cei oprimați și pe cei săraci – cei umiliți de
Occident/cei exploatați de capitalism; o viziune holistă
similară despre lume în care individul nu există în
afara apartenenței lui – religioasă/la o clasă socială; o
voință de a-i prosti pe oameni pentru ca aceștia să nu
se mai poată împlini – obscurantism religios/dictatul
cultural al partidului-stat. Cele două religii se opun mai
ales progresului și emancipării indivizilor pe care acest
progres se presupune c-o aduce. Ele lucrează în contra
modernității. Eșecul comunismului, pe care
negaționismul de stânga refuză să-l recunoască, nu e
decît un lung șir de pagube produse de acest mers în
contra modernității, pe care islamismul îl întruchipează
de-acum în zonele controlate de el”.
Timothy Snyder, în cartea sa Despre tiranie,
douăzeci de lecții ale secolului XX (Editura Trei, 2018,
traducere de Smaranda Câmpeanu) notează: „Cel mai
inteligent nazist, juristul Carl Schmitt, a explicat în
cuvinte simple care era de fapt esența guvernării
fasciste. Cea mai sigură cale de a distruge toate
regulile, a explicat el, era să te concentrezi pe ideea de
excepție. Un conducător nazist își surclasează rivalii
inventând o convingere generală conform căreia
momentul prezent ar fi unul excepțional, după care
transformă respectiva stare de excepție în una de
urgență permanentă. Ulterior, cetățenii își vând
libertatea adevărată pe o siguranță falsă.
În zilele de astăzi, ori de câte ori aduc în discuție
terorismul, politicienii vorbesc bineînțeles despre un
pericol real. Dar cînd încearcă să ne ademenească să
renunțăm la libertate în numele siguranței, atunci
trebuie să intrăm în stare de alertă. Cele două concepte
nu se exclud reciproc. Câteodată chiar câștigăm un
plus de libertate dacă renunțăm la siguranță, dar alteori
nu. Cei care te asigură că nu poți obține siguranța decât
renunțând la libertate vor de cele mai multe ori să te
priveze de amândouă”.
Nu altfel au procedat conducătorii comuniști în
vremurile de tristă amintire și astăzi, pe motiv de
pandemie, sînt încercări constante de a ne controla
libertatea, e drept, cu un succes destul de relativ.
Anticomunismul la fel ca și antinazismul sînt și
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rămîn atitudini fundamental morale, nu simple luări de
poziție politică. Dacă antinazismul este acceptata
aproape unanim în plan social ca o atitudine morală,
anticomunismului i se refuză, mai ales în zonele care
n-au cunoscut „binefacerile” comunismului, abordarea
morală și este considerat ca o atitudine politică, ca o
adevărată decarație de război rece.
Din 19 septembrie 2019, Parlamentul european a
dat o rezoluție referitoarew la importanța memoriei
istorice europene pentru viitorul Europei, din care
vom cita cîteva paragrafe spre luare aminte și speranță
că vor deveni într-o zi realitate:
„C. întrucât, ca o consecință directă a Pactului
Ribbentrop-Molotov, urmat de Tratatul de prietenie și
frontieră germano-sovietic din 28 septembrie 1939,
Republica Polonă a fost invadată mai întâi de Hitler și
două săptămâni mai târziu de Stalin, care a înlăturat
independența acestei țări, ceea ce a reprezentat o
tragedie fără precedent pentru poporul polonez –
Uniunea Sovietică comunistă a început un război
agresiv împotriva Finlandei la 30 noiembrie 1939, iar
în iunie 1940 a ocupat și a anexat părți din România –
teritorii care nu au fost niciodată returnate – și a anexat
republicile independente Lituania, Letonia și Estonia;
D. întrucât, după înfrângerea regimului nazist și
sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, unele țări
europene au reușit să se refacă și să se angajeze într-un
proces de reconciliere, în timp ce alte țări europene au
rămas sub dictatură – unele sub ocupație sau influență
sovietică directă – timp de o jumătate de secol și au
continuat să fie private de libertate, suveranitate,
demnitate, drepturile omului și dezvoltare
socioeconomică;
E. întrucât, deși crimele regimului nazist au fost
evaluate și sancționate prin procesele de la Nürnberg,
există încă o nevoie urgentă de a crește gradul de
conștientizare, de a efectua evaluări morale și de a
realiza anchete juridice ale crimelor stalinismului și
altor dictaturi;
H. întrucât amintirile privind trecutul tragic al
Europei trebuie păstrate vii pentru a onora victimele, a
condamna criminalii și a pune bazele unei reconcilieri
clădite pe adevăr și rememorare;
I. întrucât comemorarea victimelor regimurilor
totalitare, precum și recunoașterea și conștientizarea
moștenirii europene comune a infracțiunilor comise de
dictaturile comuniste, naziste și de alte dictaturi, sunt
de o importanță vitală pentru unitatea Europei și a
cetățenilor săi și pentru consolidarea rezilienței
europene față de amenințările externe moderne;
K. întrucât, în pofida faptului că, la 24 decembrie

1989, Sovietul Deputaților Poporului al URSS a
condamnat semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, pe
lângă alte acorduri încheiate cu Germania nazistă,
autoritățile ruse au negat responsabilitatea pentru acest
acord și consecințele sale în august 2019 și, în prezent,
promovează punctul de vedere potrivit căruia Polonia,
țările baltice și Occidentul sunt adevărații instigatori ai
celui de-Al Doilea Război Mondial;
L. întrucât comemorarea victimelor regimurilor
totalitare, precum și recunoașterea și conștientizarea
moștenirii europene comune a infracțiunilor comise de
dictaturile stalinistă, nazistă și de alte dictaturi, sunt de
o importanță vitală pentru unitatea Europei și a
cetățenilor săi și pentru consolidarea rezilienței
europene față de amenințările externe moderne;
M. 2. subliniază că cel de-Al Doilea Război
Mondial, cel mai devastator război din istoria Europei,
a izbucnit ca urmare imediată a cunoscutului Tratat de
neagresiune nazisto-sovietic din 23 august 1939,
cunoscut și sub numele de Pactul Molotov-Ribbentrop,
și a protocoalelor sale secrete, prin care două regimuri
totalitare care doreau să cucerească lumea au împărțit
Europa în două zone de influență;
3. reamintește că regimurile naziste și comuniste
au comis genocid și crime în masă și au recurs la
deportări, cauzând în secolul XX pierderi de vieți
omenești și privări de libertate la o scară nemaivăzută
în istoria umanității; reamintește crimele îngrozitoare
ale Holocaustului comise de regimul nazist; condamnă
în termenii cei mai categorici actele de agresiune,
crimele împotriva umanității și încălcările în masă ale
drepturilor omului comise de regimurile totalitare
nazist, comunist și de alte regimuri totalitare;
5.invită toate statele membre ale UE să efectueze o
evaluare clară și principială a crimelor și actelor de
agresiune comise de regimurile totalitare comuniste și
de regimul nazist;
6. condamnă toate manifestările și propagarea
ideologiilor totalitare, precum nazismul și stalinismul,
în UE”.
Nu ne rămîne decît să perseverăm în combaterea
negaționismului de stînga, pînă cînd anticomunismul
va fi privit doar ca o firească atitudine morală. Pentru
negaționiștii de stînga doar nazismul este și rămîne cel
rău, în schimb, îndiferent de atrocitățile comise de
bolșevici, comunismul întotdeauna rămîne cel bun.
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POETUL ŞI CAMĂTA
Ion PAPUC

Pornesc de la premisa că de fapt banii nu există,
sau sunt o realitate evanescentă, ei fiind cel mult o
ficțiune, doar o realitate în simbol, de ordinul al
doilea, doar o reprezentare, însă una tare, mult mai
agresivă decât toate cele care alcătuiesc preajma
noastră, a oamenilor de rând. Prin manevrarea lor
suntem ținuți în sclavie. În pofida oricăror aparențe
contrarii, stăpânii lumii ne țin perpetuu în
genunchi, fie și dacă noi nu ne dăm niciodată
seama. Toate lumea folosește banii, poate că nici
nu există cineva care să își imagineze propria viață
fără utilizarea lor. Dar câți sunt aceia care înțeleg
ce forță malefică, distructivă, ascunde realitatea
lor? Un poet, ridicându-se împotriva banilor, de
fapt a cametei, și-a semnat condamnarea la moarte.
Dar el nu este unicul revoltat împotriva dominației
banilor asupra omenirii ci se înscrie cu atitudinea
sa într-o falangă de luptă, întotdeauna învinsă,
asupra conglomeratului căreia a fost publicat
studiul lui Kerry Bolton: Opposing the Money
Lenders, The Struggle to Abolish Interest Slavery,
Black House Publishing Ltd, London, 2016. Să te
opui celor care îți dau bani (cu împrumut, desigur,
și tu plătind dobânzi pentru ei), să lupți pentru
abolirea sclaviei ratelor la bănci! – cam aceasta
spune cartea respectivă în prima instanță, prin titlu
chiar. Autorul ei este un militant de dreapta, din
Noua Zeelandă. Pe lângă multe altele, a scris și
studiul introductiv la recenta ediție în engleză a
principalei cărți a lui Corneliu Zelea Codreanu, un
personaj politic de anvergură în favoarea căruia sau pronunțat spirite alese: Arghezi l-a numit Făt
Frumos, Blaga i-a dedicat prima ediție a piesei de
teatru în care îl evocă pe Avram Iancu,
răzgândindu-se apoi, la reeditare uitând să mai
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reproducă dedicația, iar Emil Cioran nu doar că ia înălțat un cunoscut encomion dar despre el
spuneau bătrânii că ar fi manufacturat, nesemnândo, versiunea în franceză a cărții tocmai pomenite.
Cât despre eseistul din îndepărtata Nouă Zeelandă,
i-am parcurs cândva studiul Artists of the Right,
Resisting Decadence, Counter-Currents Publishing
Ltd., San Francisco, 2012, cu același interes
exclusiv pentru prezența în acest context a poetului
Ezra Pound lămurindu-mă cu privire la relația
acestuia cu ideologiile de dreapta.
Revenind la subiectul acestor considerații, să
admitem pentru început că există un nivel minim
de periculozitate al banilor, când manevrarea lor
nu presupune vreo mare primejdie, dar mai apoi,
de la acest grad în sus, ei devin pentru ființa
socială a omului nu doar realități pernicioase ci
chiar unele profund deformatoare. Se întâmplă
aceasta îndeosebi în cazul în care banii nu mai sunt
instrument de măsurare într-un schimb de valori, ci
atunci când ei se reproduc în sine, bani din bani.
Kerry Bolton fiind un cetățean din Noua Zeelandă,
cartea sa se alimentează intens cu detalii,
financiare și ideologice, din istoria acesteia. Iar
toate amănuntele luptei împotriva dominației
băncilor asupra oamenilor de rând descriu o
atmosferă, destul de sufocantă, și schițează soluții
utopice la o posibilă, imaginată eliberare de sub
dominația banilor. Propunerea făcută direct de
unul dintre ideologii acestei orientări, la care este
într-un fel racordat și poetul în cauză, și la care și
înspre care aspiră toți activiștii acestei politici, se
exprimă limpede prin cuvintele: the repayment of
dollar debts with equal value dollars (p. 138).
Așadar, împrumuți o sumă de bani de la o bancă și
scapi de respectiva datorie returnând băncii exact
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aceeași sumă, fără niciun adaos. Pură utopie, un
perpetuum mobile ce ar pune în mișcare definitiv
orice domeniu financiar. Suma de bani rămâne
aceeași, nici nu crește nici nu scade, nimeni nu
câștigă nici măcar un șvanț, ci doar unii utilizează
banii în propriul folos. Totuși, această perspectivă
iluzorie ascunde nu doar o imposibilitate în fapt ci
și o primejdie de care oamenii au fost conștienți
din cele mai vechi timpuri, adică de faptul că
serviciul social al utilizării banilor presupune
întotdeauna un adaos la suma de restituit care nu
poate fi niciodată egală cu cea care a fost
împrumutată inițial ci în toate cazurile e mai mare,
căci adaosul este cel care pune în mișcare tot acest
mecanism al rotirii banilor. Autorul studiului dă
informații cum că autoritățile din cele mai vechi
timpuri au fost conștiente de primejdiile pe care le
comportă utilizarea banilor prin adaosul inevitabil
întotdeauna, și încă în codul juridic al lui
Hammurabi, ba chiar în unele documente mult mai
vechi, din era sumeriană, sunt conținute prescripții
care limitează folosirea cametei. O descriere amplă
și nuanțată a utilizării banilor pentru a obține un
câștig este citată din Aristotel. Lumină completă se
face în domeniu prin apelul la Biblie, unde în
Deuteronom găsim un pasaj edificator pentru
primejdia cametei, semnificativ și pentru cât de
mult aceasta poate fi un izvor al rasismului. Se
spune limpede și definit la cap. 23: 19. Să nu dai
cu camătă fratelui tău nici argint, nici pâine, nici
nimic din câte se pot da cu camătă./ 20. Celui de
alt neam să-i dai cu camătă, ca Domnul
Dumnezeul tău să te binecuvânteze întru toate câte
se fac de mâinile tale în pământul în care mergi ca
să-l iei în stăpânire. (versiunea Patriarhiei
române). Încă și mai exact îmi pare textul din
Vulgata: Non foenerabis fratri tuo ad usuram
pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem:
sed alieno. Fratri autem tuo absque usura, id quo
indiget,
commodabis...
Sunt
Cuvintele
testamentare ale lui Moise, întemeietorul
iudaismului. Câteva observații se pot face pornind
de la acest text minim ca întindere. În primul rând
este limpede că Biblia, pe baza unui criteriu rasist,
face deosebirea între cei de același neam cu tine și
ceilalți. Frate îți este cel de același neam cu tine și
pe acela, în eventualitatea că îi vei da un
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împrumut, îl ocrotești scutindu-l de vexațiunea de
a-l taxa cu camătă. Deducem deci că aceasta este
un lucru atât de rău încât se impune de îndată să-ți
scutești fratele de oprobriul ei material. Trebuie
spus că ideologiile care au vizat eliberarea de sub
povara cametei au fost sortite înfrângerii. Nu
pentru că intenția lor nu ar fi fost benefică ci pentru
că erau animate de un proiect utopic. Iar omenirea
este imperfectă și nu poate funcționa decât sub
condiția acestei imperfecțiuni, adică pusă în
mișcare din totdeauna de funcționarea unui sistem
bancar ce utilizează camăta. Dar eșecul, indiferent
cât de mari i-ar fi proporțiile, nu anulează
valabilitatea atitudinilor critice pe care unii oameni
le-au promovat, de aici și neafectata valoare
extraordinară a textelor lui Ezra Pound, poezie sau
oricare alt text.
Mai întâi, în legătură directă cu camăta, este
celebrul Canto XLV, With Usura, a cărui premisă
este acea că ceea ce se obține în mod necinstit,
adică prin utilizarea cametei, nu poate fi de niciun
folos în viața spiritului, a artelor îndeosebi, în viața
oamenilor de rând. La finalul poemului Ezra
Pound dă, într-o Nota Bene, definiția cametei
scriind: „Camăta: costul folosirii puterii de
cumpărare fără a ține seama de nivelul rezultat din
producție, adesea chiar fără a lua în considerare
posibilitatea producției (ceea ce și explică
falimentul băncii Medici-lor)“. Rezumând
lucrurile, în prima dintre cărțile la care mă refer,
Kerry Bolton crede că Pound privește nu doar
băncile ci chiar întreg comercialismul ca fiind
forța care împiedică (preventing!) realizarea
idealului său artistico-politic. Căci îndeosebi prin
sistemul cametei sunt infectate, corupte corpurile
sociale și cele culturale. Cu atât mai mult în cazul
războiului al doilea mondial, acesta – crede poetul
– este purtat în interesul cametei: This war was not
caused by any caprice on Mussolini’s part, nor on
Hitler’s. This war is part of the secular war
between usurers and peasants, between
usurocracy and whoever does an honest day’s
work with his own brain or hands. (Citat de Kerry
Bolton din broșura lui Pound, America, Roosevelt
and the Causes of the Present War, p. 5). (Adică:
Acest război nu a fost cauzat de vreun capriciu al
lui Mussolini, nici de al lui Hitler. Acest război este
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parte a războiului secular dintre cămătari și țărani,
dintre cămătarocrație și oricine prestează zilnic o
muncă cinstită cu propriul creier sau cu mâinile.)
Este cazul să ne întrebăm: de ce se alătură Ezra
Pound celor doi conducători: Mussolini și Hitler,
condamnați și deja morți, într-un moment în care
asocierea cu ei nu putea să-i aducă nimic altceva
decât un radical oprobriu? Explicația este brutal de
simplă: Pentru că singuri ei au abolit dobânda,
adică neschek-ul, camăta, cum și spune poetul în
cea mai fulminantă parte a operei sale, în primul
dintre Canto-urile pisane: the only people who did
anything of any interest were H.(itler),
M(ussolini)... Interest, adică profit, privilegiu,
dobândă, camătă! Aceasta este opinia celui care,
fiind prizonier în cușca gorilei (gorila cage),
aștepta ca dintr-un moment într-altul să fie atârnat
în ștreang (expecting to be hanged) și care nici în
aceste împrejurări tragice nu cedează, nu își
abandonează opiniile politice ci și le afirmă cu
maximă franchețe. Și cam pretutindeni când se
referă la finanțe, ceea ce și face adesea, poetul
utilizează expresii acide precum: gangsteri
financiari sau rechini bancari și multe altele ca
acestea. Ba chiar Kerry Bolton dă un citat (p.131)
dintr-o broșură publicată de poet în 1935, cu titlul
What is Money For?, republicată de Peter Russel
în 1951, prin care poziția poetului își are o
exprimare radicală: Camăta este cancerul lumii, pe
care doar bisturiul fascismului îl poate extirpa din
viața națiunilor.
Se spune că în cazul lui Ezra Pound, inclus întrun lot de radiofoniști de origine americană,
condamnați pentru colaboraționism în al doilea
război mondial, îndeosebi prestațiile lui
radiofonice au atârnat greu în talerul acuzațiilor.
Am răsfoit destul de masivul volum care cuprinde
transcrierea contribuțiilor poetului la emisiunile de
propagandă fascistă: „EZRA POUND SPEAKING”, Radio Speeches of World War II, Edited by
Leonard W. Doob, Contributions in American
Studies, number 37, Greenwood Press, Westport,
Connecticut . London, England, First published in
1978. Am parcurs cartea în cauză fără a găsi mari
deosebiri între atacurile din aceasta și cele din
restul operei poetului, poate doar faptul că aici ele
sunt mai dense, aproape exclusive, în timp ce în
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restul operei sunt mai difuze, răspândite printre
altele. Și este cum nu se poate mai semnificativ
faptul că în una dintre primele emisiuni
radiofonice, cea din 12 februarie 1942, poetul pur
și simplu își citește un poem, reprodus în cartea
aceasta la paginile 34-38, Canto XLVI care, îndată
după mai neutrul With Usura, reia tema cametei
politizând-o, fiindcă aici se face trimitere la
cuvintele unui anume William P. Paterson (16581719), întemeietorul Băncii Angliei (1694), și care
stabilise că această instituție pornește de la a face
bani din nimic și din ei percepe dobânzile care o
îmbogățesc: Hath benefit of interest on all / the
moneys which it, the bank, creates out of nothing.
Pasajul este subliniat cu o linie și este de imaginat
cum îl va fi rostit poetul la radio ținând cont că
adesea mutila cuvintele, pronunțându-le cu un
vădit sarcasm. Iar mai apoi, în contextul aceluiași
Canto, principiului istoric în baza căruia
funcționează băncile care impun camătă
producând bani ex nihilo, principiu de la temelia
Băncii Angliei, îi este opus cel al unuia dintre
marii președinți ai Statelor Unit prin care este
instituită o relativizare a răului presupus de bani,
afirmând că nu are nimeni voie să pretindă a utiliza
bani din nimic ci doar dacă chiar este în posesia a
ceea ce ar vrea să dea în împrumut, fie și cu
camătă: Bank creates it ex nihil. Creates it to meet
a need,/ Hic est hyper-usura. Mr. Jefferson met it:/
No man hath natural right to exercise profession/
of lender, save him who hath it to lent. Sunt astfel
deosebiți banii reali, cărora le corespunde o
valoare din lumea din jur, de cei fictivi, de banii
ficțiuni. Și tot aici, mai spre finalul poemului,
sentința capitală: camăta – mormântul nostru
definitiv, Aurum est commune sepulchrum. Usura,
commune sepulchrum./ helandros kai heleptolis
kai helarxe./ Hic Geryon est. Hic hyperusura.
Adică: Bogăția este groapa comună. Camăta,
groapă comună. Să distrugi oameni și să distrugi
cetăți și să distrugi guverne. Acesta e Geryon
(monstrul cu trei capete, ucis de Hercule, prezent și
în Infernul lui Dante). Aceasta e hipercamăta!
Atitudinile critice ale lui Ezra Pound sunt
răspândite cam pretutindeni în opera sa, ele pot fi
culese de oriunde, precum de exemplu din
admirabilul, târziul Canto XCI, unde este
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intercalat, scos în evidență cu italice, următorul
fragment: «Democrațiile decid pe unde să-și
împrăștie mizeria/ încât să nu mai fie clar gândul
despre sfințenie/ bălegar răspândit începând din
1913/ și, în toate acestea, jidănia lor (their kikery,
cf.: Carroll F. Terrell, A Companion to The Cantos
of Ezra Pound, p.551) a funcționat bine, Marx,
Freud/ și fasoleriile americane/ zoaie după zoaie,/
Maritain, Hutchins,/ sau cum a observat Benda:
„Trădarea”/ Îi dau dracului pe toți.».
Problema aceasta capitală, a banilor, nu a fost
rezolvată odată cu asaltul asupra lui Ezra Pound și
obligarea lui să traverseze calvarul penitenciar al
cel puțin unor doisprezece ani, în care
supraviețuirea i-a fost grav primejduită. Căci mult
timp și după stingerea din viață a Poetului, asupra
ei s-a revenit, usurocracy, despre care făcea
vorbire acesta, a fost redenumită plutocrație, ca
dominantă pentru contemporaneitate, la antipod
cu precariatul celor mulți. După cum s-a văzut
când cu mișcarea de revoltă Occupy Wall Street de
prin anii 2011. Trăim în vremea unor oameni
demențial de bogați, când băncile utilizează banii
nu pentru a fi suport economiilor, producțiilor
industriale, ci tot mai mult doar pentru a-i înmulți
în proporții inimaginabil de mari, fără nici o
legătură cu viața reală a oamenilor, obținându-se
specia ticăloasă a banilor virtuali. Aceasta este și
rămâne o mare problemă: apariția gangsterilor
financiari care stăpânesc lumea. Nu mă refer la
oamenii bogați, pe care îi prețuiesc, ci doar la cei
nerușinat de bogați. Am fost în Manhattan, în
cartierul Wall-Street, am văzut înghesuindu-se
turiștii în jurul simbolului lumii financiare, taurul
de bronz, străduindu-se să-i mângâie acestuia
podoabele sexuale, convinși că acest gest, în
conformitate cu o superstiție curentă, le va purta
noroc, desigur un noroc financiar. Impresia
puternică ce m-a cuprins atunci și cu care am
rămas este că totul nu era decât o butaforie. Pentru
că simțeam că nu acolo, în Wall-Street, era de fapt
puterea banilor ci undeva unde noi oamenii de rând
nu vom ști niciodată. Nu sunt adeptul teoriilor
conspiraționiste, precum cele ale unor forțe oculte
care ar dirija lumea, dar cred că ceea ce există nu
se reduce la ceea ce se vede, se pipăie și ne este la
îndemână nouă, celor mulți. Căci cea mai mare
16

parte a banilor sunt cei virtuali, nu în primul rând
cripto-monedele pentru că sunt mult ulterioare iar
aceia le-au precedat dintotdeauna. Manevranții lor
sunt adevărații stăpâni. Însă în măsura în care,
oricât de obscură, poezia spune ceva fundamental
despre om, consolarea noastră, la antipodul banilor
virtuali, rămâne a fi geniul Poetului. Unicul!
Inflexibil până în absolut, pe una dintre
ultimele pagini ale capodoperei sale, Ezra Pound
comite o recapitulare a atitudinilor sale față de
camătă: The Cantos, printre cele câteva Fragments
of Cantos, sub titlul Addendum for C, la ppg. 818819, pornind la drum fără echivoc: The Evil is
Usury, neschek/ the serpent/ neschek whose name
is known, the defiler,/ beyong race and against
race/ the defiler/ Τόκος hic mali medium est/ Here
in the core of evil, the burning hell without led-up,/
The canker corrupting all things, Fafnir the
worm,/ Syphilis of the State, of all kingdoms,...
Camăta e nenorocirea, profanatoarea, în toate
variantele lexicale, în primul rând în ebraică, în
engleză bineînțeles, dar până și în greacă: câștig de
pe urma acordării unui împrumut, e monstrul
Geryon, șarpele cu trei capete, ba chiar și balaurul
Fafnir, uriașul din opera lui Wagner, cancerul și
sifilisul statelor și al regatelor. Pare-mi-se acesta e
singurul loc din carte în care, la final, este
intercalată o datare: Circa 1941! Poate e aceasta o
tehnică de a menaja rigorile cenzurii militare
precum atunci când cei doi dictatori, contemporani
ai poetului, sunt amintiți numai cu inițialele
numelui lor. Nu îmi aparține observația!
Mai apoi, cam ca o încheiere a vastei opere, e
acea spovedanie ultimă, minimă, în care le-a
convenit unora să vadă o renegare a convingerilor
de o viață, dar șoapta acelor mărturii nu se
adresează chiar deloc cămătarilor insultați
întotdeauna, ci mai degrabă doar lui Dumnezeu.
Spune Ezra Pound în finalul ultim: Am încercat să
scriu Paradisul// Nu vă mișcați/ Lăsați vântul să
vorbească/ acesta e paradisul// Fie ca Zeii să-mi
ierte ceea ce/ am făcut/ Fie ca cei pe care îi iubesc
să-mi ierte/ ceea ce am făcut. E smerenia maximă,
poezia integrată în șuieratul vântului, cu pretenția
de a o sustrage din istorie pentru ca să devină
element al cosmosului întreg.
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NICHITA STĂNESCU:
RECITIREA LUI EMINESCU
Mihai CIMPOI
Poeţii îi citesc pe poeţi într-un chip admirativencomiastic sau opozitiv-cârtitor, dar numaidecât
cu conştiinţa neclintită că sunt dintr-o breaslă, dintro categorie a aleşilor, a inspiraţilor de zei şi că scriu
un unic Text (homeric, îi zicea Radu Petrescu). Ne
interesează aci nu acea anxietate a influenţei, de
care vorbea Harold Bloom (Shakespeare fugind de
Marlowe...), ci resimţirea unei comuniuni, a unei
confrerii – dincolo de ceea ce constituie
personalitatea fără de care nu poate exista un poet,
dincolo de cadrele etnogeografice, de care iarăşi nu
poate face abstracţie şi de mentalităţile
paradigmatice (şi dogmatice!) care împart în ere,
perioade, generaţii sau promoţii.
Un poet comunică cu alt poet, se proiectează în
fiinţa lui, transformându-l într-un Celălalt şi îl
antrenează în dialog, acest Celălalt fiind totuşi un
Alter Ego – un intim, un afin electiv, unul de-al
Casei, de-al Săi. Reacţia e de apropiere afectivă, de
empatizare (simpatizare) sau chiar de identificare
(ce mai!), dar şi de recunoaştere – sinceră sau
disimilată – a supremaţiei valorice.
Rezultatul unei atari relaţionări este figurarea
sub formă scalariformă, piramidală a acestuia ca
Model sau, cum zicem astăzi, ca Pattern. Goethe
spunea tranşant: „Shakespeare şi niciun sfârşit”,
Eliot îl ferea pe „divinul brit” („prieten blând al
sufletului meu”, precum îl credea şi Eminescu) de
oricare categorisiri tipologice; acelaşi Eliot îl
considera pe Baudelaire „cel mai mare exemplu de
poezie modernă în orice limbă”; Baudelaire, la
rândul său, vedea un model de poezie modernă în
americanul Poe; Lorca îl reactualiza pe Gongora ca
mare poet după 300 de ani de la naşterea lui; Jorge
Luis Borges îşi închipuia o operă magică, o stampă
care să fie un microcosmos, Poemul lui Dante fiind
anume „această stampă de cuprindere universală”.
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Nichita Stănescu vine, în context românesc, să
vorbească nu numai despre Preşedintele
Baudelaire, dar şi despre Eminescu cel Mare.
E aci, ne întrebăm dintru început, expresia unei
anxietăţi a influenţei, o recunoaştere de felul celeia
făcută de Mihai Beniuc: „Pe Eminescu noi poeţii
tineri nu-l vom atinge niciodată”.
În marile sale elanuri de revoluţionare
„metalingvistică” a poeziei, autorul Necuvintelor
putea să-l conteste, aşa cum au făcut-o
postmoderniştii mai târziu.
Referinţele frecvente la Eminescu din
Fiziologia poeziei denotă faptul că el alegea ca
model de existenţă poetică nu ruptura, ci
continuitatea, nu contestarea, ci reatestarea lui
valorică.
Este remarcată, în paginile Cărţii de recitire (şi
recitirea nichitastănesciană a literaturii române, a
fost ca şi cea soresciană, una de reconsiderare a
realizărilor poetice şi po(i)etice prin prisma
personalităţii lor, sensibile la ceea ce s-a adus nou şi
rezistent în timp), a felului în care-i receptează
Eminescu – pe cei care întemeiază cultura
naţională. A adăugat, bunăoară, un epitet de aur la
nobilul Ideal al lui Bolintineanu, i-a acordat lui
Alecsandri titlu de „rege al poeziei”, în sensul cel
mai profund al operei sale, Eminescu n-a făcut
decât „creşterea limbii româneşti ş-a patriei
cinstire”, fiind un urmaş al Văcăreştilor.
Cel de-al doilea aspect al reflecţiilor eseistice
ale lui Nichita Stănescu este considerarea lui
Eminescu ca cel mai mare poet român, etalon
naţional al valorilor poetice. „El este etalonul de
aur, perpetuul etalon de aur, el este metrul de
platină, el este secunda măsurată de ceasurile de
cuarţ”, „mai marele sufletului românesc”, ca cel
care a reprezentat cu strălucire (în aceasta constând
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geniul şi măreţia lui) „un sentiment care nu era de
natura monografică, strict individuală ci,
dimpotrivă, avea o foarte mare forţă de
generalizare” (Fiziologia poeziei, p. 478).
Reflecţia eseistică apelează la figurarea
metaforică spre a defini puterea de întruchipare a
„tendinţei spre sublim a gândirii, dar mai cu seamă
a simţirii, româneşti” în opera sa, în felul în care
stejarul se întruchipează în propria lui sămânţă.
„Prin Eminescu tot ce n-am avut ca tradiţie
bimilenară a culturii deodată ne apare a fi avut,
precizează Stănescu, venind şi cu o reprezentare
imaginară a fumurilor de foc făcute de cei retraşi în
munţi şi uitându-se melancolic în văi, „unde se
scurgea moartea călare pe cai”, spălate cu raza
Luceafărului.
O automărturisire cu titlu de document biografic
vine să adeverească influenţa modelatoare/
catalitică (vorbind în termeni blagieni) pe care a
avut-o Eminescu, de rând cu folclorul, asupra
poeţilor care şi-au impus timbrul propriu: „Dacă nu
m-ar fi influenţat Eminescu, Mioriţa şi, în genere,
cele mai importante poeme la care am avut acces, naş fi avut niciodată, târziu, după treizeci de ani de
activitate, posibilitatea de a mi se recunoaşte un
timbru literar propriu” (ibidem, p. 438).
În afară de aceste formule sintetice, cu caracter
de generalitate, de idee primită (idée recu), dar care
vin dintr-o convingere lăuntrică şi din conştiinţa
unei afilieri deontologice la misiunea statutarprogramatică a poeziei (valoare, funcţie,
semnificaţie de act existenţial, şi „act de conştiinţă”,
„vizionarism”, „fenomenul natural” al generaţiei,
tehnica poetică, „dinamica spiritului”, identificarea
naţională, „sprijinirea pe poporul său” şi „topire în
flacăra mai mare, a umanităţii”, poezia ca „fenomen
subiectiv”, „dorinţa comunicării etc.). „Eu nici nu
consider că există poeţi în genere, consider că există
poezie”, găsim la un moment dat în Paginile de
jurnal.
Cartea de recitire conţine un portret
caracterologic constituit dintr-o obiecţie imaginară
nichitastănesciană: întrucât atunci când spunem
„Eminescu este un geniu” folosim expresia „în
sensul cel mai nealterat, aproape nenaţional,
aproape afectiv; „Eminescu” e criteriul cel mai înalt
de apreciere, e un concept; Eminescu este, în
literatura noastră, „primul şi singurul poet care a
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avut predispoziţia perpetuului îndrăgostit”;
deoarece nimeni dintre artiştii plastici cei mai
înzestraţi nu şi l-a putut imagina ca şi fiinţă,
adevărata statuie al lui Eminescu este statuia din
bronz, este portretul în ulei al Odei în metru antic,
vocea lui e singura din făptura biologică ce i s-a
conservat în sintaxa versurilor, în cuvintele
imateriale; viaţa lui Eminescu care a generat atâtea
consideraţii care îl îndeamnă pe Stănescu să spună
„Totul se potriveşte” şi că „Viaţa lui Eminescu este
interesantă pentru că e viaţa lui Eminescu”.
Era firesc ca un atare portret nichitastănescian să
se termine cu un spectaculos joc metalingvistic:
„Dacă, dintr-o pricină sau alta, dintr-o tristeţe sau
alta, dintr-o înfrângere sau alta, Eminescu n-ar mai
fi ajuns să scrie Luceafărul şi Odă în metru antic
sau printre mult prea obosite degete Kamadeva zeul
indic i-ar fi zburat spre neant, el, marele Eminescu,
n-ar mai fi fost marele Eminescu.
E adevărat că ne interesează cum respira el.
Vrem să învăţăm cum respira el. Cine ştie, poate
vom putea şi noi scrie Luceafărul sau Oda sau
Kamadeva.
Dar Luceafărul l-a scris el. Domnia-Sa, Domnul
acestei ţări, Mihai Eminescu” (ibidem, p. 237).
Secvenţa ultimă a portretului se încheie de
asemenea cu un joc de identificare, cu pământul
care l-a născut, anunţând soresciana Trebuiau să
poarte un nume:
Eminescu este numele acestei ţări.
România este numele lui Eminescu” (ibidem).
Un poem interpus între secvenţele eseistice e
intitulat Dor de Eminescu şi e structurat de
asemenea pe un joc evanescent de „repetate trupuri,
chipuri” din gândirea poetului, pe recile nisipuri ale
acestuia, pe plânsu-i sfâşietor ce pătrunde în
„globul minţii” şi lungul ecou şi frageda şi „pururi
aburinda fantomă din oglindă”: „O secundă-mi
tace-ntruna/ braţul desfrunzit, în şapte./ Inima îşi
pierde luna/ purtătoarea-n ea de noapte.// Şi mă las
în voia lungă/, despletit de mine însumi,/ dalta
razelor să-mi spargă/ globul minţii plin de plânsumi,// risipindu-mă, smulgându-mi repetate trupuri,
chipuri,/ care le-au strivit în gându-mi/ mişcător de
reci nisipuri// doar să-mbrăţişez în palme/ lung,
ecoul din oglindă,/ vreo fragedă fantomă,/ alta
pururi, aburindă”.
Fiinţa autorului Necuvintelor apare, în starea de
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dor de Eminescu, risipită, despletită de ea însăşi, cu
gându-i mişcător de reci nisipuri.
Poezia e însoţită de o reflecţie privind viziunea
lui Eminescu, care niciodată n-a jucat rolul de
Ultima Thule, fiindcă nu are scopul final, ci punctul
lui de plecare. Definind astfel metaforic superb
viziunea lui Eminescu, (fără să se dedea unui joc de
cuvinte jignitor pentru marele poet), precizează
ceva mai înainte că el şi-a statuarizat sentimentele
pe un soclu de noţiuni.
Într-o altă pagină de jurnal apare o reflecţie
despre raportul dintre creatorul de artă şi receptorul
ei şi despre miracolul (re) naşterii operei de artă în
interlocutorul său. Brâncuşiana Coloană fără sfârşit
se naşte din nou în noi. De ce, ne întreabă Stănescu,
Eminescu este cel mai iubit şi cel mai drag, făcând
ca să nu treacă o zi fără ca într-un fel sau altul să nui amintim numele:
„Din orice întâmplare ne vine în minte şi numele
lui. De ce lucrul ăsta? Pentru că el ne-a ajutat pe toţi
să ajungem la o înţelegere a Luceafărului, la
înţelegerea tragică, dar olimpiană a acelui „Nu
credeam să învăţ a muri vreodată”. Dar asta pentru
că versurile lui sunt ale noastre, ale tuturor. Poemul
propriu-zis nu a făcut decât să uşureze naşterea în
noi a miracolului” (ibidem, p. 363).
„Tragedia umană, consemnează ceva mai
înainte Nichita Stănescu, constă în depăşirea
speciei, iar fericirea umană nu constă în
reîntoarcerea la specie, ci la găsirea „cuvântului ce
exprimă adevărul”, cum a spus Mihai Eminescu”
(ibidem, p. 362).
Glosând asupra noţiunii de universalitate,
Nichita Stănescu e de părere, exprimată şi de
Călinescu şi de alţii, că drept la ea are numai cel
care-şi iubeşte propria ţară: Shakespeare e universal
pentru că a fost englez şi nu s-a dezminţit de obârşia
lui; Mozart – pentru că a fost vienez şi nu şi-a
dezminţit locul de baştină; Eminescu – pentru că a
fost român şi nu s-a dezminţit de aceasta;
Dostoievski – pentru că a fost rus şi nu şi-a
dezminţit de asemenea patria. „Universitatea e cât
un bob de grâu, se mai spune metaforic în Jurnal.
Lanurile au particularitate, căci ele trebuiesc cosite”
(ibidem, p. 391).
Eminescu nu ar fi existat fără minunata baladă
Toma Alimoş, fără Eminescu, deduce autorul
Jurnalului, „noi cei care bâlbâim miraculoasa
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vorbire poetică, am fi fost nişte muţi”. Într-o altă
pagină recunoaşte, mirat el însuşi, că, aplecat
asupra textelor descoperă mari urmaşi ai lui
Eminescu: Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia, mari
urmaşi şi deci mari tulburători.
Dăm, apoi, de câteva pagini de Jurnal, în care se
revine la Eminescu, la care găseşte un hermetism, al
profundităţii semantice, precizează Stănescu, al
revelaţiei lui în natura sentimentelor, socotite şi
dimensiune a conştiinţei. „Primul strat şi cel mai
accesibil de cunoaştere a lui Eminescu este şi cel
mai neeminescian cu putinţă”, sună argumentarea,
acesta fiind identificat în romantismul de suprafaţă
al unor poeme aşa-zise minore, precum Pe lângă
plopii fără soţ şi chiar într-un poem ca Luceafărul.
Urmează o relatare a unei întâlniri cu Ion Barbu
în casa lui Sandu Tzigara-Samurcaş, pe când era
student în anul întâi la Filologie, prin anii ’52-’53.
Autorul Jocului secund făcu o „bruscă analiză”
Luceafărului, azvârlindu-i o frază absolut
tulburătoare: „Preferă Oda în metru antic. O spun în
cunoştinţă de cauză”. „Dreptatea lui Ion Barbu, se
consemnează în Jurnal, era covârşitoare şi
mărturisesc că influenţa acestei opţiuni a lui a
germinat cu mult mai fecund în conştiinţa mea
decât distinsele versuri ale Jocului secund. Ce
ciudat te pot influenţa marii poeţi? Preferând la
rându-mi Oda în metru antic sau bunăoară sonetul
Trecut-au anii…, am avut brusc revelaţia unui
Eminescu profund, etern şi în acelaşi timp măreţ şi
de toate zilele” (ibidem, p. 412). Presupunând că
acesta o fi „poate unul dintre straturile cele mai
profund eminesciene”, se admite imediat şi o
afirmaţie alternativă că cercetarea atentă a
postumelor „ne indică încă câteva cărări însemnate
de el şi nestrăbătute încă în contemporaneitate”.
Intrăm, acum, într-o zonă aparte a Jurnalului
nichitastănescian, o zonă a unui studiu mai profund
al fenomenului Eminescu, care nu se limitează,
evident, la nişte notaţii zilnice de lectură, ci îmbină
impresia, aceasta luând formă de surpriză, de
revelaţie, cu observaţia psihologică, reflecţia
estetică şi meditaţia existenţial-filosofică.
Intenţia declarată e aceea de a face un portret al
lui Eminescu, dar nu unul elementar, „fiziologic”,
biografist, saint-beuvian, de crestomaţie şcolară.
Ceea ce se urmăreşte este conturarea unui
portret absolut personalizat, à la Nichita Stănescu,
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deci în spiritul mitopo(i)eticii sale metalingvistice,
a lui Eminescu văzut nu ca poet, ci ca Poetul, într-o
proiecţie prototipală, aşa cum proceda Emerson,
intitulându-şi un text Shakespeare sau Poetul.
Adevăratul lui portret e considerat ca cel de la
30 de ani, „matur, cu fruntea înaltă, cu ochi
sclipitori, de o bărbăţie a inteligenţei, sigură de sine,
de o masculinitate fără echivoc, subliniată de o
bogată şi o frumoasă mustaţă neagră”. Un atare
aspect anatomic, deşi revelator, nu e esenţial în
receptarea personalităţii sale, determinantă e
transformarea treptată într-o noţiune, biografia lui
sentimentală estompându-se în versuri, în stil
naţional, în enclavă „în care ne ridicam portretul
spiritului nostru individual”. Ziua lui de naştere
tinde să devină sărbătoare a poeziei, tot astfel cum
pentru portughezi ziua de naştere a lui Camŏes, a
devenit o sărbătoare a poeziei. Se subliniază mereu
faptul că individul, insul, s-a topit în concepte, în
viziuni şi în metehne, renăscând în noi din ce în ce
mai viguros şi apărând ca „un pilon fundamental,
un stâlp fundamental, ca o coloană fără sfârşit”
(ibid, p. 413).
Nichita Stănescu se mai întreabă, spre a întregi
figura lui Eminescu cel Mare, dacă se poate face o
hartă a teiului (ea s-a şi făcut, „luând ca sistem de
referinţă văzutul”), dacă e posibilă „o hartă
fluturătoare a mirosurilor şi foşnetelor unui tei”, şi
dacă se poate întocmi şi o hartă a sentimentelor pe
care le stârneşte un tei în oameni? Tot întrebânduse, în chip poetic, cum poate fi perceput un miros de
tei de înşişi teii, ce semnificaţie, ce rost are el, şi
dacă nu e vorba de un imn, de un semn, de un ritual,
de un limbaj infinit nuanţat, şi făcând referinţă la
vechii indieni care percepeau demnităţile prin miros
şi la vechii evrei care au consemnat în Biblie că
jertfele aduse sunt „de un miros plăcut Domnului”,
poetul conchide că a înţeles brusc epitetul adăugat
teiului de Eminescu: teiul sfânt.
Autorul Necuvintelor apare în ipostaza unui
pictor care are pusă pe şavalet o pânză cu o schiţă de
portret, adăugând mereu câte o tuşă, câte o trăsătură,
structurând şi de-structurând (vorbind în termenii de
azi), trăgând linii concrete, dar, mai cu seamă,
aproximând. Spiritul lui e în indeterminare perpetuă,
între ceva înnodat cu altceva, între un ceva realist şi
altceva suprarealist, între concret, factual şi abstract,
ficţional. Peste adevărat vine imediat neadevăratul,
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ca într-o logică dinamică a contradictoriului.
Apropierea de subiect e asimptotică, e într-o
continuă amânare a atingerii reale, de parcă îi
şopteşte câte o siluetă din dreapta şi din stânga, ca şi
ascetului irlandez Fursa cu viziuni nepământene
care a fost luat de îngeri şi urcat în ceruri (cf.
repovestirii lui Borges): N-ai ajuns încă în infern,
Nu eşti încă în cer. Adică în cazul nostru, referitor la
pendulările nichitastănesciene este şi nu este
adevărat („A spune că sentimentul poetului se
identifică cu sentimentul fericit al oricui, e şi nu e
adevărat. A zice că versul lui exprimă chintesenţa
gândirii poetice, exprimată în natura lucrurilor ţării,
este şi nu este adevărat”: „De ce a scris Eminescu?
Nu ştim de ce a scris”): n-ai ajuns încă la Eminescu
sau – chiar în spirit metalingvistic: n-ai ajuns încă la
Infernul lui Eminescu; nu eşti încă în Cerul lui
Eminescu.
„Fiinţa lui Eminescu e permanent reală în
imaginaţia noastră”, se spune în text, precizându-se
că ni-l închipuim „chiar şi cum se plimba meditativ,
cum lua un pahar cu vin, cum citea nocturn o carte,
cufundat în fumul de ţigară şi cu inima grăbită în
bătăi de excesul de cafea”.
Totul se întâmplă, însă, în imaginaţia celui care
pictează, penelul lui se mişcă necontenit între real şi
imaginar (or, o ficţiune literară, conform lui Freud,
este o plăsmuire onirică), astfel încât poate afirma:
„La urma urmei, aproape aş putea zice că i-am văzut
cu ochii albaştri ochii lui de un căprui intens lucind
ca două stele negre pe un cer alb”. Să observăm
relativizantele „la urma urmelor” şi „aproape aş
putea zice” şi jocul de culori în conturarea ochilor:
albaştri ai celui care îşi priveşte subiectul desenat şi
căpruiul intens al acestuia, comparat însă cu două
stele negre pe un cer alb, care aduce aminte de
proiecţiile suprarealiste ale lui Salvador Dalí.
Survine, în discursul diaristic, referinţa la
Arghezi, care, copil, l-ar fi văzut pe Eminescu pe
Calea Victoriei, „în absentă visare”, prilej de a
concluziona – iarăşi în registru ficţional-oniric –
cum ochii de copil se uită, curioşi în ochii tuturor şi
că, tânăr fiind, Stănescu s-a uitat „cu ochii curioşi şi
înfioraţi de emoţie” „în ochi ascuţiţi de inteligenţă şi
de sarcasm al lui Arghezi. Fapt generator de
satisfacţie exultantă: „Iată cât de apropiat e
Eminescu de noi. Ochii mei s-au uitat în ochii lui
Arghezi, care s-a uitat în ochii lui Eminescu”
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(ibidem, p. 415). E o transmitere esoterică de energie
vizuală, care-l apropie pe Eminescu de noi,
reducând distanţa concretă.
Elanul de aproximare nu se moderează fiindcă „e
vorba de o vedere fizică tulburată de dragostea de
vers de Eminescu”, bineînţeles, de dorinţa
irezistibilă a fiecăruia de a se regăsi şi – în mod
palpabil, cert – în El, de a avea garanţia împlinirii
propriului Sine: „Dar versul lui cel atât de viu şi cel
atât de proaspăt printre noi, şi cel pe care creierul
nostru îl vede şi-l visează; de ce-l vede, şi de ce-l
visează cu atâta drag şi cu atâta foame de parcă i-ar
fi propria sa dorinţă de sine însuşi exprimată într-un
viitor împlinit?!” (ibidem).
Portretul se completează cu culori noi şi
însufleţite, chipul pictat devenind viu ca şi atunci
când trăia, ba şi mai viu decât atuncea, fiindcă
trăieşte în milioane de conştiinţe şi fiindcă „în mod
permanent şi înălţător adaugă şi rectifică
sensibilitatea noastră cu sensibilitatea versurilor
sale”. Felul graţios al unei adolescente este
eminescian, o stare de visare este eminesciană, o
anumită stare de visare este eminesciană, o privelişte
lunară sau cărările de lună ale mării sunt
eminesciene. Eminescu este viu pentru că versul lui
s-a plămădit din cea mai pură vorbire, „aceea a
doinelor şi a baladelor de care s-a cuprins, dându-le
un orizont cu mult mai larg decât cel al vederii
ochiului”. Azi Eminescu mai al tuturor decât a fost
vreodată şi mâine va fi şi mai al tuturor, „pentru că
atât timp cât va trăi dulcea limbă românească pe
lume, Eminescu va constitui unii din pilonii ei”
(ibid. p. 418).
Urmează două observaţii judicioase privind
împrejurarea că, de când prin Eminescu făcurăm
trezorerie la Carpaţi (se spune cu aceeaşi notă
metaforică tipică nichitastănesciană) „poezia
noastră, e găzduitoare şi nu preumblătoare”. Nu se
mai umblă cu sacoşa pe la alţii, pe la Jacques Prévert
bunăoară, şi că Eminescu este un poet dificil,
argumentul fiind că acelaşi poem, Kamadeva, se
destăinuie altfel fiecărei vârste.
Se recurge apoi la adevărurile apodictice că
existenţa lui este „trasă din esenţa unui popor”, că o
frunză din teiul eminescian îl face să creadă că este
călărit de zei şi că drumul cel mai bun al literaturii
n-a fost ocolit, că este meşterul nostru, maestrul, cel
pe care „Nu-l vom atinge niciodată” (conform
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spusei pregnante a lui Mihai Beniuc).
Consemnările eseistice se încheie cu un
instantaneu poematic ce conţine un îndemn către
cititor: „Atâta să nu uitaţi:/ că el a fost om viu,/ viu,/
pipăibil cu mâna.// Atâta să nu uitaţi:/ că el a băut cu
gura lui. –/ că avea piele/ îmbrăcată în stofă.// Atât
să nu uitaţi:/ că ar fi putut să stea/ la masă cu noi,/ la
masa cinei celei de taină// Atât să uitaţi! Numai atât,
–/ că El a trăit,/ înaintea noastră.../ Numai atât,/ în
genunchi vă rog, să uitaţi!” (Eminescu).
Dăm şi de o transmutare a reflecţiilor în registrul
meditaţiei asupra nevoii de un legământ cu
Eminescu (aşa cum o făcea Grigore Vieru la 1965
anunţând o întoarcere la izvoare, o descensus ad
principie), de o retrăire a lui pe viu, ca şi a întregii
literaturi române, acesta fiind obiectivul declarat al
Cărţii de recitire. Legământul este necesar, căci
„noţiunea de valoare în literatură este valabilă atâta
timp cât ea se pretează redescoperirilor”. Ceea ce nu
cheamă redescoperirea nu este valoros; capodopere
ca Luceafărul, Oda în metru antic, Ţiganiada şi
atâtea altele, dacă nu le retrăim, „devin fictive şi
mor”. Or, nu e vorbă de o obligaţie ca atare de a le
retrăi: „Ca şi o catedrală gotică, cum este cea din
Köln, monumentul sublim al artei gotice, aşa şi Oda
în metru antic (de la care va spune că începe poezia
modernă românească) este vizibilă din toate părţile
şi impune o perpetuă admirare şi intrare în spiritul
ei. Tensiunea poemului eminescian, construcţia şi
viziunea ce le cuprinde ne impun această
capodoperă drept ceva statornic pe cerul gândirii
noastre” (ibidem, p. 570).
Retrăirea se cade s-o concepem ca pe o potenţare
a acelui legământ, care nu e doar un obiectiv
programatic de felul manifestelor şi profesiunilor de
credinţă avangardiste (de care unii poeţi se şi
deziceau până la urmă), ci un mod de existenţă
poetice, un mod de finanţare întru Poezie. Unul din
poemele interstiţiale ale Jurnalului este anume un
act de proiectare a fiinţei nichitastănesciene în fiinţa
eminesciană, înţeleasă nu ca o identificare aliterativă
elementară, ci ca o preluare sub formă concretă a
înfăţişării lui corporale, dar şi a felului plenar de a fi
Poetul – de a vorbi, de a iubi, de a fi mereu tânăr, de
a fraterniza cu elementele (sugerând originale
figurări metaforice), cu apoia pietrelor, apoia
ierburilor, apoia fructelor de toamnă („o apoie
coaptă şi miezuroasă”; O apoie cu creierul
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sâmburos, care trimite prin lanţ analogic la locul tău
în sâmburele limbii acesteia”, de a cânta cu putere şi
vrajă orfică. Acordul major final vine să semnifice
totala identificare, ipseitatea fiind, în consecinţă,
totuna cu identitatea recunoscută: „Tu n-ai murit,/
pentru că eu sunt trupul tău./ care vorbeşte cu
vorbele tale./ Când drag îmi este mie pe lumea asta,/
cu iubirea ta, mă gândesc la amorul tău,/ Mihai,
dacă-ai şti cât de tare îmi lipseşti,/ ca şi ochilor, ca şi
pietrelor şi curcubeilor!/ Le-am zis de tine/ că
întârzii le-am zis,/ că nu terci de sânge ne trebuie să
renaşti/ şi nici anapoda de raze ce să ne fii cu noi de
faţă./ Mihai, tu care eşti mai tânăr decât mine,/
gândind în vorbele tale nu mă lăsa să îmbătrânesc!/
Mihai, nu de înţelepciune duc lipsă,/ de cântec, mauzi, de cântec m-auzi,/ de cântec m-auzi?/ M-a
apucat apoia pietrelor, apoi ierburilor./ M-a apucat
apoia fructelor de toamnă. Mihai/ Himera trebuie să
guste această apoie coaptă/ şi miezuroasă./ Creierul
sâmburos al acestui apoi/ nu este un creier
descreierat,/ Ca dovadă timpul ce face, secunda prea
repede ce ni s-a dat,/ ca dovadă locul tău în
sâmburele limbii acesteia,/ ca dovadă inima ta ce a
făcut pat din creierul meu,/ ca dovadă vraiştea şi
vremelnicia,/ ca dovadă singurătatea mea,/ care nu
credeam să-nvăţ a muri vreodată” (Către Eminescu).
În poemul acesta, care e şi un legământ, şi o ars
poetica, şi relaţionare electivă, e o trecere degajată
de la formula familiară la cea intelectuală de definiri
abstracte şi de jocuri metalingvistice, dar şi de
caracterizări exacte a viziunii lui Eminescu asupra
lumii şi universului, timpului, spaţiului, fiinţei şi
limbii, surprinse în sintagmele concentrate de sens
vraişte, vremelnicia singurătatea şi a repetării
primului vers din Oda în metru antic „nu credeam
să învăţ a muri vreodată”.
În Jurnal şi Cartea de recitire dăm şi de mai
multe sumare analize şi decriptări de semnificaţii,
precum „braţ molatic ca gândirea unui împăratpoet”, unde întrevede o expresie a îmbinării corpului
cu visul.
Dar punctul forte al demonstraţiei eseisticopoematice a autorului lor e acea reflecţie-cheie
asupra faptului că se cere o plată pentru obţinerea
sublimului în artă şi această plată a fost, în cazul lui
Eminescu, însăşi viaţa lui tragică:
„Eu cred că, în psihologia poeziei şi în
psihologia poetului, revelaţia unui adevăr poetic este
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summumul unor plăţi foarte dure plătite de poet, iar
talentul de excepţie nu este un dat natural, ci este un
dat, o dăruire totală pe care omul-poet o face, îşi
dăruieşte propria sa existenţă existenţei şi dăruinduşi existenţa existenţei şi luând existenţa aşa cum
este, inevitabil, ajunge la nişte mari revelaţii. Totul e
pe plătite. În cazul unui poet genial de tipul lui
Eminescu care scrie memorabilul vers „Nu credeam
să-nvăţ a muri vreodată”, lectorul inteligent care
receptează o astfel de poezie cu un ochi râde şi cu un
ochi plânge; pentru ca să ajungi să scrii cel mai
frumos vers din literatura română înseamnă un mare
cumul de experienţă tragică în spate” (ibidem, p.
563-564).
Această observaţie penetrantă privind psihologia
creaţiei (geniale) se completează cu relatarea unei
întâmplări pe care a avut-o însuşi Stănescu atunci
când a primit premiul Festivalului Internaţional
Serile de poezie de la Struga:
„E un lucru de natura existenţei, el se poate
întâmpla de la trauma cea mai obişnuită, care este
discretă, până la trauma spectaculară. Rupându-mi
în mod absurd un pictor, am spus: asta e plata pentru
premiul din Macedonia. Bineînţeles că plata nu este
asta, ruperea unui picior; ruperea unui sentiment este
plata adevărată pentru un vers bun” (ibidem, p. 564).
Pentru Nichita Stănescu, Eminescu e un Pattern,
e Poetul, spectrul căruia apare de unul singur sau
însoţit de altele, de acela al lui Baudelaire sau
Bacovia. Reflecţiile despre această stăruitoare
prezenţă fantomatică în literatura propriu-zisă pe
care o face (la un moment dat recunoaşte că şi bruma
de prozodie pe care o ştia a însuşit-o citind pe
dinafară, la sfatul profesorului Constantin Răpeanu,
Luceafărul şi Oda în metru antic) în metaliteratura
din Cartea de citire şi Jurnal, din numeroase arte
poetice constituie piatra unghiulară a fenomenului
pe care-l putem defini ca nichitastănescienism. O
altă notaţie diaristică, formulată în maniera sa
inimitabilă este adeveritoare a unui atare fapt:
„Mari poeţi sunt poeţii de mâna a doua. Repet o
veche glumă pe care o gustam încă de acum două
decenii: cel mai mare poet sunt cincisprezece, mari
poeţi vreo zece şi poet numai Eminescu” (ibidem, p.
466).
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„VREI DOAR
SĂ MAI CONTEMPLI”
Gheorghe GRIGURCU
A.E.: „La urma urmei n-ar putea fi întrutotul
credibilă decît o laudă pe care ți-ai putea-o aduce singur.
Test tot mai dificil.
*
Făcînd fie și o scurtă călătorie, intrînd într-un local
sau într-o sală de spectacol, nu poți a nu te gîndi că ar fi
„ultima dată”. Dar care e în fapt, pentru tine, „ultima
dată” a ceea ce se întîmplă? Nu cumva totul?
*
Cît de mult ți-a slăbit vederea, îți poți da seama
privind clădirile unui oraș după o pauză fie și de treipatru ani. O ceață fină le estompează, le separă nu doar
de ochiul tău, ci și de trecutul tău, dobîndind o nuanță
afectivă. Ochiul avariat devine dependent mai mult ca
oricînd de ceea ce numim anima.
*
„Arta este iminența unei revelații care nu se
produce” (Borges).
*
Lebedele au fost socotite de europeni a fi doar păsări
albe pînă în secolul al XVII-lea, cînd aceștia au văzut
prima oară lebede negre.
*
A.E.: „Pentru a putea părăsi în cele din urmă ringul,
îți trebuie forță, nu credință”. Dar credința și forța nu pot
coincide? „Uneori, doar uneori”.
*
„Aproape toți bărbații și femeile trăiesc cufundați în
sfera intereselor lor subiective, unele dintre acestea, fără
îndoială, frumoase sau respectabile, și sunt incapabili să
simtă dorința arzătoare de a imigra dincolo de ei înșiși.
Mulțumiți sau chinuiți de amănuntele din jurul lor,
trăiesc, în definitiv, satisfăcuți cu linia orizontului lor și
nu simt lipsa vagilor posibilități ce pot exista în exces.
(…) De aceea e atît de greu ca le petit bourgeois și la
petite bourgeoise să se îndrăgostească în mod autentic,
pentru ei viața semnifică tocmai o coincidență asupra
cunoscutului și obișnuitului, o satisfacție de
nezdruncinat în cadrul repertoriului lor consuetudinar”
(Ortega y Gasset).
*
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Fragilitatea exterioară a concentrării spiritului,
precum a unui porțelan, precum a unui cristal. Primejdia
efemerului amestecat cu absolutul, înfiorîndu-ne.
*
Sentimentul eternității este paradoxal necesar pentru
a se ajunge la spaima dispariției.
*
„În Libertatea de vineri, 14 februarie 2020, un anunț
de la rubrica «Matrimoniale» se apropie de atingerea
perfecțiunii în concizie: «Bărbat 48 ani, caut femeie
pentru căsătorie». Pasul următor (și ultimul) nu poate fi
decît «Bărbat caut femeie»” (Dilema veche, 2020).
*
Să reprezinte norii un soi de protoartă? Așa cocoțați
în văzduh, nesprijiniți pe nimic în jocul lor insațiabil cu
formele, par a reface legătura dintre începuturile
stîngace ale artei și ultimele sale manifestări,
nonfigurativul, cinetica, interacțiunea. Vechiul și noul sar regăsi astfel în aburoasa lor corporalitate, într-o
provocatoare simbioză, ilustrînd ceea ce Breton numea
„credința în realitatea superioară a unor forme de
asociere”. Un hedonism abstract aidoma gratuității
esteticului coabitează însă cu tendențiozitatea
meteorologică, cu finalitatea fertilității. Nimic nu este
exclus, totul se integrează dumnezeiește pe fundalul
infinitului dezvăluit s-ar zice anume pentru a ocroti
acest miracol care are aerul a anula nu o dată
dureroasele distanțe dintre spirit și natură.
*
Ai vrea să fi scris rîndurile frumoase și exacte ale
altuia, dar ai întîrziat. Revelația este comună, dar Forma
îi aparține numai lui. Forma, acest monstru paradoxal,
care te îmbie spre a te ucide din nou.
*
„Cuvîntul lumină există, lumina nu există”
(Picabia).
*
Obsesia propriei figuri în pictură. Rembrandt a
realizat nu mai puțin de 62 de autoportrete.
*
„Oamenii sfioși (…) ajung la un mare curaj cînd
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rămîn singuri cu sine. ei sunt oratori proști, dar deseori
scriitori remarcabili. Viața lor e tristă și plictisitoare, ei
trec neobservați pînă să ajungă la faimă. Iar cînd vine
gloria, atenția generală nu le mai trebuie” (Șestov).
*
Ai spus tot ce puteai spune. Nu mai e nimic de făcut.
Dar tocmai acest simțămînt al finitudinii poate
reprezenta un stimul al înaintării la care n-ai putea
renunța, dintr-un motiv egolatru sau altruist, nu-ți dai
seama, în raport cu persoana ta.
*
„Cea mai valoroasă proprietate rezidențială este
celebrul Palat Buckingham, dotat cu 775 de încăperi și
care a devenit oficial Palatul Regal al monarhului
britanic în 1837, la urcarea pe tron a reginei Victoria.
Dar dacă vorbim de cea mai scumpă reședință privată
din lume, aceasta se află în exotica Indie și a fost numită
Antilia. La drept vorbind, nu este însă vorba de o casă,
ci de un bloc cu 27 de etaje, înalt de 173 de metri, în
care-și duce traiul familia miliardarului Mukesh
Ambani, considerat cel mai bogat om din Asia. Estimată
la două miliarde de dolari, reședința sa întrece orice
închipuire, fiind dotată nu cu unul, ci cu trei
helioporturi, un «garaj» constînd din șase etaje și
suficient de mare pentru a adăposti 168 de mașini, o
stație service (la etajul 7), un centru recreațional întins
pe două etaje care cuprinde, între altele, cîteva piscine,
un teatru privat cu 50 de locuri, un sistem home cinema,
un centru spa, un bar în aer liber, o sală pentru yoga și
una de dans. Clădirea, a cărei construcție a durat șapte
ani, mai dispune de nouă lifturi, terase transformate în
grădini, dar și un templu” (Formula As, 2020). A.E.:
„Nu dispune cumva și de un lanț de munți?”.
*
Senectute. Vrei doar să mai contempli. În rest, să fii
lăsat în pace. Dar e cu putință măcar atît?
*
Senectute. Lasă umilința vîrstei. Meditează la
umilința pe care o reprezintă viața în sine.
*
Să citești tristețea acestor frunze de un galben
ascuțit, sălbatic ca pe un text. Să-l interpretezi printr-un
text virtual.
*
„Iată o trăsătură caracteristică victimelor supuse
torturii: percepția lor prezintă anumite distorsiuni,
întotdeauna mai mult sau mai puțin asemănătoare cu
cele ale persecutorilor. În viziunea pe care aceștia din
urmă o au despre ei înșiși, ca și în aceea a victimelor, ei
devin mai formidabili decît sunt în realitate. În
domeniul specific religios se produce un fenomen
analog. Departe de a respinge ideea care încearcă să i se
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impună cum că Dumnezeu însuși îi este dușman, Iov o
acceptă și chiar o revendică, într-un spirit de mîndrie
disperată” (René Girard).
*
„Nu Dumnezeu se ascunde, ci lucrurile ni-L ascund
de noi” (Monseniorul Ghika).
*
A.E.: „Joc. Nu altul decît propriul tău spirit îți apare
alternativ cel mai profund și cel mai superficial din cîte
cunoști”.
*
Mediocritatea are o șansă de salvare pînă la un
punct, prin trecerea timpului. Un autor modest din altă
epocă devine uneori atractiv cum un obiect de muzeu.
*
Dimineață favorabilă. Verbul modelînd intenția cu
exactitate, astfel cum un fier de călcat s-ar aplica unui
veșmînt pe dunga potrivită.
*
Caracterul relativ al oricărui cult religios, de vreme
ce relația fiecăruia dintre noi cu Creatorul e inexorabil
subiectivă. Talmudul se pronunță în cunoștință de cauză:
„Cu cît există mai mulți oameni, cu atît există mai multe
imagini ale divinului în natură”.
*
„Frumusețe ce trezește dorința de sărăcie” (Camus).
*
„Să nu crezi în Dumnezeu treacă meargă. Nu
oricine are destulă minte ca să-L conceapă ori destul
suflet ca să-I cunoască dragostea. Dar să nu crezi în
diavol! Asta-i de neînțeles! Pe diavol, slavă Domnului,
avem destul material aperceptiv ca să-l putem simți
mereu în jurul nostru, mereu la pîndă, foindu-se,
forfotind, fîțîindu-se – waiting, ca Mr. Micawber for
something to turn up, poate pică ceva – la dispoziția
noastră oricînd, folosind orice prilej, gata la orice
chemare, chelner atent, cerșetor neobosit, mulțuminduse cu oricît. Să nu se uite că principala lui tactică știută
de Thomas Mann și Dostoievski și toți cei ce l-au studiat
de aproape constă în a pretinde că nu există” (N.
Steinhardt).
*
Azi dimineață, la radio, Carol Mălinescu despre
chinurile în care sfîrșesc peștii pescuiți de… iubitorii de
natură.
*
Scriptor. Oare poate străluci fără combustia necesară
pentru a arde?
*
Întrucît s-a întîmplat să nu aibă în fapt maturitate,
acum cînd a intrat în senectute îi privește pe semenii
dotați cu o maturitate manifestă, ca și cum ar fi mai în
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vîrstă decît el, cu ochii tînărului de odinioară care intuia
că îi este dat a nu se schimba lăuntric niciodată.
*
Pentru unii din noi e mai primejdios a privi în abis
decît a cădea într-însul.
*
„Nu poate să stea fără ei. Arnold Schwarzenegger
trăiește în casă cu doi prieteni pe care îi adoră. Starul e
nedespărțit de măgărușul Lulu și de poneiul Whiskey. Îi
hrănește și îi scoate la plimbare zilnic. (…) Arnold
Schwarzenegger (72 de ani) trăiește singur, doar cu
animalele preferate, de cînd soția sa, Maria Shriver (54
de ani), i-a cerut divorțul în 2011, după ce presa
americană a divulgat faptul că soțul ei are un copil din
flori, Jozeph, de 22 de ani, cu fosta lor menajeră,
Mildred Baena (57 de ani)”. (Click, 2020).
*
A.E.: „X era un mizerabil, un ins incorigibil, cred că
ți-ai dat seama. De ce ai continuat totuși atîta vreme
relațiile cu el?” Poate că din reflexul creștin de-a nu
ajunge pur și simplu la repulsie.
*
Un lucru realmente al tău e cel care-ți dă sentimentul
că ți-l dăruiești, nu cel pe care-l obții în mod
convențional.
*
Creierul uman: 2% din greutatea corpului. Creierul
furnicii: 6%.
*
„Secretul nu e un lucru ce nu se spune, ci acel ceva
care se transmite cu voce scăzută și în particular” (M.
Pagnol).
*
Cinismul e tendențios, generozitatea gratuită.
*
Conștiința morală de sorginte religioasă, instanță
judiciară, intimă a comportării noastre. Păcatul pe carel vînează transpus în limbaj psihanalitic. Conceptul pus
în joc, cel de supraeu, astfel explicat de Freud: „Simt
înclinația de a face ceva care-mi promite plăcere, dar
renunț pe motiv că nu mi-o permite conștiința mea
morală. Sau mă las mînat de excesiva așteptare a unei
plăceri, făcînd ceva contra căruia vocea conștiinței mele
morale protestează, pentru ca după comiterea actului
conștiința morală să mă pedepsească prin reproșuri
amare, făcîndu-mă să mă căiesc de fapta mea”.
*
Lucruri fără echivoc pierdute pentru totdeauna, dar
care te îmbărbătează ca și cum le-ai mai putea aștepta.
*
Senectute. Cu cît îți scad mai mult puterile, cu atît
suferi mai mult pentru suferința altei ființe. Ai putea
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muri împăcat sub durata acestei stări dureros
beatificante.
*
Senectute. La ce bun prudența, cînd vîrsta pe care ai
atins-o e ea însăși o imprudență?
*
„Scris cu litere mari pe spatele unei mașini anunțul
«Căutăm MERCANIZATOR» mă pune pe gînduri
fiindcă e vag. Ce fel de mercanizatori: semicupați,
îngustativi, combinaștri? Mercanizatori cu bramburine
defluxate, cu netoglu bazinat, cu supramîlc în
portofoliu? Mercanizatori pentru condubitare, pentru
decliterație sau pentru anagnust? Se ia în calcul
experiența de brob și de pîndași? Iar dacă da, de unde ar
trebui mercanizatorul să dezburce? Fiți mai expliciți.”
(Dilema veche, 2019).
*
Admirația nu se asociază obligatoriu cu dragostea,
dragostea include admirația devansînd-o.
*
Haloul cvasimistic pe care ajunge a-l purta femeia
iubită, dovedind că erosul se insinuează în credință,
dorește a se ranforsa cu ajutorul acesteia. Să reprezinte
agape pentru eros obiectul unei imitații instinctive?
*
„Roman pentru femei: o singură temă: sinceritatea”
(Camus).
*
„Certitudinea e mult mai accesibilă decît adevărul
fiindcă e psihologică, fiindcă e socială, fiindcă e
compensatorie față de tot soiul de frustrări; face
economie de spirit. Pentru situațiile în devenire, marele
pericol, marea poticnire este să te oprești pe loc, să
încremenești. Încremenirea din punctul de vedere al
acțiunii (dar și filologic), înseamnă mineralizare. Însă
mineralizarea este permisă numai eschatologic, în
Ierusalimul ceresc. Pentru că acolo mineralizarea devine
luminoasă. Este piatră pătrunsă de lumină. Piatra
prețioasă e o piatră ce devine ea însăși sursă de lumină.
E ca și cum piatra ar avea înăuntrul ei principiul
iluminării; e în același timp stabilitate și iradiere”
(André Scrima).
*
Cred că n-ar putea fi un învingător veritabil cel ce na accesat niciodată starea de spirit a învinsului.
*
Ține steagul cîte unei lupte care nu e a sa, devenind
astfel ab initio un învins.

25

STRANIA SUFERINŢĂ A LUI IOV
Basarab NICOLESCU
De la primele versete ale cǎrții lui Iov, am fost uimit
de prezența Diavolului la curtea îngerilor în jurul lui
Dumnezeu:
«I.6 Şi iatǎ cǎ’n ziua aceea când îngerii lui
Dumnezeu au venit la’nfǎțişare înaintea Domnului,
împreunǎ cu ei a venit şi Diavolul.
I.7 Atunci Domnul i-a zis Diavolului: «Tu de unde ai
venit? » Şi rǎspunzând Diavolul, a zis cǎtre Domnul:
« Dac’am dat un târcol pǎmântului şi-am hoinǎrit prin
cele de sub cer, iatǎ-mǎ şi-aici!»
I.8 Iar Domnul i-a zis: «Luat-a cugetul tǎu în seamǎ
şi pe robul Meu Iov?, cǎ dintre pǎmânteni nu-i nici un
om ca el, neprihǎnit, adevǎrat, cinstitor de Dumnezeu,
ferindu-se de tot lucrul rǎu?»
I.9 Iar Diavolul, rǎspunzând în fața Domnului, a zis:
«Oare pe degeaba îl cinsteşte Iov pe Dumnezeu?
I.10 Oare n’ai fǎcut tu gard ocrotitor împrejurul curții
lui şi’mprejurul casei lui şi’mprejurul-a tot întinsul
bunurilor lui? oare nu tu ai binecuvântat lucrul mâinilor
lui şi-ai fǎcut ca turmele lui sǎ umple pǎmântul?
I.11 Dar ia întinde-ți mâna şi atinge-te de tot ce are,
şi sǎ vedem dacǎ nu cumva o sǎ te blagosloveascǎ drept
în fațǎ…»
I.12 Atunci Domnul i-a zis Diavolului: «Iatǎ, toatǎ
avuția lui o dau pa mâna ta; numa’ de el sǎ nu te atingi.»1
Oare de ce era Diavolul în preajma lui Dumnezeu?
Cum putem înțelege prezența sa în curtea îngerilor? Era
oare el unul dintre aceşti îngeri, dar având o misiune
foarte specialǎ?
Dumnezeu şi Diavolul fac un pariu absurd pe seama
lui Iov. Dacǎ acest Dumnezeu era atotcunoscǎtor, el
trebuia sǎ ştie cǎ Iov îşi va menține credința în ciuda
încercǎrilor la care va fi supus. Cine este acest
Dumnezeu care se joacǎ cu suferința lui Iov? Este el un
prieten al omului sau un prieten al Diavolului? Este
adevǎrat cǎ nu Dumnezeu provoacǎ în mod direct
nenorocirile care se nǎpustesc asupra lui Iov : el recurge
la un intermediar. El este de o ridiculǎ mǎrinimie : el cere
Diavolului sǎ cruțe viața lui Iov. Astfel Iov va putea, cu
toatǎ luciditatea, sǎ meargǎ pânǎ la capǎtul suferinței
sale.
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Nenorocirile se abat deodatǎ asupra lui Iov : turmele
lui sunt furate şi servitorii lui sunt ucişi, un foc a cǎzut
din cer arzând oile sale şi servitorii lui, un vânt nǎpraznic
ucide pe fii şi pe ficele sale. Iov şi-a deşirat mantaua, şia ras capul şi a binecuvântat pe Dumnezeu. Diavolul l-a
îmbolnǎvit cu leprǎ. Iov a luat un ciob de sticlǎ pentru a
scoate puroiul din bube. El s-a întins pe cenuşǎ. Soția lui
i-a cerut sǎ blesteme pe Dumnezeu dar Iov i-a rǎspuns cǎ
el acceptǎ nenorocirea sa.
Prietenii lui Iov vin la el şi îi fac nesfârşite discursuri
moralizatoare, arǎtând astfel cǎ ei nu înțeleg deloc
suferința lui Iov.
Iov se întreabǎ dacǎ omul nu este o jucǎrie care
satisface sadismul lui Dumnezeu:
«12.22 El scoate la ivealǎ adâncuri de ‘ntuneric
şi tot El umbra morții o trage spre luminǎ.
12.23 Pe neamuri le sporeşte şi-apoi tot El le pierde,
le risipeşte’n larguri şi tot El le adunǎ.
12.24 El inimile celor mai-mari ai lumii strâmbǎ
şi-i lasǎ’n rǎtǎcire pe cǎi necunoscute,
12.25 sǎ pipǎie doar bezna, şi nicidecum lumina
şi’n gol sǎ rǎtǎceascǎ asemeni celui beat »2
Singurul lucru pe care îl vrea Iov este ca Dumnezeu
sǎ i se arate şi sǎ îi spune care este motivul suferințelor
sale. El vrea un rǎspuns fațǎ în fațǎ.
În cele din urmǎ, Dumnezeu acceptǎ sǎ i se aratǎ.
Spusele Sale sunt stupefiante.
El începe prin a lǎuda superba Sa creație a
universului:
«38.4 Unde erai când Însumi întemeiam pǎmântul
Hai, spune-mi, dacǎ ştii!
38.5 Ştii oare cine-anume i-a hotǎrât mǎsuri
sau cine-a pus o plasǎ de funii peste el?
38.6 şi dacǎ-l țin pilaştrii, în ce sunt ei înfipți?
sau cin’ i-a pus tǎrie de piatrǎ unghiularǎ?
38.7 hai, cine?; toate acestea când stele se nǎşteau
şi îngerii Mei (da, toți!) Mǎ preamǎreau în cor?»3
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Înțelegem din precizarea «îngerii Mei (da, toți!)» cǎ
Diavolul era printre cei care îl preamǎreau pe Dumnezeu.
Dumnezeu îl striveşte literalmente pe Iov sub autoelogiul Sǎu:
«38.16 Venitu-i-ai tu mǎrii‘n adâncuri, la izvoare?
umblata-i tu vreodatǎ pe urmele genunii?
38.17 Ţi s-au deschis, de fricǎ, cumva, porțile
morții
şi s-au holbat’nainte-ți ai iadului portari?
38.18 Aflata-i tu lǎțimea pǎmântului sub cer?,
hai, spune : câtǎ, cum e? »4
Dumnezeu etaleazǎ în fața lui Iov înalta Sa ştiințǎ
privind caprele şi cerboaicele :
« 39.1 Ştii tu sorocu’n care nasc caprele-de-stâncǎ
ai urmǎrit tu vremea cerboaicelor când fatǎ?
39.2 Din lunile lor grele ai numǎrat vreuna?
şi din dureri nǎscânde au tu le-ai dezlegat?»5
Iov înțelege cǎ Dumnezeu nu va rǎspunde întrebǎrii
lui şi decide sǎ retragǎ în tǎcere:
«40.3 Şi Iov i-a rǎspuns Domnului zicând :
40.4 Mǎ judec eu cu Domnul’n dojanǎ şi mustrare,
eu, bietul, cel ce’n fațǎ cu’acestea sunt nimic?
cu-atâtea înainte-mi, eu ce sǎ mai rǎspund?
Ci mâna mi-o voi pune, cuminte, peste gurǎ:
40.5 dac’am vorbit o datǎ, de-acum nu mai
vorbesc.»6
Apogeul argumentǎrii lui Dumnezeu este elogiul
hipopotamului, proclamat ca fiind capodopera Sa:
«40.15 Dar, iatǎ, lângǎ tine stǎ el, Hipopotamul!
El paşte iarba verde întocmai ca şi boul.
40.16 Vezi ce putere are în coapsele-i de piatrǎ
şi ce putere’n muşchii îngrǎmǎdiți pe pântec ;
40.17 el coada şi-o’ncordeazǎ de parcǎ-ar fi de
cedru
şi za îi este trupul, cu’mpletituri de vine ;
40.18 cât despre coaste, ele sunt coaste de aramǎ
spinarea toatǎ-i parcǎ de fier topit, vǎrsat.
40.19 El de la Domnul este zidirea cea dintâi… »7

Dumnezeu şi cǎ deci suferința sa, în comparație cu
mǎreția creației divine, este un fleac. În ciuda acestei
evidențe, credința în Dumnezeul sǎu rǎmâne intactǎ.
Carl Gustav Jung a scris pagini admirabile despre
Iov. În cartea sa Rǎspuns pentru Iov, Jung face o remarcǎ
extrem de pertinentǎ: «… Iahve pare sǎ aibǎ o anumitǎ
repulsie sǎ ținǎ cont de cunoaşterea Sa absolutǎ în
comparație cu omnipotența Sa dinamicǎ. Faptul cel mai
semnificativ în acest sens este atitudinea Sa fațǎ de
Satana : totul se petrece ca şi cum El nu ştia intențiile
fiului Sǎu, ceea ca nu poate proveni decât din faptul cǎ
Dumnezeu nu ține cont de atotcunoaşterea Sa şi nu o
foloseşte. Putem explica aceastǎ situație prin fascinația
Sa fațǎ de actele Sale succesive de creație care Îl face sǎ
uite atotcunoaşterea Sa...»8. Cu alte cuvinte, Iahve nu
avea conştiința de Sine Însuşi. El nu putea sǎ îi dea un
rǎspuns lui Iov deoarece nu avea nici o percepere a
suferinței sale.
Ïntr-o manierǎ care poate pǎrea caricaturalǎ, suferința
lui Iov se terminǎ totuşi printr-un happy-end : el îşi
regǎseşte, înmulțite, avuțiile şi turmele. Iov va avea şapte
fii şi trei fiice şi va trǎi încǎ o sutǎ patru zeci de ani.
În fapt, nu Dumnezeul orgolios, şiret şi violent,
Dumnezeul hipopotamului şi prieten al Diavolului, îl
salveazǎ pe Iov. Ceea ce îl salveazǎ pe Iov este intuiția sa
a unui Dumnezeu invizibil al dragostei, prieten al
omului. Iov crede deja în Dumnezeul Noului Testament.
Cartea lui Iov este unul dintre pasajele cele mai
tulburǎtoare şi cele mai semnificative ale Vechiului
Testament. Ea prevesteşte Dumnezeul neviolent al
dragostei.
Note:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, versiune diortorisită de
Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, p. 555-556.
2. Idem, p. 571.
3. Idem, p. 606.
4. Idem, p. 607.
5. Idem, p. 608.
6. Idem, p. 610.
7. Idem, p. 611.
8. C.G. Jung, Réponse à Job, Buchet/ Chastel, Paris,
1990, tradus din limba germanǎ de Dr. Roland Cahen, postfațǎ de Henry Corbin, p. 99.

Ce relație poate exista între suferința lui Iov şi
muşchii hipopotamului, coapsele sale şi coastele sale?
Care este locul omului în creația lui Dumnezeu din
moment ce hipopotamul este coroana creației sale?
Iov înțelege cǎ el nu reprezintǎ nimic pentru
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NICOLAE SAVA – 70
CU BARCA
PE FLUVIUL YAHOO

Ioan HOLBAN

Lethe este fluviul infernal din mitologia greacă,
ale cărui ape – ale uitării – îl duc pe cel ce le străbate
spre Hades, sub pământ, în lumea umbrelor, să nu-şi
mai aducă aminte de propriul trecut; Yahoo, portal şi
motor de căutare pe Internet este adresa pe care foarte
mulţi primim, azi, fluviul la fel de infernal al
informaţiilor utile şi, mai ales, inutile; despre Yahoo,
în primele sale cărţi – Fericit precum mirele (1983),
Privighetoarea (1989), Viaţă publică (1995), Proză,
domnilor, proză! (1997) –, Nicolae Sava nu scrie
pentru că portalul şi motorul de căutare nu erau încă;
apoi, în Insolenţa nopţilor (2004) şi în antologiile În
aripi de gală (2011) şi Privighetoarea arsă (2011),
poetul călătoreşte cu barca pe Yahoo – Lethe al
(post)modernităţii, luându-şi, acolo un bilet doar
pentru „dus“, spre destinaţia cunoscută: „Când mă
cert cu luntraşul care mă duce în larg/ unde maşteaptă sirene fierbinţi sau nu mă/ împac de la cer cu
paznicul de la grădina de fluturi,/ iau barca de noapte
pe fluviul Yahoo./ Vechii vâslaşi mă cunosc. Mă
leagă de catarg/ cu frânghii solide – la început era
cuvântul – şi/ înfruntăm valurile împreună. Ei
slujbaşi la cartul/ infinit al istoriei, eu prada lor de
noapte cu care/ se joacă de-a moartea./ Cu barca pe
Yahoo vâslim noapte de noapte/ pe marea ce ne
ademeneşte cu măreţia ei/ foşnitoare şi forfota din
porturile în care tragem/ la mal. Singurele cântece
care ne plac sunt/ cele ale sirenelor, al căror sex îl
încurcăm/ de fiecare dată. Unde găsim o colină/ de
suflet stăm şi noi la popas. Aşteptăm./ Pe lângă noi
trec în cete corsarii/ făcându-ne semne indecente.
Călătoria/ noastră se termină de fiecare dată/
dezastruos, dar blânzilor rechini le trebuie/ şi lor o
nadă din când în când acolo. Şi/ ne mândrim de
fiecare dată când unul dintre/ noi joacă în rolul acesta
pe fluviul Yahoo“ (Cu barca pe Yahoo).
Un ireconciliabil raport de adversitate se
instalează încă de la volumul de debut, Fericit
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precum mirele, între ceea ce este esenţial pentru poet
şi fiinţa sa interioară şi ceea ce îl sileşte să vadă (să
consume, să îmbrace, să trăiască, să admită, să
asume) „civilizaţia“, realul; anotimpul neaşteptat de
frumos care „vine pe furiş ca o fetişcană“ şi străzile
oraşului „cu firmele lor ultramoderne când benzina
poartă ciuboţele roşii iar toxicomania tinde să devină
război mondial“, semnalele „esos“ ale unui om în
mijlocul oceanului şi bruiajul celor „cu rentabilitate
mai imediată“, emoţiile care sunt, iată, ale „bombei
cu neutroni“, moartea în lift şi trandafirii de plastic
alcătuind intimitatea unei lumi confuze, agresive, în
afara paradigmei de sensibilitate rănite, într-o
reverenţă caustică („permiteţi, vă rog“, scrie poetul
încă din textul primei cărţi, Prolog), între altele, de
cursa înarmării din vremea războiului rece al
puternicilor lumii şi dolarilor aducând „plus de pâine
plus de umanitate plus de civilizaţie“ cu poetul faţă
cu lumea de carton, fără valori şi fără rădăcini din
Poemul de marţi; când prietenia se mai poartă doar la
„sărbătorile adolescenţei“ şi fiinţa se pulverizează în
marşurile noilor „cămăşi brune“ sau în malaxorul
uriaşei maşini de manipulare mediatică a
Internetului, când, pe plantaţiile de rime, nu mai e
nici timp, nici loc pentru sentimentele unui „suflet
candid“, când casele memoriale ale unui oraş se află
la parterul blocurilor, iar melancolia a devenit
„femeie de stradă, dăruindu-se în fiecare seară
altcuiva“, când locul aparent protector, pentru că
departe de aspra atingere a civilizaţiei, zace într-o
linişte mucegăită (Drum la Soveja), într-o lume unde
„nu se mai poartă candoarea să iubim lumina şi
numai lumina“, (ne)şansa fiinţei rămâne mersul
înainte, de la Lethe la Yahoo: „Trage semnalul de
alarmă toţi vor întreba buimăciţi ce s-a întâmplat ce
s-a întâmplat cine dereglează bunul mers al lucrurilor
dă drumul copiilor în malaxorul evenimentelor
cotidiene nu uita să priveşti înainte numai înainte nu
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lăsa în urmă nici o picătură de cerneală despre
melancoliile tale (ruşine) toţi te vor căuta printre
rândurile ultimelor ştiri apărute înaintează încet şi
hotărât smulge-ţi aripile şi dăruieşte-te celui dintâi
întâlnit“ (În linie dreaptă).
Toată această curgere, aparent, implacabilă, ca în
cronica unei morţi anunţate, se frânge în strigătul
înăbuşit al omului de după amiază: „Mâna asta care
scrie mai dormi iubire mai dormi iubire mai dormi te
atinge vinovată aruncându-ţi somnul în aer să mai
facem dragoste mai e atât de puţin până la staţia
terminus şi o luăm de la capăt ca orice începători
timizi dar sunt numai omul de după amiază în mâna
mea dreaptă e noapte cu ea nu ştiu mângâia nici scrie
scrisori nici să strig fată de rouă cu părul minat aşa
peste noapte“ (Poem pentru Mina). Lui Nicolae Sava
din cartea de debut i se potriveşte strofa unui mare
poet din alt veac („Oisive jeunesse/ À tout asservie,/
Par délicatesse/ J’ai perdu ma vie“) pentru că, iată,
cel aflat încă la „sărbătorile adolescenţei“ trândave –
„un adolescent cu o floare tăiată în mână“, cum îşi
spune în Fericit precum mirele – scrie o elegie la
pierderea prietenului şi un Alt poem lui Aurel
Dumitraşcu, lasă uşa deschisă spre real şi pe acolo
intră tot ceea ce e mai străin fiinţei sale interioare, se
retrage, împreună cu prietenii, în bibliotecă, acasă
sau la Soveja, pentru a face dragoste cu cărţile lor,
aşteptând zadarnic al cincilea anotimp, izbăvirea unei
dimineţi de dinaintea plecării ultimilor cocori: „Nu
mai scrii nimic de o vreme bătrâne te-ai îndopat cu
glorii uşoare eşti fericit că-ţi trăiesc toţi prietenii între
coperţile cărţilor din bibliotecă şi-ţi spui ca mâine ca
mâine dar geamul ferestrei tale l-a ros lamentabil de
mult timpul dar al cincilea anotimp nu a mai venit
pentru tine aştepţi cu emoţie fiecare dimineaţă astăzi
e ziua mea îmi voi dărui un prieten dar zilele trec o
herghelie de cai peste câmp rămâi numai cu urmele
lor îngropate adânc în memorie blândeţea privirilor
tale s-a pierdut odată cu ultimii cocori plecaţi
melancolia se ţine de tine ca un copil de fusta mamei
într-un oraş străin din când în când mai comiţi un
poem dar al cincilea anotimp nu a sosit pentru scris
poezii curajoase fluturi şi celelalte curcubeie sunt
pentru alt secol acum problemele se rezolvă în
funcţie de limpezimea cerului sub care iubim
puritatea mândria ura tandreţea aroganţa prostia
laserul privirilor ciudate şi toate celelalte adjective
caracteristice dar toate astea te sfieşti a le împuşca
bătrâne şi cuminte ca orice produs de serie îţi lipeşti
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pe stomac ilustra ştampilă cetece să nu mă mai pot
apropia niciodată bătrâne al meu cât mai eşti uzitabil
bătrâne şi să nu uiţi a minţi sfidător dimineţile“
(Elegie personală).
În Fericit precum mirele, Nicolae Sava aştepta
prietenii să vină, fiecare, într-un tren, cu bucata sa de
cer; în Privighetoarea, iluzia se adânceşte, aici,
poetul e „bolnav de prieteni“ şi îi aşteaptă, într-o casă
de iarbă, pe fiecare cu cerul întreg: „Fii binevenit în
casa mea aici bolnav de prieteni te aştept ca pe o
veste bună în casa mea de iarbă fără coarne de cerb
pe pereţi fără praguri de blană poate am pierdut arma
pe cale poate hăitaşii m-au părăsit văzându-mi ochii
aburiţi dar fii binevenit în casa mea îţi voi deschide
toate uşile pe care poarta balamale ruginite şoapte
tainice vor cădea precum varul de pe pereţi şi se vor
sfărâma de urechile tale dar poartă alte broboade dar
poartă alte broboade nu te vor bucura dar ele îţi vor
ieşi în cale precum un şarpe în amiaza unei cărări fii
aşadar binevenit în casa mea nu-ţi lua decât cerul cu
tine cuvintele mele vinovate vor cădea la picioarele
tale căutând cu privirea un cer încât vei deschide
uşile acestea cu teamă cu tot mai multă teamă nefiind
sigur care este a ta“ (Prefaţă). Casa, spune G.
Bachelard este o supradeterminare a celui care o
locuieşte; în cartea din 1983, aceasta se fixa într-un
vehicol – trenul sau autobuzul unde „nimeni nu ne
mai restituie contravaloarea biletului“ –, în vreme ce
starea şi poziţia fiinţei-în-lume se identifică, în
Privighetoarea arsă, cu o casă de iarbă, cu balamale
ruginite la uşi; dincolo de pragul acesteia, însă, e
iadul, realul cu robotizarea lui, cu produsele de serie,
cu potrivirea tuturor în patul lui Procust: „Firesc ar fi
să port acelaşi model de pantofi cu ai dumneavoastră
să zâmbesc la fel de amabil ca şi dumneavoastră să
răspund la fel de inteligent ca şi dumneavoastră la
ironiile dumneavoastră să trăiesc aceeaşi viaţă de
familiuţă ca şi dumneavoastră desigur la acelaşi etaj
cu al dumneavoastră livada mea cu cireşi de acasă
firesc ar trebui să înflorească odată cu viaţa
dumneavoastră să-mi uit adolescenţa pe banca din
parcul oraşului unde aţi sărutat dumneavoastră prima
femeie şi dacă aş apăsa pe un buton pentru stările
mele zilnice rece cald fierbinte aş şti să acord atenţia
cuvenită acestor probleme de regie să trec prin viaţă
încheiat la suflet cu toţi nasturii dar“ (Fericită lume a
roboţilor); realul roboţilor e lumea clovnului care
locuieşte, sub un cer provizoriu, într-un hotel – casa
tuturor şi a nimănui –, e zona vânzătorului de
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baloane şi teritoriul unui şef de autogară fără
autobuze şi e vremea când, într-o repetiţie care
plictiseşte şi ucide, vin doar autobuzul dezabuzării şi
un tramvai ruginit pe şine: „Cumplită cuminţenie a
lucrurilor aceeaşi dimineaţă pictată de un pictor naiv
îmi intră în ochi la procesiunea sfântă a deşteptării
mele acelaşi autobuz se opreşte în faţa mea dimineaţa
(intraţi vă rog) acelaşi portar de tablă îmi zâmbeşte
protocolar ca la un oricare substantiv comun la biroul
aceleaşi formulare de o sută de ani încoace zilnic
nouri de sfioşenie plutesc împrejur cumplită
cuminţenie a lucrurilor prietenii (vai ce cuvânt
impertinent pentru condiţia mea socială) îl văd la
intervale strict socotite de undeva ne pândesc
muritorii se zice aceeaşi cameră de tortură mă
aşteaptă în fiecare noapte deşi se spune că dorm că
scriu că visez multe se zic dar camera mea nu a
cunoscut nimic din toate acestea doar semnele de
adio făcute de ultima iubită mai tremură din când în
când fereastra dinspre lume voi credeţi că plânge
dumnezeu de nerăbdare că nu-i vine mai repede
schimbul“ (Al doilea poem celebru).
Omul de după amiază din primele volume e, în
Privighetoarea arsă, omul care înghite viaţa pentru
a-şi ascunde intimitatea („Nu mai spune oamenilor că
eşti singur vor crede că îţi lipsesc şi vor năvăli peste
tine hai să locuim singurătatea nefericitului acesta nu
mai spune oamenilor că eşti trist vor face fel de fel de
giumbuşlucuri şi te vor face să râzi laolaltă cu ei să le
fii spectator la înălţarea şi decăderea lor zilnică să
iubeşti laolaltă să plângi laolaltă să şopteşti în comun
să aplauzi în comun nu mai spune oamenilor că scrii
se vor îndepărta cu sfială de tine şi atunci tu despre
cine o să mai scrii despre cine fratele meu bun“ –
Sfaturile unui frate mai mare către un frate la fel),
trecând mirabila casă de iarbă în derizoriul unui
autobuz ori al unui tramvai ruginit pe şine, pe sub
sârma ghimpată dinspre vis înspre realitate, aşteptând
mereu al cincilea anotimp „pentru scris poezii
curajoase fluturi şi celelalte curcubeie“. Aici,
alternativa e privighetoarea, cum, la fel, altădată era
biblioteca unde poetul îşi aduna prietenii cu cerul lor
întreg. Privighetoarea e metafora obsedantă a
primelor cărţi; în Fericit precum mirele, „ploua“ cu
privighetorile care erau „puse“ să cânte, vârsta de aur,
illo tempore (re)găsind ceea ce „copilul care plângea
de bucurie“ a numit privighetoarea personală; în
Privighetoarea, pasărea măiastră e semnul istoriei şi
al anotimpurilor; o lume fără privighetoare e un
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univers cazon, cu soldaţi în faţa gamelei cu ceai, cu
ofiţeri urlând fericirea searbădă a noului imperiu:
„«predaţi-vă veţi fi liberi în noul nostru imperiu
casele din care aţi plecat au devenit pietre veţi fi
liberi în noul nostru imperiu istoria voastră începe cu
oameni privighetorile nu fac parte din istoria voastră
adevărul lor nu-l certifică nimeni adevărul lor
suprimă viaţa voastră obişnuită în care iubiţi şi urâţi
trăiţi cu micile voastre mizerii veţi fi liberi în noul
nostru imperiu» urlă ofiţerul (…) «dar ce înseamnă
toate acestea urlă ofiţerul daţi foc daţi foc daţi foc
privighetorile vii sunt obraznice liniştite sunt
privighetorile arse»“ (Fragmente de roman.
Privighetoarea arsă). Tot ce e mai străin de casa de
iarbă a privighetorii e lumea cazonă a celor care
mărşăluiesc în ritmul „Birkenau Auschwitz Dachau
Birkenau Auschwitz Dachau“; tot ce e mai aproape
de fiinţa interioară se adună în cântecul privighetorii
– departele, un dincolo de aspra atingere a vieţii
publice: alternativa celor dintâi, a mai-marilor lumii
care mărşăluiesc pe cântecele „cămăşilor brune“ e
liniştea noului imperiu, arderea privighetorilor, în
fapt, liniştea omului din figuraţie, unde fiecare are
interiorul lui, după ce fiecare din acel cor fusese
aşteptat, în casa de iarbă, cu cerul său întreg: noaptea
se ard privighetorile în interiorul fiecăruia („cu prima
rază de soare cântecul meu s-a sfârşit“, îi spune
privighetoarea), iar dimineaţa, se culeg privighetorile
arse de pe acoperişuri, atunci când poetul îşi îngroapă
iubita şi îşi pregăteşte plânsul „pentru ziua
respectivă“, cum se spune în Motiv.
Universul cazon al produselor de serie, batalionul
mărşăluind pe cântecele „cămăşilor brune“, corul,
figuraţia din Fericit precum mirele şi Privighetoarea
se adună, în cartea anului 1995, în ceea ce poetul
numeşte viaţă publică: Nicolae Sava nu încetează să
denunţe în toată poezia sa uniformizarea insului,
alinierea lângă ceilalţi, poetul, visând la casa lui de
iarbă, înrolat în armata de fericiţi care tropăie: „Trec
pe stradă laolaltă cu ceilalţi şi sunt fericit că trec pe
stradă laolaltă cu fericirile tuturor uit câteodată de
fericirea mea dar îmi revin pot fi pomenit între cei cu
bucurii de rezervă şi îndeletnicirea mea mă prinde
nespus tropăi şi eu ca şi ceilalţi destul de grosolan şi
sunt fericit că tropăi şi eu ca şi ceilalţi destul nu
mănânc decât din porţia mea deasupra capului meu o
biciuşcă taie aerul ca pe o şi sunt fericit că deasupra
capului o biciuşcă taie cândva începuse să-mi crească
aripi adevărate şi sunt fericit că nu mi-au crescut
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frumoasă viaţă duc între cele două hulube frumoasă
şi distractivă uneori îmi cade greu sunt fericit că mam născut să tropăi laolaltă cu ceilalţi un cal puţin
mai abraş fără aripi şi vise frumoase dar inutile“
(îndeletnicirea de a fi fericit). Ce mai rămâne din
superbia şi unicitatea fiinţei interioare aici? Pe stradă,
laolaltă cu ceilalţi, fiinţa învaţă ce se cuvine şi ce nu
se cuvine, cei din rând îi atrag mereu atenţia că
„realitatea domnilor realitatea“, primeşte instrucţiuni
destinate tuturor visătorilor din sector, trăieşte
„precum leul în parcul zoo viaţa publică ni se fac
fotografii în timp ce urlu la lună“ şi are soarta
fluturelui care tocmai se îndeletnicea cu fericirea,
fără aripi, cu vise frumoase dar inutile: „Am găsit un
fluture şi mi-a părut prea mândru-n zborul său şi
parcă mult prea aşteptat de flori atunci de drag i-am
smuls puţin din aripile lui şi am văzut că-n mână nam decât un vierme ordinar de silă mi-am dat seama
de inutilitatea unei vieţi fără aripi şi aruncându-l l-am
strivit cu vârful pantofului de silă“ (Aripile).
Profesorii de filosofie din sector au misiunea de a
pregăti visătorul pentru viaţa publică – „nu toţi iubim
ce trebuie iubit cu adevărat“; „conştiinţa lumii merge
înapoi“, îl învaţă aceştia –, iar priza la real nu-i lasă
decât repere derizorii: uniformizarea e „spartă“, iată,
de „o impozantă macara cu braţ viril“, de un stâlp
ales „funcţie de starea nervoasă“, de un joc precum
săritul coardei, de un autobuz cu navetişti, visătorul –
„cruce crescută într-un orăşel de provincie fără
statui“ – regăsindu-se în figura măscăriciului
demachiat, sincer şi pervers: clovnul din primele
cărţi e, aici, măscăriciul care, înlăturând machiajul,
iese din rând, dar rămâne captiv, vedeta vieţii
publice: „Ţie ţi se cuvin onorurile laurii ţie ţi se cuvin
onorurile poştaşii la tine vor goli tolbele lor ţie ţi se
cuvin acum condoleanţele măscăriciule demachiat cu
o lacrimă spre tine vor împrăştia oamenii flori
bucuriilor le vei ţine piept o secundă şi gata
măscăriciul meu sincer şi pervers ca o haină de
ocazie acum culege-ţi aplauzele ca pe nişte bănuţi
ieşiţi din uz fă-ţi colecţii de cuvinte uzate niciodată
nu vei trece de scena aceasta luminată feeric de
zâmbete cel pe care îl cauţi nu-l vei avea lângă tine
dar ţie ţi se cuvin laurii tristeţea onorurile melancolia
poate şi alte cuvinte dar de unde măscăriciul meu
drag… de unde atâtea cuvinte“ (De unde atâtea
cuvinte).
Chiar dacă în Insolenţa nopţilor poetul se
hotărăşte să revină, formal, la strofă şi vers şi nu mai
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orânduieşte poezia „ostentativ în tiparul prozei“, cum
spune Gheorghe Grigurcu, temele liricii lui Nicolae
Sava nu se schimbă; poate doar apariţia reperului
luminos al copilăriei, imperiul de amintiri pierdute,
Edenul cu „caii săi albi pe şei de lumină“ pentru că,
altfel, fiinţa se întoarce în viaţa publică, în cor, în
armata care tropăie şi îşi strigă (ne)fericirea: în
(uni)formă: „Mă obligaţi să lălăi şi eu în corul acesta/
infernal, chiar dacă nu am voce/ pentru corul acesta
infernal./ Vocea mea nu se mai aude dar este./ Va fi
peste secunda care ne-a depăşit./ Oh, cât suntem de
grăbiţi, cât stress îngurgităm/ într-o singură făptură ce
nu se dedublează/ cu nici un chip aici, acum. Secundă
trecută/ precum un ecou ce nu mai lasă alegere./ —
«Intră şi tu în rând cu lumea, nu mai sta aşa,/
deoparte» – mi-aţi zis şi am intrat şi eu în rând/ să nu
mai stau aşa, deoparte. Am sosit între voi/ dar cu
sufletul meu cum rămâne?/ Mă obligaţi să mângâi
duios aceste obiecte/ de care v-aţi ataşat mai mult
decât era necesar./ Le iubiţi precum iubesc eu iarba
care n-a fost/ a mea niciodată. «Nu-i aşa că e frumos,
îţi place?»/ Ca o pasăre care nu zboară din plăcerea/
de a zbura deasupra tuturor, zic: ce iubesc eu/
niciodată nu va fi al meu. Niciodată“ (Dar cu sufletul
meu cum rămâne?): înapoi, în costumul croit, în viaţa
liniară „precum o cale ferată“ a poetului –
„nefericitul oraşului“ – care „face cununie“ cu
cuvintele pentru a se despărţi mereu de ele, cu
prezenţa în absenţă a fratelui Niţă, făcând călătorii de
(re)cunoaştere a realităţii, dar visând la întoarcerea în
Eden, în casa de iarbă: finalul aventurii
protagonistului liric din toată poezia lui Nicolae Sava
e această Doină: de jale: „Te răzbuni pe obiecte/
pentru ceea ce îţi fac oamenii dragi./ Spargi, arunci,
strigi: «Nu trebuie/ să mai rămână nimic întreg/ pe
lumea aceasta!» O lume/ strâmbă şi scurtă, o
adunătură de nefericiri./ Asta e tot./ Când ţi-e lumea
mai dragă/ cineva se uşurează/ pe umărul tău. Şi nu e
pasăre./ Îţi ştergi cu grijă murdăria,/ te speli, te
pomădezi din nou/ pentru altul. Îţi pregăteşti aceeaşi
morgă/ de om liniştit/ şi te dărui din nou oamenilor/
ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat./ Lipeşti la loc
cioburile împrăştiate./ Continui să te amăgeşti/ lângă
obiectele sparte./ Şi zici că trăieşti“. Puţinele cărţi,
patru la număr, pe care le-a tipărit până acum Nicolae
Sava conturează profilul unuia dintre cei mai
profunzi poeţi tragici pe care îi are poezia noastră de
azi.
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JURNAL (XXVI)
1899

Marți 21 decemvrie 1899 / 2 ianuarie 1900. Trezit la
5, sculat la 7, scriu aceste, apoi copiarea raportului
Danubiana.
Telegramă
Vila Alloro
Abbazia
Răspuns plătit
Rog rezervați salon și două dormitoare trei persoane
duminica viitoare pentru douăsprezece zile, dacă posibil
numărul 5 și 6 și cameră de trecere alături. Rog răspuns
telegrafic.
Maiorescu1
Mercuri 22 decemvrie/ 3 ianuarie. Ceață,
termometrul, ± 0. Sunt răgușit, ceva durere de gât de
când cu așteptarea de 2 ore la gara nord, alaltăieri.
Azi, 5° 55ʼ, plecăm cu Emilia prin Vârciorova –
Budapesta (în 6 sleepinguri pentru noi 3) la Abbazia.
Dar de la vila Alloro răspuns că „nimic liber”2.
Telegramă
Hotel Bristol
Budapesta
Rog rezervați mâine joi la amiază două cele mai
bune camere trei paturi.
Maiorescu3
Joi 23 decemvrie/ 4 ianuarie. Sosiți la 1° 25ʼ în
Pesta. Foarte bine găzduiți la Hotel Bristol. Pe drum și
astăzi aici, cu Blanc și Irinița. Au luat ceai la noi la hotel,
era și Costache Negruzzi (cu însărcinare de la Calea
Ferată). Am cumpărat Iriniței o umbreluță neagră, aleasă
de ea (uitase pe a ei la București). Ei doi pleacă astă sară
cu trenul 8 ore, din Buda direct la Venezia (noul sleeping
pe linia aceasta). Timp posomorât, +4° R.
Vineri 24 decemvrie/ 5 ianuarie. Dimineața în Pesta,
amplete cu Anicuța pentru servitori, prânzim foarte bine
la hotelul nostru, la 3 ore cu 6 paturi sleeping pornim
spre Abbazia.
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Sâmbătă 25 decemvrie 1899 / 6 ianuarie 1900. La 6
ore 20ʼ, în Fiume, trăsură cu 2 cai ne ia toate bagajele,
ne duce la Café Europe, unde luăm ceai, la 7¼ pornim
și la 8° 25ʼ sosim la Abbazia. Bunul birjar Bozić
Giuseppe, „Fiaker No 37 Fiume” primește cu mulțumire
6½ florini.
Găsim bune odăi cu balcoane spre mare la Grand
Hotel, No 10, 11 (salon), 12 odăița Emiliei, cu pension
pentru toți 3, cu toate, pe zi 18 florini (ca la Vila Alloro).
Primăvăratic cald, deși cerul posomorât. Ies îndată,
cumpăr flori pentru Emilia și telegrafiez:
Telegramă
Al. Marghiloman
Str. Mercur,
București.
Rămânem Abbazia Grand Hotel.
M.4
Telegramă
Negruzzi,
Str. Romana, 71
București
Locuim în Abbazia Grand Hotel salutări cu căldura
primăverii.
M.5
Cu Emilia mergem bine. Eu răgușit de 4 zile, dar
fără dureri.
Primim la 11 ore o depeșă de la Scarlat Vârnav,
sosită ieri, că Menelas Germani a murit ieri Vineri 24
decemvrie 1899/ 5 ianuarie 1900, la 3 ore.
Va să zică, tot avea boală de inimă. Mare pierdere
pentru țară în momentele de față; și noi, junimiștii, ca
valoare politică actuală am scăzut pe jumătate.
Duminecă 26 decemvrie 99/ 7 ianuarie 1900.
Abbazia. Dormit bine vro 7½ ore, adică trezit la 5 ore,
dar cetit până la 6 în pat, apoi iar adormit până la 7, apoi
sculat, îmbrăcat, ceai (Anicuța mai doarme, ceva
frisoane și durere de cap, friguri de acasă, va lua acum
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chinină).
Scriu în salon lui dr. Kamel la Viena, în afacerea
Emiliei, apoi lui Vârnav următoarele:
D-lui Scarlat Vârnav,
București, Str. Povernei
Iubite d-le Vârnav,
Am sosit ieri dimineață în Abbazia, după o oră am
primit prima d-tale depeșă, spre seara pe a doua, cu
știrea cea sinistră. Nu ți-am răspuns telegrafic; mi-era
penibil să dau impresia morții lui Germani pe sub ochii
colonelului de la Poști și Telegraf.
Prin scrisoare de ce ne doare.
D-ta știi ca și mine că în fapt ideile finanțiare de stat
erau ale lui Carp, și că, prin urmare șeful, în al doilea
rând, T. Rosetti pot înlocui pe Germani. Dar Germani
era omul de încredere al obștei; și apoi, nici Carp nici
Rosetti nu au raporturi speciale cu bancherii care făceau
din Germani un ministru de finanțe așa de îndemănatic.
Pierderea este foarte mare pentru țară, pentru noi
junimiștii este enormă.
Iată calamitatea politică în momentele de față,
întristarea personală mult mai mare. Eu însumi sunt
surprins cât de adânc m-a lovit.
Nu aveam cu Menelas Germani ceea ce se numește
o relație intimă; nici educația noastră intelectuală, nici
sfera gândirilor obișnuite nu ne apropiau. Și totuși, se
stabilise între noi o trainică legătură. Germani era,
înainte de toate, om cinstit; din partea cea bună a
familiei sale de bancher moștenise acea soliditate de
caracter, care distinge „patriciatul” finanțiar din Danzig,
Bremen și alte orașe medievale hanseate. Și acest
simțimânt covârșitor al cinstei l-a indentificat cu noi,
unimiștii, singurii oameni de cinste în politica română.
Aici ne-am înțeles îndată, și aici am format cu toții
împreună acea familie strâns unită, în care o dispariție se
resimte ca pierderea unui frate.
Cum s-a putut stinge, într-o clipită, un om plin de
viață. Vioiciunea lui, iritabilitatea ușoară, sinceritatea
fără încunjur și chiar acele interjecții nazale și gesturi
primitive ale „Cuțovlahalui” făceau din Germani cea
mai simpatică figură. Corpul era lipsit de eleganță,
pielea îi era pestriță, fața pătrată, dar avea dinți sănătoși
și ochi de șoarece.
Și ce clar era la minte! Ultimul său discurs din Senat
rămâne o dovadă de agresiune și de abilitate
parlamentară.
Avea el și părțile lui curioase, și cum era să fie altfel
în societatea bucureșteană? Că și-a înzestrat un fiu
natural în fața aparentului tată „legitim” și în fața mamei
„din societate”, care nici nu simțea insulta unui
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asemenea dar public, este o trăsătură de moravuri
posibilă numai într-un amalgam oriental. Dar tocmai
aceasta face din Germani o realitate din țara noastră; și
aurul spre circulare are nevoie de aliajul cu un metal de
rând.
E caracteristic cum mor oamenii noștri politici de
inimă: Alexandru Lahovary, Lascar Catargi, Menelas
Germani și Iorgu Cantacuzino – ce e drept numai la
inimă fizică. Prea iute au venit peste noi cultura
Occidentului și luptele parlamentare consumă putere de
rezistență mai mult decât în statele vechi.
Ultima discuție a adresei a precipitat fără îndoială
sfârșitul lui Germani, ca și accidentul lui Cantacuzino.
Dar pe de altă parte așa și trebuie să fie. Fără jertfă nu se
poate clădi și nu se poate menține un stat.
Mă gândesc întruna la Carp. Știi că are inima mai
duioasă decât pare. „Este un delicat”6, cum zice d-na
Elisa Marghiloman. De nu l-ar fi afectat prea adânc
știrea cea grozavă, și de n-ar considera-o ca de rău augur
tocmai în momentul, în care soarta îi prevestea succesul
de mult așteptat și de mult meritat!
Scuză te rog, iubite domnule Vârnav, această prea
lungă scrisoare, dar de cât va timp ne-am deprins să
vorbim împreună și căutam și eu o resuflare la prea
greaua încercare pricinuită prin neașteptata lovitură.
Al d-tale prietenește
T. M.
Telegramă
Alexandru Marghiloman
București
Vă rog să exprimați familiei Germani marea mea
durere pentru pierderea excelentului prieten și coleg a
cărui dispariție în aceste momente dificile este o
nenorocire și pentru țară.
Maiorescu7
Luni 27 decemvrie 1899/ 8 ianuarie 1900. Abbazia.
Sculat 6 ore dimineața. Mi-am luat ceaiul (fără rum,
numai cu zahăr și lămâie, de vro 2 luni), sunt îmbrăcat
și scriu în salon. Anicutza doarme, fără dureri de cap, a
luat aseară 25 centigrame chinină, receta dr. Neagoe.
Ieri toată ziua, cerul acoperit, câteva ori ploaie de
vro 20ʼ. Totuși, termometrul pe la 2 ore, +14° R, la 5 ore
sara, +18°. Tot ieri, 5½ – 7¼, în salonașul nostru No 11,
jucat 2 partide șah cu Pangrati (toate unghiile lui
necurățate, negre). –
Emilia, greoaie la mers și barocă la mâncare, de
neînchipuit pentru un cap așa de luminat. Pe căldura
asta, iese cu șoșoni, ciorapi de lână, ghete, duble izmene
de flanelă, fustă de flanelă, blană, într-o veșnică ușoară
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transpirare și simțind la orice moment că trage. Nu
mănâncă ciorbă, dar bea multă apă, mănâncă prea multe
sosuri, rezistă greu la brânză și prăjituri, în genere
tentată să mănânce, dar întruna mici accese de dureri de
stomah și adeseori diaree; dar imposibil de păzit o dietă
rațională. Veșnic ocupată de starea fizică: ba ceva
chifle8 cu unt, ba o apă cu dulceață, ba un șal pe umeri,
ba un plaid pe picioare, ba schimbat scaunul lângă sobă,
ba picioarele pe canapea etc. etc. Nemaipomenit! Ce
tărie primitivă a trebuit să aibă constituția ei pentru a
suporta până la vârsta ei de 61½ ani aceste nebunii a le
traiului. Doarme foarte rău, firește, 2 ore, apoi 2-3 ore
trează, apoi iar 1-2 ore somn – și totuși mintea cea mai
lucidă. Dar o mare iritabilitate, natural!
Trăim însă foarte bine împreună, ne e dragă, ea e
caldă pentru noi – acum în sfârșit fără vechile accese de
intermitență grobiană.
De la 10 – 11½, plimbare pe soare pe „malul mării9”
de la Vila Schmidt pănă la Hotel Quarnero, apoi toți 3
baie caldă.
Cetim împreună Moltke, Briefe10; eu singur,
romanul holandez Im eigenen Herd, de Johanna van
Woude11. –
Anicutza fără durere de cap, dar după 50 centigrame
chinină.
Pe la amiazi, termometrul +14° R.
5½ – 7 șah cu Pangrate.
Marți 28 decemvrie. Trezit la 5, sculat la 5 ¾, ceai,
scriu lui I. A. Rădulescu la Lipsca. Peste noapte, ceva
vânt, „borrina”. Va deveni timpul frumos, și ieri era, dar
cu vânt din când în când.
Vineri 31 decemvrie 1899/ 12 ianuarie 1900. Sculat
la 5½. Sunt sănătos, și mâna dreaptă a avut aici zile în
care mergea bine, și acum scriu ca mai nainte.
Asemenea Anicutza, nu mai are dureri de cap, a luat de
altminteri de precauțiune, ieri, de 2 ori câte 25 picături
Eucalyptus-Tinctur în ceva apă.
Și Emilia se întramă din ce în ce mai mult. E veselă
seara, la Panzarolă; ieri încerca să fluiere ca Anicutza.
Dar, de câte ori vede o frumusețe deosebită pe malul
mării12, are lacrămi în ochi – probabil la gândul, de ce
nu s-a putut bucura și Humpel de așa ceva; și apoi tot ea
își rectifică gândul că Humpel n-avea nicăieri odihnă și
bucurie liniștită. Încetul cu încetul, fără a îndrăznì să șio mărturisească clar, se simte în sfârșit liberă de zilnica
martirologie ce i-o impunea răutăciosul smintit de
Humpel.

Telegramă
Colonel Manu
Palat regal,
București
Vă rog prezentați Majestăților Lor omagiile și
felicitările noastre respectuoase pentru noul an.
Maiorescu
Telegramă
Mitropolit Primat,
București
Rog primiți respectuoasele și sincerele noastre
felicitări pentru noul secol.
Maiorescu13
Note:
1. Telegramă în limba germană în manuscris. Textul
continuă în limba română.
2. Ultimele două cuvinte în limba germană în
manuscris. Textul continuă în limba română.
3. Telegramă în limba germană în manuscris. Textul
continuă în limba română.
4. Telegramă în limba franceză în manuscris.
5. Telegramă în limba germană în manuscris. Textul
continuă în limba română.
6. Ultimele trei cuvinte în limba franceză în manuscris.
Textul continuă în limba română.
7. Telegramă în limba franceză în manuscris. Textul
continuă în limba română.
8. Cuvânt în limba germană în manuscris. Textul
continuă în limba română.
9. Ultimele două cuvinte în limba germană în
manuscris. Textul continuă în limba română.
10. Moltke, Scrisori. Helmuth Karl Bernhard von
Moltke (1800 – 1891), general.
11. Johanna van Woude (Sophie Margaretha Cornelia
van Wermeskerken-Junius, 1853-1904), scriitoare
olandeză.
12. Ultimele două cuvinte în limba germană în
manuscris. Textul continuă în limba română.
13. Ultimele două telegrame în limba franceză 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

34

CONVORBIRI LITERARE

RESTITUIRI

CÎTEVA ÎNSEMNĂRI
DESPRE
TRAIAN PĂUNESCU-ULMU
Nicolae SCURTU
Biografia și bibliografia poetului, eseistului și criticului literar Traian Păunescu-Ulmu (n. 14 octombrie 1903, Craiova
– m. în 1983, București), necesită o recercetare și o reprivire atentă întrucât, astăzi, încă mai există unele neclarități.
Instruit și format la școala bucureșteană de filologie și istorie literară, poetul și criticul literar Traian Păunescu-Ulmu
s-a afirmat și impus definitiv în presa literară din Craiova.
Colaborările sale, substanțiale, se găsesc în paginile revistelor Flamura, Suflet românesc, Pleiada, Năzuința
românească și, mai ales, în arhicunoscuta publicație Ramuri, Arhivele Olteniei, Presa Olteniei, dar și în Convorbiri
literare, Universul literar și Adevărul literar și artistic.
În ipostaza de istoric și critic literar a abordat, cu pasiune, Problema Eminescu. Studii critice (1938), care, la origine,
a fost o echilibrată și strălucită teză de doctorat, coordonată de esteticianul Mihail Dragomirescu, Al. Popescu-Telega –
hispanist (1943) și, în fine, Poetul Ion Pillat. Contribuții critice (1947).
Epistolele ce se publică aici sunt trimise istoricului literar Gheorghe Cardaș (1899–1983), care este insistent invitat să
colaboreze la revista Suflet românesc din Craiova, precum și profesorului, esteticianului, criticului literar Mihail
Dragomirescu (1868-1942), cel care i-a coordonat lucrarea de doctorat.
Relațiile dintre tinerii intelectuali și creatori de altădată erau de o perfectă cordialitate şi simpatie reciprocă întrucât
numai talentul și valoarea cărților, pe care le publicau erau determinante.
Revelatoare sunt, de asemenea, sentimentele de prețuire pe care le manifestă tinerii studioși față de tot ceea ce
înseamnă talent, creație și cultură literară, temeinic asimilată.
Se disting, astfel, Radu Gyr1, Nicolae I. Herescu2, Traian Păunescu-Ulmu și Const. S. Nicolaescu-Plopșor3, unul
dintre cărturarii autentici ai Olteniei.

*
Craiova, 24 august [1]925
[Strada] Știrbei-Vodă, nr. 143
Stimate domnule Cardaș,
Venind de abia de câteva zile din nordul Moldovei,
am găsit acasă cele două ilustrații ale dumitale pe care,
așa de drăguț n-ai uitat să mi le trimiți, deși au nu-ți
dădeam semne de viață.
Mă folosesc acum de întâiul moment ca să-ți
mulțumesc și să răspund amabilității d[umi]tale, deși nu
știu dacă aceste rânduri te vor mai găsi pe adresa dată în
iulie.
Îmi închipui că o duci minunat. Noi, iarăși n-avem
de ce ne plânge: am străbătut jumătate din Bucovina,
care m-a încântat nespus.
Închei rugându-te încă o dată și amintindu-ți de
articol pe care dacă mi l-ai trimite ar fi binevenit fiindcă
în sept[embrie] pregătim ceva mai „di granda“.
Cu mulțumiri și în nădejdea că ne vom cunoaște mai
mult și lega tot pe atât, rămân al dumitale cu o
CONVORBIRI LITERARE

prietenească strângere de mână,
T[raian] Păunescu-Ulmu
P.S.
Salutări de la Herescu. Nu știu, ai primit nr. 6 din
Flamura?
[Domnului Gheorghe Cardaș, Profesor, Casa
Prințului Brâncoveanu, comuna Breaza, județul
Prahova].
*
Craiova, 3 septembrie [1]925
[Strada] Știrbei-Vodă, nr. 143
Iubite Cardaș,
Ți-am recitit cu deosebită mulțumire rândurile
prietenești care mă îndeamnă de azi încolo să-ți zic
simplu pe nume, și frate!
Într-adevăr anul universitar ne va apropia și oferi,
poate, multe surprize. La București pe la 20
sept[embrie] sunt ca și sigur pe acolo, pentru a aranja cu
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camera și cu un servici, de care anul acesta nu o să pot
să mă lipsesc.
Dacă vii mai devreme, scrie, te rog mult, acel articol
și trimiteți-l urgent pe adresa mea.
La 15 sept[embrie] pornim aici o publicație
bilunară, în condiții cu totul di granda. Țip după articole
mai ales, fiindcă revista apare des.
Mă rog, Plopșor a pus finanță multă la bătaie și ai să
vezi, știu însă că împreună cu el și Herescu, muncesc
mult acum cu pornitul.
Aștept și rămân până la revedere, cu drag,
T[raian] Păunescu-Ulmu
[Domnului Gheorghe Cardaș, Profesor, Casa
Prințului Brâncoveanu, comuna Breaza, județul
Prahova].
*
Craiova, 9 septembrie [1]925
[Strada] Știrbei-Vodă, nr. 143
Prietene Cardaș,
Cu plăcere mă supun și-ți răspund imediat la
ultimele rânduri primite ieri. Da, revista va fi di granda.
Mâine aranjez cu Herescu ultimele corecturi.
Flamura nu mai apare iar ultimul număr dacă nu lai primit nici nu ți-l mai trimit, e scos pe mântuială din
cauza unor lucruri pe care le vei afla la timp: de altfel
Suflet Românesc apare la 15 și o vei primi precis. Pe ce
adresă să ți-o trimit?
Cu plăcere, în marginea posibilului, folclorul pe care
mi-l vei trimite va fi bine venit, imediat cum te așezi în
Buc[urești] aruncă și tu articolul.
În zbuciumul aranjării ad[minis]trației și redacției
noului copil literar, îți cer iertare că-ți scriu în grabă.
T[raian] Păunescu-Ulmu
[P.S.]
Plopșor și Herescu și Gyr sunt bine și te salută.
[Domnului Gheorghe Cardaș, Profesor, Casa
Prințului Brâncoveanu, comuna Breaza, județul
Prahova].
*
Craiova, 1 dec[embrie] 1931
Calea Bucureștilor, nr. 157

Îmi îngădui să vă reamintesc despre doctoratul meu,
despre care v-am vorbit la București și al cărui subiect
„Poezia lui Eminescu“ (elemente structurale), este din
domeniul specialității d[umneavoas]tră.
Primind știre de la Facultate că teza vi s-a înaintat,
vin să vă rog și acum, cu toată căldura, ca să nu mă uitați
și, după cum atât de amabil mi-ați promis când v-am
văzut, să accelerați referatul, pentru a termina, dacă
referatul este favorabil și oralul mai repede.
Vă cer această grabă, stimate și iubite d[omnu]le
prof[esor] Dragomirescu, fiindcă după sărbători am
făgăduit un ajutor pentru a putea pleca pentru câteva
luni în străinătate; ori știți că sunt sărac, ca orice pârlit
de intelectual, și nu m-aș putea să mă mai întâlnesc așa
ușor cu această ocazie; mi se cere doar să termin
doctoratul și de la sfârșitul lui ianuar[ie] [1]932, să mi se
acorde acel ajutor.
Cum d[umneavoas]tră îmi sunteți președintele, după
cum mi-ați fost prof[esor] principal în toți anii facultății
și președinte și la licență, vă rog să aveți aceeaș[i]
solicitudine pentru cel care v-a fost student și pe care
cred că-l cunoașteți în ce privește munca și probitatea.
În afară de aceasta, subiectul tezei este problema
marelui „Eminescu“, a aceluia pentru care
d[umneavoas]tră ați activat atâta și despre care nouă neați vorbit totdeauna cu pasiune și devoțiune; un motiv
deci d[omnu]le profesor ca mica mea rugăminte să nu
fie luată în nume de rău.
Și cu toate că vă știu f[oarte] ocupat, mai ales acum,
și cu „Ordinea“, în care bine că, în sfârșit, izbiți dur în
vitregia cruntă care este în capul Ministerului de
Instrucție Publică, aștept cu toată încrederea și cu multe
mulțumiri, și rămân al d[umneavoas]tră cu deosebită
stimă,
Traian Păunescu-Ulmu

Note:
* Originalele acestor epistole inedite se află în
biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din București.
1. Radu Gyr (1905-1975), poet, dramaturg, eseist și
memorialist.
2. N.I. Herescu (1903-1961), poet, traducător și
memorialist.
3. Constantin S. Nicolaescu-Plopșor (1900–1968),
cercetător, istoric și publicist.
4. Ordinea, ziar la care a colaborat și Mihail
Dragomirescu, unde a polemizat violent cu N. Iorga,
titularul Ministerului de Instrucţiune Publică.

Scumpe d[omnu]le profesor,
RESTITUIRI
36

CONVORBIRI LITERARE

I N E D I T

ELOGIU MODESTIEI ȘI PROBITĂȚII:
GEO ȘERBAN – SCRISORI
CĂTRE C. TURCU (I)
Constantin BOSTAN

*
Buc[urești], 18 mai 1963
Stimate Domnule Turcu,
Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru
amabilitatea d[umnea]v[oa]s[tră]. A fost pentru
mine mai mult decât satisfacerea unei curiozități de
ordin științific, o adevărată voluptate să am câteva
zile pe masa de lucru și să cercetez în voie prețiosul
exemplar al României Libere3, cred unicul la ora
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actuală în toată țara. E adevărat că nu
figurează, în cuprinsul său, nici colaborarea
lui Russo, nici a lui Kogălniceanu, pe care îi
urmăream în mod deosebit, dar emoția de a
pipăi vechile file nu a fost, prin asta,
diminuată. Ceva mai mult. Am fost tentat să
pun în legătură proveniența acestor 8 file cu
niște împrejurări foarte interesante. Există în
corespondența lui Alecsandri o indicație clară
că el a detașat din exemplarul revistei paginile
cu studiul despre Răzvan, spre a le trimite lui
Bălcescu – adică exact primele 8 file. Ori, cum
știu de la dvs. că aveți publicația de la un
anticar din București, mă întrebam de nu
cumva colecția pe care ați achiziționat-o
cândva provine din biblioteca lui Bălcescu. Vă
relatez toate acestea numai pentru frumusețea
în sine a ipotezei.
D[omnu]l Simonescu4 mi-a îngăduit să rețin
exemplarul 6-7 zile, după care l-am returnat, asta
încă de acum 3 zile, încât îmi închipui că l-a și
expediat sau o va face foarte curând.
Vă mulțumesc încă o dată pentru bunăvoință.
Îndrăznesc să sper că în eventualitatea că aș putea să
vă fiu de folos cu ceva, îmi veți da posibilitatea să o
fac.
Cu deosebit respect,
Geo Șerban.
P.S. Peste câteva zile este ziua numelui dvs. Vă
urez prosperitate, succese în activitate și ani mulți.
Cu acest prilej vă destăinui că și pe mine, deși
semnez Geo, mă cheamă tot Constantin, nume cu
care am fost botezat undeva în Păcurari, fiind la
origine ieșean.
*
Buc[urești], 6 ian[uarie] 1964
Stimate domnule Turcu,
Totdeauna scrisorile primite de la dvs. îmi fac
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Legați biografic/ calendaristic și de anul căruia, iată,
tocmai începem să-i întrezărim cu pandemică nostalgie
sfârșitul, Constantin/ Geo Șerban (90 de ani de la naștere,
în 20 mai) și Constantin N. Turcu (40 de ani de la moarte,
la 29 noiembrie ), cei doi neobișnuit de modești cărturari,
pe care azi ne propunem a-i descifra din perspectiva unor
mărturii epistolare îndeajuns de generoase în relevarea
luminoaselor lor portrete „în filigran”, ni se relevă, din nou,
ca spirite profund și tenace dedicate Cuvântului/
Cunoașterii.
Ne sunt de ajutor, în acest demers, 39 de scrisori1 ale
nonagenarului publicist, editor, istoric și critic literar născut
în Iași și licențiat al Facultății de Filologie a Universității
din București, adresate, pe parcursul unui deceniu și
jumătate
(1963-1977),
profesorului,
ziaristului,
publicistului și istoricului nemțean născut la 13 februarie
1903 și devenit, din vara anului 1942, împătimit cercetător
arhivist în „dulcele târg” și, foarte curând, subdirector al
filialei ieșene a Arhivelor.
Ne rămân necunoscute, deocamdată, minuțioasele
răspunsuri ale lui C.T. și nici nu știm când a început de
facto acest dialog, luminos însemn al unei elevate și
cordiale amiciții. În aceste condiții, vom împărtăși mai întâi
emoțiile încercate de Geo Șerban la primirea unei veritabile
„perle” bibliofile: unicul fragment păstrat din primul număr
al revistei România literară, publicație fondată de V.
Alecsandri în ianuarie 1852 și prompt blocată de ghilotina
cenzurii potrivit suspiciunii iscate de articolul Răzvan Vodă
– text datorat lui V.A., semnat Conrad Albreht și considerat,
de vigilentul organ, drept subversiv pamflet la adresa
domnitorului Barbu Știrbei2.
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plăcere, cea din urmă însă, cu atât de vibrante urări,
m-a mișcat cu deosebire. Vă sunt recunoscător
pentru gândurile bune ce la îndreptați spre mine și vă
rog să fiți sigur că nutresc pentru dvs. sentimente
deopotrivă de alese. Anul care a început doresc să vă
fie un an spornic, cu realizări frumoase, cu
satisfacțiile cuvenite, cu sănătate și bucurie
împreună cu toți ai dvs.
Din ceea ce îmi scriți înțeleg, de altminteri, că
noul an v-a găsit în plină muncă, într-o fază avansată
de elaborare a unui studiu pe o temă extrem de
interesantă. Informația dvs. întinsă, meticulozitatea
pe care o puneți de obicei în elucidarea unor
asemenea chestiuni de istorie culturală, pasiunea a
cărei amprentă caracterizează investigațiile dvs. în
tainele trecutului, mă fac să fiu sigur de valoarea
acestui studiu și să aștept cu nerăbdare momentul
apariției lui. Dacă, în acest scop, faceți curând un
drum la București, aș fi bucuros să nu scap prilejul
de a vă întâlni (mai e oare cazul să spun „spre a ne
cunoaște”?). Pentru o asemenea eventualitate, notez
telefonul meu de acasă – [...] – deși, poate, mă
avertizați și în scris mai înainte.
Proiectul călătoriei mele la Iași nu s-a realizat,
după cum bănuiți probabil, din cauza lucrului care
nu mi-a permis. Pregătirea ediției de inedite
Odobescu5 mi-a luat mai mult timp decât
prevăzusem. Nici acum nu am terminat cu totul. La
definitivare totdeauna se ivesc o mulțime de aspecte
de detaliu care cer timp și cercetări suplimentare
pentru a fi soluționate mulțumitor. Acum volumul a
luat cu totul altă înfățișare decât gândisem inițial.
Aproximativ materialul este același, însă aparatul
critic a căpătat o structură mai complexă. S-a
profilat și un al doilea volum, poate chiar și un al
treilea, dacă se menține dorința editurii de a publica
masiv din corespondența lui Odobescu (există un
fond de cca. 3000 scrisori)6. Imediat ce pleacă la
tipar primul volum, care privește doar tinerețea lui
Odobescu (până la 1858), trebuie să pun la punct
ediția A. Russu7, care reclamă și ea cam 2-3 luni – și
asta numai pentru a revizui o muncă făcută acum
vreo cinci ani. Pentru aceasta voi veni neapărat la
Iași, deci nu mai poate să treacă prea multă vreme.
Grija dvs. de a mă ajuta în cercetările mele mă
îndatorează f[oarte] mult. Textul din Odobescu la
care vă referiți cred că este cel cunoscut sub titlul:
„Cuvântare asupra modului cum domnul Dim.
Sturdza își îndeplinește sarcina de secretar
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general...”, datând din 1888. Cuvântarea neputând fi
rostită, textul a fost litografiat și difuzat între
membrii Academiei. Unul din aceștia a adus un
exemplar și la Iași. Totuși rămâne să verific la fața
locului.
Cu acestea închei, dorindu-vă încă o dată toate
cele bune în anul care a început. Al dvs.,
G. Șerban.
*
Buc[urești], 1 oct[ombrie] 1964
Stimate Domnule Turcu,
Îngropat în mulțimea hârțoagelor, am lăsat să
treacă atâta timp fără a vă mai da niciun semn de
viață! Desigur nu pot invoca lucrul meu ca o scuză și
nici măcar ca un motiv. Pur și simplu am neglijat să
vă scriu, deși – vă rog să mă credeți – foarte des mam gândit la dvs. Un timp, v-am așteptat aici, căci
înțelesesem dintr-o scrisoare că interese precise vor
reclama prezența dvs. la București. Pe urmă a venit
perioada vacanței și am bănuit că sânteți plecat
pentru odihnă. În fine, mai era și veșnica mea
intenție de a întreprinde călătoria la Iași, care mă
făcea să tot aștept momentul când puteam să vă
anunț „evenimentul” (pentru mine eveniment!).
Momentul acesta a sosit. Am pe masa de lucru ediția
Russu în stadiu final8 și numai dacă fac acum
investigații la Iași pot să mai profit de ele pentru
această lucrare. În legătură cu aceeași temă îmi
propun să trec și pe la Galați (pentru a vizita
Mînjina9!) și Piatra[-]Neamț, încât la Iași nu voi
ajunge decât în jur de 14-15 oct[ombrie]. Aș fi
nespus de întristat să nu vă găsesc acolo, încât, dacă
s-ar putea întâmpla astfel, v-aș fi recunoscător să mă
anunțați pentru a aranja un alt program. Proiectez să
plec din Buc[urești] cel mai devreme în 8
oct[ombrie]. [...]
Abia aștept să mă văd pornit la drum. Nemaifiind
mult până atunci, amân întrebările pe care aș fi vrut
să vi le pun în legătură cu sănătatea dvs., cu lucrul și
celelalte, dorindu-vă și dorindu-mi să vă găsesc bine.
Al d[umnea]v[oa]stră,
Geo Șerban.
*
11 oct. [19]64, București.
Iubite domnule Turcu,
Nu mai încape nicio îndoială acum; am biletele
de tren în buzunar, așa încât mult dorita călătorie la
Iași și abia așteptata întâlnire cu dvs. sânt gata să se
realizeze. […] Sânteți extrem de amabil și mă
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îndatorați nespus pentru grija pe care o arătați spre
a-mi asigura condițiile unei șederi plăcute acolo. Naș vrea însă ca venirea mea să vă creeze atâtea
probleme, știind că oricum vă voi răpi timp prețios
pentru a mă ajuta în cercetările mele. Pentru o mai
bună desfășurare a acestora, am lăsat totuși drumul
la Piatra[-Neamț] pentru mai târziu. [...]
Sosesc la Iași în cursul zilei de miercuri 14 crt.,
cel mai târziu joi dimineața. [...] Pentru celelalte
aspecte ale șederii mele la Iași, am scris rudelor pe
care le am acolo și care nu mi-ar ierta-o să vin în
oraș fără a sta la dânsele pentru ca măcar seara să
mă aibă în mijlocul lor.
Așteptând nerăbdător întâlnirea cu dvs., vă
asigur de prețuirea și – dacă îmi îngăduiți – devotata
mea prietenie.
Geo Șerban
*
Buc[urești], 27 oct[ombrie 1]964
Iubite domnule Turcu,
Reîntors acasă, am și fost acaparat de o mulțime
de treburi, încât zilele petrecute la Iași îmi par acum
ca un adevărat concediu, o vacanță activă e drept,
dar cât de plăcută prin ocazia pe care mi-a dat-o de
a vă cunoaște. E drept că deosebita dvs. amabilitate
nu mai era pentru mine un lucru străin, solicitudinea
cu care împărtășiți altora mai tineri din experiența
dvs. prețioasă îmi fusese și până acum dăruită, totuși
așteptam cu nespusă bucurie prilejul de a vă strânge
mâna și de a sta nemijlocit de vorbă cu dvs. A vă
mulțumi pentru felul cum m-ați primit și v-ați ocupat
de mine ar fi prea puțin în raport cu încântarea
sufletească pe care am simțit-o în preajma dvs. De
acum înainte, nostalgia mea ieșeană se va reactiva și
va pândi cu nerăbdare orice ocazie pentru a mai da
o raită prin locurile dvs.
Am reușit să pun mâna pe un exemplar din ediția
centenar Russu10 și îmi face o deosebită plăcere să
vi-l trimit. Duduia care îl aduce vine la Iași pentru
fotografii la Muzeul Creangă [din Mănăstirea Golia]
și am rugat-o să-mi facă 5-6 facsimile din Arhive
după documentele Russu. Nu mă îndoiesc că duduia
[Rodica] Anghel îi va pune la dispoziție dosarele
indicate de mine. Am scris, în acest sens, d-lui
[Gheorghe] Ungureanu [directorul Arhivelor de Stat
– Filiala Iași].
Broșura Silviei Bălan am găsit-o aici și întradevăr îmi este de folos. Încă o dată constat că nu
poți considera, nici pentru aspectele secundare ale
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unei probleme, cercetările încheiate. Și cu Odobescu
pățesc la fel. Acum dau bun de tipar și, fiindcă am
mai găsit material care merită să fie comunicat, sânt
nevoit să fac un apendice de note la sfârșitul
volumului. Dar ce vă spun eu; toate acestea vă sânt
prea bine cunoscute.
Vă rog să exprimați din partea mea toată
gratitudinea soției dvs. și sărutări de mâini. Pe dvs.
îmi permit să vă îmbrățișez cu cele mai sincere
sentimente prietenești.
Geo Șerban
[Nota C. Turcu pe filă adaos]: La 15. XI. 64 am
trimis d-lui Geo Șerban o scrisoare de 7 pagini, cu
„observiri” asupra volumului său (A. Russo,
Opere11. 1859-1959), privind modul de transcriere a
textelor vechi, punctuația și ortografia, glosarul și
unele note lămuritoare asupra câtorva probleme din
texte.
*
Buc[urești], 19 XI [19]64
Stimate Domnule Turcu,
Am primit acum două zile scrisoarea
d[umnea]v[oastră] din 15 crt. fără însă a fi primit
nici până azi scrisoarea la care vă referiți, din 10
noiembrie. Aș fi extrem de dezolat să se fi pierdut,
întrucât înțeleg că era deosebit de importantă pentru
mine prin observațiile pe care mi le comunicați după
lectura ediției Russu. Chiar numai din această a
doua parte a observațiilor dvs. îmi dau seama cât aș
avea de pierdut în cazul când nu aș cunoaște în
întregime părerile unui lector, nu numai avizat, dar
gata să contribuie cu atât de binevoitoare
promptitudine la îmbunătățirea unei lucrări. Cum ați
putut să vă gândiți că m-ar supăra vreun moment
asemenea observații? Un motiv de întristare putea
să-l constituie o laudă de complezență, trecerea sub
tăcere a aspectelor discutabile ori chiar eronate. Nu
mă înscriu în cohorta celor cu pretenții de
perfectibilitate absolută și ori de câte ori am dat
drumul unei lucrări i-am știut părțile șubrede sau cel
puțin i le-am bănuit.
O să mă întrebați de ce – atunci – nu am insistat
pentru remedierea lor!? Aici lucrurile se complică.
Mai întâi intervine presiunea timpului (nu-mi este
îngăduit niciodată să dedic unei lucrări tot timpul de
care ar avea nevoie), apoi necesitatea de a trece mai
departe (nu din ambiție sau din alte interese
personale, ci pur și simplu dintr-o solicitare
exterioară și ea motivată de faptul că sânt încă
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atâtea și atâtea de făcut în câmpul istoriei literare),
în fine chiar limitele puterilor mele. Degeaba îmi dau
seama de slăbiciuni (pe care uneori le văd bine și le
înțeleg abia după ce lucrarea este apărută), dacă nu
sânt în măsură, deocamdată ori în principiu, să le
înlătur radical. Este foarte greu, mi se pare aproape
imposibil, să se obțină acele rezultate ideale când
lipsesc instrumentele de lucru elementare. Ca să
scriu o „viață” a lui Odobescu a trebuit să o iau
absolut de la capăt, de la descifrarea de texte. Lucrez
de trei ani și încă nu am siguranța că sânt în posesia
tuturor datelor esențiale. Subliniez acest cuvânt
fiindcă, în cele din urmă, nu-mi rămâne decât să mă
asigur că stăpânesc aspectele fundamentale, lăsând
deschisă posibilitatea unor completări ulterioare.
Tot astfel procedez și cu Russu. Mai întâi sub
aspectul istoriei literare: am urmărit totul la izvor,
am verificat pe o arie mai întinsă decât predecesorii
mei, prin informații noi, împingând investigația mai
departe, dar mi-ar trebui două vieți, probabil, ca să
cercetez încă ceea ce cred că ar mai putea fi de folos.
Sub raportul textului, am înlăturat omisiunile din
edițiile anterioare, numeroasele lecțiuni greșite,
cuvinte stâlcite, fără însă a găsi totdeauna soluțiile
cele mai fericite de transcriere lingvistică și de
explicare filologică. În aceste condiții, vă dați seama
cât preț pun pe orice observație critică. Nu cunosc o
mai bună dovadă de lectură serioasă, de interes față
de subiect și de încredere în autor. Vă mulțumesc din
inimă că-mi dovediți toate acestea.
Geo Șerban.
*
18. 12. [19]64
Stimate Domnule Turcu,
Furat de fel de fel de treburi, încercând să
lichidez ce se mai poate încă înainte de finele anului
acesta, am întârziat cam multișor cu răspunsul la
scrisoarea dvs. din 22 XI. Și nici măcar nu-i așa de
interesant ceea ce fac. Pentru niște fleacuri de
articole a trebuit să-l las puțin deoparte pe Russu.
Dar după Anul Nou îl iau din nou în primire și cu
mare zor ca să nu-i periclitez apariția chiar în
[19]65. Sânt și cam mâhnit fiindcă mult-truditul
Odobescu nu mai apucă să vadă lumina tiparului,
cum doream foarte mult, până la sfârșitul anului.
Sper totuși că în ianuarie să vă pot trimite un
exemplar.
Ce faceți dvs? Ce se aude cu cartea, pe care cred
că ați terminat-o? V-ați decis asupra editurii? Vă
40

vorbisem de Editura Meridiane, dar, după unele
tatonări pe lângă un cunoscut pe care îl am acolo,
am impresia că un asemenea tip de lucrare nu se
încadrează în profilul său tematic. Rămân la părerea
că ar trebui să vă adresați simultan Editurii
Științifice și Editurii Academiei, dacă nu ați făcut-o
până acum. Asta pentru a alege unde sânt șanse de
apariție mai rapidă. Merită încercat orice mijloc
pentru a evita întârzierea, nu numai datorită
interesului intrinsec al lucrării, dar și pentru
valoarea sa de document, prețios instrument de lucru
pentru viitoare lucrări de sinteză asupra formării
culturii noastre12.
Era cât pe aci să mai fac un drum la Iași cu
ocazia sărbătorilor Creangă. Vremea urâtă m-a
determinat să refuz prilejul. Dacă ar fi fost zăpadă și
iarnă în regulă, veneam cu multă plăcere. Îmi ajunge
cerul mohorât de aici și ceața care închide
orizonturile. Parcă nici nu ar veni Crăciunul. Fără
zăpadă bucuria parcă este diminuată, nici bradul nu
mai are farmec, nici concertul de colinde (pe care
abia îl aștept în fiece an) nu-mi găsește întreaga
rezonanță sufletească. Poate pe la dvs. cadrul
consacrat nu va lipsi. Vă doresc să petreceți
sărbătorile cu bine și sănătate, să aveți bucurie și
numai motive de satisfacție, împreună cu soția dvs.
Al dvs. devotat prieten,
Geo Șerban.
*
15 mai 1965
Iubite domnule Turcu,
Inima îmi saltă dar mâna îmi tremură când
trebuie să răspund la o asemenea ploaie de elogii. Să
vă spun drept așteptam cu emoție verdictul dvs. și
faptul că ați parcurs toată lucrarea [Al. Odobescu,
Pagini regăsite] cu asemenea atenție îmi liniștește
conștiința. A captiva un lector cu experiența,
priceperea, exigența și pasiunea dvs. este o garanție
că munca și-a atins scopurile. Dar pentru a-mi fi
făcut datoria cum trebuie față de sarcina asumată
prin chiar angajamentul de a alcătui o asemenea
lucrare, mă întreb dacă mi se cuvin atâtea laude13.
Desigur, odată apărută, lucrarea își are viața ei,
independentă de viața mea, asta nu înseamnă însă că
pentru mine – atât volumul prezent cât și ceea ce îi va
urma (probabil încă trei – în orice caz al doilea este
în curs de definitivare!)14 – încetează de a avea alt
rol decât cel fixat din capul locul[ui]: și anume de
anexă sau motivare, nu știu cum să spun, a biografiei
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Această scrisoare vă va parveni în preajma unei
frumoase zile pentru dvs. ca și pentru mine. Îndrept
către dvs. cele mai calde urări – mai întâi de
sănătate, apoi de putere de muncă, spre a desăvârși
lucrările ce vă sânt dragi și, în continuarea acestora,
firească încununare, de bucurie și fericire cu toți ai
dvs. Vă promit să închin în acea zi pentru dvs. un
pahar cu vin, iar în ciuda distanței, dați-mi voie să vă
îmbrățișez cu sincer devotament.
Al dvs. din toată inima,
Geo Șerban.

lui Odobescu, pe care sper să o realizez așa cum
visez. Ca să înțelegeți cam în ce direcție aspir vă voi
divulga modelele: Eminescu și Creangă de
Călinescu. Erudiție implicită, creație explicită. Cum
vedeți nu sânt de loc modest – dar asta numai în ceea
ce privește proiectele. Din păcate, îmi lipsesc destule
pentru a le înfăptui întocmai.
Cu o adevărată încântare am parcurs și mai
recitesc încă „notele de lector”. De ce „pagini
regăsite”? Pentru că asta este efectiv realitatea.
Articolul „Bazele literaturii naționale” a fost în
mâna lui Gh. Crețianu15, care îl comentează într-o
scrisoare (voi găsi vreodată colecția ziarului Patria
de la 1855, ca să verific dacă l-a și publicat?). Cele
două încercări dramatice s-au mai aflat în posesia
unora, care le citează în polemica din Flacăra, 1913.
Parte din corespondență trecuse prin fața ochilor lui
Iorga cu care se și plănuise o eventuală tipărire în
volum. Dar toate păreau pierdute, li se rătăcise urma
și a fost norocul meu să le „regăsesc”, să le identific
și să le dau drumul în lume. Păcatele mele, nu vreau
să-mi fac nici un merit din asta! Când mi-a venit în
cap acest titlu – chiar aveam un sentiment de
neliniște fiindcă nu găseam ceva potrivit – n-am
ezitat nicio clipă, ba chiar mi-am spus că date fiind
preocupările arheologice ale lui Odobescu nu strică
o oarecare sugestie de „exhumare”. – În ce privește
informația despre Hogaș [aflat între premianții clasei
a III-a] este culeasă din „Anuarul Gimnaziului și
Internatului din Iași pe anul școlar 1862/ 1863”, pp.
48-50. – Remarcați o înclinare spre neologism; întradevăr le-am căutat câteodată, crezând necesar să
aduc puțină modernitate în atâta arhaitate. [...]

Note:
1. Toate aflându-se în colecțiile Arhivelor Naționale –
Filiala Iași.
2. Vezi și: C. Turcu, Un fragment din numărul unic al
revistei „România literară” de la 1852, în: Anuarul de
lingvistică și istorie literară, Iași, tom XX, 1969, pp. 219221 (+ 4 f. facsim.); și extras.
3. Lapsus calami corectat și de C.T., pe epistola lui
G.Ș.: Literară.
4. Dan Simonescu (1902-1993) – istoric literar,
bibliolog și editor; ca prieten al lui C.Turcu, făcuse și acest
riguros serviciu de „curierat”.
5. Al. Odobescu, Pagini regăsite, Ediție îngrijită de
Geo Șerban, București, Editura pentru Literatură, 1965
(Studii și documente).
6. Continuarea acestui proiect va reveni cercetătoarelor
Filofteia Mihai, Rodica Bichiş și Nadia Lovinescu, tiparul
realizându-se sub egida Editurii Academiei.
7. Variantă ortografică pentru Alecu Russo, propusă de
G.Ș. potrivit vechiului patronimic al tatălui (Iancu Rusu).
8. Probabil: Al. Russo, Piatra Teiului. Scrieri alese,
Ediție îngrijită și prefațată de Geo Șerban, București,
Editura pentru Literatură, 1967. O altă ediție, tot a lui G.Ș.,
tot în colecția B.P.T., apăruse în 1963!
9. Aici aflându-se moșia și casa lui Costache Negri, loc
de întâlnire și a pașoptiștilor V. Alecsandri, N. Bălcescu, Al.
Russo, M. Kogălniceanu…
10. Al. Russo, Scrieri alese, Ediție îngrijită, introducere
și note de Geo Șerban (cu prilejul a 100 de ani de la
moartea scriitorului); București, ESPLA, 1959.
11. Lapsus calami. Corect: Scrieri alese.
12. Pare să fie vorba de lucrarea (rămasă în manuscris)
Comerțul cu carte în Țările Române.
13. Dedicația autografă respira aceeași cordială
modestie: D-lui Constantin Turcu, în semn de prețuire,
această carte născută dintr-un entuziasm pe care și
exemplul său l-a stimulat, Geo Șerban. 10 aprilie [19]65.
14. Vezi, supra, nota 6.
15. George Crețianu (1829-1887) – poet și publicist;
magistrat (licențiat în Drept și Litere – Paris, 1853), om
politic și membru de onoare al Academiei Române.
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[TODIRIŢĂ EMANDI]
Al.O. TEODOREANU
Am schimbat calendare multe decând fanteziile unei
sănătăţi capricioase mʼau silit să iau, în plină iarnă,
drumul Karlsbadului. Mʼam oprit la Praga, oraş pe care
nu-l văzusem încă. În faţa mărturiilor de bronz şi piatră ale
unui falnic trecut, cosmopolitismul năvălise şi aci
stereotip şi insolent, cu blok-hausurile lui uniformizante,
ca o paiaţă dementă întrʼo catedrală gotică. Contrastul
acesta profanator mʼa indispus. Mă simţeam trist și foarte
singur. Mi-am amintit atunci că trebue să fac o vizită
Ministrului nostru de-acolo. Tatăl meu îmi recomandase la
plecare:
– Du-te negreşit să-l vezi pe Todiriță Emandi. Vei
cunoaşte un Moldovan, din clasa acelora care au început
să dispară.
Dar cu toate că părinţii mei fuseseră colegi de şcoală,
tata cu Domnul, mama cu Doamna Emandi, fiica
fermecătorului povestitor Nicu Gane, de teamă ca vizita
mea să nu pară o indiscreție (şi eu Moldovan), mʼam
mărginit să depun cărţi. A urmat o invitație la dejun pe a
doua zi. Trecând istoricul pod de pe Vîltava, am hoinărit
câteva ore prin minunatul Alte-Burg, cu inevitabilul
popas la Fleku, berărie care exista pe vremea când Mihai
Viteazul a vizitat Praga şi din a căreia bere gustând
Voevodul, foarte i-a plăcut – zice Cronica. Legaţia era
instalată întrʼo clădire străveche, peste ale cărei ziduri
groase trecuseră numeroase şi tainice veacuri sure. Am
sunat. Mi-a deschis un fecior Moldovan. Și închizând uşa
pe zidurile acelea medievale, mʼam trezit deodată la Iaşi.
Exteritorialitate nu mai era o ficţiune de drept
internaţional, ei fapt viu, sub ochii mei. Feciorul,
mobilierul, surâsul afabil al amfitrionilor care mʼau
întâmpinat ca pe-o veche cunoştinţă, totul mă readucea în
Iaşul de altă dată, în Iaşul copilăriei, cu firme franceze pe
Strada Lăpuşneanu şi muscali în livrea albastră în Piaţa
Unirii, în acel Iaşi care mai păstra proaspete amintirile
dela Junimea și bunele obiceiuri ale unei lumi cultivate şi
lustruite. După câteva ore neuitate, mă gândeam la plecare
că, dacă nu visez, la poartă trebue să aştepte teribilul
Andruşca muscalul şi aprigii lui Orlofi. Dar, deschizând
uşa, am intrat iar în plin Ev-Mediu, străbătându-l
anacronic cʼun taximetru sacrileg.
Datorită exclusiv acestui dejun, am părăsit Praga cu
sentimentul reconfortant că numai două ore despart

Karlsbadul de urbea mea natală.
***
De-atunci, vântul veacului a prăbuşit stăpâniri şi
noroade, schimbând faţa lumii. Un gol, secular parcă,
desparte acea clipă de cea de faţă. Pe domnul Emandi nul mai văzusem. La apelul telefonului, punând receptorul la
ureche, recunosc vocea:
– Când şi unde te pot găsi? Vreau să-ţi vorbesc.
Fireşte că, punându-mă-i la dispoziție imediat, mʼam
dus, după cum se cuvine, eu la domnia-sa. Regăsindu-l
identic şi în plină putere, mʼam mirat că ocâmuirea
renunţase la domnia-sa, după atâtea servicii aduse Ţării în
carieră. Tradiţionala dulceaţă și cafeaua adiacentă odată
luate, Domnul Emandi a tras sertarul dela masa de lucru,
încredinţându-mi un manuscris pe a cărui primă pagină
era scris, întocmai ca pe coperta acestui volum: Prin văile
Moldovei. Lʼam citit chiar în acea seară. Avea dreptate
dispărutul meu părinte: glăsuia un Moldovan dintrʼo clasă
care dispare. A dispărut. Domnia sa se dovedeşte prin cele
scrise în opul de faţă a fi unul dintre puţinii
supravieţuitori, pentru care legătura cu pământul şi
obiceiurile lui e indestructibilă şi noțiunea de familie,
sacră. Domnia-Sa crede în Patrie, în Neam, în Dumnezeul
Părinților și Străbunilor, în Onoare și în alte noțiuni,
bagatelizate cu o diabolică strategie, după formulele de
import ale unei literaturi, când nu străină, înstrăinate. În
aproape două decenii trăite pe alte meleaguri, autorul duce
cu el peste fruntarii amintirea şi atmosfera locului de
baştină, icoane și preocupări de-acasă. De aceea, când a
simțit că are ceva de spus semenilor, spovedania lui nu ne
duce nici întrʼo cameră de Palace, nici întrʼun bar
american, ci Prin văile Moldovei.
***
Dacă un poet cubist ar încerca să vorbească cum scrie,
desigur că nimeni nu lʼar asculta.
Când un Moldovan sfătos însă isbuteşte să scrie cum
vorbeşte, toată lumea îl ascultă. În asta, domnul Emandi a
isbutit deplin. Să-l ascultăm.
(„Cuvânt înainte” al cărții lui Theodor G. Emandi, Prin
văile Moldovei, București: Cartea Românească, 1940)
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P O E Z I E
POETUL
LA 65 DE ANI

Vasile TUDOR

SONET către IARBĂ
Dintotdeauna umblă-n oase
Un drum al merelor frumoase
Un fir de iarbă o să-mi coase
Aşezămîntul din mătase
Azi doar albesc în chipuri arse
Lîngă pahare pîntecoase
Slăbesc în sentimente grase
La masa cu scaune roase
Cuibar de visuri rămuroase
Îmi sînt tăcerile sfioase
Le-aud printre priviri umbroase
Cuvintele-n frecvenţe joase
În intersecţii nebuloase
Tot alte lumi îmi sînt rămase.
SONET către IZVOR
E-atîta linişte-n cuvînt
Lumina încă mai visează
Acel ce ştie scrie-n vînt
Durerea mi-l durează
E-un grai aproape de început
În febra buzelor de gheaţă
Ochiul neplîns de nevăzut
Desparte-ne o viaţă
De-acum mă pierd interior
În mine-s fără margini poate
În invizibilul decor
Curg lucrurile toate
Curgi inimă: tăcut izvor
Al vîntului de miazănoapte
O amăgire
în care vis
ți-am oprit chipul
în care piatră te-ai retras
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noaptea-mi aprind
în mine însumi
luminile de veghe
cu sufletu-mi orb
luminez
întunericul mut
dar strigătul trandafiriu
al inimii nomade
cine-l mai aude
o amăgire în ecou
mă mai atrage încă
nu-i singură lumina
cînd ochii mi-i închid
Perfuzii
ce fulger de gheață
corpul meu inutil
în aerul ars
încă nu știu
pînă unde sunt întuneric
poate fără sens
trec norii prin brațe
picături
din rețete de viață
uitate demult
poate cine tulbură albastrul
înseninează venele reci
o, voi incertitudini
în vid dedublat
lăsați-mă să-mi limpezesc
tăcerea încordată
*
aer de țipat
întîia mea lumină
scutec neschimbat
Rugăciune de seară
Doamne, nu pune
cuantica lume
în expansiune
lasă nevăzutul
dincolo de Nume
lasă-ne chipul
cu umbra vie
sufletul
din sinea ta azurie
și nu ne mai pierde
din rugăciune
poate-într-o seară
te vei încrede
și-n singuratica mulțime
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asemenea unui laser

Ştefan
DUMITRESCU

EL PRINDE GÂNDURILE OAMENILOR
El prindea gândurile oamenilor cu
plasa de prins fluturi apoi mergea şi le
semăna pe mări să crească
păduri înalte de gânduri înflorite
iubita revoluţionarului dansa pe codri
poetul pe ţărmul mării jupuia pietrele
de piele Eulenia sădea de mii de ani
lacrimi în pustiu numai tu iubito alergai
înspre adâncul din tine cântând fericită în
gura mare ferice de cel care a cunoscut melancolia
mării şi a gustat-o cu limba ferice de cel
ce a mirosit infinitul din prăpăstiile
subconştientului răsare o lună imensă
roşie ca sângele cangrenată
MELANCOLIA ESTE O VULPE SUBŢIRE
Melancolia este o vulpe subţire albastră
înaltă ca trestia care locuieşte într-un cristal
în adâncul cuvântului străluceşte ca o
coloană de uraniu un ţipăt de iubire
contabilul va merge prin sate cumpărând
nenorocirile oamenilor pe doi bani Poetul s-a
îndrăgostit de lucrul în sine atât de mult încât
s-a aruncat în el ca într-o prăpastie
de pe vârful muntelui
hei, hei, iubirea va scoate vulpile din vizuini
va face să le înflorească mâinile ciungilor
poetului îi va creşte limba în gură cât un deal
acoperit de lanuri de în care văluresc în lumina
apusului va face pietrele să cânte în pustiu
ca bâtlanii şi va transforma toată materia
într-o câmpie de nisip dogoritor
din care se va înălţa un ţipăt orbitor
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TE-AI ÎNTREBAT EULENIA?
Te-ai întrebat Eulenia ce este în inima
lucrului în sine? dar îndoiala din inima fulgului
de nea ai văzut-o? Doamne câtă suferinţă
este în ochii popoarelor parcă le-ar creşte
dealuri din găvanele ochilor Dumnezeu şade
într-un picior în mijlocul pustiului râzând
în gura mare departe departe se aude
cântecul melancolic al unui tulnic
iubirea plopului din mijlocul câmpiei
inundă lumea ca o ceaţă dulce
în curând nu se va mai vedea nimic
şi nu se va mai vedea nimic mii de ani
IMNUL ATOMILOR
Să fii tu un atom să te îndrăgosteşti de
un deal pe care un lujer de crin cântă în gura
mare ţinând în mână o lumânare
ah, Anasonia, mii de ani te voi căuta
prin livezile înflorite de mirt prin pădurile
de iluzii roşii prin pustiurile în care vor creşte
peste mii de ani lanuri de in şi te voi găsi la
marginea lumii un fir de iarbă pe colină tremurând
în adierea vântului cât de mult a iubit pictorul
melancolia dacă a vopsit tot cerul în galben
şi cât de mult a plâns Dumnezeu dacă oceanele
au început să se ridice întinzând braţele către el.
ATÂT DE MULT
L-A IUBIT ACTRIŢA PE POET
Atât de mult l-a iubit Actriţa pe poet
încât firele de iarbă au devenind roşii
luminând ca nişte filamente iar vulpile
au luminat codrii ca pe nişte săli de bal
către o peşteră mergem cu toţii veşnic
Eulenia sentimentele în noi cântă tragic
ca berzele pe colină de atâta melancolie
oamenii se vor transforma în pustiuri
văduva merge cu poarta de mănă prin sate
pe masa ei se va aşeza un fulger care
va cânta ca o privighetore prevestind marea
nenorocire care va veni peste o mie de ani
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că va găsi urme de vulpi şi pume,
spera-n zăbava pândei imprecise,

Emil ARITON

Ca escapada lui să se rezume
la un popas în valea cu narcise,
de unde-un cârd de lişiţe fugise
de-un foc ce se-nteţea, să le afume.
El îşi zicea în gând că drumeţia
te poate pricopsi c-o vulpe ori te
recheamă-n crângul unde poezia

Sonetul florilor suave
Floare a surâsului gherghina,
zâmbet enigmatic în răstimpuri
de concilieri aflate-n nimburi
de serafi ce trag încet cortina,
incitând în repetate schimburi,
bravi actori care vorbesc latina,
albaneza, greaca sau româna,
floare-i între două anotimpuri.
Altă floare şi surâs, o roză
iscă apetitul de şampanii,
oferind răsfăţ şi-apoteoză
ce resping neînţelegeri stranii
între moderniştii care-n poză-s
reverenţioşi cu veteranii.
Preziua de echinox al palorii
Preziua de echinox al palorii
şi-ntr-auritul frunziş de castani
resuscita-vor grabnic amatorii
nu de vânat de dropii sau bâtlani,

e-un dor fără oprelişti, slovă forte,
armonizând cumva melancolia,
ca să nu sece pulsul din aorte.
Reflecţii despre arte şi despre creatori
Arcaşii în amurguri întrezăreau săgeţi,
pe când inspiratoare de cântăreţi şi-aezi
vedeau în raze strune căci Orfeu
cânta-ncântând gazele, feline şi-amorezi.
Citera, cimbalul şi muzele părtaşe
făcut-au din războinici entuziaşti actori,
ce ridicând cortina, extaziau şăgalnici,
dând aripi unor arte şi unor creatori.
Trecând din comedie în melodramă tristă,
aventuroşi, patetici şi trăgători de sfori
noi înscenări urzit-au, ispite şi reclame,
s-ademenească-n prejmă simpatici spectatori.
Mulţi amatori de cântec şi joc spectaculos
neînrăiţi de multe disensiuni parşive,
uitau de mohorâte şi jalnice discordii,
şi se-ntâlneau în temple, retorici sub ogive.

Ci fiindcă vinu-i mai plăcut ca braga,
ca zilieri zăbavnici prin podgorii
aflând un rost ferit de iluzorii
narcotice ce estompează vlaga.

Plimbarea cu gondola când nu se inventase,
se întreceau circarii în mers riscant pe funii
şi-acrobaţii extreme cu suspendări şi salturi,
printre făclii aprinse pe marginea genunii,

Fratern acord înfiripând cu scunzii
şi cu cei zvelţi sau cu încovoiaţii,
în grai moldav vor îndruga gerunzii,

Şi, uneori trecut-au pe-a suspinării punte,
pe care echilibrul rămâne instabil,
chiar şi pentru tribunii şi corifeii care
siliţi au fost să plece în detestat exil.

Spre-a evita disensiuni, dizgraţii,
şi-a povesti că la Cîmpia Turzii,
poţi fi mahmur printre cheflii şi graţii.
Sonetul vânătorului melancolic
Un vânător înveterat când i se
părea, un vânăt cal strunind anume,
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Zămislitori de mituri, de comedii şi drame,
din seva unor neamuri, muzee de sublim
lăsat-au moştenire romanticilor ludici,
ca azi să fim mai liberi, să nu ne vitregim.

45

Constantin OANCĂ
Poemul punct
Înserarea toată s-a adunat lângă mine cum un înger
din aripile lui se adună, cum din foșnet de frunze un poem
se face sau un șarpe, de mi se oprește ochiul din vedere.
Am început să visez, vedeam câmpia ca pe un deal ce se
înălța peste mine, înghițindu-mă. A doua zi am simțit
mâna Tatălui cum îmi aducea ca pe un dar trezirea pierdută. A trecut un secol, a trecut o carte, cine tresaltă?
Spinii din coroana de aur a împăraților lumii. Steaua ce
bubuie la începutul răsăritului. Cum se văd acoperișurile
în lună. Cine stă pe loc se îndepărtează de cel care merge.
A trecut un secol. Cine are urechi de auzit să audă cum se
apropie viitorul.
Laleaua galbenă
A înflorit laleaua galbenă, copilul îi vorbește ca la
facerea lumii. O săgeată a pus la-ndoială toate lucrurile,
pereții și fereastra își pierd conturul, masa și scaunele
există doar prin contrast, o pasăre trece prin zăpada altei
păsări. Cine bate-ntr-o aripă și-n numele cui gura-n reflux
a fântânii?
Schimbare de nevoie
Cocorii îmi ară privirea și copilul îi numără până le
pierde urma. Timpul se înnegrește pe margini, semn că se
schimbă lumea. Cât de departe ești, aproapele meu!
Dealurile din lună
Bunul gust e să optez pentru dealurile din lună, să
stau culcat în mijlocul meu și să miros roua pământului.
Vine vremea când gândurile noastre nu mai au trup, când
toate amintirile s-au dus pe dealurile din lună și noaptea
se răstoarnă în ochiul de văzut. Dumnezeu mă privește cu
toate stelele. Lumea se va restrânge într-o senzație când
soarele se va face ca un sac de păr, căci gânduri nu vor
mai fi, nici măcar amintiri, de reliefuri ce să mai vorbim?
Doar dealurile din lună ce se mai deplasează înspre roșu.
În rest e numai Cel ce este.
Nevoia de uitare
Realitatea din jur este făcută din zgomote. Iată că ziua
se-ntoarce-n pământ, punctele cardinale se restrâng la
patru scânduri cu un oftat. Am rămas cu gândul la marginea mării – țărmul meu din cer – și spun: câtă uitare ne
trebuie pentru a ne ierta toate acestea!

Maria Margareta LABIŞ
Cruce de flori
fratelui meu.

Atunci, vântul morții viscolea în alai
Zăpadă și sânge printre roți de tramvai.
Tras de palton și împins nemilos,
Peste tampoane reci cu capul în jos,
Vedea îngrozit cum zburau înapoi,
Scântei scăparate din părul vâlvoi.
Cine era, Doamne, cine era
Păgânul acela care-l tot împingea?
Atunci, în lunga lui noapte de dor,
Spera să se-amâne ultimul zbor,
Nu accepta cumplita osândă,
Măduva ruptă, osia frântă.
Dar rugul aprins de roșia stea
Îi ardea trupul, sufletul ardea,
Zi după zi și noapte de noapte,
Așa cum prevestise el în carte.
Atunci, un înger i-a dăruit aripa nemuririi,
Ca sufletul liber să zboare
Spre oaza mult visată,
De la izvorul mântuirii ...
Din jarul trupului, stins în pământ,
Din cenușa rămasă-n țărână,
Adusă târziu, la noul mormânt,
A răsărit, deodată, mălinul.
Tăiat de atâtea ori
De coasele unor neștiutori,
Mălinul a înălțat, iară și iară,
Trei ramuri, cruce de flori în primavară.
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„UN BATEAU
POUR LA CHINE”
Ana BLANDIANA
Mi s-a întâmplat de multe ori să spun și să scriu
că anul 1990 a fost anul cel mai greu din viața mea.
De la demisia din Consiliul Frontului la
amenințările cu moartea, insultele și calomniile care
i-au urmat, la Piața Universității și la cele trei mineriade (a patra avea să aibă loc în 1991, iar a cincea
în 1999), de la „Marșul în Alb“ la crearea „Alianței
Civice“, la serialele de orduri ale revistei „România
Mare“, a fost un an desfășurat în registrul dramatic
al unei istorii care își ieșise din vechea matcă și nu
reușea să găsească o alta pentru a putea curge în
continuare. Asta nu înseamnă însă că, deși mai
degrabă sumbru, nu a fost un an extrem de colorat,
cu întâmplări adesea aventuroase, un an exaltat și
delirant, tulburător, dar și zănatec. Pe fondul marilor
întrebări și revolte istorice, timpul se grăbea într-un
ritm aproape nesănătos, încât totul semăna cu un
mixer care se învârtea din ce în ce mai repede, scăpat cu totul de sub control și amenințând să se
oprească doar prin explozie.
În acest registru aiuritor s-a petrecut și întâmplarea pe care o s-o povestesc cât de exact și minuțios voi reuși, pentru a-i putea reproduce cât mai
plauzibil incredibilul amestec de patetism romantic
până la ridicol, de exaltare naivă și derizorie, de
bune intenții și nepricepere, neuitând că toate acestea erau țesute pe canavaua rezistentă a unor scenarii
savante de tip stalinist a căror persistență reușea să
întrețină un fond de suspiciune chiar și asupra celor
mai nevinovate intenții.
Era pe la începutul lui martie când mă căuta la
telefon, fără să reușească să mă găsească, în
franceză, o voce feminină sunând de la Hotelul
Intercontinental. În cele din urmă ne-am întâlnit; o
chema Fadia, era algeriancă și venise în românia din
partea revistei „Actuel“ pe care mi-a arătat-o: era o
revistă ilustrată groasă, cu multe reclame, dar și
multe reportaje și interviuri politice bogat și interesant ilustrate. Pe mine mă căuta, însă nu pentru un
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interviu, ci pentru a mă invita să iau parte la ceea ce
ea numea Opération „Un bateau pour la Chine“.
Era vorba despre organizarea, pentru marcarea
unui an de la tragedia din Piața Tienanmen, a lansării la apă în portul La Rochelle a unui vapor pe
care era instalat un post de radioemisie pe unde
medii, singura lungime de undă pe care o aveau
aparatele de radio îngăduite chinezilor. Acest vapor
– pe care aveau să se îmbarce cei trei studenți
chinezi care scăpaseră cu viață din represiune și
reușiseră să ajungă la Paris – urma să se îndrepte
spre frontiera apelor teritoriale chineze ca să fie
suficient de aproape pentru a putea emite pe unde
medii îndemnuri la rezistență și informații despre
felul senzațional în care se transforma lumea în
afara închisorii lor, mare cât un continent. Apoi mia povestit despre faptul că vaporul va purta numele
simbolului revoltei din Pekin, „Zeița libertății“, iar
la ceremonia plecării vaporului, care va fi mediatizată intens, vor participa câte un personaj-simbol al
schimbărilor produse din fiecare țară eliberată de
comunism (a menționat pentru Cehia numele lui
Vácklav Havel) și numeroase personalități ale vieții
publice franceze.
Eu trebuia să reprezint România și trebuia să țin
în cadrul ceremoniei solemne un speach de 3
minute. Cu tot cu zborurile București-Paris, ParisLa Rochelle și retur, totul avea să dureze două zile
jumătate. Biletele erau reținute, plecarea peste mai
puțin de 24 de ore. Întreaga poveste avea ceva fantast, exaltant și neverosimil. Dacă n-ar fi fost însuflețirea și entuziasmul celei care încerca să mă
convingă, aș fi putut crede că e o farsă.
Era, în orice caz, o nebunie și poate tocmai caracterul nebunesc și romantic m-a atras. Putea fi o
aiureală, dar, chiar și așa, urma să fie, cu siguranță,
o experiență. M-am hotărât deci să spun da și a doua
zi eram în avionul de Viena pe care aveam să-l
schimb cu un altul, supraîncărcat, spre Paris. La
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Paris nu mă aștepta nimeni și, cum nu aveam nici un
telefon de contact și nici un nume de hotel, tocmai
mă gândeam, furioasă și amuzată, cum o să folosesc
cele câteva zeci de ore până la biletele de întoarcere,
revăzând „La dame à la licorne“, la Musée Cluny, pe
care nu mi se părea niciodată că am contemplat-o
destul, după ce voi fi găsit în Cartierul Latin, pe o
stradă al cărei nume nu-l mai țineam minte, vechiul
hotel în care mai stătusem cândva. Din fericire,
autobuzul de aeroport care avea să mă ducă până la
Étoile, de unde urma să iau metroul până la stația
Saint Michel, întârzia și între timp a apărut totuși,
după mai mult de jumătate de oră, un tânăr cu o hârtie pe care îmi era scris numele. Era trimis de la
revista Actuel și m-a dus la redacție, o clădire cu
pereții coridoarelor și lifturilor acoperiți de grafitti.
Mi-a spus că Monsieur Bisot, pe care îl cunosc, mă
așteaptă. Nu-mi aminteam să cunosc pe cineva cu
acest nume, dar nici nu puteam garanta că am auzit
numele bine, redacția arăta ca o redacție imaginată
pe scenă într-o piesă cu ziariști, totul părea
butaforie, chiar și dezordinea. Când am intrat în
biroul în care eram așteptată, am recunoscut personajul care, cu aproape două luni în urmă, în timpul
faimoasei recepții date în onoarea revoluției române,
îmi vorbise într-un fel confuz și misterios, fără să
înțeleg nici cine e, nici despre ce e vorba, de o invitație de a colabora la un proiect senzațional pentru
care mă va contacta în curând.
M-a întâmpinat afabil cu aerul unei vechi
cunoștințe, ceea ce a avut darul mai curând să mă
neliniștească decât să mă încurajeze. Părea că știe
despre mine destul de mult și l-am rugat să îmi vorbească despre Actuel și despre el însuși. Mi-a spus
că a făcut parte dintre studenții implicați în mișcările
din mai ‘68, atunci a înființat revista, lăsându-se de
facultate, apoi după un timp s-a lăsat și de revistă,
care a continuat și fără el – a scris în următorii patru
ani două romane. A descoperit că a scrie romane este
„prea obositor“ (am reținut până azi expresia care
m-a șocat) și s-a reinîntors la revistă.
Mi-a arătat cu mândrie colecția revistei și mi-a
povestit despre felul în care a fost implicată în
întâmplările din China prin faptul că un coleg al lor
a fost singurul reporter străin care s-a aflat în Piața
Tienanmen când a fost evacuată. Au publicat atunci
un mare reportaj zguduitor, pe care mi l-a și arătat în
numărul vechi de un an al revistei. Mi-a mărturisit
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că înaintea acestei Opération un bateau pour la
Chine a omaginat un alt proiect, Opération-Fax,
care consta în transmiterea în China a informațiilor
despre ce se întâmpla în lume având în vedere că în
China există sute de mii de faxuri. Nu mi-a spus care
au fost rezultatele, dar a adăugat că după aceea i-a
venit ideea cu radio-vaporul. De altfel, a precizat, în
redacția Actuel există de un an o cameră a
chinezilor, referindu-se evident la cei trei studenți
ajunși la Paris după reprimarea revoltei. N-am apucat să întreb mai mult pentru că, fără nici o legătură,
mi-a povestit că a fost în avionul cu 100 de jurnaliști și scriitori francezi care au venit în noaptea de
Anul Nou la Uniunea Scriitorilor în București și că
niciodată în viață nu a văzut o casă mai frumoasă
decât sediul Uniunii Scriitorilor și nu a trăit o atmosferă atât de exaltantă, de caldă și de plină de farmec.
– Atunci ne-am întâlnit prima oară, mi-a amintit
el, și v-am ascultat vorbind. Iar eu, deși nu mi-l
aduceam aminte din acea noapte de pomină, nu
aveam cum să îl contrazic.
Totul era în același timp impresionant și puțin
tulbure și nu știam dacă trebuie să regret că am
acceptat să vin sau să aștept curioasă continuarea. În
orice caz îmi dădeam seama că începutul acestei
experiențe era familiarizarea cu acel aer de confuzie,
atruism, improvizație, aranjamente, aproximații,
neprofesionalism proprii intelectualității de stânga,
extrem de politizată și în același timp înțelegând
destul de puțin (sau chiar greșit) problemele lumii
pe care vor să o schimbe.
Am încercat în mai multe rânduri să-l întreb
despre ce urma să se întâmple a doua zi la La
Rochelle, dar sau nu avea timp să răspundă. sau
dădea niște răspunsuri atât de aproximative încât
începeam să mă îndoiesc că el este organizatorul. În
cele din urmă m-a întrebat dacă mi-e foame și i-am
spus că nu, am mâncat în avion, dar sunt obosită.
Am plecat cu o mașină veche, plină de hârtii, ziare,
manuscrise pe care a trebuit să le dau la o parte ca să
mă pot așeza. Conducea într-un mod cel puțin fantezist. Credeam că mergem spre un hotel, dar mi-a
spus că mă va conduce la o prietenă a lui unde voi
dormi. Nu mi-a fost greu să-mi imaginez o garsonieră îngrămădită de cărți și scrumiere cu mucuri
nearuncate la gunoi, cu o ceașcă plină pe jumătate
de cafea pusă pe parchet și o farfurie cu un rest de
pizza așezată pe un teanc de ziare. Dar spre
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suprinderea mea, a parcat pe bulevardul Raspail, în
fața unei clădiri extrem de impunătoare, evident o
proprietate particulară, aproape un palat. Un lift elegant cu decorații nouveau stil ne-a dus spre un
apartament enorm, cu grădină interioară și terasă cu
mese și balansoare. Ne-a deschis o grațioasă doamnă, frumoasă și amabilă, care se ridicase de la masă
unde avea invitați la cină doi floretiști cehi, o fată și
un băiat, care a doua zi urmau să intre în concurs la
Europenele de floretă care se desfășurau la Paris.
Am stat puțin de vorbă, în engleză, pentru că cehii
nu vorbeau franțuzește, și a reieșit că pasiunea pentru tot ce ținea de Cehoslovacia îi rămăsese simpaticei gazde din 1968, când „Primăvara de la Praga“ și
Maiul contestatar de la Paris au fost – chiar dacă de
sens contrar – contemporane. Deși foarte obosită,
sau poate tocmai de aceea, aveam senzația că
privesc din afară întreaga scenă ca un fragment de
piesă absurdă pe care o ferea de ridicol doar umorul
discret al gazdei, care părea să se amuze de propria
ei trăzneală. În cele din urmă, musafirii au plecat și
eu am fost condusă într-un dormitor cu așternuturi
mătăsoase în care am adormit în timp ce tocmai îmi
dădeam seama că însoțitorul meu nu îmi spusese la
ce oră va veni să mă ia dimineața, nici cum vom
ajunge la vaporul „Zeița Libertății“ a doua zi.
A venit să mă ia, foarte grăbit, pe la 9, și am
ajuns destul de aventuros la aeroport unde am găsit
un grup agitat și gălăgios de vreo 20-25 de persoane
cărora le-am fost prezentată „Ana Blandiana de
Roumanie“, în timp ce ei erau personajul colectiv
„Opération un bateau pour la Chine“. Am fost
îmbrățișată, sărutată, bătută pe umăr, toți păreau
simpatici, dar nu reușeam să înțeleg aproape nici
unul dintre numele care mi se spuneau în vacarmul
vesel, lăsând la o parte pe cei care își spuneau numai
numele mic, ca și cum am fi devenit automat prieteni. Tot ce era clar era prezența celor trei studenți
chinezi, zâmbind și ei, dar puțin stânjeniți, și absența
lui Václav Havel. În schimb, l-am recunoscut pe
Yves Montand și pe André Glucksmann, cu care de
altfel mă mai întâlnisem și la București și la Paris. În
așteptarea avionului – care nu părea să fie unul de
linie și, când în sfârșit am plecat, am descoperit că
era ocupat numai de grupul nostru care, reușea să îl
umple – s-a ajuns nu știu cum la o discuție despre
deosebirea dintre poezia cântată și poezia pur și simplu. Pentru că eu am susținut la un moment dat că
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sunt lucruri aproape fără legătură, așa cum e pură
întâmplare că se folosește același cuvânt - muzică și pentru Bach, și pentru o melodie rock, am reușit
să-mi scol în cap pe toți francezii care protestau
revoltați împotriva elitismului meu și luau pasionați
apărarea șansonetelor. În timpul zborului s-a întâmplat să stau lângă André Glucksmann și țin minte că
am avut o discuție interesantă despre situația din
România (unde fusese în ultimele două luni de vreo
patru ori) și despre dificultățile psihologice ale trecerii de la mecanismul sufletesc, reglat de decenii, al
apărării de teroare la starea de libertate.
Pe aeroportul din La Rochelle, un autobuz,
destul de hodorogit, de altfel, a intrat pe pistă și a
venit să ne ia chiar de la scara avionului, iar șoferul
ne-a reproșat că am întârziat și ne-a dus direct în
port, până în dreptul unei ambarcațiuni, mai puțin
impunătoare decât mă așteptam, pe care scria cu
litere mari roșii, dublate de bleumarin (ceea ce pe
fondul alb al navei realiza culorile franceze) „Zeița
Libertății“. Pe chei era așezat la capătul unei tije
metalice cu trei picioare un microfon alături de care
făceau semicerc câteva persoane evident impacientate și la câțiva metri distanță mai mulți fotoreporteri
și cameramani. N-am mai apucat să facem cunoștință cu cineva pentru că o persoană de lângă microfon a început să vorbească - era evident un reprezentant al autorităților locale - într-un fel ciudat de bombastic despre felul în care Franța sprijină oriunde în
lume libertatea și democrația, în timp ce, ignorândul după două-trei minute, aparatele de filmat și
fotografiat căutau în grupul nostru figurile cunoscute și pe cei trei studenți chinezi, care, de altfel,
fuseseră scoși în față. I-am privit cu un sentiment de
fraternitate, încercând să-mi imaginez ce se petrece
dincolo de figurile lor impenetrabile pentru un ochi
european, în ce măsură această întâmplare cu un
aspect mai degrabă frivol, dar care pentru ei urmeză
să devină existențială, îi impresionează.
Sfârșitul discursului a fost marcat de niște
aplauze anemice, apoi microfonul a fost luat și a
început o mică agitație ca înaintea unui spectacol,
mai multe persoane se mișcau aferate ca și când ar fi
căutat ceva, iar M. Bisot a venit la mine și în felul
lui confuz mi-a spus că acum va urma momentul
tradițional la care, așa cum îmi spusese, va trebui să
iau parte. Cum nu înțelegeam, i-am amintit că îmi
spusese doar că trebuie să țin un speach de câteva
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minute. Sigur, sigur, mi-a răspuns el, dar mai e și
asta, ceremonia tradițională care trebuie îndeplinită
întotdeauna de un bărbat și de o femeie și, în cele
din urmă, am înțeles că împreună cu Yves Montand
va trebui să mă urc într-o barcă pentru a ne apropia
cât mai mult de vaporul de a cărui proră trebuia să
spargem o sticlă de șampanie. Era în același timp
amuzant și ridicol, toată lumea a început să se uite la
mine așteptând și evident nu se putea pune problema să nu accept, deși mă enerva felul în care mă
pusese fără să mă prevină în fața faptului împlinit.
Am coborât câteva trepte spre apă și am pășit într-o
barcă în care Yves Montand ajunsese deja amuzat,
barca s-a clătinat înclinându-se periculos și înainte
de a se redresa am avut timp să mă gândesc că întradevăr nu mai lipsea decât să cădem în apă pentru ca
totul să basculeze într-o reprezentație bufă.
Apoi Yves Montand mi-a spus că trebuie să țin și
eu sticla în momentul în care va trebui să o azvârlim
pentru a se sparge de peretele vasului și atunci am
observat că de pe punte atârna o sfoară la capătul
căreia se clătina în dreptul nostru o sticlă de șampanie. Am prins-o și după ce am ținut-o amândoi în
aer o clipă dedicată obiectivelor fotografice am
azvârlit-o cu putere spre peretele metalic al navei. Sa auzit o mică explozie în același timp cu flash-urile
și cu un ropot de aplauze. Apoi cineva ne-a dat
mâna, ajutându-ne să ieșim din barcă, și am urcat
împreună cu toată lumea pe o pasarelă, care apăruse
între timp, spre puntea vaporului.
Au urmat discursurile oaspeților și personalităților franceze, de câte trei minute fiecare, și a
unuia dintre cei trei studenți, care a vorbit în chineză
și a fost cel mai aplaudat. Abia apoi, după ce se
spuseseră toate cuvintele mai mult sau mai puțin
convenționale, în momentul în care ne-am despărțit
îmbrățișându-ne de cei ce urmau să plece, emoția a
izbucnit violentă, fără cuvinte. Părea că abia atunci
am înțeles cu toții despre ce e vorba, că acești tineri
– rămași în viață și ajunși în Franța aproape prin
absurd – își puneau acum din nou norocul la încercare, intrând într-o aventură cu siguranță politică,
dar poate și de viață și moarte. Ceea ce păruse un fel
de experiment năstrușnic se releva deodată o încercare riscantă și destul de puțin responsabilă. În orice
caz, am coborât de pe vas mai puțin expansivi decât
urcasem și, în timp ce nava se desprindea de țărm,
noi ne-am suit în autobuzul care ne-a dus la avionul
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cu care venisem la Paris și care ne-a dus înapoi.
Eram cu toții obosiți, dar și conștienți deodată de
caracterul derizoriu al improvizației la care luasem
parte fără să ne gândim prea mult, și în ceea ce mă
privește aveam inima grea, ca la sfârșitul unui spectacol care nu știam dacă avusese rost.
La Paris ne-am despărțit risipindu-ne care
încotro, aproape fără să ne luăm rămas bun, iar eu
am trecut spre zona zborurilor internaționale în
căutarea zborului spre București. Abia când am
rămas singură am realizat că nu mai mâncasem
nimic din avionul cu care sosisem de la Viena cu
aproape treizeci de ore în urmă. Tot ce-mi mai
rămânea de făcut era să sper că, spre deosebire de
ce-mi spunea inima, întreaga poveste nu fusese în
zadar.
Nu știu cât de mediatizat a fost totul pentru că
nimeni nu s-a obosit să-mi trimită ecourile din presă,
care reprezentaseră cel puțin jumătate din scopul
întregului proiect. În schimb, peste mai multe săptămâni am aflat că vaporul „Zeița Libertății“ eșuase
mult înainte de a atinge granița apelor teritoriale
chineze.
Post Scriptum
Peste doi sau trei ani, la Pekin a avut loc un mare
târg internațional de carte la care a participat și
România.
– Blandiana, ce au cu tine chinezii?, m-a întrebat
un editor care făcuse parte din delegația
românească.
– Ce să aibă? m-am mirat eu, care uitasem de
mult de aventura de la La Rochelle.
Iar el mi-a explicat că, înainte de deschiderea târgului, cărțile mele aflate pe standul românesc au fost
scoase de organizatorii târgului fără nici o explicație.
De unde rezultă că lipsa de succes și de seriozitate a inițiativei revistei franceze nu împiedicase
autoritățile chineze să o ia în serios. Iar faptul că eu
nu mai țineam minte experiența extravagantă și lipsită de finalitate la care participasem oarecum prin
absurd nu fusese suficient pentru oficialitățile de la
Pekin să mă uite.
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VREMURI DE MOLIMĂ
(FRAGMENTE DE JURNAL,
IULIE-AUGUST 2020)
Mircea Gelu BUTA
23 iulie
Aseară, pe o vreme răcoroasă, cu adieri aducând
dinspre dealurile Bistriţei miros de iarbă cosită, am
răsfoit Din carnetul unui medic de plasă al doctorului
Ulieru, jurnal apărut postum, în 1946, publicat de
Alexandru Rosetti în „Revista Fundaţiilor Regale” şi
editat ulterior – ultima oară inclus în volumul Scrieri, în
urmă cu peste 50 de ani... Voiam să recitesc însemnarea
legată de o conferinţă a autorului despre ravagiile
alcoolismului urmărită cu atenţie mistică, la Căminul
cultural, de două duzini de ţărani, care la sfârşitul
prelegerii s-au dus cu toţii la cârciumă; şi am vrut, de
asemeni, să regăsesc pasajul în care soţia unui
funcţionar bancar botează o fetiţă cu numele de
Filodorma... Este ceva de neorealism avant la lettre în
acest volum plin de imagini necruţătoare şi, implicit, de
efect literar.
Din aceeaşi familie face parte, din câte îmi
amintesc, întrucât nu am cartea în bibliotecă, Medic la
Boişoara, jurnalul lui Andrei Pandrea, fiul lui Petre
Pandrea, apărut în anii ’60 ai secolului trecut.
24 iulie
La Constantinopol s-a produs blasfemia programată
pentru astăzi, când în Sfânta Sofia s-a ţinut un hibrid de
slujbă musulmană, acoperindu-se cu pânză mozaicul
înfăţişând-o pe Maica Domnului şi celelalte
reprezentări creştine evocând perioada de glorie a
Bizanţului... Să-i fie gura aurită ministrului grec de
externe, care a declarat că această situaţie nu poate să
dureze!... Remarcabil şi articolul din „Le Figaro” al
ziaristului Patrick Saint-Paul intitulat Sfârşitul lui
Atatürk.
Şi din acelaşi ziar aflu că avioanele Boeing 737
imobilizate la sol sunt susceptibile de coroziune.
25 iulie
S-a retransmis la TV 5 Concertul Reginei, care are
loc în fiecare an la Bruxelles în preajma zilei naţionale
a Belgiei, fiind executate pagini simfonice şi arii de
operă celebre. Am reţinut o foarte tânără interpretă,
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solistă a Concertului nr. 6 pentru vioară şi orchestră de
Mozart. În sală, spectatorii nu ocupau nici 10 la sută din
capacitatea acesteia, iar instrumentiştii de pe podium
păreau plasaţi după criteriul distanţării fizice. Aşezaţi în
două loje despărţite printr-un perete, suveranii belgieni
purtau măşti. Merită reţinut exemplul lor.
26 iulie
Picturi, vitralii, marea orgă... Importante opere de
artă au dispărut în incendiul care, pe 18 iulie, a cuprins
Catedrala din Nantes. „Este dureros să ştii – spunea
primarul oraşului – că lucruri care până de curând au
rezistat probei timpului au fost mistuite de flăcări.”
Autorul incendierii Catedralei „Sfinţii Petru şi
Pavel” din Nantes este arestatul de săptămâna trecută şi
eliberat: un ruandez de 39 de ani, care trecea drept băiat
bun, aciuat pe lângă marele lăcaş, unde avea câteva
însărcinări... Acum a fost rearestat şi inculpat: riscă 10
ani de închisoare şi o amendă de 15.000 de euro.
Orga catedralei, construită în 1620, a fost salvată de
furia revoluţionarilor din 1789 datorită unei idei
salvatoare a organistului: acesta, pe când se apropiau cei
hotărâţi să o devasteze (aşa cum se întâmplase cu atâtea
alte biserici), a început să interpreteze Marseilleza –
imnul insurgenţilor –, astfel încât aceştia s-au potolit ca
prin minune şi au făcut cale întoarsă.
În acest context, citesc în „Le Point” că premierul
francez Jean Castex a decis – pentru următorii cinci ani
– înfiinţarea a 10.000 de noi posturi de poliţişti.
28 iulie
Citesc în „Le Figaro” că vor reveni pe căile ferate
europene vagoanele de dormit, începutul făcându-se, în
Franţa, pe ruta Paris-Marsilia. În treacăt fie spus, încă o
lovitură dată pozitivismului şi „progresului infinit”.
Acest recul – arată ziariştii – este consecinţa orelor de
aşteptare în aeroporturi şi a noilor proceduri de
îmbarcare. Am mai apucat elegantele noastre vagoane
de dormit – chiar luxoase – produse la Uzinele Astra din
Arad, cu cabine cu două paturi, ca şi vagoanelerestaurant fabricate tot acolo.
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Aflu din aceeaşi gazetă că a mai fost „debulonată” o
statuie: aceea a împărătesei Iozefina, soţia împăratului
Napoleon I. Faptul a provocat reacţia plină de revoltă a
unui proeminent istoric francez, Patrice Gueniffey, care
arată că actul comis de protestatari nu are nicio
îndreptăţire. Cu alte cuvinte, parafrazând replica unui
personaj din D’ale carnavalului: „Statuie nevinovată,
domnule!”.
31 iulie
„...Prind iar să mă răsfeţe/ Nobleţea de-a fi singur
şi dreptul la tristeţe...” Mi-am amintit de mai multe ori
în ultimele luni de aceste versuri ale Mitropolitului
Bartolomeu; după cum mi-am amintit de mesele de
seară pe care obişnuia să le ia, atunci când venea la
Bistriţa, împreună cu cinci-şase persoane apropiate (nu
mai multe), într-un separeu cu ferestre larg deschise şi
perspectivă spre colinele oraşului al hotelului
„Diana”... Îmi amintesc şi distincţiile pe care le făcea
între însingurare, singurătate şi solitudine şi mă întreb
câţi oameni au căutat în ultimele luni să se aplece
asupra lor, să caute un sens acestei experienţe, una şi
aceeaşi pentru toată suflarea pământului...
În „România literară” de azi, într-un admirabil
articol intitulat Molimă şi artă, profesorul Mihai Zamfir
se întreabă: „Actuala calamitate va lăsa oare în urmă
vreo valoare literară memorabilă sau măcar un film
antologic?”.
1 august
Este a doua zi consecutivă în care îmi amintesc de
Părintele Anania, care ne-a povestit în urmă cu vreo 15
ani cum, aflându-se în 1956 la Techirghiol, mitropolitul
în retragere al Bucovinei, Tit Simedrea, l-a întrebat dacă
ar vrea să-l însoţească la Constanţa într-o duminică,
întrucât dorea să asculte o liturghie slujită în greceşte
(episod relatat în volumul meu de amintiri despre ÎPS
Bartolomeu)... Însă când cei doi au ajuns la Constanţa,
au constatat că în biserica elenă de acolo se slujea în
româneşte.
Am aflat astăzi dintr-un articol despre biserica elenă
Metamorphosis (Schimbarea la Faţă) din Constanţa,
proiectată de arhitectul Ianni Teoharidis şi târnosită în
1868, că s-a slujit în greceşte în interiorul ei până în
1948, când preotul acestui lăcaş s-a repatriat.
În martie sau aprilie consemnam că datorită scăderii
drastice a traficului maritim, a zgomotului şi a poluării,
delfinii au început să se apropie de rada unor porturi din
Sicilia. Acum am văzut la televizor o balenă însoţită de
puiul ei făcând acelaşi lucru lângă Sydney.
Majoritatea ziarelor consemnează faptul că, în
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primul trimestru din acest an, din pricina molimei
universale, economia Franţei a cunoscut o scădere de
13,8 la sută, record negativ necunoscut de la sfârşitul
ultimului război mondial, adică de acum trei sferturi de
secol.
2 august
Îmi place mult acest pasaj din Sf. Vasile cel Mare
citat de marele predicator postbizantin Ilie Miniat:
„Partea ce se împrumută lui Dumnezeu nu piere, ci se
dă înapoi cu adaos. Oricât de multe ar fi diferitele
treburi ale oamenilor, pe toate le duce la bun sfârşit
Dumnezeu, căci El dă celor ce preferă cele duhovniceşti
şi sănătate trupului, şi bună dispoziţie sufletului, şi
reuşită în afaceri, şi mulţumire în toată viaţa”.
Am continuat să citesc amintirile lui Camil
Demetrescu, tânăr diplomat în vremea când a jucat un
rol important în pregătirea loviturii de stat din 23 august
1944. Autorul, foarte cultivat, scrie expresiv şi reţine
esenţialul. Citindu-l, am înţeles încă o dată că
Antonescu nu voia să rupă alianţa cu Germania nici
după ce trupele ruseşti trecuseră Prutul. Bun portretist,
Camil Demetrescu îi defineşte pe Pătrăşcanu şi pe
Barbu Ştirbey din câteva linii. Şi mai are – între atâtea
altele – un merit: cel de a descrie cenuşiul, dezolarea,
tristeţea peisajului rusesc şi pe acelea ale vieţii precare
şi silnice din Moscova, unde a petrecut câteva luni, în
cadrul Legaţiei române.
Bucurându-mă de răcoarea din Bistriţa, pentru a nu
mai vorbi de aerul curat al Colibiţei, mă gândesc la
căldurile din sudul ţării, implicit din Bucureşti, unde sau atins 36-37 de grade. Mai mari au fost însă
temperaturile înregistrate alaltăieri în Franţa: 39 de
grade la Paris şi 40 la Lille.
3 august
Am citit un amplu interviu cu Giuseppe Tateo, tânăr
sociolog (31 de ani) din Torino, care a petrecut multă
vreme în ţara noastră – ziaristul cu care dialoghează
spune că vorbeşte impecabil româneşte –, dându-şi de
curând doctoratul în Germania cu o teză despre
Catedrala Mântuirii Neamului, lucrare ce urmează să
apară, în traducere, şi la noi. În interviu, punctul său de
vedere asupra catedralei este pozitiv, iar cuvintele
despre Patriarhul Daniel – elogioase.
Curăţirea temeinică şi restaurarea orgii Catedralei
Notre Dame de Paris, care numără 800 de tuburi –
potrivit ziarului „Le Figaro” –, o să dureze trei ani: din
2021 până în 2024.
Se restaurează, în sfârşit, clădirea emblematică a
Constanţei, Cazinoul, lăsat atâta timp în paragină.
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Cazinoul este lucrarea unui tânăr (pe atunci) arhitect,
Daniel Renard, născut la Piatra Neamţ dintr-o mamă
româncă şi un tată elveţian, stabilit ulterior la
Constanţa. Proiectul Cazinoului i-a fost atribuit în 1903
de guvernarea liberală şi retras doi ani mai târziu de
ocârmuirea conservatoare. Aceasta l-a preferat pe
arhitectul Petre Antonescu, al cărui virtual cazinou –
dacă ne luăm după faţadă – ar fi arătat întocmai ca
Primăria Capitalei. Noroc că, reîntorşi la putere,
liberalii i-au reîncredinţat proiectul lui Daniel Renard,
care, în stil Art Nouveau, a dat Constanţei o clădire
originală şi expresivă, inaugurată cu mare fast pe 15
august 1910 în prezenţa principelui Ferdinand.
În 1980 am luat masa, împreună cu doi prieteni, pe
terasa Cazinoului, ascultând muzica valurilor, aspirând
mirosul specific Mării Negre, care după unii seamănă
cu aroma cojii de pepene verde, iar potrivit altora
aminteşte iodul, spre deosebire de apa Mediteranei
inodore... Şi îmi vine în minte exclamaţia lui Cioran:
„Marea, nesfârşit comentariu la Ecclesiast!...”, cuprinsă
în Amurgul gândurilor, a cincea carte scrisă în
româneşte, tipărită înainte de stabilirea lui în Franţa.
4 august
Mâine se împlinesc 60 de ani de la sfârşitul
pământesc al Sfântului Ioan Iacob de la Neamţ,
canonizat de Biserica noastră pe 20 iunie 1992. Un mare
sfânt şi totodată un poet şi scriitor remarcabil, opera sa
literară întrunind un volum masiv de versuri, aforisme,
traduceri din Sfinţii Părinţi... A trăit numai 47 de ani
(1913-1960), ne este contemporan, însă vieţuirea sa
ascetică nu a fost mai prejos de a călugărilor din Pateric.
Câtă dreptate şi cât curaj a avut Patriarhul Justinian –
care în 1948 l-a numit pe Cuviosul Ioan Iacob egumen
al Schitului românesc Sfântul Ioan Botezătorul de pe
Valea Iordanului – să spună că „valoarea sfinţeniei este
cea mai mare valoare ce pot să producă oamenii”! Iar
afirmaţia aceasta Patriarhul nu a făcut-o într-o
convorbire de taină, sau particulară, ci public, într-o
sesiune lărgită a Sfântului Sinod din octombrie 1955 –
de faţă cu ministrul cultelor din epocă –, consacrată
primelor canonizări de „sfinţi odrăsliţi din tulpina
neamului nostru”... Se subînţelegea cât se poate de
limpede că pentru Patriarhul României – aşa îşi iscălea
Justinian pastoralele şi corespondenţa –, scara
axiologică nu culmina cu Marx sau cu vreun dictator, ci
cu sfinţii lui Hristos.
Sfântul Ioan Iacob, care a renunţat la deşertăciunile
lumeşti, preţuia însă poezia şi în general literatura, iar
faptul acesta mă face să adaug evlaviei fireşti pe care io port o afecţiune aparte.

*
Se petrec şi în vremuri de molimă lucruri
interesante, precum plecarea în exil – în realitate fuga –
fostului rege al Spaniei Juan Carlos, care la ora când
scriu aceste rânduri – potrivit ziarelor – trebuie să fi
ajuns în Republica Dominicană. Regele retras din scaun
în iunie 2014 este acuzat că ar fi primit 65 de milioane
de dolari (după alte surse 100) din partea Arabiei
Saudite. Aceleaşi ziare susţin că la această măsură a
„exilului” s-a gândit fiul său, monarhul în funcţie Filip
al VI-lea, scopul nemărturisit fiind salvarea monarhiei.
O altă ştire îl priveşte pe Papa Benedict al XVI-lea,
alt monarh în retragere din 11 februarie 2013, care
suferă de un erizipel dureros potrivit unora, sau de un
„herpes oftalmic”, potrivit altora. Secretarul său s-a
mărginit să declare că, la cei 93 de ani ai săi, fostul
pontif are o minte cât se poate de limpede.
7 august
La televizor, Rocco şi fraţii săi, film celebru al lui
Visconti, turnat în urmă cu peste o jumătate de secol, cu
Alain Delon, Annie Girardot, Renato Salvatori şi – întrun rol secundar – Claudia Cardinale. Film cu final
tragic, un fel de Moromeţii italian, cu deosebirea că
rolul „tatălui tutelar” îl deţine mama. Altminteri, aceeaşi
temă a dezrădăcinării, a societăţii tradiţionale
zdruncinate şi, în cele din urmă, dislocate. Subiectul
este tipic pentru Italia anilor 1950.
Şi tot la televizor Ciulinii Bărăganului, ecranizare
după Panait Istrati, film turnat în 1958 de regizorul
francez Louis Daquin, cu protagonişti de care nu am
auzit, cu Maria Tănase într-un rol episodic şi cu Florin
Piersic, ţăran de operetă... Actorii sunt de teatru,
neobişnuiţi cu cinematograful – destul de ţepeni,
declamă –, scenariul este tezist, rupt de cartea lui Panait
Istrati, însă neorealismul viziunii are efecte puternice.
Impecabil Marcel Anghelescu în ipostaza unui vechil şi
foarte plastice decorurile şi scenografia.
Limba de lemn („la langue de bois”) este un concept
apărut iniţial în Franţa şi nicidecum un monopol al
ţărilor cu regimuri comuniste, implicit al României.
Mostre de „langue de bois” pot fi culese oricând din
ziarele şi emisiunile televiziunilor noastre. Trecând de
la limba de lemn la greşelile lingvistice, unele de-a
dreptul savuroase, merită să reamintesc transformarea
sintagmei „bomba cu neutroni”, curentă în propaganda
anilor 1980, în... bomba cu nutrii.
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LUMI POETICE DE REZERVĂ:
ELENA MÂNDRU,
CRISTINA ŞTEFAN

Cristian LIVESCU

CRITICA POEZIEI

„s-a dus vremea macului înflorit şi
neuronul/ încă e drogat pentru un timp fără
limite
Nume cunoscut în viaţa literară ieşeană,
Elena Mândru, profesoară, se ia în serios în
registrul liric abia cu volumul Nisipul din
clepsidră (2014), dar mai ales cu Vântul dintre
aripi (PIM, 2015), ambele închegate, cu un
discurs meditativ omogen şi clar, venite după un
lung stagiu în specia minoră a epigramei. Are
prilejul să exulte la momentul schimbării de
atitudine în favoarea poeziei explorative, i se
pare că renaşte, că descoperă viaţa adevărată,
cea de dincolo de încercări, prin cunoaştere şi
cufundare în sine: „În linişte şi pace şi cântec
îngeresc/ Trecut-au ani să înţeleg Lumina,/ Sajung la o secundă de fericire îmi doresc/
Renaşterea să-mi fie ca florii clorofila.// Nu-i târziu să
cred în ceea ce-am visat,/ Sau poate n-am înţeles
vreodată./ Oricât de viu ai fi, să trăieşti în păcat,/
Rămâi o putreziciune dantelată. (!!)// Am renăscut şi
eu ca alţii din propria-mi cenuşă,/ N-am ascultat
nicicând învăţăceii,/ M-am afundat în mine ca o
candelă stinsă/ şi-am tresărit la aprinderea scânteii...”
(Renaştere)
Nu e chiar simplu ceea ce-şi asumă odată cu acest
gest autoarea – coborârea în viaţa sufletului, în noaptea
orfică, în taina nepătrunsului, acolo unde domină
bezna, obscurul, negura, dar şi puritatea, inocenţa:
„Pierdută-n toiul nopţii pe-un colţ de paradis” (Cântec
mut); „Plecată-s în adâncul sufletului meu/ Să caut o
cărare.../ Ochii mă dor de-ntuneric şi mi-e greu...” Ce
caută, în definitiv, sau ce se aşteaptă autoarea noastră
să găsească acolo, între umbre, locul unde se poate
auzi virtuos „ecoul sufletului”? Fireşte, „iubitul
absent”, „perechea iubită”, „sufletul pereche”,
„extrema iubirii e acel hău” (Trepte); apoi „razele...
(care) să-mi lumineze faţa împietrită...”; „o pală de
vânt” care să smulgă „ascuţitele rădăcini din mine”, să
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ducă la pierderea unui trecut apăsător şi dureros
(Rădăcini din adâncuri), incomod ca stare confuză,
neînţeleasă: „Trecutul e apa secată-n deşert” (Şansă
sau destin). E un tărâm uscat, arid şi vijelios: „Vântul
secetos mă ţine prizonieră-n visare” (Destin). Ar mai fi
vorba de „o muzică ce-ncântă făptura-ngândurată”
(Fantezie), câtă vreme „în jur numai hăţişuri şi-n faţă
doar speranţă” (Orizontul fericirii), pe unde trebuie
călcat cu sfială şi prudenţă: „Tot plânge iarba ce nu
trebuie călcată...” (Viaţa fără rezervă). Nu lipsesc
obstacole şi blocaje: „Între noi e un vulcan cu miere şi
sare...” (Dulcea aşteptare), „Vreau baie de lumină!”,
exclamă undeva (Nu-i târziu), iar în altă parte: „E-atâta
întuneric, dă-mi un opaiţ” (Rugă). Descoperă astfel un
lăcaş de nelinişti, cu lux de priviri şi gânduri venite de
nicăieri, care dau impresia de meleag înţelept şi
exigent: „Ochi cugetători mă străpung fără milă”
(Cerneală cu speranţă); „Mă străpunge-o săgeată-n
tenebrele sfere/ Un geamăt cu foc, răscolind atâta
durere...” (Zvârcolire în vis); „Mă-nlănţui ca pe-o
cetate cotropită” (Dezmorţire). Contururile se pierd în
pâcla aşteptării: „ceaţa ce ne-nvăluie/ ca o perdea
ţesută din cetina de brad” (Cunună de timp), „un colţ
de abur împrăştiat pe câmp” (Sfârşit de iarnă).
Sigur, asemenea aventură în necuprinsul lăuntric
presupune trăire pe măsură, acomodare cu misterul,
dar şi putinţă de a distinge starea vizionară, aşa cum se
înfăţişează ea „dincolo”, într-o altă ordine. Mizând pe
trăire autentică şi pe un exerciţiu cultivat al metaforei,
Elena Mândru porneşte la drum cu firesc, destăinuirile
ei sunt demne de atenţie, fie şi ca document uman.
Visul este un bun transportor spre adâncuri de suflet şi
pe el mizează expediţia: „Ca un fluture de noapte zbor
prin visele mele,/ De te culci mai devreme, cheamămă.../ Ca un pahar din seva iubirii scoasă din petale,/
Împrăştie pe valea văzduhului şi prinde-mă.// Doar o
secundă aştepţi nerăbdător să vină,/ Te repezi la
clepsidră, ca firul de nisip să nu cadă,/ Nici nundrăzneşti să aţipeşti, să nu intervină/ Somnul de-o
CONVORBIRI LITERARE

clipă şi timpul să mă piardă...” (Secunda iubirii)
Combustia acestei mistici a căutării dincolo de
cotidian este sentimentul sublim al iubirii: „Eu beau
din tine, tu mă sorbi însetat” (Ultim pahar). Susţine
printre rânduri că iubirea fără adevăr e oarbă, adevărul
fără iubire e gol şi sterp. Discursul se înviorează,
capătă un abur ironic atunci când se avântă spre soluţii
purificatoare fanteziste, cum ar fi de pildă gândul la un
balsam sau la o ambrozie care să învioreze
afectivitatea: „Să te îmbeţi mereu că eşti iubit,/ Ar
trebui să ai un elixir cu multe grade,/ Să-l ţii în
buzunarul de la piept,/ Să tragi câte o duşcă până penoptate.// De-ţi este capul greu, ca plumbuit,/ Şi teamăgeşti cu-o nălucire,/ Mai trage-un gât să crezi că
te-ai trezit,/ Că ziua sfântului e-o povestire.// Iubirea.../
E frumuseţea sau durerea-n astă lume,/ Că doar beţia
sufletului îţi dă stare de bine!” (Beţia sufletului) Poezia
devine terapie... lucru frecvent în cazul celor care vor
să se destăinuie.
Poemele, în mare parte punând uzajul erotic la
încercare, învăluie stări de dramatism limitat în
gravitate, zbucium existenţial datorat unei drame
personale, care se divulgă discret, din „uraganele
nisipoase” ale vieţii: „O lacrimă tăinuită aş fi ce-mi
spală sufletul.../ Mi-e sufletul ca talazurile-n care se
sinucid valuri pătimaşe” (De n-ai fi); „Un pumn de
vise sunt, adunate ghem” (Iluminare); „Mă arde
sufletul şi, de durere,/ Valuri de sânge mă inundă...”
(Suntem Una); „Par suflet rupt în bucăţi spre nicăieri”
(Aprilie plângând); „sufletul în vălvătăi de nestins”
(Dezleagă-mă!). Regimul confesional rămâne unul
elegiac. Undeva, distingem nostalgia unei alte condiţii,
în stare să răzbune obsedantul „vuiet în pereţi” al
nesomnului, spre fantasmă: „În nopţile când voi să fiu
un vârcolac,/ Aş muşca flămândă din carnea caldă,/ Maş arunca obosită ca un insomniac,/ În apa îngheţată...
să fac ultima scaldă” (Insomnie); sau spre pasăre de
munte: „Sufletul îţi lăcrimează.../ ochii străpung piatra
neclintită.../ Ah, ce roşu e pliscul izbit de stânca cea
colţuroasă !/ Îţi smulgi penele aripilor ce-ar fi ocrotito” (Scâncet de condor) Am vrut să arătăm dorinţa
latentă a acestei autoare de a depăşi monocordul,
dicteul fastidios, în favoarea unei gândiri poetice
mature, serioase, care poate decanta sentimentul,
privind dincolo de el. Sclipirile expresive nu lipsesc şi
ele ne conving că, indiferent de opţiunile intimiste, se
poate spune în poezie mai mult şi mai bine: „vampir cu
aripi desfăcute-n parfumatul vis” (Strop nedefinit),
„vapori de parfum/ al timpului trecut” (Amintiri),
„lacrimi secătuite prin verande nevăzătoare” (Final);
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„petalele mă dor... şi-n vis” (Boboc de viaţă).
Cu o experienţă textuală în progres, Elena Mândru
vădeşte dotare pentru poezia adevărată.
„Fug înspre casele de sus/ să-l zgudui de umeri
pe Bacovia”
În două decenii de la debut, Cristina Ştefan (n. 30
martie 1957, Bacău) a publicat vreo 15 cărţi de poezie
şi alte câteva de recenzii amicale şi de proză. Recenta
antologie Lumea de rezervă (Art Book, 2020) face o
selecţie în rândul volumelor de poezie, câte s-au
perindat, nu puţine: Andante, 2009; În umbra lui Sisif,
2009; Călătorie pe un ciob de stea, 2010; Cazier
incomplet, 2011; Ylmira. Iulia Oniţă. Un sculptor liric,
versuri şi monografie, 2012; Locuri şi umbre, 2012;
Ceai cu Adala, versuri cu Adrian Grauenfels, 2013;
(Re) versuri, 2014; Punct şi de la capăt, 2014;
Culegătorii de flori, 2015; 10 zile din martie, 2015;
zen absolut, 2016, co-autor Adrian Grauenfels;
Orașul, 2017; Rostul unei crengi de brad, 2017. A mai
publicat: Dimineaţa altfel, proză, 2011; Însemnări
(ne)critice, I, Jurnal de lectură, prefeţe, recenzii, 2013;
Jazz cub, roman, 2013; Buletin cu ilustrate, proză
scurtă, 2015; Însemnări (ne)critice, II, 2016; O
călătorie la Salzburg, roman, 2018; Însemnări
(ne)critice, III, 2019. Toate au apărut la edituri locale;
nu s-a confruntat cu edituri consacrate. Absolventă a
Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, 1980, licenţiată în
Economie. Profesează ca expert contabil. Studii postuniversitare în management, la Universitatea din
Dublin. Fondatoare a Cenaclului interactiv online Lira
21, cu editarea a 7 antologii-albume de literatură şi
pictură, între anii 2009-2015. Editor la Editura
ArtBook, Bacău. Ar fi vorba de o autoare care nu şi-a
găsit întrutotul satisfacţiile de carieră dorite în
domeniul financiar, virând spre zona literaturii, unde
dovedeşte nu numai plăcerea/ bucuria de a scrie, dar şi
pasiunea de animator cultural, impunându-se ca un
ferment în actuala grupare băcăuană – editoare, şefă de
cenaclu, publicistă harnică (inclusiv pe site-uri),
îndrumătoare de scriere creativă etc.
La debut, Cristina Ştefan îşi declara un apetit
deosebit pentru scris, pentru discursul eruptiv, direct,
în care „cuvintele să aibă fiori”, să convingă: „Mă arde
sângele prin ochi, prin vene,/ Şi nu mă pot opri din
scris/ Ca un blestem de veche vreme,/ În juru-mi totul
e ucis. (?!)// Ca un vulcan mocnind de veacuri/ Şi
acum în lavă a erupt,/ Nu îmi găsesc licori sau leacuri/
În scrisul meu, mereu neîntrerupt.// Să scriu cu mine
pe lună, pe noapte/ Pe frunza-rugină, pe ape, pe tei,/ Pe
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floarea verbină, pe merele coapte,/ Pe drumurile dragi
alor mei...” (Înscris) De aceea, din nerăbdarea
destăinuirii, aflăm scăpate rime sau formulări uneori
nepotrivite sau forţate, aduse din goana condeiului,
aşternute pe nerăsuflate, fără prea multă cugetare.
Autoarea consideră că orice pretext merită versificat,
comentat în spumă rapsodică. Fără mult cumpăt, îşi ia
la rând familia şi-i dedică fiecărui membru câte o
poezie: „Copilul meu cu ochi albaştri...” (Fiului meu);
„Să ai calea colilie (sic!)/ Şi urcuşul lin să-ţi fie!”
(Fiicei mele); „De mult vreau să-ţi spun, tată,/ Ce sunt
fără să vezi...” (Tată); „Pe-aripa timpului privescnapoi/ Tu tânără, cu părul despletit...” (Mama, 1974);
„Nu sunt om!/ Sunt proastă pe toate învăţăturile
omeneşti.” (?) (Soţului meu); despre sine: „Sunt un om
împlinit,/ Pot trece-n conservare.” (Trag linia) O voce
sarcastică, persiflantă, îşi face loc în repertoriul
emoţional, înclinat apre intimism, şi ea vine să aducă
nota de contrast faţă de bucolismul naiv-domestic de
fundal, semn că putem aştepta la surprize textuale:
„Împroprietăriţi-mă şi pe mine, nevolnicilor, cu ceva!/
Vreau şi eu o scorbură, o grotă ca să-mi apăr
agoniseala/ de răscoală din mine./ Daţi-mi şi mie o
ordonanţă numai a mea, să-mi/ reglementeze legal
imensa avere de singurătate.../ Poate-mi daţi, barem, o
zi să-mi ascund în ea colosalele/ conturi bancare de
frici şi laşităţi...” (Cerere de restituire). Unda citadină,
cu vagi ecouri bacoviene, inspiră curaj imagistic:
„Trec spectrele nopţii prin ploaie./ Vuieşte carapacea
în răspuns/ Înfundat de betoane./ Lighioane astrale/ Se
biciuiesc cu oglinzi./ În metal fierbe patima/
Neştiutului nume./ Curge cu-n sânge/ O otravă cu
spume./ Tsunami răpune o scoică,/ Urlă apocaliptic/
Uranolitul/ Strivind un monolit/ Tivit cu brânduşe,
vernal.” (Furtuna)
De la versificările uşoare, ingenui, din primele
volume (de felul: „Să plămădeşti clepsidra (sic!)/ În
ape unde vidra/ Te soarbe de păcat.../ Păstrează-mă-n
necaz/ Ca trecerea-n talaz”!, Cele zece porunci în
iubire; sau: „insuflu în izvor/ milenii/ ruinătoare
lutului (?)/ în arcul zbor/ pictez vecernii”, Din spuza
vremii), Cristina Ştefan îşi maturizează discursul,
devine mai controlată în emisie, odată cu volumul
Călătorie pe un ciob de stea, unde multe pretexte
provin din zone livreşti, în maniera „introspecţiilor” de
sugestie filosofică, punând la încercare reflexia şi
„închipuirea/ întunericul din lăuntru”. Poemele capătă
un plus de gravitate şi contur iluzoriu: „Primul strigăt/
a scris un labirint/ nedezlegat/ şi-n jurul meu/ cărările
de teamă.// Stăteam în cerc/ Veneau căderi/ Neviitoare
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întrebări/ Erau seminţe umbrei./ Un punct în univers/
Deasupra lui rotesc/ Ereţi avizi...// Privesc în jur/ Cum
cad pe zaruri/ Noi puncte./ Haotic sens/ În marele
album./ It happens.” (Introspecţie kantiană) Câteva
epistole către Melchior dau relief acestei „călătorii cu
ochi pătrunzători” în viaţa de dincolo de imaginar,
cum îşi doreşte undeva: „Uite, îţi scriu/ fila idilică/ pe
care mi-o ceri/ în pofida dorinţelor mele/ lacustre şi
terne: La cumpăna plopilor/ Între ruguri de muri/
Singur furat nopţilor/ Tu să mi te juri./ Îţi mai scriu/
fila barocă din iarnă/ în pofida visului meu/ despre
corbii nevermore...” (Melchior, ultima filă) Se ştie,
Melchior este, alături de Gaspar și Baltazar, unul
dintre Magii de la Răsărit care au mers să-l vadă pe
pruncul Iisus, după nașterea acestuia. E menționat în
scrierile religioase și literare ca fiind cel mai în vârstă
dintre magi, rege al Persiei, aducând aur în dar lui
Iisus. Adaptarea poetică e interesantă. Se remarcă
totodată o glisare spre vizionar, pe calea unui dicteu
din „zarea clipei”, de sorginte nichitiană: „Caii trec
prin cimitir/ adulmecă zodii/ de copite sfărâmate// În
ecoul roţilor grele,/ gândul se-afundă în seminţe/
lutoasă forare la mame/ contemporane mereu/ cu
ţărâna purtată de fluturi.// Groparule!/ Adapă-ţi caii!//
Ia-ţi în primire urcioare/ cu sângele duminicilor,/
vânzătorule de stele!” (Vânzătorul de stele) Imagismul
se optimizează, găseşte resurse în cursul simplu al
reveriei lexicale: „tac/ până unde frica/ tremură în ploi/
tac/ până la marginea umbrei/ fără arbori/ pe când
coboram/ printre toamne/ muţi/ însingurări ale iubirii/
tac/ până la stingerea/ strigătului/ odată cu bezna.” (Pe
muchie de strigăt)
„frică de ce vezi din vizuina albă/ codul secret
îndreaptă capcana spre tine”
Scriind mult, aluvionar, din plăcere, în gesturi
delicate şi cu lecturi selecte (Cezar Baltag), Cristina
Ştefan a reuşit nu mult după debut să-şi afle făgaşul de
autenticitate expresivă de care ducea lipsă. S-a adaptat
la modernitate, cum se spune. Cert, avem de a face cu
o perfecţionistă veritabilă, care s-a luat în serios şi
crede din ce în ce mai mult în ceea ce glăsuieşte prin
stihuri. Aşa de pildă, Locuri şi umbre (2012) se
deschide cu o remarcabilă baladă alegorică, unul din
cele mai frumoase poeme ale acestei autoare,
influenţat poate, ca atmosferă, de stagiul de studii
irlandez: „a îmbătrânit un bun prieten/ locuieşte incert
pe malul oceanului/ îl poate privi numai seara/ prin
resturile zilei/ lumina gândurilor/ îl orbeşte şi atunci se
retrage/ în coliba lui imaginară din stuf/ înăuntru nu
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există tavan/ el ne cuprinde cerul/ dintr-însul îşi face
stele/ şi prin el cad galaxiile/ cum pânzele depărtării
durute/ înăuntru nu există pereţi/ şi bătrânul înmoaie
ziduri/ deschide ferestre inventează tablouri/ mobilier
şi covoare peste încleştarea cugetului/ doar de oglinzi
îi este frică/ bunului meu prieten/ să nu-şi râdă
homeric/ când îşi reflect locuinţa/ de aceea seara
priveşte oceanul/ lucind ireal stele iscate/ de un cer
răsturnat şi bătrân.” (degrabă va veni iarna, suflete)
Tot acum îşi fac loc un fel de compoziţii plastice,
exerciţii de cuvânt şi culoare, între pastel şi natură
statică, din universul imediat, incitatoare de imagine şi
bune conducătoare de lirism prozaic: „azi în lumina de
amurg văd altfel/ poza în sepia/ cu o ramă de lemn
grunduit/ străbuni maronii par cerberi ai vitrinei// îmi
dau seama că praful/ e depus genealogic/ la păstrat în
nimicuri artizanale/ veacuri familiale.../ câteva
sfeşnice din metal/ un serviciu de ceai miniatural// trec
sfioasă pe lângă dulap/ de parcă dintr-o criptă/
osemintele/ mă privesc mustrător// aleg piesa de
rezistenţă/ un ou alb cu incrustaţii nisipii/ şi azi mi-e
teamă de el/ nu-mi dădeau voie să-l deschid/ şi
credeam că va ieşi/ o namilă de duh/ vreun cavaler în
zale/ să urle la mine/ că i-am făcut neamul de râs...”
(gogleze în sepia şi cheie, unde gogleze ar însemna
sporovăială, vorbe frumoase și goale spuse cuiva;
etimologie necunoscută). În aceeaşi notă, încearcă şi
un experiment, comentând poematic lucrări de
sculptură semnate de Iulia Oniţă (1923-1987), elevă în
portretistică a marelui Ion Irimescu, cu prilejul unei
expoziţii retrospective la Bacău, din 2010. Îi dedică
sub numele de Ylmira (!), probabil spiritul care animă
lucrările, un ciclu de interpretări lirice impresioniste,
căutând să releve tâlcuri nedesluşite din „mişcarea
nemişcată” a pietrei şi a bronzului: „Yamira este
mereu alta,/ portrete de nicăieri mijlocesc/ echilibrul/
cutează/ reculegerea ta.// – Cuvintele cercuri/ pe nisip/
cearcăne dau târcoale,/ ochii orbi/ rotund smulg
strigăte/ din vârful pietrei,/ până în apa pietrei de
moară./ Mâinile seceră cearcăne/ numelui tău,/ fiorului
tău,/ dălţilor tale.”
Tot spre un experiment se îndreaptă dialogul poetic
pe internet cu scriitorul israelian Adrian Grauenfels (n.
1946), originar din România, dialog sub formă de
„colaje”, reunite în cărţile Ceai cu Adala şi Zen
absolut, Adala fiind alter ego-ul poetei noastre. Cei doi
nu se cunoşteau, pur şi simplu s-au întâlnit prin
hazard, în taifasul virtual. Se iveşte un prilej pentru
„colecţionara cerului”, cum îşi spune undeva, de a
înfăţişa, printre textele epistolare, bacovianismul,
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cultul poetului de provincie, de la el de acasă, de sub
Măgura plumburie, iată: „nu ştiu cine-i poetul,/ poate
numai lui îi răsare zarea/ vrafuri de hârtie mai departe
mai departe/ zumzăie din ierburi negre/ se ascunde
melc în murmur/ se ascunde-n epitaf.../ cântăreţ de
romanţe furate sirenelor/ dar numai necunoscutul poet
tristul/ ftizicul beţivul/ perorând în taverna albastră/
nefacerea poeziei/ numai acela recunoaşte azurul/ şi
azurul îi scrie-n tiparniţa noimei/ adevăr necitit.”
(Poetul tace, poetul împotrivă) Poezia Cristinei Ştefan
devine din ce în ce una descriptivă şi „acţionistă”, cu
multe verbe şi cu tot mai puţine ornamente tropice.
Merită să cităm: „Iau liniştea altfel/ unui timp de
octombrie risipită printre degete/ o aşez pe faţa de
pernă dantelă o melodie/ nu, nu un blues!/ ceva Sophie
Zelmani sau Tony Bennett/ nu mă atinge decât pe
umăr/ o culoare de toamnă/ alege-o din bazarul
femeilor/ care te-au iubit minulescian/ e timpul frumos
acum/ avem o oră de diferenţe între copac şi rouă/
între izvor şi nuferi/ diferenţe de uitare diferenţe de
amintiri/ avem radicalul unei ore nebune doar e
octombrie/ colecţionara cerului de păsări căzute.”
(Ghidul luminii). În intensitatea verbală, autoarea se
convinge că poate ajunge la poezie prin meditație sau
printr-o experiență spirituală intensă, prin acţiunea de
sine care se împlineşte în contemplaţie: „locuiesc în
cuvintele astea/ ele sunt răsărituri, sunt ploi, sau poate
trâmbiţe/ ele nu urgisesc, nu iubesc, nu urlă/ merg prin
aerul dealului/ fără formă şi fără culoare/ sunt flăcăris
în coajă/ sunt înfiorări de univers/ sunt volburi
dedesubtul naşterilor/ fără istorie...” (locuire);
„dintotdeauna mi-a fost teamă de întuneric/ dar îl scriu
dinlăuntru/ pe varul lumii mele de dincoace de ziuă/
tocmai pentru a-i îmblânzi/ neţărmurirea nocturne vin/
răspunsurile.../ sunt o nocturnă/ nu te visez/ cum nu
visez lumini/ mi-e de ajuns înnoptarea/ acelei păsări
albe de lângă mine.” (suportabilul zid)
„puteam să ruinez toată realitatea/ sau să
vindec/ scleroza acestui vulcan numit poezie”
În continuare, apar destule compuneri ingenioase,
înclinate spre ludic şi poantă hedonistă. Punct şi de la
capăt propune „un cântec de inimă dadaist”, care arată
aşa: „altei tinereţi i-albesc un crâng/ şi iarna care va
veni/ o vei plăti de la cer la pământ/ cu un singur
cuvânt/ capăt de om!”; sau: „adulmec iubirea
descusută/ prin jocul fumului/ de a-i fi/ uitare de
mine”; sau: „gândul meu se bloca într-un mac/
singular cu umerii goi/ de pe deal coborau vâlvătăi/
murii mei murii tăi...” (crochiu vesel) Materia
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volumelor Culegătorii de flori şi 10 zile din martie dă
curs vocii sociale, se ocupă de fragilitatea existenţei în
lumea de azi şi reia tema fricii, impregnată ca de o
pedeapsă pentru noua epocă de ostilităţi şi pandemii
negre, pe care o traversăm: „în zori traversează oraşul/
umbrelor noastre secrete/ turmă de animale sociale/
alergând spre rut şi mâncare” (ultima inexistenţă).
Poezia îşi dispune „grădina de umbre” în construcţii
morale elaborate: „când vine frica/ singură în dricuri
negre/ trece pe străzi/ căutând porţi, uşi, ferestre...// ne
ascundem când vine frica/ sorocul scutură prapurii/ şi
cioclii se-ncruntă urât/ dacă nu avem ştampila pe
frunte/ (clamp!) FRICA!/ un alai de noiembrie
clănţănind.” (***); „frică de ce vezi din vizuina albă/
codul secret îndreaptă capcana spre tine/ poţi să cazi în
propriul laţ/ pânda ţi-este nod în gât/ şi cea mai mică
eroare de văz/ şi sugrumă dilema de aer...” (***). Se
vorbeşte despre „poezia talibană”, „ura sărăcind
minţi”, „sânge de cer”, „vânt din gâtul destinului”,
„memoriei mele i se face frig”, „apusul cade şiş peste
lac”, „mă închid în umbră”, „vântul striga în
anagrame”, „mi se pare că tai lanţuri/ cu vorbele
mele”, „păianjenii de vise”, „ştii că scrii negru
conturat”, „este o întreagă critică literară/ a străzilor
bătrâne”, „am citit atâta suferinţă înrimată”, „ne iubim
în vis/ ca o periferie a vieţii”, „iubirea se pierde/
precum poezia, încet”, „merg cu bizarul de mână/ pe
străzi printre case şi oameni”, „poeţii devin nuanţe/
închise, nedescoperite de lume/ ermetizate” etc. Ni se
confirmă o gândire poetică activă, lucidă, dornică de
formulări originale.
Impregnat de spirit bacovian este recentul volum
Oraşul (2017), printre reuşitele acestei autoare cu totul
devotată spaţiului natal, în care caută tradiţii, modele
şi privelişti. Nu neapărat pentru că aduce un elogiu
impunătoarei statui din bronz (3,26 m) a marelui poet,
realizată de Constantin Popovici (1938-1995) şi
dezvelită în 1971, în centrul urbei – „oraş al unei
singure statui.../ pe soclul simplei frumuseţi viersuite”
(Oraşul meu bacovian), ci pentru că află, recuperează,
incită imaginar rudimentele afective ale universului
propriu autorului Lacustrei, intrând în atmosfera veche
a târgului şi în mitologia provinciei, care-şi continuă
neobosit ruina. Poeta se vrea „mugur” şi discipol al
„solitarului pustiilor pieţe”, îi continuă cu meşteşug
traseele, îi imită nevrozele şi tot ca şi el consemnează
semnele funeste din jur: „în oraș mirosea a tămâie/
fanfara bufnea monoton/ lângă mort eram vie/
tremurând, tremurând în palton/ ultim ceas petrecut
împreună/ ultim drum printre oamenii vii/ ne priveau
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cum de viață se-adună/ ochii morți/ ochii lor/ ochii
mii/ vântura a-ngropare de iarnă/ şi în frig începea să
dispară/ mâna tânără-n mâna bătrână/ suflul meu
mugur din tine/ m-a lăsat jumătate afară/ lespedea
trasă pe mine.” (cea mai simplă elegie). Apocalipsa lui
Bacovia capătă alte accente şi ele trimit cu gândul la
recentele poeme crâncene ale lui Ovidiu Genaru,
doctrinarul „sectei”: „orbecăim pe străzile-nflorate/
printre ronduri coafate cu lalele/ şi salcâmi aprinşi/
saltimbanci prin cluburi şi terase.../ mâncăm arșița lor
de parcă noi am lucit-o/ în ochii mieilor/ mâncăm
ouăle din cuiburile lor/ de parcă am ști să ajungem la
ele/ de parcă am cunoaște urma/ de călcâi desculț
făcută ochi/ și vedem noi/ necuprinsul pâlpâit în opaiț/
așa orbecăim pe străzile moderne/ de lună mai/
înfundându-ne în vene/ grăsimea adunată deasupra/
cerului alor noștri/ fără să știm cine unde a fost și de
ce…” (dicteu de florar) Prezentul nu opreşte prăpădul,
ci îl amplifică; vechile cartiere se sufocă în drame
morbide şi crize diluviene: „oraşul cu plopii balans/
între străzile verzi/ plumbuieşte fotografii/ în pereţii
caselor vechi de la gară/ plouă/ şuieră trenuri golite/
prin pasaj miroase a râuri mucegăite/ în parc/
recensământul statuilor aplecate/ a eşuat printre bălţi şi
melci.../ oraşul melcilor de mucava/ îşi încape nervii/
între malurile mării de vânt” (ab urbe condita); „prin
cartierul meu/ tighele metalice asurzind în claxoane/
mall-uri vultureşti/ au cuiburi largi rupând starea
lumii/ pe locuri vechi numite/ Podul cu Lanțuri,
Pompierii Vechi,/ Grădina Publică, Bacău Piatra/
Câmpul Poștei,/ oamenii citesc într-o mie de limbi/
firme stupide...// numai noaptea/ câinii latră ca-n
secole cu lămpi de gaz/ scoţând din dulapul cu vise/
aburii Bistriţei...” (oraşul meu); „oraşul tuşeşte/
tremură din toate ornamentele de Crăciun/ a uitat
târgul de oale/ la podu cu lanţuri/ şi piaţa florescu/
unde adormeau beţivii de la macu roşu...” (firesc
bacovian) E un meleag în care umbrele sunt mai
active, mai prezente decât oamenii şi ele stau la pândă
şi provoacă enigme: „ într-un loc fără oameni/ din
viscol în noapte/ s-au trezit umbrele/ vuiesc pe străzi/
stridente şi dezordonate/ răscolesc/ să deschidă
ferestre...” (sunet de bas); „după Bacovia au rămas în
oraş/ câteva umbre/ şi-o noapte a fluturilor de prin
plopi...” (după Bacovia)
Fără să cadă în pitoresc, Cristina Ştefan întăreşte
legenda poetului „materiei plângând” şi al „golului
istoric”, adeverind melancolia depresivă a provinciei
„noianului de negru”.
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rând, în crearea unor secvențe discursive
minimale, ca și cum naratorul nu ar fi
interesat de articularea unui mesaj extins.
Programîndu-și, aparent, discursul la nivel
de lexem, adică de unitate minimală de
semnificație, naratorul se comportă într-un
mod în care relațiile sintactice sunt un rău
necesar și acceptat. E și motivul pentru
care felul în care sunt gîndite cele două
texte
constitutive
ale
volumului
favorizează un registru al divagațiilor
compensatorii (de multe ori imprevizibile)
pe fondul unei diluări programatice a ceea
ce înseamnă intriga în accepție clasică.
Desigur, experimentele literare și
„ingineriile textuale” nu sunt noi, în sine.
Nouă este căutarea în sine, prin care acest autor
încearcă să se delimiteze de căutărilor celorlalți
postdouămiiști, dincolo de realismul minimalist
sau de transrealism. De altfel, ceea ce scrie IonDaniel Pestrea (mă refer strict la volumul de
față) se apropie de acel mod literar de
amalgamare/ încorporare a unor elemente ce țin
de zona fantasticului cu elemente ce vin din
lumea percepțiilor imediate, adică de senzorialul
exploatat de realismul naturalist. Oricum,
blogurile (și multe edituri considerate (încă) neexperimentale) adăpostesc de mult asemenea
producții. Rămâne de văzut acel plus valoric
(când există) adus de către asemenea realizări.
În căutarea unui stil cît mai original, autorul
(dincolo de acele ecouri acceptate din operele
unor mari creatori) este un contestatar multiplu:
în plan cultural sunt renegate modele literare
consacrate, în spațiul civic-social, tot ce este
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Într-o manieră deliberat provocatoare, proza
scrisă de Ion-Daniel Pestrea pare a se înscrie (la
o primă lectură) în linia unui „textualism” adhoc cultivat de unii autorii de prin anii 80,
modalitate estetică sui-generis despre care
autorul volumului Trei yeti cucuieți, (editura
Letras) e posibil să nu fi aflat (încă) mare lucru.
Privită astfel, intenția este vizibilă încă dintr-un
titlu în care sugestia intertextuală este bipolară;
de aici pornind, putem accepta mai multe:
plurisemantism, jocuri semiotice, un fel de
comic, alteori (și) și poeticitate ad-hoc, intertext,
manifest existenţial, refulare, intenții de a exersa
pe plaja unui neorealism repede abandonat, ceva
fantastic, mai mult sau mai puțin absurd, sugestii
de ordin psihologic, narațiune diluată,
compensate de descrieri și portretizări neașteptat
de dense, secvențe biografice prelucrate într-un
canon original (din care grotescul, horror-ul,
absurdul nu lipsesc), multă improvizație ce
suplinește intriga obișnuită, o onomastică
ultrasemnificantă…Dincolo de această primă
aparență, dincolo de experiment, textele din
acest volum trimit însă și spre un plan de
adîncime, a cărui sens e mai mult sau mai puțin
încifrat, relaționînd cîmpul literar cu alte
domenii ale imaginarului.
Un autor (de bună seamă retras în sine însuși,
așa cum îl relevă textele) cultivă o literatură
experimentală, în care poți descoperi (și) ecouri
bine prelucrate din Proust, Kafka, Pessoa, Serge
Brussolo, Stephen King, Ray Bradbury, Joyce,
poate ceva din Haarms, Urmuz, fără ca vreunul
să devină dominant; metoda adoptată de
prozatorul despre care vorbim constă, în primul
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convențional,
instituțional,
comunitar.
Dislocările, predicțiile lingvistice, imprecațiile
precum „gogoși mierlite!” sau „pe sfîntul
Curry”, jocuri semantice și multe alte procedee
se înscriu în această formă de negativism, de
refuz visceral, de anulare a ceea ce este prestabilit. În primul text, Trei yeti cucuieți, Migoii,
monștri distrugători (în număr de trei) apar
tocmai pe acest fond: „Nu era deloc pregătit
pentru spectacolul care-l aștepta pe dreapta
autocarului. Ușa era smulsă și aruncată ca o
aripă tristă, geamurile sparte. Interiorul fusese
devastat de o forță superioară. Deși îi era o
foame de lup, Grațiel încerca să înțeleagă, cu
puțina judecată rămasă, ce se întîmplase,
proporțiile tragediei pe a cărei scene intrase.//
Scaune eviscerate cu burți buretoase căscate
hidos, fragmente de plastic, fîșii de pînză,
țesături amputate, mutilate, sticlă, hîrtii
împrăștiate, urme de ghiare pretutindeni, o
capodoperă de haos impecabil. Ce vietate
turbată făcuse asta?// Și mai important: unde
erau pasagerii, șoferul? Se refugiaseră în halele
fabricii? Ori soarta lor era alta, mult mai crudă,
mai nemiloasă?
În ambele proze se realizează o întruchipare
animalică a fricii, a panicii (în prima Migoiul, în
a doua proză, Anomalia, Tiranovulpea); de la
înregistrarea atentă (cu finețe de seismograf) a
semnalelor trimise de un real presupus
periculos, rău intenționat, personajul-martor
operează specific realizînd un transfer al
propriilor percepții, hiperbolice, către un simbol
animalier al fricii devenite maladive, un
monstru, un construct ad-hoc. Într-un oraș deja
atins de „iadul alb”/ zăpada viscolită, Grațiel,
personajul subiect al primei proze este un
urmuzian, pînă la un punct, căutînd mereu
singurătatea, temîndu-se de cei din jur, începînd
cu soția. În căutarea unor mici cîștiguri
suplimentare, el practică (pe strada Elanului!) un
mic comerț, fiind agent de vînzări (obiecte de uz
casnic) prin apartamentele din zonă. Ceea ce
vedem în povestire este rodul percepțiilor sale
exacerbate, în sens deformat maladiv al
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cunoscutului „simț enorm și văz monstruos”.
Marginalizat, pierdut într-un pustiu urban,
aproape „eroic” în fața spaimelor sale, căutînd în
van căi de relaționare, Grațiel devine un
personaj interesant, un prizonier într-o junglă
urbană, așa cum percepe el orașul; tot prin
intermediul său ne apropiem și de cealaltă fațetă
a terorii, reprezentată de cei trei monștri
„răzvrătiți și înfometați” Cultivînd un ingenios
salt al discursului, rima interioară neașteptată,
apropierea dintre ermetic, absurd, parodic,
superficial, popular, textul poate deveni original,
după așteptările autorului, conturînd și alte
praguri de semnificare: „…întrerupem
emisiunea pentru a vă aduce la cunoștință
Primul Comunicat Urgent al Comandamentului
Central de Iarnă al Orașului, legat de o situație
neprevăzută survenită în ultimele douăzeci și
patru de ore, pe fondul urgiei albe. Iată ce spune,
citez: // Atențiune! Atențiune!// Către toți
cetățenii cinstiți, în orice cartier locuiți!// De ieri
în oraș au fost observați, trei yeti cucuieți,
răzvrătiți și înfometați!// Cineva i-a văzut în
parcul Poligon, rășleți, altcineva a raportat că sar
peste nămeți.// Unui domn ușor euphoric, i s-au
părut amabili, dar cei mai mulți care i-au întîlnit,
spun că-s abominabili!// A nins abundant și e
viscol pe străzi, nu uitați! În casă mai bine stați,
ușa încuiați!// Pe afară, după căderea nopții, nu
vă aventurați!// Vă informăm că trei yeti cu
musteți, îndrăzneți, cucuieți, în oraș au fost
depistați!” Cu un comic onomastic în zona
absurdului, cu viziuni grotești („cîinele vacă”),
cu surprinderea aplicată a comportamentului
declanșat de panică, adăugînd descrieri
coșmarești convingătoare, această primă proză
lui Ion-Daniel Pestrea din volumul de față
suscită un interes real.
A doua proză, Anomalia, deși pare și mai
mult plasată în sfera unei narațiuni difuze,
cîștigă evident în fața unui lector care caută și
gustă din atu-urile unui absurd construit și deconstruit. Subiectul, Jory, poate fi o reprezentare
post-urmuziană, inițial. Proza în sine (inclusiv
ca o posibilă povestire de dragoste, cum s-ar
CONVORBIRI LITERARE

putea interpreta pe alocuri) e definită în cadre
specifice oniricului, coșmarescului, visului
prelungit, delirului, absurdului, cu toate
apropierile și suprapunerile admise: „Cel
important, a cărui față în gustă amintea de capul
unui crap mare, pe care îl avusese nu de mult în
farfurie, și care-l obseda, zise: // - Muoa! Mțuu,
mțooa, hmmțțuuu, sorbind aer prin pîlnia
subțiată, gâtuită, a buzelor țuguiate lung,
aproape cît un fluier, articulînd ceva-ceva, dar
sunînd mai mult a tuturugă de copii.” Și tot în
linia absurdului ultra-semnificant, povestirea
inversează constant stări de fapt consacrate la
nivel de social, regn, habitudini, improvizînd
inclusiv la nivel lexical, semantic, cu intenție
explicită: ”Trotuar, pavat pe vremea faraonului
Gelaus III, șosea turnată în vremea reginei
egiptene Marigold, strada selului, mîncată pînă
la os, cu o palmă de praf deșertic, foarte instabil,
aruncat în aer până la mari înălțimi, relative,
chiar și de trecerea taligilor, vehicule trase de
măgari, cu oameni, dintre care cel mai aprig
exemplar aleargă încet, și poate fi depășit cu
ușurință și de un alergător mai grăsuț,
rubicund.// Săracii măgăruși, hrăniți cu ciulini și
iarbă, se reped cum văd o hîrtie, un ambalaj, și
rumegă prelung, cu poftă. Boii din taligă
folosesc ciomege lungi, fiindcă, uneori, măgarii
devin capsomani. Văzuse cu ochii lui un bou
ciomăgind un măgar.”
Proza excelează în transmutări ale unui real
perceput subiectiv, mergîndu-se pînă la viziuni
coșmarești, putînd fi asemănate cu unele
secvențe desprinse din filmele făcute după
romanele lui Stephen King („Retras în camera
șifonierelor, gardieni înalți, maronii și
misterioși, Jory își trase sufletul, și abia acum
mintea cuteză să se arate, ieșită din ascunzătoare
cu aere de cicerone, să despice în 44 înțelesurile
ascunse ale pînzei intitulate Micul-dejun al
Tiranovulpii.” Consecvent cu o metodă aplicată
în primul text, naratorul insistă asupra modului
în care subiectul personaj îi vede pe ceilalți. Sunt
percepții ce selectează, filtrează, denominează
date ale unei lumi posibil ne-agreate,
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considerate, la rîndu-i, un pericol, E o întreagă
anomalie, reprezentările acesteia neputînd fi
decît anomalii, la rîndul lor. Bizarul e
atotstăpînitor, începînd cu blocul din care apare
„omul cu ghiul”, cu „mucozitățile cleioase
translucide”, cu o persistență simbolică a vomei,
cu schimburile dintre regnuri (descrieri în care
abundă melci, aligatori etc.), cu tema bastardului
(personajul, descoperim în treacăt, e scriitor,
ceea ce explică multe). Creații ale acestui gen de
imaginar sunt Bastardul, Miriapodul și,
întruchipare a răului absolut, Tiranovulpea.
Aceasta, desprinsă dintr-o angoasă declanșată de
prezența unor meșteri, devine o încarnare
sublimate a spaimei viscerale devenite opresive;
se poate spune că prezența insolentă a meșterilor
e cea care favorizează, pînă la ființare, idea
monstrului în sine. Extrapolînd, narațiunea (cît
este, în sensul obișnuit) poate fi înțeleasă ca o
revoltă imaginată prin mijoacele comentate pînă
aici împotriva comunității în care predomină
„mocofanii”, împotriva civilizației Marconi și
toate cîte derivă de aici. Într-o posibilă
rezumare, e vorba de orașul catastrofic
(anomalia), în care degenerarea merge pînă la
capăt, lăsînd drum sigur răului reprezentat
simbolic (cuplul om/ măgar, într-o taligă
(teleagă, adică o căruță ridicolă, nefuncțională)
trimite spre o imagine a unei instituții prinsă în
distrofie, cum numai Hipercity poate oferi.
Așa cum arată cele două texte din volumul de
față, Ion-Daniel Pestrea este un autor care caută
să se desprindă de „mode” și de influențe,
literatura sa fiind un experiment ce suscită
interes atît din perspectiva scriiturii, cît și din
perspectiva asocierilor diverse care sunt făcute
la nivelul unui imaginar complex, rezultat din
forme originale de reprezentare a unui real
perceput atipic. Nu știm cum va evolua ca
scriitor, dar viitoarele sale volume pot fi
convingătoare, în mod evident.
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IN MEMORIAM DAN MĂNUCĂ
Diana BLAGA

În mai 2017, unul dintre numele care au dat
valoare școlii filologice ieșene, profesorul,
criticul literar, cercetătorul și cronicarul Dan
Mănucă, se stingea din viață chiar înainte de
împlinirea vârstei de 79 de ani. În aceste
condiții, volumul pe care o parte dintre cei
îndatorați activității sale de cercetare și de
îndrumare îl pregăteau pentru sărbătorirea sa
odată cu vârsta de 80 de ani s-a transformat
dintr-un proiect aniversar, sărbătoresc, într-unul
comemorativ. Dan Mănucă 80. In memoriam
apare astfel în 2018, la editura bucureșteană
Tracus Arte, sub coordonarea Ofeliei Ichim și a
Emanuelei Ilie și editat de aceleași și de MariusRadu Clim.
Volumul, prezentat de editori drept „un gest
modest de gratitudine culturală” față de
activitatea și viața dedicate studiilor filologice
ale lui Dan Mănucă, este structurat în două părți.
Omul și opera este cea dintâi, cuprinzând texte
care surprind personalitatea criticului Dan
Mănucă, dedicarea Profesorului, rigoarea
cercetătorului, precum și rezultatele concrete ale
acestor ipostaze care alcătuiesc portretul total al
filologului. Cea de a doua secțiune, Critică și
istorie literară, cuprinde, după cum însăși titlul
o indică, studii de critică și de istorie literară pe
teme diverse, care se întâlnesc cu punctele de
interes ale cercetărilor lui Dan Mănucă:
specificul istoriei literare, spiritul critic junimist,
eminescologia, literaturile de limbă română ale
diasporei, ale provinciilor române de dincolo de
granițe. Aceste două secțiuni sunt precedate de
articolul dedicat criticului din Dicționarul
General al Literaturii Române, ediția a doua,
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articol semnat de Remus Zăstroiu, și de o
Bibliografie Dan Mănucă, în care sunt incluse
volumele semnate de acesta, cele scrise în
colaborare, edițiile îngrijite de domnia sa și
studiile și articolele publicate în periodice încă
din 1957.
Recurgem, la rândul nostru, la o prezentare
succintă a activității culturale a subiectului
acestui volum. Dacă debutul publicistic s-a
realizat în 1957 cu o serie de texte polemice,
pamflete, apărute în revista studențească ieșeană
„Cuvântul nostru” (în care semnează drept
„Logofătul Dracula”), cel editorial are loc în
1971, sub titlul Scriitori junimiști (apărut într-o
a doua ediție în 2005), atenția fiindu-i îndreptată
asupra numelor de fundal ale Junimii, nume care
conturează totuși un spirit al societății literare
ieșene, care susțin ideile propulsate de figurile
centrale. Acestui prim volum îi urmează o paletă
largă și variată de studii: Critica literară
junimistă (1975), Argumente de istorie literară
(1978), Pe urmele lui Mihail Sadoveanu (1982),
Lectură și interpretare. Un model epic (1988),
Analogii. Constante ale istoriei literare
românești (1995), Liviu Rebreanu sau lumea
prezumtivului (1995), Introducere în opera lui I.
Al. Brătescu-Voinești (1997), Perspective critice
(1998), Pelerinaj spre ființă. Eseu asupra
imaginarului poetic eminescian (1999),
Principiile criticii literare junimiste (2000),
Opinii literare (2001), Literatură și ideologie
(2005), Restituiri (critica criticii) (2007),
Oglinzi paralele. Secvențe eminesciene (2008),
Cronici literare (2016).
Studiile acestea sunt rezultatul dedicării unei
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vieți în slujba cercetării lumii literare din postura
de profesor la Catedra de Literatură Română „G.
Ibrăileanu” a Facultății de Litere din Iași, din cea
de cercetător (din 1963) și, ulterior, director
(1990-2009) al Institutului de Filologie Română
„A. Philippide” din cadrul filialei ieșene a
Academiei Române, precum și din cea de
cronicar al secțiunii de critică a criticii din
paginile „Convorbirilor literare” (cronici
adunate în volume, printre care și ultimul
menționat mai sus). Munca în cadrul Institutului
pe care l-a condus îl plasează printre
colaboratorii de prim rang la crearea
Dicționarului General al Literaturii Române
(vol. 1-7, 2004 – 2009) sau, anterior, la crearea
Dicționarului literaturii române de la origini
până la 1900 (1979). Totodată, se numără
printre editorii primului volum
din
corespondența lui G. Ibrăileanu (1966),
responsabil de capitolul Paul Zarifopol. Un
eveniment editorial important l-a constituit
publicarea în 1980, în traducere din limba
germană de Horst Fassel, a Jurnalului lui Iacob
Negruzzi, prefațat și adnotat de Dan Mănucă.
Textele primei părți vorbesc, după cum
spuneam, despre personalitatea criticului, despre
Profesorul și despre prietenul cultural Dan
Mănucă. Textele sunt semnate de colaboratori și
prieteni ai domniei sale, de discipoli deveniți
mai tineri colegi. Dacă în unanimitate se
vorbește despre integritatea academică a
criticului și istoricului literar, de rigoarea pe care
a impus-o actelor proprii de cercetare, precum și
celor desfășurate în cadrul Institutului „A
Philippide” sub atenta sa supraveghere, textul
lui Mircea Păduraru, Dan Mănucă,
temperamentalul, se oprește, cu ochiul celui care
l-a cunoscut îndeaproape, asupra unei ipostaze
mai puțin cunoscute a omului de litere, și anume
cea a polemistului, care nu se ferește de
formulări incisive acolo unde le consideră
necesare. Textul, necrolog din paginile
„Convorbirilor literare”, nu este lipsit de nota
afectivă, Mircea Păduraru operând o reîntâlnire
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cu Profesorul pe calea lecturii operei sale. De
altfel, această dimensiune care pătrunde în
culisele relațiilor interumane ale Literelor ieșene
este cuprinsă și de celelalte texte semnate în
această secțiune de mai tinerii profesori
universitari de la Catedra de Literatură Română
„G. Ibrăileanu”, Emanuela Ilie, Doris Mironescu
și Antonio Patraș, studenți, discipoli și apoi
colegi ai Profesorului Dan Mănucă. Omagiul
semnat de Doris Mironescu (Dan Mănucă.
Despre materialitatea literei) invocă această
ipostază drept model pentru profesorul aflat la
început de drum. Emanuela Ilie evocă indirect
studenția marcată de figuri precum cea a
Profesorului Mănucă, în care tinerii studenți
identificau „materializarea (meta)didactică a
ideii de cercetător științific de cea mai aleasă
ținută” (Dan Mănucă. Fidelitățile istoricului
literar), iar Antonio Patraș consemnează una
dintre lecțiile supreme transmise de Profesorul
Mănucă, „Profesorul de la care am învățat că
istoria literară ne poate ajuta să înțelegem mai
bine trecutul și, înțelegându-l, să nu ne mai fie
rușine că suntem români. Din Moldova, din Iași
sau de aiurea. Dar nici să ne mândrim cine știe
ce numai cu atâta lucru.” (Sensul tradiției și
farmecul discret al istoriei literare). Pentru
generațiile actuale de studenți ai Facultății de
Litere din Iași, Dan Mănucă reprezintă unul
dintre acele nume de legendă ale filologiei
ieșene (precum Liviu Leonte, Elvira Sorohan
ș.a.) cu care am făcut cunoștință nu doar prin
intermediul studiilor riguroase semnate în anii
de activitate, ci și prin portretele pe care
Profesorii noștri le-au făcut domniilor lor,
Profesorii care i-au format.
O altă serie de texte din această secțiune
analizează fie activitatea cercetătorului și a
directorului de Institut filologic (Ofelia Ichim,
Directorul Dan Mănucă), fie activitatea de
cronicar literar (Mircea Popa, Dan Mănucă la
oficiul critic al „Convorbirilor literare”), fie
direcțiile cercetărilor sale (Mihai Cimpoi,
Junimismul canonic în viziunea lui Dan
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Mănucă; Cornel Munteanu, Dan Mănucă –
discursul critic polivalent ș.a.), fie sunt recenzii
la volumele criticului (semnate de Constantin
Cubleșan, Vasile Spiridon). Toate dau însă
mărturie și despre omul Dan Mănucă, despre
prietenul în unele cazuri, precum cel al lui Horst
Fassel, vechi colaborator al istoricului literar.
Vocea lui Dan Mănucă se face auzită nu doar
prin citatele invocate de autorii textelor, ci și
direct, în două interviuri pe care Cassian Maria
Spiridon i le-a luat criticului și istoricului literar
în 1998, respectiv 2008. Acesta ni se prezintă
încă de aici drept un descendent al spiritului
critic junimist, pentru care valoarea estetică
primează. Dedicarea se citește dintr-o declarație
precum aceasta: „Critica și istoria literară mi-au
dat posibilitatea de a fi liber și de a fi eu însumi.”
În cea de a doua secțiune, Critică și istorie
literară, textele sunt semnate de către specialiști
din țară și din străinătate, în limbile română,
engleză, franceză și italiană. Această parte se
deschide cu studiul Începuturile literaturii
românești moderne. O recapitulare, în care
Mircea Anghelescu amintește nevoia reluării
discuțiilor privind periodizarea literaturii
române, pentru o înțelegere mult mai complexă
a evoluției sale ulterioare, în contextul apariției
unor noi date și a lărgirii sferei literaturii. O
parte dintre textele acestei a doua jumătăți a
volumului dedicat lui Dan Mănucă urmăresc
recuperarea unor figuri uitate ale lumii literare
românești, precum Ioan Pop Florantin (Ana
Alexandra Sanduloviciu, Ioan Pop Florantin,
precursor al fantasticului românesc) sau
bucovineanul I.E. Torouțiu (Lora Bostan, Ilie
Torouțiu – un ctitor bucovinean al istoriei
noastre literare). În studiul său Mihail
Kogălniceanu: literatură și ideologie, Bogdan
Crețu urmărește opera literară a omului de
cultură, văzând în ea o altă fațetă a acestuia, una
care îi întregește portretul cultural. Cu insistență
asupra Iluziilor pierdute, concluzia criticului
literar este că actualitatea acestui început de
roman nu poate fi decât una ideologică, iar nu

estetică.
În cazul altor autori putem identifica
reîntoarcerea la teme sau scriitori care le-au
captat atenția critică și cu alte ocazii. Mircea A.
Diaconu se oprește asupra lui I. L. Caragiale și a
operelor acestuia care au provocat imaginația
interpreților în timp, precum controversata
Inspecțiune. Respingând opiniile care susțin
existența unui Caragiale abisal, metafizic,
Mircea A. Diaconu îl propune pe
„meșteșugarul” Caragiale, care mereu întinde
capcane cititorului, captându-i interesul cu
enigme. Gisèle Vanhese semnează un studiu de
eminescologie, Île et topographie symbolique
dans l’oevre de Mihai Eminescu, în care se
aventurează într-o analiză a spațiului simbolic al
insulei în opera poetului. Autori, opere și
tematici interbelice își găsesc vocea în studiile
semnate de Keith Hitchins (Lucian Blaga,
Nietzsche and Zamolxe), Roberto Merlo (Getica
între istorie și filozofie: V. Pârvan, L. Blaga și
răstălmăcirile ideologiei), Adrian Tudurachi
(Nașterea unui mare scriitor național din
ruinele Imperiului – vizând formarea lui Liviu
Rebreanu ca scriitor și nu numai într-un cadru
multicultural). Secțiunea se completează cu
nume precum Adrian Dinu Rachieru, Monica
Spiridon, Alain Vuillemin ș.a.
Dan Mănucă 80. In memoriam (coord. Ofelia
Ichim, Emanuela Ilie) reprezintă un act de
reverență în fața personalității criticului și
istoricului literar și a moștenirii culturale pe care
a lăsat-o deopotrivă în scris și prin puterea
exemplului. Profesorul, cercetătorul, directorul
Institutului de Filologie Română „A.
Philippide”, criticul și istoricul literar, cronicarul
– toate fațetele lui Dan Mănucă își găsesc
recunoștința în rândurile celor care semnează în
volum, precum este demonstrată și influența pe
care au exercitat-o asupra acestora. Volumul
aduce la rampă modelul de personalitate
academică Dan Mănucă, ilustrând totodată
primele sale reverberații.
C R O N I C A
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Observam că un vis tomnatic bântuia prin acele
volume, examinând – sub pecetea nostalgiei –
caruselul anotimpurilor. Fie că invocă „o fată cu
gleznele de rouă” (vestind renaşterea), fie că
deplânge ghilotina toamnei (care poate fi o
perdea de fum, o „lacrimă celestă” sau un
„carnagiu de petale”), poetul e apăsat de
spectrul senectuţii. Încât, prefaţând Cascade de
nisip (2010), Lucia Cuciureanu nota că
manuscrisul „nu mai putea aştepta în sertare”.
Însemnările sale cronicăreşti, corecte (e drept,
aşezate sub un titlu sumbru, Pregătiri pentru
ultima călătorie) evidenţiau tocmai pecetea elegiacă.
Şi volumul pomenit şi cele care i-au urmat (Cartea cu
cinci anotimpuri, în 2011, respectiv Sertarul cu
trandafiri, în anul următor) au o compoziţie hibridă.
Un ciudat amestec, tematic vorbind, prezidează
alcătuirea lor. Lumea poetului are „gust de toamne”
bântuite de vânturi reci, „bătrâneţea a aprins felinarul”
(v. Crivina) şi, peste toate, se înstăpâneşte „simfonia
ruginii”. „E rece în lume”, constată întristat, încercând
a privi dincolo de zarea vieţii, părelnic împăcat şi
izbăvit. Totuşi, penetrând vulnerabilul „zid de
amintiri”, se insinuează gheara anxioasă ori marile
„incendii” (erotice), recapitulate, de regulă, în
compania unui scenariu apocaliptic: ninge „groaznic”
sau, dimpotrivă, ni se oferă ninsori „de gală”, cu fulgi
„cheflii”. Dar hoinărind prin „cerul copilăriei”, Lazăr
Magu vorbeşte despre o Istorie potrivnică: străbunii
„încolţesc” sub tălpi, plâng „sub graniţe furate”,
contemplând o hartă răvăşită. Aflăm câte ceva, tot sub
cupola amintirilor sângerânde, despre soarta
emigranţilor şi „colectivizarea”cailor, de pildă. Tonul
bacovian e, însă, predominant. În Aproape plecat,
invocând sicriul – leagăn şi cimitirul (o lume
–dormitor), puzderia de „morţi suavi” şi pădurea
crucilor de plumb, constata că „de-atâta toamnă,
morţii-au obosit” (v. Bat vânturile toamnei). Poetul,
aflat în „gura humii”, conchide: „Cineva plânge în cer/
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Parcă mai relaxat, pus pe ghiduşii oximoronice,
propunând „definiţii” lirice, cu iz aforistic şi irizări
ludice, ni se înfăţişează Lazăr Magu în ultimele sale
cărţi. Avem în vedere şarja editorială de la Mirador
(Arad). După Paşi pe cupolă (2019), poetul ne-a
oferit, recent, un alt titlu, Călător pe scări interioare
(2020), plombând în deschidere un distih, poate pentru
a ne uşura accesul în universul său: „eu vin din veacul
cel trecut/ – sunt glasul unui înger mut” (v. identitate).
Acest parfum retro, „recapitalizând” iubirea (ca în
recesiune) se confruntă cu „măsurarea” singurătăţii,
oblojind şi melanjând, aproape sentenţios, stări
contrarii. Putem culege de oriunde exemple, unele
izbutite, altele mai puţin. Dar „atmosfera”, alungând
bacovianismul (precum chiar într-o glumeaţă
bacoviană: „toamnă ploioasă/ – statuile vor fi dotate
cu umbrele”), acuză întomnarea şi „desfrunzirea”,
văzute ca „o rană fertilă”, „blândă şi cerească” (v.
Rană fertilă). De unde inevitabila concluzie, invocând
iubirea izbăvitoare: „Acum, când fără cârmă mă întorc
din larg/ şi când rechini de ceaţă mă urmăresc şirag/ te
chem să fii tu portul acestui rupt catarg” (v. Catarg
rupt).
Tot sub sigla editurii Mirador, păstorită de Ioan
Matiuţ, Lazăr Magu publicase, în 2018, un alt volum,
adunând acolo un buchet de „monologuri liturgice”.
Înainte de a stărui asupra acestor plachete, s-ar cuveni,
credem, să reamintim că, în urmă cu zece ani,
Constanţa Buzea semnala încurajator, în paginile
României literare, acest nume, descoperind „multă
plăcere şi pricepere în facerea versurilor” (v. România
literară, nr. 10/13 martie 2009). Între timp, poetul,
luându-şi misia în serios, a publicat febril, confirmând
diagnosticul.
Sonetist încercat, productiv, cultivând statornic o
formulă de succes, doritor să-şi cumpere „un creion şiun nume”, Lazăr Magu livra ritmic plachete cu poezii
numerotate cândva (ascunzând, bănuim, un anume
tâlc), sub genericul Poezie pentru vreme târzie…
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iar noi, aici pe pământ/ îi ştergem lacrimile” (v.
Batiste). Şi, fără ezitare, se deconspiră: zeţarul, ca poet
bizar, „cititor în stele şi în zaţuri” este, de fapt, „un mic
Bacovia în plumb”. Din fericire, intervine (dacă e să
detectăm reflexe şi ecouri livreşti) o corecţie
soresciană, un pigment ironic, precum în Carantină,
Gura pământului, Premoniţie, Supravieţuire etc.
Placheta consacrată celor cinci anotimpuri
„recunoştea” că iubirea e o „ancoră târzie” şi că
sângele rămâne un „veşnic torţionar”. Sub acest titlu
desluşim nu atât trufia tinereţii, cât trăinicia unui
sentiment, trupul iubitei fiind „o carte cu poeme”.
Viaţa şi moartea sunt surori vitrege iar toamna,
chemată obsesiv, se defineşte drept o prefaţă lirică a
„vocii albe”, cea care, inevitabil, va sosi. Sertarul cu
trandafiri (2012) confirma această visătorie cu apetit
paradoxal, trasă în formulări oximoronice, dezvăluind
un fantast, depănând, în imensele biblioteci, populate
cu „scribi de fum”, istorii vechi şi lecturi proaspete, de
amprentă păunesciană (uneori). Mesajul e, însă,
deceptiv, o undă melancolică scaldă textele ingenios
ritmate şi rimate: „Degeaba mai măsori singurătatea,/
Când apa ei adâncă e ca moartea.” (v. Degeaba).
Sub ochiul veghetor, „de zâmbet şi lumină”, poetul
se simte, totuşi, un expulzat (din leagăn), rătăcind sub
un „cer de oţel”, urcând „un deal de cuie”. Şi
recunoscând franc: „Se face frig în timpul meu
prezent” (v. Penitenţe). Ştiind prea bine că „moartea e
o toamnă ciudată” (v. Tabloul), condamnat, aşadar,
definitiv, fără putinţa recursului: „De mână c-un înger
urc drumul şi dealul” (v. Ziua de miercuri). Suflarea
iernii se simte pustiitor într-o lume prăbuşită în sine.
Mai mult, „se lasă iarna-n lume”, suntem avertizaţi.
Sau: „iarna lumii stă să înceapă”, într-un decor cu
„lumină îmbătrânită” şi codri arşi, cu „o lună mâloasă”
şi „un cer de pământ”. Corăbii putrede dintr-o fostă eră
poartă spre noi ecoul tăcerii; „sicrie de apă” şi un timp
cadaveric anunţă, implacabil, că s-a făcut întuneric în
suflet (v. Ziua întoarcerii din timp). Deşi biserica
(turla) „susţine cerul”, deşi „Pruncul e-nfăşat în
veşnicie”, oamenii păcătoşi ne împresoară: „Ecoul
suntem numai al unui veşnic plânset;/ suntem durerea
sacră a unei răni cereşti…/ În carnea noastră încă mai
deapănă poveşti/ îngeri de rouă, tineri, cu vorba numai
scâncet.” Iar dezvrăjirea lumii, golirea de sacru,
înfăţişează o tristă realitate: „E gol de Tine, Doamne,
universul,/ dar noi, de frică, predicăm reversul” (v.
Front rupt).
Apăsat de „eterna vină”, coborând în amintire,
poetul desluşeşte semnele prevestitoare: „Morţii-s
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morţi de-o veşnicie/ iar cei vii sunt vii de-o viaţă./
Călărind un cal de ceaţă,/ moartea cară-n târg sicrie.//
Pe-o colivă de secară,/ mâna ta a scris un nume…/
Plânsul tău aduce-n lume/ înc-o eră glaciară.// Viii,
morţii, nenăscuţii/ deopotrivă sângerează;/ între
leagăn şi amiază,/ se albeşte osul frunţii.// De cum
calcă-n dreptul porţii,/ viaţa poartă semnul morţii.” (v.
Semn).
Crescând sub semnul obsesiv al thanaticului,
cotropind lumea, cu ecouri stins – bacoviene, poezia
lui Lazăr Magu se deschidea, salvator, credincioşiei,
purtând un mesaj care vine din vechime, „întipărit” în
memoria ancestrală, cum recunoştea însuşi poetul:
„Eu vin din veacul cel trecut…/ Sunt glasul unui înger
mut” (v. Glasul îngerului mut). Respingând muţenia,
vocea acestui poet sfielnic, retras, fără vizibilitate,
ţinându-se departe de viermuiala literatorilor ar
merita, negreşit, o altă preţuire. Iată o probă
(convingătoare): „Ce multe răni în rana Ta deschisă/
mai sângerează şi-astăzi în lumină!/ Iar trupul Tău e ca
o carte scrisă/ cu răni, cu suferinţă şi cu tină.// Sunt
răni cumplite – răni de necredinţă,/ de îndoială, răni de
neacceptare,/ când n-am crezut că vorba Ta e ştiinţă,/
ci doar suflarea vântului pe mare.// Aceste răni – răni
antemergătoare/ inciziilor reci cu gust de cuie,/ sunt
veşnice şi fără alinare,/ şi tot mai sus pe trupul Tău se
suie,// Mă-nchin supus acestor răni preasfinte/ şi văd
cum îngeri vin să le alinte.” (v. Rănile celelalte). Fie
că invocă Naşterea („zi de mare-ndurare”) sau ne
cheamă la Cină (v. Chemarea la Cină), fie că deapănă
Amintiri din Eden („Plătim pentru trecuta vină/
încarceraţi azi în lumină”), Lazăr Magu, dorindu-se
„rezemat de poezie” (precum în Salvarea prin
lectură), amestecă „lumile”, salvând volume
denivelate prin incizii dilematice. Aşa cum se întâmplă
chiar în Dilemă, din care decupăm versurile de final: „
– Doamne, pe toţi i-ai alungat/ din Eden. Nu înţeleg/
cum poţi trăi atât de singur!”
În totul, „între pereţii celor două lumi” (v.
Calamitate), poetul depune, alternativ, mărturie, ştiind
– în chip testamentar – că „în noi, păcatul trepte
dăltuieşte”; dar rugăciunea Ta (v. Grădina Gheţimani)
îl izbăveşte, visându-se „în zarea de psalmi şi
rugăciuni”. Chiar dacă în lumea de azi, golită de sacru,
cerul, uneori, „se face noroi” (v. Salubrizare),
luminându-se salvator sub bagheta dirijorului celest.
Reluăm o propunere mai veche: o antologie croită
sever (binemeritată), ar lăsa deoparte balastul,
stânjenitor, desigur, subminând mesajul grav al
discursului liric.
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PATURI DESFĂCUTE
Vasile SPIRIDON
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Dissescu este un fel de Conu Leonida care
a trebuit să se confrunte cu reacțiunea toată
viața (de altfel, soția sa, Lilica, nu se îndoieşte
nicio clipă că trăieşte alături de un clarvăzător): „[...] am talentul să adorm în momente
istorice grave. Mi s-a mai întâmplat. [...]
Rebeliunea legionară am prins-o în somn, când
a vorbit la radio Regele în noaptea de 23
august, tot aşa, am aflat a doua zi că schimbaserăm direcţia, eu dormeam, dus [...]” (p.
291). Din păcate, toate marile evenimente ale
istoriei planetare l-au prins dormind pe actualul pensionar, rămas mereu neputincios: „... n-am
putut împiedica lovitura de stat a Regelui Mihai, nici
detronarea lui, nici intrarea ruşilor în Cehoslovacia,
nici n-am ajutat la prăbuşirea zidului din Berlin. [...]
Iar astăzi e pe cale să se întâmple ceva unic, să se
repete la noi ce s-a întâmplat în Berlin sau Praga sau,
din contră, un măcel ca în China, în Pekin. Iar eu zac
şi nu pot face nimic...” (p. 316). Și noi dormim, domnule!
Momentele cele mai crunte cu care s-a confruntat
Dissescu au fost acelea consecutive Dictatului de la
Viena, când, copil fiind, a trăit în felul său retrasarea
frontierelor țării. Atunci i-a venit ideea locuirii într-o
ţară personală, aflată chiar în interiorul apartamentului și posedând, micșorat la scară, acelaşi relief cu
țara reală. Reveria îl plasa într-o cetate fortificată
dintr-o regiune asediată, redusă la o mică suprafaţă în
urma atacurilor concentrate ale inamicilor. Capitala
rămăsese nucleul unui minuscul univers românesc,
centrul ei reprezentându-l baia, care îi putea asigura
protecția amniotică: „Aici puteam rămâne timp
îndelungat fără să mă deranjeze cineva, aici combinam plăcerea eliberării corpului cu viziunea fortăreţei
înconjurate în centrul căreia mă aflam chiar eu. Doar
aici puteam să mă cufund în apa fierbinte ca într-un

PROZĂ

Motto-ul ales de Mihai Zamfir pentru recentul său
roman, În așteptare (Editura Polirom, 2020), aparține
poeticii bachelardiene a spațiului și sună astfel: „În
casa onirică, topo-analiza nu știe să numere decât
până la trei sau patru”. Acest citat ar putea ghida o
lectură care să urmărească destinul a trei protagoniști,
supuși regimului oniric (Dissescu și frații Ileana și
Christi Zippa). Deși locuiesc în topografia foarte bine
echilibrată din centrul Bucureştiului, într-un imobil
din Fundătura Vergului (probabil că prin apropierea
locului unde stătuse cândva Hagi-Tudose), ei nu se
simt fericiți în casa lor onirică, fiind parcă meniți să
viețuiască mereu într-o fundătură existențială. Dacă,
potrivit spuselor lui Gaston Bachelard, topo-analiza
nu știe să numere decât până la trei sau patru, aș putea
adăuga acestor trei personaje și pe iubita lui Christi,
Veronica, a cărei locuință este situată în centrul
Iașiului.
De-a lungul a șase decenii, pragul imobilului
bucureştean a fost călcat de feluriți musafiri ciudaţi.
Unii locuiau aici doar câteva luni, după care dispăreau fără urmă, așa cum s-a întâmplat cu legionarii
și cu comuniștii. Poate că scăparea de naţionalizare sa datorat faptului că aici locuise, mai bine de un an de
zile, viitorul ministru Lucreţiu Pătrăşcanu. Vechiul
cartier din centrul Capitalei, cu case ajunse în paragină şi cu vile odinioară elegante, dar aflate, în majoritatea lor, în stare de decrepitudine, poate oricând să
cadă sub lama nemiloasă a buldozerelor trimise de
politica ceaușistă de sistematizare a orașului. Ieșit de
doi ani la pensie, Dissescu este cel mai vârstnic
locatar al imobilului și se luptase mereu să-i rămână
casa moştenită de la părinți. Aruncat cu forţa în lumea
cu reguli necunoscute a pensionarilor, și implicit a
bătrânilor, el realizează că viața devine puțin mai
complicată decât aceea pe care o dusese până atunci,
ea fiindu-i presărată cu felurite interdicții.
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spaţiu al securităţii absolute” (p. 233). În apa
fierbinte, acea parte din corpului recent descoperită
trimitea semnalele instinctului sexual, demostrându-i
puberului că există pe lume lucruri mai urgente și mai
importante decât interesele belicoase.
Însă transformările inerente vârstei îi dictau și un
comportament specific unui tânăr ostaș încă netrecut
prin proba focului: „Jocul meu european continua,
atingea şi România reală. Din baie, unde mă jucam cu
soarta ţării şi a lumii, vedeam lucrurile de la mare
înălţime. Principatul meu fictiv ducea viaţa pe care io dictam eu, când mă refugiam în baie la ore de
nimeni ştiute. În jur, ţări şi popoare se prăbuşeau cu
zgomot, dar «Bucureştiul meu» continua să prospere
în lumea imaginaţiei. Nimic nu mă împiedica să
transform întreaga încăpere într-o uriaşă hartă de statmajor în relief. Cada din baie, vastă, uniformă,
îngropată în faianţă, devenea câmpia nesfârşită a
Bărăganului; chiuveta marca începutul munților spre
Sinaia şi Predeal; bideul reprezenta dealurile dinspre
Argeş, iar suprafaţa din mijlocul camerei, centrul
rămas liber, era zona cu Bucureştiul plasat în centrul
ei. Inamicii nu reuşeau niciodată să spargă liniile de
apărare şi să ocupe capitala: războiul de poziţii putea
dura la nesfârşit” (p. 234-235).
Dacă sfârtecarea trupului țării în 1940 a fost
redusă de Dissescu la scara unei băi, în schimb,
frământarea trupului omenesc ar putea fi extinsă la
scară planetară: „Milioane de bărbaţi nu-şi găsesc
nici ei somnul şi tot din cauza singurătăţii: cum să nu
fie milioane, dacă numai în căsuţa asta cu trei etaje
ştie ea cel puţin două făpturi care nu dorm până la ore
târzii din noapte, părăsiţi, chinuiţi de pofte, în paturi
pe care nu le împart cu nimeni” (p. 110). Sunt gândurile Ileanei Zippa despre ea și despre fratele vitreg
Christi. În privința băiatului, se poate rosti vorba consolatoare „aşa-i de când lumea, unul iubeşte, celălalt
se lasă iubit, unul e îndrăgostit până peste cap,
celălalt îndrăgostit pe jumătate, cu capul deasupra
valurilor tulburi” (p. 130). Veronica s-a lăsat iubită de
el și a crezut, poate, la început că este vorba doar de
o mică aventură amoroasă, dar pentru Christi idila sa dovedit cu totul altceva. În interiorul cuplului,
rolurile s-au distribuit foarte precis încă de la început
şi nu au mai fost schimbate vreodată, deoarece
„Veronica cea iubită știe să fie un safe englezesc,
nimeni nu trece de cercul invizibil pe care l-a trasat în
jurul ei” (p. 174). În final, Christi face trecerea de la
ceea ce el însuși numește „l’âme soeur” la „demi-
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sœur”, lăsându-se convins de argumentul Ileanei: „–
Suntem frați doar pe jumătate, o să ne iubim cu jumătatea ailaltă” (p. 344). Consider cristalizarea sentimentului iubirii „semi-incestuoase” între cei doi frați
partea cea mai reușită a romanului.
Spre deosebire de celelalte personaje, Veronica
are avantajul de a dormi bine – cu condiția să fie la ea
acasă, în modestul apartament cu două camere decomandate, iar nu în paturi străine. Iubita lui Christi s-a
obișnuit, de peste trei ani, cu singurătatea, deși
locuiește împreună cu atenta ei mamă, mai geloasă
decât un posibil soț. Ea își ţine separate compartimentele existenţei și se bucură de libertate cum crede
de cuviință, destăinuindu-se doar în pat, după orele
de iubire cu Christi, atunci când își eliberează totdeodată trupul și sufletul. Comportamentul Veronicăi i se
pare ciudat lui Christi, deoarece ei nu-i place să-şi
petreacă nopțile la hotel (i se pare nedemn, ascuns și
ilegal), iar la el, la Bucureşti, nu a venit decât o singură dată, spre satisfacția geloasei surori: „Dacă
ieşeanca ar fi dormit în casă cu ea, fie și o singură
noapte, Ileana cu siguranţă ar fi simţit asta și n-ar fi
putut închide ochii toată noaptea. I s-ar fi transmis şi
ei dorinţa lui Christi, neliniştea lui, bucuria și liniştirea, în patul destul de îngust în care două persoane
pot dormi doar strânse bine una într-alta” (p. 153).
Nu mai puțin gelosul Christi poate ține legătura
de la distanță cu Veronica prin intermediul nesigurului și chinuitorului mijloc de comunicare care este
telefonul: „Dacă telefonul sună în gol? Înseamnă că
fata îşi petrece noaptea cine ştie unde şi nu rezistă
unei verificări inopinate.// De fiecare dată când telefonul Veronicăi sună în gol, își spune că e pentru ultima dată, că e cazul să-şi reia viața normală şi să se
trezească. Asta până la următoarea convorbire, când
Veronica are mereu o explicaţie pentru absenţa ei din
casă într-o anumită zi, la o anumită oră [...]” (pp.
270–271). Frământările sale („La Iaşi, noaptea,
lumea se retrage în case: în care dintre ele s-o fi retras
acum Veronica, în întuneric sau, și mai rău, într-o
cameră luminată de o lampă discretă de la capătul
patului?” – p. 173) îmi amintesc de ceea ce i se
întâmplă protagonistului din romanul postum
Jocurile Daniei, al lui Anton Holban. Acolo, zilele lui
Sandu erau ritmate de convorbirile nesigure pe care
le-ar fi putut avea sau nu cu mereu enigmatica Dania.
Dar, dacă Sandu, ajuns la capătul răbdării și al puterilor, îi comunică iubitei – la telefon, desigur – că va
pleca într-o călătorie din care nu se va mai întoarce,
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Christi va fi acela care primește de la Veronica știrea
că va părăsi țara.
Personajele din romanul lui Mihai Zamfir sunt
insomniace mai ales pentru că nu au cu cine să comunice. În primul an al conviețuirii lui Christi cu fosta
soție, Lelia, cuplul se întrecea în a vedea cine rezistă
mai mult și adoarme ultimul. Probabil că din cauza
acestui „antrenament” susținut, Christi, care adormea
cândva fără efort, se va alege cu insomnii, realizând
– probabil în spiritul blagian pentru „lauda somnului”
– că doar somnul poate asigura adevărata comunica
cu celălalt: „[...] somnul împreună de la o zi la alta
uneşte cu lanţuri invizibile. Deci toţi iubiţii din lume,
indiferent cât de aventuroşi sau de cinici ar fi, sunt
fără să ştie în căutarea legăturii pecetluite şi a pactului comun. Se ştie că mariajul distruge iubirea – toţi
repetă acest adevăr indiscutabil –, dar nimeni nu-şi
doreşte o după-amiază de iubire şi apoi să nu mai
urmeze nimic. Căutăm inconştient repetarea plăcerii
şi stabilirea unor întâlniri ulterioare. Iar asta se obţine
doar dacă semnezi, în gând, pactul nevăzut, mai puternic decât hârtiile oficiale, pactul decis prin noaptea
petrecută împreună, prin câteva ore de somn comun,
strânşi în braţe, respirând în acelaşi ritm” (p. 123).
Nici maniaco-depresivul Nicolae Airinei –
mohorâtul profesor de la etajul II, îndrăgostit de o
studentă basarabeancă, dar și fidel turnător al
Securității chiar și după 1989 – nu visează nici el altfel la Mașa: „Câte vise de adolescentă nu se vor fi
consumat în patul unde azi a căzut obosită. [...] patul
dintr-o cameră încălzită dintr-un sat basarabean.
Dacă ar adormi curând, profesorul şi-ar putea
închipui că doarme acelaşi somn cu Maşa: toţi
oamenii de pe glob care dorm în acelaşi timp, indiferent unde, formează lumea celor ce au intrat în altă
lume, unde poţi sta alături de cel iubit măcar pe calea
visului. [...] Semiadormitul visează şi el la căldura
unui pat în care se află trupul celei de mult adormite.
[...] Căldura din patul de la etajul II al vilei
bucureştene se uneşte cu căldura fetei aflate peste
Prut, iar cei doi vor rămâne uniți, până la capătul
nopţii, fără ca nimeni să ştie” (pp. 210–211).
Din cele zece capitole ale remarcabilului roman
de factură psihologică În așteptare, fiecărui nivel al
vilei din Fundătura Vergului îi sunt dedicate, prin
titlu, un număr de două, iar încă două capitole au
drept titlu „Decembrie 1989” și „Februarie 1990”.
Trama epică, desfășurată pe o perioadă de doi ani și
câteva luni, trasează istoria acestei vile construite în
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stil florentin în 1929, adică de la începutul crizei capitalismului interbelic și până la sfârșitul crizei comunismului, odată cu intrarea în cealaltă criză, a capitalismului postdecembrist. Locuitorii vilei, intrați în
rutină şi trăindu-și din obişnuinţă viața, așteaptă să
mai huruie prin apropiere câte un tramvai (numit dorință), doar așa, ca să măsoare tăcerea de dinainte și de
după trecerea lui. Nici în Iași lucrurile nu stau mai
bine: „Oprire în gara Nicolina – pustie: nici măcar în
Uniunea Sovietică nu mai pleacă nimeni” (p. 41).
Desigur, este rău că nu se mai pleacă, dar partea bună
a lucrurilor este că nu mai vine nimeni de acolo...
Precum elevii Domnului Trandafir, înfriguraților
locatari din timpul iernii nu le mai rămâne decât să
aștepte ca să vină căldura insuportabilă a verii. Dar
totul va fi dat peste cap de căldura neobișnuită de la
solstițiul de iarnă al anului 1989, când Dissescu se
întreabă cu nedumerire: „(Cum dracu’ să se
încălzească pe neaşteptate vremea în miezul iernii? E
solstiţiul întunericului, e ziua marelui Stalin, ar trebui
să sufle viscolul, în schimb avem o primăvară curată.
Ce poate oare să însemne?)” (p. 289). Dissescu avea
unele lecturi din proza contemporană, citise ceva
scris de Constantin Țoiu, dar îi lipsea însușirea
mesajului solstițial pe care l-ar fi găsit în romanul
Lumea în două zile, al lui George Bălăiță.
Speranța de a avea o „primăvară curată” este
exprimată și la sfârșitul romanului. La biblioteca din
Iași, unde Christi făcea o cercetare despre influența
franceză asupra culturii noastre, i se pune la dispoziție acestuia un manuscris al lui G.M. Cantacuzino.
Pe dactilograma corectată de autor, el a putut citi
împreună cu Ileana: „Nu trag nici o concluzie din
acest întunecat tablou. Dar niciodată n-am simţit mai
puternic destinul acestui oraş şi al acestei ţări, bogată
în jertfe şi răbdare, răbdarea turnurilor care poartă
sumbra povară a nopţilor fără stele. Şi până ce va
răsări soarele eternei dimineţi, neamurile vor ridica şi
ziduri, şi turnuri în lupta lor cu apăsătorul destin, în
lupta lor cu cerul şi cu iadul. Iaşi, 1959” (p. 416). Cei
doi frați vitregi și iubiți interpretează vorbele prevestitoare „soarele eternei dimineţi” ca fiind referitoare la a doua venire a Mântuitorului, la deschiderea
cerurilor, la finalul istoriei sau la profundele schimbări care sunt de așteptat după 1989. Referitor la
această din urmă ipoteză, lumea este „în așteptare”,
sperând să se împlinească visul cel frumos nutrit nu
doar „decât până la trei sau patru” dintre români.
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HEMOGRAFII
BREBANIENE
Antonio PATRAŞ

CRITICĂ, ESEU

În tentativa de a-și defini propria poezie,
Nichita Stănescu folosea termenul de
„hemografie” („scrierea cu tine însuți”,
spunea el) pentru a sugera legătura profundă,
ombilicală dintre viață și operă, și tot astfel
m-am gândit că putem caracteriza, în întregul
ei, literatura lui Nicolae Breban – o literatură
de bogată substanță reflexiv-eseistică,
străbătută de un suflu retoric și vizionar
totodată, ce nu se lasă descifrată cu
meschinele instrumente de analiză ale criticii
tradiționale. Circumscrise la început
formulei realismului psihologic, gen în care
scriitorul a dat câteva opere memorabile,
creațiile brebaniene și-au dobândit, în timp,
un profil singular, odată cu declanșarea
acelui proces de sistematizare a inspirației, sesizat
de Călinescu la toți marii noștri scriitori. E vorba,
mai exact, de autorii prolifici și longevivi, ca
Sadoveanu sau Arghezi, de pildă, care au avut
suficient timp să se reinventeze, de la o etapă la
alta, păstrând însă nealterată formula unică a
personalității lor creatoare, exprimate în timp în
modalități dintre cele mai variate și mai
surprinzătoare. Maestrul Nicolae Breban din
această categorie, grea, face parte, scriitorul de
viguros talent fiind totodată și un om de idei și un
disciplinat intelectual, ce nu lasă ziua să treacă fără
a pune ceva pe hârtie. Nulla dies sine linea e o
profesiune de credință de la care autorul
Buneivestiri nu a dezertat niciodată, fortificându-și
voința printr-un riguros program lucrativ, asumat
cu temeritate încă din fragedă tinerețe.
Ca atare, chiar dacă nu a reușit să scrie
capodopere pe bandă rulantă (cine se poate lăuda
cu una ca asta, de vreme ce până și lui Homer i s-a
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reproșat că, uneori, doarme?), Breban a rămas la
masa de scris neclintit ca o stâncă, producând în
continuare literatură, fără a se lăsa influențat în
vreun fel de opiniile oricum previzibile ale
criticilor. Ignorând cu bună știință așa-numitele
„reguli” prescrise romanului realist, prozatorul și-a
inventat treptat un limbaj doar al său și un stil „de
unică folosință” (după inspirata formulare a
Profesorului Mihai Zamfir), astfel încât, de la un
punct încolo, în pofida nuanțărilor tematiconarative, fiecare carte se cere citită ca o nouă
sinteză ce rezumă întreaga operă, ca într-un joc de
oglinzi. Din acest motiv, cred că Breban se
aseamănă cel mai mult cu Arghezi, pe care un fin
exeget ca regretatul Alexandru George îl considera
„Marele Alpha”, adică un creator cu obsesia
auroralului, a „începutului absolut”, capabil să se
reinventeze mereu, ca un alt Proteus, de la o carte
la alta.
În consecință, nici cel mai recent volum de
„nuvele” al scriitorului, Act gratuit (Polirom,
2020), nu este altceva decât o nouă interpretare și
punere în scenă, după principiul temei cu
variațiuni, a ideilor obsesive și a viziunilor care
însuflețesc opera brebaniană, conferindu-i pecetea
inubliabilă a originalității. Bucata ce deschide
volumul, împrumutându-i totodată titul, Un act
gratuit, este o replică polemică, peste timp, la
adresa teoriilor lui André Gide și ale tinerilor
scriitori existențialiști români din perioada
interbelică, în frunte cu Mircea Eliade, sancționate
dintr-o
perspectivă
umanist-conservatoare,
asumată lucid de scriitorul cu origine ardelenească
și cu solidă educație religioasă, greco-catolică.
Prima parte a textului e de fapt o nostalgică evocare
a lumii de odinioară, cu deprinderile și cu stilul ei
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așezat de viață, cu oamenii cuminți și politicoși, ce
știau să-și trăiască viața frumos, ca pe o sărbătoare.
Conceput în forma unui lung solilocviu, textul
aduce în prim plan, succesiv, tot felul de personaje
și scene aglutinate caleidoscopic, cu scopul de a
pune față în față trecutul și prezentul, într-o
manieră nu atât narativă, cât eseistico-discursivă,
problematizarea ideatică antrenând totodată o
impresionantă cantitate de inserții memorialistice.
Personajul-narator (alter-ego auctorial transparent)
își justifică gestul suicidar din final ca formă de
protest față de prezent și de lumea nouă în care îi
este dat, fără voia lui, să trăiască. Sinuciderea
proiectată imaginar capătă astfel semnificația unui
refuz hotărât al dedublării eului și al ipostazierii
sale ca alteritate, demersul scriitorului nefiind unul
pur estetic, ci unul spiritual, cu finalitate
soteriologică. Nu întâmplător, autorul preferă
ipostazierea originară a scrisului, înțeles și
practicat ca atare ca formă primară de mărturisire a
vulnerabilității omului și a nevoii sale de
certitudini: „Omul, de milenii, simte nevoia unui...
confesor, a unui preot, a unui inițiat. [...] cineva
care are har, acces la valori ce depășesc calculele și
experiența noastră diurnă, oricât de bogată. Dar și
acces la misterul acelui Legământ pe care, o știm
din scripturi vechi, l-a făcut primul Om, așa îl
numesc eu pe Avraam, cu Cel prea Înalt. Acest
păstor – rețineți, Avraam era căpetenie de trib, dar
și păstor! – era primul, cred eu, în sensul că el a
simțit cu putere nevoia de un Altceva! Nu-l mai
mulțumeau micile zeități fabricate din lut ars,
bronz sau fier și nici tradiția popoarelor din jur,
credința lor. Aș zice, cu vocabularul nostru de azi,
că simțea o acută nevoie, ardere, de abstract, de un
abstract, de un gol anume sau, dacă vreți, era
capabil, în fervoarea, în geniul său aparte, să creadă
că vocea pe care o auzea și căreia simțea nevoia săi dea ascultare era a unei ființe. Ce fel de ființă??
Cine ar putea s-o spună?! Da, azi l-am numi nebun
sau biet vizionar, halucinat, refuzând cu violență
bunul simț al realității, dar... ce te faci cu istoria pe
care el, Avraam, păstorul, a pus-o în mișcare cu
acea forță pe care numai giganții Antichității, cei ce
se luptau cu zeii, o mai aveau?”
Scriitorul își revendică așadar o ascendență
mitică, cu rădăcini biblice, considerându-l pe
CONVORBIRI LITERARE

Avraam (păstorul și șeful de trib, dar și profetul)
adevăratul său părinte spiritual. Obsesia
auroralului, împrumutată pe filieră filosofică de la
Nietzsche (filosoful preferat), modelează în forme
specifice imaginarul artistic brebanian, o temă
recurentă de refecție în opera scriitorului fiind
degradarea lumii și a umanității în genere, produsă
de erezia egalitaristă și de ideologia Revoluției
Franceze. Admirator al lui Napoleon, în care vede
întrupat, asemeni lui Hegel, Spiritul în Istorie,
prozatorul român sancționează gândirea de tip
utopic care a condus la apariția marxismului și a
unui „om nou” pe scena istoriei, totalitarismele
secolului al XX-lea avându-și obârșia în mișcările
anarhiste generate de nobilele idealuri iluministe:
„Foarte multă lume, nu spun o noutate, confundă
politica cu politicul. Deoarece, cum se știe, politica
se ocupă de gerarea de bunuri și persoane, de
administrație și organizare a resurselor, în veșnicul
tangaj între stat și privat, pe când ceea ce numesc
eu politicul este, cu adevărat, creație. Destinul este
politicul, a afirmat Napoleon, și e uimitoare această
definiție, această profeție care vine de la un militar
de geniu. Dar noi, după Napoleon, am fost invadați
de un alt fel de politic, la care probabil se gândea el
– am fost cuceriți de anarhie și de spiritul anarhic.
[...] În fapt, ideea absolut anarhică a vremii noastre
rezidă în această sintagmă – omul nou! V-ați
întrebat vreodată, domnilor și doamnelor, de ce, de
vreun secol și mai bine, noi visăm la această himeră
de care Antichitatea, timp de peste o mie de ani, și
apoi lunga feudalitate, habar nu aveau?”.
Dincolo de temele predilecte de reflecție din
literatura
brebaniană,
un
simptom
al
conservatorismului și al umanismului său de fond îl
constituie amprenta oratorică a stilului, ce trădează
natura profund sociabilă a personalității autorului
însuși – întruchipare a omului clasic prin excelență,
dacă ne gândim la tipologia schițată de Tudor
Vianu într-unul dintre studiile sale fundamentale
(Idealul clasic al omului). Într-adevăr, proza lui
Nicolae Breban lasă impresia unei literaturi mai
curând vorbite decât scrise, scrisul fiind considerat
un epifenomen menit a semnala procesul ireversibil
de individualizare și de atomizare a omului
modern, care nu mai găsește calea comuniunii cu
semenii decât la modul imaginar, în singurătatea
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dezolantă a camerei sale (cărțulia lui Xavier de
Maîstre, Voyage autour de ma chambre, anunță
noua sensibilitate, modernă). Și Goethe, și Ortega y
Gasset (ca să mă rezum doar la niște exemple
celebre) înțelegeau lucrurile în același spirit, fără a
separa vorbirea de scriere, biografia de operă, viața
trăită de cea imaginată. Din acest unghi privind
lucrurile trebuie perceput și stilul discursiv din
literatura lui Breban, ca expresie sui generis a unei
gândiri de tip conservator, care vede în om o ființă
socială prin excelență, un zoon politikon.
Nu întâmplător, în afară de figura carismaticmefistofelică a lui Nae Ionescu, cu care prozatorul
se răfuiește mereu, pe motiv că a rătăcit mințile
tinerilor noștri scriitori din perioada interbelică,
fanatizându-i, un alt personaj ce revine constant în
prim-planul problematizărilor brebaniene este
ironicul Caragiale, nemuritorul „nenea Iancu”, cel
ce a jucat în societatea românească rolul unui
Socrate, criticându-și fără cruțare contemporanii.
Deși un pic „agelast”, ca toți ardelenii, care au
prețuit mai mult latura tragică a operei marelui
dramaturg (și Maiorescu spunea că în spatele
fiecărei comedii se ascunde o tragedie –
justificându-și astfel aprecierea), Nicolae Breban
nu pune totuși la zid zeflemeaua și celelalte
modalități de expresie mai frivole ale comicului, pe
care le integrează unui set de manifestări
caracteristice ale sociabilității. Iată câteva
considerații culese chiar din cartea de față: „[...]
recurența lui nenea Iancu Caragiale, dar nu cel
mare și tragic din nuvele, unde memoria sa
nostalgică de grec genial se amestecă cu disperarea
celui exilat într-o lume de fantoșe strident colorate,
ci nenea Iancu cel mic și sarcastic, copilul mare
care se joacă el însuși cu păpușile trase pe sfori și
sârmulițe, din cunoscutele crochiuri și schițe. [...]
Nu cumva e încă actual Caragiale în Scrisoarea
pierdută că noi avem nevoie de eternii Cațavencu și
Tipătescu, cei care promit electorilor – ca unor
copii, vai, ei înșiși corupți, veseli, șmecheri, cum se
spune, și capricioși, nepăsători față de ziua de
mâine a altor generații – tot felul de chestii în care
nu crede nimeni?”.
Vorbirea
incontinentă
a
personajelor
caragialiene (și, nu mai puțin, a scriitorului însuși,
care fugea de singurătate și de masa de lucru,
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mărturisind că în altă viață i-ar fi plăcut să fie
hamal în port, să poată ține oamenii de vorbă)
reflectă așadar profunda lor umanitate, manifestată
prin nevoia de dialog, de convivialitate, de
comuniune cu semenii. Caragiale nu făcea un
mister din conservatorismul său temperamental, de
vreme ce îi plăcea să spună mereu, dând cu tifla
moftangiilor de tot soiul: „Sunt vechi, domnule!”.
Autorul Nopții furtunoase
era de fapt un
sentimental ce-și ascundea vulnerabilitatea sub
masca lesne dezamorsabilă a cinismului. Mutatis
mutandis, literatura lui Nicolae Breban recuperează
această dimensiune retorică și dialogică a
literaturii, transferând-o însă într-un registru mai
grav și mai sobru, de nuanță nordică, germană, ce
justifică ambiția ardelenească a prozatorului de a
da o replică anti-balcanică umorului caragialian.
Un fel de Mitică trecut prin filtrul metamorfozei
camilpetresciene este spre exemplu protagonistul
din nuvela Beachboy, în care surprindem și ecouri
brebaniene mai vechi, precum
toposul
seducătorului și al femeii abandonate, tratat de
această dată într-o compoziție mai sobră, fără exces
de psihologism și fără pitorescul pigment
descriptiv. Motivul vânătorului vânat, aflat în
centrul celebrului roman de odinioară, Don Juan,
va fi reluat aici în gamă minoră, într-o nuvelă
(Romanță neagră într-o țară roșie) în care
discursurile unui individ de condiție modestă, Vlad
Negreanu, capătă o remarcabilă forță de seducție,
cucerind-o pe Smaranda țiganca, care fuge dintr-o
căsnicie nedorită spre a deveni protectoarea omului
cu gură de aur. În nuvela În apărarea dictaturii
(Ultima dorință a unui condamnat) întâlnim apoi o
temă care a atras în repetate rânduri atenția
scriitorului, și anume inversarea raporturilor de
forțe dintre cel slab și cel puternic. Tratată
magistral de Slavici în Mara, unde Persida se lasă
bătută de Națl, pentru a-și dovedi astfel
superioritatea morală, ideea că numai omul slab e
stăpânit de patimi e problematizată de Breban în
cheie personală, într-un episod în care un bărbat
bătrân și nevolnic ajunge să o cucerească prin
pasivitate pe o tânără și focoasă femeie (la fel
procedase Grobei, memorabilul „anti-erou” din
Bunavestire).
Sub raport tematic și tipologic, nuvelele din
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prezentul volum nu aduc nimic nou. Un titlu ca
Subiect banal este elocvent pentru atitudinea
discreditantă a scriitorului față de ceea ce
retoricienii numesc inventio, adică față de
„subiect” ca atare. Pentru Breban, subiectul e
întotdeauna indiferent, tratarea e totul. La fel
înțelegea lucrurile Caragiale, care a anulat practic
hotarul ce despărțea în mod tradițional literatura de
viață, fructificând în mod creator experiența sa de
jurnalist, la fel precum Cehov sau Twain, bunăoară,
și ei maeștri ai prozei de scurtă respirație, dar de
mare complexitate analitică. Breban nu este însă un
orfevru al stilului, un calofil, un flaubertian. De
aceea, amprenta oratorică a stilului este, în cazul
său, marca specifică a unei subiectivități asumate,
ce reflectă o atitudine ofensivă, de implicare în
lume și în problemele cu care aceasta se frământă,
și nu de obiectivă și impersonală detașare. Se știe
de altminteri că prozatorul nu e un izolat în turnul
de fildeș, ci un intelectual public și un formator de
opinie foarte influent, academician și gazetar de
vocație (director la revista „Contemporanul”) care
nu ratează ocazia de a lua atitudine și de a se
pronunța asupra problemelor arzătoare cu care se
confruntă umanitatea. Personajele brebaniene sunt
interesate și ele de problemele contemporane și de
soarta omenirii, formulând opinii surprinzătoare
despre Bakunin și anarhie, despre filmele sovietice,
despre tirania noului și patosul distanței ș.a.m.d.
Discursivitatea nu este însă un simptom al
pasivității și al inapetenței pentru dialog și pentru
acțiune, după cum precizează cu diverse prilejuri
eroii brebanieni – „Cu greu m-am smuls din vraja
și turbionul acestor lungi discursuri și m-am
îndreptat spre scopul meu, adică spre acțiune. [...]
Într-adevăr, se întâmplă acest lucru: când
dezvoltăm o idee, în clipa când o formulăm, ea
pune stăpânire pe noi înșine, ba chiar ne
entuziasmează într-un asemenea grad, încât
regretăm sincer, cum se spune, că nu avem în față...
cât de cât, o adunare. O mulțime” –, care nu sunt
decât flatus voci, simpli purtători de cuvânt
auctoriali, mesageri simbolici înzestrați doar cu o
funcție retorică, fără a poseda și o identitate estetică
realistă.
Textul cu care se închide volumul, Simetrii, e o
mică bijuterie narativă cu valoare de ars poetica, în

care prozatorul reînvie un episod crucial din
propria biografie, când protestul său împotriva
regimului comunist i-a atras marginalizarea,
făcându-l să guste amarul însingurării. Scriitorul se
întâlnește astfel, aparent întâmplător, în timpul unei
vacanțe petrecute la malul mării, cu un sculptor la
fel de talentat și de izolat de colegii de breaslă, iar
acesta îi schițează un portret foarte convingător, ce
merită reprodus ca atare: „Nu, evident, tinere,
dumneata nu ai talent, categoric! Dar, ha-ha, poate
ai altceva, un fel de pornire interesantă de a vorbi
despre orice și despre nimic, poate ca și mine, din
plăcerea de a te auzi. (...) Dumneata nici nu ești
scriitor, scriitor român în niciun caz, ci... un fel de
șaman, de vraci nenorocit, așezat direct pe lut sau
pe nisip, cu un fel de ștergar nu foarte curat în jurul
șalelor și care tot mestecă niște fierturi pe care, ca
unii spițeri șarlatani, speră să le vândă cu
suprapreț”.
În final, autorul formulează o foarte sugestivă
teorie a corespondențelor ce-i leagă pe oameni unii
de alții și de Creatorul lor, prin simetrii nevăzute,
ca într-o rețea: „Cine spune că totul e previzibil,
mort și sortit decăderii, cine ne învață că marile
forme și intuiții ale creației s-au pierdut ca niște
pânze ale unor corăbii lucioase dincolo de orizontul
existenței noastre, pentru totdeauna? Zeii, cei care
cred în și creează toate formele de simetrie, nu șiau îndrăgit oare propria creație, modurile de a fi
posibil, și nu vor luneca ei înșiși în același ritm care
ne-a dat nouă iluzia că am putea repeta ceea ce a
fost deja, că valul acestui ocean invizibil care e
existența ascultă la rândul lui de ritmul său
invincibil, ascunzând, protejând, dar și ucigând alte
simetrii decât cele ale lui sus și jos, blând și aspru,
calm și aprins... așa cum aprinse ne sunt judecățile
când vrem ceva cu orice preț și calme, aproape
stinse ne sunt regretele unei lumi în care ni se pare
că am fost?...”
Nuvelele din Act gratuit recompun, ca într-un
puzzle, imaginea Operei unuia dintre clasicii
literaturii române moderne, căruia divinitatea i-a
oferit darul neprețuit al unei rare și parcă
inepuizabile creativități. Parafrazându-l pe Camus,
voi spune și eu, în final, că nu mi-l pot imagina pe
Nicolae Breban altfel decât fericit. Ca Sisif.
C O M E N T A R I I
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AUREL RĂU. RECAPITULĂRI
ŞI (RE)CONFIGURĂRI
POETICE
Emanuela ILIE
Respectînd exigenţele elegantei colecţii „O
sută şi una de poezii”, una dintre recentele
apariţii de profil de la Editura Academiei
Române – Aurel Rău, O sută şi una de poezii.
Antologarea, nota bibliografică şi selecţia
reperelor critice aparţin autorului. Prefaţă de
Răzvan Voncu, Bucureşti, 2020 – ne oferă un
binevenit prilej de reîntîlnire şi, de ce nu,
chestionare axiologică a operei unui poet
transilvan marcant. Ce-i drept, Aurel Rău merită
reţinut şi pentru activitatea bogată de prozator,
traducător şi critic; în plus, ca puţini alţii, şi-a
legat pentru decenii bune numele de prestigioasa
revistă „Steaua”, pe care a şi condus-o începînd
cu 1959, aşadar într-o perioadă extrem de
tulburată ideologic. [În care însă, cum bine ştim,
graţie eforturilor imense ale echipei redacţionale
şi ale unor colaboratori fidelizaţi estetic,
veritabila emblemă a spiritului (creator şi critic)
clujean a reuşit să îşi imprime o direcţie distinctă
în peisajul literar minat de realismul socialist.]
Dar în inclementa noastră istorie literară actuală,
atît de frecvent pornită pe revizuiri orientate de
cu totul alte criterii decît cele estetice, poetul
Aurel Rău este cel care a trebuit să-şi poarte,
uneori cu o discreţie ieşită din comun, fanionul
valoric. Nu numai în numele unei ascendenţe
lirice recunoscute fără drept de apel, ci şi în
sensul afirmării tranşante a unor principii de
crez poi(e)tic personal turnate pe un tipar liric de
factură intelectuală, ale cărui articulaţii se mişcă
în permanenţă în jurul aceluiaşi ax, al
provocatoarelor încifrări – deloc întîmplător,
chiar titlul antologiei precedente, apărute cu
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doar un an în urmă la Cartea Românească.
Încă şi mai severă decît aceasta, reţinînd,
absolut firesc, doar O sută şi una de poezii dintro creaţie întinsă pe aproape şapte decenii,
antologia de faţă este în mod evident menită a
reconstitui, odată cu profilul interior al poetului,
liniile de convergenţă şi chiar harta simbolică a
unei creaţii purificate de orice zgură
conjuncturală şi, pe cît posibil, de orice lest
manierist. Pe de o parte, într-adevăr, ea se cere
raportată la filonul de extracţie ardelenească pe
care, între alţii, îl descria cu exactitate Gheorghe
Grigurcu, într-un studiu de referinţă inclus în
Poezie română contemporană: „Aurel Rău e
unul dintre intelectualii cei mai de seamă pe
care-i avem în prezent. Poezia sa face şcoală în
rîndul a numeroşi poeţi ardeleni mai tineri. (…)
Ea ilustrează acel proces de emancipare a liricii
transilvane tradiţionale, care, mobilizată iniţial
în slujba idealului etnic şi social, se destinde, se
reorientează către existenţa lăuntrică şi către
performanţele scriiturii în sine. Odată cu
împlinirea dezideratelor istorice, mesianismul
trece în metafizică, energia exhortativă lasă loc
fiorului estetic. Punîndu-se în oglindă, textul îşi
supune propria înflăcărare, se rafinează.
Procesul început cu Adrian Maniu şi Emil Isac e
încununat de cupola creaţiei geniale a lui Blaga.
Sub pana lui Aurel Rău şi a celorlalţi poeţi
stelişti, el continuă şi în perioada postbelică,
intrînd într-o etapă nouă, în care sevele
autohtone, mereu perceptibile, urcă în
complicatele alambicuri formale, oferite de
lirica occidentală în evoluţia-i, atent urmărită şi
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inteligent-sensibil asimilată”1. Deloc întîmplător, de altfel, mai multe poeme din cartea
subintitulată chiar Ţări de cuvinte îşi construiesc
sensurile apelînd la o semantică etno-identitară
plină de sens (Fotografie la minut, veche) sau
conturînd o geografie intens spiritual(izat)ă
(Localisme), cînd nu constituie, explicit,
exerciţii de admiraţie neostoită sau lecţii de
reverenţă intertextuală (Lucian Blaga).2 Cu toate
că unor texte nu le lipseşte decantorul ironic,
piesele cele mai rezistente ale seriei dovedesc
dibăcii şi rafinamente de artifex pios, unul
deopotrivă născut şi făcut la şcoala poeziei
transilvane: „Poeţii din Ardeal prind, rînd, să
vină./ Un, cu Homer, în Lwov, hunedorean./ Ci
cu Olahus să începi, latină/ Liră-nstrunînd!
Regent, episcop, şpan.// Şi doi tribuni, ba trei: un
Mureşan/ Şi un Coşbuc, un Goga, Olt, lavină./ Şi
un Emil Isac, în cel rădvan./ Aron Cotruş, în
mîini cu flori de mină.// Un Blaga, împăcînd
dorul cu mintea –/ În loc de-alt trup, doar munţi
şi mări să-i dai!/ Mihai Beniuc, de-o vreme uitel, nu e…// Şi-un anonim, despre haiducul
Pintea,/ Poet, spunînd, mînînd păduri, nu cai,/
Proptit în hăţuri şi strigîndu-mi: – Suie!”
Pe de altă parte, însă, după cum este şi firesc,
efortul antologatorului (să o reamintesc: poetul
însuşi!) merge în direcţia unei autolegitimări
prin nuanţarea diferenţelor specifice. Intenţia de
epurare este de la început evidentă în selecţia
parcimonioasă dintr-un număr totuşi limitat de
volume ale lui Aurel Rău: Focurile sacre
(Bucureşti, 1956), Unde apele vorbesc cu
pămîntul (Bucureşti, 1961), Jocul de-a stelele
(Bucureşti, 1963), Stampe (Bucureşti, 1964), Pe
înaltele reliefuri (Bucureşti, 1967), Turn cu ceas
(Cluj, 1971), Zeii asediaţi (Bucureşti, 1972),
Micropoeme şi alte poezii (Cluj, 1973), Cuvinte
deasupra vămii (Bucureşti, 1976), Omul de
zăpadă (Bucureşti, 1978), Septentrion
(Bucureşti, 1980), Mişcarea de revoluţie
(Bucureşti, 1985), Ritualuri (Bucureşti, 1987),
Zodiac (Bucureşti, 1991), Seară cu versuri în
lectura autorilor (Bucureşti, 1997), Piatra
scrisă (Cluj-Napoca, 2002), O sută de sonete
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(Bucureşti, 2011), Încifrările (Bucureşti, 2019).
Din volumele de tinereţe, mai mult sau mai puţin
marcate ideologic, sunt reţinute foarte puţine
texte, articulate de regulă ca pasteluri rurale ori
mici instantanee danubiene sau maritime, al
căror desenator se lasă deja ispitit de luxul,
periculos în epocă, al introvertirii: Floarea de
colţ, Moment rar, O turmă de oi trece prin oraş,
Insulă de plaur, Prînz la cherhana, Dimineaţa
pe plajele albe etc. Desigur că abia poeziile
selectate din volumele de maturitate relevă
ipostaza auctorială, deopotrivă contemplativă şi
reflexivă, ce se vrea, acum, fixată şi în conştiinţa
criticilor de secol XXI. Mişcările ei în timp
denotă o din ce în ce mai apăsată conştiinţă a
convenţiei şi, odată cu aceasta, o din ce în ce
mai vizibilă grijă pentru intelectualizarea şi
chiar stilizarea emoţiilor, indiferent de natura lor
(anamnetică, biografică, livrescă etc.). Ambele
trăsături sunt observabile în special în poemele
de amplitudine tematică modernistă (unele,
precum L’Îsle de la Cité sau Fripta, de o
gravitate ideatică subminată de o autoironie
subţire), ca şi în cele ţesute pe canavaua
folclorică românească (Colind şi cîntec) ori pe
tiparul textual concentrat, de inspiraţie niponă
(Templu budist, Prohod, Jurnal nipon).
Foarte bine reprezentate în volum sunt şi
artele poetice, dovadă că, după cum s-a observat
în mai multe rînduri, şi în cazul lui Aurel Rău
între actul existenţial şi cel artistic există o
legătură strînsă, potenţată textual fie prin
intermediul imaginarului corporal (v., spre
exemplu, Comori: „Eu nu cred că trebuie să tacă
poetul,/ dar nici să cînte nu cred că trebuie./ El
are-n mîini miliarde/ de monede/ din colecţia-i
de cuvinte,/ care o dată la fiece generaţie se
aprind./ El deţine metode de tortură/ mai
nemiloase,/ spre a-şi întinde vertebrele/ pînă-n
punctul de unde vede.”), fie prin mecanisme
ludice de tipul celui valorificat în Horă cu Da:
„Da şi Da şi Da şi Da şi Da –/ două litere: un D
şi-un A.// Bine, domnule, n-ar fi mai bine/ să
păstrezi ceva şi pentru tine?// A da « totul ». De,
pe D mai zic/ să-l arunci, aşa, ca pe-un nimic!”//
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Dar pe A? Cînd înspre Omega…,,/ să-l dai, cînd
ar fi să-l cumperi? A!” .
De departe, însă, cele mai rezistente texte din
O sută şi una de poezii mi se par cele ce
mizează, în aparenţă, pe seducţia întoarcerii spre
trecutul cultural (îndeosebi transilvan). În
realitate, însă, în ciuda recuzitei de interes
aproape muzeal, şi în sensibilele sale poeme de
familie3 interesul prioritar al poetului Aurel Rău
rămîne tot reliefarea propriei interiorităţi.
Aproape fără excepţie, ceea ce se observă în ele,
după desprinderea articulaţiilor de genealogie
simbolică, este schiţa unui portret liric ataşant,
din care nu lipsesc însemnele însingurării,
neînţelegerii sau chiar absenţei. Voi cita integral,
spre ilustrare, doar memorabilul Candelabru, ale
cărui sensuri de profunzime sunt subtil
prefigurate şi de motoul bacovian („De-acum pe
cărţi…”). Vîrf al creaţiei incluse în opul O sută
şi una de poezii, poemul acesta ofertant
intertextual ar merita de bună seamă reţinut şi
într-o antologie a liricii transilvane scrise în
ultimul secol, fie ea şi una alcătuită după acelaşi
principiu selectiv, reflectat numeric: „Cît mi se
pare de frumos, seara…/ Zeii mei de argint, de
abanos/ s-au retras fără zarvă – la mănăstiri,/ în
cimitirele parcelate,/ în grădinile/ numai toamnă
sau doar în fum./ Atunci, vin din nou, purtători
de nimburi/ şi au trupurile lor iarăşi şi ochii/
scăpărători de-nceput de gînd./ Aud cum
coboară rîul din munţii Moţilor/ şi duce ocult
spre mare/ leacuri line, speranţe, lacrimarii,/
frînturi de aripi, rădăcini./ Aş gîndi că sunt
părăsit./ Preajma doarme cu oamenii care mîine/
îşi sună paşii în zori/ cînd vine somnul buimac
peste-aceste ritmuri/ şi ce mai poate despresura./
Se văd prin fereastră, deasupra turlelor catolice,/
dar şi de case cu turle, şi peste dealuri,/ Carul
Mare, Găinuşa, Luceafărul –/ mă-ntreabă/ dacă
mi-i bine…// E frumos, astfel, seara, în Ardeal,/
şi vin în casa ta oaspeţi/ păduri, ţări străine,
oraşe/ şi stau la masa tăcerii cu tine,/ la cina ta
cea de taină,/ ca să nu mori de tot, să te pierzi/
prin atîta întins neţărm.”
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Oferind asemenea probe rezistente în timp,
este limpede că, cel puţin deocamdată, poezia lui
Aurel Rău refuză să se aşeze la masa tăcerii
depline. În schimb, ea ţine, cumpănit ardeleneşte
(cum altfel?!), să ni se re-configureze. Nu atît ca
o recapitulare cuminte a propriilor vîrste,
formule sau avataruri lirice, cît ca o pledoarie
doar în aparenţă discontinuă pentru
reconfortantul abandon de sine în neţărmul
autohton al cuvintelor.

Note:
1. Gheorghe Grigurcu, Poezie română
contemporană II, Editura revistei „Convorbiri literare”,
Iaşi, 2000, p. 332-333;
2. Chiar şi criticii care nu au pregetat să îi măsoare
creaţia şi în funcţie de „barometrul de mare fineţe al
schimbărilor de ton din zona ideologică”, precum Eugen
Negrici, au observat faptul că Aurel Rău „va prelua
atitudini, turnúri sintactice, gesticulaţii specifice,
formule de livrare a emoţiei si de sublimare a
biograficului din textele unor poeţi precum Machado,
Seferis, Saint-John Perse, Blok (pe care i-a şi tradus).
Dar nu va pierde în vedere nici o clipă, de-a lungul
lentei lui deveniri (din care se pot decupa trei mari
etape), marea lecţie a poeziei lui Blaga. De la al treilea
volum, va adopta versul alb şi de atunci va experimenta,
neodihnit, mai toate formulele poetice în vogă, pînă întratît încît, tîrziu, în anii ‘80, dedulcit la practicile
metatextuale, va da impresia apartenenţei la speţa
formaliştilor” (Eugen Negrici, Literatura română sub
comunism, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura
Polirom, Iaşi, 2019, p. 187);
3. „Aurel Rău scrie, de pildă, o splendidă poezie de
familie, a succesiunii generaţiilor, în care vede semnele
unei genealogii simbolice şi ale unei eredităţi spirituale,
în care tradiţia nu devine tradiţionalism.” (Răzvan
Voncu, în O viaţă de poet, în 101 de poezii alese, prefaţa
la antologia citată, p. 9).
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LA OPT,
Dana Raluca SCHIPOR
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scepticismului propriu declarat: „Pendulă
de frig mă lovesc cu țeasta/ de margini/
Sunt penibil”. Astfel criza se trăiește în
interiorul ideii de libertate, totodată visată
și refuzată, ca în Dorința, motto de altfel al
întregului volum: „Am deschis ușa
coliviei: Hai, du-te o implor/ Pasărea mea
captivă bâjbâie spațiul/ (...) Hai fugi unde
vezi cu ochii/ eu repejor voi sigila portița/
Dar pasărea intră iarăși în carcera ei/ în
lumina prizonieră îți pune cătușa/ E fericită
și cântă jelind/ Cântă ca noi dorința de a fi
afară”.
Interpus între „călcâiul lui Dumnezeu”
și „mahalaua globală”, lume a supermodernității consumatoriste și sensibilă la
senzațional, eul poetic are concomitent
perspectiva panoramatică a actualității imediate
și primele semne ale unui „dincolo” fără acces,
intuibil, dar restricționat („Singur pe acoperiș/
Pe trepiedul meu răbdător îngândurat că NU/ am
aflat încă ce e Dincolo”). Timpul durată devine
repede timpul-locuiță, acolo unde îmbătrânirea
se face„între etaje”, în chiar trecerea dintre
vârste, întotdeana pe nepregătite. „Într-adevăr,
întunericul e progresiv./ Cineva se ocupă cu
asta” e constatarea ultimă din poemul final,
Gaura cheii, când cotropitor, indiscret, timpul
invadează întreg „buncărul gri” al existenței. De
departe, mutiplele ipostaze ale propriei ființe,
mutiplele vârste, alterități ale eului trecut reapar
ca fantasme, oferind imaginea extinsă a morții
multiple, așa cum altădată „decesul colectiv”
devenea ultima garanție comună, „în acte” a
gloatei. „Viața la bloc e un roman./ Acest întreg
protoplasmatic celular” sună un vers din

CRITICA CRITICII

Peste cinci decenii dedicate poeziei, în jur de
optsprezece volume de versuri, alte câteva zeci
de volume care încununează activitatea sa de
prozator și dramaturg (chiar și traducător) –
poetul Ovidiu Genaru, poet ce s-a păstrat
permanent în vizorul unora dintre cei mai selecți
critici, numără în decursul timpului și câteva
distincții importante, ultima fiind chiar Premiul
Național de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera
Omnia, acordat chiar în cadrul ediției de anul
acesta, la Botoșani. De la debutul în volum (Un
șir de zile) din 1966 până astăzi, alte titluri
precum Nuduri (1967), Patimile după Bacovia
(1972), Poeme rapide (1983), Flori de câmp
(1984) sau Terapia cu îngeri (2016), au
semnalizat nu doar vigoarea poetică, ci și
mobilitatea unui spirit inconfundabil.
Revenirea în 2018, la editura Junimea, cu cel
mai recent volum al său, La opt, gaura cheii și
alte patimi, readuce în vedere pe poetul
efervescent, căutător neobosit al formei, subtil
poet al evaziunii, pendulând continuu între
întinderile neștiute și micul realism cotidian,
contemporan. Aflată sub obsedanta conștiință a
timpului, poezia din ultimul volum a lui Ovidiu
Genaru urcă treptele mai multor vârste până întracolo unde se revelează experiența amară ori
alteori sublimă a altitudinilor existenței: „La opt
unde locuiesc mi se freacă spinarea/ de
Dumneavoastră Astronomie/ Deși sporovăim pe
balcon împreună/ despre sfârșitul lumii/totuși cu
Domnul nu-mi permit să fim la pertu./ Puțin
respect/ ca-n vremurile bune”. Exilat în propria
carcasă a existenței, instanța poetică este
traversată de tensiunea acestei conștiințe a
eliberării, cu sancțiunea permanentă a
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Înregistrări, condensând încă o dată imaginea
aceasta a unității sub raport temporal a ființei
însăși („Inima prezentului pulsează trecut”, ne
spune la un moment dat poezia Jurnal din ap. 66
etaj 10). De la aluzia socială, a modernității
amorfe, uniformizante, dizolvante, la metafora
biografică, glisarea e subtilă și poartă amprenta
tensiunilor semantice continue. Monocromatică,
în gri sau în sepia („gri formă a catedralei
noastre/gri ermetic”), viața se estompează și
capătă paloare fantasmatică ca într-o imagine
din poemul La opt: „Îmbătrânim privind la
microscop o lume/ care apare la capătul țevii ca
amintirea altei lumi”.
Cu toate acestea, ironia amară, nota frustă,
plusează scepticismul, natură proprie a poetului
căruia îi este oferită privilegiata perspectivă a
depărtărilor. Fie timp cotropitor, „întuneric
progresiv”, fie „cură de dezîntinerire”, trecerea
se consumă în imediat, în aproape, în obișnuința
casei (Moartea menajeră) ori în micul realism
cotidian, ca în Freziile lui Dumnezeu: „Stam cu
întunericul în mine și așteptam salvarea./ Afară
dormea indiferența municipală./ Groparii își
frecau palmele/ a câștig”. Umbrită de această
proiecție permanentă, a acestor străfulgerări
venite poate din„lumea peșterii” („Va fi/ și un
anume sentiment de peșteră/cu care ne-am
obișnuit”), lumina începutului ori semnul
primului puls, al primei bătăi, alunecă în final în
reflecție amară, ca în Înconjurat: „Era un soare
proaspăt/ nou născut/ de-o zi.// Înconjurat
indefinit de bătrânețe”, ori ca altădată, în
versurile din Moartea menajeră: „Ea vine de
când eram copil/ și-mi legăna destinul”. Dar
pulsând permanent în marginea acestui timp
care se consumă, nu atât imaginea unei sfârșitobsesie proiectează poezia lui Ovidiu Genaru,
cât nevoia rostirii unor ultime adevăruri ce se cer
spuse.
Descinzând din materia întunecată și infinită
a marilor mistere, spațiu indefinit al evaziunilor
continue, versurile lui Ovidiu Genaru sfârșesc
întotdeauna ironic în realul cel mai frust. Banal
trăite la colțul străzii, experiențele umane
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fundamentale mai însumează o simplă zbatere
între aceleași două repere simbolice asupra
cărora poezia revine permanent, simboluri ale
unor spații temporalizate, reintegrate de această
dată în chiar inima temporalului cotidian: „Apoi
el a desenat cu creta pe asfalt/ o inimă roșie în
care încăpeau amândoi/ era sâmbătă ea a râs/se
aflau între morgă și maternitate” (Taxi de vânt).
Altădată, spațiu al colectivității supermoderne
însingurate, strada reintegrează itinerariile
ascunse, până într-acolo unde, deschiderile
prilejuiesc treceri nebănuite și totuși
neschimbate: „Strada-i/ propice pustiului
lăuntric/ iar noi mereu singuri fiecare cu pulsul
lui/ spargem/ cu pumnul zidul sonic al viului/
ieșim brutal din timpul curent/ intrăm/ în
prelungirea lui și ne topim în întuneric/ până
când în sfârșit ne iese în cale/ posomorâta
morgă/ A doua pe stânga” (Gaura cheii).
Cu toate acestea, moartea demografică ori
moartea medicală epurează aparența metafizică
a sfârșitului, dar recheamă în poezia lui Ovidiu
Genaru cohorta îngerilor, prezențe serafice cu
care poetul ne-a obișnuit cu alte ocazii, ca în
poezia Freziile lui Dumnezeu: „M-au dus la
urgențe încet./ Tubul de oxigen într-o nară./ În
stetoscop o liniște perversă./ Conform
procedurilor/ surorile trăgeau în urma mea/o
husă enormă peste tot ce-am iubit.// Deja prin
preajmă se pripășiseră îngeri/ dormeau cu mine
în salon/antum și postum./ Gata să mă treacă
pragul/ la o comandă abia șoptită/ de calcul
demografic”. Văzute ca energie miraculoasă,
aceste prezențe rămân intuiții ale unui dincolo
căutat, magnetic, miraculos. Mărturisiri
indirecte ale unei căutate legături materie-spirit,
îngerii lui Ovidiu Genaru devin astfel chiar în
mărturia autorului de la un moment dat, forme
de existență spirituală, „energie miraculoasă,
stelară, mistică” (mărturie dintr-un interviu
acordat lui Gellu Dorian, România literară, nr.
6, 2020). Există în această formă de semnalizare
sublimă o tăinuită și fluidă comunicare între aici
și dincolo, pe care scriitorul o definește ca o
necunoscută „legătură secretă”, galactică ori de
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ordin și mai înalt, divin, ca în poemul ce
deschide chiar volumul: „Vor fi meteoriți care
mistic se sting/ imaginând predestinări
necunoscute/ dar nouă nu ne e dat să vedem
legăturile/ secrete.// Va fi și un anume sentiment
de peșteră/cu care ne-am obișnuit.// Singur e
acoperiș/ Pe trepiedul meu răbd[tor îngândurat
că NU/ am aflat încă ce e Dincolo” (La opt).
Coborâtă în strada, poezia alături de marile
adevăruri se spun fără pretenție, într-o formă
căreia proprie îi devine însăși franchețea și
versul rămas sub impresia notației fugare:„O voi
nesfârșite benzi desenate cu vise/ noi nu ne
opunem adorației față de adevăr./ Amintiri ce
vreți de la mine?/ Toți așteaptă să scot pe gură
doar bulgări de aur”. Între reproșurile propriei
poezii din Prea, poetul se reflectă ironic printre
oglinzile infidele, „Cehov de Moldova” ori
Pessoa refuzat, alăturându-se altădată, în
Imprimeuri, de pildă, între opteziștii de
generație, între alcovurile lui Brumaru și
„versurile abstracte” ale lui Nichita.
Citită într-o altă cheie, Dorința revine în fapt
asupra condiției poeziei înseși. Alte câteva
versuri din poemul final, Gaura cheii, reiau
aceeași imagine a eliberării: „Sufletul/ el cum
găsește vreo portiță fuge/ se risipește-n vid/ de
unde a provenit cândva./ Se simte mai în
siguranță fără corp./ Imun la bătrânețe./ Ne duce
suflețelul ca dintr-o anvelopă înțepată./ Sufletul
se simte mai în siguranță/ imaterial”. Dacă aici
poezia este glasul libertății, a evaziunilor,
răsfrântă în final asupra aceluiași, în poemul ce
deschide volumul, exhibiționist, îndrăzneț,
dezbrăcat de inhibiții, poezia se arată a fi
altceva: „Plăsmuirilor le-am deschis larg
fereastra/ și/ repede/ am atârnat chiloții lila ai
poeziei cu cârlige/ de lemn/ pe frânghia nopții de
mai mare dragul/ cum fâlfâie pânzetul” (La opt).
Pusă mereu în joc, concentrată mereu asupra ei
însăși, poezia creează legătura dintre aparențele
știute și miraculosul fluid al unui dincolo căutat,
purtând în sine tensiunile indisolubile ale eului,
într-o definiție ce punctează concentrat destinul
creatorului, ca în Jurnalul din ap. 66 etaj 10:
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„Nevroza mea divină/ poezia.”
Octogenar ori opzecist, sigur, cu o
semnificativă deosebire, aluziile poetului
recheamă ironic, plin de efervescență,
posteritatea. De la poemul de întindere la versul
scurt și aparenta notație fugară, poezia lui
Ovidiu Genaru urcă treptele vârstelor până întracolo unde încep să se deschidă căile. Simțind
adierea de dincolo, intuind „legăturile secrete”,
poezia sa rămâne totuși cu pulsul în bătaia însăși
a temporalității cotidiene curente. De la opt, de
la etajele vârstelor sale, poezia se vede altfel.
Coborând de-a dreptul în stradă ori deschizând
calea unui spirit eminamente evazionist,
pendulând între aluzia socială și dizolvându-se
în notația biografică, poezia lui Ovidiu Genaru
din acest volum poartă în cele din urmă
încărcătura tensiunilor semantice înalte.
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PE CERDAC, LA AGAPIA
Adrian G. ROMILA

„Loc al solitudinii și al retragerii”, cum îl numește
Mihai Zamfir, loc al întâlnirilor și al odihnei, al salvării
personale ”aici” și „dincolo” deopotrivă înainte și după
1990, mănăstirea Agapia a avut întotdeauna și farmecul
peisajului, și aroma duhului, și încărcătura culturală
menită să-l recomande ca reper național. Ei bine, aici
s-au desfășurat între 2005-2019, vara, cu intermitențe
cronologice, dialogurile dintre poetul Gheorghe Simon
(consacrat dintotdeauna ca „fiu al Agapiei”) și criticul
literar Mihai Zamfir, vilegiaturist constant în zonă.
Rezultatul a fost un minunat eseu-inerviu, care a
consemnat selectiv discuțiile dintre ei: Dialoguri la
Agapia (Timpul, Iași, 2020). Cartea continuă, de fapt, o
serie mai veche a poetului nemțean, unde dialoghează
cu personalități culturale pe care le-a întâlnit în
geografia privilegiată în care a ales să trăiască de ani
buni.
„Indicatorii de protocol”, adică ritualul de întâlnire
presupunea, după mărturisirea lui Gheorghe Simon, o
zi antefixată, o oră (de obicei 6 seara, la amurg) și o
stabilire dinainte a temelor. În cele aproximativ 60 de
minute, cât durau întâlnirile din cerdacul chiliei unde
criticul de la „România literară” își primea convivul
(nu se știa, vasăzică, cine e gazda și cine musafirul), se
contura un dialog înregistrat pe bandă, revizuit și trecut
în text, mai apoi. Încadrat de două reflecții ale poetului,
respectiv de una a criticului, dialogul e subîmpărțit pe
capitole, deși tematica lui e foarte variată, generată,
probabil, de caracterul fortuit al întâlnirii (dar și de
curiozitatea mozaicată a „întrebătorului” – veritabil
spiritus loci): creație, Eminescu, relația BORcomunism, sacru, credință, Dumnezeu, poezie, lectură,
specific național, istoria literaturii române (inclusiv cea
semnată de „metecul” de la București), scris, autori,
cărți, premii literare, zâmbet, despărțire, română și
portugheză, Brazilia etc. „Ceea ce face, pentru mine,
farmecul întâlnirilor noastre de la Agapia este faptul că
discutăm fără program stabilit. Mai bine zis, că tema
discuției noastre se naște oarecum de la sine”, spune
într-un loc Mihai Zamfir. Trăsătura salvatoare ar fi

spontaneitatea, faptul că fiecare spune ce crede,
complet liber.
Tonul poetului agapian e în totalitate admirativ
(uneori chiar encomiastic), iar zăbovirea în cerdacul
mănăstirii, lângă streașina bisericii, favorizează atât
curgerea domoală de taifas (aș zice tipic moldavă), cât
și referințele patriarhal-religioase. Când formulează
provocările, Gheorghe Simon rămâne poet: preferă
jocurile de cuvinte, filosofemele scurtisime,
etimologiile arhaice și, ca să nu plictisească, același
poetic sărit de la una la alta. „Gheorghe Grigurcu vă
situa (Un spirit liber) în treimea stelară a eseului
academic”, formulează adresarea, la un moment dat,
băștinașul nemțean, „împreună cu Eugen Negrici și
Livius Ciocârlie. Scrieți pornind de la o carte, de la un
autor, de la urgența unei mărturisiri, de la o aberație
(eroare) a spiritului public, în derivă, de la cenușiul și
fastul clipei?”. Condescendent, Mihai Zamfir răspunde
întotdeauna așezat, elaborat, mult mai sobru decât i-ar
pretinde provocările mai mult decât politicoase ale
interlocutorului. Spune el într-un loc:: „Tocmai pentru
că mi-am dat seama că nu pot fi nici muzician, nici
pictor, nici bărbat de succes, nici cuceritor de femei,
nici explorator, nici om politic, nici mare medic, cum
am visat la un moment dat, adică nimic din ce ar fi
justificat global o existență, m-am atașat de singurul
lucru pe care l-am știut să îl fac și anume lectura și
eventual capacitatea de a comunica altora ceea ce
găseam eu ca sens în cărțile citite. Astăzi citesc cu
gândul de a scrie. Acum a devenit deja un fel de păcat
profesional, scriind despre multe cărți și citind multe
cărți, primul gând pe care-l am, atunci când citesc o
nouă carte este de a formula ce s-ar putea spune rapid,
scurt, dar esențial, despre acea carte.”
Cele 8 dialoguri dintre cei doi venerabili scriitori
subîntind, în atmosfera plină de spirit a Agapiei,
„ritmul de bolerou al creșterii și descreșterii unei
poetici interioare” (Gheorghe Simon). E un text dens,
cuceritor în formulistică, bun de luat în seamă.
ACTUALITATEA LITERARÃ
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în noi o posibilitate de a-și mări spațiul vital), noi
ne-am ridicat împotriva lor...”. Afirmația este
relevantă în ce privește orientarea ideologică în
primul rând a lui Nichifor Crainic. Dar acuzatorii
procomuniști din 1945 descoperiseră că acesta
mai fusese redactor și codirector la Porunca
vremii, redactor și director la Sfarmă-Piatră ca și
întemeietor al ziarului Calendarul. Pe deasupra,
îndeplinise funcția de ministru la propagandă, e
adevărat că nici două luni, în guvernul
Antonescu. Spre deosebire de alți deținuți
politici: Ion D. Sîrbu, Dumitru Sergiu Popescu,
Longin Predoiu, Gheorghe Gherbezan, toți
întâlniți de mine în timpul vieții – cu deosebire că
Sîrbu se ferea în orice împrejurare să aducă vorba
de anii privativi de libertate – Nichifor Crainic nu
a fost trimis în vreun lagăr de muncă forțată.
Aproape toată condamnarea a ispășit-o în
penitenciarul din Aiud, unde și Mircea
Vulcănescu și-a aflat obștescul sfârșit la numai 48
de ani, în 1952.
În actul de acuzare toți cei paisprezece ziariști din
lot au fost învinuiți in corpore: „După ce au săvârșit cele
mai mari orori la Odesa, Bogdanovca, Dumanovca sau
Vatmiarca și în alte locuri de tristă amintire, după
judecarea primului lot de criminali de război care au
jefuit, au schingiuit și au asasinat cu bestialitate unică
mii de oameni, Tribunalul Poporului urmează să judece
o altă categorie de acuzați, aceea a ziariștilor și a
publiciștilor, care prin articole de ziare [...] sau
conferințe, s-au pus în slujba propagandei fasciste sau
hitleriste și au contribuit prin acțiunile lor la susținerea
unui regim odios, unei politici externe nefaste, la
antrenarea României într-o aventură dezastruoasă și
prăbușirea politică și militară a țării [...].
La noi în țară o serie de ziariști și publiciști, unii ceși făcuseră mână bună prin scrisul lor, au militat și au
susținut ani în șir [...] temele fundamentale ale
propagandei hitleriste de natură rasială...”. În

ROZA VÂNTURILOR

Supraviețuitorii infernului concentraționar comunist
nu au fost, în ciuda prigoanei, inexistenți și, desigur, nici
puțini. Am cunoscut și eu câțiva, stând față în față, în
urmă cu mai mulți ani. Pe alții i-am putut cunoaște din
cărțile publicate despre chinurile îndurate în infernul
închisorilor și lagărelor de muncă silnică. Nicolae
Steinhardt, Ion Ioanid, Arșavir Acterian, Ion D. Sîrbu
sunt dintre cei mai cunoscuți. Altul, cu un destin aparte,
a fost Nichifor Crainic. Recunoscut ca poet de primă
mărime, academician, profesor universitar și îndrumător
spiritual, asemenea unui duhovnic laic, Nichifor
Crainic, după numele real Ion Dobre, a fost judecat și
condamnat în contumacie în „lotul ziariștilor”, în 1945.
Din acel „lot” mai făceau parte alte personalități ale
vremii, publiciști și scriitori ce au lăsat urme inefasabile
în presa interbelică: Pamfil Șeicaru, Stelian Popescu,
Radu Demetrescu-Gyr, Pan Vizirescu, Romulus Dianu,
Alexandru Hodoș, Grigore Manoilescu, Ilie PopescuPrundeni ș.a. Au fost incriminate fără menajamente
publicații de răsunet ale epocii precum Universul,
Curentul, Gândirea, Cuvântul, Buna Vestire, Porunca
vremii etc., toate organe ale presei de dreapta, ultimele
trei fiind de orientare național-creștină. Universul era
ziarul patronat de Stelian Popescu, având în acel timp
cel mai mare tiraj (100.000 exemplare/ zi), Curentul lui
Pamfil Șeicaru era faimos pentru partizanatul deschis
față de Germania nazistă și compromisurile făcute cu
știrea și cu imixtiunea directorului, iar Gândirea,
fondată la Cluj la începutul anilor ’20, devenise cea mai
de seamă revistă naționalistă cu o puternică tentă
ortodox(ist)ă. În conducerea revistei s-a aflat, pentru
mai multă vreme, Nichifor Crainic. După o mărturie a
lui Vintilă Horia – Degradare și risc din Dumnezeu s-a
născut în exil –, „Revista Gândirea a fost publicația cea
mai importantă la noi între 1920-1940... Noi nu eram
nici fasciști, nici comuniști ab absurdo... Noi căutam să
salvăm existența poporului nostru și a culturii noastre...
în momentul în care capii fasciști au atacat România
(Italia susținea revizionismul maghiar, Germania vedea
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documentul acuzator se mai spunea că respectivii „au
făcut tot ce le-a stat în putință pentru a susține cu căldură
regimul Sima-Antonescu, așa-zisul regim înnoitor” și
totodată l-au susținut și proslăvit pe „automareșalul” Ion
Antonescu ș.a.m.d. Fiind acuzatul cu cea mai mare
greutate, Nichifor Crainic a fost condamnat la
„pedeapsa detențiunii pe viață și degradație civică pe 10
ani.” Dar nu aceasta a fost condamnarea definitivă.
Pentru că a fost osândit în contumacie, la momentul
respectiv fiind de negăsit, firește că el nu a putut fi
încarcerat. Ce se întâmplase? În realitate, Nichifor
Crainic fugise din fața urgiei: a pribegit prin
Transilvania ascuns fiind prin casele unor preoți, unii
foști studenți de-ai săi. Anticipase, ca și alții, Pamfil
Șeicaru de pildă, teroarea ce va să se abată asupra celor
care nu aveau să pactizeze cu regimul impus de ruși. În
cartea document Am cunoscut iadul! Mărturii din
închisoare1, în studiul introductiv, Florin Duțu
povestește în detaliu cum a fost periplul fugarului:
„Pribegia în Transilvania s-a desfășurat sub mască:
Nichifor Crainic și-a lăsat barbă, și-a pus ochelari cu
sticlă groasă și a obținut un buletin de identitate fals
(eliberat de primarul refugiat la Sibiu din GălăneștiRădăuți) sub numele de Ion Vladimir Spânu, văduv,
comerciant de cherestea din Bucovina, s-a adăpostit mai
întâi la Sibiu, de unde a ieșit ascunzându-se de raziile
româno-sovietice într-un camion cu brânză, mergând la
M-rea Sâmbăta de Sus (iarna 1944-1945), ajutat de
ucenicul său, sfântul stareț Arsenie Boca. De acolo a
plecat (4 apr. 1945) în satele din Hunedoara (GrosuriBlăjeni, Zdrapți, Vața), apoi în zona Mureșului, în
Lepindea (la preotul Cornel Dascăl), unde l-a vizitat
fiica sa Furtuna Ioana, în 1946. Aici a aflat de moartea
soției sale Aglaia. Din Lepindea s-a refugiat în Icland la
preotul Matei Morușca, fratele lui Policarp Morușca
(primul episcop al românilor din America) și bunicul
actualului ambasador al românilor din Japonia (la ora
apariției cărții, n.m., I.L.). În cele din urmă a ajuns în
satul Cerghid, la preotul Ioan Sămărghițan, fostul său
student, ginerele preotului Matei Morușca. Aici s-a
predat autorităților la 24 mai 1947.” (op. cit., pp. 26-27)
Toată această bejenie a fost evocată de Nichifor
Crainic în altă carte-document, Pribeag în țara mea.
Sub mască. Memorii 1944-1947, publicată tot în 2015 la
aceeași editură, „Floare Albă de Colț”, după cum se
menționează într-o notă de subsol (p. 27). Nichifor
Crainic credea că persecuțiile nu mai erau atât de
drastice ca în 1945, dar se înșela amarnic. A fost însoțit
spre București de ultima sa gazdă (pr. Ion Sămărghițan),
s-a predat și a fost depus în arestul de tristă faimă al
Ministerului de Interne. A cerut rejudecarea procesului,
cerere căreia autoritățile i-au dat curs, stabilind data de
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9 decembrie 1947. A fost apărat de Petre Pandrea, care,
optimist, după ce intervenise la Mihail Sadoveanu, C.I.
Parhon și Gala Galaction, spera să obțină „un rezultat
senzațional”. În fața instanței au compărut în calitate de
martori Nicolae Crevedia, sculptorul Oscar Han,
filosoful Vasile Băncilă, istoricul Radu Rosetti,
academicianul Alexandru Lapedatu, Solomon Segall
(evreu la origine), scriitorul Oscar Walter Cizek (adjunct
al acuzatului la Gândirea), teologul Petre Vintilescu. În
total 32 de martori ai apărării și nici măcar unu al
acuzării! Totul însă a fost zadarnic. Avocatul Petre
Pandrea însuși a fost arestat la mijlocul lunii aprilie
1948. Cu toate că și-a dovedit nevinovăția, ca și atâția
alți învinuiți pe nedrept, Nichifor Crainic a fost
condamnat fără a fi pronunțată vreo sentință și, de la
Văcărești, a fost dus la Aiud, unde s-a chinuit 15 ani,
până la sfârșitul detenției. În 1995, a fost reabilitat post
mortem printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție,
recunoscându-se că „Procesul ziariștilor” din 1945 a
fost o înscenare, ca și „Procesul generalilor” din armata
regală, sau „Procesul unor personalități marcante din
Guvernul Antonescu”, între care filosoful și
economistul Mircea Vulcănescu, filosoful Ion Petrovici,
istoricul Radu Rosetti și italienistul Alexandru Marcu.
Mărturiile despre calvarul îndurat în închisoarea din
Aiud cuprind aproape 100 de pagini, apoi cartea se
completează cu un Memoriu. Răspuns la actul de
acuzare, în care Nichifor Crainic demontează
mascarada înscenării judiciare, și culminează cu
mănunchiul de Poezii create în temnița Aiudului. Un
extraordinar martor al patimilor, nu numai al celor
suportate de el ci și de alți camarazi de detenție,
Nichifor Crainic a dovedit o neasemuită tărie în credință
și o rezistență fizică ieșită din comun. A crezut cu
ardoare în Dumnezeu și în puterile personale, după cum
dezvăluie singur într-o confesiune pentru posteritate din
16 iunie 1968, la șase ani după punerea în libertate. O
libertate restricționată, bineînțeles, dar una a vieții
dinafară, unde se putea mișca, respira, vedea soarele și
lumea în fiecare zi. După aproape patru ani de pribegie
„mascată” și cincisprezece ani de coșmar penitenciar,
Nichifor Crainic, asemenea atâtor români, a devenit un
închis afară:
„Cu toată nedreptatea suferită, n-am crezut niciun
moment că voi muri în închisoare. Asprimea absolută a
închisorii poate să-ți anuleze văzul, auzul, să-ți infecteze
mirosul, să-ți mortifice gustul și să-ți interzică pipăitul.
Un singur lucru rămâne intact, cugetul tău, eul tău,
spiritul tău. E singurul loc unde rămâi stăpân absolut tu
însuți. Anulat pentru lumea dinafară, te refugiezi în
spirit și trăiești mai intens ca oricând. Firește, pentru
asta îți trebuie o disciplină pe care-o aveam, doar nu
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degeaba studiasem secretele vieții interioare a spiritului.
Dezlipit în mod forțat de lumea dinafară în care ai trăit
până ieri, când izbuteai să accepți fără revoltă această
izolare absolută, ajungeai la o pace interioară, la o
concentrare și la o reculegere esențială, care dădeau
spiritului o dispoziție de activități înalte”.
Grație acestei experieri prin „activități înalte”
încarcerații – nu toți, numai cei aleși de o putere
spirituală dincolo de limitele obișnuite – au acces la o
stare de libertate paradoxală, aceea a celor închiși pentru
nu se știe câtă vreme și complet izolați de lumea liberă,
dar și mai mult: au dobândit ceva inimaginabil, adică
despărțirea de cele cunoscute (vorba lui Krishnamurti)
trăind închisoarea ca miracol al vindecării. Este
concluzia, stupefiantă pentru gândirea comună, pusă de
N. Steinhardt în Jurnalul fericirii.
În capitolul de Mărturii... fostul întemnițat Nichifor
Crainic aduce vorba de Boalele mele în închisoare, de
Bătăile suferite... și mai ales de Foamea cumplită ce nu
de puține ori atingea faza de mortificare trupească. Mai
întâi a „căpătat o boală de piele, o mâncărime de
neîndurat”, apoi „dureri cumplite de rinichiul drept”.
După acestea, a urmat „o pneumonie dublă”, ca la
sfârșitul infecției pulmonare să-i apară „un mare
flegmon după urechea dreaptă, provocat de virulența
pneumococului”. N-a fost de ajuns fiindcă „Boala lui
Soster am făcut-o la Zarcă [...]. E un semicerc de durere
nervoasă, care îți încinge jumătate din torace”. După
care: „Tot la Zarcă am căpătat tuberculoză ganglionară,
consecința mizeriei alimentare. Îi port și acum cicatricea
în partea stângă a gâtului”. Inventarul maladiilor devine
copleșitor:
„Trec peste boalele mele mărunte, dar nu mai puțin
dureroase, care ating cu toate numărul de 13 și
alcătuiesc martirajul meu trupesc din închisoare și mă
opresc la ultimele două, grave, care m-au chinuit ani de
zile cu tot tratamentul ce mi s-a dat în ultimii ani. Una e
boala de inimă […]. Alta e așa zisa colibaciloză de care
am suferit șapte ani și am fost tratat ultimii trei cu
diagnostic fals” (op. cit., p. 65).
Cel mai mare supliciu a fost însă înfometarea, o
tortură îndurată de-a lungul întregii perioade de temniță.
Foamea, a constatat cel închis, „poate anula în om toate
celelalte instincte vitale. Ea nu dispare decât odată cu
moartea” (p. 71). Meniul, așa zicând, se rezuma la „o
zeamă zilnică, de două ori pe săptămână câte un sfert de
pâine și de cinci ori câte un turtoi..., o mie șase sute de
calorii pe zi. Din asta rezulta o foame halucinantă” (id.).
S-a vorbit că Nichifor Crainic ar fi abjurat de la credință
pentru a primi mai multă mâncare, ceea ce este
neadevărat. Ca să-și bată joc de el torționarii îl puneau
să zică tare că nu crede în Dumnezeu. El însă îi păcălea
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spunând cu putere: „Nu, este Dumnezeu!” în loc de „Nu
este Dumnezeu!”. Virgula, pauza de fapt, dintre negație
și verbul a fi nu era percepută de paznici, ori de proști ce
erau, ori pentru că nu erau atenți.
În închisoare Nichifor Crainic a compus zeci de
poezii ce erau transmise și altor deținuți prin mesaje
Morse. După ce le compunea, îi punea pe cei din celulă
să le repete ca să fie memorate. Un depozitar colosal al
versurilor a fost Harry Brauner, vecin de celulă, care lea pus pe muzică și le cânta. Una din poezii este Cântecul
foamei, o invocație, o litanie și o rugăciune a celor
hămesiți: „În țara turmelor și-a pâinii/ Eu zac pe lingură
și blid,/ Lăsați-mă s-acin cu câinii/ Ori să cerșesc pe
lângă zid./ O, Milostivule, Tu, care/ Din doi ciortani și
cinci colaci/ Făcuși un munte de mâncare/ Să saturi
gloate de săraci,/ Repetă, Bunule, minunea/ Și ospătează
mii de guri/ Iar mie ascultă-mi rugăciunea:/ Dă-mi doar
un coș de frimituri.” A treia secțiune și ultima din
Mărturii din închisoare 1947-1962 conține douăzeci și
opt de poezii compuse în infernul temniței și bine ținute
minte astfel încât după eliberare aceste texte orale să
poată fi consemnate în scris. Ceea ce s-a și întâmplat și
nu numai în cazul lui Nichifor Crainic, ci și al lui Radu
Gyr de exemplu. Într-o înregistrare din 1968, nedifuzată
înainte de 1990 și se înțelege de ce, poetul însuși se
destăinuia:
„Cele câteva poezii pe care le voi spune fac parte
dintr-un ciclu, care alcătuiește un volum, nescrise de
mine, ci compuse în gând în 15 ani de constrângere în
care nu se putea avea niciun chibrit în mână, necum un
condei. Nu e nevoie să spun mai mult pentru că se poate
înțelege despre ce e vorba. Voi citi întâi o poezie în care
este vorba despre cei care au dispărut, fiindcă era un loc
în care mai mult se dispărea decât se trăia” (p. 190).
Poezia citită se intitulează Unde sunt cei care nu mai
sunt? Alături de Cântec de după gratii, Rugăciunea din
amurg, Cântecul potirului, Cântecul foamei, Cântec de
departe (cu gândul la fiica lui, Furtuna Ioana), Șoim
peste prăpastie (inclusiv titlul unui volum... posttraumatic), Dolores, Baldovin și Miralina (o baladă în
cinci părți) acest poem intră în compoziția nucleului de
lacrimi, foc și sânge a grupajului călit în experiența
capitală a existenței lui Nichifor Crainic. Cântece,
rugăciuni, elegii, o baladă, de pe buza bolgiei
concentraționare...
Notă:
1. Nichifor Crainic, Am cunoscut iadul! Mărturii din
închisoare 1947-1962, Editura „Floare Albă de Colț”,
București, 2015, îngrijirea ediției și studiu introductiv:
Florin Duțu.
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CONFESIVE A CRITICILOR LITERARI
Alexandra OLTEANU
Recentele studii semnate de Anastasia
Dumitru s-au remarcat prin eleganța
argumenativă și minuțiozitatea cu care scrutează
conștiința scripturală. După interesantul studiu
dedicat lui Bujor Nedelcovici, scriitoarea își
concentrează atenția asupra literaturii confesive
a unei galerii de critici literari consacrați,
selectați din fibra densă a trei secole de istorie
culturală. Întreg eșafodajul critic acționează în
direcția afirmării relevanței estetico-literare a
confesiunilor criticilor literari, valorificând un
consistent bagaj de informații, de date istorice și
itinerarii conceptuale. Volumul Confesiunile
criticilor literari (Editura Junimea, Iași, 2019),
demonstrează, cu finețe persuasivă, că
însemnările intime ale unora dintre cei mai
dinamici actori ai vieții literare nu au un rol
marginal, ci sunt esențiale în cristalizarea
profilului evolutiv al culturii și civilizației
române, pe care îl reflectă în chip strălucit.
Genurile biograficului, deși sunt permanent
redimensionate sub incidența modei și a
modelelor, ele pot explica predilecția către o
anumită configurație ideatic-tematică a operei
principale. Intensificând vocația umanului,
scrierile confesive se plasează, deopotrivă, sub
zodia rafinamentului artistic și a însemnătății
culturale, având un semnificativ rol formator.
Cartea Anastasiei Dumitru se articulează ca o
colecție de douăzeci și șase de eseuri centrate pe
tot atâtea figuri de critici literari atinși de elanul
vitalist al scrierilor confesive, începând cu
secolul al XIX-lea și cu mentorul Junimii, Titu
Maiorescu, glisând apoi printre câțiva dintre cei
mai proeminenți scriitori ai Interbelicului și ai
perioadei postbelice, încheind cu perioada
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contemporană, dintre care autoarea îi alege,
printre alții, pe Leo Butnaru, Alex Ștefănescu și
Ioan Pintea. Țesătura influențelor care
acționează asupra fiecărei personalități literare
este devoalată, mobilurile scriiturii confesive și
ale literaturii sunt și ele dezvăluite și
contextualizate, fiind corelate cu structura
personalității autorilor.
Setul de informații teoretice, concretizat în
cunoașterea de detaliu a backgroundului și a
specificității textelor discutate, la care se adaugă
imaginea limpede edificată asupra receptării
acestora, acționează totodată ca principiu coagulant al impresiilor și notelor personale. Tradiția
nu mai este analizată cu scepticism, nu mai este
revăzută sfidător, ci se afirmă ca o garanție a
succesului unui nou demers revitalizant și reformator. Însă această perspectivă nu înseamnă
obediența oarbă în fața prestigiului cultural al
antecesorilor, ci o recunoaștere a lor, iar
autoarea nu va ezita să amendeze acele opinii
critice care prezintă un decalaj mult prea mare
față de unghiul de interpretare impus de conștiința sa. Fiecare piesă eseistică își dozează cu
precizie itinerariul ideilor, trecând dincolo de
apanajul stilului, identificând farmecul nu doar
în expresie, cât mai ales în parcursul biografic al
celui care scrie. Ughiul de analiză este unul
empatic, și, chiar dacă este ancorat în
dominantele profilului scriitorului, preferă să
realizele
un
echilibru
între
aparent
ireconciliabile, între critica biografistă și
principiul autonomiei operei, diaristica
facilitând acest tip de demers hermeneutic.
Tensiunile creatoare, viziunile lucide, sceptice
ori amare se consumă în paginile de confesiuni
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care modelează fizionomia operei de ansamblu.
Pentru primul diarist, cel cu care se de
deschide volumul, scrierea confesivă răspunde
obsesiilor sistematizante, îndeplinind funcția de
cameră de reflecție și exercițiu de realizare a
înaltelor sale aspirații. Titu Maiorescu își
prefigura traseul intelectual și social în paginile
jurnalului său întrucât, ne explică simpatetic
autoarea, „încă din adolescență aspira spre
căldură sufletească și afecțiune, însă nimeni nu
avea timp să i-o acorde, de aceea, singura
mângâiere era munca sistematică, fără oprire,
diversificată în acele mari planuri de ascensiune
și promovare socială, care porneau de la
cucerirea locului fruntaș în clasă, pentru
câștigarea unor prietenii și, finalmente,
dobândirea unei strălucite, precoce cariere
creatoare, deocamdată, în lumea literelor” (p.
23). Dacă însemnările maioresciene au mai
degrabă un aer de confident olimpian, reținut,
orientat asupra viitorului și asupra unui scop
bine definit, asemenea autorului său, la G.
Ibrăileanu jurnalul capătă cu totul alte conotații,
reprezentând un pretext al imersiunii în trecutul
criticului ieșean.
Cu Ibrăileanu, eleganța analizei psihologice
devine o certitudine și o posibilitate reală, din ce
în ce mai facil de realizat într-o literatură
națională și într-o cultură care a făcut deja pași
importanți către modernitate. Publicate postum,
Amintirile din copilărie și adolescență mizează
de efectul disolutiv al memoriei personale, care
privilegiază trecutul dramatic al vieții de orfan,
din perspectiva tânărului care își fragmentează
imaginea prezentului pentru a echilibra
tensiunea interioară. Anastasia Dumitru
creionează schematic profilul sufletesc al
mentorului „Vieții Românești” în etapele sale
capitale, pigmentându-l empatic cu acuratețea
biografului fascinat iremediabil de obiectul
studiului său: „Sărăcia și lipsa părinților și-au
lăsat amprenta asupra personalității creatorului,
el a fost un nostalgic, un singuratic, neputând săi spună «mamă» celei de-a doua soții a tatălui,
toate amintirile «scumpe și duioase» erau legate
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numai de cea care-i dăduse viață. Ibrăileanu
recunoaște că în acei ani s-a închegat o mare
parte din caracterul său: «Cu altă copilărie, cu
altă viață, fără aceste lucruri neobișnuite și triste,
aș fi fost poate altfel»” (p. 33).
Un alt jurnal inedit care atrage atenția
scriitoarei, publicat tot postum, este cel al lui
Octav Șuluțiu, care reprezintă „o dovadă a
zbuciumului continuu al unui creator care își
dorea să înțeleagă nu doar lumea literară, ci
lumea, în general, de aceea are vocația
confesiunii, mărturisindu-și aventura cunoașterii
existențiale”. Sincronizarea acestor însemnări cu
avânturile epistemice și culturale ale perioadei
Interbelicului justifică figurația tematică a
textului diaristic semnat de Șuluțiu, presărat de o
permeabilitate culturală sporită orientată către
descifrarea semnificațiilor autenticismului, fie el
erotic ori livresc. Amprenta stilistică șuluțiană
fixează în expresii de precizie aforistică seturi de
observații prsonale sau considerații estetice și
artistice remarcabile. În forul interior al
criticului, se dă o adevărată luptă între vocația
sistematizantă de teoretician al actului artistic și
de analist al propriei interiorități, pe care
autoarea volumului o descrie în coordonatele
sale esențiale: „Resimțind inutilitatea vieții
intelectuale, la un an de profesorat, îi detestă pe
colegii săi nimindu-i meschini și răi. Este scârbit
și de școală și de scris, de viață, în general, de
aceea își exprimă dorința de a nu mai publica
nimic în 1932” (p. 42). În timp ce în jurnalul lui
Șuluțiu viața intimă acaparează, într-o oarecare
măsură, mobilul literar-estetic, în cazul lui
Șerban Cioculescu raportul este invers,
intensitatea forțelor fiind opusă. Amintirile
caragialeologului travestesc anii copilăriei și ai
uceniciei literare într-un mănunchi colorat de
pagini de istorie literară, reușind „să refacă
portretele unor profesori sau ale unor scriitori
reprezentativi, personalități surprinse în situațiilimită, care dau dovada adevăratei tării de
caracter”. În memorialistica cioculesciană,
valoarea literară se conjugă cu cea documentaristorică, materializându-se în radiografii
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percutante.
Desigur, dintr-un volum atât de complex nu
ar putea lipsi nici confesiunile criticilor care au
modelat decisiv fizionomia receptării literaturii
și au dat un chip strălucit configurației canonice,
Eugen Lovinescu, G. Călinescu, Nicolae
Manolescu, Eugen Simion, Mircea Zaciu și
Ioana Em. Petrescu. Autoarea le tratează
confesiunile din perspectivă tematică și
biografică, inventariind ocurențe ideatice și
evenimente cu însemnătate, arătând cum toate
aceste elemente afectează imaginea de ansamblu
a operei lor. Inocența programatică a Ioanei Em.
Petrescu ocazionează câteva note imbibate de
irizații empatice: „deși raportarea la realitatea
exterioară este tangențială, din cauză că nu se
poate obișnui cu cenușiul obositor și sufocant,
Ioana Em. Petrescu, aflată în contratimp cu
viața, simte setea reintegrării în absolut.
Neputându-se înțelege cu adulții, este convinsă
că sufletul ei pur are aceeași lungime de undă cu
al copiilor” (p. 109).
Galeria este completată apoi cu Ion D. Sîrbu,
autorul sugestivelor însemnări din Jurnalul unui
jurnalist fără jurnal, Nicolae Steinhardt și
Monica Lovinescu, cărora li se aplică aceeași
grilă a ocurențelor ideatice, tematice și
existențiale. Experiența exilului la Virgil Ierunca
și tăișurile lucidității în Jurnalul indirect al lui
Mihai Zamfir întregesc panorama confesivă a
criticilor literari prin vocația experiențelor
cruciale. Nu pot lipsi nici exercițiile diaristice
renumite precum cele realizate de Monica
Lovinescu, Leo Butnaru, Alex Ștefănescu, Matei
Călinescu sau Valeriu Cristea, care intensifică
popularitatea genului și îi nuanțează istoria.
Așadar, prin volumul Confesiunile criticilor
literari, Anastasia Dumitru inițiază un pasionant
demers de revitalizare a literaturii autobiografice
scrise de criticii literari, glisând cu eleganță
eseistică printre reperele și paradigmele
culturale
inconturnabile.
Autoarea
întrebuințează cu tenacitate un bogat arsenal de
instrumente bibliografice, motiv pentru care din
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paginile volumului triumfă un extraordinar efort
de sinteză, înlocuind teroarea față de locurile
comune din istoria și critica literară cu revalorizarea considerațiilor consacrate. Recursul la
recuzita canonică reprezintă un punct de plecare
pentru afirmarea amprentei critice particulare,
conferindu-i un context al receptării și un obiect
de reflecție. Astfel, normele oferite de tradiție se
transformă în prolegomene ale interogărilor și
reflecțiilor viitoare, semn că rezonanțele puternice și conservatorismul multora dintre perspective sunt meritorii în procesul hermeneutic.
Întrucât discursul nu se aruncă cu aplomb pe o
cale exclusiv contestatară, strategiile interpretării pregătesc reușita de a converti indiscutabil melancolia succesoratului într-o ocazie
de a inova și de a reconsidera vasta istorie a
receptării.
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EUGEN IONESCU/
EUGÈNE IONESCO
ÎN OGLINZILE CĂRȚII ROMÂNEȘTI
Livia IACOB
În spatele oricărei vârste culturale puternice,
lucrează, din umbră, creatorii ei, înaintaşii. În cazul
nostru, crede Eugen Simion, aceştia trebuie căutaţi
cu precădere în dinamicul, fremătătorul şi atât de
variatul peisaj interbelic, ai cărui reprezentanți au
ilustrat sub semnul excelenţei românitatea, chiar şi
în condiţiile unui exil (auto-) asumat, cum este cazul
triadei Ionescu – Cioran – Eliade, care a acaparat
atenţia criticului în cel puţin patru studii
monumentale, nemailuând în calcul articolele şi
exegeza închinate lor de-a lungul timpului: Mircea
Eliade, un spirit al amplitudinii din 1995; Mircea
Eliade, nodurile şi semnele prozei şi Tânărul Eugen
Ionescu, volume care, deşi relativ recente, s-au
bucurat deja mai multe reeditări şi Cioran – o
mitologie a nedesăvârşirilor din 2014. Încercând să
dea curs, peste veac, dezideratului maiorescian după
care o cultură naţională puternică presupune un fond
sui generis ancorat (în) forme apropiate de
perfecţiunea aşteptată, Editura„Cartea Românească
Educaţional” îşi propune să ofere o haină nouă unor
studii fundamentale privitoare la esenţa literară,
culturală, ținând de mentalitatea şi de filozofia
istoriei româneşti, aşa cum pe deplin sunt amplele
lucrări exegetice purtând semnătura lui Eugen
Simion. Reluarea, în cadrul unei serii de autor, a
preocupărilor criticului – care au presupus câteva
decenii de documentare, cântărire, revizuire şi, în
sfârşit, aşezare în matca europocentrismului iar, mai
nou, a globalismului – reprezintă un act de
consolidare, în intenţie şi în formă, a ideii că în
şcoala şi societatea româneşti actuale există o
imperioasă nevoie de carte autentică, ştiinţifică
pentru a-şi deservi în chip nobil cititorii, pregătindui pentru o lume în care nici literatura, nici limba
română să nu fie trecute cu vederea.
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Manifestând o preocupare constantă pentru
literatura subiectivă, confesivă, pentru jurnal ca
expresie scripturală a eului sau, sedus la rândul său,
de scriitura amprentată biografic, Eugen Simion
rămâne, în paginile criticii literare româneşti de ieri
şi de azi, după expresia lui Paul Cernat„,între colegii
săi de genraţie şaizecistă, nu doar cel mai prolific la
nivel editorial şi cel mai dedicat literaturii române
după 1989, ci şi un spirit de o invidiabilă tinereţe”,
cu„o vitalitate a comentariului puţin obişnuită şi o
disponibilitate intelectuală multiplu orientată către
demersuri de anvergură dintre cele mai diverse”, de
la preocuparea pentru literatura interbelică,
postbelică şi contemporană (vizibilă în Scriitori
români de azi şi Fragmente critice) până la intenţia
rescrierii canonului (Proza lui Eminescu, Dimineaţa
poeţilor etc.). Activitatea lui din ultimii douăzeci de
ani atestă, cu certitudine, faptul că între proiectele
sale ambiţioase se înscrie şi cotitura dinspre ceea ce
ar putea fi o simplă monografie, via analiza
sistematică
aplicată
literaturii
subiective,
autobiografiei şi diaristicii (debutând prin
Întoarcerea autorului) înspre înţelegerea şi
interpretarea complexă a fenomenelor istorice şi
transistorice la scară europeană, ulterior universală.
De la Timpul trăirii, timpul mărturisirii (1977) până
la celebrul studiu din 1981, Întoarcerea autorului, şi
mai departe, până la Sfidarea retoricii. Jurnal
german (1986) or Ficţiunea jurnalului intim
(volumele I-III, 2002), interesul său pare a se
canaliza limpede în această direcţie necesară cu atât
mai mult cu cât practicarea pe scară largă a literaturii
de sorginte (auto-) biografică e, în sine, suficientă
pentru a-l îndreptăţi. Luate împreună sau îndelung
savurate separat, acestea fac, după mărturisirea
criticului român, deliciul serilor aşezate ale
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senectuţii, când, în liniştea şi armonia intimităţii,
inteligenţa scormonitoare caută să deschidă
sanctuarul confesionalului şi să pătrundă în odăile
calde sau zbuciumate ale fiecărui eu (suflet şi
gândire creatoare deopotrivă) în parte.
Publicat pentru prima oară în 2006, Tânărul
Eugen Ionescu se înscrie pe această traiectorie
fertilă a reevaluărilor. Ediţia Cărţii Româneşti
Educaţional este cea mai nouă, revăzută şi adăugită,
în spiritul critic şi riguros care nu l-a părăsit pe
autorul studiului niciodată. Demersul deopotrivă
analitic şi sintetic pe care îl face criticul, citind opera
şi biografia ionesciene cu lupa atentă a
cercetătorului şi dublându-şi eforturile printr-un
rafinament stilistic de invidiat dezvăluie o formulă
îndelung elaborată, spectaculoasă prin metodă şi
rezultate. Maniera în care scrie Eugen Simion leagă
metode extrem de diferite precum cele specifice
unor discipline de studiu din arealul istoriei şi criticii
literare (adeseori uşor îndatorate formulei
impresioniste) cu altele mai noi, provenind din zona
criticii genetice (aceasta din urmă vizând
metamorfozarea biograficului în sursă a construcţiei
identitare de maturitate a scriitorului supus analizei)
şi/sau a mitocriticii. Dispuse într-un volum
consistent, cele peste cinci sute de pagini din ediţia
de faţă pot fi citite, de ce nu, şi ca un omagiu pe care
Eugen Simion îl consacră, cu netrucată tandreţe şi
devotament, uneia dintre cele mai complexe, dar şi
controversate personalităţi din interbelicul
românesc, rebelul, prometeicul, protestatarul, în fine
odinioară poetul, eseistul şi marele creator de mai
târziu, în Franţa, al literaturii absurdului, greu de
prins în tuşe exegetice Eugen Ionescu/Eugène
Ionesco.
„Dacă m-aş fi născut în Franţa, poate că aş fi
ajuns un poet genial“.1 Acest citat aparţinând
tânărului Ionescu exprimă regretul său, disperarea
chiar, în faţa unei situaţii intolerabile: aceea de a nu
putea fi citit în afara graniţelor ţării sale (România).
„Am sosit la Bucureşti când aveam treisprezece ani
şi nu am revenit înainte de douăzeci şi şase. Româna
am învăţat-o acolo. La paisprezece-cincisprezece
ani, aveam note proaste la română. Către
şaptesprezece-optsprezece ani, aveam la română
note bune. Am învăţat să o scriu. În româneşte miam scris primele poeme. Nu mai scriam la fel de
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bine în franceză. Făceam greşeli. Când am revenit în
Franţa, ştiam limba franceză, desigur, dar nu mai
ştiam s-o scriu. Vreau să spun «literar». A trebuit să
mă reobişnuiesc. Învăţarea, dezvăţarea, reînvăţarea
cred că reprezintă exerciţii interesante. Şi apoi, da, a
fost o sfâşiere, fiindcă acolo m-am simţit în exil”2.
Astăzi, analiza operei lui Eugen Ionescu, susţine
Eugen Simion, poate însemna ceva mai mult decât o
perspectivă asupra transferului temelor și motivelor
operei unui autor dintr-o limbă în alta, dintr-o
cultură în alta, pornind chiar de la ideea „exilului
voluntar” despre care va vorbi ulterior Florin
Manolescu în Enciclopedia exilului literar
românesc. Ea este în chip fundamental analiza unui
caz de conştiinţă, o oglindă pe care criticul o aşază
în faţa întregii societăţi româneşti, dacă luăm în
considerare că societatea de astăzi este
moştenitoarea de drept a vremurilor de odinioară. Şi
că ea îşi redescoperă, prin grila acelor hermeneuţi
sau filozofi ai culturii de înaltă ţinută, valorile
genuine care o obligă să iasă din provincialism şi să
se înscrie pe o traiectorie în interbelic (încă)
europocentristă, ulterior în universalitate.
„Metoda” practicată de Eugen Simion este cât se
poate de firească, atât pentru iniţiaţi – fie ei zelatori,
fie ei delatori ai lui Ionescu –, cât şi pentru cititorii
par hasard, reunind date din cele mai interesante ce
vin din zona biografiei autorului investigat (privinţă
în care documentarea excelează), folosite însă drept
suport pentru critica genetică, şi opinii personale,
expuse într-o manieră stilizată, rafinată, seducătoare.
Scriitor el însuşi prin forţa frazei şi adevărul ei,
Eugen Simion pleacă de la intenţia de a-i arăta
cititorului, pentru început, cât de important este să
cunoaștem îndeaproape caracterul scriitorului,
luptele lăuntrice pe care acesta le-a purtat și de care
adesea a fost chinuit. Cine a fost Eugen Ionescu
înainte să fie cernut prin sita deasă a grelei vremi
prin care a trecut? Cine a fost necunoscutul Ionescu,
cel care publica sub pseudonim, poetul din spatele
Elegiilor pentru fiinţe mici sau partenerul de dialog
al lui Jeni Acterian? Cine a fost cel căruia nu
depărtarea de țară i-a provocat durere și izolare, cât
mai degrabă, cum vom afla în carte, orice
dezamăgire profundă cauzată de aproape şi, mai
mult – iată-l aici obnubilat de o luciditate amară –,
chiar de propria-i persoană.
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Acestor întrebări volumul de faţă nu le oferă un
răspuns ferm, matematic. Taina umanului din
spatele teatrului absurd se revelează însă pagină cu
pagină pentru toţi aceia care au maturitatea necesară
să accepte ideea că răscolitoarele îndoieli ce rămân
nesupuse au fin du chemin sunt tot atâtea porţi către
spectaculosul, teatralul şi, în fond, liricul IonescuIonesco. O personalitate pe care Eugen Simion a
cunoscut-o şi a vizitat-o cu mai multe prilejuri la
Paris, oraş atât de drag ambilor. Căci pe Eugen
Ionescu Eugen Simion l-a întâlnit pentru prima oară,
la propriu, în primăvara anului 1971, pe Bd. SaintGermain, şi la figurat prin cărţile, piesele şi în
interviurile sale.
O personalitate, apoi, pe care criticul român a
cercetat-o la diferite vârste ale propriei iniţieri întru
cunoaştere, una pe care fără îndoială o admiră şi o
înţelege în adevărul ei, acela metafizic, iar nu critic
şi de care este ataşat fiindcă înţelege ce anume este
constitutiv gândirii sale creatoare: obsesia
thanaticului în antiteză (din nou dualism!) cu
paradisul şi inocenţa copilăriei reprezentate solar,
prin metafora luminii, ca o potenţială sursă de
salvare. De altfel, în capitolul Literatura și lumina
primei zile, acest adevăr este revelat drept una dintre
cheile interpretativ reale ale operei ionesciene în
ansamblul ei, indiferent de limba în care au fost
scrise textele:„La patru ani, Eugène Ionesco
descoperă moartea şi îşi dă seama că lumea poate
exista fără el. La cinci ani începe să citească, la şapte
ani trăieşte păcatul originar: se priveşte în oglindă şi
observă că este diferit de toţi ceilalţi. O ruptură
teribilă se produce. Apare sentimentul unei
iremediabile separări. E condamnat la anormalitate.
Ştie deja totul. De atunci n-a aflat nimic mai mult,
nimic mai puţin despre viaţă, moarte, destin.
Jocurile au fost făcute: copilul descoperă ceea ce
omul matur va verifica prin existenţa lui, şi anume:
«că ne-am născut, că trăim, că vom muri, că nu ştim
ce este fiinţa, că nu ştim ceea ce este nefiinţa». La
nouă ani este deja hotărât să-şi scrie memoriile.
Începe să-şi noteze impresiile, amintirile, apoi
abandonează caietul pregătit să primească
revelatoarele lui confesiuni˝. Un autor pentru care
copilăria este aşadar singurul echivalent mundan al
paradisului, la care„temele luminii şi ale copilăriei
nu sunt niciodată izolate de celelalte teme ale
existenţei şi ale literaturii [...], labirintul vieţii,
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infernul din om, condiţia existenţială inacceptabilă,
moartea, tema istoriei şi a libertăţii faţă de istorie, a
ştiinţei şi a neputinţei ştiinţei şi, din nou, tema
coşmarului existenţial şi a evadării din coşmar...˝.
Iată, în avans, un alt punct de plecare pe care
criticul îl afirmă în chiar Cuvântul înainte al
volumului, scris la Bucureşti, în data de 18
septembrie 2009:„Problema esenţială rămâne [...]
legătura lui Eugen Ionescu cu literatura română din
care face parte «de bine de rău», cum singur spune.
O discut în mai multe rânduri în cartea de faţă,
încercând să înţeleg bine şi să interpretez corect
fantasmele, complexele, umorile schimbătoare ale
scriitorului, dar şi acelea ale comentatorilor săi în
legătură cu acest subiect... Uneori negaţia, ne
previne chiar Eugen Ionescu într-un rând, nu-i decât
o formă de iubire neîmpărtăşită, bruscată sau
ignorată...”.
Premisa studiului de care ne ocupăm (şi care a
presupus, după cum se poate observa din
numeroasele metamorfoze prin care a trecut de la o
ediţie la alta, un travaliu pe cât de cronofag, pe atât
de reconfortant graţie ecourilor imediate) este aceea
că Eugen Ionescu iubea, de fapt, România, în ciuda
tuturor suspiciunilor şi acuzelor ce i-au fost
aduse„,cu o dezamăgire compactă, o dezamăgire
vehementă pusă în complexe, tradusă în fraze
memorabile. Din ea a ieşit, cred, o literatură
eseistică, moralistică sclipitoare. Eugène Ionesco nu
s-a putut despărţi niciodată, din fericire pentru noi,
de Eugen Ionescu. În spiritul său rebel a stat
totdeauna pitit un spirit metafizic şi un creator cu
imaginaţia în fierbere”. Astfel, una din
performanţele notabile ale volumului de faţă este că
reuneşte unul dintre modelele literare exemplare ale
momentului de graţie interbelic cu ideea – simbolică
şi simbiotică – de românitate. Mai apoi, dovedind o
apetenţă deosebită pentru filozofia culturii sau
istoria mentalităţilor, Eugen Simion impune, cu forţe
relativ restrânse, dar, cum se va vedea, redutabile, o
personalitate de seamă a literaturii şi culturii române
în patrimoniul european şi universal, subliniind
trăinicia contribuţiei ionesciene la evoluţia
literaturilor din care face parte şi al căror chip l-a
modificat ireversibil.
Departe de a acorda biografismului rolul de
cheie existenţială, etică şi estetică fundamentală în
opţiunile literare ale tânărului Eugen Ionescu,
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Eugen Simion face totuşi atâtea trimiteri câte îi sunt
necesare la această latură pentru a vorbi despre
iniţierea întru literatură, stil şi imaginar a unui
scriitor în derută, dar în derută existenţială şi, cum o
arată prima sa piesă de teatru în limba română, chiar
lingvistică. Adică a scriitorului pe atunci trăitor întro Românie în care s-a simţit, paradoxal, în exil, asta
poate şi din pricina relaţiei dure şi tulburi afectiv cu
tatăl său, şi datorită atracţiei pe care o resimte faţă de
cultura, limba şi literatura franceză de care este legat
prin invizibilele fire materne:„Nu mai este nicio
îndoială: Eugène Ionesco îşi detestă Tatăl sau, mai
bine zis, spune de atâtea ori că îl detestă încât devine
suspect. Nu cumva ura aşa de des clamată a fiului
este o altă formă de iubire?˝. Afirmaţia de mai jos a
criticului român, după care perioada trăită de
Ionescu în România este autenticul său exil, iară nu
cea franceză, către care scriitorul se îndreaptă prin
proprie alegere, având în minte dorinţa de a deveni
unul dintre cei mai mari autori ai literaturii
universale, ni se pare întru totul explicabilă.
Structural, volumul de faţă se organizează
urmând îndeaproape şi destul de fidel (cu puţine
excursuri subiective) atât biografia românească a lui
Eugen Ionescu, cât mai ales literatura lui scrisă în
limba română, prin literatură înţelegându-se, de fapt,
tot ceea ce acesta a scris înainte de plecarea sa, ca
ataşat diplomatic pentru început, în Franţa. Ordinea
capitolelor urmăreşte dezordinea vieţii (caracterul ei
halucinant, căci aleatoriu) şi – în paralel – ordinea
literaturii, trecerea subtilă de la poezie (Elegii pentru
fiinţe mici) la eseistica polemică (Nu), proză
(încercările de a scrie roman, de care însă în cele din
urmă se dezice), publicistică, jurnal intim şi de idei,
până la, în fine, îmbrăţişarea definitivă a teatrului ca
gen literar predilect.
Din vastul laborator de creație, opera franceză a
lui Ionescu dovedeşte că trăirile sale în „ţara tatălui”
au rămas pentru el amintiri traumatice imposibil de
vindecat şi deosebit de greu de alinat. Epoca
românească a lui Ionescu a fost „exorcizată” în mod
repetat în teatru şi în publicistica sa; totuşi, ea a
continuat să reprezinte pentru autor o cicatrice.
Cele de mai sus, dar şi multe altele care au rămas
încă de spus l-au transformat pe Eugen Simion întrun adevărat formator de şcoală exegetică. Preţuind
românitatea şi valorile ei literar-culturale, acesta a

reuşit, în egală măsură, să impună autorii canonici ai
Estului în inima unui Occident care avea nevoie de
o infuzie de noutate şi vitalism pentru a-şi depăşi
artificialitatea. Criticul român a propus, cu eforturi
substanţiale, şi un mod de abordare a operelor şi
autorilor dificil de asumat, pe tiparul (greu accesibil
neiniţiaţilor) teză – antiteză – sinteză. În urma
lecturii, rămânem îndatoraţi transportării înapoi întrun timp pe care-l credeam pierdut, dar atât de
prolific pentru literatura română, al interbelicului, la
care majoritatea capitolelor fac referire. Chipul lui
Eugen Ionescu este adeseori întunecat, iar uneori
luminile se adaugă umbrelor într-o tuşă anecdotică
surprinzătoare. Spre final, criticul se admonestează
retoric:„Revin la întrebarea de început: ce-a primit şi
ce-a dat Eugen Ionescu literaturii române?!
Formaţia lui intelectuală şi artistică este, oricum,
preponderent românească. Există un spirit românesc
bine marcat în eseistica lui şi chiar în modul său dea fi. Chiar gustul negaţiei vine pe o tradiţie
românească. Chiar crizele lui de disperare,
metafizica lui, trecerile imprevizibile de la
tachinerie la angoasă, de la jocurile spiritului la
filosofia morţii sunt, toate, într-o tradiţie care,
pornind de la Eminescu, străbate toată marea poezie
românească... Ce-a lăsat Eugen Ionescu culturii din
care voia să evadeze în momentele sale de
disperare? A lăsat o eseistică excepţională care, după
aproape o jumătate de secol, a început să dea roade
în spiritul noilor generaţii. A lăsat un mod
neconvenţional de a trata literatura, a desolemnizat
critica românească şi, cum am precizat în mai multe
rânduri, a introdus fără complexe discursul autorului
în discursul criticului. În fine, Eugen Ionescu a creat
prima anti-piesă (în varianta teatrului absurdului) în
limba română: Englezeşte fără profesor. Este
începutul unei mari cariere europene şi a unei şcoli
în teatrul universal”.

Note:
1. Eugen Ionescu, Între viaţă şi vis. Convorbiri cu
Claude Bonnefoy, Editura Humanitas, Bucureşti, 2017, p.
268.
2. Idem, p. 17-18.
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TERAPIA ADEVĂRULUI
Theodor CODREANU
Prea Sfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, ne
dăruieşte, în plină criză pandemică, o carte cu titlu
trimiţător şi la contextul istoric actual: Maladia
ideologiei şi terapia Adevărului (Huşi, Editura Horeb,
2020, cu o prefaţă, Scrisul ca îndreptare, semnată de
Teodor Baconschi). Istoria ne mărturiseşte că în vremuri
de criză se ivesc reacţii pe măsură, iar prefaţatorul
contextualizează cartea Părintelui Ignatie ca fiind şi o
cronică duhovnicească sumară a acesteia, ivită dintr-o
pătrunzătoare ancorare în tradiţia teologiei ortodoxe,
într-un limbaj înnoitor, modern, sintetizator, „preocupat
simultan de apărarea Ortodoxiei şi [de] dialogul cu
societatea, apropiat de fraţii săi mai mici şi gata să
rostească adevăruri incomode. Cunoaşte mai multe
limbi, dar nu şi pe cea de lemn. Detestă stereotipul
pietist şi glorificarea sardanapalică de sine. E un ierarh
dintr-o nouă generaţie, necontaminată de comunism şi
alertată de noile întruchipări ideologice” (p. 11).
Cartea adună eseuri, comunicări la diverse
conferinţe, scrisori pastorale datând din anii 2018-2020
şi organizate tematic, în două părţi: Adevărul şi
ideologia şi Actul credinţei între rigorile pandemiei şi
asaltul secularismului. Ceea ce impresionează în scrisul
Părintelui Ignatie este ştiinţa concentrării retorice (până
la sentenţă), din care însă nu lipseşte recursul la ample
perioade, desfăşurate, în câteva texte, pe mai multe
pagini, fără însă a lăsa nici o clipă impresia de
prolixitate (vezi Dragostea faţă de România. Gânduri la
o zi după 1 Decembrie, p. 89-91; 30 de ani de la căderea
diavolului roşu:«efectele» acestor ani şi «defectele
noastre», p. 95-97).
Gândirea teologică şi pastorală a Părintelui Ignatie
vine, desigur, din Evanghelii şi din tradiţia ortodoxiei
patristice, constituindu-se/structurându-se pe două tipuri
de antinomii: transfigurate şi transfigurabile (cum le-a
numit Lucian Blaga), pe de o parte, şi antagonii
ireconciliabile: hristic/antihristic, pe de altă parte.
Antagoniile din urmă, în ciuda a ceea ce se vede la
lumina zilei, sunt şi cele mai perfide cu putinţă, căci,
simultan, se arată nu atât ca transfigurabile, cât ca
anamorfoze, ca în pictura şi literatura barocă, dar cu
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obrăzar iluminist şi neoliberal. Maşinăria retorică este
aceea a substituirii: Antihristul se prezintă lumii ca
Hristos şi este crezut. Michel Onfray, care este un
filosof ateu, a prins mecanismul iluziei anamorfotice,
dând şi exemplul următor: Pământul privit de pe Lună
se arată ca fiind o lună, iar nu Pământul. Spre a restabili
adevărul, trebuie să ieşi din capcana oglinzilor
deformatoare convexe şi concave şi să regăseşti punctul
gravitaţional din care se arată Adevărul: faţă către faţă.
Părintele Ignatie porneşte, încă din primul eseu, de la
antinomia lumină taborică/lumină iluministă: cea din
urmă se substituie celei dintâi, arătându-se ca
„raţionalistă”, iar în plan ideologic ca neoliberală şi
progresistă („corectă politic”). „În primul rând, –
precizează autorul – asocierea dintre cele două feluri de
lumină constituie o contradicţie flagrantă, nicidecum o
relaţie de percepţie copulativă, adică afinitate de
abordare, cum ar putea să sugereze conjuncţia «şi». În al
doilea rând, antiteza evidentă dintre cele două feluri de
lumină reflectă realităţi plasabile în contexte istorice, nu
numai diferite, dar şi distanţabile din punct de vedere
gnoseologic: lumina taborică ne trimite la secolul al
XIV-lea, adică la năzuinţa pentru îndumnezeire ca
experienţă cu Dumnezeu-Treimea, «lumina» neoliberală
progresistă la secolul XXI, adică la impunerea
sfidătoare a marxismului cultural al vremurilor noastre,
care are drept ADN corectitudinea politică” (p. 21-22).
Acum, se ştie din ce în ce mai bine ce este „lumina”
corectitudinii politice, despre care filosoful şi expertul
militar american William S. Lind se exprima terapeutic:
„dacă putem da în vileag adevăratele origini şi natura
corectitudinii politice, vom fi făcut un pas gigantic către
abolirea ei” (Cf. Corectitudinea politică. „Religia”
marxistă a noii ordini mondiale, coordonatori la ediţia
românească, William S. Lind, Andrei Dîrlău, Irina
Bazon, Bucureşti, 2015, p. 17). Or, restabilirea
adevărului, cum decelează Lind, este depistarea
punctului de origine: marxismul cultural al lui Georg
Lukács şi Antonio Gramsci, trecut prin troţkism şi prin
Şcoala de la Frankfurt exportată, postbelic, în unele
universităţi americane, marxism supravieţuitor, prin
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substituire de concepte, în „corectitudine politică”. Este
ceea ce face şi Părintele Ignatie contrapunând cele două
forme de lumină: „În timp ce lumina taborică îl
verticalizează pe om, în sensul că îl leagă prin
Dumnezeu de oameni, a căror demnitate, libertate şi
identitate nu pot fi tranzacţionate nici măcar ideologic,
darmite ontologic sau biologic, «lumina» neoliberală
progresistă te orizontalizează, în sensul că devine o
marfă vandabilă şi permanent disecată prin lupa de pe
taraba umanismului ateu, a cărui osatură centrală este
modificarea şi relativizarea a tot ce înseamnă suma
datelor ontologice, naturale şi tradiţionale ale omului”
(p. 23-24).
Intruziunea surogatului de „lumină” în lume este
posibilă deoarece, cum observă Părintele Dumitru
Stăniloae, lumea nu are consistenţă ontologică prin sine,
ci accesul către ontologic devine posibil numai dialogic
(Teologia Dogmatică Ortodoxă, Bucureşti, I, 1978, p.
166, 172), iar dialogicul autentic este prezent numai în
lumea-ca-lumen, când, din opacă, lumea intră în zona de
maximă transparenţă a Fiinţei. Aici, dialogul
intramundan, orizontal, coincide cu verticalitatea
dialogică Pământ-Cer, care este Treimică. Ne aflăm în
inima conceptului teologic de persoană, conchide
Părintele Ignatie: „A fi persoană înseamnă a fi în dialog
cu cei de lângă tine. Omul care se depersonalizează nu
mai dialoghează cu cei din jur. Îşi este suficient sieşi. Se
atomizează. Îşi pierde unitatea fiinţială. Devine o
monadă închisă” (p. 73). Dialogul generalizat constituie
însuşi Trupul Bisericii lui Hristos, comuniunea
euharistică: comunicare înseamnă, şi etimologic,
cuminecare. Or, „lumina” surogat a iluminismului
„progresist” produce un fals şi perfid „dialog”, care
poate fi numit, oximoronic, „dialogul dezbinării”
(diablo/diavol): „Orgoliul, lăcomia, mânia, pofta
nemăsurată sunt factorii acestor despărţiri şi sfâşieri în
firea umană şi piedicile în calea comunicabilităţii
deschise şi depline între oameni” (Dumitru Stăniloae,
op. cit., p. 172). În timp ce lumina taborică, spune
Părintele Ignatie, este aducătoare „de comuniune, de
linişte, de unificare, de libertate responsabilă, de
limpezime a minţii şi inimii, de iubire curată între
făpturile lui Dumnezeu şi de integritate duhovnicească”,
„«lumina» neoliberală progresistă este sursă de
tulburare, de fragmentare, de sciziune, de polarizare
între minoritari şi majoritari, de libertăţi iresponsabile,
de nebuloasă mentală şi cardiacă, de discriminare
perpetuă neasumată a oamenilor şi dezintegrare
păcătoasă” (p. 24).
Această falsă lumină, distrugătoare, a culminat în
anul Centenarului Marii Uniri, când lumea românească,
tot mai opacizată, s-a polarizat „corect politic” ca
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niciodată în istorie, gonflând antihristic ceea ce
Eminescu a numit golul etnic la români: „Ei braţul tău
înarmă ca să loveşti în tine,/ Şi pe voi contra voastră la
luptă ei vă mân’” (Împărat şi proletar). Acest gol etnic,
moştenit din vremea domniilor elective şi augmentat în
vremea luptelor fratricide dintre partidele liberal şi
conservator, a avut drept urmare imediată slăbiciunea
statelor medievale româneşti şi a statului de după cele
două uniri moderne, încât golul etnic a fost întotdeauna
umplut de interesele imperiilor vecine (Vezi studiul
eminescian Influenţa austriacă asupra românilor din
Principate, 1876).
Părintele Ignatie atribuie, cu puternice argumente,
polarizarea distructivă, ideologiilor, cea dominantă, care
a luat locul materialismului dialectic şi istoric din
comunism fiind neomarxista corectitudine politică: „În
lumea în care trăim astăzi (aproape) totul este
transformat în ideologie: cine îşi iubeşte patria şi neamul
riscă să fie suspectat de cripto-comunism, cine pledează
pentru şi este fervent în a susţine familia tradiţională,
poate fi etichetat rapid ca un simpatizant inconştient al
domnului Putin, de parcă familia formată din tată, mamă
(şi copii) a fost inventată şi aşezată pe orbita planetei de
către «prinţul» de la Răsărit. (…) Se ştie, cu certitudine
maximală, că orice ideologie este totalitară şi, în mod
negreşit, ucide” (p. 31).
Desigur, etichetarea des-fiinţatoare este maladie
veche a spiritului partizan, adică ideologizat. Ea este o
carenţă capitală a inteligenţei umane, proprio motu,
slăbirea sau chiar lipsa totală a inteligenţei, orbire
asupra căreia părintele Ignatie ne avertizează citând din
Matei 20, 32-33: „Şi Iisus, stând, i-a chemat şi le-a zis:
ce voiţi să vă fac? Zis-au Lui: Doamne, să se deschidă
ochii noştri”. Cine nu are ochii deschişi, ci înceţoşaţi, fie
de euforică minciună, fie plânşi de frică sau de invidie,
etichetează precum studenta de la Fizică din eseul din
1935 al lui Mihai Ralea (Valori). O reamintesc de fiecare
dată când mă ciocnesc de simulacrul de lumină
„raţionalistă”. Două studente discutau aprins asupra unei
chestiuni. Când una dintre ele n-a mai avut nici un
argument, a izbucnit în plâns, zicând: „Aşa-mi trebuie
mie dacă stau de vorbă cu o tuberculoasă!” Aceasta este
„salvarea” oricărei ideologii: etichetează, confundând
grav punctele de vedere. Tot ce nu se conformează, de
pildă, corectitudinii politice este tuberculos, sub
numeroase sinonime. Părintele Ignatie nu-i vizează doar
pe ideologi, ci şi pe predicatorii goliţi de adevărul
Evangheliei: „Putem să vorbim excelent despre
Evanghelie, despre pasajele biblice pe care le citim şi
care sunt atât de minunate şi de profunde, dar să nu
reuşim să facem racorduri, să facem o plonjare în
contemporaneitate, atunci ne dovedim a fi nişte
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predicatori foarte slabi, care ne-am încuiat undeva întro zonă a trecutului şi infirmăm, indirect, veridicitatea
credinţei noastre prin izolare” (p. 31-32). Altfel spus,
ratăm spusa Mântuitorului: Eu sunt Calea, Adevărul şi
Viaţa. Ratăm ceea ce Părintele Ignatie esenţializează în
titlul cărţii: terapia Adevărului, cea care, în cultura
românească, a fost consacrată exemplar de Eminescu, şi
el vizând carenţa dezvăluită la predicatorii goliţi de
Adevărul Iubirii (Preot şi filosof, 1880):
„Nu ne mustraţi! Noi suntem de cei cu-auzul fin
Şi pricepurăm şoapta misterului divin.
Urmaţi în calea voastră mulţimii de absurzi
Şi compuneţi simfònii şi imnuri pentru surzi,
Ascuteţi adevărul în idoli, pietre, lemn,
Căci doar astfel pricepe tot neamul cel nedemn
Al oamenilor zilei sublimul adevăr –
Ce voi spuneţi în pilde, iar noi l-avem din cer”.
Şi: „Cel mai mare păcat al oamenilor e frica, spaima
de-a privi în faţă, ş-a recunoaşte adevărul. El e crud
acest adevăr – dar numai el foloseşte” (M. Eminescu,
Fragmentarium, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1981, p. 126). Părintele Ignatie: „Din
nefericire, nu realizăm că suntem orbi. Nici nu strigăm
când Domnul Hristos ne întreabă: «ce vreţi să vă fac Eu
vouă?» «Să vedem, Doamne! Deschide-ne ochii! Avem
nevoie să ni se deschidă ochii, să vedem ce se întâmplă
în jurul nostru, în care absolut totul este confiscat
ideologic»” (p. 32-33). Trebuie vegheat pentru ca nici
comunitatea credincioşilor să nu fie confiscată de
ideologie. Părintele Ignatie dă exemple de confiscări
ideologice grave, începând cu corupţia, diaspora,
familia creştină, justiţia, Catedrala Mântuirii Neamului
etc. Referendumului pentru Familie din 6-7 octombrie
2018, Părintele Ignatie îi consacră un întreg eseu:
Biserică, referendum şi resetare. Minoritarismul
ideologic, piatră unghiulară a totalitarismului
neoliberal, a reuşit să se substituie, conjunctural,
majorităţii morale şi spirituale a poporului român. Un
partid minoritar, contaminat corect politic, şi-a făcut un
ideal din confiscarea ideologică, prin etichetarea
problemei familiei tradiţionale ca fiind un interes
exclusiv al unui partid, acesta refugiindu-se, la rându-i,
înfricoşat de aceeaşi ideologie, în non-combat. „Deci,
avertizează Părintele Ignatie, în mod oficial, au dreptul
să colonizeze masiv teritoriul spiritual al acestei ţări.
Adică, să se aşeze la pupitre sau la butoane şi să dicteze
doctrina totalitară a ideologiei progresist-liberale. Îşi
arogă competenţa şi îndreptăţirea civică să ocupe
centrul, iar ceilalţi, care au votat Da, sunt invitaţi să se
retragă resemnaţi şi umiliţi la periferie. Se proclamă
euforic că unii, în mod intrinsec, sunt occidentalocentrici şi progresişti, pe când alţii sunt medievali şi
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retrograzi” (p. 40). Cum se vede, din nou biruinţa
confuziei punctelor de vedere, prin etichetare, cu voinţa
aberantă a înlocuirii antidemocratice a majorităţii cu o
minoritate care, în vremurile biblice, a reuşit să
înghită/distrugă cetăţile Sodoma şi Gomora. În cazul
referendumului, aşadar, „ura faţă de un partid a fost mai
intensă decât dragostea faţă de familie, de valorile
tradiţionale” (p. 41). Ura ca orbire în faţa Adevărului şi
a Vieţii: „Prin urmare, calomnia, ideologizarea malefică
şi dezinformarea au fost mai puternice decât bunul simţ
şi capacitatea de a discerne între grâul adevărului şi
neghina minciunii. Manipulare profesională ca la carte”
(p. 42). Spaima de adevăr şi extazul pentru minciună
„au transformat apologetica creştină în fricotecă
necreştină. Dacă veţi avea curiozitatea să vă uitaţi pe
conturile de Facebook ale suporterilor lgbt-işti, veţi fi
invadaţi de un val inexplicabil de ură şi agresaţi
decibelic de un volum şi ritm visceral de creştinofobie”.
Cum trebuie să răspundă Biserica în faţa mizeriei
ideologice? „Biserica nu trebuie să culpabilizeze pe
nimeni pentru invalidarea referendumului, nici măcar
poporul pe care îl păstoreşte”. Asta fiindcă Biserica
lucrează cu cele ce nu se văd şi dau esenţă celor ce se
văd. De aceea, Părintele Ignatie vine cu întâmplarea
profesorului Gheorghe Zamfiroiu, pedepsit cu cinci ani
de închisoare (1949-1954), pentru că inspectorul credea
că adevărul e doar ceea ce se vede, elevii constatând,
conform acestei logici materialiste, că mintea
tovarăşului inspector nu este, de vreme ce nu poate fi
văzută! Părintele Ignatie îşi îngăduie să se „amuze” el
însuşi cu fragilitatea minciunilor corecţilor politic, ca în
eseul Elegia unu conservator european pentru un
progresist „salvator”. E comedia răsturnării valorilor:
„Niciodată nu mă gândeam că pot asocia toleranţa cu
totalitarismul, că centrul trebuie să devină periferie, iar
periferia să devină centru” (p. 58), ca în mintea unui
„iluminat”, pentru care marea obsesie a devenit BOR,
închipuindu-se, peste noapte, „specialist în teologie” şi
vorbind despre „consiliul de la Nicea”: „am o tristeţe de
moarte că progresistul liberal anti-creştin cu orice preţ
devine pro-europeanul fără nici un preţ” (p. 60). Un alt
„filosof creştin” de ocazie, Iulian Bulai, deputat USR de
Neamţ şi „creştin catolic practicant”, dă lecţii de ceea ce
crede el că este imaculata concepţiune, în lumina ştiinţei
contemporane. Ar putea să ia notiţe din recenta carte a
lui Gabriel Liiceanu, Isus al meu, care, cel puţin, are o
coerenţă ateistă în materie de mariologie. Ateii
„iluminaţi”, precum ilustrul filosof anonim Emil Moise,
au ajuns până acolo, încât au intentat proces „frăţesc”
Bisericii Ortodoxe Române, pentru a fi scoasă în afara
legii linguriţa euharistică, marea descoperire a
iluminatului nou Moise fiind aceea că linguriţa este
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agentul patogen numărul unu care ne-a adus pandemia
în ţară. Înţeleptul culpabilizează pe toţi preoţii
ortodocşi, ca „nebuni” şi „posedaţi”: „Aceştia, adică
preoţii, pentru a fi în spiritul totalitarismului progresist,
sunt nebuni şi posedaţi. Singurii vrednici de a scăpa de
aceast molimă şi de a regândi lumea din temeliile ei sunt
cei care au beneficiul incandescenţei becului
iluminismului şi sunt branşaţi la energia marxismului
cultural” (p. 153). După marea culpabilizare a Bisericii,
din anii comunismului, asistăm, observă Părintele
Ignatie, la un nou val anticreştin, de o rară viclenie, de
astă dată: „Ortodocşii sunt prigoniţi în plină epocă
virusologică, pentru ca să ne dumirim, odată pentru
totdeauna, care este adevărata fizionomie a
progresiştilor stahanovişti în munca de discreditare
iraţională a Bisericii. Din fericire «epidemiologia» nu
va distruge Ortodoxia” (p. 131). Alungând sfânta
liturghie din biserici, iluminaţii n-au prevăzut că „Prin
slujirea slujbelor în afara lăcaşelor de cult, pământul
României a devenit o biserică. Altarul este cerul, naosul
este pământul, iar icoanele sunt sufletele credincioşilor”
(p. 138). A prevăzut-o, de veacuri, Mioriţa, părtaşă la
creştinismul cosmic ortodox, despre care vorbea Mircea
Eliade, considerând celebra baladă o formă de rezistenţă
creştină prin cultură în faţa „terorii istoriei”.
Mai mult, prigonind Biserica, minoritarii
ideologizaţi cred că democraţia este exclusiv apanajul
lor: „Se pare că democraţia nu mai poate fi în
postmodernitate, o minune pentru toţi cetăţenii polisului, aşa cum era înţeleasă în antichitate, ci doar o
delicatesă a minorităţilor progresiste, care vor, cu orice
preţ, să reeduce majoritatea «retardată»” (p. 62). Visul
lor, susţinut în vârful ierarhiei politice, este „România
educată”, în vreme ce intelectualii adevăraţi constată şi
radiografiază „deşcolarizarea României” (Mircea
Platon). Pe acest val de orbeţie strălucitoare se
construieşte noul om nou, frate emancipat al lui homo
sovieticus. Sunt acestea semne că maladia
comunismului nu a murit: „Diferenţa constă în faptul că
«omul nou» din comunism – recunoaştem în
unanimitate, – a fost un coşmar al secolului al XX-lea,
pe când «omul nou» al marxiştilor contemporani este
descris şi prezentat seducător ca un vis, «frumos»,
aducător de emancipare culturală şi toleranţă morală”
(p. 103). Dar viclenia ceea mai mare, surprinsă încă de
Baudelaire, se arată a fi aceea că diavolul se apără
făcându-ne să credem că nu există. În realitate, noii
comunişti sunt lângă noi, şi cei vechi, şi cei tineri: „Unii
mai glazuraţi decât alţii. Sunt deghizaţi în apostoli ai
neamului, fără să-i preocupe dragostea de ţară, pentru că
o denigrează şi îi maculează ideologic trecutul; sunt
deghizaţi în apostoli ai toleranţei, când de fapt ei îşi
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propun să elimine, ori de câte ori se iveşte ocazia,
adversarii care pot fi o piedică în construirea «omului
nou» «gândit» de ei; sunt deghizaţi în apostoli ai
drepturilor copiilor, când de fapt devin nişte
propagandişti ai drepturilor în defavoarea copiilor
nenăscuţi; sunt deghizaţi în apostoli ai drepturilor
omului, când, de fapt, sabotează demnitatea umană prin
impunerea unor viziuni şi concepţii care strică ordinea
naturală a firii umane” (p. 103-104). Iar semnul cel mai
straniu al noilor apostoli e că se prezintă întotdeauna
drept cei mai radicali „anticomunişti” din istorie,
declarându-i pe toţi ceilalţi iliberali, cea mai nouă
etichetă înlocuitoare a epitetului tuberculos/
tuberculoasă, imbatabil ideologic, bunăoară, de găsit în
discursul public al lui Cristian Pîrvulescu, amintit
undeva şi de Părintele Ignatie. Aşa se face că „Fratele
întru credinţă Emil Moise şi partizanii săi din ramura
ideologică recent statuată şi mincinos autodefinită prin
referendum intern ca fiind «de centru dreapta modern»
cred în valoarea libertăţii religioase de orice altă
credinţă şi mai puţin pentru cea ortodoxă” (p. 156).
Cartea Părintelui Episcop Ignatie este una de
profundă conştiinţă creştină, românească şi civică, un
eveniment editorial concentrat în 180 de pagini, dar cu
mult mai răscolitoare decât falsul polemism al
formatorilor de opinie, prizonieri în labirintul
ideologiilor postmoderne.
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ANIHILAREA DISTANŢELOR
– ÎN TIMP ŞI ÎN SPAŢIU –
PRIN POEZIE (II)
Maria TRANDAFIR
Să observăm că prezentarea aceasta atât de
coerentă și de bine documentată, atât de pertinentă
și cumva pasionată a lui D. Dorobăț, a fost doar o
introducere la prezentarea lui Poe în literatură
română, de la timide notări apărute în presa literară
a vremii, până la traduceri și sofisticate (pe lângă
cele simple) comentarii ale volumelor sale de
poezii și de proză. Eseistul ieșean urmărește, la
început, traducerile apărute în periodicele
românești din secolele al XIX-lea și al XX-lea,
pornind de la contactul lui T. Maiorescu, M.
Eminescu și I.L. Caragiale cu poezia poescă.
Cunoscându-l pe american prin Baudelaire,
Maiorescu ajunge să-l considere ,,lectură zilnică”
necesară (după cum notează în jurnalul său
Însemnări zilnice), alături de Schopenhauer.
Notează criticul de la Junimea că lectura din
Spillhagen a devenit pentru el o plăcere, urmărind,
bucuros, înrâurirea exercitată asupra germanului de
doi preferați ai săi: Poe și Schopenhauer.
Apropierea dintre cei doi a fost studiată cu atenție
și cu argumente puternice de către Vladimir
Streinu, prezentate în capitolul „Titu Maiorescu și
Poe” dintr-un studiu mai larg: „Tradiția conceptului
modern de poezie”. La rândul lui, Eminescu
stilizează o traducere pe care o făcuse Veronica
Micle pentru poemul Morella, pe care o va
publica. Atunci când M. Zamfir combate ideea că
Eminescu a luat contact cu poezia lui Poe, pe când
poetul român studia la Viena, pe motiv că
americanul nu era atunci cunoscut în capitala
austriacă, D. Dorobăț, cu documentarea lui
exhaustivă, dovedește contrariul, subliniind
încercările lui Eminescu de a crea în nuvelele sale
o atmosferă similară celei din creațiile lui Poe; se
pare că Archaeus și Avatarii faraonului Tla” au în
comun motivul identității și individualității
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personalității umane, prezent și la Poe. Alt critic
român, Paul Zarifopol, sublinia că „numai prin
Caragiale un adevărat scriitor român venea în
atingere cu literatura americanului”. Reminiscențe
din lecturile din opera poetului de peste ocean se
regăsesc în nuvela La hanul lui Mânjoală,
apreciată de Șerban Cioculescu drept „o admirabilă
îmbinare de real și fantastic, în care se dezvăluie ca
un mare creator de atmosferă de tipul Edgar Poe”.
Interferențe literare a descoperit și Zoe D.
Bușulenga, referindu-se la O scrisoare pierdută a
lui Caragiale și la Scrisoarea furată a lui Poe. Din
aceasta, dramaturgul român a găsit o idee pe care a
construit clasica sa comedie. Mai ales categoria
fantasticului prezent în opera celor doi scriitori a
fost discutată de mai mulți interpreți, dintre care C.
Pleșu Tertulian aprofundează problema. Și
Macedonski, în jurul căruia s-au grupat simboliștii
și colaboratorii la o mulțime de publicații
macedonskiene, a acordat atenție literaturii străine,
numele lui Poe devenind o permanență alături de
Goncourt, Saint-Beuve, Anatole France. Pentru
acești scriitori, Poe devine simbol al inovației
literare. Sunt traduse: Morella, Lacrima, Cărăbușul
de aur, Eleonora. Macedonski simte nevoia de a
formula idei sintetizatoare cu privire la poezia lui
Poe, pe care îl numește „creator al genului
fantastic, un psiholog și fiziolog superior”, scrisul
lui inventiv fiind neîntrecut în domeniul fanteziei.
Admirației evidente a cenacliștilor macedonskieni,
i se opun reacțiile cercului din jurul lui Gherea,
unul dintre aceștia, un oarecare M. Celac, cum îi
spune D. Dorobăț, recunoscând că poetul american
e un geniu, dar fără să fie informat în legătură cu
opera și viața acestuia, așa explicându-se aprecieri
de genul: „opera lui e rezultatul stării sale bolnave;
Corbul, una dintre cele mai celebre poeme din
95

literaturile întregii lumi este produsul a doi factori:
alcoolul atât de fecund în teroare și opiumul fecund
în extazuri” (nu știa că Poe nu a fost nicicând
opioman). N. Andrițoiu încearcă să stabilească
„paternitatea lui Poe asupra simbolismului
românesc”. Spre deosebire de proză, care a fost
tradusă aleatoriu, poezia lui Poe a fost tălmăcită la
noi aproape în întregime, spune cercetătorul
pasionat D. Dorobăț, numind o serie de traducători,
începând cu mai puțin cunoscuții Th.M. Stoenescu
și P. Păltânea, ajungând la Adrian Maniu, Nicolae
Iorga, Ion Frunzetti, până la remarcabilele traduceri
ale lui C. Gulian, Al. Philippide, Dan Botta, Mihu
Dragomir, Lucian Blaga, Ion Pillat, Șt. Augustin
Doinaș și Nichita Stănescu. Volumul de traduceri
publicat de Gulian a reușit să recompună atmosfera
de vrajă halucinantă și tenebroasă, ratată de Dan
Botta, care a fost preocupat de respectarea
structurii versului poesc. Dintre poemele lui Poe,
cel mai des a fost tradus și comentat Corbul, destul
de aproape situându-se și Clopotele, datorită
fascinației reflectate de atmosfera creată, dar și de
simbolurilor prezente. Variantele mai recente
datorate lui Horia Furtună, Dimitrie Stelaru,
Constant. Tonegaru au dovedit o anume autonomie
necesară traducerilor reușite, arătând că stadiul pur
informațional al acestora, cu receptarea „mot-amot” este depășită. Criticul ieșean care a studiat
integral opera lui Poe, care a urmărit traducerile
apărute în literatura noastră, i-a avut în vedere și pe
comentatorii care au apreciat traducerile făcute de
poeți, dintre aceștia numindu-i pe C.N. Negoiță,
Eugen Ionescu (înainte de a deveni Ionesco),
Teodor Murărașu, George Călinescu. Cu totul
originală este maniera de lucru a lui D. Dorobăț,
care alătură nume mari ale eseisticii și ale criticii
românești, urmărind observațiile acestora cu
privire la un singur traducător-comentator al operei
lui Poe, ca în cazul lui E. Gulian. Despre acesta, E.
Ionescu spunea că „o poezie este bine tradusă
atunci când, pe lângă caracterul ei de noutate și de
personalitate proprie, pare scrisă direct în
românește”, precizând că traducerile lui Gulian au
rămas în atenția cititorilor prin „atmosfera poeziilor
lui Poe, aparținând, totuși, unității naturale a limbii
poetice românești, căci reușita traducerii este o
dovadă a posibilităților, a bogăției limbii române”.
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George Călinescu analizează traducerile lui Gulian
nu „comparând originalul cu tălmăcirea, ci
considerând traducerile în sine originale”. Privitor
la stilul traducerilor, marele critic comentează: „Dl.
Gulian nu este un plastic, nici un Bach al frazei, cu
structură mecanică. Fraza sa e vaporoasă, incertă,
potrivită pentru traducerea din Poe”. Un studiu
deosebit este cel al lui Vladimir Streinu, care
întreprinde o analiză pe text a variantelor Corbului,
comparate cu traducerile lui Baudelaire, Mallarmé,
Rollinat. Observații pertinente și originale face
asupra poeziei lui Poe și exegetul C. Fântâneru,
singurul care a observat că acesta s-ar putea încadra
în „poezia pură”, deoarece el nu a recunoscut
„ticurile de limbaj ale ermetismului” în poezia
poescă. Cu fervoarea binecunoscută, deja, D.
Dorobăț enumeră cele douăzeci de versiuni
românești ale poemului Corbul, cu indice de
frecvență 29, subliniind interesul traducătorilor și
al poeților români pentru poeziile poetului
american. Un spațiu amplu, acordă cercetătorul
receptării poeziei lui Poe în literatura noastră
modernă, poezie cunoscută direct sau indirect prin
traduceri din franceză sau din engleză. Considerat
poet „al celor mai nebune închipuiri, al celor mai
bolnave visuri, al celor mai nespuse râvniri, dar în
formă rece, matematic, corect, tragic, humorist prin
acest contrast” de către N. Iorga, nu-i de mirare
atenția pe care acesta i-a acordat-o la vremea
potrivită. În continuarea celor despre care am
vorbit deja, se situează George Bacovia. În poeziile
din volumul Plumb, se referă mereu la E. Poe și la
simboliștii francezi care l-au tradus, evocați în
Sonet: „Ca Edgar Poe mă reîntorc spre casă/ ori ca
Verlaine, topit de băutură/” și în Finis: „Dar în
lugubrul sălii pufneau în râs sarcastic/ și Poe, și
Baudelaire și Rolinnat/”. Ca și poetul american are
obsesia Corbului „– o, corb, ce rost mai are-un
suflet orb/ce vine singur în pustiu/ când anii trec
cum nu mai știu// O, corb, ce rost mai are-un suflet
orb/ – Chiar”?/. Adverbul final sună strident ca
scârțâitul coroanelor de plumb. Comparabilă cu
pasiunea lui Baudelaire pentru Poe, este admirația
matematicianului Ion Barbu, care citează sau
folosește drept motto al multora dintre poeziile sale
titlurile unor poezii aparținând lui Poe: Ulalume,
Lenore, William Wilson, Roderick Usher,
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Amontilllado. Aspectele metodologiei și tehnicii
creației poetice specifice lui Poe, sunt considerate
de poetul român echivalentul perfect al unui stadiu
similar în evoluția gândirii matematice. Mai multe
asemănări apar între creațiile celor doi poeți, în
privința creării unei anumite atmosfere fantasice
sau de vrajă. Interesantă este ciudata proză Veghea
lui Roderick Usher, publicată ca prefață la un
volum de poezii, semnat de Dan Botta; despre
aceasta Z.D. Bușulenga scria că este „cel mai
frumos omagiu pe care i l-a adus vreodată un
român”. Dumitru Dorobăț aminește și cea mai
frumoasă și profundă analiză a poemului amintit,
aparținând lui Alexandru Ciorănescu, profesor la
Universitatea „La Laguna”, din Insulele Canare,
care precizează că acest poem în proză este un text
compact, concis, prezentat printr-o tehnică a
colajului greu de descris, „în care niciun cuvânt nu
este inutil”. Alt poet, considerat de Ov.S.
Crohmălniceanu ,,reprezentant al modernismului
nostru extremist”, este Ion Vinea, care a dat
traduceri excelente din Poe, atât din proză cât și din
poezie. Din vasta sa operă, mai multe poezii au fost
legate de creațiile lui Poe, prin „notele de oniric și
straniu”, printre acestea numărându-se cele
cuprinse în volumul Paradisul suspinelor. Și
Lucian Blaga, poetul luminii, îl traduce pe poetul
american, pe care îl consideră „un tip leonardesc ce
adaugă creației sale inginerie calculată”.
Apropierea s-a făcut datorită tehnicii refrenului, pe
care o discută și analistul Mircea Vaida care
constată că „jocul onomatopeic la Blaga e mai
puțin gratuit, mai abstract, mai meditativ,
îmbrățișând idei pe motive poești”. Macabrogrotești sunt și poeziile lui A. Maniu, dintre care se
detașează balada fantastică Bal Mascat, din
volumul Cântece de dragoste și de moarte.
Autorul îi mai reține pe Dimitrie Stelaru, Ion
Cutova, Constant Tonegaru, acesta din urmă fiind
obsedat de pasărea fatidică a americanului pe care
o întâlnește la Moși, în București: „... mai era un
loc cu galben drapat/ unde Corbul celebru
nemişcat/ croncănea: nevermore”. După ce
„contabilizează” temele fantastice din poezia lui
Poe, pe care le urmărește în opera scriitorilor
români, urmare a unui studiu aprofundat și
temeinic, realizat cu acribia-i cunoscută, D.
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Dorobăț analizează și alte atingeri literare cu opera
lui Poe, cum este aceea a lui Al. Philippide, care în
Îmbrățișarea mortului apelează la procedeul
înveșmântării insesizabile a insolitului în
aparențele verosimilului. Referindu-se la tema
fantasticului atât de prezentă în poezia lui Poe,
acesta o urmărește și în opera lui Vasile Voiculescu,
Mateiu Caragiale, Laurențiu Fulga și Max Blecher,
universitarul ieșean considerând că apariția unor
cărți pe teme fantastice și în zilele noastre este o
dovadă a vitalității acestei teme literare, dar și a
deschiderii gustului nostru pentru genul acesta de
literatură. În încheierea studiului amplu despre
Poe, apar câteva considerații despre receptarea
critică a acestuia, fiind reiterate atitudinile,
impresiile, considerațiile criticilor amintiți de-a
lungul demersului analitic: Nicolae Iorga, G.
Ibrăileanu,
George
Călinescu,
Pompiliu
Constantinescu, Vladimir Streinu, cărora le adaugă
nume ale unor critici mai puțin cunoscuți, în
ordinea cronologică a intervențiilor, pe etapele
dezvoltării fenomenului literar românesc. Dintre
aceștia ar merita amintiți N. Andrițoiu care îl
consideră pe Poe precursorul simbolismului; Al.
Tzigara-Samurcaș care consideră că „exaltarea
sufletului produsă de poezie este independentă de
pasiune și adevăr”; Dan Petrașincu, Ion Frunzetti și
Oscar Lemnaru, acesta din urmă considerând
poezia lui Poe, poezia viitorului. Pe baza faptelor și
a documentelor prezentate, autorul conchide că
receptarea lui Poe la noi a fost mai adâncă și mai
fructuoasă, în comparație cu celelalte țări europene,
excepție făcând Franța.
Dacă primul poet american preferat al lui D.
Dorobăț a fost Poe, pe care l-a considerat Modelul
ca-permanență, al doilea în ordinea preferinței a
fost Walt Whitman, pe care l-a numit „Modelul ca
insurgență”, pentru că a revoluționat poezia, pe
care a eliberat-o de politică și de erotică, după cum
spuneau adulatorii, poemele sale devenind pentru
aceștia „texte sacre”. Inovator al poeziei secolului
al XIX lea, poetul amintit a rămas – și continuă să
fie – o prezență „inedită și misterioasă”. El a fost
„adoptat” de europeni, care au considerat că era un
poet „prea mare și adevărat, pentru a aparține
pragmaticii Americii”. Inclusiv criticii americani
au constatat că primul volum de poezii Fire de
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iarbă a trecut neobservat în America, fiind foarte
popular în Europa. Însuși Whitman, într-o discuție
cu biograful său s-a emoționat, aducându-și aminte
cum l-au „primit” englezii. După cercetatea
meticuloasă a poeziei whimaniene în relație cu
literatura popoarelor care l-au recunoscut ca mare
poet, Dumitru Dorobăț ne uimește cu aprecierile
sigure privitoare la specificul poeziilor, acestea
însemnând: „mesaj, simbol, mit, sensuri care au
rezultat din întreaga sa activitate de creație, ca
autentic umanist, ca adevărat profet al frăției
omenești, trăsături cu infinit mai mare priză la
public” (prin comparație cu poezia lui Poe).
Whitman a înlăturat hotarele dintre proză și poezie,
a impus, rezultat al unui spirit puternic, noi teme și
un idiom ce a „șocat” toate canoanele. S-a bucurat
de o autentică apreciere, deși a avut și adversari
printre poeți recunoscuți. Astfel Erza Pound a
considerat că poeziile din Fire de iarbă sunt doar
„un document uman”, întrucât nu poți numi artist
pe cineva care „nu e în stare de o anumită reticență
sau reținere, până ce nu dovedește, într-o anumită
măsură, că e stăpân pe forțele ce se abat asupra lui”.
Dar, cunoscându-i mai bine opera, încearcă o
„împăcare” cu acesta „Fac un pact cu tine, Walt
Whitman./ Te-am detestat prea mult timp./ Vin la
tine ca un băiat căruia i-a venit mintea la cap, care
a avut un tată îndărătnic./ Acum sunt, însă, suficient
de mare să-mi fac proprii mei/ prieteni./ Tu ești cel
ce-ai defrișat pădurea,/ Acum e vremea ca lemnul
să-l sculptăm./ Aceeași rădăcină, aceeași sevă ne
curge-n vine./ Schimb să facem între noi” (A Pact,
Personae, New York). Poetul american a fost
adoptat de cele mai multe curente moderniste și
postmoderniste, începând cu simbolismul, trecând
prin avangardism și suprarealism, oscilând între
imagism pur și imagism profund, între un
obiectivism evident și un nou formalism. Receptat
mai mult decât favorabil în Anglia, au scris despre
el personalități ale timpului, precum Swinburne,
Anne Gilchrist, Edvart Carpenter sau John
Algernon Symonds. În Germania a devenit
cunoscut datorită lui F. Freyilgrath, care a apreciat,
printre primii în Europa, adeziunea lui Whitman la
istoria prezentă; acesta a fost urmat de o serie de
traducători entuziaști dintre care trebuie menționat
Karl Knortz și J. Schlaf. În Franța, critica a fost la
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început ezitantă, dar, după ce simboliști precum St.
Mallarmé, Jules Laforgue, Francis Griffin au scris
și au tradus, a fost aceptat ca „un experimentator și
inovator al formei”. Traducerea și exegeza lui L.
Bazalgette, respinsă de Andre Gide care a dat
propria versiune despre Whitman, a avut răsunet,
inclusiv în România, unde poeți ca T. Arghezi, Ion
Pillat, Ion Vinea au îmbrățișat noul tip de poezie.
Un număr însemnat de poeți și de critici francezi
(aproximativ 30) au tradus și au scris despre
american, impulsionând dezvoltarea versului liber,
acceptând direcțiile de înfluență ale poeziei de
peste ocean vizând înnoirea substanței lirice (ca
naturalism), a formei, a vieții. E suficient să-i cităm
pe Stuart Merrill, Maurice Maeterlinck, Emile
Verhaeren, Francis James, Paul Claudel, Blaise
Cendrars (căruia americanul H. Miller îi dedică un
foarte bun eseu) sau Guillaume Apollinaire. În
Rusia (mai apoi Uniunea Sovietică) Whitman a fost
semnalat de Turgheniev, care a publicat câteva
traduceri ale „celui mai uimitor poet american”.
Lev Tolstoi care l-a receptat negativ, la început, șia schimbat părerea, considerându-l ,,un poet
extrem de original și curajos”. Traducerile lui K.
Balmont, care l-au cucerit și pe Gorki, stabilesc cu
dreaptă măsură – precizează D. Dorobățdeosebirea dinre Poe și Whitman. El va scrie: ,,la
Poe, mișcarea este de la flori, săruturi, la cristale de
gheață, în timp ce la Whitman mișcarea e opusă, de
la durere și îndoială la principiul pozitiv”. Dar titlul
de glorie în privința popularizării poetului
american i-a revenit lui K. Ciukovski, care și-a
dedicat 60 de ani de viață, traducerii și execezei
whitmaniene. Cu documentare absolută despre
poetul american, D. Dorobăț îi urmărește destinul
în alte țări ale Europei, dar și în Tările de Jos, în
Scandinavia, în America Latină, numindu-i atât pe
cei care s-au ocupat de receptarea operei, cât și pe
traducători.
În literatura română, W. Whitman a pătruns
datorită lui Ștefan Petică, poet care a citit în
original poezia simbolistă a vremii, care a cerut
unui librar din Londra să-i trimită volumul de
poezii Leaves of Grass al americanului, lucru
confirmat de George Călinescu, importantul nostru
critic literar „poetul îl avea pe W. Whitman în
englezește”. Curios a fost faptul că poetul american
CONVORBIRI LITERARE

a fost receptat întâi de critică, apoi a fost tradus.
Cunoscându-l pe Whitman și citindu-l pe
simbolistul român, inclusiv textele critice, D.
Dorobăț se arată impresionat de intuiția corectă a
lui Petică, în privința valorii universale a celui
admirat: „o puternică viziune poetică unită cu cea
mai simpatică înțelegere a inimii omenești e vraja
care-l făcu atât de adânc sugestiv asupra tinerelor
spirite de azi. În credința sa nădăjduitoare în viitor,
nu ține deloc seama de îndoielile și temerile
timpului de acum; când el cântă democrația curată
și nouă, iubirea lungă cât viața a prietenilor,
mizeria acestei societăți i se pare numai o trecere
spre ziua izbândei, spre acea zi care se va ridica
strălucitoare și mai mândră în urma întunericului ce
a stăpânit atâta”. Poetul român a fost în consonanță
cu cel american, exprimându-și atitudinea de
încredere într-un viitor drept, aducător de liniște,
entuziasmându-se de ideea unei confederațiuni a
oamenilor, uniți pe temeiul „adevărului și al
frumosului”. Justifică lipsa rimei în poeziile lui
Whitman, considerând că la un conținut nou
trebuie o formă nouă, așa cum este aceea datorată
alternanței versurilor lungi de 25 de silabe, de
exemplu, cu versuri de patru silabe, Șt. Petică
menționând că forma s-a schimbat mereu de-a
lungul timpului. De altfel, el face loc și
simbolismului whitmanian în traducerile sale, un
exemplu fiind poezia A clear midnight, tradusă cu
titlul În noaptea clară: „Iată ceasul tău, o suflet,/
liber ia-ți în lume zborul/ fără grija zilei aspre/ să te
poarte-n pace dorul/. Te-nalță-n altă lume/ Lasă
gândul să te poarte/ la dorințele iubitei./ La
dorințele iubitei/ lasă gândul să mă poarte/ Noapte,
stele, somn și moarte”. Dumitru Dorobăț
precizează că acestă traducere nu este fidelă
textului original, traducătorul încercând să păstreze
oarecum o rimă, din cauza căreia schimbă și
ordinea cuvintelor în ultimul vers, care avea o
anumită semnificație (versul original era: „Night,
sleep, death and the stars”). Dar Petică rămâne
indiscutabil primul cunoscător al poeziei poetului
de peste ocean. Autorul consideră că al doilea
comentator al poeziei la care ne referim este
Nicolae Iorga, acesta numind-o „poezie de strigăt”.
Criticul scria „de acolo unde iadul de muncă și de
zavistie vuiește mai puternic, din practica Americă
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de Nord, printr-un poet izolat, ciudat în rime și
ritm, vin vorbe ca acestea: „...Sorb spații largi/
Răsăritul și apusul sunt ale mele și Miazănoaptea,
Miazăziua/ tot ale mele./ Sunt mai puternic, mai
bun decât cred/ N-am știut până acum că e atâta
bunătate în mine/. Toate lucrurile mi se par
frumoase/ (...)/ Mă voi răspândi printre voi, bărbați,
femei mergând/ voi revărsa o bucurie nouă și
asprime printre voi”. Ceea ce apreciază Iorga este
credința în viața Americii, în viața industrială a
acesteia, strigătul de optimism, de apel către viitor.
Un alt poet, Tudor Arghezi, receptează altfel poezia
lui Whitman, din care traduce Iubire de vulturi și
Dumnezeu, după călătoria în Elveția și în Franța, în
timpul căreia a trăit o experiență mistică. Mai ales
ultima poezie este dovada unor căutări, întrebări și
a unor „necuprinderi” ale celor doi poeți, în fața
misterului nedevoalat al Dumnezeirii. Este
evidentă și credința autorului Psalmilor într-un
Dumnezeu material și spiritual, totodată. Poezia
Iată, suflete, închinată lui Whitman, atrage atenția
asupra devenirii poetului român, care va apela la
versul liber bine ritmat, la o anumită plasicitate
simbolică, la un limbaj necăutat și la exprimarea
eliptică, în volumele de mai târziu. Astfel,
comparatistul Dan Grigorescu sublinia afinitățile
dintre cei doi poeți, sugerând că în Cântare Omului
apare un imn închinat Făpturii care și-a învins,
pământul, mormântul și destinul, „aducând ecouri
whitmaniene de luminoasă viziune renascentistă,
care așază omul în centrul universului”. Cercetarea
detaliată a lui Dumitru Dorobăț va scoate din
uitarea, mai mult sau mai puțin îndreptățită, poeți
ca Tristan Tzara, aparținând mișcării avangardiste
(ale cărei curente își recunoșteau ascendența în
poezia lui Whitman), va traduce finalul din Song of
Myself, despre victoria lui John Paul Jones asupra
fregatei britanice „Serapis”, în Marea Nordului, în
timpul Revoluției americane din 1779; Emil Isac,
poetul care îl va numi pe Whitman „un poet al
adevărului, un poet care vede altfel lumea, care
caută și încearcă o nouă lume de bucurie”; Felix
Aderca, alt admirator și traducător al poetului care
precizează: Walt Whitman „este un creator, un
străbătător de secole cu germeni de viață nouă pe
brațele lui robuste... E un profet, e tipul sintetic al
unei Americi moderne, industriale, atletice,
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democratice”; Geo Bogza, autorul ,Cărții Oltului,
poem liric grandios, în care au fost evocate toate
peisajele țării noastre, pare o replică la volumul de
început al americanului, care a slăvit fluviul
Mississippi: „Geo Bogza a avut intuiția fericită de
a-și turna poemul chiar în tiparul ,,Firelor de iarbă”.
Insistența „documentaristului” pasionat, care s-a
dovedit a fi D. Dorobăț s-a concretizat prin găsirea
altor poeți și eseiști preocupați de receptarea
poetului străin în literatura noastră. E vorba de
exegetul recunoscut „în materie” de Whitman!, Al.
A. Busuioceanu, care încercă să găsească motivele
pentru care obiectul analizei sale este perceput atât
de diferit, (poet al muncii, poet al orașului, poet al
omului, poet al noului ideal uman, dar și poet al
sufletului modern, al eului whitmanian). Îl
consideră un primitiv „care nu mai cunoaște
universul închis al metaforei, ci inspirația
viguroasă și nereținută; e asemenea masivității
colțuroase și agresive a acelor drumuri care
aduceau liniile noi ce aveau să definească sufletul
epocii lor”. Alt critic cunoscut este Perpessicius
care a descoperit poezia americanului căruia îi
dedică Un poem pentru Walt Whitman în care se
referă la salutul acestuia trimis în toată lumea: „în
mine latitudinea se lărgește, longitudinea se/
prelungește/ în mine e ziua cea mai lungă, soarele
se mișcă în inele/ oblice și nu apune cu lunile/ văd
Pirineii, Alpii, Carpații”. Un studiu serios, o
veritabilă sinteză în care un loc principal îl ocupă
poezia lui Whitman, îi aparține lui Petru
Comarnescu. Acesta formulează aprecieri originale
despre poezia whitmaniană, când o consideră
„largă, luminoasă și gingașă”, care îi sugerează
„pionieratul, aventura și construcția sufletului
american” și pe care o consideră „cea mai autentică
și specifică producție estetică americană”.
Comentatorul discută diferitele etape din creația
poetului, fixându-l într-o tradiție, emițând judecăți
de valoare despre operă, văzută din perspectiva
modernizării tehnicii poetice care a revoluționat
poezia. Încheierea studiului Note despre poezia
americană (1934) este concludent pentru înnoirea
poeziei românești care n-a fost străină de
influențele europene: „Înrâurirea viziunii, concepțiilor și tehnicii whitmaniene este departe de a se fi
terminat. Alături de aceasta, poezia pură își trăiește
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glorioasele metamorfoze și există semne destule că
poetica lui Walt Whitman abia acum ajunge la o
sugestivă și culminantă autoritate”. Noutatea
poeziei americane este rezultatul transformărilor ce
avuseseră loc în America: războiul civil, contopirea
puritanismului anglo-saxon cu senzualitatea
aproape latină a sudului. Ideea va fi concretizată
prin spusele lui Ion Pillat, declarat admirator al
literaturii de peste ocean. „La o sensibilitate nouă,
trebuie să corespundă o mentalitate și o
sensibilitate nouă: aceasta a fost poezia lui W.
Whitman”. De altfel, poetul român recomandă cu
entuziasm literatura americană aflată într-un proces
de frumusețe înnoitoare.
După această trecere avizată, interesantă,
bogată în comentarii inteligent susținute, prin
literatura poetică americană, văzută în contactul
definitoriu cu literaturile europene, Dumitru
Dorobăț subliniază complexitatea raporturilor lui
Walt Whitman cu poezia română modernă, acestea
manifestându-se aproape la fel cu cele din celelalte
literaturi. Poetul a fost ,,adoptat” de simboliști, de
socialiști, de semănătoriști, mai ales când se discuta
despre materie și adevăr în poezie; mai târziu, va fi
în atenția suprarealiștilor, iar între cele două
războaie mondiale, expresioniștii se vor familiariza
cu tehnica versificației sale și cu transcendența
poeziei. Receptarea lui de către români a fost
deosebit de generoasă, precizează autorul acestui
demers critic valoros, ce poate fi considerat model
de permanență și de excelență.
Specialist incontestabil în literatura americană
de la jumătatea secolului al XIX lea, profesorul
universitar Dumitru Dorobăț a subliniat
specificitatea românească în materie de asimilare,
dovedind documentat că și în raporturile cu
literatura americană „literatura română, intrată
relativ târziu în circuitul mondial, subordonează
actul receptării aspirațiilor sale spre o originalitate
care să-i asigure, prin specificul ei inconfundabil,
un loc distinct”.
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PATIMA CHEILOR
Emil NICULESCU
Noul volum al lui Octavian Mihalcea, Patima cheilor
(Editura Eikon, 2020, 90 p.), este rodul unor petreceri
nocturne, saturniene: de ce vrei să trăiești/ lângă soare?/
doar noaptea te vei îmbogăți (lamă vinovată). Dau raita pe
aici nervalianul „soare negru” al melancoliei precum și
regimul de viață al crailor matheini. În același regim: unele
suflete văd/ cel mai bine noaptea (stemă); până la urmă
soarele/ va fi al nopților noastre (până la urmă).
Ca în boleroul lui Ravel, sunt motive ce revin obsedant,
între care acela al vulnerabilității: cândva prințul a spus/ că
frumusețea va salva lumea// călătorii prin arhiva portretelor
roșii (prințul a spus), personajul dostoievskian aflând un
incandescent panaceu acestei lumi complexată de condiția ei,
finitudinea. Altunde, aceeași tragică condiție umană: simțiți
voi frisonul/ plonjare oriunde afară/ tot într-o mare de
pământ (mare de pământ).
Există un regim al premonițiilor, cum le va fi avut și
anticul Pompei cel din proximitatea vulcanului: muntele încă
trăiește/ așteaptă silueta cutremurului (oneiros). Precum și o
(con)știință, cu atât mai dureroasă prin exactitatea sa, a
melancoliei marcată alb-negru de un gravor celebru: iubesc
compasul/ dimineții lui Dürer (Albrecht). Minimalismul
autorului nu prea îngăduie nici o apropiere „Dürer”-ul lui
Dan Laurențiu, un orgolios clamant al condiției excepționale
a poetului:„Să ascultați vîntul de iarnă/ bodogănind/ pe
străzile orașului / cu un poem moralist în gură” („Zodia
leului”, 1978).
O recunoaștere a vulnerabilității, acel călcâi al lui Ahile
(care era, totuși, semizeu) inescamotabil: rănile puternice/
atâtea câte sunt/ nu pot fi acoperite/ costumele cad
(dezgolire). Și chiar a destinului literaturii: glorie iluziei
viețuitoare. Care este, până la urmă, o ultima ratio: murmurul
cărților/ de multe ori/ singurul paradis/ împins pe lângă
lacrimi./ (...) parcă plecăm înainte/ tot spre aceleași/
dispariții apropiate (dispariție). Tot pe acolo: petrecerea
finală alungă/ finețea zilei întrebările/ joc de care nu/ ți-a
fost dat să te ferești (glisare).
Benedicțiuni laconice – fie binecuvântată/ filosofia
crailor răpuși/ din prea multă finețe (prea multă finețe) sunt,
poate, un ecou al rimbaldienelor versuri: „Trândav, tinerețe
roabă orișicui,/ Din delicatețe viața mi-o pierdui”.
Text: pentru că aici sclipește pe buze/ povestea
cicatricelor (așa trec semnele). Care poveste? O fi vorba de
celebra baladă a lui Charles D’Orleans, (în splendida
traducere a lui Romulus Vulpescu): „Eu mor de sete-alături
de fîntînă;/ Îngheț, la focul dragostei geros;/ Sunt orb, pe alții
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însă-i duc de mână;/ Smintit, dar între cei cuminți mintos...”.
Versurile lui Octavian Mihalcea au, uneori, imprevizibilitatea
loviturilor dintr-un duel de mare șlem: nu știi unde vor tușa
terenul.
Citim: zodia închisă trăiește/ nostalgia caselor lichide
(semințe): să fie probabile trimiteri, cu presupusele arcane,
spre „lacustra” lui Bacovia? Aceste viziuni sunt efectul unor
inițieri: la marginea treptei/ stau citiri îndelungate (inima
învelită). Ale unor stări speciale de levitație: parcă alungate
din vitralii/ trupurile sprijină pereți invizibili (principiul
extazului combinat). Pelicanul autosfâșietor (ca simbol al
artei): ... pânza cifrului/ vorbește despre ciocul/ nemilos al
poeziei (singura pasăre).
Poetul Octavian Mihalcea consemnează: prin oglinzi
hoinare/ să-ți scrii biografia (lângă șevalet). O culegere de
comentarii asupra artei a autorului s-a numit „Tabloul ca
oglindă”. De unde și consemnări precum: prin oglinzi
hoinare/ să-ți scrii biografia (lângă șevalet). Ion Pillat, în
„Aici sosi pe vremuri”, are versurile: „Ce straniu lucru:
vremea! Deodată pe perete/ Te vezi aievea numai în ștersele
portrete”.
Ca la „Moși” sau buzoiana Drăgaică, există o
preeminentă, indusă primejdie („pe afară-i vopsit gardul,
înăuntru-i leopardul”), acel „zid al morții” unde evoluau
motocicliștii: noaptea pierdută va sosi/ chiar din frumoasa
pulbere/ peste regiunea de aici/ unde nici nu știi că poți/ între
câteva pendulări/ să-ți frângi grumazul (între pendulări).
La capăt se poate afla o anume împăcare: melancolia
întoarce/ ziua fericită/ a umbrei (bust). Chiar o oximoronică
deschidere spre altă ardere: ușile sunt aici/ dreptunghiuri
peste/ câmpuri în flăcări (aproape învăluire). Se
consemnează, în trena lui Baudelaire: sunt importante/ doar
contrastele; și: brusc anatema/ întâlnește voluptatea//
dorință complice cu alte neliniști.
Ursuzlîcul celui codificându-și poezia are ca efect
(paradoxal) un fel de opera aperta, accesibilă, pe măsura
posibilităților de asociere, fiecăruia dintre lectori/decodori.
Ar fi interesant de reunit „răspunsurile”, atâtea câte sunt,
primite de aceste șarade, o antologie a șperaclierilor.
Însumi, comentator al volumelor în această „gamă” ale
lui Octavian Mihalcea, nu sunt sigur că am oferit, dacă aș
privi peste umăr, rezolvări asemănătoare celor de acum.
Versurile sale au calitatea catifelei: tușate, sub efectul
luminii, „fac ape”, efecte pe care cunoscătorii nu le pot
ignora. Sub aparenta răceală, sunt combustii.
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ILDIKO ŞERBAN
–
Gellu DORIAN

DEBUTURI

Chiar de la prima poezie din cartea ei de
debut – Sarea din pustă, Editura Junimea,
2020, colecţia „Numele Poetului – (deşi aici
juriul celei de a XXVII-a ediţii a
Concursului de Poezie „Costachi Conachi”
de la Tecuci a făcut o concesie, poeta în
cauză debutînd editorial, aşa cum reiese din
micul CV de pe clapa copertei I a cărţii, cu
placheta de poezie Potcovarul de ploi, în
2000, în colecţia „Provincia Corvină, seria
„Şapte plus unu”), Ildiko Şerban ne aduce,
figuritiv, în faţă etnia din care face parte, cea
maghiară, o minoritate activă în spaţiul transilvan
de secole; însă nu despre asta vorbeşte în poezia
ei, ci despre „sarea din pustă”, „pusta” din care se
trage neamul ei: „cărarea/ orizontul,/ sarea/
Descopăr în palme un tort/ feliat,/ de insecte
nebune/ fără medicaţie terestră,/ de gînduri
despletite/ şi dureri în semne de punctuaţie
chircite./ Fotografiez./ Tridimensional fotografiez./ Iau clişeele drept pavele/ şi le descînt/ în
puzzle-ul unei puste./ Acum am o imagine./ Nu
ştiu ce să fac.../ Cioburi de sare într-un deşert/ fără
potcoave pur sînge?/ Pun întrebarea după ureche./
Sunt lucidă... (zic eu)/ dusă... (zic eu) cînd
tropăi.../ Alerg./ Ştie cineva cum se cos/
unghiurile/ bizarul/ şi scaieţii/ în hematii?/ Fac un
pas, mirată/ că punctele cardinale/ ascund
întrebarea./ În sare apare o fisură./ Prima.../ Şi
plîng prima dată/ cu lacrimi./ Am un timpan/
biciuit/ cînd pasul se cambrează./ Alerg.../ doar
alerg/ în avanpremieră/ şi ghipsul/ îşi pierde/
epoleţii.// În pustă/ ploaia/ plăteşte facturile/ cînd
iarba/ se naşte/ în belciugul cicatrizat.” (Văd
tridimensional, p. 5). Însă chiar din titlul cărţii,
amprenta poetei Ildiko Şerban se remarcă în speţa
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care, se vede, i-a marcat destinul, unul ce pare a fi
calat pe o poezie ce nu ţine cont de valuri, ci doar
de valul imens a oceanului liric pe care vrea să-l
urce. Sarea din pustă pare o încercare de forţă
latentă de a scoate poezie din austeritatea unei
stări de fapt, unui areal ce ţine mai mult de
memoria existenţială decît de existenţa în sine. Ce
iarbă ar putea ieşi din sarea pustei? Ce versuri ar
putea ieşi din austeritatea unui sînge care gîlgîie
încă din legenda celor care au poposit în pustă,
fixînd nume în meoria timpului, ca Ildiko, ori ca
Attila, ale căror vieţi tumultoase s-au stins pe
malurile fluviului Danubius, apă plină de viaţă, de
legende, de trecut şi de viitor? Versuri ca ale
poetei Ildiko Şerban, care, după o experienţă
publicistică prin diverse reviste, nu toate de prim
raft, fie pe hîrtie, fie on-line, chiar şi după un
debut editorial necocludent, adună într-un sumar
de carte poezia care i-a asigurat un destin ce se
vrea împlinit. Poezia ei este una a terestrului, se
ocupă de sare, de pietre, de drum, de orizont, dar
şi de lună, elemente utilizate cu asupra de măsură
de generaţiile de poeţi de la noi şi de aiurea. Ea
dovedeşte că lumea e mică, fără prea multe
ramificaţii lirice, aşa cum o vedem la alţi poeţi,
care zburdă din canon în canon, din paradigmă în
paradigmă, lume din care îşi selectează stările
emotive cît mai aproape de înţelegerea curentă.
Titlurile poeziilor ei sunt începuturi de poezii,
nu esenţializate ca sugestie tematică sau ideatică.
Ele sunt versuri din care curg celelalte versuri ale
textului, de cele mai multe ori filiform, scurt,
concis, direct. Stările ei poetice sunt trăiri
consumate şi redate întocmai, uneori poetizante,
în maniera poeţilor promoţiei şaptezeci în care
poeta s-ar încadra. Însă nici acolo nu se află cu deCONVORBIRI LITERARE

a întregul, pentru că, parcă dintr-o necunoaştere a
acesteia, calchiază leneş imagini şi cuvinte, care,
aşa cum am spus au făcut cale bătută pînă acum,
ca să nu spun loc comun: „Prelungă vibraţie/ în
mi bemol/ privire fluidă/ creşte stalagmite
dermale/ se răzbună sfertul academic/ în setul
predării/ doar stoicismul întinde fileu/ palmelor
nevinovate/ nu... nu plîngeau irişii/ în tangoul
străin/ nici tîrziul nu lumina/ doar cei vinovaţi de
iubire/ graţiau timpul/ cu executarea pedepsei...”
(Prelungă vibraţie, p. 20). O linişte lirică
asemănătoare cu cea din poezia de început a
Gabrielei Melinescu, înscriind-o astfel din capul
locului pe Ildiko Şerban în parametrii poeziei
feminine prin excelenţă. Feminitatea poeziei aici
se naşte, totuşi, din austeritatea unui cadru în care
poeta s-a aşezat de la început, cel al pustei, al
salinei de suprafaţă, în care, aşa cum am văzut,
„ploaia plăteşte facturile”, atunci cînd contorul
cerului funcţionează şi lasă robinetul să curgă. E
aici o asumare a vieţii încartiruite unui cadru
natural auster, aşa cum pustiurile pămîntului lasă
loc vieţii chiar acolo, în fierbinţeala ecuatorială a
nisipurilor. Viaţa este, astfel, posibilă oriunde, în
orice condiţii, ceea ce ne sugerează şi poeta
noastră, că poezia este posibilă şi aşa, peste căile
ei bătătorite, în aceleaşi cuvinte folosite la
nesfîrşit, în trăiri evidente ce-o particularizează.
Şi aici e şi miza poetei Ildiko Şerban, în a scoate
versuri frumoase, credibile peste atît de multe alte
versuri şi poezii frumoase pe care timpul le-a adus
pînă la noi.
Elemente de noutate apar peste tot, cum ar fi
aici: „Învăţ să ţin// cuţitul acela ascetic/ ce mă
învie/ în argintul tîrziu/ dispersat fosforescent/ în
pupilă/ învăţ/ scrijelindu-mi venele/ de-a lungul
deciziei/ pun maci în perfuzor/ cînd lama refuză/
echilibrul...” (Învăţ să ţin, p. 23). Însă acestea sunt
sufocate de sintagme ca „praştia fulgerelor” (p.
41), „fuioarele lumii tîrzii” (idem), „deşertul
absenţei tale” (p. 44), „ciupercile dorului” (p. 47)
etc., etc., construcţii stilistice, în tropi obosiţi,
care duc spre facil întreaga concepţie a cărţii.
Totuşi peste toate aceste locuri comune, cartea
lui Ildiko Şerban are o unitate stilistică, o rigoare
poetică şi o miză, care fac din ea o lectură

agreabilă. Nu aduce nimic nou, desigur, dar per
ansamblu se vede o ştiinţă a scrierii, a ducerii
textului în perfectibil, fără elemente de zgură sau
surplus care să dăuneze economiei conceptuale.
Ceea ce este important este faptul că motivul
pustei, austerităţii vieţii în cadrul natural ales,
chiar dacă el este unul ficţional-imagistic, de
laborator chiar, este susţinut conceptual, tematic.
Sunt în carte poeme care se suţin în întregime,
care aduc un aer de noutate sau măcar de
particularitate stilistică, în linia consacrată acestui
mod de a scrie.
Cele optzeci şi cinci de poezii care alcătuiesc
sumarul cărţii sunt, în bună parte, o selecţie de
autor atent la ceea ce ar dori să fie pe viitor cărţile
pe care ar urma să le publice. Poate că poeta nu
este atît de atentă la mişcarea reală a poeziei ce se
scrie la noi, mai ales de cei care vin cu îndîrjire în
siajul poeziei ce se scrie aiurea sau în arealul postpostmodernismului, poezie ce se pierde totuşi
imediat în experimentul care nu incumbă şi realul
evolutiv în timp al acestei poezii. Aici Ildiko
Şerban ar avea un avantaj, şi anume acela că, pe
linia poeziei feminine de la noi, se înscrie de la
început într-un eşalon valoric uşor de remarcat.
După lectura acestei cărţii vine „o mare şi
adîncă linişte”, cum spune însăşi poeta în ultima
poezie din sumarul cărţii: „O mare şi adîncă
linişte./ În imponderabilitate/ se despletesc Eve./
Stau pe orbita pământului meu/ cu ultima copită
înfiptă în sare./ Coama îmbibată de ploi/ îşi
piaptănă fulgerele rătăcite./ În vîntul albastru/
pictez cu ghearele genelor/ agonic, cavalcade./
Anotimpuri ciudate/ cu arbori-meduze/ libeluleploi/ şi planete de gheaţă ce ard nebune,/ dansează
în pustă./ Un pas de deux orfan/ zgîrîie-n sare/
grindina unei mari iubiri./ Tremur.../ O verighetă
de linişte adîncă/ deschide în sfîrşit... şi...
tremur...” (Linişte, p. 92). Pusta, sarea, grindina,
fie ea şi a unei „mari iubiri”, anotimpuri ciudate,
toate definesc elementele unui cadru auster în
care poezia lui Ildiko Şerban prinde viaţă, se
afirmă.
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SADOVEANU MAI PUŢIN
SAU DELOC CUNOSCUT
Constantin COROIU

PROFILURI

Acum, în ultima lună a toamnei, când
numărăm 140 de ani de la nașterea lui Mihail
Sadoveanu, recitesc un fel de jurnal al său
care pare să infirme o mărturisire pe care o
făcea la vârsta de 57 de ani: „Am obiceiul să
distrug scrisorile, ciornele şi notele, ca să nu
fie bătaie de cap mai târziu pentru oameni
curioşi. Dintr-o discreţie firească, n-am
comunicat publicului despre predecesorii mei
decât extrem de puţin. N-am alimentat notele
biografice din cărţi, de aceea cele mai multe
sunt vagi ori cuprind neexactităţi. M-am
gândit că unele lămuriri poate tot ar fi
necesare acum, ca să se vadă de ce viaţa mea
a fost aşa de puţin orăşenească şi aşa de lipsită de
viclenie…”. Totuși, chiar la data acestei mărturisiri,
când Sadoveanu avea 57 de ani, existau multe
„ciorne şi note” ale sale pe care nu le distrusese. La
ele aveau să se adauge altele, pe parcursul a peste
două decenii. Toate au fost publicate într-un masiv
volum de pagini de jurnal şi documente când
trecuseră nu mai puțin de un secol de la prima
notaţie (1906) şi peste 45 de ani de la moartea lui
Sadoveanu. Moştenitorii scriitorului – Constantin
Mitru, secretarul personal, şi Maia Mitru – au arhivat
şi au dactilografiat manuscrisele – însemnări de
jurnal, evocări, note de călătorie în ţară şi străinătate,
reflecţii şi trimiteri la opere clasice ale literaturii şi
filosofiei, „observaţii, aforisme, «răvaşe»”, schiţe de
proiecte literare, documentări, impresii de lectură,
citate, liste de cărţi ce trebuiau procurate, cuvinte şi
expresii specifice graiurilor din diverse regiuni
româneşti, toponimice şi elemente de onomastică
etc. Materialul cuprins în Caietele şi Carnetele
olografe, pregătit pentru editare de moştenitorii
amintiţi, a fost structurat de regretata Olga Rusu,
cercetător şi muzeograf la Muzeul Literaturii
Române din Iaşi. Constantin Ciopraga, unul dintre
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cei mai cunoscuți biografi şi exegeţi ai lui
Sadoveanu precizează într-un amplu studiu
introductiv că „autorul Baltagului nu a ţinut un
jurnal propriu-zis – în genul unui Rebreanu.
Însemnările sale au, mai totdeauna, caracter
ocazional... Notaţiile din perioada ce se întinde de la
1906 până în 1944 – în creion sau în cerneală, cu
ştersături, corecturi, adăugiri – sunt cuprinse în 25 de
carnete”.
Însemnările se întind pe o perioadă de o jumătate
de secol (1906-1956). Valoarea de document, de
mărturie, a multor texte şi pagini de jurnal depăşeşte
însă sfera biografiei şi operei sadoveniene (deşi toate
au o legătură directă cu acestea) şi priveşte aspecte
mai generale ce ţin de atmosfera unor epoci, de
momente importante din istoria ţării ori din cea a
unor instituţii şi organizaţii ca, de pildă, Academia
Română sau Francmasoneria română unită (În
Addenda editorii au inclus textul integral al
cuvântării lui Sadoveanu, în calitatea sa de Mare
Maestru, rostită la Primul Convent federal ce a avut
loc în Bucureşti, la 15 aprilie 1934).
În 1907, Sadoveanu îi trimitea ministrului Spiru
Haret un raport confidenţial privind situaţia
învăţătorilor din Moldova din vremea răscoalelor,
îndeplinindu-şi astfel o sarcină de serviciu, ca
funcţionar al Ministerului
Instrucţiunii. El
informează, între altele: „Mulţi mi-au spus limpede:
dreptatea este a muncitorului obijduit. Arendaşii şi
proprietarii, fără deosebire de naţionalitate, îşi bat
joc de munca românului. Toţi surtucarii satului,
primari, notari, scriitoraşi, mulg fără ruşine, fără
milă, această vacă lăptoasă. Se adaogă la aceştia şi
preotul – care aproape în toate părţile e în discordie
cu învăţătorul”. Acesta – „care este un «calic»… stă
lângă ţăran şi lângă nevoile lui”, învăţătorul fiind „un
izolat. Şi de multe ori ţăranii sunt cu preotul şi cu
ceilalţi împotriva lui”. Filele de jurnal din luna
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august
1906
vorbesc
despre
experienţa
sublocotenentului în rezervă Sadoveanu în marş spre
tabăra de la Şipote, prin Probota, Lespezi şi Hârlău,
ce a însemnat un efort fizic istovitor, mai ales pentru
el, care avea la acea dată 103 kilograme: „Marşul mia ars tălpile aşa de tare şi mi-a rănit un picior”.
Câteva personaje sunt „încondeiate” necruţător:
„Domnul căpitan Holban, cumnatul ilustrului literat
Eugen Lovinescu” nu se spală, generalul Tell este
deopotrivă limitat şi absurd”. Notele de jurnal din 25
iunie 1913 surprind starea de spirit în regimentul 15
Infanterie Fălticeni, care era una favorabilă intrării în
războiul balcanic. În fine, pentru a mai da un
exemplu, în 1926, îi scria de la Iaşi lui Octavian
Goga „iubit prieten”, anunţându-şi „după îndestulă
chibzuinţă”, decizia de a intra în politică, mai exact
în Partidul Poporului, condus de generalul Averescu,
motivându-şi opţiunea astfel: „Se pare că e nevoie
îndeosebi de contribuţia intelectualilor, într-o epocă
de coborâre a intelectualităţii generale”. Sunt
consemnate şi întâmplări mai mărunte, dar nu mai
puţin interesante. Într-o filă de carnet, din 1939,
Sadoveanu se arăta indignat de o întâmplare de la
Teatrul Naţional din Iaşi: „La Iaşi, comitetul de
direcţie al Teatrului cercetează cazul artistului
Ciubotăraşu care a pălmuit o fată, o elevă, Puica
Petrovici. În declaraţia lui, Ciubotăraşu neagă fapta.
Din ce se ştie, fapta a săvârşit-o. Am voit să-i uşurez
situaţia, făcând apel la conştiinţa lui şi la sufletul lui
de scriitor, cerându-i să mărturisească adevărul. A
ezitat, apoi a refuzat, refugiindu-se într-o nouă
laşitate, declarând că-şi dă demisia. Am avut o
impresie penibilă în faţa expresiei lui lombrosiene;
după aceea am fost îngreţoşat, ca şi cum aş fi călcat
într-o murdărie”.
De o importanţă majoră, în primul rând, desigur,
pentru istoricul şi criticul literar, este ceea ce aflăm
din acest corpus de documente inedite despre
scriitorul Sadoveanu. Nu o dată suntem surprinşi. Se
clatină, dacă nu chiar se prăbuşesc judecăţi, ipoteze,
aserțiuni ce au făcut o lungă carieră în critica şi
istoria literară, ca să nu mai vorbim de manualele
şcolare sau cursurile universitare. Jurnalul infirmă
multe dintre „locurile comune” vehiculate de acestea
privind laboratorul de creaţie al lui Sadoveanu,
gestaţia unor opere devenite clasice sau orizontul
cultural, intelectual al marelui scriitor în legătură cu
care s-au emis diferite aprecieri, unele antinomice. G.
Călinescu scria în 1937, în Adevărul literar: „Îl cred
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foarte necultivat”, iar Al. Paleologu, dimpotrivă,
considera în Treptele lumii sau calea spre sine a lui
Mihail Sadoveanu, carte apărută în 1978, că autorul
Baltagului „e cel mai intelectual scriitor român de la
Eminescu încoace”. Paginile de jurnal intim atestă că
mult mai aproape de adevăr se situează Paleologu.
Manuscrisele inedite infirmă, spuneam, multe
„locuri comune” vehiculate, de-a lungul timpului, în
critica şi istoria noastră literară sau în manualele
şcolare. De pildă, acela că Sadoveanu redacta
spontan, cu o uimitoare uşurinţă. Numeroase
însemnări din jurnalul intim al scriitorului dovedesc
că procesul de elaborare era complex şi îndelungat,
adeverindu-se astfel ceea ce răspundea Sadoveanu la
o anchetă a României literare, din 1930: „În general,
la mine elaborarea se face cu mare întârziere, după
timp îndelungat”. Cu trei ani în urmă, în 1927,
referindu-se la „truda” pe care o presupune
Literatura, cu majusculă, exemplifica în jurnal:
„Flaubert lucra ani şi ani la romanul lui. Caragiale şi
Vlahuţă ţineau pe pupitru bucăţile lor pentru un
cuvânt ori o întorsătură de frază. Boileau, pe care îl
recitam în liceu, ne dădea un precept teribil în chestie
de vers: Polissez-le sans cesse et le repolissez…”.
Despre Baltagul se ştia până acum, la apariţia
jurnalului, că l-a scris în numai opt zile, dar aflăm că
cele 90 de pagini ale romanului au presupus ani de
documentare şi cristalizare. Se confirmă şi în acest
caz o mărturisire a scriitorului: „Mi s-a întâmplat ca
elemente de intrigă, de acţiune să le port în mine 1015 ani”. Notaţiile privind, de exemplu, Zodia
Cancerului sau Fraţii Jderi se întind pe 127 de
pagini de caiet. Sunt date istorice, ranguri boiereşti,
aspecte ale relaţiilor cu Imperiul Otoman etc. Mitul
spontaneităţii marelui scriitor nu are temei, mai ales
dacă avem în vedere operele reprezentative sau
capodopere precum Creanga de aur. Hanu Ancuţei
despre care Sadoveanu spune că este „tot un fel de
roman”, era gândit şi documentat, atestă filele de
jurnal, încă din 1921, deci cu 7 ani înainte de
publicare. Pentru Nunta domniţei Ruxanda, publicat
în 1932, s-a pregătit timp de 5 ani. Perioade lungi de
gestaţie au necesitat şi alte scrieri: Nada florilor,
Cazul Eugeniţei Costea, Valea Frumoasei şi multe
altele. Nu puţine proiecte de romane sau nuvele au
rămas nefinalizate.
Constantin Ciopraga defineşte jurnalul intim ca
fiind o bancă de date. În el sunt notate elemente de
ritual magic, imprecaţii, sintagme rare, forme
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lexicale, toponimice, istorisiri populare, expresii şi
sentenţii plasticizante ce relevă o experienţă
milenară de viaţă („Frumuseţea nu se taie pe talger”),
evocări ale unor evenimente. Impresionant este
numărul de termeni şi nuanţe semantice înregistrate
de diarist. „Artist cu virtuţi de filosof erudit, acest cel
mai mare cunoscător al limbii române – pe toată
întinderea şi pe întreaga-i istorie – nu pierde nici un
prilej pentru a-i ilustra tezaurul”, remarcă biograful
şi exegetul lui Sadoveanu.
Manuscrisele inedite sunt destul de edificatoare
şi în privinţa lecturilor creatorului Crengii de aur.
Listele de cărţi de literatură, filosofie, istorie sau din
alte domenii, precum şi comentariile ori citatele
ratifică în bună parte ceea ce credea Alexandru
Paleologu: „Sadoveanu e cel mai intelectual scriitor
român de la Eminescu încoace”. O afirmaţie
categorică, opusă celei a lui Călinescu, care îl credea
mai degrabă necultivat. E de observat că intelectual
înseamnă mai mult decât cult sau cultivat, autorul
eseului „Treptele lumii sau calea spre sine a lui
Mihail Sadoveanu”, apărut în 1978, sugerând că la
marele scriitor lecturile, cultura dobândită aşazicând
pe cale livrescă, erau filtrate de o gândire profundă şi
judecate în relaţie directă cu natura, cu Cosmosul, cu
tainele şi frumuseţile lumii. S-a făcut adeseori
eroarea de a-l considera pe Sadoveanu doar un
arhaizant, un îndatorat marilor cronicari şi cărţilor
populare: „Pelerinul printre arhetipuri – atrăgea
luarea aminte Constantin Ciopraga într-un amplu
interviu pe care i l-am luat pentru România literară
– nutrea (programatic) nostalgia cunoaşterii
totalizante, integraţioniste, angajându-se în lecturi
ale unor lucrări istorice, parcurgând lucrări de
filosofie, citind capodopere ale literaturii universale.
Palmaresul lecturilor lui face impresie, de pildă cele
din 1906, când era foarte tânăr şi când începe
jurnalul. El preia din cărţile altora puncte de vedere
felurite: despre religie, despre virtute, fericire şi
speranţă. Meditează la concepte precum materialism
şi spiritualism, cu opriri la Epicur şi Lucreţiu, la
Bacon, la d’Holbach, Locke şi Condillac, la
Descartes şi Leibnitz, la Hegel şi Kant. Extrage
fragmente definitorii – frecvent în franceză, uneori
în latină – din Pythagora şi Machiavelli, din Horaţiu,
Tit Liviu şi Sfântul Augustin, din Montesquieu şi
Voltaire, din Victor Hugo, Goethe şi Heine, Balzac,
Maupassant, Flaubert şi Baudelaire, din Napoleon
Bonaparte şi Franklin etc. În 1907 figurează
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Euripide, Empedocle, Seneca, Tertullian, Fichte,
Pascal, La Fontaine, Rousseau, La Rochefouchauld,
Byron. În 1906 reţine cuvinte indiene din Kipling. Pe
aproape două pagini citim o listă de Cărţi de
cumpărat – toate în franceză – 48 de autori
reprezentând diferite literaturi: Goethe, Tolstoi (4
titluri), Hoffmann, Manzoni, Thakeray, Turgheniev
şi alţii. În 1928, probabil în pregătirea unui interviu,
face trimiteri la Keyserling şi Freud. Interesante sunt
reflecţiile despre artă şi frumos, înşiruite după citate
din Lombroso”.
O surpriză este moralistul Sadoveanu în linia
marilor moraliști ai culturii universale, pe care pare
să-i continue cu ideile și cugetările sale nu o dată
acide, polemice. Citez doar câteva:
„Religiile vechi au încăpăţânaţi; cele nouă
martiri”.
„Proprietatea pământului şi a lucrurilor nu-i a
omului, ci a lui Dumnezeu”.
„Dicţionarele au unele cuvinte uzate care
aşteaptă un scriitor nou, capabil să le redea
vigoarea”.
„Dacă ar şti câtă suferinţă ne produc, proştii ar
plânge”
„Tătarul vinde şi pe tatu-său” (Dacă aş fi
maliţios, aş putea adăuga: darmite flota?!).
„Presa devine uneori o linguşire pentru specia
umană, permite proştilor să devie celebri şi
neoneştilor să se împuie atenţiei”.
E aproape de prisos a mai spune că multe reflecții
din jurnal sunt de o perpetuă actualitate. Iată încă una
care e mai mult decât frapantă din acest punct de
vedere: „Orice națiune are două categorii de
reprezentanți: ai puterii și ai meritului. Cei ai puterii
reprezintă o epocă mărginită; cei ai meritului sunt
reprezentanții ei veșnici. Cei dintâi primesc
strălucirea de la națiunea lor; ceilalți dau națiunii lor
strălucire. Primii o servesc sau o tiranizează cu
propriile ei forțe, ceilalți o acoperă cu binefacerile
geniului lor. Primii îi pot suscita inamici între
popoarele vecine; oamenii de talent și de geniu îi
aduc respectul lumii întregi”.
Cele peste 600 de pagini de jurnal şi documente,
toate inedite, ne dezvăluie un Sadoveanu multă
vreme mai puţin sau deloc cunoscut, dar cu atât mai
interesant.
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ATACUL LA PREMIUL GONCOURT.
DIRECŢIA I: „ACEASTA S-A FĂCUT CU
AJUTORUL NOSTRU […] DE ASEMENEA
S-AU LUAT MĂSURI ASUPRA
COMPROMITERII LUI VINTILĂ HORIA”
Ioana DIACONESCU

În documentele de față apar denumiri care necesită
explicații suplimentare; din acest motiv aduc următoarele completări:
– Comitetul Național Român – 1948 – (care s-a
numit inițial Comitetul Național de Coordonare
Românească) a fost un organism înființat pentru
susținerea intereselor democratice române în Occident
în timp ce Partidul Comunist Român era la putere în
România. Înființat la Washington sub patronajul
Regelui Mihai I de către Generalul Nicolae Rădescu,
ultimul prim-ministru al României ales conform constituției. Deși a fost prezentat ca primul guvern român
în exil, acest organism nu a avut niciodată această
funcție și nu a fost recunoscut astfel.
– Anterior anului 1963, atribuțiile unității centrale
denumită Direcția Generală de Informații Externe
(1963-1972) care ca unitate militară a fost consemnată
cu indicativele UM 0123/I și UM 0755, au aparținut
Direcției I, iar după 1972 a primit denumirea de
Direcția de Informații Externe (D.I.E.) cu indicativul
UM 0929
***
Atacurile asupra lui Vintilă Horia precum și macularea imaginii sale publice cresc progresiv. Dacă în
documentele serviciilor de informații interne ale
Securității de care m-am ocupat până acum, se alcătuieşte, pas cu pas, prima etapă a acestui atac unde se
poate vedea limpede punerea la cale a compromiterii
și a calomnierii scriitorului, odată cu deschiderea
Dosarului D.I.E. (Direcția de Informații Externe) nr.
6090, documentele stau mărturie trecerii la etapa a
doua a atacului: compromiterea (termen exprimat cu
exactitate în rapoartele Direcției I care se ocupa cu
informațiile externe înainte de 1963, an în care s-a
constituit Direcția Generală de Informații Externe ca
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mecanism autonom), acțiune pornită asupra lui
Vintilă Horia, avînd în centru Premiul
Goncourt cu care a fost onorat în 1960 scriitorul român.
Citind în aceste documente violenta încercarea de deconstruire a personalității umane și
intelectuale a lui Vintilă Horia, mi-am spus că
numai ura putea inventa structurarea solidă a
unei asemenea aberante versiuni de viață și a
unor astfel de incredibile preocupări care sunt
cu atât mai evident inventate, cu cît cel compromis în acest mod era deja recunoscut drept un
intelectual de rasă nobilă cu alese preocupări
dictate de o construcție superioară a spiritului.
Figura nobilă a lui Vintilă Horia se lovește de
oglinda spartă a Serviciilor, în cioburile căreia
imaginea ei deformată pînă la extrem, nu are nimic
comun cu adevărul vieții și creației sale.
Am extras „temele principale” ale „compromiterii” și pentru a evidenția opusul lor: trăsăturile unui
intelectual unic, ale unui cavaler al spiritului, așa cum
l-au cunoscut contemporanii lui prieteni. Și au fost
destui pentru a confirma:
– Acuzația de apropiere față de Augustin Popa, la
ora aceea „presupusul viitor moștenitor la șefia
Național-Țărănistă” (prin urmare, urmaș al lui Iuliu
Maniu) membru al Comitetului Executiv și apoi
președinte al partidului Național –Țărănesc din județul
Târnava Mică, profesor de drept canonic și sociologie
la Academia de Teologie Greco-Catolică din Blaj.
Refugiat în Occident, întâi în Franța și apoi în SUA.
– Acuzații compromițătoare se lansează și asupra
lui Vintilă Caftangioglu, tatăl lui Vintilă Horia, subliniindu-se că acesta a fost consilier al Băncii INCOP
în timpul regimului legionar deşi, dimpotrivă acesta
fusese scos din serviciu de către regimul legionar
– La 18 februarie 1950 se concepe un referat
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detaliat, alcătuit din contrafaceri strigătoare la cer,
cunoscute, de altfel și din dosarele Securității Statului
– informații interne
– Atacul propriu-zis la Premiul Goncourt conține
o mulțime de acuzații politice: „Cartea este tezistă dat
fiind sentimentele fasciste ale lui Vintilă Horia”,
”roman care are ca temă viața poporului român în
regimul de azi”, „roman de scandal politic”, „carte
defăimătoare la adresa regimului nostru” și în cele din
urmă se va cere „prin secția culturală să se ia măsurile
ce se impun”.
– Se fabrică note arătînd că Vintilă Horia este
legionar, fost atașat de presă la una din legațiile noastre „trimis de legionari”, fost vice consul „pe timpul
lui Antonescu”, și că „a scris articole elogioase la
adresa hitlerismului”, „să rezulte că Horia Vintilă a
fost fascist”, „să influențeze juriul [pentru Premiul
Goncourt] să nu acorde premiul lui Vintilă Horia”,
prin secția culturală „să caute să-i influențeze să
voteze contra lui Vintilă Horia”, „să caute să pună ei și
să influențeze și pe alți membri [ai juriului]”.
– Se ia în calcul și faptul că scriitorul nu s-a mai
întors în România după 1942 fiind angajat în diplomație, dar pretextîndu-se că nu s-a mai întors după 23
August 1944 va fi numit fugar și drept urmare dreptul
să i se acorde premiul va fi compromis.
– Acordarea premiului Goncourt este socotită „o
greșeală politică”
– Se dă dispoziție ca numai „după ce au sosit
materiale din țară, după publicarea lor, după ce s-a
muncit cu fiecare redacțiede ziar în parte să publice
aceste materiale, după ce s-au cheltuit bani, s-a reușit
să se retragă premiul Goncourt lui Vintilă Horia[…].
Aceasta s-a făcut cu ajutorul nostru. De asemenea
s-au luat măsuri de compromitere a lui Horia
Vintilă”.
***
Sursa: Nota Inf.din
24 IX 1947
VINTILĂ HORIA
La Roma prof. AUGUSTIN POPA1 a înființat sub
auspiciile organizației catolice UNITA dependente de
Vatican un birou de informații de presă, care furnizase
presei și posturilor de radio din țările catolice, informații în legătură cu România, Balcani și URSS.
Bineînțeles masca catolică ascunde țelul politicii bine
definite și în tot procesul MANIU – MIHALACHE2.
Acest birou condus de prof. AUGUSTIN POPA a
alimentat presa europeană cu informații și date personale asupra acuzațiilor precum și asupra persoanei
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procurorilor și mersul procesului. În jurul profesorului
AUGUSTIN POPA despre care se răspîndește acum în
Transilvania știrea că el este adevăratul moștenitor la
șefia Național-Țărănistă3, s-au strîns cîțiva foști gazetari români ca poetul VINTILĂ HORIA, fost director
al revistei Meșterul Manole actualmente bibliotecar la
Vatican (la 23 August era atașat de presă la Consulatul
General Român de la Viena, avînd titlul de lector de
limba română la Universitatea din Viena).
(Documentul este nesemnat)
***
VINTILĂ HORIA
2 iulie 1944
Născut la 18 XII 1915 […] este fiul inginerului
Vintilă Caftangioglu și al Elenei. Licențiat în drept. A
studiat în Germania și Italia. În anul 1944 era atașat de
presă la Viena unde afost numit prin intervenția lui
Victor Medrea4, ambii legionari de marcă. La 15 IV
1940 a fost numit ca atașat de presă la Roma, post pe
care l-a deținut pînă în nov. 1940, cînd i-a încetat
detașarea. La 1 aprilie 1942 i s-a atribuit gradul de
atașat de presă diurnist la Viena.
Este căsătorit cu Olga Teohari.
Fost ziarist reporter la Porunca Vremii. Ultimul
domiciliu l-a avut în București […] Pseudonimul său
era Vintilă Horia.
Sub regimul legionar tatăl său, Vintilă, a fost consilier la INCOP de unde a fost îndepărtat ulterior.
În iulie 1943 (tatăl) era delegat la banca
Agronomilor. Tot în familia lor este cunoscut cu sentimente legionare, vărul său Gheorghe C. Caftangioglu,
fost comisar de românizare și prieten cu Horia
Cosmovici5. Este legionar din 1934 și este în legătură
cu comandamentul legionar și cu cercurile germane
care protejează această mișcare. Era prieten bun cu
fostul consul german Weissendorf. Cînd a sosit în țară
în anul 1943 a afirmat că oricare ar fi fost sforțările
României, mișcarea legionară tot va reveni la conducerea statului.6
Fidel lui Horia Sima. A participat la rebeliunea
legionară. A fost unul din colaboratorii apropiați ai
legionarului terorist Traian Boeru7, [și al lui] Basil
Marghiescu.
[…].
(Documentul este nesemnat)
***
18 februarie 1950
VINTILĂ HORIA/VICENTE
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[…] Pînă la data de 15 iunie 1940, VINTILĂ
HORIA nu a avut nici o funcție și era colaborator la
revista Gândirea scriind totodată romane și poezii.
Este autorul romanului Acolo stelele ard, roman
care a fost tradus la Viena în limba germană.
În acel timp avea legături mai strînse cu NICHIFOR CRAINIC, prof. [NICOLAE I.] HERESCU8 și
poetul [ION] PILLAT.
De asemeni era cunoscut ca redactor9 al ziarului
legionar Sfarmă Piatră.
La data de 15 iunie 1940, după recomandarea
prof. N.CORNĂȚEANU – în acel timp ministru al
Agriculturii – Ministerul Propagandei l-a numit pe
VINTILĂ HORIA atașat de presă la Roma, calitate pe
care a deținut-o și în timpul regimului legionar10, pînă
la 1 noiembrie 1940, cînd a fost rechemat în țară și
îndepărat din funcțiune.
La 1 iunie 1941 Ministrul Propagandei din acel
timp NICHIFOR CRAINIC l-a numit corespondent de
presă la Berlin, iar la 11 mai 1942 i s-a asigurat gradul
de atașat de presă diurnist la Viena.
A fost și secretar la Consulatul din Viena.
Tot în acel timp a avut titlul de lector de limbă
română la Universitatea din Roma.
La 20 iulie 1942 s-a semnalat că Vintilă Horia desfășoară o vie activitate cu caracter legionar, avînd
strînse legături cu BALDUR von SCHIRACH11.
În 1943 a fost semnalat că făcea legătura între
legionarii din țară și cei din Germania12.
În urma acestui fapt a fost rechemat în cursul
aceluiași an în țară din postul ce-l deținea, însă numitul nu s-a înapoiat.
Tot în cursul anului 1943, VINTILĂ HORIA a
făcut parte din delegația română la Congresul presei
naționaliste care s-a ținut la Viena și care avea drept
scop să arate democrației unitatea frontului spiritual al
Europei.
După destituirea sa din postul de atașat de presă la
Viena, VINTILĂ HORIA pleacă la Roma unde este
numit director al revistei Meșterul Manole13 și bibliotecar la Vatican.
În 1945 a fost socotit de Tribunalul Poporului
criminal de război.
În Italia a făcut parte din grupul rezistenților care
duceau propaganda contra regimului din țară.
A făcut parte din grupul de ziariști colaboratori ai
lui AUGUSTIN POPA, reprezentantul lui Maniu în
Italia. A fost colaborator apropiat al acestuia și la
biroul de informații înființat sub auspiciile organizației
Unita dependentă de Vatican – care furnizează presei
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și posturilor de radio din țările catolice informații în
legătură cu România, Balcani și URSS.
În 1949 s-a semnalat că VINTILĂ HORIA se află
în Argentina și predă cursul de literature română la
Facultatea de Litere din Buenos Aires sub numele de
VICENTE HORIA.
La data de 2 iulie 1949 a trimis o scrisoare profesorului BALMUȘ CONSTANTIN14 de la Facultatea
de litere din București din care rezultă că el domiciliază la Buenos Aires[…].
[…].
***
„ROMÂNII VOR UN COMITET”
(„România nr. 2-3 din februarie – martie 1950).
Apare la Buenos-Aires avînd sediul redacției în
Corrientes 617.
Vintilă Horia, autorul acestui articol, referindu-se
la „Comitetul Național[Român]” scrie printre altele că
„aceasta nu este numai expresia românilor din surghiun, ci funcția lui este mult mai importantă...”.
„Comitetul este guvernul unei Românii virtuale”.
Acesta fiind scopul Comitetului, Vintilă Horia critică alcătuirea lui spunînd că „Acest Comitet nu este
acceptat cu toată inima nici de românii din exil și ceea
ce e mai grav, nici cei din țară”.
„Defectul esențial al acestui comitet stă în însăși
paradoxala lui formație: guvern ideal al unei Românii
viitoare el este în trista lui realitate expresia unor
prejudecăți trecute. Comitetul este, de fapt,
întruchiparea unor racile de penibilă amintire. Alcătuit
din reprezentanța proporțională a cîtorva partide, care
partide politice românești, după actul de suspectă abilitate diplomatică din 23 august 1944, sunt niște organizații falimentare, pe erorile cărora se sprijină fără
părtinire, toate dezastrele noastre”.
El atacă forma actuală a „Comitetului” din care
face parte și Iancu Zissu15 și propune ca soluție formarea unui nou „Comitet Național” în care ar urma
„ca fiecare provincie românească și fiecare categorie
socială să fie reprezentată și abia apoi, partidele politicice prin cîte-un singur delegat, considerat nu ca
expresie a unor inexistente merite trecute, ci ca simplu
organ de specialitate, în speță, de organizare a unei
lupte politice eficiente. În această lumină Comitetul ar
apărea ca un instrument de luptă, așezat sub președenția generalului Rădescu”.
Acest „Comitet” ar putea elabora „un plan de
bătălie din care să lipsească calculele de aritmetică
electorală. Dincolo de această viziune realistă,
Comitetul nu poate fi decît ce este azi: o umbră de
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intenții sprijinită într-un baston de prejudecăți. Situat
sub această emblemă obscură, nu e de mirare că nici
românii și nici aliații lor nu cred în el”.
[Document nesemnat și nedatat]
***
Aprilie 1950
UN SCRIITOR ÎNCARCERAT
(Aspecte din Franța)
Cînd într-o oarecare zi istoria o sa judece „fără ură
și patimă” și această epocă a democrației, atunci una
din faptele care va apăsa mai mult asupra talerului balanței va fi faptul de a se fi permis încarcerarea și cîteodată moartea scriitorilor. A condamna la muncă silnică
sau la [moarte prin] împușcare oameni vinovați de a fi
scris liber și de a fi apărat imaginea cea mai pură a
Patriei, va fi un delict pe care nici un Nuremberg al
viitorului nu va putea să-l pedepsească, cu destulă
severitate. Pentru că acest delict [este nu numai]contra
democrației însăși ci și un mod destul de pervers pentru a înșela popoarele și de a falsifica istoria.
– Ai asasinat istoria! – va fi, poate că, strigătul
unui viitor acuzator, în fața căruia toți acuzatorii de
ieri și de aztăzi vor apleca capul. Un exemplu ilustru,
poate cel mai elocvent, este cel al lui Charles
Maurras16, faimosul șef al mișcării „Acțiunea
franceză”, acuzat de colaboraționism, condamnat și
încarcerat la etatea de nouăzeci de ani în carcera din
Clairvaux. Pentru cel ce cunoaște istoria mișcării
monarhice, condusă de Maurras, mișcare cu totul
tradiționalistă și atitudinea sa internațională atît anticomunistă cît și antigermană condamnarea lui
Maurras ar putea să apară mai degrabă un asasinat premeditat.
În schimb, pentru cel ce cunoaște istoria așa
numitei eliberări a Europei și adevărata culoare
politică a proceselor care au avut loc între 1945-1947,
această condamnare nu va avea nici un mister.
[Document fără semnatură sau adnotări. Probabil
un articol al lui Vintilă Horia apărut în presa externă,
preluat de D.I.E.]
***
NOTĂ
Sursa: „DAVID”
Primit: Col. Rusu Emanoil Copie
Data: 13 februarie 1960
VINTILĂ HORIA pseudonimul literar al lui
GH.CAFTANGIOGLU17, fost vice-cancelar la
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reprezentanța noastră diplomatică de la Viena în timpul războiului, fost redactor la revista „GÂNDIREA”
și „SFARMĂ PIATRĂ” care au apărut pînă în anul
1944, a fost condamnat în contumacie la 20 de ani m.s.
pentru activitatea lui de presă în anul 1945, de către
Tribunalul Poporului.
VINTILĂ HORIA se află în momentul de față în
Spania, este căsătorit cu OLGA TEOHARI a cărei
soră, Mariana, este căsătorită cu N[ICOLAE]
COCORESCU fost ofițer de marină domiciliat[…].
VINTILĂ HORIA are și un frate, CAFTANGIOGLU
fost legionar și avocat18 (Gheorghe era avocat. Fratele,
Alexandru Prosper, era inginer constructor).
Dintr-o scrisoare pe care a primit-o recent MARIANA COCORESCU de la sora ei [OLGA TEOHARI], care este soția lui VINTILĂ HORIA, reiese că
în cursul lunilor ce urmează să apară, la Paris, într-o
mare editură, un roman al acestuia care are ca temă
viața poporului român în regimul de azi. Cartea este
tezistă dat fiind sentimentele fasciste ale lui Vintilă
Horia. Chiar el consideră această carte „romanul meu
Ovidian”(aluzia se referă la exilul lui Ovidiu la
Tomis).
În scrisoare se mai afirmă că editura franceză
„Gallimard”, [publicația] N.R.F. (Nouvelle Revue
Francais) sau[editura] „Plon” s-au arătat entuziasmate
de această carte și îl invită pe Vintilă Horia la Paris.
Mariana Cocorescu afirmă că, cumnatul și sora ei
se vor instala la Paris date fiind perspectivele pe care i
le deschide publicarea acestui roman de scandal
politic19.
(De remarcat faptul că apartamentul locuit de soții
COCORESCU se află chiar în curtea unde este sediul
Legației Elvețiene – fostă proprietate a surorilor TEOHARI).
Sursa „David”
***
Sursa: „DAVID”
Primit: Col.RUSU EMANOIL STRICT SECRET
Data 29 octombrie 1960 Exemplarul nr 1
NOTĂ
MARIANA COCORESCU domiciliată […] afirmă că nu a mai primit nicio scrisoare de la cumnatul ei
VINTILĂ HORIA care s-a instalat la Paris.
Ea își explică tăcerea sorei și cumnatului ei prin
aceea că i-a apărut la Paris romanul despre care i-a mai
scris și care ar face senzație.
Romanul are titlul „DIEU EST NE EN EXIL”
(Dumnezeu s-a născut în exil) și ar avea un mare sucCONVORBIRI LITERARE

ces de librărie.
Asupra lui, revista LETTRES FRANCAISES20,
care vine și la București, a scris numai cîteva rînduri.
Romanul are un pronunțat caracter anticomunist și-și
desfășoară acțiunea în țara noastră.
Faptul că Vintilă Horia s-a putut instala la Paris cu
soția și doi copii arată că el a cîștigat foarte bine cu
acest roman anticomunist21.
[Sursa]: „ David”
***
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECȚIA I 20 decembrie 1960
„132”
Material primit de la rezidența PARIS
Prin curierul din 12 XII 1960
SCRISOAREA Nr.77/E
9 XII 1960
privind pe VINTILĂ HORIA
Încă din luna septembrie, agenții „ȘTEFAN”,
„ALINA” și „KATY” au semnalat că Vintilă Horia
este candidat la Premiul Goncourt. Informațiile au fost
trimise în centrală22. În ziua de 17 noiembrie, deci
înainte cu patru zile de a i se acorda premiul respectiv,
văzînd că nu s-a întreprins nici un fel de acțiune în
acestă direcție și văzînd din ziare că informațiile
agenților de mai sus se verifică și că VINTILĂ
HORIA are toate șansele să primească premiul
Goncourt, pentru o carte defăimătoare la adresa
regimului nostru, am mers la tov. NICUȚĂ CONSTANTIN și l-am întrebat dacă s-a luat vreo măsură
pentru a se împiedica acordarea premiului23. Tov.
Nicuță Constantin24 a văzut în ziare că HORIA
VINTILĂ are șanse, dar nu a luat nici o măsură pentru că nu-l cunoaște și nu a fost sesizat de nimeni...Iam răspuns că-l sesizez eu și că cer prin secția culturală să se ia măsurile ce se impun25
Tov. NICUȚĂ CONSTANTIN mi-a spus să-i fac
o notă cu ceea ce cunosc despre HORIA VINTILĂ.
I-am făcut pe loc nota arătînd că HORIA
VINTILĂ este legionar, fost atașat de presă la una din
legațiile noastre trimis de legionari, fost vice-consul
pe timpul lui Antonescu. Din cîte îmi aduceam aminte
i-am spus că a colaborat la ziarele legionare și că a
scris articole elogioase la adresa hitlerismului26.
Date precise nu aveam de unde da. L-am rugat pe
tov. ministru să [le] ceară din țară pentru că există date
asupra lui. Tov. ministru mi-a răspuns că „ce să facă cu
aceste date”. I-am răspuns că, din informații, membrii
juriului și în special (lipsește numele – n.m.I.D.) este
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dispus ca pe baza de materiale din care să rezulte că
HORIA VINTILĂ a fost fascist, să influențeze juriul
să nu acorde premiul lui HORIA VINTILĂ
(subl.mea – I.D.). În plus, i-am spus că PIERRE GOSSARD și soția acestuia sunt dispuși și ei să influențeze
juriul, indicîndu-i că pentru a ajunge la PIERRE GOSSARD să stau de vorbă cu soția lui [ILARIE]
VORONCA care este prietenă cu familia lui PIERRE
GOSSARD. Totodată i-am arătat că juriul a cerut
informații la MAE francez despre HORIA VINTILĂ
și că aceștia nu au avut nimic contra lui.
M-a întrebat care este părerea mea și cum să procedeze.
I-am răspuns:
1/ Să ceară materiale de la MAE
2/ Prin secția culturală să ia legătura cu RENE
BOZIU și BOER[secretarul juriului], membri ai juriului cunoscuți de secția culturală și invitați la mai
multe mese la legație la secția culturală (subl. mea –
I.D.), să-l prezinte pe Horia Vintilă sub adevărata lui
față și să caute să-i influențeze să voteze contra lui
HORIA VINTILĂ, să caute să pună ei și să influențeze
și pe alți membri.
Tov.ministru a găsit că este bun planul (subl.
mea – I.D.), mi-a mulțumit și mi-a spus că va lua
măsurile respective. Lucru care de altfel s-a și întîmplat.
Din cîte rezultă din ziare, după 2 zile tov
MORARU TRAIAN a vorbit cu BOER, secertarul
juriului. BOER i-a cerut tov. MORARU T. dacă are
ceva contra lui HORIA VINTILĂ. Tov. MORARU a
răspuns că nu.
Nu știu cum a putut da acest răspuns tov
MORARU T. deoarece eu dăsusem datele de mai sus
tov.ministru și cred că tov.ministru îi spusese tov.
MORARU T.
În plus în ziare se arată că HORIA VINTILĂ
este fugar deci tov. MORARU T. știa. Nu văd care
a fost orientarea politică a tov. MORARU T.
spunînd că nu are nimic contra acordării premiului Goncourt lui HORIA VINTILĂ (subl. mea –
I.D.).
De această greșeală politică juriul s-a folosit și a
acordat premiul celui de mai sus.
Numai după ce au sosit materialele din țară
după ce au fost publicate, după ce s-a muncit cu
fiecare redacție de ziar în parte să publice aceste
materiale, după ce s-au cheltuit bani s-a reușit să se
retragă premiul Goncourt lui HORIA VINTILĂ
(subl. mea – I.D.).
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Legația a fost obligată să dezmintă cele afirmate de
tov. MORARU T. punîndu-se astfel în lumina
proastă/documentația respectivă din toate ziarele principale din țară. Articolele au fost trimise la serviciul nostru
de presă și la Direcția presei [și tipăriturilor]din M.A.E.
Am reușit pînă la urmă să împiedicăm acordarea premiului. Aceasta s-a făcut cu ajutorul nostru (subl. mea – I.D.). Puteau fi evitate greșelile făcute
de tov. MORARU TRAIAN dacă era mai mult interes
din partea lui. Puteam să evităm și publicațiile care
și atunci cînd sunt defavorabile atrag atenția
opiniei publice (subl. mea. – I.D.).
Am semnalat aceste probleme pentru a se cunoaște
cum au decurs lucrurile și pentru a se cunoaște cum
exploatează M.A.E. informațiile primite de la noi,
întrucît succesul obținut în această direcție nu ia în
considerație munca noastră. Nu cerem să fie considerată această muncă, dar găsim că este necesar să fie
cunoscută.
Din cele afirmate de „ȘTEFAN”: HORIA
VINTILĂ în răspunsurile date s-a sfătuit cu NEAGU
DJUVARA27. Lovitura primită de HORIA VINTILĂ
este în același timp lovitura primită de Fundația
„ARMEANU” care s-a supărat pe DJUVARA
NEAGU și i-a atras atenția că are înclinații spre
legionari28.
Își dau seama că fiecare fugar are un dosar acasă
și că la timpul potrivit este scos și folosit. Acest lucru
dă de gîndit fiecărui fugar în parte.
Rugăm ca în viitor să se folosească mai operativ și să fie exploatat mai eficace unele informații de
acest gen (subl.mea – I.D.).
ss/NICOLAE
văzut/ss/ROMAN p.conformitate
Maior P.Săndulescu
Adnotare finală olografă:
„22 XII 1960
Azi s-a transmis rezidenței ca prin
„Katy” și „Ștefan” să urmărească
activitatea lui Horia Vintilă.
Maior. P.Săndulescu
De asemenea s-au luat măsuri de compromitere
a lui Horia Vintilă (subl.mea. – I.D.)”
Note:
1 – AUGUSTIN POPA (1893-1974) – a făcut parte din
Comitetul Executiv și a fost președintele Partidului
Național-Țărănesc din județul Târnava Mică – deputat în
Parlamentul României. Profesor de drept canonic și sociologie la Academia de Teologie Greco-Catolică din Blaj. Odată
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cu instaurarea comunismului în România se va refugia în
Occident și va trăi mai întîi în Franța și apoi în Statele Unite.
2 – PROCESUL MANIU – MIHALACHE – În iulie
1947 au fost arestați în cîmp un grup de fruntași ai
Partidului Național Țărănist care au încercat să părăsească
în mod clandestin țara cu două avioane, pentru a forma
guvernul din exil ca opoziție la înaintarea în forță a regimului democrat popular (comunist) din Romania, în urma acțiunii numite înscenarea (sau operațiunea de la Tămădău).
De fapt Tămădăul a fost o capcană întinsă de autoritățile
noului regim pentru a-l atrage în special pe Iuliu Maniu,
pentru a-l distruge laolaltă cu întreg partidul.
Între 14 și 29 iulie Partidul Național Țărănist a fost
scos în afara legii și aproape toți membrii marcanți ai partidului au fost arestați în București. Între 29 octombrie și 11
noiembrie s-a desfășurat întreg procesul, procesul lui Iului
Maniu, Ion Mihalache și al tuturor celor acuzați de activitate trădătoare și conspirativă, pusă la cale de cercurile
imperialiste din Marea Britanie și SUA, pentru a răsturna
prin violență Guvernul democratic instaurat legal și alte
grave capete de acuzare. În urma acestui criminal proces,
ambii fruntași ai partidului au murit în temnițele comuniste,
unul la Râmnicu-Sărat (Ion Mihalache)și altul la Sighet, în
închisoarea elitelor (Iului Maniu).
S-a operat cu un întreg scenariu, mecanism și cu procedee prin care astfel se punea sub acuzație o întreagă clasă
politică și se trecea la atacul condamnării sistemului pluralist politic din România.
3 – Personalitățile fruntașilor PNȚ Iului Maniu și Ion
Mihalache străluceau în România și după condamnarea lor
la temniță grea pe viață. Comuniștii s-au temut de ei și după
moartea lor în închisoare. De aceea, marcantul Augustin
Popa era, pentru autorități, un motiv de neliniște.
4 – VICTOR MEDREA – (1904-1978) Teolog, profesor,
ziarist. Studiază teologia și literele la București.
Colaborator al publicațiilor Cuvîntul, Buna-Vestire,
Cuvîntul Argeșului. Face frontul de Răsărit în linia întîi,
trimis ca soldat în 1941, fiind degradat anterior de Ion
Antonescu. Deținut politic între 1948-1964. Va refuza
colaborarea la publicația Glasul Patriei după eliberarea din
închisoare.
5 – HORIA COSMOVICI – (n. 1909-1998). Preot, jurist
și pictor. Doctoratul în drept roman la facultatea de drept a
Universității București. În 1943 s-a convertit la catolicism
de rit bizantin în capela privată a monseniorului Vladimir
Ghika. Condamnat politic și arestat în 1944, a ispășit 17 ani
de pedeapsă penală, iar în 1964 a fost eliberat, prin amnistia generală pentru deținuții politici, din lagărul de muncă
forțată de la Periprava.
În 1969 a fost hirotonisit preot unit de către episcopul
Iuliu Hirțea
6 – Informație eronată calomniatoare și răuvoitoare
7 – TRAIAN BOERU – a condus echipa de asasinare a
profesorilor Virgil Magearu și Nicolae Iorga, în noaptea de
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28 noiembrie 1941. Racolat, in noiembrie 1938, împreună
cu Dumitru Grozea, de NKVD
8 – NICOLAE I.HERESCU – (1906-1961). Eseist, traducător, poet. Profesor titular la Universitatea din
București. Președinte al Societății Scriitorilor Români până
în din 1939 pînă în 1944, cînd părăsește România oprinduse mai întîi în Germania la Stuttgart și apoi în Portugalia la
Lisabona. În 1944 va fi exclus în lipsă din Societatea scriitorilor Români iar 1945 i se va aplica același tratament la
Universitatea București, acuzat pe nedrept de sentiment
pro-german. A ținut cursuri la Universitatea din Lisabona
între 1947-1948. Se mută în Franța, la Paris, unde va lucra
la secția română a Radioului francez. În țară opera sa a fost
suprimată de către regimul comunist. Este publicată în
România abia după căderea comunismului
9 – Informație eronată și răuvoitoare
10 – După cum se cunoaște, în 1940 Vintilă Horia a fost
numit, pentru scurtă vreme, atașat de presă la Roma, revocat de Guvernul Gărzii de Fier, pentru ca în 1942 sa fie
numit din nou atașat de presă, de data aceasta la Viena.
Curînd, după deportarea de către germani (1944), va fi prizonier în lagărele naziste din Silezia și Austria după care,
eliberat de englez i în 1945, va începe lungul exi l(Italia,
America de Sud, Spania).
11 – BALDUR VON SCHIRACH – (1907-1974). Din
1940 guvernator al orașului Viena. A fost condamnat pentru crime împotriva umanității în cadrul Procesului de la
Nuernberg. Vintilă Horia a avut, probabil, legături oficiale
administrative cu acesta ca guvernator al orașului, scriitorul
fiind atașat de presă la Viena începînd cu 1942.
12 – Informație eronată, răuvoitoare și calomniatoare
13 – Vintilă Horia fondează revista Meșterul Manole,
în 1939,în țară, la București. Nu va fi numit ca director al
ei, la Roma, unde, de altfel, nu se afla încă, în acel an
14 – CONSTANTIN BALMUȘ – (1898-1957). Membru
titular ala Academiei Române, specialist în limbi clasice,
profesor la Universitatea din Iași și apoi la Universitatea
din București. Studii istorice, antologii de literatură latină și
greacă pentru învățămîntul universitar, dar și traduceri din
limba greacă. Cărți de specialitate despre Tucidide și
Plutarh.
15 – IANCU ZISSU (1908-1969). În ședința din 9
aprilie 1949 s-a hotărît componența Comitetului Național
de Coordonare Națională (sau Comitetul Național Român):
– Generalul Nicolae Rădescu – Președinte
– Mihail Fărcășanu din partea Partidului Național
Liberal
– Iancu Zissu din partea Partidului Social Democrat
– 4 personalități care nu fac parte din partide politice:
Niculae Caramfil, Alexandru Cretzianu, Grigore Gafencu,
Constantin Vișoianu
Denumirea oficială a Comitetului s-a făcut conform
aprobării Regelui Mihai.
16 – CHARLES MAURRAS – (1868-1952). Scriitor și
politician francez. A fost monarhist, antiparlamentar și conCONVORBIRI LITERARE

trarevoluționar. Naționalist, teoretician politic, cu influență
majoră în Europa de la începutul secolului XX.
După eliberarea Franței a fost arestat în 1944 și pus sub
acuzare în fața Înaltei Curți din Lyon pentru complicitate cu
inamicul. Condamnat la închisoare pe viață și privare de
libertăți civile, demis automat din Academia Franceză.
Închis la Riom și Clairvaux, va fi eliberat în martie 1952,
bolnav, imediat spitalizat. Moare, abia transferat la o clinică din Tours.
17 și 18 – De-acum clasicele confuzii de nume și profesii (intenționate sau neintenționate, se pare că totuși securitatea a profitat de ele și a găsit un pretext contrafacere a
informațiilor calomniatoare și răuvoitoare). Vintilă Horia
nu este pseudonimul literar al lui Gheorghe Caftangioglu
(vărul său)ci al lui Vintilă Caftangiolglu.
19 – Anticiparea scandalului pornit în jurul Premiului
Goncourt acordat romanului Dumnezeu s-a născut în exil.
20 – Revista LETTRES FRANCAISES – este o revistă
literară fondată în Franța în 1942 în timpul ocupației de
către Jacques Decour și Jacques Paulhan. Din 1953 pînă în
1972 a fost condusă de Louis Aragon și sprijinită financiar
de Partidul Comunist Francez.
21 – De la această premisă se va porni în atacuri
orchestrate cu insistență și pregnanță la demontarea valorii
literare pentru care Vintilă Horia primise această înaltă distincție, și la trecerea compromiterii unui roman politic anticomunist pentru care creația scriitorului premiat trebuia
demontată punct cu punct.
22 – Lucrarea împotriva lui Vintilă Horia se va începe
de la „varful” Securității.
23, 25 – Nu numai că se pune la cale o întreagă campanie de denigrare și de compromitere a lui Vintilă Horia în
urma premierii lei cu Premiul Goncourt, dar se va porni o
adevărată lucrare de a se opri procesul firesc de conferire a
premiului. Se va cere prin rețeaua de rezidență a Securității
de la Paris, prin „secția culturală [de la Ambasada Română
din Paris]să se ia măsuri care se impun”.
24 – NICUȚĂ CONSTANTIN – numele său se regăsește
în Fondul CC al PCR Secția Propagandă și Agitație
(„Dosare –Anexe” secția organizatorică – nr. 3131). Printre
persoanele care apar în aceste documente se numără
activiști și membri ai nomenclaturii comuniste care au
lucrat în domeniile de care răspundea acestă secție
(învățămînt, presă, cultură și artă). Nicuță Constantin se
află printre ei.
26 – Informație defăimătoare și răuvoitoare. După cum
deja se cunoaște din documente anterioare.
27 – NEAGU DJUVARA – (1916-2018). Diplomat,
istoric, jurnalist. A publicat lucrări despre istoria României.
A subliniat poziția României față de Europa, sceptic față de
ideea multiculturalismului. Este unul dintre cei mai importanți istorici ai secolului XX, deși a stârnit controverse cu
punctele sale de vedere excentrice asupra științei istoriei.
28 – Informație eronată și calomniatoare.
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CĂLĂTORIE LA CENTRUL
VINTILĂ HORIA

(60 DE ANI DE LA ACORDAREA PREMIULUI
GONCOURT)
Marilena ROTARU
Vintilă Horia îmi luminează călătoria
spirituală, de la distanțe geografice, de 50 de ani.
Lectura din 1970 a romanului „Dumnezeu s-a
născut în exil”, intervențiile din emisiunile
„Europei Libere”, întâlnirea la Madrid, din 5
martie 1990, cu scriitorul născut la Segarcea, care
„a atins celebritatea de la primul său roman”,
întâlnire-start pentru serialul de televiziune
„Memoria exilului românesc”, interviurile,
convorbirile și corespondența dintre 1990 și 1992,
călătoriile și filmările din Spania, Italia, Franța și
Argentina pe urmele refugiului său, și cărțile, mai
ales cărțile, mi-au deschis orizonturi, cum le
numea Virgil Ierunca în Povestea vorbei, „uitate,
cenzurate, exilate”. Toate mi-au împărțit existența
între „înainte și după Vintilă Horia”. După mesajul
unui alt mare model, matematicianul Octav
Onicescu („Veți crea, veți avea; nu veți crea, nu
veți fi”) Vintilă Horia m-a condus către „ieșirea
din a exista și intrarea în a fi”. Pământul meu a
căpătat un pol în plus: Vintilă Horia. Busola mea
spirituală mi-l arată de 50 de ani. Tot atâția cât
Vintilă Horia a fost și continuă să fie ținta
opresiunii comuniste, manevrelor și înscenărilor,
preluate direct de la sovietismul cominternist de
origine stalinistă. Fără să fi suportat tortura fizică,
aplicată în închisorile comuniste majorității
colegilor de generație, din elita intelectuală
interbelică, singurul scriitor român distins cu
premiul Goncourt a fost întemnițat în cuvintele
miilor de pagini și zecilor de dosare din orizontul
abject al securității. Peregrinările, mai bine zis
refugiile și sacrificiile trăite în diferite colțuri ale
lumii, aventura suferinței extreme prin ruperea de
patrie, limbă și tradiții, nu l-au înfrânt, ci l-au
condus la biruință. Vintilă Horia oferă o
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excepțională probă morală și un sublim exercițiu
artistic, evadând din ravagiile istorice perisabile
pe o orbită sacră, în care exilul este înțeles și
acceptat ca un sacrificiu necesar pentru salvarea și
afirmarea valorilor spirituale naționale. Pentru a
atinge universalul, nu-i așa, trebuie mai întâi să-ți
iubești și să-ți aperi rădăcinile. Iată conștiința unui
„misionarism românesc”, prin care Vintilă Horia
vede regăsirea permanențelor, „în clipa în care
vom învăța că România nu e o icoană într-un colț
de capelă privată, ci o imensă realitate, de viața
căreia depinde viața noastră”.
Unui jurnalist care-l intervievase cu o zi
înaintea mea la Madrid, în 5 martie 1990, care
insistase pe tema intrării în politică, i-a spus: „Un
om în general, și un creator în special, nu-și poate
schimba convingerile și sistemul de valori în
funcție de macazul agendei politice”.
Într-un răspuns adresat mentorului său de la
Gândirea, Nichifor Crainic, care, sub controlul
organelor represive, la ieșirea din închisoare, îi
scrie pledând pentru întoarcerea în România
(comunistă, desigur!), Vintilă Horia subliniază:
„... cultura e o mare sferă plină cu multe nume,
politica e o aberație cu un singur nume. E trist că
e așa, trist pentru toți, căci politicul fără cultură e
ca o Lună fără Soare, în timp ce cultura poate trăi
tristă, dar cu atât mai umană și dincolo de politic”.
În dialogul dintre cei doi, exilatul și nu prizonierul
regimului comunist, poate exprima liber ideea
interesului național: „În ceea ce privește
sentimentele mele față de Țară, știți bine că nu ni
s-au schimbat. Ea este legătura cu lumea,
contactul primordial care niciodată nu poate înceta
de a fi ceea ce a fost, o esență pe deasupra
existenței, cum ar zice Heidegger. Și cu cât mai
CONVORBIRI LITERARE

mult tind spre esență, de-a lungul existenței mele
de om condamnat, ca Ovidiu și ca Dante, la un exil
creator, umbrit, dar creator, cu atât mai mult, întrun fel aproape esoteric, mă integrez Țării, ca întro salvare unică. (...) Așa cum nu mi-am uitat Țara
pe care am apărat-o întotdeauna, și din a cărei
problematică majoră am făcut propria mea
problematică, tot așa nu mi-am uitat nici maestrul.
Dumnezeu să vă răsplătească pentru binele pe care
ni l-ați făcut, un bine socratic, care e nașterea unui
spirit. „
Vintilă Horia a pledat continuu pentru ideea că
scriitorul este un opozant al regimului politic,
numai astfel putând acționa pentru viitor. În
interviul pe care mi l-a acordat în octombrie 1990
făcea o mărturisire de credință care exprimă
destinul uman și determinarea morală.
„Eu sunt considerat de dreapta pentru că nu
sunt de stânga. Mi-am dat seama că în realitate
este vorba de altceva, mult mai metapolitic. Eşti
apărător al vieţii sau aliat al morţii? Eşti cu viaţa
sau eşti comunist. Pentru mine, a fi de dreapta nu
înseamnă numai a fi contra stângii, ceea ce ar fi
prea puţin. A fi de dreapta înseamnă a apăra o
atitudine de adeziune permanentă la real. A fi de
stânga înseamnă a fi dincolo, împotriva realului,
în pură utopie. A fi de dreapta înseamnă a crede în
Dumnezeu, a avea o credinţă, a fi patriot, a
respecta valorile familiei, valorile proprietăţii
private, a fi aproape de tradiţii, de strămoşii
neamului, a te integra într-o atitudine etică
permanentă care a făcut posibilă evoluţia societăţii
în lume. Toate civilizaţiile s-au structurat în jurul
acestei drepte care este viaţa. Credinţa, familia,
patria şi proprietatea privată înseamnă pentru
mine viaţa. Omul care apără aceste valori este „de
dreapta”, însă el este apărător al acestui filon
tradiţional. A fi de stânga înseamnă a fi împotriva
realului. De ce stânga a dat naştere la catastrofe
începând cu teroarea Revoluţiei Franceze? Pentru
că, socotindu-se apărătoarea unui adevăr care era
o minciună pură, socotindu-se apărătoarea unor
valori care erau antivalori, a considerat obligatoriu
să-i elimine din viaţă pe adversarii săi. I se tăia
capul cui se opunea. Aşa a fost în Revoluţia
Franceză. Metoda a fost perfecţionată de
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Revoluţia Sovietică. Ce era contra era eliminat.
Stânga a fost utopică. Ea a creat mizeria morală,
materială şi spirituală din spaţiul sovietic şi din
zonele de influenţă. Dovezi mai concrete că erau
alături de realitate, în afara realului nu există.(..)
Dacă eu ca scriitor m-aș manifesta sistematic în
favoarea oricăruia dintre regimurile actuale, m-aș
autoizgoni din propria mea misiune..”. Așadar
biruința individuală prin risc și sacrificiu personal,
nu se poate configura decât printr-o „totală
desprindere de politică”.
Destinul literar a lui Vintilă Horia infirmă
prejudecata că un scriitor aparține în exclusivitate
doar limbii în care scrie. Indiferent de haina
lingvistică adoptată, romanele sale transmit către
ample spații geografice esențe românești.
„Limbile diferite nu te împiedică nici să fii tu
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însuţi, nici să fii român. Dimpotrivă. Eu cred că
scriind în franceză şi spaniolă m-am apropiat de
România, ca şi cum aş fi făcut ocolul pământului.
Am plecat din România prin Est, cum a făcut
Cristofor Columb, şi m-am întors pe dincolo, dar
tot în România. Am ajuns cu un enorm adaos de
cunoştinţe, cu o viziune mult mai amplă a ţării
mele. Din această experienţă a exilului pe care lam trăit, România a ieşit în sufletul meu mai
aprofundată şi mult îmbogăţită. În esenţa mea
românească, eu nu m-am schimbat. M-am
schimbat din punct de vedere existenţial. Eu n-am
ieşit din spaţiul mioritic. De ce se spune că Eugen
Ionescu este un continuator al lui Caragiale? Şi el
are o matcă stilistică românească din care nu poate
să iasă. Trebuie să fii într-un fel un degenerat sau
un superficial ca să încerci – cum au făcut unii –
să-ţi construieşti gloria pe un atac al propriului tău
popor, al propriului tău trecut. Înseamnă a te
denigra pe tine însuţi. Dacă rămâi tu însuţi, dacă
reuşeşti să nu-ţi părăseşti rădăcinile, atunci duci
ceva mai departe. Eu cred că acel ceva a fost dus
mai departe de noi, cei din exil, nu pentru că am
fost mai buni decât cei care au rămas în ţară, ci
pentru că am putut să ne spunem, cum zice
Heidegger, „a te zice”, ne-am putut zice. Ceilalţi
din România au fost reduşi la tăcere. Dacă se
abăteau de la regulile impuse erau închişi sau
omorâţi. Depinde cât de incomozi erau. Cum s-a
întâmplat şi în Rusia. Timp de 70 de ani, Rusia na dat nici un mare scriitor decât atunci când
scriitorul a avut curajul să se ridice împotriva
irealului. Cum au fost Pasternak sau Soljeniţîn. În
momentul în care s-au ridicat împotriva utopiei,
cu toate riscurile, au creat capodopere. Noi am
avut în exil fericirea de a crea în libertate. A scris
fiecare cum a simţit că trebuie să scrie”.
Vintilă Horia a surprins publicul și presa prin
impecabila mânuire a unui amplu registru
lingvistic și prin obsesia unui destin dramatic:
exilul. Exilul autorului lui „Dumnezeu s-a născut
în exil” exprimă un simbol al condiției umane.
Laitmotivul rădăcinilor tăiate nu se referă doar la
extragerea dintr-o situație geografică și politică,
cea a exilatului din Europa de Est, ci la gestul
universal al omului rupt de mediul originar, de

116

copilărie, natură, Dumnezeu. Exilatul este pentru
Vintilă Horia, prototipul celui „alungat din
Paradis”. Durerea pierderii legăturilor cu un spațiu
fizic se transformă în revelația descoperirii
spațiului interior, spiritual. Spiritul este etern,
exilul devine o pregătire pentru viața de apoi.
„Întotdeauna simţeam că scriu în româneşte.
Asta a fost o observaţie făcută de mulţi. Eu scriam
în româneşte în conţinut şi în franţuzeşte ca formă.
Nu ştiu dacă este foarte clară exprimarea mea. În
capul meu am gândit şi am scris în româneşte. Ce
mă făceam cu ea, dacă o exprimam tot în
româneşte?! Exilul nu este numai o depărtare de
un loc şi o încercare de a prinde rădăcini în altă
parte. Exilaţi au fost majoritatea scriitorilor care
au rămas în România. Un alt fel de exil. Exil
interior, exilat în propria ta Ţară. În timpurile astea
grele este evident că şi scriitorii din Ţară au fost
nişte exilaţi. (...) Eu am avut norocul ca,
nerămânând în România, să împlinesc idealul
nostru, al generaţiei mele… Dar nu numai prin
mine s-a împlinit acest ideal. Datorită martiriului
sau suferinţei exilului a fost posibilă această
înflorire românească în literatură, artă, filozofie.
Mă gândesc la românii care în exil s-au realizat
mult mai mult decât s-ar fi realizat poate chiar
într-o Românie fericită. A servit la ceva exilul
nostru. Pentru mine asta este împăcarea cu viaţa.
Mă întreb: de ce eu am fost condamnat să trăiesc
cea mai mare parte a vieţii departe de ai mei şi de
ţară? Şi-mi răspund: Eugen Ionescu, Emil Cioran,
Mircea Eliade, Lupaşcu, atâţia alţii şi eu ne-am fi
realizat dacă am fi rămas în România doar pe un
plan gândirist, adică naţional şi n-am fi reuşit
niciodată să spargem aceste limite. Durerea
exilului ne-a transformat în altceva. Strigătele
noastre s-au auzit în toată lumea”.
Cioran îmi spunea înaintea interviului din mai
1990, la Paris, la finalul spectacolul „Eminescu
după Eminescu” că uneori „cuvintele nu au sens,
emoțiile însă da”. În toate convorbirile mele cu
Vintilă Horia pulsează emoția. Voi relata un
moment povestit de scriitor în interviul pe care i lam luat în 1990, la Madrid. După război, Vintilă
Horia a ajuns în Italia și-și căuta de lucru. Ionel
Perlea, care dirija la Scala, îi spune că Ian Kipura,
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celebrul tenor, își caută un secretar particular.
Vintilă Horia ia trenul, de la Stresa unde se afla, la
Roma, unde era tenorul. După război, în Italia se
circula mai mult noaptea, în vagoane de marfă.
Călătoria dura 15 ore. Era noapte, înghesuială și
foarte cald. Trenul se oprește undeva în câmp și
deodată cineva începe să recite: „Nel mezzo del
camin di nostra vita...”. Infernul lui Dante. A
recitat cam o jumătate de oră și s-a oprit. Apoi, o
altă voce, din alt capăt al vagonului a continuat.
Totul a ținut două-trei ore, cât a fost trenul oprit,
cu trei-patru voci care au recitat tot Infernul lui
Dante, poetul național al italienilor. Iată adevărata
putere. Puterea și miracolul spiritului creator.
Străbate, în întreaga creație și în publicistica
lui Vintilă Horia ideea conștiinței misiunii istorice,
în accepția lui Papini: „O națiune care nu are
conștiința misiunii sale e sortită pieirii”. Un
segment al acestei misiuni asumate îl constituie
prioritatea de a cultiva puterile spirituale și morale
ale creștinismului, de a păstra spiritul neîntinat de
putere.
„De ce să nu credem că o nouă generație de
teologi, de preoți și chiar de sihaștri va readuce
actualitatea însetată de spirit pur o nouă formă de
duhovnicie românească, cu atât mai bine cu cât
ortodoxă?! (...) Mi-am pus foarte multe întrebări,
dar niciodată nu m-am îndoit că există cineva
deasupra mea, care mă vede şi chiar mă
controlează. Am găsit, într-una din conferinţele de
pe la douăzeci şi cinci de ani ale lui Heidegger, un
lucru care m-a confirmat şi m-a liniştit pentru
totdeauna. El spune că există două teologii: o
teologie a teologilor care au scris sute de mii de
volume, deci o teologie universitară compusă din
biblioteci întregi ce dovedesc existenţa lui
Dumnezeu şi, paralel, o teologie a lui Hristos pe
cruce, care n-are nevoie de nici un tratat de
teologie. Eu cred în teologia lui Iisus pe cruce.
Dacă tu crezi că Iisus a suferit şi a murit pe cruce
şi a înviat a treia zi, nu ai nevoie de mai mult. Iată
un fel cotidian de a anihila condiţia de exilat. Nu
există libertate în afara credinţei. Se vorbeşte
astăzi despre drepturile omului şi oamenii politici
încearcă să se realizeze în afara credinţei. Este
imposibil. Dacă nu crezi în Dumnezeu nu poţi să
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crezi nici în om. Drepturile omului fără obligaţiile
omului faţă de Dumnezeu nu reprezintă nimic.
Sunt cuvinte goale”.
Vorbele curgeau liniștit, fără patimă sau
minimă înverșunare, față de adversari-idei sau
adversari-oameni. Glasul îi era plăcut, cu o
muzicalitate accentuată de italiana și spaniola pe
care le vorbea curent. La aproape şaptezeci şi cinci
de ani avea o înfăţişare de om încă tânăr în ființa
căruia trăia amprenta unei imense culturi.
Mulţimea şi vastitatea domeniilor în care se mişca
mă uluiseră. Nici o ostentaţie nu puteai desluşi în
vorbă și port. O simplitate de blazon ţinea întreaga
sa fiinţă sub imperiul unei înalte măsuri. Privindul şi ascultându-l, în mai multe zile și împrejurări,
i-am descoperit talentul şi erudiţia şi în gesturi
simple, în zâmbet, în mers, în felul în care mânca
sau bea, în nimicurile cotidiene care îl conțineau,
în care era.
„Eu cred c-o să mă-ntorc prin scris”, îmi
spunea într-o epistolă din vara lui 1990, după ce
mineriada îi anulase avântul și febrilitatea cu care
se pregătea și cu care parcă venise, înainte să fi
venit. Prezicerea i s-a adeverit pentru că, așa cum
l-am auzit spunând de multe ori, „mai devreme
sau mai târziu, fiecare lucru și fiecare ființă, se vor
întoarce la locul lor, pentru ca ordinea cosmică,
ordinea divină să nu aibă de suferit”.
Închei cu observațiile lui Nicolae Florescu,
autorul unei cărți fundamentale despre Vintilă
Horia, care pune accentul pe un segment vital al
misiunii celor de astăzi:
„Un amplu teritoriu al sufletului nostru
așteaptă astfel prin recuprinderea operei lui Vintilă
Horia, încă nerecuperată integral până astăzi, după
plecarea lui grăbită spre eternitate, să fie
reîntregit, rechemat între granițele ce ne definesc
mai propriu în această lume. (...) Literatura
exilului este o parte reprezentativă din
conștientizarea ființei istorice a neamului nostru.
Scoaterea ei din context, marginalizarea sau
eludarea, constituie un proces politic cu
consecințe irecuperabile în stabilirea valorilor
creativității naționale”.
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DE LA TRUCAREA IMAGINII,
LA CALOMNIERE ŞI DEZONORARE
Iulian BITOLEANU
PREAMBUL
Aura antumă de reputat scriitor nu devine automat
un garant/ card al liniștii, al mulțumirii de ceea ce ai
realizat la masa ta de lucru, ba în atari condiții, un
contestatar – doi, ca să nu zicem o escortă sau un cor
de denigratori, ar macula/șifona imaginea rău de tot,
chiar ar declanșa gesturi dramatice, cu consecințe
dezastruoase.
De pildă, un obscur publicist cu pseudonimul
Caion, alimentat din umbră cu „venin” de către
inamicii / neprietenii lui Caragiale – un Macedonski,
un Hasdeu – l-a acuzat de plagiat pe autorul dramei
Năpasta, inventând un autor maghiar, ale cărui replici
semănau izbitor cu acelea din piesa de teatru
românească. La sfatul prietenului și avocatului Barbu
Ștefănescu Delavrancea, Caragiale i-a intentat un
proces în tribunal calomniatorului, iar lumea literară a
asistat la acest spectacol atât în presă, cât și în sălile de
judecată, cu o sentință dreaptă inițial, pe urmă
subiectivă și edulcorată pentru Caion. Iată cum de la o
dezinformare – închipuire a existenței unui scriitoraș
budapestan, anterior cu câteva decenii ilustrului nostru
comediograf – s-a ajuns la falsificarea de opere, la
coborârea de pe piedestal a unei valori clasice, un fel
de trucare a imaginii, a emblemei scriitoricești, fapt
ce a tulburat ierarhiile în arta cuvântului la început de
secol al XX-lea (1902), încât unii literați creduli
înclinau a-i da dreptate denigratorului. Din cauza
acestui grav incident când originalitatea caragialiană a
fost puternic avariată și a altor contexte sociale ostile în
materie de jurizare literară, genialul om de teatru a luat
calea exilului, în 1904, dezgustat și de scena politică,
precum și de măsurile haotice ale guvernării liberale
sturdziste. Nu și-a renegat calitatea de român până a
închis ochii în 1912, mai ales că, acolo la Berlin și-a
găsit pacea, impăcarea, seninătatea redescoperindu-și
armonia și căldura familială. În corespondența cu
prietenii din țară, Vlahuță și Delavrancea, el mărturisea
că n-ar mai reveni în patrie, să vadă aceleași „mutre”,
ifose ale unor indivizi corupți și profitori.
Dezonorarea lui, a unui prozator și a unui dramaturg
de succes în epocă a cântărit enorm în luarea unei
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decizii unice, irevocabile. Ce-i drept, măsura lui
radicală- expatrierea- nu împieta cu nimic patriotismul,
la adăpostul unei moșteniri de la o rubedenie.
Pe parcursul vieții sale, nu puține controverse,
dispute literare i-au condimentat lui nenea Iancu traiul,
l-au bulversat sufletește, acesta ajungând la concluzia
fariseismului uman, a invidiei și a prostiei asaltând și
încercând a demola elitele timpului.
Nu-i mai puțin adevărat că latifundiarul peste
comicul la români și-a ironizat și satirizat confrații
supradimensionând unele carențe ale scrisului lor,
amăgindu-se că statutul său de autoritate în proză și
teatru ar fi suficient în evaluarea minimalizantă a
colegilor.
ANIMOZITĂȚI
CARAGIALE – MACEDONSKI.
POLEMICĂ DE IDEI? VENDETĂ?
Între cei doi valoroși și conflictuali scriitori,
decalați prin doi ani ca vârstă, relațiile nu au fost
pozitive niciodată deși s-au cunoscut la nici douăzeci
de ani (1971) în aceeași împrejurare: la redacția gazetei
„Ghimpele”, în posturile de redactor și colaborator.
Neutralitatea, ignorarea celuilalt au durat peste două
decenii iar animozitățile s-au produs în 1893, grație
sarcasticului dramaturg ce s-a arătat cam sever în fieful
său mediatic, „Moftul român”, cu inițiatorul rondelului
românesc. Macedonski cel orgolios i-a replicat în două
rânduri cu ostilitate crescândă în „Literatorul” și
„Românul” spre sfârșitul aceluiași an, dând impresia
unei victorii facile. Vădit deranjat de tupeul unui scriitor subestimat dar totodată conștientizând efectele
unei probabile polemici cu preopinentul, raționalul
Caragiale s-a retras cu diplomație din acest diferend de
presă și a simulat concilierea, manevră dejucată de
tenacele șef de cenaclu și formator de opinie la mai
multe periodice ctitorite, așa că el, conflictul, atinge
cote înalte cu imputări gravisime la adresa
junimistului, cum că se crease o incompatibilitate între
jobul privat al lui Caragiale (deținea o berărie) și
funcția însemnată la stat (de director la teatrelor
românești). Prin aceasta, vindicativul poet ce se
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iluziona cu genialitatea și îi inferioriza cinic pe
Alecsandri și Eminescu, deschidea „cutia Pandorei”,
semnalând opiniei publice un caz de încălcare a legii.
Nu deformare, nici fake-news, ci răutate, dreptate
utopică, maculând personalitatea caragialiana, și așa
hărțuită de atâția dușmani într-un moment delicat pentru clasicul în viață, când parcă toate ironiile,satirele
din schițe și comedii s-au revărsat îndoit . Mai înțelept
ar fi fost ca vanitosul teoretician al simbolismului, pionier, într-adevăr, al occidentalizării, să ignore paradoxul respectiv, să camufleze, semn al solidarizării de
breaslă, mai ales că ambii au dovedit criticism cu puternicii de lut ai zilei. În fond, au înfierat pe căi diferite
racilele unui sistem socio-politic ce-și arătase limitele.
Ba mai mult, gloria fusese dobândită antum, iar ostracizatului Macedonski i se recunoscuse statutul de
novator.
Poetul-gazetar nu a câștigat nimic din răfuielile cu
cei de la Dacia literară, Propășirea și Junimea, din
contră, și-a atras nenumărate antipatii...
Finalmente, perdantul s-a numit Caragiale, asupra
căruia au tăbărât „rechinii” politici/ liberali, anticonservatori ahtiați a ciopli, a fărâmița din statuia lui artistică, în contextul în care se stinseseră din viață alți doi
camarazi(Eminescu și Creangă) de la performanta
școală de literatură de la conacul lui Vasile Pogor...
Din nou s-a reușit umilirea, dezonorarea celui mai
în vogă comediograf român și, posibil, spiritual prozator!
În miopia lui axiologică, Al. Macedonski, deși adulat de câțiva juni scriitori formați de el, nu a introdus
sabia în „teaca” păcii, dimpotrivă, a dorit o izbândă
totală, grotescă...A diversificat strategia până la capitularea psihică a unui coleg mai mare cu doi ani, în
vreme ce steaua lui literară urca de la “Nopțile a la
Musset la surprinzătoarele rondeluri și, în avanpremieră, poezii simboliste...
Dacă redactorul de la Ghimpele nu i-a dedicat
multe articole spinoase, atunci pentru ce atâta
înverșunare?
Cu alte cuvinte, în numele căror principii morale,
dramaturgul- gazetar își permitea a „biciui” prin actanți
de teapa lui Dandanache, Trahanache, Dumitrache etc.
o întreagă clasă socială, burghezia, edificatoarea
României moderne? Poetul ce trona la Literatorul
injuriind în stânga și în dreapta neuitând a-și polei
bustul de poet nemuritor insinua că nu adversarul său
Caragiale era îndrituit a se pronunța asupra moralei
cetățenești.
Aceste atacuri macedonskiene l-au acrit pe
rafinatul utilizator de calambururi, pleonasme,
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cacofonii, tautologii, anacoluturi, toate puse pe buzele
plăsmuirilor lui scenice. În plus i-au oțelit voința și iau dinamizat sarcasmul. Dovada : ziaristul comentator
de literatură deformează și el adevărul, realitatea, le
reflectă subiectiv ca și cronicar literar și diminuează
drastic nivelul estetic al volumului de versuri Excelsior
(1895) aparținând lui Macedonski. Atât i-a trebuit
excentricului propagator al simbolismului și
descoperitor de talente (Arghezi, Gala Galaction,
Tudor Vianu, G. Bacovia) că s-a revanșat sub
pseudonimul Salustiu inserând în „Gazeta poporului”,
supliment al ziarului Liga ortodoxă, un acid material
intitulat I.L. Caragiale și opera lui. Dincolo de aceasta,
îl introduce în acest turnir ideatic și mediatic pe
învățăcelul Constantin Al. Ionescu, pe scurt Caion, cu
misiunea clară de a șicana, denatura și „turti „prestigiul
unui celebru scriitor..
CAION ȘI ACUZAREA LUI CARAGIALE
DE PLAGIAT
Exegeții au depistat drept prolog al unui teribil conflict literar atitudinea deloc afabilă a lui Caragiale care
a persiflat în publicația „Forța morală” încercările
poetice firave ale unui june, ce semna Caion. Încurajat
de mentorul său Macedonski, acest necunoscut publicist inventează în literatura universală un autor Istvan
Kemeny care ar fi scris, înaintea lui Caragiale, o
lucrare cu multe asemănări, chiar secvențe lexicale
identice. Discipolul cel temerar și cu talent minor
declanșează un „război”mediatic cu un titan al scrisului acuzându-l în Revista literară, la 30 nov. 1901 de
plagiat, în articolul Domnul Caragiale, punând face to
face replici din drama Năpasta și din piesa Nenorocul
a fictivului scriitor maghiar. „Curat plastografie !”,
cum ar fi spus Trahanache, din O scrisoare pierdută.
Însuși dramaturgul rămâne stupefiat de probele
aduse în presă, se blochează psihic nevenindu-i a crede
că a mai existat pe mapamond un alter ego posesor al
acelorași gânduri, fraze.
Nici el nu știe cum să iasă din impas, să se disculpe
ori să demonteze terifiantul scenariu de calomnie, de
denaturare, cu efectul înjosirea vestitului dramaturg,
spre satisfacția sterile a maestrului Macedonski.
Solicită într-o epistolă ajutor de la un avocat profesionist în persoana lui Barbu (Ștefănescu Delavrancea).
Acesta îl calmează1 și îl consiliază ce are de făcut, cum
să alcătuiască o petiție către instanța judecătorească,
intentându-i un proces maleficului gazetăraș, destituit
mai târziu de către șeful său Th. Stoenescu. Din acuzat,
I.L. Caragiale devine acuzator. Prima rundă (martie
1902) a fost câștigată de cine merita, de învinuitul gra119

tuit, Caragiale, în timp ce Caion cel mincinos a fost
condamnat la 3 luni de închisoare, 500 lei amendă
penală și 10000 lei despăgubiri. Complotul împotriva
unei celebrități artistice eșuase. Actul de „decapitare”
scriitoricească nu se finalizase, deoarece obiectul de
acuzație – plagiatul – nu ființase decât în închipuirea
unor nihiliști….
La ostila receptare a creației caragialiene face
referire și Gelu Negra2, printre contestatari aflându-se
și N. Davidescu cu articolul Caragiale si el din urmă
occupant fanariot sau inaderența lui la spiritual românesc, 1935. Practic, lămurește exegetul3, s-a facut confuzia etnic-românism, iar „acuzația de inaderența la
spiritul românesc (…) nu se susține”.4
Reabilitarea juridică (iunie 1902) a fost efemeră
căci va urma episodul doi cu achitarea5 neașteptată a
dușmănosului Caion, susținut de patru avocați celebri
prin probe neveridice dar persuasive pentru judecători.
Toate acestea i-au șubrezit lui Caragiale sănătatea, iar
salvarea – și extragerea dintr-o lume potrivnică – a
constat într-o moștenire ce a facilitat înstrăinarea și
rezidența în Germania.
După Al. Condeescu6, invinuirea de plagiat l-a descumpănit, dezamăgit profund pe semnatarul Năpastei,
care, cu luciditate amară, a realizat din nou că dreptatea
în România lui 1902 funcționa aleatoriu, după cum
cerea ‘enteresul’, vorba unui venerabil și încornorat
conjugal pe nume Trahanache. Așadar justiția nu
devenise incoruptibilă, presa spunea și nu prea adevărul, „fabrica” fake-news, schimbând în negativ destine umane, fără remușcări. De reținut că mass-media
de atunci nu a fost capabilă de instaurarea definitivă a
unui adevăr, de demontarea unor mistificări oribile, cel
vizat fiind „un cineva”,o personalitate artistică, stigmatizată la comandă și marcată pentru tot restul vieții de
sechelele acestor nedreptăți.
Penultima: dublul refuz al Academiei Române în
premierea volumului Teatru (1889), prefața de Titu
Maiorescu, precum și a dramei Năpasta (1902) pe
motive puerile.
Ultima deziluzie: omul politic D. Sturdza7 i-a
intentat un rechizitoriu că ar fi jignit nația română, că
nu ar ilustra patriotismul în literatură.
CALOMNIATORUL CALOMNIAT,
OSTRACIZAT.
CONTOVERSATUL PAMFIL ȘEICARU
Valorosul8 ziarist interbelic, patron de media scrisă,
l-am numi Pamfil Șeicaru, despre care s-a spus ca era
capabil prin textele-i superargumentate a face și des-
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face guverne – și nu credem că ar fi doar o simplă legendă! –, ca și prin șantajul politic, admițând, după
unele surse, imense sume spre stingerea diferendului
cu consecințe devastatoare pentru adversarul său, individ aflat pe o treaptă inaltă a societății... De altfel, șeful
pentru două decenii de la Curentul s-a și ales cu butada/ ironia/ versetul „Șantajul și etajul” în gazetăria
socială.
Înnobilându-se și cu alte disponibilități scriitoricești, cum ar fi cronica literară si cea teatrală,
Pamfil Șeicaru a îndrăznit a critica doi titani ai epocii,
pe Liviu Rebreanu, pentru piesa de teatru „Plicul” si
romanul „Gorila”, intr-adevăr opere imperfecte, si pe
dramaturgul-poate cel mai bun din interbelic, Camil
Petrescu, cu a sa „Mioara”, dramă nu remarcabilă precum „Suflete tari”, „Jocul ielelor” ori „Danton”.
Nici Călinescu nu dovedește clemență socotind că
„Gorila” este scrierea cea mai slabă a lui L. Rebreanu9,
iar „Mioara” este, hotărât, cea mai slabă”, insuccesul
datorându-se prestației actorilor și enervantelor
intervenții ale dramaturgului în montarea piesei.
Pe aceeași lungime de undă se situează și
N.Manolescu: “spectacol lamentabil”, eșec10, chit că
premierea ușuraticei drame din 1926 a fost gândită 4
ani11 (p. 674). Sunt inventariate și neajunsurile textului.
Am conchide că doar în aparență cronicarul literar
ar fi nedreptățit trei valoroși interbelici, producând
denaturarea situației, trucarea imaginii globale,
desconsiderarea, întrucât timpul a certificat diagnoza
șeicariană prin cele două segmente însemnate ale
criticii de ieri (G. Călinescu) și de azi (N. Manolescu),
care nu au pardonat scăderile inerente ale unor corifei
interbelici.
Se știe că rețeta succesului presupune nu numai
capodopere, ci și opuri de tranziție, de respiro, cu destinația refacerii „bateriilor” creative. Este exact,
opinăm noi, ce s-a petrecut pe traseul artistic al creatorilor menționați, nume însemnate, greu de extras din
istoria literaturii fie și apelând la criteriul estetic. Mitul
lui Șeicaru de jurnalist autentic, citit in permanență,
aplaudat sau injurat, cu fler de descoperitor de tinere
talente literare, a fost umbrit de măsurile subversive în
disputele mediatice creând un halou, o dilemă in jurul
fascinantei sale personalități ce a dominat vreo 20 de
ani scena presei românești și a întreținut întrebarea “cât
anume este caduc și cât sempitern în activitatea sa rutinieră?”.
Departe de glorificarea gratuită/ exagerată a lui
Pamfil Șeicaru, acceptam și conjectura că nu-i de
neglijat nici postura lui de prolific autor, cu 14 opere
literare- romane, teatru, memorialistică, pamflete... –,
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desigur, inegale estetic/ axiologic, plus 915 articole
satirice și sarcastice.
Importanții critici ai vremii l-au ignorat ca drastic
recenzent, așa că actul contestar, falsificator de imagine artistică nu a diminuat cu nicio câtime din reputația
lui Rebreanu și Camil Petrescu...
Pe de altă parte, atitudinea reducționistă, de minimalizare a mentoratului literar șeicarian pentru N.
Crainic, Cezar Petrescu, Gib Mihăescu, G. Dem
Teodorescu, Al. Busuioceanu, Tudor Teodorescu
Braniște reprezintă un gest subiectiv, reflex la spiritu-i
beligerant....
Așadar, tentativa retușării axiologice a unor prozatori, dramaturgi deja consacrați grație „capitalului“
audiențial a dat greș iar oprobriul l-a atins pe vanitosul
om de presă.
Nici șarjele recenziale destinate lui Victor Eftimiu
sau Horia Furtună n-au provocat „victime, dimpotrivă
ura colectivă a sporit, a alertat lumea literară, atentă in
special la diagnoza lovinesciană și la comentariile lui
Pompiliu Constantinescu12, Perpessicius13; la toate
acestea s-a adăugat reacția noului regim politic de după
1925 l-a judecat foarte aspru, acuzându-l de colaboraționism hitlerist și antonescian si de antidemocratism, sentința inumană expediindu-l în Spania, confiscându-i averea, nu și altui mare gazetar Stelian
Popescu (director la „Universul“), care, zice-se i-ar fi
depozitat avutul in băncile străine elvețiene...
Destinul „orb” a lucrat în totalitate împotriva lui
Șeicaru,cu tentative de schimbare a ierarhiei literare
ajungând el înșuși un calomniat, un degradat la modul
absolut, un fel de „persona non grata”, obligat la un
umil modus vivendi extra muros… Reabilitarea a venit
târziu, fără unde de șoc in plan artistic. Din perspectiva criticilor intransigenți, am trage concluzia că Pamfil
Șeicaru a plătit cu vârf pentru unele devieri axiologice,
faptele-i pozitive disipindu-se, uitându-se nepermis de
ușor, și o dată cu aceasta întreaga-i imagine de condeier acid, drept, de director de conștiințe suferind
enorm, cu repercusiunea dezintegrarea eului publicistic, beletristic...
CANTEMIR VS. BRÂNCOVEANU
Comparativ cu Țara Românească și a ei stabilă
situație politică la finele sec. al 17-lea și începutul
veacului următor, în Moldova, sfârșitul voievodului
Constantin Cantemir în 1693 și uneltirile lui
Brâncoveanu au produs un carusel de domnii
temporare – C. Duca (1693-1695), Antioh Cantemir
(1696-1700), iarăși C. Duca (1700-1703), Mihai
Racoviță (1703-1705), din nou Antioh Cantemir
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(1705-1707), semn ca destinul țării nu mai depindea de
voința boierilor, a poporului său de capriciile Porții, ci
de implicarea domnului muntean – ne avertiza G.
Calinescu14 – ce își dorea ginerele sau amicul obedient
la tronul Moldovei.15 „Amestecandu-se el Vultur
(Muntenia)/ in treburile Dobitoacelor (Moldova)”.
Un erudit moldovean de talie europeană, aflat
vremelnic (1710-1711) în fruntea unui stat românesc,
învestit ca academician de către forumul de la Berlin,
în 1714 vs. un longeviv domnitor în Muntenia, mare
patriot și creștin martiric, caz special de neprietenie, de
nesolidarizare împotriva dușmanului comun, Imperiul
Otoman, deși dispuneau de atenția si sprijinul altor
forte militare ale vremii, situație amintind de animozitățile dintre doi verișori în secolul al XV-lea, Ștefan
cel Mare și Vlad Țepeș.
Și Constantin Brâncoveanu se raporta la Occident,
ne asigură N. Manolescu: „...nu e mai puțin adevărat că
între Curtea lui Brâncoveanu și aceea a lui Ludovic al
XIV-lea se pot stabili unele asemănări16.
Două personalități istorice contemporane care nu
au conlucrat, dimpotrivă s-au dușmănit, sabotat și contestat. Din primul nostru roman-ce-i drept, alegoric și
pamflet politic – din perspectivă cronologică, „Istoria
ieroglifică”, lectorul află că personajele Filul, alias
Antiof Cantemir, și Inorogul, travestiul lui Dimitrie
Cantemir, îl antipatizau pe Corbul (Constantin
Brâncoveanu) pentru ingerințe în treburile interne ale
Moldovei, susținând la tron o marionetă, Struțocămila
(Mihai Racoviță), nicidecum doi intelectuali demni,
integri, cu personalitate, cu viziune personală,
neaserviți statului vecin, fie și frățesc de la sud.
Naratorul îi pune în antiteză pe cei doi voievozi, denigrându-l pe omologul muntean, creștin martiric, el și
suita de 4 copii, plus ginerele (Ianache), respingând
libertatea și supraviețuirea ca preț al convertirii la
mahomedanism, acceptând decapitarea în numele
patriotismului ardent, netrucat. Frații Cantemir oripilați de manevrele diplomatice atât de curioase și inexplicabile moral ale ortodoxului Brâncoveanu îi falsifică imaginea de vodă luminat ce a impus un stil în
arhitectură și se înconjurase de învățați străini, precum
Antim Ivireanul și secretarul italian Del Chiaro diabolizându-l, percepându-l într-un dușman ingrat, fără
merite culturale-darmite politice?! –, iar portretul conturat stă sun semnul caricaturizării.
Mutilarea realității, a statutului de lider statal, cu
multe relații într-o Europă divizată/măcinată de
războaie, pretenții teritoriale absurde și dispute pentru
supremație. Romancierul îngroașă intenționat unele
defecte ale rivalului de la Nordul Dunării, hiper121

bolizând propriile calități și anulând inerentele greșeli,
carențe. Domnitorul cu aproape 3 decenii de mandat
strălucit este redus la un tiran oarecare, abil peste
imaginație, uneltitor și promotor al pseudovalorilor în
politica internă și externă.
Lectorului „Istoriei ieroglifice” i se induce un
neadevăr cras cum că liderul medieval din Țara
Românească nu ar dorit decât răul maxim fraților
Cantemirești...
Or istoria a demonstrat reversul, mai precis că
Brâncoveanu a fost realmente un ctitor de cultură, un
păstrător al independenței patriei sale, un emancipat,
care s-a afliliat statului celui mai puternic în acel
moment. Doar că printr-o anume negativare a sa în
romanul cel alegoric și pamflater s-a comis un act
regretabil de minimalizare, ca sa nu spunem demitizare
pentru jertfelnicul vodă trecut deja în calendarul
creștin.
Pe scurt, lipsă de obiectivitate din partea unui martor al acelui ev feudal (Dimitrie Cantemir,naratorul),
mistificare în melanj cu detestarea pe culpe fictive,
necertificate de către istorici.
CONCLUZII
Un anonim calomniator, Caion, dirijat din umbră
de către adversarii lui nenea Iancu pe baza de probe
false, inventate i-a provocat genialului comediograf un
dezechilibru lăuntric, în pofida sentinței favorabile
date de Instanță. Totuși, oripilat de ce i s-a întâmplat pe
nedrept tocmai lui, un scriitor consacrat, apreciat,
ocolit inexplicabil și de forurile academice în
decernarea de premii anual, Caragiale a decis a spune
„Adio România!”, stabilindu-se la Berlin și gratie unei
conjuncturi imprevizibile.
Pamfil Șeicaru, o figură în epocă, gazetar de primă
linie,
cu
veleități
scriitoricești
gonflate,
hiperbolizându-și reputația câștigată în arealul
gazetăresc, și-a permis a ataca, a examina cu severitate
operele a trei confrați aflați în vârful piramidei .
Mixtură de temeritate, vanitate, tupeu? Calomnie
reală? Sau adevăr estetic, incluzându-i în ecuație și pe
Călinescu, Manolescu?
În fine, doi lideri statali medievali, fondatori,
promotori de cultură, care au scris realmente istorie,
care au sfințit locul, s-au războit, neiertându-și
greșelile, pe tărâm diplomatic și literar.
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cele încă vreo șapte romane și volume de
nuvele, traduceri din Dostoievski și Mark
Twain, printre altele. S-a retras, spre final,
la Dumitrești, acolo unde soția sa, mult mai
tânăra Eugenia, funcționa ca judecătoare,
și în cimitirul bisericii Sf. Dumitru a fost
înmormântat.
Unii dintre cei care l-au cunoscut i-au
apreciat comportamentul manierat și
civilizat, faptul că „Putea fi caracterizat ca
fiind o fire retrasă, sceptică și indiferentă la
tot ce se petrecea în jur. Evita cafenelele
literare și întâlnirile cu confrații, dar totuși
se arăta dornic de prieteni, pe care îi
cucerea prin sinceritatea cu care îi
întâmpina”, sau că „Înalt și slab, cu umerii
lați, totuși, cu o figură suferindă și
inexpresivă, deschis întotdeauna la o
confesiune,
devenea
simpatic
și
interesant”.
Acuma, nu prea înțeleg eu cum „evita
întâlnirile cu confrații”, timp în care „se arăta
dornic de prieteni”, dar cel mai bine ar fi să-l
lăsăm să se „dezvăluie” singur, prin intermediul a
două misive din deceniul al treilea al secolului
trecut, din care transpiră (pe lângă o destul de
bună cultură franceză) măcar un suflet plin,
colcăitor, dispus să-și ajute prietenii cu sfaturi
scriitoricești, înamorat și veșnic pe drumuri.
Scrisorile se află în arhiva Fundației „Leca
Morariu” de la Suceava (președinte farm. Maria
Olar), iar „andrisantul” este Aurel Barbier (= Al.
Brateș) – nu ați auzit de el, nu vă faceți probleme,
veți afla câte ceva despre dânsul într-unul din
proximele numere ale „Convorbirilor literare”.
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G.M. Vlădescu, astăzi un cvasi-necunoscut, a
beneficiat în epocă de o largă cunoaștere și
apreciere (romanul său Menuetul, apărut în 1933,
s-a bucurat de un premiu al Societății Scriitorilor
Români și de adeziunea publică, un altul,
Moartea fratelui meu, un an mai târziu,
încununat cu premiul „Femina”), care încă mai
persista în tinerețea mea. G. Călinescu nu îl omite
în impozanta sa Istoria literaturii române de la
origini pînă în prezent, acordându-i „notă de
trecere” prin afirmația că: „autorului nu îi lipsesc
însușirile literare. Ținând seamă de realitățile
noastre, de puținătatea romanelor memorabile
(cei mai mulți romancieri pierzându-se într-un
naturalism pedant sau într-un psihologism
haotic), G.M. Vlădescu apare ca un autor vrednic
de menționat, dintr-aceia care, dacă nu
inaugurează o artă și nu creează tipuri, au totuși
«ceva de spus»”, adăugând că acesta „e înzestrat
cu o mare vibratilitate în fața problemelor
fundamentale ale existenței, care dau paginilor
sale cele mai extravagante un glas convins și
tremurător” (p. 787 și 788 din ed. II, 1982). Aurel
Sasu consideră că: „Scrierile sale, în care
melodrama alternează cu satira, sunt marcate de
un umanitarism sentimental”.
Dar cine era prozatorul acesta? Născut la 2
martie 1885 la Cotești, decedat la 29 martie 1952
la Dumitrești, ambele din zona Vrancei, fiu de
funcționar, a urmat studii medii la Focșani și
Bacău, unde a și locuit o vreme, și și-a câștigat
existența ca funcționar, ofițer și fermier, pe lângă
asidua colaborare la numeroase reviste ale vremii
(debutul în 1903 în „Sentinela”, dar apoi
„Convorbiri critice”, „Ramuri”, „Gândirea”
ș.a.m.d., unde a folosit și o serie de pseudonime),
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I.
Siret, 28 dec. 1924
Dragul meu,
Iartă-mă că-ți scriu atât de târziu, dar „mieux
vaut tard que jamais”, zice franțuzul, iar noi,
românii, spunem că nu-i niciodată târziu, când
vrei să faci bine.
Află, dragul meu, că am fost foarte bine primit
și la C.-Lung, și la Dorna, precum și la Siret,
unde-am făcut sărbătorile într-o atmosferă
familiară perfectă. Marți plec cu trăsura la
Dorohoi (Honni soit qui mal y pense!) și de acolo
la București și apoi la Cluj, dacă nu-mi voi lua de
seamă să vin și eu la Suceava, la 11 ianuarie.
Cred că sărbătorile le-ai petrecut bine și că ai
mai pierdut ceva din marasmul, din pesimismul
în care te-am lăsat.
Ce-ai mai făcut după plecarea mea? Ai făcut //
drumul acela lung la care te gândeai cu atâta dor?
Aș vrea mult să știu și voi căuta să aflu. Eu sunt
într-o stare sufletească lamentabilă... Sunt
amorezat, pur și simplu; amorezat fără nădejde,
așa cum e clasic în firea vieței scriitoricești...
Noroc, însă, că am oarecare experiență; altfel, maș prăpădi de-a binelea! Desigur că și aceasta va
fi urmată de alta și lucrurile se vor prelungi până
la groapă... Bine trebuie să fie acolo... Și-mi vine
să țopăiesc de bucurie gândindu-mă că cel puțin
de lucrul acesta pot fi sigur.
Dacă voi mai veni prin Suceava, țin cu tot
dinadinsul să-mi citești ceva nou, de d-ta. Nu
neglija scrisul, căci însușirea de a scrie este un
izvor de fericire. Încetul cu încetul, îți creezi o
lume proprie, în care petreci de minune, cum,
când și cu cine vrei. D-ta ești unul dintre cei aleși;
chiar dacă n-ai // fi scris un rând, totuși firea te
demască. Ești un sensibil, un visător = fire de
artist.
Du-te la Făgăraș. Bate-ți cuie în inimă;
răstignește-ți sufletul; lasă-te pradă simțirilor, și
vei vedea ce torente de lavă vor izbucni. Să nu te
temi nici o clipă că te vei pierde, căci abia atunci
te vei regăsi.
Dar, ce-ți spun eu astea, când d-ta știi singur
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ce ai de făcut? E poate dorința mea de a avea
tovarăș nou de suferință și dezamăgiri...
Îți cer iertare... Sunt rătăcit și... fericit...
Îți strâng mâna și te îmbrățișez.
G.M. Vlădescu.
Complimente la toți prietenii.
II.
Scumpe domnule Barbier,
Să nu fii supărat pe mine că nu ți-am mai
scris. Crede-mă, n-am avut timp. Până mi-oi
putea permite luxul să am un secretar, sunt silit ca
eu singur să fac toată corespondența, ceea ce nui tocmai ușor, când ai atâtea obligațiuni. Am găsit
acasă un vraf întreg și nici până azi n-am izbutit
să dau toate răspunsurile.
Îmi rezervam plăcerea de a sta cu d-ta mai
mult de vorbă. Îmi ești atât de drag, încât nu te
pot trata numai cu câteva rânduri… Voiam să-ți
scriu despre o tragi-comedie începută (fără voia
mea) la Siret, complicată la Dorohoi și continuată
la Iași! E ceva care-mi va da odată ocazie să scriu
o comedie bufă! Totul s-a încheiat însă bine, nu
cu căsătoria obișnuită la sfârșitul pieselor, ci cu
ieșirea categorică dintr-un echivoc antipatic.
Cum sper ca la 8 martie să vin la o șezătoare
acolo, voi avea ocazia să-ți spun mai pe larg
toate. La Dorohoi n-am stat decât o zi.
D-ta ce mai faci? Cu dragostea cum o mai
duci? Eu o duc rău de tot. Și-n clipa asta, aud
dincolo mișcându-se filele unei cărți citite de
niște ochi extrem de dragi… Nici nu bănuiesc
ochii aceia cu câtă sete îi doresc, iar mâna care-
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Monotone…
………………
Et je m’en vais
Au vent mauvais //
Qui m’emporte
De ça, de là,
Pareil à la
Feuille morte…

ntoarce filele mi-ar // lungi viața dacă mi-ar trece
vreodată prin păr… Așa suntem noi! N-avem
decât vorbe rele pentru femei în general, iar când
iubim una, o acoperim cu toată idealitatea…
Probabil că e un fel cu totul specific de a ne
arăta… statornicia principiilor!
Aș vrea să știu dacă ai fost la Făgăraș și cu ce
suflet ai venit de acolo. De-atâtea ori m-am simțit
și eu nenorocit plecând de undeva, încât simt
adevărate delicii auzind și de la alții ceva despre
turburările dragostei…
Vezi, dragă prietene, suntem jucăria
pasiunilor noastre. Toată filosofia se topește, se
volatilizează în fața unui zâmbet de dragoste.
Rămânem niște copii cărora le lipsește naivitatea,
dar li se adaugă ridiculul… Să fii îndrăgostit, și
totuși în fiecare clipă să-ți vezi argintul de la
tâmple și zbârciturile de pe obraz… E caraghios!
Și totuși, acest rest de tinerețe, ultimele
monede dintr-o comoară risipită în vânt,
este singura mea mângâiere acum. Știu că
se vor cheltui și ele… Dar, dar, dar…
… Dincolo cineva întoarce filă după
filă și-mi fură gândurile. Nu e între noi
decât o ușă. Doi centimetri de scândură,
mai de nepătruns ca zidurile din China!
Ce zici de toate astea?

Negreșit, o jucărie tragică suntem, o frunză
purtată de ici-colo.
Te rog să-mi ierți această mărturisire ridiculă.
Vezi însă, cu-atâta regularitate se mișcă dincolo
foile cărții… Și nici nu știu măcar ce carte
citește!... O fi vreun roman de Prévost sau vreun
volum de Lamartine… Nu știu… Nu cred… În
nici un caz, nu mă citește pe mine, căci nu mă
are!
Dar d-ta râzi de mine… Negreșit că râzi. Ce
altfel nu e rău. Râsul regenerează, odihnește,
deschide noi perspective gândurilor, vieții.
Și-acum, pentru că trebuie să merg la teatru și
pentru că e ora 8¼, dă-mi voie să-nchei aici și
mai ales lasă-mă să cred că nu voi aștepta prea
mult răspunsul d-tale.
Primește cele mai amicale salutări.
G.M. Vlădescu.
Iași, 25 ian. 1925.
Procopie 20.

Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon coeur
D’une langueur
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UNIFICAREA POLITICĂ
A ROMÂNIEI DUPĂ 1918 (XXII)
Traian D. LAZĂR
Universitatea românească
a Daciei superioare
După decizia de unire de la Alba Iulia, pe
măsură ce teritoriul Transilvaniei intra sub
administrația Consiliului Dirigent, s-a realizat
treptat românizarea învățământului de stat. Școlile
de toate gradele, ce aparținuseră statului maghiar,
au fost naționalizate, au devenit școli de stat
românești.
Consiliul Dirigent nu avea intenția de a
desființa Universitatea clujeană, ci de a o încadra
în noua situație de stat, procedând la reorganizarea
ei ca instituție de învățământ românească.
Închizând temporar Universitatea maghiară din
Cluj a luat măsuri ca, în scurt timp, la începutul
următorului an universitar, ea să-și reia activitatea
ca instituție românească1.
Era o chestiune de prestigiu să se demonstreze
capacitatea României unite de a însoți dublarea
teritoriului de dublarea numărului de universități,
românizând universitățile din Cluj și Cernăuți2.
Crearea unei instituții de învățământ superior,
accesibilă românilor ardeleni, aflați sub stăpânirea
austro-ungară, era o veche dorință a acestora și ea
trebuia înfăptuită cât mai rapid.
Resortul Instrucțiunii din Consiliul Dirigent
trebuia să asigure continuarea activității
Universității. Încă din martie 1919, au fost luați în
considerație pentru numirea în postul de rector al
Universității din Cluj: Iosif Popovici, fost lector de
limba română la Universitatea din Viena și, apoi,
docent la Universitatea din Budapesta; Nicolae
Drăganu, lingvist și filolog, profesor la
Universitatea din Cluj; Sextil Pușcariu, profesor
universitar la Universitatea din Cernăuți. Misiunea
a fost încredințată lui Iosif Popovici, fost lector la
Universitatea din Viena și apoi docent la
Universitatea din Budapesta, care a exercitat un
timp funcția de rector, dar neavând spirit
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organizatoric va fi înlocuit: „a dat greș din cauza
lipsei de spirit organizatoric al acestuia”3.
Consiliul
Dirigent
privea
problema
reorganizării Universității sub aspect politic și nu
științific. Maniu voia înlăturarea tuturor
profesorilor unguri din Universitate. Valeriu
Braniște, adept al ideilor președintelui american
W. Wilson, voia menținerea lor. Secretarul general
al resortului Instrucțiunii, Onisifor Ghibu a
formulat o soluție de compromis – menținerea
profesorilor maghiari ce nu puteau fi înlocuiți cu
români, și a prezentat Consiliului Dirigent, la 1
aprilie 1919, un memoriu amănunțit privind
reorganizarea Universității clujene. Memoriul
propunea ca o comisie formată din 8 profesori
universitari numiți de Ministerul Instrucțiunii din
București și 8 numiți de Consiliul Dirigent să facă
recomandări pentru numirea profesorilor
Universității din Cluj. În memoriu se preciza
numărul și specialitatea catedrelor la fiecare dintre
cele patru facultăți ale Universității. Maniu a cerut
înființarea unei catedre de Filozofie politică la
Facultatea de Drept, catedră ce urma să fie ocupată
de fratele său, Cassiu4.
Personalul fostelor școli de stat ungare devenite
românești (naționalizate) trebuiau să depună
jurământ față de autoritățile românești. La
mijlocul lunii aprilie 1919, profesorii unguri de la
Universitatea din Cluj „n-au vrut să depună
jurământul”5.
În mai 1919, armata română ajungând la Tisa,
Consiliul Dirigent a adoptat o poziție mai fermă și
a somat pe profesorii maghiari de la Universitatea
din Cluj să depună jurământul de fidelitate față de
Statul român luînd astfel act de existența acestuia
și de dreptul de control asupra instituțiilor școlare
din cuprinsul lui. Profesorii maghiari s-au
eschivat, socotind că situația este provizorie. La 12
mai 1919, secretarul general al resortului
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Instrucțiunii a luat Universitatea maghiară din Cluj
în stăpânirea statului român. A fost instituită
imediat o comisie constatatoare care a preluat cu
inventar bunurile Universității. Din comisie făceau
parte: N. Drăganu, Al. Borza, M. Ienciu, P. Roșca,
V. Seni, V. Stanciu, Al. Manu, V. Candrea, V.
Bichigean, Fr. Gherman, A. Calliani, dr. C. Tătar,
dr. C. Stanca, dr. Nemeș6.
Consiliul Dirigent se adresase (memoriul lui
Onisifor Ghibu) Universităților din București și
Iași solicitând opinia acestora asupra modului de
reorganizare a Universității din Cluj, mai ales
avizul la numirea profesorilor. Întrucât opiniile
facultăților din București și Iași erau foarte
diverse, Ministerul Instrucțiunii din București a
convocat o anchetă în scopul elaborării unui punct
de vedere comun. Se estima un termen de minim
doi ani pentru înfăptuirea reorganizării. Dornic să
accelereze procesul de reorganizare, Consiliul
Dirigent a decis să numească un rector, care să facă
propuneri pentru reorganizarea rapidă a
Universității din Cluj.
Numirea lui Sextil Pușcariu în această funcție a
fost decisă de faptul că era singurul român cu
gradul de profesor universitar din Imperiul AustroUngar, crede acesta7.
La sfârșitul lunii aprilie 1919, aflându-se în
București, șeful Resortului Instrucțiunii din
Consiliul Dirigent, Valeriu Braniște și Onisifor
Ghibu, secretarul general al Resortului l-au
convins pe Sextil Pușcariu, de origine ardelean,
ajuns profesor universitar la Cernăuți, să accepte
însărcinarea de organizare pe baze românești
(românizare) a Universității din Cluj. Condițiile
puse de Pușcariu erau: titulatura funcției sale să fie
aceea de comisar general și nu rector; să nu se facă
presiuni din partea factorilor politici la alegerea și
numirea profesorilor. Întâlnind și pe Iuliu Maniu,
președintele Consiliului Dirigent, acesta, scrie
Pușcariu, „mi-a dat în grijă să fiu condus numai de
preocupări științifice”8. Oficial, lui Sextil Pușcariu
i s-a comunicat numirea în funcție, la 15 mai 1919,
de către Vasile Goldiș, ministru pentru
Transilvania în guvernul I.I.C. Brătianu.
La 22 mai 1919, Sextil Pușcariu a sosit la
Sibiu9, reședința Consiliului Dirigent. El nu a
acceptat numirea ca rector, socotind că astfel s-ar
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încălca
autonomia
universitară,
numai
universitatea având dreptul să-și aleagă
conducătorul, și a recomandat să fie numit comisar
general cu puteri aproape nelimitate, dar cu
misiunea limitată temporar la reorganizarea
Universității, ceea ce s-a acceptat10.
Ministrul Angelescu „ar fi dorit să dea
Universităților din București și Iași un rol mai
hotărâtor în organizarea celei din Cluj”, dar S.
Pușcariu a propus, la sfârșitul lunii mai 1919, o altă
soluție11. Organizarea Universității din Cluj
(catedrele și profesorii) să fie încredințată unei
Comisii Universitare formată din 12 personalități
ale culturii române/ ale învățământului universitar
din Vechiul Regat, „învățați cu prestigiu și
neexcepționabili”, care să propună catedrele și să
recomande candidații la funcțiile de profesori
universitari la Cluj. Dr. Iuliu Moldovan și dr. Iuliu
Hațieganu au desfășurat o anchetă la București și
Iași asupra candidaților pentru această comisie. În
iunie, Consiliul Dirigent ar fi vrut ca S. Pușcariu să
vină la Cluj să lucreze pentru reorganizarea
universității clujene, dar acesta a preferat să o facă
din București. El respingea concepția ardelenilor,
care vedeau universitatea ca un fel de liceu
superior și voiau recrutarea profesorilor dintre
profesorii liceelor ardelene. Pușcariu căuta pe
viitorii profesori printre cadrele didactice ale
universităților din București sau Iași. „N-ai idee ce
mulți vor să treacă din Țară la Cluj și cât de greu e
să alegi pe cei mai buni”, scria el soției12.
Între ministrul Constantin Angelescu și
Pușcariu au apărut disensiuni în legătură cu
numirea membrilor Comisiei Universitare, întrucât
ardeleanul nu accepta să i se impună
personalitățile dorite de către ministrul de la
București. S. Pușcariu era de părere „de a alege
noi, din cei mai buni și mai nepărtenitori profesori
din Țară 12 inși, care să constituie o Comisiune
Universitară ce va recomanda pe candidați”13.
În pofida piedicilor ce i s-au pus, Pușcariu a
reușit să constituie Comisia Universitară (iunie
1919). Ardelenii ce candidau la posturile
universitare s-au adresat Consiliului Dirigent,
solicitând să aibă reprezentanți în comisie pentru a
le fi apărate interesele. Consiliul Dirigent a decis
ca din comisie să facă parte și 8 ardeleni.
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La 1 iulie 1919, planul de acțiune elaborat pe
baza propunerilor comisarului general era deplin
conturat, iar Consiliul Dirigent l-a adoptat.
Consiliul Dirigent a putut emite, la 3 iulie 1919, o
adresă prin care aducea la cunoștința Comisarului
general că a decis să instituie o „Comisie
universitară”, sub președinția acestuia, în vederea
reorganizării Universității din Cluj14. Comisia era
formată din 20 membri dintre care 12 profesori de
la București și Iași, câte trei pentru fiecare dintre
cele patru facultăți ale Universității clujene, Litere,
Științe, Drept, Medicină: Nicolae Iorga, Vasile
Pârvan, D. Gusti; Petre Poni, Gh. Țițeica, Em.
Teodorescu; Mihai (corect Matei) Cantacuzino, Șt
Longinescu, Iulian M. Teodorescu (Iași); Dr.
Mihail Manicatide, Dr Mircea Juvara, dr. Gh.
Marinescu.
Comisia urma să recomande 8 ardeleni dintre
cei 102 concurenți la catedrele din Cluj și pe care
Consiliul Dirigent să-i numească membri în
„Comisia universitară” și profesori la Universitatea Cluj. Aceștia erau: Vasile Goldiș, dr. Ioan
Lupaș, dr. Onisifor Ghibu, dr. Alexandru Borza, dr.
Emil Hațeganu (Hațieganu), dr. Petru Poruțiu, dr.
Iuliu Moldovan, dr. Iuliu Hațieganu.
Adresa Consiliului Dirigent avea anexate
Dispozițiile privind atribuțiile și modul de
activitate al Comisiei universitare. Acestea au fost
emise ca Dispoziții ale Comisarului general15.
Comisia universitară avea drept scop
reorganizarea Universității din Cluj. Ședințele se
puteau ține la București, Cluj sau altă localitate.
Președinte al Comisiei era Comisarul general.
Ședințele se desfășurau în plen sau pe secții
corespunzătoare facultăților. Hotărârile se luau cu
majoritatea voturilor membrilor prezenți.
Atribuțiile Comisiei erau: să propună catedrele
necesare fiecărei facultăți; să recomande profesorii
catedrelor vacante, pe baza materialelor anexate la
înscriere; să recomande invitații, români sau
străini, dispuși să ocupe catedrele din Cluj.
Comisia recomanda pentru următoarele categorii
de posturi: profesor universitar; profesor agregat
(extraordinar); profesor stagiar; profesor docent. În
baza recomandărilor Comisiei, Consiliul Dirigent
numea în funcții profesorii universității.
Comisarul general a emis Dispoziții relative la
128

Universitatea din Cluj16 în care preciza că
organizarea existentă a acesteia „se menține, în
afară de câteva inovațiuni condiționate de
caracterul românesc ce i se va da cu începerea
anului școlar, 1919/20”. Deputații sau senatorii în
Corpurile Legiuitoare precum și avocații și medicii
practicanți erau incompatibili cu funcția de
profesori la universitate. Se specificau salariile
diferitelor categorii de profesori și plata pentru
orele suplinite. Obligația profesorilor era de a
preda cinci ore săptămânal. Aveau dreptul la un
concediu de două săptămâni pe semestru și
concediu de un semestru ori un an, pentru studii
sau documentare în străinătate, după o perioadă de
doi ani și jumătate sau patru ani de activitate.
Comisia de 12 a ținut prima ședință plenară la
București. În discursul ținut la deschiderea
ședinței17, Comisarul general a exprimat mulțumiri
profesorilor universitari din București și Iași
pentru că au consimțit să dea ajutor „fraților
dezrobiți din Dacia Superioară la alcătuirea celei
mai înalte instituțiuni culturale a lor” în probleme
de ordin științific.
Comisarul general a arătat că „schimbarea
fostei Universități maghiare din Cluj în
Universitatea românească a Transilvaniei,
Banatului și părților ungurene este o urmare
firească a memorabilului act de la Alba-Iulia;
dreptul de a organiza această Universitate și de a
numi profesorii ei îi revin Consiliului Dirigent în
baza Decretului regal din 11 decembrie 1918”.
S. Pușcariu a expus principiile pe baza cărora
se va desfășura activitatea comisiei.
Între altele, Comisarul general a precizat că
procedura recomandării celor 8 ardeleni nu trebuie
interpretată ca „o recompensă națională pentru
bărbații merituoși din Ardeal”, fiind sigur că există
bărbați care să fie aleși pentru pregătirea lor
profesională, dacă nu direct profesori universitari,
atunci ca profesori stagiari. Era o noutate crearea
acestei categorii de profesori, Sextil Pușcariu
notează că Nicolae Iorga nu a fost de acord cu
procedura includerii în comisie a acestora, întrucât
nu erau cadre universitare, motiv pentru a nu mai
participa la ședințele următoare ale comisiei ținute
la Cluj18.
Principiile generale expuse de Comisarul
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general au călăuzit activitatea Comisiei
desfășurată la Cluj în ședințe pe secții și ședințe
plenare. S. Pușcariu relatează că aceste principii nu
au fost aplicate întocmai, cu rigiditate, ci cu
subiectivitate pentru a satisface ambițiile și
interesele oamenilor politici și personalităților
ardelene.
Comisia Universitară și-a ținut primele ședințe
la București și apoi la Cluj19.
Universitățile din Cluj și Cernăuți aveau o
„alcătuire internă” de tip german, pe când
universitățile din București și Iași aveau o
structură de model francez. S. Pușcariu și Comisia
Universitară nu au introdus, în organizarea
universității clujene, fără rezerve, legea
învățământului superior existentă în Vechiul
Regat, întrucât ea era recunoscută ca
neîndestulătoare. „Am căutat să trecem peste
aceste neajunsuri, care sunt inerente vremii în care
trăim, printr-o interpretare înțelepțească a
regulamentelor și printr-o apropiere de forma din
Vechiul Regat, în toate punctele care ni s-au părut
bune”… „De aceea, ținând la unele forme vechi
(din tipul german, n.n.), fără să ne simțim atinși de
reproșul de «separatism regional» am alcătuit noile
regulamente ale facultăților luând ca bază pe cele
din Vechiul Regat și modificându-le numai întrucât
ni se părea că nu mai corespund cerințelor”20.
Lista candidaților propuși de Comisia
Universitară pentru funcțiile de profesori ai
Universității românești din Cluj a fost prezentată
Consiliului Dirigent. S. Pușcariu a fost dezamăgit
de atitudinea membrilor Consiliului Dirigent, căci
singur Octavian Goga cerea ca propunerile
Comisiei Universitare să fie primite. Șeful
resortului, Valeriu Braniște „se lăsa influențat de
toți candidații respinși, care au venit să i se
plângă”. Alții își promovau interesele personale21.
În jurul datei de 21 august 1919 s-a finalizat
aprobarea de către Consiliul Dirigent a măsurilor
de reorganizare/ românizare a Universității din
Cluj22.
În cursul lunii septembrie 1919, viitorii
profesori ai universității au venit în oraș. Cu
dificultate li s-au găsit locuințe, căci tot atunci
Consiliul Dirigent își muta reședința de la Sibiu la
Cluj. La 30 octombrie 1919, Sextil Pușcariu a fost
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ales rector al universității clujene, numită
Universitatea Daciei Superioare. În primul an de
activitate, 1919-1920, aceasta avea 4 facultăți și
1800 studenți, situație superioară universităților de
la Strasbourg și Bratislava, universități organizate
de francezi, respectiv cehi, în teritoriile naționale
eliberate de sub stăpânire străină23.
La 1 februarie 1920, s-au desfășurat serbările
inaugurale ale Universității din Cluj. Au participat
delegați ai statelor aliate. Acest fapt avea o
semnificație internațională întrucât, înaintea
semnării tratatului de pace cu Ungaria, Apusul
consfințea prin reprezentanții săi Universitatea
românească a Clujului.
Note:
1. Sextil Pușcariu, Memorii, Editura Minerva,
București, 1978, p. 408-409.
2. Ibidem, p. 392.
3. Ibidem, p. 358, 361, 389.
4. Onisifor Ghibu, Universitatea Daciei superioare...,
Sextil Pușcariu, în op. cit., p. 388, arată deficiențele
memoriului.
5. Sextil Pușcariu, Memorii, Editura Minerva,
București, 1978, p. 437.
6. Ibidem, p. 408
7. Ibidem, p. 410, 358, 361, 389. Victor Babeș, prof.
univ. la București, avea prea mulți dușmani puternici și era
în vârstă.
8. Ibidem, p. 437.
9. Ibidem, p. 388.
10. Ibidem, p. 390.
11. Ibidem, p. 444.
12. Ibidem, p. 446, 449.
13. Ibidem, p. 450.
14. Documentul în Sextil Pușcariu, Memorii, Ed.
Minerva, Buc., 1978, p. 398-399.
15. Documentul în S. Pușcariu, op.cit., p. 399-400.
16. Documentul în S. Pușcariu, op.cit., p. 400-401.
17. Documentul în S. Pușcariu, op.cit., p. 402-407.
18. Sextil Pușcariu, Memorii, Ed. Minerva, Buc., 1978,
p. 388.
19. Ibidem, p. 450, 451.
20. Ibidem, p. 417, 418.
21. Ibidem, pp. 453, 454.
22. Ibidem, p. 457.
23. Ibidem, p.460-463.
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CONSERVATORI
MOLDOVENI ŞI OLTENI
ÎN ANUL 1866
Simion-Alexandru GAVRIȘ
Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca
domn al Moldovei și Valahiei (1859) și, mai ales,
rapida centralizare instituțională petrecută trei ani
mai târziu au avut efecte dramatice asupra vieții
publice, a dinamicii sociale, a mentalităților și, nu în
ultimul rând, a economiei fostului principat
moldovean. Instituțiile sale politice, administrative
și judecătorești au dispărut sau au fost subordonate
celor din București. Existența Mitropoliei de la Iași
a fost, în următorii ani, pusă în repetate rânduri sub
semnul întrebării, ea fiind considerată, de unii
oameni politici, un vestigiu „separatist”. Același
lucru s-a întâmplat cu arhivele Moldovei (deși
acestea erau, acum, subordonate instituțiilor
centrale, iar multe dintre fondurile lor fuseseră
transportate în noua capitală). Dezvoltarea
economică a județelor de la nord de Milcov a fost
serios afectată – lucru firesc în condițiile în care
centralizarea strictă a instituțiilor fusese introdusă în
absența unor căi de comunicație rapide care să lege
Moldova de noul centru al țării. Primele căi ferate
moldovene au fost date în folosință abia după opt
ani de la „unificarea administrativă”, întârzierea
afectând nu doar transportul oamenilor, mărfurilor și
informațiilor, dar provocând și un deficit de
reprezentare: absența deputaților și senatorilor
moldoveni de la lucrările Parlamentului a fost, în
acei ani, un fapt obișnuit. În sfârșit, marginalizarea
regiunii a stat la originea unei mentalități defetiste și
a unui complex de inferioritate vizibile și astăzi.
Unificarea instituțiilor și dificultățile care au
acompaniat-o nu au însemnat dispariția
particularităților regionale moldovenești și a
solidarităților specifice țării care tocmai își
încheiase existența politică. Deloc surprinzător,
rezultatele nedorite ale actului din 1862 au stimulat
chiar conservarea lor. Mai ales în asocierile partinice
și în luările de poziție ale moldovenilor în probleme
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privitoare la destinul vechiului principat și la poziția
fostei sale capitale în cadrul statului român este
vizibilă o anumită specificitate, puternică mai ales în
primii ani de după centralizare, dar care nu avea să
dispară niciodată cu totul.
Anul 1866 a fost cu deosebire prielnic
manifestării clivajelor regionale1. Detronarea
domnului Alexandru Ioan Cuza (11/23 februarie),
fără ca succesiunea sa să fie în vreun fel asigurată, a
generat un vid politic, care a alimentat
incertitudinile cu privire la viitorul statut al
Principatelor Unite. Criza financiară în care se afla
țara și funcționarea de multe ori defectuoasă a
instituțiilor și legilor introduse într-un ritm accelerat
începând din 1864 nu au îmbunătățit, desigur, cu
nimic situația. La 3/15 aprilie, o revoltă armată,
urmărind anularea Unirii Principatelor sau, cel
puțin, a majorității consecințelor sale, a izbucnit la
Iași. Faptul că mișcarea a fost, foarte probabil,
susținută de Rusia și veleitățile domnești ale unuia
dintre liderii săi2 explică mai degrabă circumstanțele
în care ea a prins contur decât originea sa. Insurecția
era expresia unor nemulțumiri concrete, legate atât
de pierderea statutului de capitală de care Iașii se
bucuraseră, cât și de impresia generală (și deloc
nejustificată) de declin comună tuturor
observatorilor Moldovei epocii. Boicotul aproape
general al locuitorilor Iașilor la plebiscitul pentru
validarea desemnării lui Carol I ca domn al
Principatelor Unite, desfășurat tot la începutul lunii
aprilie, confirmă popularitatea „separatismului” în
„orașul Unirii”.
Revolta de la 3 aprilie a fost urmată de un val de
promisiuni din partea autorităților centrale privind
facilități
fiscale,
construirea
de
șosele,
navigabilitatea Prutului, mutarea școlii militare de la
București la Iași și, mai ales, transferarea Înaltei
Curți de Casație și Justiție în vechea capitală – o
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cerere care fusese adusă în dezbaterea Parlamentului
încă din 1862. Puține dintre aceste făgăduințe au
devenit realitate în următoarea perioadă. Școala
militară a fost mutată, într-adevăr, la Iași, doar
pentru a fi adusă înapoi la București în 1872. În ceea
ce privește Curtea de Casație, „strămutarea” sa a
fost luată în dezbatere, după sosirea lui Carol I în
Principate, de Adunarea care a votat prima
Constituție a statului român, doar pentru a fi
înlocuită cu o propunere privind acordarea de
compensații financiare Iașilor pentru pierderile
suferite de pe urma centralizării.
În aceste condiții, nu este deloc surprinzător că
regionalismul a rămas, în preajma organizării
primelor alegeri generale ale noii domnii, unul
dintre elementele principale de structurare a
grupărilor și discursului politic. „Separarea” moldomunteană a fost vizibilă mai ales printre
conservatori, și aceasta din două motive. În primul
rând, „dreapta” moldoveană a adoptat, cel puțin întro primă fază, o poziție mai accentuat regionalistă
decât „fracțiunea liberă și independentă”, rămasă, în
contextul temporarei marginalizări a lui Mihail
Kogălniceanu și a simpatizanților săi, principala
grupare liberală de la nord de Milcov. În al doilea
rând, clivajele între foștii simpatizanți și foștii
adversari ai lui Alexandru Ioan Cuza („maiștii și
februariștii”), dar și între adepții și adversarii
principelui străin erau mai pregnante în rândul
liberalilor, constituind, pentru moment, un element
de dezbinare mai important decât diferențele
regionale. Deși grupările liberale au rămas, ca și
cele conservatoare, separate de vechea frontieră,
diferențele (și disputele) de extracție regionalistă nu
au avut asupra lor același impact ca în cazul
conservatorilor.
Prima încercare de organizare politică a
„dreptei” a avut loc, după cum era și de așteptat, la
București. La 18/30 august 1866, și-a început astfel
apariția ziarul „Ordinea”, editat de așa-numitul
„comitet al ordinii”. Componența sa nu era, formal,
unitară din punct de vedere regional: alături de
muntenii Gheorghe Costaforu, Dimitrie Ghica,
Aristide Pascal, Alexandru Știrbey și Constantin
Brăiloiu apăreau moldovenii Lascăr Catargiu și
Manolache Costache Epureanu. Rolul celor doi pare
să fi fost totuși destul de modest: nici unul dintre ei
nu a semnat articole publicate în paginile gazetei și
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nici nu a participat la întrunirile electorale ale
comitetului.
La doar câteva zile după apariția „Ordinii”,
conservatori ieșeni au format un comitet electoral,
care s-a grăbit să își editeze propriul periodic. La 24
septembrie/6 octombrie apărea, astfel, la Iași, ziarul
„Constituțiunea”3. Profilurile celor două „partide” –
ieșean și bucureștean – erau foarte diferite.
„Comitetul ordinii” era dominat de politicieni
experimentați: Gheorghe Costaforu, Constantin N.
Brăiloiu, Lascăr Catargiu, prințul Dimitrie Ghica și
Manolache Costache Epureanu fuseseră miniștri:
ultimii trei deținuseră chiar postul de prim-ministru.
Mai toți membrii comitetului erau foști adversari ai
lui Alexandru Ioan Cuza și, desigur, unioniști
convinși.
Cel mai proeminent membru al grupului de la
„Constituționariul” era, în schimb, beizadea Grigore
Mihail Sturdza, fost candidat la domnie, trecut
printre susținătorii unirii abia după alegerea lui Cuza
ca domn. Alți membri și simpatizanți ai comitetului
electoral ieșean (Vasile Pogor, Teodor Rosetti, Titu
Maiorescu, frații Iacob și Leon Negruzzi) erau
membri ai celebrei societăți literare „Junimea”. Cei
mai mulți dintre ei erau debutanți politici,
remarcându-se ca unioniști în timpul mișcării din
3/15 aprilie, dar și ca regionaliști moldoveni, în
timpul dezbaterilor Adunării Constituante. Mai
mulți deputați apropiați de „Junimea” ieșeană
demisionaseră astfel după eșecul proiectului de
mutare la Iași a Înaltei Curți de Casație și Justiție. La
fel procedase și un alt membru al comitetului
electoral ieșean, Gheorghe Mârzescu, vechi
colaborator al lui Mihail Kogălniceanu. În sfârșit,
Dimitrie Cornea, Iordache Beldiman și Costache
Negruzzi aveau cu toții un trecut separatist mai mult
sau mai puțin recent și „respectabil”. La fel ca
Grigore Sturdza, cei trei erau politicieni
experimentați: toți făcuseră parte, în diverse
momente, fie din guvernul moldovean, fie din cel
central, de la București. Nu în ultimul rând,
diferențe importante între membrii comitetului
apăreau în ceea ce privea poziționarea față de fostul
domn. Un cumnat al lui Cuza (Teodor Rosetti) se
găsea astfel alături de un văr de-al principelui
detronat (Dimitrie Cozadini) și de cunoscutul
„februarist” Vasile Pogor.
Cele două grupări aveau în comun neîncrederea
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față de metodele „revoluționare” de schimbare
socială, de „perturbările violente”, preferând
„progresul fără zguduiri”, „pășirea măsurată și
prudentă”. Diferențe importante apăreau în ceea ce
privea problema centralizării politico-administrative
și, mai ales, locul Moldovei și al Iașilor în cadrul
statului român. Comitetul electoral din jurul
„Constituțiunii” avea o clară orientare regionalistă.
Programul ziarului relua revendicarea mutării Curții
de Casație la Iași și se pronunța în favoarea
descentralizării administrative.
Mai
mult,
conservatorii moldoveni se arătau dispuși să
colaboreze „cu acel din comitetele din București a
căruia principii politice vor fi în acord cu ale sale”,
păstrându-și însă totala „independență” față de el și
rămânând deciși să reprezinte „trebuințele și (...)
cerințele speciale” ale Moldovei. În acest scop, ei
plănuiau să înființeze comitete electorale, puse sub
coordonarea celui din Iași, în toate județele regiunii.
Oamenii „Ordinii” bucureștene nu au fost,
desigur, prea încântați de apariția comitetului ieșean
și de poziția sa explicit regionalistă. Încă de la 6/18
septembrie, redactorii ziarului își exprimau
rezervele față de inițiativa „colegilor” moldoveni,
considerată izolaționistă și insensibilă la necesitatea
unei „acțiuni generale pentru tot ce e România”. Mai
mult, în toamna lui 1866 au apărut în „Ordinea” mai
multe materiale cu un caracter explicit
antiregionalist. La 8/20 și 13/25 septembrie,
Constantin N. Brăiloiu, unul dintre membrii
comitetului din București (și autorul programului
ziarului editat de el), a publicat un articol în două
părți dedicat combaterii unor solicitări adresate de
membrii municipalității ieșene noului domn, Carol
I. Nu doar mutarea Curții de Casație ori cereri și mai
îndrăznețe ale ieșenilor (învestirea domnului la Iași,
stabilirea reședinței sale vreme de jumătate de an în
vechea capitală a Moldovei) erau combătute de
autor, ci și pretenții mult mai modeste (terminarea
clădirii noii Mitropolii din Iași sau a cazarmei). Un
articol și mai refractar la ideea descentralizării și a
„compensațiilor”, de această dată nesemnat, a fost
publicat în ziarul de la București la 24 noiembrie/6
decembrie.
Pozițiile divergente pe care le-au adoptat față de
„problema moldovenească” au făcut ca grupările
conservatoare de la Iași și București să aibă trasee
distincte. Oricum, succesul lor în afara orașelor în

care își aveau reședința a fost limitat. Comitetul din
București a înființat „filiale” doar la Ploiești și
Pitești, iar cel de la Iași – la Vaslui. Ambele grupări
au reușit să obțină câteva locuri în parlamentul
convocat la 15 noiembrie 1866. Alegerile au dat, pe
de altă parte, semnalul dispariției ziarului editate de
conservatori. „Constituțiunea” și-a anunțat
suspendarea la 14/26 decembrie. „Ordinea” a avut o
„agonie” ceva mai lentă: Gheorghe Costaforu,
Constantin N. Brăiloiu și Dimitrie Ghica au părăsit,
pe rând, redacția. Conținutul gazetei s-a diluat și el,
treptat, publicarea sa încetând cu totul după data de
2 februarie 1867.
Cel puțin până în anii 1870-1871, conservatorii
nu aveau să fie capabili de o acțiune coordonată la
nivel național. Diferențele regionale – izbucnite din
nou la începutul anului 1867, cu ocazia reluării
dezbaterii privind reședința Curții de Casație – au
jucat un rol important în fragmentarea „dreptei”.
„Fuziunea” avea să se realizeze treptat. Până în 1871,
grupările conservatoare au căpătat o coerență
suficientă pentru a asigura sprijin politic celui dintâi
guvern stabil din istoria României (condus de Lascăr
Catargiu), iar în 1880 a fost organizat Partidul
Conservator. Regionalismul a rămas, pe de altă parte,
o trăsătură constantă a conservatorismului – și, în
general, a politicii din România. Proiecte legislative,
asocieri politice și civice, interpelări, proteste și
revendicări l-au avut, în continuare, ca fundament.
Fără a reuși să influențeze în mod semnificativ
caracterul administrației românești, dominată de idei
și practici centraliste, el a constituit o tradiție
paralelă, o alternativă prezentă în dezbaterea publică
pe întreaga durată a modernității românești.
Note:
1. Pentru amănunte, vezi Mihai Chiper, „Valahii ne-au
înșelat”. Chestiunea compensațiilor Iașului în acțiunea
politică moldovenească după unire (1862-1874) (I), în
Archiva Moldaviae”, X, 2018, p. 111-174 (mai ales p. 127143).
2. Mihai Dimitrie Sturdza, Rusia și tentativele de
despărțire a Principatelor Române (1864-1866), în Rușii,
masonii, mareșalul și alte răspântii ale istoriografiei
românești, București, 2013, p. 52-97.
3. Simion-Alexandru Gavriș, „Pășire măsurată și
prudentă”: conservatorii, junimiștii și gazetăria politică
ieșeană la 1866, în „Convorbiri literare”, nr. 7 (283), iulie
2019, p. 144-147.
ISTORIE
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SULTAN CATTO
Este profesor universitar, cercetător și poet. A studiat fizica matematică la Universitatea Yale, fiind doctor în fizica
particulelor elementare, aria supersimetriei dinamice, cu contribuții importante în matematică, aria teoriei spectrale a formelor automorfe și geometrie octonionică, cu aplicații în mecanica cuantică. Este profesor la univesitățile Yale și
Columbia, și Visiting Professor al Universității Rockefeller. Poemele sale au fost publicate în Yale Poets, dar și în
alte reviste și antologii internaționale de poezie [Noches de Cornelia, An Anthology of Contemporary Poetry, The Seventh
Quarry (Ţara Galilor), Bhosphorus, Paterson Literary Review, Long Island Sounds, Israeli Poets, Korean Expatriate
Literature, și Shabdaguchha (revistă literară bengaleză)]. Primul volum de poezie publicat de Catto este La umbra vorbelor rostite/ Under the Shadows of Your Falling Words (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Godot, 2008),
urmat Ecoul/ Echo (Westport, CT: Hutton Electronic Publishing, 2012), publicat în ediție bilingvă (engleză-spaniolă),
cu titlul Echo/ Eco. Urmează alte două volume, apărute la Editura HEP, în 2013: Rătăciți în timp/ Escape into Time/ și
Ecou/ Echo, în ediție bilingvă (engleză-japoneză). Poemele sale, multe scrise iniţial în limba turcă, au fost traduse în bengali, chineză, italiană, japoneză, coreeană, spaniolă, mongolă. Poezia sa a fost nominalizată la premiul Pushcart.

SCRISOARE CĂTRE UN VECHI PRIETEN
Furam mere. Ședeam cu buze arse
în locuri de noi, copii rătăciți, ocupate,
împărțeam fructele cu guri înfometate.
Pisicile străzii se întindeau în poala noastră.
Vîntul de octombrie ne mîngîia obrajii,
ducîndu-ne sufletele în adîncul marelui ocean,
lăsîndu-le acolo să crească spre a da rădăcini.
În vremurile magice de altă dată
doar două lucruri ne doream:
tărie și slăbiciune.
Închideam ochii cîteodată,
sub apele sărate, cînd unii, cînd alții,
osîndindu-ne la întuneric.
Pămîntul sub noi cobora în somn.
Timpul trecea. Priveam în gol,
eram pierduți fără prieteni, fără muzică,
știința și poezia însă nu se dădeau bătute...
Acum aproape fără prieteni, iată-ne
crescînd între unduirile apei
apărînd prin explozia găurilor negre din sufletele noastre,
lăsînd în urmă o viață traită:
un poem scurt,
un cîntec,
o scrisoare nescrisă.

CÎND LUMINILE SE STING
Trăiesc într-o colivie, învățînd caligrafia,
străduindu-mă să înțeleg limba păsărilor, mintea
planînd deasupra acelor munți întunecați de după nori,
trecerea urîtului cînd ploaia primăverii spală praful
adunat peste poemele nescrise, intrarea în lume
fără nicio noimă, cu sufletul fără grădină cu paie,
pernă, ori culcuș.
Fericit în locul îngrădit, cu sufletul plin de calde
dorinți,
de ce mi-aș tulbura inima cu zborul înspre alte zări,
cînd nici bine n-am venit la grădinița de copii,
de ce aș lăsa cețurile să nu-mi dea pace,
de ce lumii nevăzute,
poemelor care se-ncolăcesc, țintuiesc, adună colbul?
De-mi cade o singură pană de cealaltă parte,
de ce m-aș apleca peste margine după ea?
O voi lăsa acolo să fie pana poetului meu, înmuiată
în călimara cu cerneală albastră de pe birou,
sub oglinda arătîndu-i silueta,
umerii goi, amețitori, aplecîndu-se
După ce ea își ia rămas bun, acoperindu-mi colivia,
aș putea să redescopăr frumusețea imensă a acelui
peisaj,
să devin caligraf, să dezvălui plăsmuiri,
să torn un pahar cu vin, să dansez odată cu pămîntul,
inventînd drumuri noi, lăsînd cîteva pene să cadă.
Prezentare și traduceri: Olimpia IACOB
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DOMNUL MINISTRU
IESE ÎN ORAȘ
Mircea PLATON
Recent, dl senator, fost Ministru al Educației,
Liviu Marian Pop s-a avântat, din băncile
Parlamentului, pe aleile Fb-ului în căutare de voturi.
Și a poposit pe pagina grupului „Învățământ
Preuniversitar” pentru a adresa caldele sale urări de
sănătate și progres profesorilor exasperați de noile
cerințe impuse de deșcolarizarea online a României.
După cum era de așteptat, micul, însiropatul și
învelitul în susan mesaj al dlui senator a fost primit
cu scepticism, revoltă și chiar greață de profesori.
Iritat, dl senator a dovedit încă o dată că în
compoziția chimică a melifluențelor electorale de
circumstanță ale nomenclaturii actuale se ascunde
venin din cel mai coroziv.
Unei doamne profesoare care scrie: „Pe vremea
când erați unul de-al nostru parcă vă simțeam mai
aproape de noi, cadrele didactice. De când ați intrat
în senat sunteți unul de-al lor”, dl. Liviu Marian Pop
îi răspunde: „fiecare cu simțurile lui!”.
La comentariul plin de năduf al unei doamne
profesoare care mărturisește: „Eu în locul lui
tăceam”, dl senator Liviu Marian Pop răspunde cu
imbatabila dialectică a unui țânc de cinci ani care
știe că „ba tu”: „Reciproca este adevărată”. Dna
profesoară revine și întreabă, civilizat și punctual:
„Vi se pare că ați făcut ceva pentru profesori când
erați la putere?”, la care dl Liviu Marian Pop indică
triumfător: „Un mic exemplu” și copie un link către
o știre de pe România TV despre programul
„Curriculum relevant, educație deschisă”
(C.R.E.D.).
La observația mai multor profesori cum că acest
program de „formare continuă” este doar un mod de
a sifona bani în direcția experților/ „formatorilor”,
dl. Liviu Marian Pop, actualmente președinte al
Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport
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din Senat, lămurește doct: „Avem programe școlare
noi. Cred că e nevoie de formare continuă mereu
[…] pentru învățământul gimnazial s-au schimbat
multe, plus că s-au introdus discipline noi. În același timp e nevoie de programe pentru opționale
transdisciplinare și interdisciplinare”.
Răspunsul profesorilor e că noile programe școlare sunt doar vechile programe școlare ciuntite și
amalgamate astfel încât să nu se mai înțeleagă
nimic: „Sunt scoase aiurea niște lecții, mutate dintro clasă în alta și bramburite la maxim lecțiile
rămase. Asta nu e noutate care să necesite formare.
Nu există o coerență în nimic. Copiii nu au manuale, deși se schimba programele de 9 ani!!!!
Subiectele de la evaluarea națională au un grad
destul de ridicat de dificultate, iar la cursurile de
formare ni s-a prezentat manualul de clasa a cincea
care are un copăcel cu numere și am fost instruiți să
ne jucăm cu copăcelul ăla. Noi nu mai pricepem ce
se vrea de la noi, poate pentru asta vreți să ne tot
formăm.”
Dincolo de inexplicabilele maniere ale dlui senator Liviu Marian Pop, care este atât de desprins de
realitate încât nici nu simte nevoia de a nu-și jigni
sau antagoniza potențialii alegători sau oameni cu
care va trebui să lucreze în caz că ajunge din nou
ministru al Educației, ce se desprinde de aici este,
din nou, preocuparea continuă a spumei politice din
România de a haotiza învățământul în numele unor
false imperative profesionale. Practic, reforma
înseamnă destructurarea armăturii pedagogice a
învățământului și parazitarea proceselor sale educative. Pedagogia clasică este data peste cap, iar activitatea didactică este căpușată cu ajutorul experților,
softurilor, programelor de pregătire continuă, manualelor alternative și auxiliarelor, oengeurilor pro-
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motoare de toleranță la incultură și diversitate de
incompetențe și așa mai departe.
Școala clasică, de care România s-a bucurat din
1864 până prin 1995, este un loc unde elevii își cultivă inteligența și discernământul, intelectual și
moral, prin contactul cu tot ce e mai bun din tradiția
intelectuală a națiunii și umanității.
Școala corectă politic tinde să fie un loc unde
sunt educați și părinții, alături de elevi, în sensul
tendințelor progresiste, bazate pe lepădarea de orice
patrimoniu classic și de orice repere stabile. E un
loc de unde, sub pretextul educării elevilor, se
iradiază ideologie radicală și în familie. Ba, după
cum se vede, școala este un loc unde nu elevii, ci
profesorii trebuie să învețe mereu, să se lase
reeducați. Scopul școlii de tip nou, activ,
experimental, progresist, este acela de a educa
profesorii, continuu. E înscrierea întregii societăți
în fluxul unei îndoctrinări fără sfârșit.
Dl. Liviu Marian Pop trimite, prin linkul cu care
se laudă, către programul C.R.E.D., aflat în plină
desfășurare în ciuda schimbărilor de gardă partinică
la guvernare. Și citim, în acel articol din 14
noiembrie 2017: „Ministrul Educației Naționale,
Liviu Marian Pop, și ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, au semnat marți, 14
noiembrie, la Palatul Parlamentului, contractul de
finanțare privind derularea proiectului strategic
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”
(CRED). Proiectul, al cărui obiectiv este abilitarea
curriculară a 55.000 de cadre didactice din
învățământul primar și gimnazial, se va derula în
perioada 2017-2021 și are un buget de aproximativ
42 milioane de euro”. Dl. Liviu Marian Pop declara:
„Având în vedere că am rescris toate programele
școlare pentru învățământul primar și gimnazial,
este absolut necesară și formarea cadrelor didactice,
fapt pentru care avem un proiect european aprobat.
55.000 de cadre didactice vor intra în formare.
Dintre acestea, 15.000 din învățământul primar și
40.000 din învățământul gimnazial. În așa fel încât
[…] s-a închis cercul: programe noi, cadre didactice
formate pe aceste programe noi, evident infrastructura școlară, mijloacele și materialele necesare unei
noi perspective educaționale. Este un proiect pe
patru ani. Vom avea aproape 2.000 de formatori,
experți străini, inclusiv din Finlanda – pentru că
știm că acolo este un model de bună practică a
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învățământului. […] anul acesta noi finalizăm planurile-cadru pentru învățământul liceal, urmând ca
anul viitor să finalizăm programele pentru
învățământul liceal și să continuăm, începând cu
2020, noua reformă școlară. Am început-o în 2012
cu clasa pregătitoare, am rescris planurile-cadru și
așa avem 7-8 ani de zile rescris tot curriculumul
național care este învechit și uneori depășit pe
foarte multe componente””
Programul C.R.E.D. vine și cu stimulente
financiare pentru profesorii care se aliniază noii
direcții: „Pentru desfășurarea activităților de formare vor fi alcătuite 2.750 grupe de profesori în
toate județele și în Capitală. Numărul total de ore de
formare la nivel național este de 330.000, implicând
aportul a 900 de formatori. Toți cei 55.000 de participanți la cursurile de formare vor primi o subvenție în cuantum de 600 de lei. Suplimentar, pentru cadrele didactice generatoare de bune practici
vor fi acordate 150 de premii. De asemenea, vor fi
elaborate 18 ghiduri metodologice care acoperă
toate disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru
pentru învățământul primar și gimnazial, respectiv
7.200 de resurse educaționale deschise (RED) pentru toate disciplinele. Acestea vor fi accesibile
elevilor și cadrelor didactice atât în centrele de
resurse educaționale deschise, cât și pe o platformă
on-line de e-learning.”
Așadar, ce avem în față este un fost ministru al
Educației și actual senator și președinte al Comisiei
pentru învățământ, știință, tineret și sport din Senat
care, confruntat de către profesori cu propriul bilanț
sărăcăcios, se apără trimițând către marea sa
realizare: programul prin care se caută
condiționarea profesorilor în sensul dezastruoasei
reforme a învățământului. „Se închide cercul”, ne
anunța dl ministru: programe noi, manuale noi,
mijloace de predare adecvate acestor noi
instrumente. Se închide cercul de parcă se strânge
lațul.
La capătul absolvirii acestui program, toți vor
spune, în cor: „C.R.E.D. în deșcolarizarea
României!”
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UMANISMUL TEHNIC
ÎN GÂNDIREA
LUI JACQUES ELLUL (I)
Dan TOMULEŢ
Se spune în Scripturile creştine că munca ar fi un
blestem şi un semn al căderii omului din harul
primordial, o afirmaţie pe care capitalismul s-a
grăbit să o respingă, transformând munca într-o
virtute. Această schimbare de orientare a fost
posibilă şi a devenit chiar convingătoare, deoarece
munca a fost asociată cu onestitatea, devenind
muncă cinstită, şi de asemenea pentru că a fost
alăturată creativităţii, aceasta fiind o modalitate de
exprimare şi edificare a personalităţii umane.
Trebuie totuşi să recunoaştem că, în toate aceste
combinaţii, nu munca însăşi este elementul
atrăgător, ci mai degrabă lucrurile în compania
cărora apare. Fără îndoială, când creştinismul afirmă
că munca este o povară, el o priveşte ca atare, în
toată goliciunea ei, lipsită de podoabele respectabile
cu care o garniseşte capitalismul. Că munca ar fi, în
ea însăşi, un lucru neatrăgător este o idee puţin
apreciată de beneficiarii şi apostolii maximizării
profitului, dar, dacă nu ar fi fost aşa, ea nu ar mai fi
avut nevoie de podoabele respective şi nimeni nu sar mai fi plâns că răsplata nu e măsura muncii
depuse. Să înţelegem atunci că inactivitatea ar fi
superioară muncii? Fără îndoială că nu,
superioritatea ei constând în faptul că poate fi
asociată cu creativitatea, caritatea şi onestitatea. Ea
devine însă împovărătoare atunci când este asociată
cu maximizarea profitului, moment în care se
transformă în robie, un lucrul care nu cadrează cu
aspiraţiile fundamentale ale omului.
În societatea contemporană, munca nu este însă
prestată doar de dragul productivităţii şi al
profitului, ci şi într-o stare de subordonare a omului
faţă de maşină, principalul instrument al
productivităţii. Maximizarea profitului pretinde
eficienţa maşinii, iar eficienţa maşinii pretinde
subordonarea omului faţă de maşină. În aceste
condiţii, desigur, munca nu mai este o activitate
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creatoare, decât pentru foarte puţini, ci se
transformă într-o gesticulaţie de rutină, al cărei scop
ultim executantul nu-l mai înţelege şi nu şi-l mai
poate asuma creator. Este adevărat, că munca în
subordinea maşinii nu mai este grea, însă este la fel
de adevărat că ea rămâne în continuare obositoare,
plicitisitoare şi, mai presus de orice, legată de ceas,
cea mai teribilă dintre maşinile modernităţii. În
munca actuală, omul nu mai realizează nimic, ci
îndeplineşte doar o funcţie neutră, în ritm accelarat,
fiind adesea împins până dincolo de limitele
rezistenţei sale psihice.
Fiinţa umană este creată să trăiască în mijlocul
naturii, nu în atmosfera stresantă a laboratoarelor
manufacturii. În prezent, ea trăieşte însă într-un
mediu care nu mai este al ei şi în care este supusă
unor tensiuni cărora nu este pregătită în mod natural
să le facă faţă. Nimeni nu contestă că omul a muncit
întotdeauna, dar munca în subordinea şi în ritmul
maşinii pretinde din partea lui alte însuşiri decât cele
cerute de munca tradiţională. Asaltat de progresul
tehnicităţii, omul obişnuit e solicitat în ritmuri şi
moduri niciodată întâlnite în istoria lui. Un astfel de
efort cultivă în fiinţa omenească absenţa de sine, dar
în acelaşi timp şi un exces de voinţă şi de atenţie
maximă. Există opinia că muncitorul actual îşi
cultivă personalitatea în timpul liber, însă această
personalitate, în cazul în care are motive să apară în
timpul liber, nu trebuie să-l însoţească şi la locul de
muncă, ceea ce înseamnă că sistemul tehnicităţii
cultivă în om o disociere între activitate şi
personalitate, între inteligenţă şi acţiune. Într-o
astfel de stare, forma dominată a conştiinţei umane
devine reveria, iar munca ajunge o activitate
amputată din viaţă. Omul nu mai figurează la locul
de muncă, ceea ce constituie o crimă spirituală
împotriva naturii sale, pentru că, în condiţii normale,
personalitatea se construieşte şi se manifestă prin
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muncă. Fără creativitate, omul nu mai este om; or
puţini sunt cei care mai sunt astăzi creatori.
Desigur, civilizaţia tehnologică a înţeles că între
pretenţiile ei şi natura umană există un conflict. Ea a
înţeles că acest conflict se va transforma, mai
devreme sau mai târziu, într-o frână a dezvoltării ei
şi că, pentru a evita lucrul acesta, trebuie să ia
măsuri destinate rezolvării acestei probleme.
Civilizaţia tehnicizată se luptă să devină suportabilă,
iar în scopul acesta a încercat iniţial să adapteze
maşina la om, sporind confortul la locul de muncă şi
reducând numărul orelor de serviciu, un lucru care,
mai nou, este din ce în ce mai puţin respectat; pentru
că e în firea lucrurilor ca interesele companiei să
treacă înaintea intereselor individului uman.
Adaptarea maşinii la om reprezintă însă o strategie
cu rezultate puţine, pentru că maşina rămâne
maşină, iar pretenţiile ei asupra operatorului rămân
pretenţiile unei maşini, or tocmai aceasta este
problema. O strategie cu mai multe şanse de izbândă
ar fi adaptarea omului la maşină, pentru că, în
complexul om-maşină, omul este elementul flexibil;
şi aşa se naşte umanismul tehnic, adică, încercarea
de adaptare a omului la maşină, împreună cu toate
mijloacele şi cu toate consecinţele ei. Este o formă
de umanism, pentru că are drept scop îmbunătăţirea
condiţiei umane, şi este tehnic, pentru că această
îmbunătăţire are la bază împăcarea omului cu
maşina, nu cu altceva. În relaţia lui cu dispozitivul,
omul trebuie să dea totul, iar pentru ca lucrul aceasta
să nu fie împiedicat de nemulţumirile fiinţei umane,
trebuie create condiţii psihice şi sociale
corespunzătoare. Sunt necesare tehnici de ridicare a
moralului. Cu alte cuvinte, pentru ca omul să
funcţioneze la capacitate maximă, el trebuie amăgit,
iar amăgirea trebuie să-l transforme într-un slujitor
fericit al maşinii. Amăgirea aceasta nu este atât
rodul unor spirite malefice, deşi sunt mulţi oameni
care fac lucrul acesta în deplină cunoştinţă de cauză,
aceasta fiindu-le meseria. Ea este, mai degrabă,
rodul unui malefic devenit element inalienabil al
funcţionării sistemului.
În formele sale cele mai generale, adaptarea
omului la maşină îmbracă haina miturilor: mitul
progresului, mitul dezvoltării sustenabile, mitul
democraţiei, mitul bunăstării, mitul materialismului
sau mitul ştiinţei care ne rezolvă toate problemele.
Aceste ficţiuni şi utopii sunt produse, mai întâi, de
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sociologi, economişti, politicieni şi filosofi, după
care sunt prealuate de presă şi turnate fără încetare
în urechile tuturor, până la transformarea în
adevăruri cunoscute de oricine. Rostul acestor
mituri este să creeze omului o lume în care tehnică
să pară o necesitate, chiar singura soluţie
imaginabilă a problemelor umane. Aceste mituri
produc în jurul omul o ţesătură de mentalităţi, idei şi
atitudini, care-l împiedică să mai ia contact cu
realitatea. Miturile devin ele însele realitatea, cadrul
general în care se dezvoltă apoi opinia publică şi cea
personală. Astfel de mituri l-au învăţat pe om să-şi
adore marile realizări tehnice; să fie mândru de ele
şi de sine şi să dezvolte astfel o etică şi chiar o
religie, presupus raţională, a lucrurilor bune pe care
le-a făcut şi le face. În fond, toate acestea compun o
simplă schemă de manipulare, destinată sporirii
productivităţii muncii, prin adaptarea omului la
maşină. Pentru ca acest mariaj să fie posibil, omul
trebuie ajutat ideologic să vadă maşina îmbrăcată
într-o adevărată rochie de mireasă, iar pe sine însuşi,
într-un costum de mire, deşi situaţia este cu totul
alta. Adevărul este că o tehnică folosită de un om
dezechilibrat lăuntric nu este utilizată cu maximă
eficienţă. Se impune, aşadar, refacerea echilibrului
interior al omului, printr-o reducere a interesului său
la interesul tehnicilor. Omul zdrobit de tehnicitate
reprezintă o piedică în calea dezvoltării şi a
manifestării ei. Soluţia este promovarea
umanismului tehnic, singurul în aparenţă capabil să
îndeplinească această misiune istorică. Progresul
maşinii depinde de remediile umaniste identificate,
pentru că, prin ele, omul devine tot mai organizabil.
În al doilea rând, pe lângă miturile tehnicităţii,
ajustarea omului la maşină este facilitată şi de atotprezenţa maşinii. Pentru ca omul să se cedeze pe
sine în favoarea tehnicităţii, tehnicitatea trebuie să
fie atot-prezentă, mai ales în locul în care omul
trăieşte cel mai mult şi în care-şi desfăşoară viaţa lui
intimă, adică, la el acasă. Chiar dacă întorcându-ne
acasă după orele de program scăpăm cât de cât de
regimul totalitar impus de maşină, aceasta nu
înseamnă că scăpăm şi de tehnicitate. Întreaga
noastră existenţă contemporană este cufundată în
operaţiuni tehnice şi este inundantă de produsele
maşinii. Locuinţa omului de azi este o adevărată
fabrică; cartierul său este o platformă industrială, iar
gospodinele nu mai gătesc în bucătărie, ci în
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adevărate laboratoare culinare. Vatra a ieşit până şi
din amintire, iar, după cum spunea Ellul, vinul a fost
biruit de Coca-Cola1. Trecem prin viaţă într-o
corabie a lui Noe, dar nu în compania fiinţelor
naturii, ci în tovărăşia dispozitivelor şi a produselor
de masă. Maşina a transformat integral mediul
nostru de viaţă, începând cu locuinţa şi sfârşind cu
alimentele, iar atot-prezenţa ei ne constrânge să ne
adaptăm la ea şi să o acceptăm în intimitatea noastră
sufletească.
Transporturile ne fac cosmopoliţi; explozia
demografică anulează solitudinea; dar mai presus de
orice, măsurarea exactă a timpului ne impune o
grabă constantă, arătătoarele ceasului fiind curele
din care se împleteşte astăzi biciul care brăzdează
spinarea robilor unui progres al cărui rost real nu-l
mai poate preciza nimeni. În trecut, timpul omului
era timpul naturii, dar ceasul a schimbat timpul
omului în timpul maşinii şi mişcarea naturală în
mişcare mecanică. Efectele sociale, psihologice,
morale şi intelectuale arată că omul nu se poate
adapta cu succes acestei civilizaţii. El nu poate
asimila maşina, dar este forţat să se adapteze unui
univers pentru care nu a fost creat. Este adevărat că
maşina l-a sofisticat pe om şi l-a împutenicit, însă
este la fel de adevărat şi că ea i-a răpit contactul
direct cu lumea reală şi chiar cu realitatea propriei
sale fiinţe. Sofisticarea şi complexitatea vieţii îi
fragmentează omului actual fiinţa, rolurile lui
sociale fiind tot mai multe şi tot mai diverse.
Sub această formă, omul este apoi masificat; nu
pentru că aşa e natura lui, ci din motive tehnice.
Până şi dispozitivele pe care le folosim ne masifică,
pentru că sunt aceleaşi. Masificarea nu se face însă
în spiritul frăţiei, ci în duhul competiţiei. Devenim
astfel în mod egal profitori de pe urma semenilor
noştrii, fapt care generează o formă agresivă de
echilibru social, cel al forţelor în conflict, şi ne
împinge treptat către un apogeu al anxietăţii şi
nesiguranţei. Din această cauză, locul comunităţii
este luat de juxtapunerea indivizilor, masificarea
omului urmând acest şablon individualist. Omul de
azi nu mai este un om în grup, ci un element într-un
sistem, deşi orice comunitate normală are la bază
satisfacţii împărtăşite, emoţionale şi intelectuale, în
absenţa cărora omul devine nevrotic. Colectivităţile
actuale sunt însă non-spontane, generate de nevoile
tehnicii, situaţie care dă naştere unei forme aberante
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de socializare. Dacă individul reacţionează
împotriva lor şi caută să rămână el însuşi, ajunge un
inadaptat şi va fi refuzat de societate. În schimb,
dacă se integrează social, se masifică. Evident,
opţiunile lui nu sunt prea multe.
Prin aceste forme de socializare, umanismul
tehnic pretinde relaţiilor umane să rămână
superficiale şi legate cât mai mult cu putinţă de
activitatea tehnică. Relaţiile nu trebuie să se
întemeieze pe idei sau tendinţe profunde şi nu
trebuie să aibă un temei extratehnic. Tehnica devine
treptat legătura dintre oameni. Comunităţile sunt tot
mai mult ale unor specialişti, fiecare cu limbajul şi
comportamentul ei. Individul pierde astfel viziunea
întregului şi i se amputează dimensiunea
profunzimii. Ajunge incapabil să-şi mai pună marile
întrebări ale vieţii. Orice element din suprafaţă
trimite la un alt element din suprafaţă. Cea de-a treia
dimensiune, dimensiunea profunzimii şi a
înţelepciunii, care a făcut gloria epocilor anterioare
iese acum din conştiinţa omului tehnicizat. Relaţiile
umane trebuie să fie strict raţionale. Nu trebuie să i
se îngăduie emoţiei, de exemplu, să tulbure
funcţionarea mecanismului. Relaţiile trebuie să
rămână impersonale; nu trebuie să fie bazate pe
alegeri şi preferinţe proprii, ci mai degrabă pe
motive de eficienţă instrumentală. Omul devine
mijloc pentru om, ceea ce înseamnă că omul tehnic
ajunge incapabil să întreţină relaţii cu adevărat
interumane. Relaţiile trebuie acceptate doar în
măsura în care favorizează progresul tehnicităţii, iar
tehnicizarea relaţiilor deschide uşa către
tehnicizarea celor mai intime aspecte ale fiinţei
umane.
Însăşi viaţa omului este astfel falsificată, fiind
forţat să intre în această matriţă relaţională, pentru a
se potrivi cu mai mult succes maşinii. Aceste relaţii
vor unge probabil cu mai mult succes maşinăria
tehnicităţii, însă ele nu-l vor ajuta pe om să-şi
recapete personalitatea, stima de sine sau
autenticitatea. După cum susţine Ellul, ele nu sunt
decât „o iluzie care secătuieşte dorinţa de mai bine a
individului”2. Îl învaţă pe om să se simte mai bine în
condiţiile muncii forţate şi să se imagineze fericit
într-un mediul în care nu ar trebui să fie. Este
încercarea de a zugrăvi sclavia în culori cât mai
asemănătoare cu nuanţele libertăţii, pentru a face
robia accptabilă. Se caută refacerea unităţii fiinţei
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umane, dar fără respectarea omului, care continuă să
fie cultivat doar ca o resursă tehnică.
Nu trebuie să ne mire faptul că subiecţii testelor
psiho-sociale care permit progresul acestor tehnci
sunt soldaţii, pentru că soldatul este un om scos din
mediul său obişnuit de viaţă. Este omul fără legături
sociale şi înstrăinat de personalitatea lui tradiţională;
este omul în condiţii de laborator, care formează o
nouă societate, o societate care poate fi studiată de
la început. Odată cu uniforma, el adoptă o nouă
psihologie. Apoi, lucrurile învăţate pe soldaţi sunt
aplicate în fabrici şi în alte organizaţii, relaţiile de
muncă fiind modelate după raporturile militare.
Mai mult, pentru a se obţine rezultate
mulţumitoare, creatura umană trebuie condiţionată
de la începutul vieţii şi până la sfârşitul ei. De lucrul
acesta se ocupă educaţia, tehnicile de consiliere
vocaţională şi propaganda. În vechea şcoală,
abordarea era totalitară. Profesorii aveau autoritate
şi erau temuţi de elevi; şcoala era un mediu ostil şi
un loc al muncii forţate; pedepse, manuale fără
ilustraţii, lecţii incomprehensibile învăţate pe de
rost. Acestea au fost însă metode lipsite de eficienţă
persuasivă. Cu ele, nu-l puteai cuceri pe elev. Noua
pedagogie, în schimb, cultivă fericirea elevului; săli
de clasă luminoase, profesori îngăduitori, muncă
plăcută. Acum, trebuie respectată personalitatea
copilului, iar experienţa învăţării se cuvine ea însăşi
personalizată. Elevul trebui călăuzit să descopere
singur lucrurile. Impedimentul de care se loveşte
această abordare este faptul că numai un pedagog de
mare talent poate folosi cu succes o astfel de
pedagogie, fapt care explică rezultatele ei mediocre.
În plus, învăţarea personalizată intră în conflict cu
testarea standardizată. Nu-i poţi învăţa pe elevi în
multe feluri, după care să le pretinzi să exceleze întrun singur fel. În acelaşi timp, în pofida
personalizării actului de învăţare, personalitatea
reală a tânărului nu se dezvoltă, aceasta din urmă
fiind adesea confundată cu aberaţiile lui
comportamentale. Apoi, elevul nu este educat în
vederea lui însuşi, ci în vederea sarcinilor care-l
aşteaptă, sarcini prescrise, evident, de sistemul
tehnicităţii. Tânărul nu este iluminat spiritual, ci
pregătit să se înhame la robia impusă de tehnicitate.
Ceea ce se realizează, aşadar, cu destulă eficienţă,
este adaptarea minţii elevului la mediul tehnicizat şi
subordonarea lui faţă de pretenţiile societăţii.
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Dispariţia metodelor totalitare din şcoală nu a
însemnat şi dispariţia totalitarismului, care îmbracă
astăzi forma pretenţiilor sistemului. Totalitar nu mai
este acum profesorul, ci birocratul; iar dacă înainte
puteai parlamenta cu profesorul, cu sistemul nu mai
poate parlamenta nimeni, nici chiar profesorii.
Totalitarismul a fost comutat dinspre persoana
educatorului către non-persoana instituţiei, însă
efectul major este acelaşi: conformismul. Toţi
trebuie să fim nişte supuşii fideli ai sistemului.
Iată de ce se menţionează din când în când
nevoia diminuării influenţei educative a familiei şi a
instituţiilor particulare de învăţământ. Elevul trebuie
obişnuit cu şerbia fericită faţă de jucăriile societăţii
de consum. Viaţa lui spirituală nu trebuie să
depăşească nivelul acesta. În locul unei vieţii
spirituale reale, el trebuie să dezvolte o conştiinţă
civică axată pe valorile producţiei materiale.
Conştiinţa civică autentică se realizează însă prin
maturizarea spirituală şi morală a omului, nu prin
forţarea aspiraţiei lui, cu scopul de a o potrivi exact
cu aspiraţia societăţii. În astfel de condiţii, educaţia
nu mai are scopuri umaniste, ci scopul de a produce
slujitori tehnicieni. În loc să i se ofere mecanisme de
protecţie împotriva invaziei maşinii, tânărului i se
distrug sistematic mijloacele de apărare, educaţia de
azi căutând să adapteze creierul uman la creierul
electronic. Este adevărat că adaptarea socială e
importantă pentru sănătatea mintală a copilului, dar
nu putem întemeia pe faptul acesta anularea
dreptului său natural de a fi educat în vederea lui
însuşi. Un sistem educativ care a călcat această
regulă nu mai este democratic, iar o societate
totalitară în mentalitatea şi expectanţele ei cultivă un
conformism pe măsură. Încercarea de a-l face pe om
fericit într-un mediu în care nu ar trebui să fie fericit
reprezintă o culme a înregimentării umane, şi acesta
este lucrul pe care umanismul tehnic se luptă să-l
realizeze.

Note:
1. Jacques Ellul, The Technological Society (New York:
Vintaje Books, 1964), p. 327.
2. Ibid., 356.
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-UL LUI NAE IONESCU
Ovidiu PECICAN
Dante, Shakespeare, Rabelais, Cervantes, Goethe
– adică marii autori de relevanță universală ai
Europei ce-și anunța, prin vocea lor, modernitatea –
au intrat relativ târziu în atenția oamenilor de cultură
români altfel decât prin traduceri. Practic, cu puține
excepții, ei au fost aduși în discuția publică abia în
sec. al XX-lea în eseuri sau studii mai ample, mai
comprehensive. Glosele ample ale lui G. Coșbuc
despre Divina comedie au intrat în circuitul culturii
tipărite abia postum, cu întârziere de decenii, după al
Doilea Război Mondial. Eseurile lui Tudor Vianu
despre unii dintre marii scriitori ai lumii, publicate
încă între cele două conflagrații universale, au fost
mai bine cunoscute tot în perioada postbelică.
Shakespeare a ajuns la conștiința critică românească
prin contribuții precum cele ale lui Mihnea
Gheorghiu, dar mai ales George Banu. Cât despre
Cervantes sau Rabelais, aceștia încă nu s-au
învrednicit de vreo consistentă punere în chestiune de
către vreun autor român, chiar dacă, în schimb,
cultura noastră actuală beneficiază de consistente și
rodnice traduceri din Unamuno, Ortega și alții pe
seama autorului lui Don Quijote, și de studiile
rabelaisiene ale lui Mihail Bahtin și Lucien Febvre.
Goethe a avut însă, aidoma lui Dante, o receptare
critică mai promptă, oarecum. Încă din deceniul al
treilea al veacului trecut el a făcut obiectul unei
cercetări critice din perspectiva filosofiei.
Introducerea temei faustice în cultura română și
tentativa de a glosa sistematic, coerent, asupra ei este,
se pare, meritul lui Nae Ionescu. Nu doar că, în urma
lecturii – în original – a tragediei goetheene și a
asistenței din public la o reprezentare teatrală cu
Faust în București a decis să încerce o exegeză critică
la adresa capodoperei clasicului german, dar el și-a și
plasat demersul în câmpul filosofiei, socotind că era
potrivit pentru a vorbi despre „această tragedie a
sufletului omenesc”1. Vinderea sufletului omenesc,
pierderea lui era, așadar, chestiunea care îl pasiona pe
universitarul bucureștean, drept care a inaugurat o
140

serie de prelegeri la temă în anul 1925-1926. Nae
Ionescu a abordat „Problema salvării în Faust”,
formularea indicând cu precizie că nu intenționa să
epuizeze sub toate aspectele discuția cu privire la
lucrarea lui Goethe, ci decupa numai chestiunea
soteriologică. În același timp, acest decupaj tematic
aratră clar în ce lumină propunea Nae Ionescu lectura
lui Faust.
Și-ar fi putut alege filosoful vreun erou literar
român pentru a porni să predea un curs universitar pe
tema aleasă? La acea dată în literatura română nu
apăruseră încă eroi notabili care să impresioneze prin
fervoarea lor religioasă, prin aspirațiile lor metafizice
sau prin damnarea lor. Ar fi putut, cel mult, să aleagă
să pornească discuția de la „cazul Brâncovenilor”,
cărora, pe eșafod, li se propusese „pactul cu
diavolul”: părăsirea religiei creștine și convertirea la
Islam. Abia mai târziu, în anii 1930, urma să își
publice Camil Petrescu romanele cu eroi frământați
de chestiuni filosofice (dar piesele sale de teatru, care
puteau recomanda eroi demni de interes, cu aspirații
de mare idealitate, existau deja în circuitul cultural al
țării). Rămâne de presupus că Nae Ionescu nu a optat
pentru Goethe dintr-o penurie de material autohton,
ci, totuși, din admirație și atracție față de Faust.
Nae Ionescu socotea că o operă literară poate
corespunde unei lecturi efectuate de un metafizician
generalist numai dacă răspunde anumitor trăsături ori
caracteristici. Prima dintre ele – și singura, de fapt,
precizată – era unitatea sa. Gânditorul se referea atât
la o unitate teoretică, cât și la una estetică, dar
accentul major îl punea pe prima, neurmărind să dea
un verdict cu privire la statutul estetic și la calitatea
literară a operei respective. Demersul începea de la
tentativa de a stabili dacă Faust are sau nu un caracter
unitar. „Pentru ca... opera Faust să poată răspunde
unei probleme de metafizică generală, se cer anumite
condițiuni... În primul rând se cere ca opera însăși să
fie concepută unitar. Dacă, în adevăr, Faust
însemnează soluțiunea la o problemă, trebuie ca toată
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opera Faust să se grupeze în jurul unei idei centrale.
Cu alte cuvinte, trebuie ca ea să aibă o unitate
teoretică, aș zice, nu numai estetică”2. În acest
demers, după autor trebuia stabilit în mod clar „...
dacă există o unitate pentru Faust, dacă, [deci]
caracterul persoanei Faust are o unitate, și, al doilea,
dacă există o problemă în opera Faust care să
centralizeze în adevăr toate elementele”3. Problema
unității personajului Faust pare să îl preocupe pe Nae
Ionescu în virtutea faptului că în receptarea lucrării
goetheene mai mulți critici s-ar fi pronunțat cu
scepticism referitor la aspectul respectiv. De fapt,
însă, dincolo de această împrejurare culturală, Nae
Ionescu pare preocupat să demonstreze unitatea
interioară a eroului din convingerea că protagonistul
unei tragedii nu poate fi un ins dotat cu o
personalitate ambiguă, indecisă, duplicitară sau chiar
scindată, ci unul cu o alcătuire interioară fără fisură.
Această atitudine – prezumată la Nae Ionescu – poate
să aibă sau nu legătură cu estetica tragediei formulată
de Aristotel, lucrul acesta rămânând indiferent, căci
filosoful nu își plasează discursul pe o perspectivă
estetică. Este relevant mai curând pentru modul lui
personal de a înțelege lumea și tragedia: un punct de
vedere monist, deloc surprinzător la cineva care
profesează o opțiune spirituală alimentată de
religiozitatea ortodoxă, răsăriteană.
Nae Ionescu explică modul în care va proceda,
sprijinindu-se pe textul cărții lui Goethe. „În ceea ce
privește pe Faust personal, cred că unitatea
caracterului lui se poate dovedi suficient cu elemente
din partea întâi a lui Faust; în ceea ce privește
problema fundamentală a lui Faust, cred că trebuie
adusă și contribuția părții a doua”4. De partea a doua
universitarul nu a mai apucat să se ocupe. Dar pe
prima, a pus-o în joc, în cea mai mare parte.
Procedând la cercetarea propriu-zisă, gânditorul
constata că „... nodul problemei și punerea problemei
sunt în Faust, partea întâi, și anume într-o scenă care
există și în Urfaust, în Faust-ul originar. Ei bine,
dacă, în adevăr, această scenă este orecum în nodul,
în centrul problemei operei Faust, și dacă aceasta
este în forma cea dintâi a lui Faust, încă o dată se
dovedește că, în adevăr, a existat o permanentă
tendință de a lega între ele diferitele perioade de
creațiune și a existat, prin urmare, o persistentă
necesitate de a crea din aceeași atitudine, adică de a
crea unitar opera aceasta”5. Se apără astfel ideea că,
oricâte etape diferite de viață ar presupune scrierea
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unei opere literare, această circumstanță din biografia
autorului nu afectează necesarmente unitatea de
viziune pe care o atestă lucrarea aflată în discuție.
Pentru a constata însă coerența, unitatea personajului,
Nae Ionescu procedează selectiv, alegând pasajele
importante pentru demonstrația plănuită. „În ceea ce
privește unitatea de caracter a lui Faust, ea poate să
fie studiată în câteva etape succesive, adică din tot
Faustul sunt câteva scene fundamentale cari sunt
oarecum dătătoare de seamă pentru întreaga
personalitate a eroului. Aș zice că, în ceea ce privește
caracterul lui Faust, această unitate poate să fie
reconstituită, urmărind aproximativ șase scene din
întreaga operă: scena monologului, primul monolog
în care ni se înfățișează personalitatea lui Faust, așa
cum trăiește el, ar fi, în al doilea rând, convorbirea lui
primă cu Mefistofel, aș zice prima ispitire a lui Faust,
în al treilea rând, tragedia Margaretei, aceasta în
ceea ce privește prima parte; iar în ceea ce privește
partea a doua, sunt două scene și, în fine,
deznodământul”6. Se aleg, așadar, șase scene-cheie
ce urmează să fie discutate, dar pe care, până la urmă,
nu le-a mai adus integral în discuție.
Din nefericire, Nae Ionescu și-a întrerupt
prelegerile la temă după discutarea celui de-al doilea
monolog, lăsând suspendată chestiunea salvării în
interpretarea lui Goethe din Faust. Astfel, dacă
discutarea tragediei Margaretei poate oferi un indiciu
în privința direcției în care se îndrepta discuția critică
a filosofului, și dacă asupra deznodământului nu
încape nicio îndoială, cele două scene selectate de el
fără a le menționa explicit au rămas definitiv obscure,
necunoscute.
Note:
1. Nae Ionescu, „Curs de metafizică. Problema salvării
în Faust. 1925 – 1926”, în Opere. I: Cursuri universitare
(1), ed. de Marin Diaconu și Dora Mezdrea, București,
Academia Română & Fundația Națională pentru Știință și
Artă, 2020, p. 645.
2. Ibidem, p. 629-630. „Unitatea teoretică concentrează
toate elementele în jurul unui maximum de adevăruri” (p.
630).
3. Ibidem, p. 641.
4. Ibidem, p. 641.
5. Ibidem, p. 641-642.
6. Ibidem, p. 644.
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DESPRE RENÉ GUÉNON
ȘI GUENONISM (I)
Mircea V. DIACONU
Tradiție și migrație primordială
Calapodul hindusocentric de interpretare a
culturilor și religiilor, specific gândirii guenoniste,
închide toată gândirea europeană în determinațiile
generale specifice teologiei indiene. Civilizația
europeană modernă, prin secularismul și prin
decăderea ei generală, ar fi etapa ultimă a epocii Kali
Yuga.1 Sensul istoriei este interpretat din perspectiva
teoriei ciclurilor cosmice, specifică doctrinelor
hinduse.
Guénon tematizează o tradiție primordială
hiperboreeană a ciclului actual, nesusținută prin nimic
documentar. Originea inițială a acestui centru spiritual
ar fi în regiunile polare.2 Această teză implică
existența unor migrații preistorice care au creat centre
secundare de spiritualitate.3 În fiecare ciclu istoric al
umanității ar exista mai multe centre spirituale
succesive, în funcție de epocă.4 Această viziune își are
originea în interpretarea literală a unor mituri și
legende despre tradiția primordială, dar și confuzia
dintre geografia mitică și geografia fizică. Memoria
mitică a tradițiilor vechi nu reține detaliile fizice
contingente, decât rar și vag și în general doar în cazul
unor istorii recente. În schimb, reține doar detaliile
specifice gândirii simbolice ale geografiei mitice, care
pot fi suprapuse peste spații geografice fizice diverse.
Nu există o legătură necesară între principiile
geografiei sacre și natura fizică. Contingența
evenimentelor istorice este păstrată în memoria mitică
doar dacă are un grad mare de exemplaritate și astfel
poate fi interpretată în orizontul arhetipal al
activităților umane cu semnificație universală. Cu
timpul,
dimensiunea
contingent-istorică
a
evenimentului dispare în negura îndepărtată a istoriei,
păstrându-se doar povestea mitologică, îmbrăcată cu
detalii fabuloase și fantastice.5 Direcția de mișcare
contingent-geografică a migrațiilor primordiale nu se
putea păstra în memoria tradiției. Legendele și
miturile care vorbesc despre migrații în trecutul

142

îndepărtat respectă niște cadre arhetipale, care nu pot
fi înțelese ca documente de memorie istoricogeografică. Deci teza migrației primordiale
hiperboreene este doar un construct fantastic.
Postularea unei „tradiții atlante” care să își fi avut
originea în Atlantida și care ar fi supraviețuit în formă
hibridă prin amestec cu o ramură continentală a
„tradiției hiperboreene”, din care s-a născut doctrina
druidică6, este o perspectivă care se află tot pe terenul
pur al fabulațiilor. Religia celților, care implica
sacrificii umane, era un banal politeism, specific indoeuropean, din vremuri preistorice. Practicile magice
ale druizilor nu pot fi reinterpretate ca păstrătoare ale
unei ramuri ale moștenirii tradiției perene. Evident,
când e vorba să-și argumenteze poziția, Guénon îl
expediază sumar pe cititorul neinițiat.7
Argumentele naive în favoarea tradiției
primordiale sunt prezentate în prima operă importantă
a ezoteristului francez, este vorba de Introduction
générale à l’étude des doctrines hindoues, publicată
în 1921. Existenței unui fond comun ideatic al
umanității era o explicație nemulțumitoare, pentru că
era prea vagă și generală.8 În același timp, încearcă o
apropiere destul de forțată între tradiția hindusă și
gândirea greacă, afirmând în mod naiv că logica și
metafizica lui Aristotel ar avea influențe hinduse.9
Grecii ar fi împrumutat și din tradiția budistă, iar
atomismul lui Democrit ar avea la bază atomismul
doctrinei Vaiseșika, teoretizat de Kanada10. După
Aristotel influența orientală ar scădea, iar în epoca
neoplatonismului ea ar deveni din nou puternică.
Fascinația lui Guénon față de India și, implicit,
hindusocentrismul său bazat pe această fascinație,
face ca acesta să postuleze o anterioritate a tradiției
hinduse față de cea greacă, care mai mult a preluat de
la prima decât să dezvolte singură. Calapodul
hindusocentric de interpretare a culturilor și a
religiilor își spune din nou cuvântul.
Lipsa de cultură filozofică serioasă îl face pe
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gânditorul francez să susțină inexactități, cum ar fi
ideea că infinitul ar fi fost necunoscut grecilor și doar
prin influență hindusă asupra neoplatonismului,
acesta și-ar fi făcut loc în gândirea greacă. Adevărul e
că problema infinitului potențial își face loc în
filozofia greacă odată cu Aristotel (Metafizica), iar în
matematică odată cu Arhimede (Numărătoarea
firicelelor de nisip). Problema infinitului actual e pusă
pentru prima dată de Melissos din Samos, discipol al
lui Parmenide, însă fără efecte în gândirea greacă
ulterioară. Abia teologia creștină va dezvolta la modul
sistematic problema infinitului actual, problemă
introdusă ulterior în filozofie de Nicolaus Cusanus.
Astfel, neoplatonismului nu este relevant în această
chestiune. Altă interpretare exagerată este cea
referitoare la logica lui Aristotel, care ar fi inspirară
de tradiția hindusă. Aceasta implică un grad mare de
incultură logică, ezoteristul francez neînțelegând
originea inteligibilă și deci nonempirică a
fundamentelor logico-matematice. Gândirea logică și
matematică a umanității este universală, adică este
peste tot la fel, motiv pentru care putem comunica
între noi, dincolo de subiectivitatea fiecăruia și putem
fundamenta științe exacte care sunt certe obiectiv. Pe
de altă parte, logica lui Aristotel este fundată
apodictic, adică grecii erau conștienți de originea
ideală a principiilor logice și deci de universalitatea și
necesitatea lor apodictică. Logica indiană, în schimb,
a fost dezvoltată pe teren nominalist (în special de
„școala” Nyaya), fiind considerată un produs al
cunoașterii inferioare și deci o iluzie la fel ca toată
activitatea psiho-mentală a omului. Nivelul de
complexitate al logicii grecești e net superior celei
indiene11, unde discursul logic nu a reușit să devină
autonom în raport cu gândirea metafizică și cu cea
simbolică. Doar în Grecia antică s-a întâmplat acest
lucru, unde gândirea teoretică conceptuală devine
autonomă față de cea simbolică, dar și față de natura
sensibilă, instaurându-se autonomia abstractă a
inteligibilului (descoperirea apodicticului). Iar odată
cu Aristotel, discursul logic devine autonom față de
gândirea metafizică12 În același timp, logica indiană
s-a dezvoltat mai târziu ca cea grecească.
Existența unor principii comune de gândire logică,
matematică și filozofică, dar și folosirea comună a
unor simboluri care sunt asemănătoare în tradiții
diferite, îl fac pe Guénon să creadă că toate aceste
similitudini ar avea o origine istorică. Putem vorbi,
parțial, de un panindianism, analog panbabilo-
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nismului la modă la sfârșitul secolului al XIX-lea, sau
de arianismul din perioada interbelică. La sfârșitul
secolului al XIX-lea reducționismele pozitiviste și
istoriciste au triumfat în științe și în discursul istoric
cultural. Certitudinea apodictică a gândirii logice și
matematice și transcendentalul idealismului german
erau date uitării de noile abordări simpliste empiriste
și materialiste. Astfel, pe acest teren reducționist s-au
dezvoltat tot felul de teorii care încercau să explice
similitudinile și existența unui fond comun al
umanității care să fi radiat dintr-un singur loc. În
ciuda opoziției față de reducționismele epocii,
Guénon nu reușește să depășească total abordările
filologice și istoriciste despre trecutul omenirii,
aceasta și datorită lipsei cunoștințelor serioase de
istoria filozofiei. 13 Mediul ocultist în care s-a
dezvoltat în tinerețe era ignorant față de istoria reală a
culturii și filozofiei, în schimb era înecat în fabulații
istorico-ezoterice, care l-au influențat, din păcate, și
pe Guénon.
Neînțelegând unitatea transcendentală și
ontologică a umanității (natură umană (Dogmatica)/
sine transcendental (Hegel) supradeterminat
ontologic indivizilor, unitate arhetipală transcendentală și transconștientă (Eliade)14 și inconștient
colectiv (Jung)15, afirmă în schimb, unitatea
transcendentă a tuturor religiilor. Astfel, fără unitatea
principiilor de gândire (conceptuală și arhetipală) a
omului, accesul la metafizica și știința sacră a tradiției
perene se face doar prin filiație istorică și inițiere.
Oriunde există asemănări, cauzele ar fi influențele
istorice. Ezoteristul francez are o viziune filologică și
istorică, cauzată de cadrul nominalist prin care
interpretează omul și istoria sa. Tot ce e obiectiv în
plan spiritual e primit pe calea influenței istorice sau
a inspirației metafizice a inițiaților. Deci nu ar exista
o gândire obiectivă a umanității, independentă de
această inspirație a transcendentului. Avem doar
transcendentul și natura empirică, inteligibilul
lipsește. În acest context, toată logica, matematica și
orice fel de gândire cu pretenție universală și necesară
(de la filozofie la științele exacte) nu se poate
întemeia și susține. În imanență avem, astfel, doar
haosul subiectivității și a contingenței efemere.
Legende fantastice
Datorită trecutul său ocultism, gânditorul francez
era încă receptiv la fanteziile rupte de realitate ale
unor scriitori ocultiști, precursori ai mișcării de
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spiritualitate kitsch New Age, de la sfârșitul secolului
al XIX-lea și începutul celui următor. Este vorba în
special de Alexandre Saint-Yves d’Alveydre (18421909) și de Gérard Encausse alias Papus (1865-1916),
conducătorul ordinului ocultist al Martiniștilor (un
kitsch pseudospiritual care promova „creștinismul
ezoteric”). Saint-Yves a scris o carte Mission de
l’Inde, publicată în 1910 de Papus, care lansează
legenda despre tărâmul subpământean Agarttha, un
centru inițiatic condus de un Rege al lumii.16 Înaintea
lui Saint-Yves, primul care menționează de Agarttha
este scriitorul șarlatan Louis Jacolliot (1837-1890)
care a popularizat povești fantasmagorice despre
continente dispărute. Legenda mai apare într-o carte
publicată în 1924 de către Ferdinand Ossendowski,
Beasts, Men and Gods. Guénon ia în serios cărțile lui
Saint-Yves și Ossendowski, despre a doua
considerând că nu este un plagiat după prima, ci
descrierea autentică a unei legende ce ar avea
corespondent în realitate. Legenda spune că există o
lume subpământeană ce are ramificații pe sub toate
continentele și oceanele și comunică cu toate
regiunile lumii. Guénon mai aduce ca argument faptul
că legende asemănătoare mai există în centrul Asiei,
însă nemenționând nici o sursă exactă despre aceste
legende.17 Regele lumii ar reprezenta un Principiu, o
inteligență cosmică care reflectă Lumina spirituală și
formulează legea corespunzătoare ciclului actual al
istoriei.18
Fanteziile nu se opresc aici. Mai departe în carte,
Guénon ne spune că cei trei Magi de la răsărit din
Biblie sunt de fapt cei trei lideri din Agarttha.19 Apoi
ne spune că inițiații au coborât în Agarttha acum 6000
de ani la începutul lui Kali Yuga, iar cândva în viitor
vor reveni la suprafața pământului.20 Îl aduce ca
martor și pe alt fantast, Emanuel Swedenborg, care
susținea că Lumea pierdută trebuie căutată în Tibet.21
Apoi mai este menționată legenda retragerii
Rozicrucienilor din Europa spre Asia după Războiul
de 30 de ani, care apare la diverși „autori”. Iar numele
persan Paradesha (Țara supremă) ar fi vechea
denumire a Agartthei, ca denumire simbolică pentru
centrul spiritual al lumii.22
În capitolul 10 al cărții improvizează o etimologie
fantasmagorică, considerând că Tula ar fi o denumire
mai veche decât Paradesha, iar grecescul Thule ar fi
o modificare a denumirii originare. Consideră, în
același timp, că orașul Tula (Tōllān), capitala
toltecilor din America Centrală ar păstra forma inițială

144

a numelui. Toltecii ar fi venit din Aztlán, care ar fi
vechea Atlantida23, de care vorbește Platon în Timaios
și Critias și care ar fi fost un vechi centru spiritual.
Denumirea Tula din limba nahuatl, vorbită de azteci
(Tōllān în toltecă), este comparată, mai departe, cu
sanscritul Tula. Mai menționez o ultimă paralelă care
are la bază interpretarea literală și istorică a unor
mituri și alegorii simbolice. Este vorba de formularea
unei legături istorice între dispariția Atlantidei sub apă
și potopul Biblic.
Reflexul guenonist este de a fundamenta istoric
toate alegoriile, miturile și legendele, neînțelegând
diferența dintre o legendă care trimite la un eveniment
recent și o narațiune simbolică care nu trebuie
interpretată literal, pentru că gândirea simbolică are
logica sa diferită de cea a discursului narativ
cronicăresc sau istoric care memorează datele istorice
și fizice. Evident, cele două tipuri de discurs se
înfășoară reciproc în textele premoderne, de unde
greutatea interpretării lor și valoarea uneori
discutabilă a cronicilor istorice care se referă la
trecutul îndepărtat sau la călătorii în ținuturi
îndepărtate. Ceea ce este nefamiliar sau misterios prin
depărtarea sa (temporală sau spațială) încurajează
proiecția simbolică și fantastică, care duce la
mobilarea realității fizice cu realități supranaturale
sau miraculoase.
Regele lumii este o carte publicată la maturitate,
Guénon avea 41 de ani în anul apariției, 1927. În
contextul celor menționate, pun acum o întrebare: Un
om care ia în serios astfel de povești și interpretează
literar tot felul de legende, pentru că nu înțelege
sensul analogic al gândirii simbolice, poate fi o mare
autoritate spirituală și inițiat în marile tradiții
religioase? Cred că răspunsul este evident.
Cunoașterea aproximativă
a conceptelor aristotelice
În primele două capitole din opera sa de
maturitate, Domnia cantității și semnele vremurilor
(1946), Guénon preia mai multe concepte aristotelice
fără a le circumscrie riguros sfera semantică. Acestea
sunt folosite pentru a traduce, într-un mod destul de
stângaci, cele două principii fundamentale (Purușa și
Prakriti) din teologia doctrinei hinduse Samkhya și
raporturile dintre ele. Principiul activ sau superior
(Purușa) este numit esență, iar principiul pasiv sau
inferior (Prakriti) este numit substanță.24 Cele două
concepte esență și substanță sunt puse într-un raport
antagonic din punct de vedere ontologic și valoric,
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străin perspectivei aristotelice. Guénon a ales
opțiunea aceasta, crezând că folosirea cuvântului de
substanță pentru termenul grec ousia ar crea
confuzie.25 Din păcate, modul în care folosește el
acești termeni creează adevărata confuzie. Perechea
de concepte formă (morphé/eidos) și materie (hyle) ar
fi, poate, mai potrivită pentru analogia (parțială) cu
principiile teologiei hinduse, însă gânditorul francez a
considerat că sfera lor semantică a fost ireversibil
viciată de gândirea modernă.
Problema este că în gândirea lui Aristotel esența și
substanța au un raport diferit, termenul grec ousia
având trei sensuri conceptuale: esență, substanță și
ființă. Deci esența este și substanță în același timp.
Omonimia conceptului de substanță are cinci
sensuri.26 Primul este cel de substrat material al
naturii (hypokeimenon) și este potență pură și
nedeterminată. Acesta este singurul sens al substanței
receptat de Guénon. Al doilea sens este cel de
substanță primă (prote ousia) și se referă la compusul
dintre formă (eidos) și materie (hyle). Urmează
substanța secundă (deutera ousia) care este forma
(eidos) din compus, numită și specie eidetică. Această
formă reprezintă universalul concret (in re, adică în
lucru). Aceste prime trei semnificații ale substanței se
referă la natura sublunară, coruptibilă și supusă
devenirii. Al patrulea sens este reprezentat de ființele
eterice supralunare, care sunt incoruptibile. În sfârșit,
al cincilea sens se referă la Primul Motor
transcendent. Sensul de esență al termenului ousia se
suprapune în mare parte aceluia de substanță, însă nu
toate sensurile omonimiei substanței sunt exprimate
prin termenul de ousia. Materia ca substrat nu are
esență, fiind potență pură.
În același timp, încercarea de a apropia Ideile
platonice de formele eidetice aristotelice este forțată,
luând în considerare că cei doi filozofi greci nu
vorbesc despre același lucru. Ideile platonice sunt
paradigme înțelese ca universalii ante rem (înaintea
lucrului) ce există în inteligibil,27 iar formele eidetice
aristotelice sunt universalii concrete ce există in re (în
lucru). La Aristotel nu avem universalii ante rem
pentru că natura există din eternitate, astfel că
universaliile au existat întotdeauna in re și niciodată
ante rem. Nici identificarea Ideilor platonice cu
numerele pitagoreice nu este corectă, pentru că
Paradigmele platonice presupun un inteligibil
arhetipal diferit de cel matematic, care este considerat
inferior de către Platon. În același timp, pentru
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pitagoreici doar inteligibilul matematic este esența
realității.
Gânditorul francez suprapune principiilor hinduse
încă două perechi de concepte aristotelice: act-potență
și calitate-cantitate. Folosirea celei de-a doua perechi
nu e foarte convingătoare, luând în considerare că
potența pură nu are cantitate, fiind nedeterminare
pură, iar orice cantitate implică determinații de
mărime. Guénon intuiește parțial acest lucru când
spune, în capitolul al III-lea, că potența pură nu poate
fi măsurată.
Această încercare de a traduce teologia doctrinei
hinduse Samkhya cu ajutorul conceptelor aristotelice
nu este convingătoare, luând în considerare și
incompatibilitatea dintre metafizica aristotelică și
gândirea hindusă. Cu toate acestea, nu este nici total
greșită. E nevoie în schimb de o determinare mai
riguroasă a sferelor semantice a conceptelor și de
modificarea acestor sfere în funcție de realitățile
diferite abordate de demersul teoretic.
Neputința spațială a lui Guénon
În problema analizei dimensiunii calitative a
spațiului dezvoltată în capitolul IV din Domnia
cantității și semnele vremurilor, se observă, din nou,
lipsa de rigoare analitică a gânditorul ezoterist. Acesta
nu face distincția elementară între forma spațiului
care este întinderea propriu-zisă și conținutul fizic al
ei.28 Spațiul întinderii este conținătorul formal al
obiectelor întinse. Acesta este o structură cantitativă și
omogenă a realității, nu presupune diferențe calitative
eterogene. Obiectele fizice întinse sunt conținutul
spațiului, acestea implică determinații eterogene
calitativ. Apare, în plus, confuzia între distincția
structurală dintre conținut și conținător, pe de-o parte,
și cea temporală a prezenței simultane a celor două
elemente, pe de altă parte. Simultaneitatea raportului
temporal dintre conținut și conținător nu implică
identitatea lor și lipsa distincției structurale dintre
formă și conținut. Faptul că unul nu există fără
celălalt în lumea exterioară nu înseamnă că în sine
cele două nu sunt distincte. Inexistența independentă
a spațiului fizic ca conținător gol, fără obiecte fizice,
nu înseamnă că acesta ar fi o simplă virtualitate.29
Omogenitatea cantitativă a întinderii spațiale nu
implică lipsa unor conținuturi calitative care să umple
această întindere. Aceste prezențe calitative în spațiul
fizic nu presupun anularea omogenității cantitative a
întinderii pure a spațiului fizic.
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Problema situării în spațiu și a direcției de socotire
a distanțelor dintre obiecte30 implică determinații
calitative date de raporturile dintre obiectele fizice,
raporturi independente de întinderea cantitativă a
spațiului. Guénon polemizează cu gândirea
mecanicistă modernă care încearcă să reducă
realitatea fizică la întinderea cantitativă, afirmând
dimensiunea calitativă a obiectelor ce se află în
spațiul
fizic.
Excesului
reducționist
al
mecanicismului, care reduce natura fizică la întindere
cantitativă, Guénon îi opune un exces reducționist,
invers simetric, prin care neagă cantitatea omogenă a
spațiului fizic ca conținător al obiectelor întinse,
identificând indistinct conținătorul cantitativ cu
conținutul calitativ.
Guénon trece mai departe la analiza spațiului pur
geometric.31 Se păstrează și aici aceeași confuzie între
spațiul pur, omogen și cantitativ, și conținuturile
geometrice calitative ce presupun determinații
eterogene (forma și mărimea figurilor). Figurile
geometrice sunt trasate în spațiul pur al geometriei,
acestea nu sunt consubstanțiale întinderii pure a
spațiului. Această întindere este mediul conținător al
acestor figuri. Figurile cu determinațiile și
proprietățile lor se manifestă în spațiu, nu sunt spațiul
și nu sunt efectul unor determinații calitative care să
fie conținute de către acest spațiu în puritatea
întinderii sale goale și omogene. Figurile geometrice
nu sunt deduse din întinderea spațială, ci sunt
construite în acest spațiu ca mediu de desfășurare
structurală a lor.
Direcția nu este un element calitativ inerent naturii
spațiului32, ci presupune raporturi între corpuri fizice
sau figuri geometrice. Aceste raporturi nu ar putea
exista în lipsa acestor obiecte întinse, deci nu putem
vorbi de deducția direcției din natura întinsă a
spațiului. Spațiul trebuie determinat printr-un
conținut, ca mărimea lui să poată fi măsurată. Centrul
din care radiază toate direcțiile presupune deja un
conținut care se află în spațiu, aceste direcții nu
emană dintr-un centru care ar fi inerent întinderii.
Omogenitatea cantitativă a spațiului pur implică
noncentralitatea.
Guénon face din nou distincția între geometria
sacră și cea profană, problema a fost dezvoltată în
cartea sa Principiile calculului infinitezimal33.
Geografia sacră presupune raporturi de orientare și de
organizare calitativă a spațiului și a cosmosului
înconjurător. Arhitectura sacră este dependentă de

146

aceste principii arhetipale. Toate aceste principii au la
bază gândirea simbolică și felul cum aceasta se
organizează în spațiu, organizând conținuturile sale
întinse. Nici unul dintre aceste principii nu poate fi
dedus din forma întinsă a spațiului, ci doar din
realități nonspațiale. Spațiul este supradeterminat ca
spațiu sacru de către realități supranaturale și deci
care nu sunt limitate de întindere și finitudine
naturală. Astfel, acestea nu sunt argumente pentru a
nega caracterul omogen și cantitativ al întinderii
spațiale.
Critica școlărească și sumară a primei antinomii
cosmologice a lui Kant, arată nivelul de manual de
clasa a XII-a a cunoștințelor lui Guénon despre
idealismul german: „inexistența unui «spațiu vid»
este suficientă pentru a arăta absurditatea uneia din
faimoasele «antinomii» cosmologice ale lui Kant: a te
întreba «dacă lumea este infinită sau dacă e limitată în
spațiu» este o chestiune care n-are absolut nici un
sens; este imposibil ca spațiul să se întindă dincolo de
lume pentru a o conține, căci atunci ar fi vorba de un
spațiu vid, și vidul nu poate să conțină nimic;
dimpotrivă, spațiul este în lume, adică în manifestare
(...) spațiul este ceoextensiv acestei lumi.”34
Neputința gânditorului francez de a face distincția
riguroasă între întinderea spațială ca formă
conținătoare și obiectele întinse ca materie
conținătoare îl împiedică să înțeleagă și problema
spațiului a priori, omogen și cantitativ, din Estetica
transcendentală (Critica rațiunii pure), înțeles ca
formă pură a intuiției sensibile (obiectele sunt
percepute în spațiu, nu sunt spațiul sau parte
constitutivă a spațiului). Evident, nu se pune nici
problema să înțeleagă dimensiunea a priori a
facultății sensibilității și formele ei (spațiul și timpul),
care sunt modurile prin care percepem reprezentările
sensibile. Deci spațiul nu este o realitate în sine
exterioară conștiinței (apercepției) umane, ca în
mecanicismul newtonian, ci este o formă a priori a
facultății sensibilității, formă care, în lipsa obiectelor
sensibile, proiectează spațiul pur al geometriei, care în
sine nu conține nici o direcție.
Altă cauză a neînțelegerii acestor probleme este și
abordarea, de către Guénon, a logicii și matematicii
din perspectivă nominalistă, pe urmele logicii indiene
(pentru care inteligibilul logico-matematic ține de
iluzia lumii cosmice și a activităților psihomentale),
dar și a abordărilor naive trăiristo-ocultiste europene
(cauzate de lipsa de pregătire filozofică și teologică
serioasă). Neînțelegerea apodicticului (necesitatea și
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universalitatea
principiilor
și
judecăților
independente de empiric de pe tărâmul logicii și
matematicii) face imposibilă înțelegerea sensului și
mizei filozofiei transcendentale și a idealismului
german în ansamblu. Astfel, gânditorul ezoterist
vorbește de „speculațiile filozofilor moderni”35 care
sunt „simple produse ale confuziei care
caracterizează mentalitatea actuală”36, punând la
grămadă cartezianismul, mecanicismul newtonian și
idealismul german. Pentru un gânditor nominalist
(sau pentru un trăirist ocultist), orice teorie idealistă
(metafizică sau transcendentală) este doar o
speculație construită contingent (o fantasmă a minții
umane), el nu poate înțelege miza apodictică a ei și
nici rigoarea „monstruoasă” a unei cărți cum e Critica
rațiunii pure.
Pe
lângă
neînțelegerea
gândirii
transcendentalului, Guénon are obiceiul, de fiecare
dată când se întâlnește cu o gândire străină
perspectivei sale, să o treacă prin sita viziunii
hindusocentrice. Ceea ce nu este corespunzător
calapodului gândirii teologice indiene (așa cum o
înțelege el), este greșit și trebuie înlăturat sau ignorat.
Note:
1. René Guénon, Criza lumii moderne, Ed. Humanitas,
2008, p. 27.
2. R. Guénon, The Lord of the World, Coombe Springs
Press, 1983, p. 56.
3. Aceste idei au fost printre cele care l-au inspirat pe
Vasile Lovinescu în dezvoltarea teoriei tradiției
primordiale hiperboreene a dacilor.
4. Ibidem, p. 60.
5. „Amintirea unui eveniment istoric sau a unui
personaj autentic nu rezistă mai mult de două, trei secole în
memoria populară. (...) Memoria populară funcționează
prin intermediul unor structuri diferite, categorii în loc de
evenimente, arhetipuri în loc de personaje istorice. (...)
Evenimentul este integrat în categoria acțiunilor mitice.
(...) Memoria colectivă este anistorică.”, Mircea Eliade,
Mitul eternei reîntoarceri, Ed. Univers enciclopedic,
București, 1999, pp. 46-47.
6. R. Guénon, Criza lumii moderne, pp. 51-52.
7. „Nu e momentul să expunem aici toate datele care ne
îndreptățesc să facem aceste afirmații.” - ibidem, p. 52.
8. R. Guénon, Introduction to the Study of the Hindu
Doctrines, Burleigh Press, London, 1945, p. 50.
9. Ibidem, p. 50-51.
10. Despre care nu știm cu precizie când a trăit,
aproximările merg din secolul VI până în secolul II î.H.
11. Există o incompletitudine în fundamente, logica
indiană nu a acceptat principiul terțului exclus, Anton
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Dumitriu, Istoria logicii, vol. I, p. 76; „Logica indiană nu
atinge chiar o elaborare de tipul Organon-ului” aristotelic,
Ibidem, p. 90.
12. Ibidem, p. 97, 180.
13. Un exemplu concret și frapant care confirmă
originea inteligibilă și nu empirică a fundamentelor
matematice, este matematicianul indian Srinivasa
Ramanujan (1887-1920), care a redescoperit multe dintre
principiile și teoremele fundamentale ale matematicii
independent de istoria ei de până atunci. Aceasta pentru că
le-a descoperit în propria sa gândire, ele nefiind un
construct istoric sau empiric contingent. Un caz analog este
Blaise Pascal, care în copilărie a reconstruit bazele
geometriei independent de cunoștințele epocii, ajungând la
aceleași concluzii.
14. Arhetipurile de care vorbește Eliade au o origine
ontologică a priori, nu sunt constructe empirice culturale
sau istorice, așa cum încearcă unii să îi interpreteze opera.
Ca să dau un exemplu, menționează „categoria
transcendentală «a înaltului»”, Mircea Eliade, Tratat de
istorie a religiilor, Ed. Humanitas, București, 2013, p. 59.
15. În cazul lui Jung vorbim de principii arhetipale ce
își au originea în inconștientul colectiv, care este
supraistoric.
16. R. Guénon, The Lord of the World, p. 1.
17. Ibidem, p. 2.
18. Ibidem, p. 5.
19. Ibidem, p. 21-22.
20. Ibidem, p. 45.
21. Ibidem, p. 48.
22. Ibidem, p. 49.
23. Ibidem, p. 56.
24. René Guénon, Domnia cantității și semnele
vremurilor, Ed. Humanitas, București, 1995, p. 16.
25. Ibidem, p. 19.
26. Aristotel, Metafizica, Ed. Paideia, București, p. 89.
27. Identificat de grecii antici cu transcendentul, abia
teologia creștină va face distincția între inteligibil și
suprainteligibil (transcendent).
28. Idem, Domnia cantității și semnele vremurilor, p.
36.
29. Ibidem, p. 40.
30. Ibidem, p. 38.
31. Ibidem, p. 38.
32. Ibidem, p. 40.
33. René Guénon, Les principes du calcul
infinitésimal, Ed. Galimard, Paris, 1946.
34. Idem, Domnia cantității și semnele vremurilor, p.
41.
35. Ibidem, p. 41.
36. Ibidem, p. 42.
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AMINTIRI DESPRE OEDIP
Întru amintirea latinistului
Traian Diaconescu

Dan PETRUȘCA
Secvențe din alte vârste
Pe când aveam vreo zece ani, un prieten de joacă de
aceeași vârstă cu mine mi-a mărturisit că, într-o noapte,
a avut un vis erotic cu mama sa. Desigur, sintagma „vis
erotic” n-o cunoșteam și n-o foloseam pe atunci. Nu
citisem nici Alexandru Mitru, „Legendele Olimpului”,
și mult mai târziu aveam să înțeleg faptul că acest titlu
este incorect, pentru că „legenda” și „mitul” nu sunt
sinonime. Cert este că, în momentul mărturisirii,
prietenul de atunci avea o privire de om vinovat, de
parcă ar fi putut să oprească visul și n-a făcut-o. Dar de
visul său mi-am amintit de multe ori, fără să-l fi
deconspirat altcuiva. Până azi. Țin minte că s-a oprit
destul de repede din povestit, iar eu nu l-am ispitit sămi spună mai multe. Mă temeam, probabil, deoarece
auzisem de la unii dintre maturi cum că visele ar putea
fi stârnite adesea de întâmplări și conversații de peste
zi. Înțeleg, de asemenea, că trebuie să fi avut temeri ca
nu cumva să visez și eu ceva asemănător. Astăzi,
tocmai observ că nu mă tem de vreun cititor prezumtiv
care, având veleități de psihanalist, ar putea să susțină,
cu temei, de altfel, că visul meu a fost pus aici pe
seama altuia... Prin curajul de a-și mărturisi visul,
amicul de odinioară împlinise fără să știe ceea ce
Aristotel, în „Poetica”, punea pe seama personajului
tragic: recunoașterea. Prin aceasta, el își asumase visul
și se confruntase cu o limită interioară (de care
vorbește Gabriel Liiceanu în cartea sa „Tragicul. O
fenomenologie a limitei și depășirii”), limită de care
tocmai trecuse prin curajul de a povesti. Oamenii, în
marea lor majoritate, evită sau ascund, față de ei înșiși
sau de alții, faptele reprobabile sau rușinoase, evitând
de fapt confruntarea cu ele, ratând astfel „tragicul” și,
odată cu el, emanciparea interioară... Când ești copil,
pe toți cei cu care te însoțești îi consideri prieteni.
Amicul din copilărie de care aminteam a dispărut de
mult din sfera atenției mele, dar de visul său insolit
aveam să-mi aduc aminte din când în când.
Astfel trebuie să se fi întâmplat când, pe la
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cincisprezece-șaisprezece ani, am citit „Oedip rege”,
într-o ediție Sofocle, „Teatru”, în două volume, în
traducerea lui George Fotino, apărută la Editura pentru
literatură, București, 1965, în colecția aceea generoasă
și ieftină ca preț, numită „Biblioteca pentru toți”,
volume pe care le am și astăzi în bibliotecă. Poate mam mirat atunci că, în vechime, cineva amintea de ceva
asemănător cu visul amicului din copilăria mea; apoi,
spre sfârșitul adolescenței, când voi fi auzit zvonuri
despre Sigmund Freud, „complexul Oedip” și
psihanaliză, fără a înțelege prea bine despre ce este
vorba. Peste vreo câțiva ani aveam să citesc, însă nu
chiar cu creionul în mână, „Introducere în psihanaliză”,
cât și, mai ales, comentariile lui Freud despre Oedip al
lui Sofocle, despre „Hamlet” și „Frații Karamazov”,
înțelegând că „noua” știință ne ajută să plonjăm, cu
folos, în zona abisală a psihicului uman și, implicit, în
psihologia personajului literar.
Câteva cuvinte despre un Om
Așa stând lucrurile, la sfârșitul studiilor
universitare am fost tentat, pentru lucrarea de licență,
de un subiect care să aducă la un loc mitul și literatura;
altfel spus, mă interesa transfigurarea mitului în creația
literară. Și asta în măsura în care, așa cum susține
Mircea Eliade, literatura ar fi o „fiică a mitologiei”.
Începusem să înțeleg deja faptul că marea artă fie se
întemeiază pe mituri, fie le (re)creează. Mă gândeam
că profesorul meu, marele latinist Traian Diaconescu,
ar fi cel mai potrivit ca îndrumător de lucrare, fiindcă
tocmai tradusese tragediile lui Seneca, între care și
„Oedipus”. Eram convins deja de valoarea profesorului
meu, de cultura sa enciclopedică, de talentul său
poetic, de acribia cercetătorului capabil de analize și
sinteze cu totul remarcabile, preocupat să umple
golurile din cultura română prin traduceri și comentarii
ale unor opere din cultura și literatura greco-latină, cât
și din aceea a Evului Mediu european. A semnat, în
timp, peste treizeci și cinci de volume de autor și a fost
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colaborator în peste cincizeci de volume colective. A
publicat, cred, vreo douăzeci de volume de poezie
originală, i-a tradus (selectiv) în limba latină pe
Alecsandri, Eminescu, Arghezi... Are sute de lucrări
(recenzii, eseuri, studii și traduceri) în reviste
academice și de cultură, din țară și străinătate; a fost
îndrumător de doctorate, membru al unor societăți
literare și științifice din țară, dar și din Italia și Spania,
unde a fost invitat să conferențieze. A primit premiul
„Ion Luca Caragiale” al Academiei Române pentru
traducerea în românește a tragediilor lui Seneca... Din
nefericire, ne-a părăsit pentru totdeauna în noiembrie
2019.
Ca redactor al revistei „Vitraliu”, periodic al
Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău, l-am
ispitit pe Traian Diaconescu să devină colaboratorul
nostru. În ultimii ani ai vieții sale ne-a oferit spre
publicare vreo cincisprezece lucrări: studii, eseuri,
traduceri, cât și poezii originale. Invitat în 2017 la
Simpozionul național de estetică, proiect cultural de
anvergură realizat sub auspiciile Academiei Române
de mai bine de două decenii la centrul cultural amintit,
Traian Diaconescu a conferențiat atunci despre
relegarea și moartea poetului Ovidiu la Tomis. În acești
ultimi ani am recuperat oarecum timpul în care noi am
vorbit mai puțin. În momentele întâlnirilor noastre de
la Iași, dar și în multele ore de conversație la telefon,
marele meu profesor era, cu eleganță, ceea ce fusese
întotdeauna, orice subiect de discuție devenind o
adevărată aventură a cunoașterii... Trebuie, în acest
punct al mărturisirilor mele, să fac o adâncă reverență
în fața marii sale personalități și să adaug, de
asemenea, că m-am simțit onorat de prietenia pe care
mi-a oferit-o cu atâta generozitate de-a lungul
timpului.
Despre mythos și mit. Desacralizarea mitului
Când ne-am întâlnit să discutăm planul lucrării de
licență (atunci, demult!), i-am dezvăluit profesorului
ideile mele despre mit, care i s-au părut interesante, cât
și dorința mea de a comenta tragediile lui Sofocle și
Seneca în raport cu paradigma mitică a celebrului
Oedip. Însă el m-a sfătuit ca în „cercetarea” mea să iau
în seamă și autori români, precum Victor Eftimiu,
„Thebaida”, și Radu Stanca, „Oedip salvat”, pentru a
pune în evidență diferența de viziune dintre antici și
moderni, pe de o parte, cât și îmbogățirea paradigmei
mitice, pe de alta. Ceea ce s-a și întâmplat... Cum este
obiceiul, profesorul mi-a recomandat vreo douăzeci de
cărți ca surse bibliografice, la care, pe măsură ce
înaintam cu lucrarea, am mai adăugat și altele,
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orientându-mă după bibliografiile cărților pe care
tocmai le citeam sau le citisem. La sfârșitul muncii
mele, profesorul mi-a spus că am ceva talent de
cercetător și că ar fi bine să nu-l risipesc. Recunosc
faptul că mi-au trebuit vreo zece-cincisprezece ani ca
să pun sugestia sa, cât de cât, în practică...
Citisem pe atunci cărțile unor nume mari despre
mit. Doar câteva dintre ele, ca să nu obosesc pe
cititorul prezumtiv, le voi aminti din mers în rândurile
care urmează. Aflasem că bibliografia este enormă și,
de asemenea, că existau deja vreo cinci sute de
încercări de descriere și definire a mitului, un aspect
descurajator pentru oricine s-ar aventura pe acest
teritoriu aparent bătătorit. Numai că noțiunea mit este
ambiguă atunci când prin ea înțelegem fie viața însăși
dinaintea timpului istoric, fie „povestea”, adică
relatarea ulterioară a faptelor, după cum vom vedea.
Aflându-mă în labirintul ideilor care încercau să
lămurească natura mitului, înțelegeam pe atunci că
omul vârstei mitice aparținea unei „societăți închise”,
că era posesorul unei conștiințe și morale „închise”,
cum preciza Henri Bergson în „Cele două surse ale
moralei și ale religiei”. Omul trăitor în „illo tempore”
era posesorul unei „conștiințe mitice”, despre care
vorbea și Lévy Brühl în „Funcțiile mentale în
societățile inferioare”, singura ipostază a conștiinței în
stare să înțeleagă realitatea lumii în care trăia omul
dinaintea timpului istoric. Acea lume mitică era sacră
în totalitatea ei, fiecare obiect reprezentând fapta unei
zeu, semizeu sau erou. Reminiscențe ale acestui mod
de existență s-au perpetuat până spre zilele noastre.
Lucian Blaga, în discursul rostit cu prilejul primirii
sale în Academia Română, observa că pentru propria
conștiință, satul românesc se află în centrul lumii, iar
existența lui se prelungește în mit („Elogiul satului
românesc”). Civilizațiile primitive (sau tradiționale)
tind să boicoteze istoria, care înseamnă timp
ireversibil, și să trăiască în eternitate, care presupune
un timp reversibil. E vorba de o continuă reîntoarcere
la spațiul și timpul dintâi, după cum observa Mircea
Eliade. Aceasta este atitudinea omului trăitor în istorie,
dar care vrea să recupereze pentru sine și pentru alții
cronotopul sacru al mitului. Altfel spus, se poate
observa că, „trăind mitic” în anumite momente
semnificative ale vieții sale, omul istoric trăiește de
fapt eternitatea în durată.
Mi s-a părut potrivită atunci dihotomia mythos și
mit, care îmi ușura posibilitatea descrierii lor, deși cele
două noțiuni sunt sinonime. Foloseam cuvântul
mythos, cu o oarecare naivitate și emfază, în locul
sintagmei „mitul viu”, pe care ne-o propune Mircea
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Eliade încă din primele rânduri ale cărții „Aspecte ale
mitului”. Disociam, urmărind propria limpezire, între
mythos (faptele ființelor supraumane care au generat
lumea) și mit (care există prin limbaj și, prin el, faptele
și întâmplările au ajuns până la noi). Altfel spus,
mythos-ul, trecut în limbaj, a devenit mit. „Vârsta
mitică”, diferită de cea istorică, presupune o omenire
care trăia laolaltă cu zeii. Pentru omul trăitor în mythos,
universul întreg, din care face parte și lumea noastră,
era sacru, fiindcă era rezultatul creației ființelor
supraumane. Timpul mitic, illo tempore, cum îl
numește Eliade, este reversibil, echivalent cu
eternitatea. Pentru Georges Dumezil, cel din „Mit și
epopee”, întâmplările petrecute în ceea ce eu numeam
mythos sunt „evenimentele vremurilor fără arhive”.
Omul din illo tempore trăia în armonie cu universul,
fără să-și pună problema mythos-ului ca mythos:
„gânditorul mitic nu va simți nevoia de a desfășura
silogisme”, precizează Lucian Blaga în „Trilogia
valorilor” (capitolul „Gândire magică și magie”,
subcapitolul „Mit și magie”), fiindcă viața lui,
ritualizată, era o realitate care nu trebuia susținută prin
argumente. Doar în preistorie, în vârsta mitică, omul a
avut certitudinea că face parte din universul înțeles ca
întreg. Numai „gândirea mitică” putea să conceapă
legătura subtilă dintre moartea omului și stingerea unei
stele de pe cer, ca în balada „Miorița”. Ieșind din
mythos și trăind apoi în istorie, omul s-a îndepărtat din
ce în ce mai mult de certitudinea că se află în
comuniune cu universul. Acest drum este unul al
desacralizării continue, o îndepărtare de esențial.
Invazia profanului agresiv a pus sacrul în situația de-a
se restrânge, altfel spus, de a se „camufla” îndărătul
lucrurilor nesemnificative. Drumul acestei profanări a
generat, treptat, pierderea memoriei colective. Ca să nu
uite, omul a început să povestească mythos-ul. Mitul
este tocmai această narațiune care a încercat să
„conserve” faptele și întâmplările. În acel moment,
mitul a devenit materia constitutivă a mitologiei. Acest
aspect trebuie să-l fi resimțit și Hesiod atunci când a
scris Teogonia. Zeii ajunseseră deja personaje literare
încă de pe vremea marelui Homer...
Dar mitul, care povestește mythos-ul, aparține
limbajului și prin el a ajuns până la noi. Multe aspecte
ale ritualului au fost uitate ori s-au pierdut în drumul
lor de la mythos la mit: gest, muzică, dans, sacrificiu
animal (sau uman), „conștiința mitică”, cronotopul
mitic, cât și credința în realitatea care se desfășoară sau
se redesfășoară în existența unei comunități
tradiționale etc. „Amănuntele” vieții aflate în strânsă
legătură cu ritualul au rămas în afara cuvintelor prin
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care mitul relatează mythos-ul. Toate aceste „detalii”,
prin practica ritualică, îl făceau pe omul trăitor în
mythos contemporan cu faptele ființelor supraumane,
aducând spațiul și timpul mitic în prezentul său. Dar
semnificația și funcționalitatea multor întâmplări s-au
rătăcit în memoria colectivă, mitul păstrând doar
succesiunea faptelor puse pe seama zeilor, semizeilor
sau eroilor. Mitul, ca istorie sacră, nu este viața însăși
(adică mythos) desfășurată în illo tempore, ci
„povestea” ei, aparținând limbajului. El ne relatează în
ce fel ceva s-a născut, „a început să fie”, cum
precizează Mircea Eliade în „Aspecte ale mitului”,
ceea ce înseamnă că mitul este întotdeauna povestea
unei faceri. Reluând, spun că faptele și întâmplările
mythos-ului au ajuns până la noi prin mit, printr-o
narațiune, adică prin intermediul cuvintelor. C. LeviStrauss afirma cu temei că mitul, ca simplă narațiune,
„ține de discurs”, „face parte integrantă din limbă”. Și,
foarte important, trebuie să adaug: mitul nu este
literatură... Ca simplă narațiune a faptelor, mitul este
ușor traductibil dintr-o limbă în alta, fiindcă
„substanța” lui „nu se află nici în stil, nici în
modalitatea narațiunii, nici în sintaxă (cum se întâmplă
în cazul operei literare, subl. noastră), ci în istoria
povestită de el” (C. Levi-Strauss, „Antropologie
structurală”, Editura Politică, București, 1978, p. 252).
Când e vorba de actul traducerii mitului dintr-o limbă
în alta, precizează în același context C. Levi-Strauss,
„valoarea formulei traduttore, tradittore tinde practic
spre zero”, fiindcă, adaugă cercetătorul, „locul mitului
pe scara modurilor de exprimare lingvistică este la
antipodul poeziei”. Miturile, aceste secvențe de istorie
sacră, au devenit sursă de inspirație pentru artiști. La
începuturi, spuneam, viața omului arhaic se confunda
cu ritualul, iar „această identitate mistică nu conține
nimic din ceea ce ar fi pur simbolic”, susține G. W. F.
Hegel, în „Prelegeri de estetică” (Editura Academiei
Române, București, 1966, p. 333). În același context,
filozoful german precizează că „simbolicul
inconștient” trebuie să fi existat în acele manifestări
originare, însă nu era perceput ca atare, fiindcă omul
trăitor în mythos nu scormonea cu mintea semnificații,
ci lua existența ca pe un dat. Dar, mai adăuga filozoful,
atunci când Absolutul a fost „intuit de imaginație”, se
pregătea terenul pentru „afirmarea artei”, mitul fiind
astfel conservat și transfigurat într-o creație
intențională... Ceva mai târziu, după ce m-am întâlnit
cu „Originea operei de artă”, a lui Martin Heidegger,
mi-a plăcut să adaug la ceea ce am spus mai înainte că,
prin creația artistică, mitul a devenit templu în
arhitectură, epopee și tragedie în literatură. În fapt, mai
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toate activitățile umane au rădăcini mitice. Dar asta e o
altă poveste... Ieșind din mythos, cândva, omul se
pregătea să intre în istorie, în spatele lui fluturând,
nemăsurată de niciun ceasornic, o eșarfă de eternitate,
care e timpul mitic, și pășind pe un pământ unde
fiecare obiect fusese, nici mai mult, nici mai puțin,
fapta unui zeu. Omul nu intra oricum în istorie, ci cu
sufletul plin de o altă „istorie”, care era aceea a
sacralității lui și a universului cu care fusese totuna. Iar
aceste „reminiscențe” sunt vizibile și astăzi, doar dacă
un ochi atent este dispus să le vadă...
Mitul lui Oedip
S-a scris mult despre mitul acesta. Mulți cred că
subiectul este îndeajuns de bătătorit ca să mai apară în
sfera ideilor ceva nou despre el. Întâmplările povestite
de mit au rămas la fel de ciudate până astăzi pentru
lumea „normală”, pentru majoritate adică. Reprezintă
oare „complexul Oedip” sau cel al Electrei realități
interioare universale în treptele devenirii individului,
așa cum credea și susținea Freud? Greu de spus, mai
ales că unii dintre tinerii care formau Cercul de la
Viena, precum Carl Gustav Jung, respingând ideea că
întreaga noastră existență poate și trebuie interpretată
în cheie sexuală, s-au îndoit și l-au contrazis pe Freud.
Fiind în situația aceasta, n-am reușit decât să pun
întrebări la alte întrebări sau să încerc răspunsuri la alte
răspunsuri, pentru a înțelege, cât de cât, ceea ce citesc.
Asemenea multor altora, în ceea ce privește „cazul”
Oedip, atitudinea mea nu putea fi aceea a
specialistului. Cert este că insolitele fapte și întâmplări
ale eroului trebuie să fi avut loc în preistorie (adică în
mythos), iar acestea au devenit mit prin transmiterea lor
în comunitate, generând o cutumă, o interdicție în ceea
ce privește incestul, care a ajuns până în legislația
modernă și contemporană. Aceste orientări erotice (a
fiului către mamă și a fiicei către tată), aflate, se zice,
în zonele abisale ale psihicului nostru, au fost
disprețuite și condamnate atunci, demult, de către zei și
oameni, iar încălcarea interdicției aducea cu sine
pedeapsa. E bine să conștientizăm că povestea
neamului lui Oedip a ajuns până la noi prin intermediul
operelor literare, după cum vom vedea. Când redactam
lucrarea de licență, m-am folosit de mai multe
mitologii, între care aceea a lui N. A. Kun, „Legendele
și miturile Greciei antice” (Editura tineretului,
București, 1960), cât și aceea a lui Paul Decharme,
netradusă încă la noi, intitulată „Mythologie de la
Grèce antique” (Paris, Garnier Freres, 1885). Mă voi
opri mai târziu la operele literare din care, cei ce au
alcătuit mitologii, au selectat faptele și întâmplările,
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adică „invariantele” mitului lui Oedip.
Să însăilez așadar povestea Tebei, întemeiată de
strămoșii lui Oedip, riscând să-i plictisesc pe cei care o
cunosc. O carte mai nouă, a unei doamne, Annick de
Souzenelle, intitulată „Oedip interior. Prezența
Logosului în mitul grec” (Editura Amarcord,
Timișoara, 1999), conține o pagină în care este
prezentat arborele genealogic al eroului, în strânsă
legătură cu al altor eroi mitici, precum Tezeu. Doamna
în discuție – antropolog, hermeneut al Bibliei,
cunoscătoare a limbii ebraice, inițiată în ezoterism,
cum putem constata într-o altă carte a ei, clasică de
acum, intitulată „Simbolismul corpului uman” –
realizează comentarii profunde și înnoitoare prin
descoperirea unui suflu iudeocreștin în mitul grec al lui
Oedip... În prezentarea faptelor mitice, pe care am mai
realizat-o cândva, am omis câteva detalii, pe care le voi
integra aici tacit.
Cadmos, fiul egipteanului Agenor, își caută sora, pe
Europa, răpită și violată de Zeus, stăpânul Olimpului.
El va ajunge la Delfi, ca să consulte oracolul, interesat
să-și găsească sora, pe Europa, aceea care a dat numele
bătrânului continent, însă Pythia, preoteasa lui Apollo,
evitând răspunsul, îl va sfătui pe acesta să întemeieze o
cetate. Așa va ajunge Cadmos în nordul Greciei
continentale, în Beoția, unde va întemeia Teba, care, la
început, s-a numit Cadmea, după numele său, iar
locuitorii ei, cadmei, cum îi numește și Homer în
„Odiseea”. Soția lui Cadmos, pe nume Harmonia, va
naște un fiu, pe Polidoros, care va urma tatălui său la
tron. Polidoros, la rândul său, căsătorit cu Nychtis, va
avea un fiu, pe Labdacos. Acesta din urmă domnește
peste Cadmea o vreme, însă va muri când fiul său
Laios împlinea un an. Pentru că Laios, având doar un
an, nu poate fi rege, puterea este preluată de doi frați
gemeni care sunt constructori: unul, Zethos, lucrează la
zidul cetății folosindu-se de forța fizică, iar celălalt,
Amphion, construiește folosindu-se de sunetele lirei
sale cu ajutorul cărora așază pietrele în zid. E posibil ca
zeul Apollo, gelos pe talentul lui Amphion, cum se
întâmplă adesea în mitologia greacă, să-l fi ucis pe
cântăreț din această pricină. Între timp, Zethos se
căsătorise cu Tebea, al cărei nume îl va purta de acum
înainte cetatea Teba... Pentru că Labdacos, tatăl,
murise, fiul său Laios fusese încredințat regelui Pisei,
pe nume Pelops. Ajungând matur, Laios recucerește
Teba pentru sine. Numai că Laios îl abuzase sexual pe
Chrisip, fiul lui Pelops, binefăcătorul său, cel care îl
îngrijise și îl crescuse, încălcând astfel legile ospeției
guvernate de Zeus. Chrisip se va sinucide în urma
abuzului sexual, iar Pelops, tatăl, îl va blestema pe
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Laios: să aibă un fiu care să-l ucidă și care să se
cupleze cu propria mamă. Laios se căsătorește cu
Iocasta, sora lui Creon, dar întreține cu ea relații
sexuale „nefirești”, cum era obișnuit, de altfel.
Îmbătându-și soțul, Iocasta îl va păcăli într-o noapte. În
urma acestei întâmplări se va naște Oedip. Cunoscând
blestemul lui Pelops, Laios și Iocasta se hotărăsc să
scape de fiul lor. Vor porunci unui supus al lor să ucidă
copilul. Cu labele picioarelor străpunse mai întâi cu o
țepușă (Oedip înseamnă, în greaca veche, „picior
umflat”), prin care fusese trecută o funie, pruncul este
atârnat de creanga unui copac dintr-o pădure, sortit să
devină prada animalelor sălbatice. Dar Parcele
hotărâseră ca pruncul să trăiască... Un păstor de pe
muntele Citheron, găsind copilul, îl dăruiește
stăpânului său Polibos, regele Corintului, a cărui soție,
Periboea, nu putea face prunci. Se spune că regina,
luând copilul în brațe, s-a ascuns într-o tufă, nu departe
de locul unde munceau niște spălătorese, și, simulând
durerile facerii, a generat multora certitudinea falsă că
pruncul este al ei. Perechea regală îl crește pe Oedip cu
afecțiune, fără a-i dezvălui vreodată adevărul.
Însă păstorii de pe Citheron cunosc istoria copilului
și trebuie să fi „scăpat” secretul în comunitate. Niște
prieteni de joacă îi spun adolescentului Oedip că e
copil găsit, dar regele și regina, părinții săi adoptivi,
încearcă să-l liniștească, sugerându-i că acele vorbe
sunt bârfele unor invidioși. Cu îndoiala strecurată în
suflet, Oedip va merge la Delfi, să afle din cuvintele
Pythiei cine este el. Răspunsul este cumplit și fără
legătură aparentă cu întrebarea: Oedip își va ucide tatăl
și se va căsători cu mama sa. Considerând totuși că
Polibos și Periboea sunt părinții săi, Oedip nu se va
mai întoarce la Corint, ca nu cumva să se împlinească
oracolul. Pașii îl vor duce spre Teba, implacabil, unde
va afla prea târziu, de altfel, cine este el. În drumul său
de pribeag, la poalele Parnasului, unde se despart trei
drumuri, jignit de conducătorul unui car și lovit cu
toiagul de un bătrân cu înfățișare falnică ce stătea în
spatele aceluia, Oedip, cuprins de Furii (care erau și ele
zeități), îi ucide pe aceștia și pe cei câțiva însoțitori.
Doar unul scapă, făcându-se nevăzut. Destinul îl mână
pe erou spre Teba, unde, dezlegând taina Sfinxului,
salvează cetatea și, conform promisiunii lui Creon,
devine rege. Se căsătorește cu Iocasta, rămasă văduvă
după moartea lui Laios, fără să știe că-i este mama,
după ce, la poalele Parnasului, spre împlinirea
destinului, își ucisese tatăl, care mergea la Delfi să
întrebe oracolul cum să scape Teba de Sfinx. Cu
Iocasta va avea patru copii: două fete (Antigona și
Ismena) și doi băieți gemeni (Polinice și Eteocle)...
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După multă vreme, ciuma face ravagii în Teba, cum
aflăm din incipitul tragediei „Oedip rege”, așa că eroul
în discuție, precum era obiceiul celor vechi în vreme de
cumpănă, îl trimite pe Creon, cumnatul (și unchiul
său), la Delfi, să afle cum ar putea scăpa cetatea de
molimă. Întors cu răspunsul oracolului, Creon le spune
tebanilor că ucigașul lui Laios se află în cetate și că
molima va înceta doar dacă acesta va fi deconspirat și
pedepsit. Locuitorii cetății îl roagă pe Oedip să-i scape
de ciumă, așa cum odinioară îi scăpase de Sfinx.
Fiindu-i prestigiul în joc, Oedip își începe cercetarea.
Este chemat mai întâi orbul Tiresias, care dezvăluie că
regele însuși este ucigașul lui Laios. Oedip crede că
Tiresias complotează cu Creon, pentru a-i slăbi
autoritatea, și îi amenință cu moartea. Tragicul se pune
în evidență acum, când Oedip este cuprins de „patosul
adevărului”, de care vorbea Tudor Vianu (în „Studii de
literatură universală și comparată”), pentru că eroul
vrea să dezlege ițele morții lui Laios, pentru sine și
pentru ceilalți în egală măsură. Slujitorul lui Laios, cel
care scăpase de sabia lui Oedip la poalele Parnasului,
este de fapt cel care îl atârnase cândva pe pruncul
Oedip de creanga unui copac. Vestitorul corintian, care
tocmai sosise la Teba, este cel care, demult, îl salvase
pe pruncul Oedip, dăruindu-l regelui său. Confruntarea
mărturiilor dezleagă misterul: „ancheta” îi dezvăluie
lui Oedip că el este ucigașul lui Laios și soțul mamei
sale. Iocasta, mama-soție, se spânzură de o grindă a
dormitorului, iar Oedip își înțeapă ochii cu acul unei
fibule din veșmântul ei, orbindu-se, ca nu cumva, după
credința celor vechi (că în Hades omul ajunge cum era
în momentele premergătoare morții), să fie obligat săși privească în ochi părinții. Alungat din Teba și însoțit
de Antigona, Oedip va dispărea miraculos la Colonos
(nu departe de Atena, unde se născuse și Sofocle, de
altfel), sub privirile îngrozite ale lui Tezeu, căruia eroul
îi va încredința o taină. Gemenii Eteocle și Polinice,
blestemați de tatăl lor, după cum se poate vedea în
„Oedip la Colonos” (vv. 1372-1373), se vor confrunta
mai târziu, pentru tron, în fața zidurilor Tebei.
Amândoi vor muri din pricina rănilor. Și în timp ce
Eteocle, apărător al cetății, va fi îngropat ca un erou,
Polinice va fi lăsat să putrezească pe câmp, ca atacator
al ei, din porunca lui Creon. Antigona va încălca
porunca unchiului, înfăptuind ritualul de înmormântare
al fratelui ei Polinice. Regele își va condamna nepoata
la moarte, prin zidirea ei de vie într-o peșteră. Hemon,
fiul lui Creon, care o iubește pe Antigona, se sinucide.
Și mama lui Hemon se sinucide, neputând să suporte
moartea fiului ei. Suferința lui Creon, prin care ia
sfârșit povestea neamului lui Oedip, are legătură cu
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orgoliul său de rege din pricina căruia, încălcând
regulile instituite de zei cu privire la ritualul de
înmormântare, a fost pedepsit.
Mitul și literatura. Visul
Cum spuneam, povestea lui Oedip și a neamului
său a fost conservată în opere literare, care sunt
rezultatul unor „invenții” și aparțin, orice s-ar spune,
imaginarului. Însă, din antichitate până astăzi, creatorii
de literatură n-au putut renunța la trei invariante ale
mitului: paricidul, incestul, automutilarea eroului. Pe
altele, e foarte posibil, le-au inventat. Invariantele
mitului, adică faptele și întâmplările, identificate fie în
epopee, fie în tragedii, au fost selectate și povestite mai
târziu. Simpla înșiruire de fapte și întâmplări, pe care
am încercat-o și eu în rândurile de mai sus, este
rezultatul renunțării la „învelișul” poetic, adică la
figuri, sintaxă și toate celelalte care au legătură cu
creația literară. Sofocle, pentru trilogia sa („Oedip
rege”, „Oedip la Colonos”, „Antigona”), cât și Eschil
(pentru „Cei șapte contra Thebei”) trebuie să se fi
inspirat dintr-o epopee tebană, intitulată „Oidipodia”,
pierdută astăzi, dar la care fac trimitere unii antici și de
care am aflat, pe când îmi redactam lucrarea de licență,
din cartea lui Paul Ducharme amintită mai sus. Și
marele Homer, în „Odiseea”, XI, vv. 343-371, prin
gura lui Odiseu, face „rezumatul” unor fapte și
întâmplări esențiale ale mitului, însă cu vreo câteva
abateri de la ceea ce știm noi, în mod tradițional,
despre acesta. Apar acolo „blăstămurile mamei”, adică
ale Iocastei, însă mama și soția lui Oedip, în epopeea
homerică, se numește Epicaste. Aflăm din același
context al epopeii homerice și despre „crimele unei
mame”, amănunte necunoscute nouă astăzi. Foarte
importante pentru destinul personajelor acestui mit
sunt, în egală măsură, prezicerile oracolului de la Delfi
și blestemul lui Pelops, regele Pisei, în legătură cu
Laios: să i se nască un fiu care să-l ucidă... Prezicerile
oracolului și blestemul, odată pronunțate, nu puteau fi
evitate nici de Laios și Iocasta, nici de Oedip. Pe de
altă parte, viața fiecărui om, în credința celor vechi, era
guvernată de destin, care nu putea fi învins, pentru că
era „pre-scris”.
Descoperind un suflu iudeocreștin în mitul grec al
lui Oedip, Annick de Souzenelle, în cartea amintită mai
sus, pornește de la ideea că drumul eroului, de la Corint
la Delfi și de aici la Teba, este unul labirintic, un drum
interior, în căutarea propriei identități. Ca să afle cine
este, Oedip trebuie să ajungă la Teba, după „exilul” său
la Corint, unde crescuse iubit și educat de părinții săi
adoptivi. Chemarea „lăuntrică” a lui Oedip, susține de
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Souzenelle, este către pământul originii sale, așa cum
Avraam a ascultat îndemnul lui Dumnezeu, în Facerea
12, 1: „Ieși din pământul tău, din neamul tău și din casa
tatălui tău și vino în pământul pe care ți-l voi arăta Eu”.
Dacă omul, conform creației divine, este făcut din
pământ și, murind, în pământ trebuie să se întoarcă, e
îndeajuns de limpede că identitatea lui are legătură cu
un pământ „interior”. Imediat ce omul iese din
„pământ”, el rătăcește în propria viață din pricina
păcatului, fiind de fapt în „exil”. Ca să afle cine este și
să poată spune „eu sunt”, Oedip trebuie să se întoarcă
din exil, să ajungă la Teba. Drumul lui Oedip este
așadar unul către sine însuși, care duce către o întâlnire
cu pământul din adâncuri, cu „eu sunt”, care ar fi
echivalent cu „a-ți aminti” cine ești. Ca în „Vechiul
Testament” (Exodul sau Ieșirea 20, 5, în funcție de
traducere), Oedip trebuie, după patru generații, să
plătească pentru păcatul strămoșilor săi: „că Eu,
Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care
pedepsesc pe copii pentru vina părinților [...], până la
al treilea și al patrulea neam”... Dacă drumul acesta
labirintic începe imediat după „facerea” omului,
întoarcerea, cu scopul de a-și recupera identitatea, ar fi
către Hristosul din noi, comentează Annick de
Souzenelle. Hristos însuși, aș adăuga, le spunea
fariseilor că „împărăția lui Dumnezeu”, spre care
individul, vizând mântuirea, ar trebui să tindă, nu este
un spațiu exterior, cum fiecare dintre noi ar fi tentat să
creadă: „Și fiind întrebat de farisei când va veni
împărăția lui Dumnezeu, le-a răspuns și a zis:
«Împărăția lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut. Și
nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, iată,
împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru »” (Luca
17, 20-21).
Un mare fizician contemporan, Carlo Rovelli, într-o
carte scrisă și pentru novicii acestei științe, intitulată
„Ordinea timpului”, în care este pusă la îndoială
existența însăși a timpului, spune ceva foarte important
despre condiția celui care cercetează această
coordonată cosmică: „poate că misterul timpului se
referă mai curând la noi decât la cosmos. Poate că, la fel
ca în primul mare roman polițist, Oedip rege de
Sofocle, vinovatul se dovedește a fi însuși detectivul”.
Pentru a afla misterul propriei identități, Oedip e obligat
să descopere „ordinea” evenimentelor vieții sale, pentru
că viitorul său, în mod paradoxal, este în trecut, prin
întoarcerea din exil și recuperarea pământului interior...
Iar eroul nu este un înfrânt, cum s-ar putea crede. El
este totuși un învingător atât prin faptul că merge până
la capăt cu cercetarea faptelor, chiar și atunci când toate
firele duc spre el, cât și prin capacitatea de a suferi.
153

Pentru că își câștigase prestigiul în fața tebanilor prin
puterea minții, dezlegând taina Sfixului, trebuia să
salveze cetatea din nou, s-o scape de ciumă. În „Oedip
rege”, la început, el face o promisiune solemnă tuturor
cetățenilor strânși în fața palatului regal, din care
transpare credința lui Oedip în puterea minții sale: „Eu
taina o voi iscodi și-am s-o dezleg”. Iocasta, mamasoție, intuiește cu câteva clipe mai înainte teribilul
adevăr, rugându-l pe Oedip: „O, nu, pe zei, ăst lucru nul mai cerceta”. În cazul conflictului tragic dintre om și
destin, „ambele părți ale opoziției [...] sunt
îndreptățite”, fiindcă cel care se prăbușește în urma
acestui conflict, omul adică, „neputând ceda din sine
însuși și din ceea ce și-a propus să ducă până la capăt,
se dă pe sine pradă pieirii totale” (G.W. Hegel, op.cit.,
p. 595). Înainte ca bătrânul slujitor al lui Laios și
vestitorul corintian să-i confirme temerile, eroul spune:
„Și mie groază mi-e s-aud, dar... trebuie”. El nu se poate
„elibera” decât aflând adevărul. Măreția personajului
tragic constă tocmai în această nevoie de adevăr și în
capacitatea de a-și asuma vina.
Dar noutatea pe care marele Sofocle o aduce în
creația sa, inventând și adăugând astfel o nouă
invariantă, pe care, de atunci, o adăugăm paradigmei
acestui mit, cred că are legătură cu visul despre care
vorbește Iocasta. Un renumit psiholog, Nicolae
Cosmovici, pe care l-am cunoscut cu un prilej oarecare
în adolescența mea, cu generozitatea celui care știe
multe și supralicitându-mi cunoștințele, îmi spunea
atunci că psihologia mai are încă multe de învățat de la
literatură. Universitarul ieșean abia amintit, „plecat” și
el dintre noi, era convins că marii creatori de literatură
intuiesc aspecte esențiale ale sufletului nostru. Studiul
temeinic al psihicului uman, pe lângă observarea
directă a comportamentului și dezvăluirile subiecților
despre ei înșiși, s-a întemeiat și pe cercetarea
umanității literaturii beletristice. În mod esențial, visul
amintit de Iocasta are legătură cu psihanaliza lui Freud,
după cum se știe deja, și cu cercetările sale din
„Interpretarea viselor”, studiul care l-a marcat profund
pe Carl Jung, după propria mărturisire. De altfel, de la
Sigmund Freud încoace, urmașii săi sunt convinși că
„principiul plăcerii” (dorința) și „principiul realității”
(interdicția) subordonează viața individului și că
reprimarea dorințelor de tot felul (mai ales a celei
sexuale) este depozitată în zone de umbră ale
psihicului nostru, devenind conflicte ignorate, dar care,
în timp, pot genera presiuni asupra conștientului. Se
vorbește, de asemenea, de existența unor „supape” de
eliberare a acestor presiuni, astfel că aceste „reprimări
ascunse” ies la iveală, prin sublimare, transformându154

se în manifestări acceptabile pentru conștiință (la cei
„sănătoși”) sau obsesive (la cei bolnavi). Visul ar fi una
dintre aceste supape de eliberare. Cenzurate în viața de
toate zilele de către conștient, aceste trăiri, emoții,
angoase, dorințe reprimate, ascunse în adâncul
psihicului nostru, apar uneori în vis, deghizate adesea
în reprezentări simbolice. „Complexul Oedip” are
legătură cu visul amintit de Iocasta atunci când eroul,
aflând de la vestitorul corintian că „tatăl” său, regele
Corintului, murise, avea încă temerea ca nu cumva să
se culce cu „mama” sa, care era încă în viață. Iocasta
încearcă să-l liniștească pe Oedip cu aceste cuvinte:
„La gândul că-ai putea/ Nunti cu maică-ta, nu tenfrica! În vis,/ Mulți s-au văzut cu a lor mamă-n
așternut”. Freud a considerat că visul amintit de Iocasta
este un argument în favoarea convingerilor sale: „visul
menționat de Iocasta este legat strâns de conținutul
straniu și înspăimântător al mitului” (Sigmund Freud,
„Introducere în psihanaliză”, Editura Trei, București,
1999, p.321). În fapt, trebuie mai întâi să remarc
geniala intuiție creatoare a lui Sofocle, cel care a adus
în tragedie fie o întâmplare imaginată de el, fie o
întâmplare a altuia, pe care Herodot, în „Istorii”,
Cartea a VI-a, paragraful CVII, adică 107, o
consemnase astfel: „În timp ce ei (adică spartanii, care
îi sprijineau pe atenieni în lupta cu perșii, subl. noastră)
așteptau luna plină, Hippias, fiul lui Peisistratos, îi
conducea pe barbari spre Marathon. Cu o noapte
înainte, Hippias avusese în somn un vis: i se părea că
se culcase cu maică-sa”. E foarte posibil ca Sofocle să
fi auzit sau să fi citit întâmplarea consemnată de
Herodot și să se fi inspirat de acolo, preciza într-o notă
de subsol George Fotino, traducătorul lui Sofocle, în
cartea amintită pe la începutul acestor rânduri. Visul
acesta, inventat sau nu de Sofocle, este, într-un fel sau
altul, punctul de plecare al psihanalizei freudiene...
Voi lăsa această poveste a lui Oedip neterminată,
cum e și firesc, de altfel, fiindcă nimeni până acum na avut pretenția de a epuiza subiectul. Aș fi mulțumit,
de asemenea, dacă vreun cititor al acestor rânduri ar
observa totuși bucuria reîntâlnirii mele cu mitul lui
Oedip și opera lui Sofocle, de pe vremea când băteam
Iașiul deseori, cu pasul, în lung și-n lat, împreună cu
prietenul și colegul meu de an Constantin Dram,
cercetând împreună biblioteci, muzee, biserici,
cimitire, cârciumi, străzi și străduțe, oameni și istoria
lor... Această reîntâlnire m-a aruncat într-un timp
revolut, cum s-a întâmplat cu rememorarea visului
insolit al prietenului meu din copilărie, dar, mai ales,
cu amintirea marelui meu profesor Traian Diaconescu.
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UN OASPETE DE SEAMĂ
LA PATRIARHIE
Dan CIACHIR
Într-una din zilele de la sfârşitul lui
septembrie 1964, de la înălţimea etajului şase al
locuinţei noastre de pe bulevardul Regina
Elisabeta – care pe atunci se numea bulevardul 6
Martie –, l-am văzut pe Haile Selassie, împăratul
Etiopiei, într-un Ford sau Chevrolet decapotabil,
în fruntea unei coloane de automobile, având
alături un oficial român, îndreptându-se spre
clădirea Facultăţii de Drept, unde avea să i se
decerneze titlul de doctor honoris causa. Nu era
primul şef de stat străin aureolat cu acest titlu.
Din 1961, de când cumula funcţia de şef al
partidului unic cu aceea de preşedinte al
Consiliului de Stat, Gheorghiu-Dej, care îşi
consolidase puterea, făcuse vizite în India,
Birmania, Indonezia şi invitase conducători de
stat în România. O săptămână după ce l-am văzut
pe împăratul Etiopiei, am rămas surprins să-i văd,
la jurnalul de actualităţi care se proiecta la
cinematograf înaintea oricărui film, pe doi
conducători comunişti proeminenţi: Gheorghe
Apostol, prim-vicepreşedinte al Consiliului de
Miniştri, şi Corneliu Mănescu, ministru de
externe, sărutând pios Crucea şi Evanghelia cu
prilejul unui Te Deum slujit de Patriarhul
Justinian la Patriarhie, unde oaspetele de seamă
fusese împăratul Haile Selassie. De altfel, o
fotogramă în care Corneliu Mănescu sărută
Crucea a apărut pe coperta numărului 9/2002 al
revistei „Dosarele istoriei”.
Pe vremea aceea, majoritatea intelectualilor
noştri erau convinşi că Patriarhul Justinian n-a
fost decât „un preot de ţară” care căuta de ou
găinile la Băbeni. Prea puţină lume ştia că preotul
Ioan Marina fusese în 1936 la Geneva, iar doi ani
mai târziu la Paris, în calitate de şef al
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organizaţiei ţărăniste judeţene din Vâlcea. Dintrun volum de amintiri apărut în anii din urmă,
înregistrate acum o jumătate de veac de
Patriarhul Justinian, aflăm că viitorul patriarh al
României se cunoscuse cu împăratul Etiopiei,
care trăia pe atunci în exil, la Liga Naţiunilor de
la Geneva. Preotul Ioan Marina apărea, de altfel,
în unele desene din presa vremii între Nicolae
Titulescu şi Haile Selassie.
Împăratul etiopian, aproape octogenar, numit
în perioada interbelică „Negusul”, era aureolat de
rezistenţa pe care o dusese din 1936 împotriva
armatelor italiene care îi invadaseră ţara. În
virtutea legiuirilor bizantine, Haile Selassie era,
totodată, strâns legată de Biserica Etiopiană
Coptă (monofizită) din ţara sa – întemeiată în
prima jumătate a secolului al IV-lea.
Împăratul şi suita acestuia au urcat Dealul
Patriarhiei, în fruntea unei coloane de automobile
negre, pe 27 septembrie 1964, întâlnindu-se la
ora 13 cu Patriarhul Justinian. Dintr-un
comunicat de presă aflăm că: „Pe lângă suita sa
oficială, înaltul oaspete a fost însoţit în această
vizită de Dl Gheorghe Apostol, primvicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, Dl
Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat,
Dl Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor
Externe, precum şi de alte persoane oficiale”.
„La sosire – se mai spune în acelaşi comunicat
–, îmbrăcat în mantia patriarhală, Preafericitul
Părinte Patriarh Justinian, după rânduiala
Bisericii Ortodoxe, a oferit Majestăţii Sale
imperiale Haile Selassie I Sfânta Evanghelie
pentru a o săruta, în timp ce corul Catedralei
Patriarhale, sub conducerea Prof. N. Lungu,
intona imnul «Bine aţi venit».”
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Patriarhul Justinian a săvârşit un Te Deum în
paraclisul Palatului Patriarhal, după care şi-a
invitat oaspeţii în sala de festivităţi a Adunării
Naţionale Bisericeşti. Patriarhul şi împăratul au
rostit, succesiv, câte un cuvânt. Textul alocuţiunii
Patriarhului Justinian, citit după 55 de ani,
impune prin conţinutul său teologal şi
duhovnicesc şi este lipsit de orice conotaţie
politică: absolut nicio trimitere la regimul de
atunci din România, la... „libertatea religioasă”
sau la vreo „înfăptuire” a Ocârmuirii comuniste.
Patriarhul Justinian i se adresează exclusiv
împăratului Haile Selassie I şi îşi extinde salutul
„...faţă de Biserica Voastră, faţă de Întâistătătorul
ei, Preafericitul Patriarh Basilios, faţă de ierarhii
şi credincioşii ei, cărora le aducem prinosul
nostru de cinstire pentru fermitatea cu care au
păzit nestinsă lumina credinţei în Iisus Hristos,
Mântuitorul nostru, pe pământ etiopian, de-a
lungul zbuciumatei sale istorii milenare. Biserica
Ortodoxă Română şi Biserica Etiopiană sunt
unite prin originea lor apostolică; prin
împotrivirea dârză pe care a trebuit să o opună
fiecare spre a-şi apăra comorile de credinţă şi de
har împotriva prozelitismului altor confesiuni;
prin sprijinul pe care au ştiut să-l acorde
popoarelor în lupta lor pentru păstrarea fiinţei
naţionale şi prin însufleţirea cu care slujesc
amândouă propovăduirea în lumea contemporană
a mesajului evanghelic de pace pe pământ şi
bunăvoire între oameni.”
Ceva mai lung decât al Patriarhului Justinian,
cuvântul rostit de împărat introducea o nuanţă
ecumenică („În calitate de creştini, noi ar trebui
să aşteptăm cu toţii cu multă speranţă ziua unirii
tuturor creştinilor din lume”), care nu exclude
însă mărturisirea fermă: „Primii creştini se
jertfeau pentru credinţa lor, erau brutalizaţi şi
asasinaţi. Cu toate acestea, ei nu au abandonat
câmpul de luptă. Au luptat şi, în cele din urmă, au
învins... Sfinţii reprezintă martirii care
simbolizează sacrificiile pe care creştinii le-au
făcut în decursul istoriei pentru menţinerea
credinţei lor”.
Spre sfârşitul alocuţiunii sale, împăratul Haile
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Selassie I îl invita pe Patriarhul Justinian să ia
parte la conferinţa interbisericească programată
în 1965 în capitala Etiopiei, la Addis Abeba.
Patriarhul Justinian nu a participat la această
întâlnire rămasă în analele ecumenismului, însă
avea să viziteze de două ori Etiopia: în 1968, ca
oaspete al locţiitorului de patriarh din această
ţară, Theophilos, respectiv în 1971.
Ultima parte a vizitei împăratului Haile
Selassie I la Patriarhul Justinian a constat în masa
oferită de acesta din urmă oaspeţilor săi etiopieni
şi români. Au luat parte la agapă cei doi episcopivicari ai Patriarhului, între care Antim Nica,
ierarh cu experienţa nemijlocită a Orientului –
studiase în Liban în epoca interbelică –, care a
adus o contribuţie aparte în cadrul dialogului
dintre Bisericile Ortodoxe şi cele Vechi Orientale
sau „necalcedoniene”, cărora le aparţine şi
Biserica Etiopiană Coptă. Antim Nica îl va însoţi
pe Justinian în vizita întreprinsă în India în 1969
ca oaspete al unei biserici necalcedoniene: cea de
la Mal Abar.
Tot cu prilejul întâlnirii dintre împărat şi
Patriarh s-a convenit asupra unui schimb de
studenţi şi doctoranzi teologi din ambele ţări.
Între teologii români plecaţi în Etiopia s-a aflat
un viitor strălucit canonist, părintele Nicolae V.
Dură, care şi-a susţinut ulterior doctoratul la
Bucureşti cu o teză având ca temă „Biserica
Etiopiană şi bazele sale canonice”.
Pe 29 septembrie 1964 se încheia vizita la
Bucureşti a împăratului Haile Selassie I. Era,
după ultimul împărat al Rusiei, ţarul Nicolae al
II-lea, sosit în 1913 la Constanţa, al doilea
monarh cu acest rang care vizita România în
secolul XX. La plecarea de pe Aeroportul
Băneasa, Haile Selassie, îmbrăcat în uniformă
militară – la Patriarhie venise într-un sobru
costum de culoare închisă –, îşi lua rămas-bun
atât de la Gheorghiu-Dej, cât şi de la Patriarhul
Justinian.
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JURNAL SPIRITUAL (PE SĂRITE)
– 1997: UN AN APARTE (V)
Magda CÂRNECI
21 aprilie
(...) Am promis familiei Zidaru că mă duc la
Târgovişte, pentru o ceremonie specială a comunității
lor Sfânta Virginia. Horia mă tot întreabă ce mă atrage
la acești oameni văzuți rău de cea mai mare parte a
conaționalilor lor. Plasticienii îi detestă pe Marian și
Victoria, spunând că aceștia s-au declasat, s-au
folclorizat în expresie. Intelectualii îi condamnă ca pe
niște deviați de la modernitate. Biserica îi condamnă
pe toți cei din „mișcare” ca pe niște sectanți. Massmedia îi folosesc ca pe un prilej de scandal, de „piatră
de poticneală” în această perioadă agitată. Eu îi admir
pe Marian și Victoria pentru fervoarea lor ieșită din
comun, care-mi amintește de creștinii inițiali, îi admir
pentru energia cu care se investesc în construirea unei
comunități „pure” ce amintește de biserica primitivă.
Îi prețuiesc mult și ca artiști pentru că nu produc doar
„opere” ci un întreg sistem estetic, investit spiritual,
pentru toate aspectele vieții membrilor comunității lor
(proiectează case, mobilier, costume, ustensile,
obiecte religioase etc). Când îl auzi pe Marian
vorbind, simți că e investit de o energie diferită de cea
comună, e în ea fervoare, convingere, dar și aspirație
către absolut. Cred că mă atrage la ei propria mea
nevoie religioasă.
Sâmbătă, 19 aprilie, după o noapte agitată de vise
ciudate (...), a venit de dimineață un domn Ninel să
mă ia cu maşina. Am ajuns la Târgovişte pe la 10,30.
Ne-am oprit la marginea oraşului, la casa unuia dintre
membrii grupului Zidarilor. Acolo era mare forfotă.
Într-o clădire mică în construcţie, numită „RoEmaus”, de o formă modernă surprinzătoare,
mişunau multe fete, îmbrăcate în costumul specific al
grupului (cămeşi albe lungi pînă la pământ, veste din
in şi cânepă, destul de moderne, desenate de
Victoria), şi câteva călugăriţe în negru.
Femeile pregăteau buchete de flori, îmbrăcau cu
flori niște lumânări mari, umpleau cu flori mai multe
panere, în jurul unei mese lungi şi joase. M-a luat în
primire Didi, stăpânul locului şi unul dintre cei trei
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preoţi ai lor, care mi-a explicat despre casa nouă,
construită pe terenul său, apoi m-a dus să văd casa
bătrânească din fundul curții. Am înţeles de la Didi şi
de la Marian, care apăruse între timp lîngă noi, că
acolo va fi centrul de primire, găzduire, educaţie, dar
şi de creaţie, al fundației lor Sfânta Virginia.
Am aflat apoi programul zilei, care urma să fie
încărcat. Ne-am dus întâi la Muzeul de Istorie din
Târgovişte, să vedem expoziţia Zidarilor, despre care
eu, ca critic de artă, urma să vorbesc la vernisaj. Am
trecut apoi să vedem o a doua expoziţie, la fostul
muzeu de arheologie de lângă biserica Stelea: acolo
era o adevărată retrospectivă a operei Zidarilor, foarte
frumoasă. Tot acolo am făcut cunoştinţă şi cu alţi
oaspeţi veniţi de la Bucureşti, o familie de români
bogaţi, trăitori în Franţa şi binefăcători ai Zidarilor,
câțiva plasticieni, câţiva cameramani de la niște
televiziuni private, câțiva intelectuali locali.
Ne-am dus apoi înapoi la „Ro-Emans”, unde, la
ora 12 fix, am luat masa. Pe noi, oaspeţii, ne-au dus
în clădirea în construcţie din fundul curţii, unde ne-au
pus la o masă lungă şi joasă, şi ne-au dat să mâncăm
de post. După masă, am mai făcut un tur al muzeelor
şi al expoziţiilor. La ora 14,30 am fost aduşi înapoi la
„Ro-Emans”, unde se formase o coloană din toţi
credincioşii pentru procesiunea ce urma să aibă loc.
Coloana arăta impresionant, era o mulţime mare de
femei şi bărbaţi tineri şi bătrâni, toți în alb, cu crengi
de salcie în mână (căci era Duminica Floriilor), întro atmosferă ca de nuntă, deşi totul era liniştit.
Oamenii au fost încărcaţi în două ture într-un autocar
închiriat special, ceea ce înseamnă că erau cam 90100 de persoane duse în oraş, la Turnul de intrare în
Târgovişte. La ora 15 urma să înceapă procesiunea.
Între timp, Marian Zidaru mi-a explicat pe
îndelete despre ce era vorba. Urma să se întâmple o
ceremonie religioasă şi un anume ritual special de
„ridicare a unui blestem” care atârna asupra oraşului.
Marian mi-a povestit că la 1502, mitropolitul Nifon
afurisise oraşul de scaun al Târgoviştei şi pe
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voievodul Radu pentru că acesta îi ceruse să
binecuvânteze o a doua căsătorie a sorei lui cu un
mare boier moldovean pe care voia să-l pună în
scaunul Moldovei. Blestemul atârnase nu numai
asupra Târgoviştei, ci, pentru că aceasta fusese
capitală, asupra ţării întregi, de unde risipirea repetată
a istoriei sale, a istoriei românilor, a istoriei noastre,
zicea Marian. Credincioşii de la Pucioasa „primiseră
Cuvânt”, cum spun ei, încă în 1992 că blestemul se
terminase şi că ar fi trebuit făcută o slujbă specială
pentru acest moment (de aceea timpul sacru se opreşte
în 1992 pentru credincioşii aceştia, cum am înţeles de
la Marian). În 1992, Marian şi cu câţiva credincioşi
încercaseră să obţină efectuarea unei slujbe de ridicare
a blestemului, de către preoţii oraşului, dar nu
fuseseră ascultaţi, spunea Marian. Acum, în 1997,
primiseră „Cuvânt” că trebuie să facă această
ceremonie ei înşişi, şi chiar de Florii, adică de Intrarea
Domnului în Ierusalim, şi că, în ciuda vremii oribile
din timpul săptămânii, cu frig mare şi ploaie, vor avea
timp frumos. Obţinuseră în acest scop toate
autorizaţiile necesare, asta cu vreo trei săptămâni
înainte. Alcătuiseră un program pentru o „săptămână
culturală” la Târgovişte, care urma să aibă mai multe
momente şi tipăriseră un afiş-program, pe care
figuram şi eu.
Şi, minune, ziua era într-adevăr incredibil de
frumoasă şi de caldă, după multe zile urâte, reci şi
pline de ploaie şi lapoviţă. Îmi amintesc că pe drumul
de venire, în maşină, privind cerul perfect limpede,
fără urmă de nor, şi lumina căzând enormă şi
copleşitoare peste lume, am avut pentru câteva clipe
o senzaţie de puternică irealitate. Ca şi cum noi,
lumea întreagă, am fi fost o simplă proiecţie, ca pe un
platou de filmare, sau ca în mintea unei vaste
divinităţi.
În sfârşit, la ora trei după-amiază fix, ceremonia a
început. Pe Turnul Chindiei erau suiţi bătrâni
credincioşi cu prapori în mâini, ca nişte soldaţirăzeşi. La poalele turnului erau aranjate grupuri de
băieţi şi fete în alb. Poliţia păzea mulţimea strânsă pe
margine. Marian Zidaru a început prin a vorbi de sus,
de pe Turn, despre ce urma să aibă loc loc, povestind
istoria blestemului Sfântului Nifon, atrăgând atenţia
că ce urma să se întâmple e o acţiune artistică în
primul rând, un „happening” cum se zice acum
printre artişti, dar e şi o procesiune religioasă de
dezlegare a unui blestem prin mijloacele care le stau
la îndemână celor implicaţi în această acţiune. A
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vorbit simplu şi la obiect, prevăzător faţă de
sensibilităţile preoţeşti locale, care fuseseră invitate
dar nu veniseră.
Apoi a început procesiunea. Grupul de fete, femei
şi călugăriţe a ieşit înainte, a executat câteva mişcări
de dans în cerc, închipuind un orologiu care vesteşte
„plinirea timpurilor”, a cântat cântece religioase.
Apoi au apărut cei trei preoţi ai lor, mai deosebiţi prin
veşminte de rest, care au făcut un fel de mică slujbă.
Cel din mijloc a citit apoi „Cuvântul Domnului”, un
fel de mesaj special pentru ziua aceasta, şi în care se
amintea iarăşi, în stilul proorocirilor veterotestamentare, că România fusese aleasă ca al doilea
Israel şi ca loc al Noului Ierusalim la terminarea
vremurilor. Apoi a apărut un tânăr legat la mâini şi la
ochi, închipuind blestemul ori mai degrabă pe cel
blestemat: el a fost desfăcut de legături în cântecele
drept-credincioşilor. Femeile iar au dansat, de data
asta împreună cu bărbaţii care veniseră şi ei printre
ele, cântând cu toţii cântece religioase.
Apoi s-a plecat în procesiunea pe jos, de la Poarta
oraşului către Curtea domnească, aşa cum cu 2000 de
ani înainte se intrase probabil în Ierusalim. Grupul
drept-credincioşilor avea pe margini câţiva copii,
băieţi şi fetiţe, care aruncau flori din panere, pe jos
ori către mulţime. Toţi bine-credincioşii din
procesiune cântau. Noi, privitorii îi urmam de pe
margine. Mulţimea se adunase destulă între timp,
păzită de poliţişti. Pe drum, copiii se băteau pentru
florile aruncate din panere. Aflându-mă alături de
Marian în timpul procesiunii, l-am întrebat ce fel de
cântece cântă „creştinii” lor, căci ce auzeam nu
semăna cu cântările din biserică, iar unele erau pur şi
simplu prelucrări de romanţe arhicunoscute. Marian
mi-a spus că unele cântece veneau de la „Oastea
Domnului”, altele erau adaptate de credincioşii înşişi
după melodii cunoscute. Am întrebat dacă e vorba de
„Oastea Domnului” interbelică, şi Marian mi-a spus
că da, şi că unii dintre bătrânii grupului aparţinuseră
„Oştii” înainte de război, suferiseră cumplit sub
comunişti, fuseseră închişi, dar îşi păstraseră credinţa
şi acum o readuseseră la lumină. Mi-a mai precizat că
aceşti credincioşi nu fuseseră legionari, decât poate la
început, când nu-şi dăduseră seama despre ce e
vorba. L-am întrebat apoi cum e cu dezlegarea
blestemului, ştiut fiind că numai preoţii unşi pot
îndeplini ierurgii. Mi-a explicat că cei trei preoţi ai
lor fuseseră unşi în mod canonic de către mitropolitul
Bistriţeanu, dar că lucrul acesta rămăsese
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deocamdată ascuns, ca să nu se „smintească” unii şi
alţii. L-am întrebat care mai e relaţia lor cu Biserica
oficială, căci odată îmi spusese că lucrurile s-ar fi
aranjat, ori acum nu era prin preajmă nici un cap
preoţesc. Marian mi-a explicat că, în discuţiile
particulare, mulţi preoţi, inclusiv Patriarhul, ar fi
acceptat această mişcare, dar că public nimeni nu are
curajul s-o arate.
A venit apoi lângă mine sora Mihaela,
conducătoarea de facto a comunității de la Pucioasa/
Târgoviște, căci e sora de sânge a „sfintei Virginica”,
fondatoarea mişcării lor prin anii ’50. Ea m-a
îmbrăţişat şi mi-a spus printre altele că nici nu ne
dăm seama cu adevărat la ce mare eveniment
participăm, că e un moment simbolic la care
Dumnezeu ne-a convocat. Acelaşi lucru mi l-a spus
cu alte cuvinte şi Daniela, profesoara de teologie din
Cluj, în momentul în care i-am mărturisit că în toată
dimineaţa şi acum simţisem o puternică emoţie în
plexul solar și frisoane de-a lungul corpului.(...)
La un moment dat, s-a apropiat de mine o femeie
care mi-a povestit că se dusese de cu seară la slujbă la
o biserică din Târgovişte şi că vorbise cu preotul carei spusese că primise invitaţia pentru a doua zi şi că
probabil o să vină. Iar a doua zi, la slujba de duminică,
preotul amintise în vorbirea sa de la urmă despre nişte
„sectanţi baptişti” care îndrăzniseră să-i trimită o
invitaţie la o manifestare de-a lor „eretică”. Femeia
mi-a explicat că toţi credincioşii din grup, răspândiţi
prin ţară, merg regulat la bisericile de care aparţin, dar
trăiesc „mănăstirește”, după preceptele comunităţii
lor, mai apropiate de modelul bisericii începătoare, şi
se întâlnesc din când în când la Pucioasa pentru
asemenea procesiuni și alte sărbători.
După ce am străbătut vechea stradă centrală a
oraşului, am ajuns la ruinele Cetăţii de scaun. Tot
convoiul, care între timp se mărise destul de mult, a
intrat în incinta domnească. În jurul turnului,
procesiunea a format iarăşi două cercuri concentrice
şi a cântat îndelung cântece religioase. Între timp, pe
crenelul turnului a fost agăţat un lung stindard alb cu
figura unui sfânt pe el.
De acolo s-a plecat la Muzeul de istorie aflat în
imediată apropiere. Mulţimea a umplut holul cel mare
şi a avut loc vernisajul la care am vorbit eu, de la
balconul aflat la etaj, cocoţată pe un scăunel. Am
vorbit bine, nu mai aveam nici o emoţie, în schimb
scandam cumva cuvintele, cu un fel de muzică, pe
care mi-o găsisem ad-hoc și care m-a surprins. Apoi a

spus şi Marian câteva cuvinte, după care am plecat in
corpore către cealaltă expoziţie, de la biserica Stelea.
La ieşirea din muzeu, ca şi la intrarea în el, am trecut
printr-un fel de poartă care arăta ca o carte mare,
întocmită din lemn şi pictată frumos în stilul Zidarilor,
ţinută de doi bărbaţi drept credincioşi. Convoiul,
alcătuit ca şi până atunci din femei în alb, din bărbaţi
cu prapori şi din mulţime s-a îndreptat spre biserica
Stelea, unde ni s-a dat la toţi colăcei şi vin, după
obicei. Aici s-a terminat procesiunea şi manifestarea.
În sfârşit, pe la ora 19,30 ne-am urcat din nou în
maşină şi ne-am îndreptat spre Bucureşti. Pe drum, la
un moment dat, m-am uitat pe cerul senin, abia uşor
umbrit de apropierea nopţii. Printre urmele
șerpuitoare și albe de la avioanele cu reacţie, am zărit
un punct luminos, destul de mare pentru distanţa la
care-l vedeam, şi care părea că coboară oblic în jos
extrem de lent. Faţă de liniile alburii și curbe din jur,
linia sa era dreaptă şi oblică, foarte luminoasă. Le-am
arătat-o și celor din mașină, spunându-le că e
probabil un meteorit, căci punctul luminos era destul
de mare. Cei din maşină au fost de părere, indiferenți,
că e tot un avion cu reacţie. Le-am explicat că nu
semăna cu celelalte linii de pe cer, şi în plus se mişca
foarte încet. Ba chiar de la o vreme stătea pe loc. Nam reuşit să-i conving, aşa că am tăcut. Cum maşina
îşi schimbase direcţia faţă de punctele cardinale, mam întors să mai privesc odată semnul acela prin
geamul din spate al maşinii. Linia aceea stranie,
perfect dreaptă şi scurtă, aşezată oblic pe cer, nu se
mai lungise. Iar punctul luminos din capătul ei mi sa părut că devine şi mai mare şi mai strălucitor, ca şi
cum s-ar fi consumat mai intens.
N-am putut să nu mă gândesc, în continuarea
întregii zile extraordinare pe care o trăisem, că acesta
era un semn. Prea se potrivea totul, prea fusese totul
perfect, aşa cum ar fi şi trebuit să fie. Am căzut pe
gânduri şi mi-am zis că poate mi se dăduse şansa să
asist sau să văd ceva special, măcar într-o ordine
metaforică dacă nu chiar spirituală, şi că depindea de
mine să accept sau nu această lectură a procesiunii.
Când am ajuns acasă, i-am povestit totul lui
Horia. Acesta mi-a spus, în legătură cu ce văzusem pe
cer, că probabil fusese cometa care de câteva
săptămâni se poate vedea pe cerul României. E foarte
probabil, dar asta nu schimbă datele poveștii, căci
într-o ordine simbolică a lucrurilor, o cometă e un
semn ceresc. Uneori e un semn mare.
E S E U
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DESPRE GLORIA GRECILOR
Florin CRÎȘMĂREANU

Medievistul Sylvain Gouguenheim (n. 1960) este
cunoscut în comunitatea academică mai ales prin
lucrările sale dedicate perioadei cavalerilor teutoni și
modalităților prin care cultura greacă a fost receptată
de către latini în secolele al XII-lea și al XIII-lea.
Menționez în acest sens câteva dintre publicațiile sale:
La Sibylle du Rhin: Hildegarde de Bingen, abbesse et
prophétesse rhénane (1996); Les Fausses Terreurs de
l’an mil: attente de la fin des temps ou approfondissement de la foi? (1999); Les Chevaliers teutoniques
(2007); Aristote au Mont Saint-Michel. Les racines
grecques de l’Europe chrétienne (2008); Regards sur
le Moyen âge: 40 histoires médiévales (2009); La
Réforme grégorienne. De la lutte pour le sacré à la
sécularisation du monde (2010); Tannenberg. 15 juillet
1410 (2012); Frédéric II. Un empereur de légendes
(2015).
Istoricul francez este cunoscut publicului de la noi
mai ales prin traducerea lucrării sale Aristotel la
Muntele Saint-Michel. Rădăcinile grecești ale Europei
creștine (trad. de Eduard Florin Tudor, București,
Nemira, 2011). Acest volum a generat ample discuții
pro și contra, împărțind practic lumea medieviștilor în
două tabere. În mediu nostru cultural reacțiile vis-à-vis
de această carte au fost timide și superficiale.
Ideea centrală din lucrarea Aristotel la Muntele
Saint-Michel este reluată și analizată dintr-o altă
perspectivă, mai amplă, în volumul recent publicat: La
gloire des Grecs. Sur certains apports culturels de
Byzance à l’Europe romaine (Xe-début du XIIIe siècle)
(Paris, Les Éditions du Cerf, 2017).
Cartea La gloire des Grecs este structurată pe trei
secțiuni, care sunt împărțite, la rândul lor, în nouă
capitole. Două Anexe, ce se regăsesc la sfârșitul părții I
și a III-a, completează volumul semnat de Sylvain
Gouguenheim. Notele abundente și Bibliografia adusă
la zi încheie această lucrare. Din păcate, volumul nu
are o secțiune de indici, care ar fi ajutat enorm un
cititor mai grăbit.
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Titlul lucrării lui S. Gouguenheim, La gloire des
Grecs, este preluat după Annales Fuldenses sive
Annales regni Francorum orientalis (876): „Omnem
enim consuetudinem regum Francorum contemnens
Graecas glorias optimas arbitrabatur et, ut maiorem sue
mentis elationem ostenderet” (Monumenta Germaniae
Historica, SSrG, vol. VII, 1891, p. 86). Într-adevăr,
carolingienii aveau o mare prețuire pentru profunzimea
învățăturilor extrase din scrierile bizantinilor
(grecilor). Unul dintre gânditorii emblematici ai acestei
perioade, Ioan Scotus Eriugena, spunea în acest sens că
îi preferă pe Părinții greci, deoarece au văzut lucrurile
cu mai multă profunzime („acutius considerantes”)
decât cei latini (Periphyseon V, 35; PL 122, 955A).
Într-un alt loc, același autor spune că a fost îndemnat
de către Carol cel Pleşuv să meargă la „izvoarele foarte
limpezi şi foarte bogate ale grecilor” (PL 122, 1031 C).
Ceea ce s-a și întâmplat, în cele din urmă, irlandezul a
băut din „nectarul sacru al grecilor” („sacro Graecorum
nectare” ‒ PL 122, 1029 A; vezi, în acest sens, Michael
W. Herren and Shirley Anne Brown, The Sacred
Nectar of the Greeks. The Study of Greek in the West in
the Early Middle Ages, Exeter, Short Run Press, 1988).
Prețuirea manifestă pentru paradigma greacă în
ansamblul său a continuat și după perioada
carolingiană. În acest sens, abatele Ekkehard IV (cca
980-1057) de la mănăstirea Saint-Gall scria într-un
anumit context că „vrea să fie grec” (Casus Sancti
Galli, c. 94; ed. Hans F. Haefele, Darmstadt,
„Ausgewählte Quellen”, 1980, p. 194: „Esse velim
Graecus, cum sim vix, domna, Latinus”). Exemple de
acest fel sunt numeroase și S. Gouguenheim
menționează în lucrarea sa unele dintre ele. În tot
cazul, raporturile dintre bizantini și latini sunt urmărite
de autor în epoci diferite, aducând la tot pasul exemple
de prezență a culturii grecești (bizantine) în mediul
latin.
Ideea cărții lui S. Gouguenheim nu este nouă, cum
nu era inedită nici în 2008, când a publicat Aristotel la
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Muntele Saint-Michel, însă a avut neșansă să
contrazică istoriile „oficiale” ale perioadei medievale,
care susțin foarte apăsat că învățăturile filosofilor
greci, ale lui Aristotel în special, au pătruns în lumea
latină pentru prima dată prin intermediul traducerilor
din limba arabă, realizate în marea lor parte în cadrul
Școlii de la Toledo, de către Dominicus Gundissalinus,
Gerardus Cremonensis, Marcus Toletanus și Michael
Scotus. Paznicii vigilenți ai acestei paradigme au sărit
ca arși la auzul tezei susținute de S. Gouguenheim,
însă, din fericire, au ajuns până la noi manuscrise care
susțin versiunea medievistului francez. Restul sunt
doar speculații și atacuri răuvoitoare.
Filoarabii sunt complet loviți de amnezie, deoarece
nu reușesc/ doresc să-și amintească deloc faptul că
„vreme de unsprezece veacuri a dăinuit pe Bosfor un
oraș în care puterile minții stârniseră admirație, iar
învățătura și scrierile trecutului clasic fuseseră
cercetate și scăpate de la pieire. Fără ajutorul
comentatorilor și al copiștilor bizantini, puține lucruri
am cunoaște astăzi din literatura Greciei antice”
(Steven Runciman, Căderea Constantinopolului 1453,
trad. de Alexandru Elian, București, Nemira, 2011, p.
257). S. Gouguenheim reia în mai multe rânduri
această idee și susține că Imperiul bizantin a conservat
cultura antică și a transmis-o, în limba sa de origine,
Europei latine (p. 21).
Istoricul francez spune că în secolul al XII-lea sunt
șapte traducători, cunoscuți sau anonimi, care au
realizat traduceri din greacă în latină a textelor lui
Aristotel (pp. 196-197). Între aceștia, se remarcă Iacob
din Veneția, care este unul dintre autorii importanți ai
perioadei medievale, nu atât prin textele sale, cât prin
traducerile pe care le-a realizat din scrierile
aristotelice. El a oferit latinilor înainte de traducerile
realizate în cadrul Școlii de la Toledo, unele texte ale
Stagiritului. Cambridge History of Philosophy (pp.
793-796) – sursă citată de istoricul francez –
menționează faptul că Ioan din Veneția a realizat
următoarele traduceri din scrierile lui Aristotel,
procurate, cel mai probabil, direct de la
Constantinopol: „Analitica secundă, Fizica,
Metafizica, Respingerile sofistice, Despre suflet,
Despre memorie, Despre longitudine și Despre
tinerețe. Aceste traduceri, realizate în prima parte a
secolului al XII-lea, preced cu aproximativ 30 de ani
pe cele efectuate de Gerardus din Cremona. Ele au fost
cunoscute în Europa și utilizate în secolul al XIII-lea
de către figuri majore ale gândirii occidentale, precum
Alexander Neckham, Robert Grosseteste, Roger
Bacon, Albert cel Mare și Toma din Aquino” (p. 197).
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Multe din aceste traduceri s-au aflat vreme
îndelungată în biblioteca Abației din Muntele SaintMichel și figurează astăzi în două manuscrise păstrate
la Biblioteca municipală din Avranches, cele cu
numărul 221 și 232. Manuscrisul cu numărul 221
conține versiunile Fizicii, Despre suflet și Despre
memorie. Cel cu numărul 232 conține din nou
traducerea Fizicii, cea a Metafizicii și Despre
longitudine. C. Viola consideră că „toate textele
păstrate în manuscrisele de la Avranches constituie
documentele cele mai vechi pe care noi le avem din
aceste traduceri latine” (Coloman Viola, „Aristote au
Mont Saint Michel”, în Millénaire monastique du Mont
Saint-Michel II: Vie montoise et rayonnement intellectuel (sous la dir. de R. Foreville), Bibliothèque
d’Histoire et d’Archéologie Chrétiennes, Paris, P.
Lethielleux, 1967, p. 295; S. Gouguenheim, p. 198).
Pentru a avea o mai mare forță de persuasiune, cred
că ideea apărată de S. Gouguenheim ar trebuie
coroborată și cu alte teze, precum aceea susținută de
Philip Jenkins, în lucrarea The Lost History of
Christianity. The Thousand-Year Golden Age of the
Church in the Middle East, Africa, and Asia – and How
It Died din Istoria pierdută a creștinismului (trad. de
Mihai Moroiu, București, Baroque Books & Arts,
2018). Acest autor spune că „Bisericile Răsăritului se
aflau în anul 800 la nivelul pe care Europa latină nu
avea să-l atingă decât cel mai devreme în secolul al
XIII-lea” (trad. cit., p. 19). Philip Jenkins evidențiază
încă un aspect ce ar trebui să dea de gândit celor care
susțin uneori prea apăsat originalitatea filosofiei arabe
și influența acesteia asupra autorilor din Evul Mediu
occidental, de vreme ce „o mare parte din ceea ce
numim erudiție arabă era în realitate siriană, persană și
coptă, și nu neapărat musulmană” (trad. cit., p. 34).
În finalul acestor rânduri, cred că ar fi foarte
potrivit ca în viitorul nu foarte îndepărtat lucrarea La
gloire des Grecs. Sur certains apports culturels de
Byzance à l’Europe romaine (Xe-début du XIIIe siècle)
ar trebui să fie tradusă în limba română. Această
traducere ar reprezenta unul dintre rarele evenimente
culturale care ar bucura deopotrivă atât bizantiniștii cât
și medieviștii.
Sylvain Gouguenheim, La gloire des Grecs. Sur
certains apports culturels de Byzance à l’Europe romaine
(Xe-début du XIIIe siècle), Paris, Les Éditions du Cerf,
2017, 410 p.
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SCRIERILE GNOSTICE
DE LA NAG HAMMADI
Bogdan Mihai MANDACHE
Gnosticismul, mișcare spirituală afirmată în
primele secole ale erei creștine și redescoperită în
plină modernitate, continuă să suscite în egală
măsură admirație și nedumeriri. De multe ori,
amândouă atitudinile vin din necunoașterea
sensului profund al termenilor de gnostic și
gnosticism. Gnosticul este cel care cunoaște, cel
căruia îi este dată o experiență a absolutului ca
experiență primă și ultimă. Clement Alexandrinul
spunea că ”gnoza este, ca să spun așa, o desăvârșire
a omului ca om, care, prin știința lucrurilor
dumnezeiești, duce la desăvârșire și purtarea și
viața și cuvântul omului, în unire și de acord cu sine
însuși și cu Cuvântul cel Dumnezeiesc”. Gânditorii
antici discutau într-un climat liniștit despre gnoză,
fapt care nu a mai fost repetat în vremurile moderne
când gnoza era privită cu ostilitate în unele medii
creștine, fiind asimilată punerii în discuție a
fundamentelor creștinismului, aducerea unui
relativism al interpretărilor. De altfel, Clement
prefigura că „pentru aceea sunt acoperite de pilde
tainele cele sfinte ale profețiilor; sunt păstrate
pentru cei aleși și pentru cei pe care credința lor i-a
rânduit spre gnoză”. Pentru a ajunge la semințele
gnozei, spunea același cărturar al lumii antice, este
nevoie de perseverență, de căutare, de cercetare
vreme îndelungată, de multă osteneală. Perspectiva
asupra gnozei se deschide în momentul în care
misterul nu mai este a priori ceva de necunoscut, ci
devine ceva inexprimabil. Comparată deseori cu
mistica, experiența gnostică este una care implică
muncă, exercițiu, efort, disciplină. În ciuda
numeroaselor studii despre acest fenomen, despre
experiența metafizică a absolutului, gnosticismul
este una dintre cele mai complicate probleme cu
care se confruntă istoricul religiilor, fiind un punct
de convergență unde se întâlnesc creștinismul,
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iudaismul, misteriile eleniste, religiile orientale.
Deși se cunosc bine sursele, împletirea acestor
curente a creat numeroase dificultăți de
interpretare; multe lucruri încă scapă, există sisteme
gnostice cărora istoricii religiilor nu le găsesc
înțelesul adecvat, după cum există o infinitate de
sisteme în interiorul aceleiași școli.
Mult timp ocolit, gnosticismul a devenit un
subiect de interes în România odată cu publicarea
unor lucrări despre gnoză și a unor importante texte
gnostice. Editura Herald a fost cea care a promovat
interesul pentru marile teme ale hermetismului și
esoterismului, gnoza fiind în centrul preocupărilor
editurii bucureștene. Amintesc aici câteva dintre
titluri care ilustrează cele amintite mai sus: HenriCharles Puech, Despre gnoză și gnosticism și
Evanghelia după Toma, lucrare fundamentală
pentru studierea gnozei; Pistis Sophia;
Manuscrisele de la Marea Moartă; Evanghelii
gnostice. Henri-Charles Puech a susținut că
originile gnosticismului trebuie căutate în Siria de
unde s-a răspândit în Egipt, apoi la Roma, în Cipru,
conturându-se astfel două ramuri, una italică și una
orientală. Cunoașterea noastră asupra sistemelor
gnostice a fost deformată pentru că majoritatea
mărturiilor veneau din respingerea gnosticismului
din partea oamenilor Bisericii. Or, aceste informații
sunt suspectate de parțialitate, de neînțelegere, de
deformare a gândirii autentice a maeștrilor. HenriCharles Puech pledează pentru o atentă studiere a
textelor lui Valentin și Basilide, pentru că ei
inserează gnosticismul în centrul creștinismului
poate mai mult decât o făcuseră autorii antici, orice
discuție despre gnoză plasându-se astfel în
interiorul istoriei creștinismului. „A avea gnoză,
scria Henri-Charles Puech, înseamnă a cunoaște
cine suntem, de unde venim si unde suntem,
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lucrurile prin care suntem mântuiți, care este
nașterea și care este renașterea noastră.” Gnoza
revelează esența, destinul, mântuirea, o cunoaștere
eficientă, o „mistică transformatoare”, un mysterion
în deplinătatea sensului antic al cuvântului. De
curând a apărut în limba română un nou volum care
redeschide discuția despre gnosticism: Elaine
Pagels, Scripturile gnostice de la Nag Hammadi,
traducere din limba engleză Walter Fotescu,
București, Editura Herald, colecția „Manuscris”,
2020, 288 p.
Doctor al Universității Harvard, în 1970, Elaine
Pagels este în prezent profesor de religie la
Universitatea Princeton. În decembrie 1945, în
Egipt, la Nag Hammadi, o întâmplare avea să aducă
la lumină atât la propriu, cât și la figurat, câteva
manuscrise vechi, câteva papirusuri aflate într-un
ulcior, texte care redeschideau discuția asupra
scrierilor canonice. În aceeași perioadă, la Qumran
erau descoperite manuscrise care se anunțau a fi
marea răsturnare arheologică a secolului al XX-lea,
scrieri cunoscute astăzi sub numele de
Manuscrisele de la Marea Moartă. Dincolo de
aspectul spectaculos al descoperirilor și de
senzaționalul speculat de presa internațională,
documentele aduceau în discuție posibila existență
a unor texte creștine, altele decât cele canonice, dar
și mărturii despre literatura iudaică despre
apocalipsă. Printre primii specialiști care au studiat
manuscrisele descoperite la Nag Hammadi și au
editat Nag Hammadi Codex s-au numărat Gilles
Quispel, Henri-Charles Puech și Pahor Labib. De-a
lungul deceniilor , numeroși specialiști au adus noi
interpretări ale scrierilor gnostice, printre ei
numărându-se: Jean Danielou, Michel Tardieu,
James M. Robinson, R.-M. Grant; lor li s-a alăturat,
în ultima vreme, Elaine Pagels care abordează teme
majore ale istoriei creștinismului din perspectiva
scrierilor gnostice descoperite întâmplător acum 75
de ani la Nag Hammadi. Părinții Bisericii au reținut
și răspândit o formă de cunoaștere înrudită cu
gnoza. Tot ei au respins atitudinea teologică și
filosofică a unor autori care se plasau în marginea
credinței, o tendință eretică și periculoasă pentru
adevărul creștin. Erau timpuri de căutare, de
identificare, de trasare a demarcațiilor, timp în care
scrierile Părinților erau principalele surse ale
gnozelor și afirmărilor lor.

Pornind de la ideea că religia și politica se
suprapun în dezvoltarea creștinismului, Elaine
Pagels abordează în cartea sa câteva teme cruciale
pentru înțelegerea creștinismului, pentru înțelegerea
textelor gnostice: controversa asupra învierii lui
Hristos: eveniment istoric sau simbol?; „Un
Dumnezeu, un episcop”: politica monoteismului;
Dumnezeu tatăl/Dumnezeu Mama; Patimile lui
Hristos și persecuția creștinilor; A cui este
„Adevărata Biserică”?; Gnoza: autocunoașterea ca
o cunoaștere a lui Dumnezeu. Aplecându-se cu
pasiune și cu fireasca detașare a specialistului
căutător al adevărului, Elaine Pagels este în măsură
să afirme că dezamăgirea lui Muhammad Ali că
vasul găsit întâmplător nu conținea aur, ci doar
papirusuri, a adus bucuria savanților: „Găsite cu
1000 de ani mai devreme, textele gnostice ar fi fost
cu siguranță arse pentru erezia lor. Dar ele au rămas
ascunse până în secolul al XX-lea, când experiența
noastră culturală ne-a oferit o nouă perspectivă
asupra problemelor pe care le ridică. Astăzi le citim
cu ochi diferiți, nu pur și simplu ca «nebunie și
blasfemie», ci așa cum le-au perceput creștinii din
primele secole – o viguroasă alternativă la ceea ce
cunoaștem drept tradiție creștină ortodoxă. Abia
acum începem să reflectăm la problemele cu care ei
ne confruntă”.
Gnoza începe să fie tot mai mult percepută nu ca
un concept abstract sau ca un sistem strict
speculativ, ci ca un „stil de viață”, un comportament
existențial. Gnoza nu mai este văzută ca pură
cunoaștere intelectuală, ea este revelație care oferă
răspunsuri la întrebările născute din angoasă,
constituind prin venirea ei în conștiința celui pe care
îl iluminează, deznodământul unei situații
existențiale pe care i-a permis să o perceapă. Astfel,
definiția cea mai generală a gnozei este cea de
cunoaștere mântuitoare, o cunoaștere a omului în
căutarea mântuirii. Studii recente despre gnoză, așa
cum este și cel de față al lui Elaine Pagels, sunt o
pledoarie pentru înțelegerea gnozei ca fenomen
distinct al gândirii filosofico-religioase, o atitudine
religioasă întemeiată pe experiența obținerii
mântuirii prin Cunoaștere, prin cunoașterea sinelui
care apare în urma unei revelații.
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POARTA DERVIŞULUI
Marius CHELARU
Apărută în colecţia „Literatură contemporană
turcă” (prima ediţie, în 2008; în turcă are titlul Bab-ı
Esrar; ar putea fi tradus ca Poarta misterelor) a opta
carte de gen scrisă de Ahmet Ümit (născut în
Gaziantep, sudul Turciei, în 1960, mutat în Istanbul
în 1978), una din cele mai bine vândute în ţara sa1,
considerată de specialişti, citim şi pe copertă, „crime
fiction2”, thriller, roman al „revizuirii istoriei”, sau
una a secretelor, poartă cititorul dinspre azi în
timpurile şi în viaţa unuia dintre cei mai mari poeţi ai
lumii.
Astfel, deşi plecăm şi de la o crimă din zilele
noastre, planul narativ principal al cărţii ţine de
sufism (care cunoaşte, deşi nu la scară amplă, o
creştere a interesului în popor, şi în mediile
editoriale3 în Turcia, şi în alte state4), sensuri şi
conotaţii conexe, relaţia dintre Jalaluddin Rumi şi
Shams, şi, în cele din urmă asasinarea celui din urmă.
În istoria poeziei sunt destule pagini învăluite în
mister. Aşa este şi poate cel mai important moment
din viaţa lui Rumi (cum consideră mai toţi
specialiştii) – întîlnirea (descrisă ca marj albahraynyi – convergenţa dintre două mări), în 1244,
la Konya, cu un sufi misterios, supranumit dervişul
zburător, Şamsuddin-ē Tabriz (cunoscut ca Şams-ē
Tabriz/ Soarele din Tabriz). Acesta i-a schimbat
multe concepţii, oferindu-i cheia către o lume a
extazului mistic, poeziei, muzicii şi armoniei, zice-se
chiar către sema – dansul extatic, mistic, prin învîrtire
(se spune, ar fi expresia lamentării după dispariţia lui
Şams), rupîndu-l de vechile criterii după care se
ghida, de lumea cărţilor în care crezuse. Se spune că,
într-o zi, fără ca Rumi să schiţeze un gest, i-a aruncat
cărţile. Asta ar arăta că Rumi înţelesese că adevărul
mistic nu poate fi aflat în cărţi. Dar... după 15 luni5,
Şams a dispărut. Văzând suferinţa tatălui său, zice-se,
Sultan Valad l-a căutat pe Şamsi şi, găsindu-l la
Damasc, l-a readus în Konya. Dar… se spune că,
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după ce a rostit un verset din Coran, XX, 33 („El este
Cel care a creat noaptea şi ziua, soarele şi luna;
fiecare înotînd într-un cerc”6), a dispărut în noapte.
Pentru totdeauna. Între variantele vehiculate: a
socotit că îşi înfăptuise menirea, a fost ucis de
discipoli invidioşi ai lui Rumi ş.a.. Autorul cărţii
pleacă de la varianta asasinării lui. De aceea, dar şi
pentru felul în care vorbeşte despre sufism, s-a spus
şi că această carte s-ar înscrie în „literatura sufi”
actuală. Pe de altă parte, construcţia modernă, de tip
bildungsroman, felul în care e concepută intriga
conduc la concluzia că e un tip de proză actuală, dar
care păstrează şi modul sufi de a gândi, popular şi azi
în islam, şi în Turcia.
Prin chiar motto-ul sub semnul căreia este pusă
(un proverb indian, ni se spune, „Viaţa e un vis
înlăuntrul unui alt vis”) pătrundem în atmosfera sufi,
facem cunoştinţă cu o femeie, Karen Kimya
Greenwood, a cărei viaţă, pe fundalul amintirilor sale
dar şi a locului în care a ajuns, plecând din Londra, se
schimbă total. Investighează un incendiu, o crimă
care a avut loc în ziua de azi în oraşul Konya, dar
ajunge printr-un şir de vise/ halucinaţii/ tot felul de
evenimente la o veritabilă transformare. Plutind între
fantastic şi ireal, „străbate” veacurile, devenind, în
acest alter-ego, un discipol sufi, apoi „identificânduse” chiar cu Şams şi trăind/ simţind ce a simţit acesta,
relaţia specială cu Rumi, atingând stagiul final al
iluminării. De altfel, chiar numele ei ne duce în
această „amestecare” a planurilor temporale/
culturale/ spirituale, cumva. Astfel, Karen era numele
ei de botez. Aşa îi spunea mama sa. Kimya (cum îşi
dorea tatăl ei să o strige; nume care duce cu gândul şi
la al-kemyia/ chimie, şi, de aici, la toate
evenimentele, juxtapunerile, visurile ş.a. sale) – şi ea
personaj în roman – era şi numele fiicei vitrege a lui
Rumi, devenită ulterior soţia lui Şams.
Dincolo de misterul în care este învăluită de
CONVORBIRI LITERARE

secole misterioasa dispariţie a lui
Şams, pe de altă parte, cheile în care
a fost citit romanul sunt multiple,
unele nefiind, probabil, la îndemâna
unui cititor mai puţin cunoscător în
ale vieţii/ subiectelor dezbătute,
felului de a fi/ evenimentelor mai
recente din Turcia. Astfel, s-a discutat
despre modul în care sufismul a fost
marginalizat, eufemistic vorbind, de
politic, de faptul că, în pofida acestui
fapt, este şi azi popular în mediile
turce, că, după unii, poate oferi o
alternativă spirituală, de opoziţia
între kemalism şi islamism7, cartea
fiind discutată în varii feluri, între
roman istoric/ spiritual şi al criticii sociale ş.a. Sau,
de pildă, a fost identificată şi o „paralelă” între
asasinarea lui Hrant Dink8 şi cea a lui Şams (cum
autorul lăsa să se înţeleagă în diverse interviuri,
vorbind de politic şi intoleranţă).
Pe scurt, la rigoare, am putea spune că tematica
spirituală este preponderentă, în speţă prin relaţia
dintre maestru şi discipol, aici dintre Şams şi Rumi
(dar apar şi alte personaje, între care şi naratorul
homodiegetic, Karen Kimya), căutările/ experienţele
mistice, deşi vorbim şi de cele două planuri
temporale, cel al zilei de azi (plecând, am amintit, de
la un incendiu la un hotel, în care mor doi oameni), şi
cel al epocii lui Rumi. Karen, reprezentată a
asiguratorului hotelului, călătoreşte la Konya, unde a
crescut şi tatăl ei, Poyraz Efendi, maestru sufi, şi, de
aici, concomitent cu ancheta propriu-zisă, având
diverse amintiri, trece şi prin nişte stări interioare,
analizându-şi propriul trecut pentru a hotărî şi ce va
face pe viitor – însărcinată fiind, iubitul vrea să
avorteze iar ea e nehotărâtă. Dar... planurile
temporale se întrepătrund, Karen „devine” Şams, cu
trăirile/ convingerile sale, dar, cumva, „amestecate”
şi cu ale femeii de azi, cum se văd în viziunea lui A.
Ümit, plecând, în esenţă, de la idei ca unitatea
oamenilor indiferent de etnie/ naţionalitate, religie,
rolul iubirii ş.a. Pe de altă parte, relaţia dintre Rumi
şi Şams, de pildă (complicată în sine, de la început
până la revelaţia/ iluminarea/ trezirea lui Rumi ş.a.),
este, prin Karen-Kimya-Şams, juxtapusă cu a tatălui
ei, care şi-a abandonat familia pentru sufism. Mama,
Susan, era fostă activistă hippy britanică, militantă
pentru drepturile omului. Autorul abordează şi tema
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relaţiei posibilă, dar nu cert
homosexuală – care (şi ea) a avut un
rol în asasinarea lui Şams –, ca o cale
de a căuta iubirea Divină. Ümit nu
ajunge la/ nu îşi propune explicarea,
astfel, a acestei relaţii, lăsând
„răspunsul” pe seama cititorului. (Carl
Ernst vorbeşte, în articolul amintit,
despre „misticismul gay”) Karen chiar
îşi spune: „Mi se pare trist că oamenii
încă mai simt nevoia să apere relaţia
dintre ei după şapte secole” – p. 352;
şi: „Pe de altă parte, dacă nu ar fi fost
atât de puternică legătura dintre aceşti
doi oameni extraordinari, nu ar fi
trezit acest tip de interes. Ei înşişi au
numit-o iubire, deşi cred că este o imensă discrepanţă
între înţelesul pe care îl dădeau ei acelui sentiment şi
conceptul nostru despre ea”, ajungând la ideea că,
poate, dacă ar putea lămuri natura relaţiei dintre
Rumi şi Şams ar putea elucida şi pe a tatălui ei cu
Shah Nezim, dar şi de ce şi-a părăsit familia. (p. 354).
Iar la p. 368: „Cred că tata a încercat să imite relaţia
dintre Şams şi Mevlana” cu pakistanezul Shah
Nesim. Interesant este şi cum, în monologurile
interioare, Karen reflectă toate astea. Sau cum se văd
în discuţiile cu tatăl altui personaj (Ziya, patronul
hotelului ars), Izzet Efendi, şi el maestru sufi, cu care
discută şi operele lui Rumi. Ori cum autorul lasă să se
întrevadă că şi aceste relaţii complicate aveau rol
deloc de neglijat în sufism. Cităm un pasaje din
discuţia lui Karen cu Izzet Efendi, care îi spune că, de
vreme ce Domnul i-a insuflat viaţa lui Adam, i-a
dăruit o bucată din sufletul său şi, astfel, e cu noi. Dar
cele mai multe persoane nu sunt conştiente de acest
element „sacru”. Dar (p. 371) „Persoanele care,
cumva, devin conştiente de asta (...) se numesc aşık.
(...) Şi ceea ce e considerat a fi aşk – adică dragostea
(...) nu e o căutare pentru unul singur, oricum. Acela
trebuie să aibă un învăţător, un guru dacă vrei, ceea
ce noi numim un maşuk, însemnând o persoană
iubită.”
Sunt şi alte personaje interesante, între care
Mennan Bey, care vorbeşte despre sufism, localnic
fiind, din ceea ce trăise şi din moştenirea spirituală/
culturală a oamenilor locului. Sau Susan, care
considera că sufismul avea, printre alte lucruri
„greşite” şi faptul că „subevaluează viaţa pe care noi
o trăim acum”. „Ce contează pentru ei e cealaltă
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lume, pentru că e acolo unde oricine poate deveni una
cu Domnul”. „Ei toţi ne promit o lume care doar că
nu e acolo. În acelaşi timp, lumea în care trăim noi e
reală (...) un copil murind de foame e real. Boala e
reală. Războiul e real” (p. 386).
Sunt, aşadar, mai multe planuri narative care ne
poartă pe drumul interior şi real sau închipuit al lui
Karen Kimya, care caută, pe de o parte, răspunsurile
din viaţa ei de zi cu zi, legate de copilul ei, de ea, de
tatăl ei (are multe amintiri cu el, parte legate de
sufism), de plecarea lui, altele ţinând de incendiu/
crima din hotel. Apoi, pentru că, de fapt, ea era mai
degrabă novice în sufism, asta duce şi la alte
întrebări/ explicaţii ş.a., mai ales după ce ajungem
(când londoneza Karen trece printr-o uşă secretă din
camera ei de hotel din Konya) la Rumi, Şams,
asasinarea acestuia, sufism ş.a. Nu este chiar o
lectură simplă, dată fiind „amestecarea” planurilor
prezent – secolul lui Rumi, şi, pentru cititorul mai
puţin cunoscător, şi legat de sufism/ limbajul/
terminologia aferentă (de pildă ideea de
„transformare”, şi în relaţie cu procesul prin care
trece Karen), dar şi de mentalul colectiv din Turcia
ş.a. Pe de altă parte, şi asasinarea lui Şams (de către
oameni de stat din dinastia selgiucidă, scrie autorul),
eveniment îmbrăcat în mister, ţine tot de memoria
culturală a Turciei, a Islamului în general, până la un
punct. Autorul are multe pasaje în care „apasă” pe
rolul, personalitatea/ contribuţia lui Şams, care,
comparativ cu Rumi, este mult în umbră. Iar prin
felul în care este soluţionată intriga, cititorul află
soluţia şi la crime, dar şi aceea a lui Karen, despre
viaţa sa, despre copilul pe care decide să îl lase,
despre...
Am început să citesc această carte chiar cum am
luat-o dintr-o librărie din Konya, pe o bancă în faţa
monumentului ridicat în cinstea lui Rumi, în care este
şi mormântul său, nu departe de Poarta dervişului, şi
l-am terminat în Iaşi, nu mult înainte de Zilele Sfintei
Parascheva, şi cu gândul la mesajul de universalitate
al poetului, şi la faptul că este o lectură interesantă,
un autor de top din Turcia care, poate, ca Orhan
Pamuk, Elif Shafak ş.a. va ajunge şi în limba română
(şi) cu această carte.

Note:
1. A fost al doilea cel mai bine vândut autor în 2010
(după ce, în prima lună de la apariţie, s-au vândut 45000 de
exemplare), după Elif Şafak, iar Bab-ı Esrar şi azi e pe lista
bestseller în Turcia.
2. Gen intrat în literatura turcă în timpul reformelor
(Tanzimat), adică în 1884, când Ahmet Mihat Efendi
publica Esrar-ı Cinayât. Atunci, autori ca A. Mithat şi
İbrahim Şinasi au adus în ţară tipuri occidentale de proză,
în pofida diferenţelor faţă de ce clamau reformele amintite.
Sevgül Türkmenoğlu, în A populist point of Turkish novel
in religious perception: the right way novels, „International
Journal of Languages’ Education and Teaching”, august
2015, 3/2, subliniază că „percepţia religioasă în romanul
turc a apărut odată cu romanele scrise începând din
perioada Tanzimat”, dar atunci, ca şi în perioada „Servet-i
Fünun” „doar câteva concepte religioase au fost discutate
pe scurt şi raţional”.
3. Edituri ca Sufi Kitap ş.a. publică volume de gen
originale/ traduceri. Pe de altă parte, misticismul în general,
sufismul în particular au fost „exploatate”, în timp, în genul
numit Hidayet romanları (traduse în engleză şi „salvation
novels”, scrise mai ales de femei, în prim plan cu un
personaj feminin), popular şi azi în literatură, şi prin
ecranizări. De pildă, recent, în 17 septembrie, Emrah Güler
semna, în „Hürriyet Daily News”, un articol intitulat
Islamist salvation makes way to prime time with TV series,
despre ecranizarea într-un serial TV a unui astfel de roman
scris de Şule Yüksel Şenler în 1970, Huzur Sokağı.
4. O imagine a acestui fenomen în Carl Ernst, Sufism,
Islam, and Globalization in the Contemporary World:
Methodological Reflections on a Changing Field of Study,
în „Fourth Victor Danner Memorial Lecture”, Indiana
University, 15 aprilie. Într-o secţiune a textului, Sufism and
Globalization, scrie despre popularitatea dobândită recent
de Rumi/ poemele lui în SUA.
5. Sunt şi alte variante. De pildă, în alte versiuni, mai
puţin credibile, după 3 ani.
6. Traducere G. Grigore.
7. Ideologii care au dus, spun analiştii, de la fondarea
Republicii, la polarizare în societatea turcă, cu efecte şi azi,
discutându-se despre ele şi în perspectivă istorică, în
contextul modernizării, conceptelor ca globalizare/
identitate politică/ naţională ş.a..
8. (1954-2007); intelectual turc de etnie armeană
asasinat la 19 ianuarie 2007 de naţionalistul de 17 ani Ogün
Samast.

Ahmet Ümit, The Dervish Gate, roman, translated by
Elke Dixon, Everest Publications, Alfa Publishing Group,
Istanbul, Turcia, 2016, 416 p.
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C E N T E N A R SFÂNTUL IOAN PAUL AL II-LEA
(1920-2020)

CUGETĂRILE ȘI AFORISMELE
SFÂNTULUI PĂRINTE
sau Despre un model de cultură și de viaţă creştine (I)

Nicolae MAREŞ
Adună adevărul şi nu-l vinde, înţelepciunea,
învăţătura şi priceperea
(Prov. 23, 23)

În istoria Vaticanului, Papa Ioan Paul al II-lea
s-a numărat printre puţinii Suverani Pontifi, dacă
n-a fost chiar s i n g u r u l, căruia i-a fost dat să
cunoască fenomenul cultural dinăuntru. La
început, ca laic: actor, poet, dramaturg, iar ulterior,
ca preot, profesor universitar sau înalt ierarh; ani
îndelungaţi a reflectat şi a gândit profund la
menirea culturii în diferitele ei ipostaze, la
manifestarea ei de-a lungul istoriei, pentru a-i
surprinde dimensiunea predictibilă. A tras din
manifestarea culturii învăţămintele necesare
pentru societatea de azi, sugerându-ne i n s t r u m
e n t a r u l propice, menit să pună cât mai bine
gândirea în slujba omului. La fel şi în ceea ce
priveşte ştiinţa, educaţia, arta, morala, economia.
Ca Summum Pontifex, Episcopul Romei a abordat
mai toate domeniile vitale ale contemporaneităţii.
Citindu-i cele peste 3000 de omilii, enciclicele,
exortaţiile, constituţiile și scrisorile apostolice,
emise în cele 9666 de zile, respectiv în cei aproape
27 de ani de Pontificat, mi-a fost dat să cunosc
cum Sfântul Părinte, ca un veritabil creator şi
Păstor al Bisericii Universale, raportează totul la
credință, convins fiind că prin aceasta ajunge să
cunoască realităţi mult mai profunde.
Similitudini între cunoaşterea religioasă
şi progresul spiritual
Pentru acest gânditor şi cercetător de marcă, de
anvergură renascentistă – în tot ceea ce a
întreprins, există similitudini între cunoaşterea
religioasă şi progresul spiritual; consideră că omul
își trăiește adevărata sa viaţă datorită culturii. În
CONVORBIRI LITERARE

accepţiunea Sfântului Părinte c u l t u r a este o
modalitate aparte de existenţă şi de viaţă.
Constatările sale sunt exprimate simplu,
axiomatic: „numai prin cultură omul devine şi mai
uman”.
Papa Ioan Paul al II-lea pune astfel în faţa
contemporaneităţii o nouă viziune asupra
scientismului, demers pe care îl face bine articulat
din punct de vedere ontologic, dezvoltând teza
originală că omul de ştiinţă este cel care descoperă
prin cercetările şi investigaţiile sale energia
necunoscută a universului, contribuind astfel la
dezvoltarea fiinţei umane şi a naturii.

Sfântul Ioan Paul al II-lea

Omul victimă a fricii
În acelaşi timp, Pontiful nu scapă din vedere şi
consideră a fi inevitabil caracterul ambivalent al
ştiinţei şi al aplicaţiei tehnice, relevând paradoxul
că omul este ameninţat de ceea ce el însuşi
creează, iar în noile condiţii de dezvoltare a
domeniilor de vârf în care s-au realizat progrese
epocale, omul intră într-un stres necunoscut,
devenind astfel victima unei frici nemaiîntâlnite,
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conştientizând, totodată, ameninţarea care există
din partea a ceea ce a creat şi crează actualmente
ştiinţa.
Asemenea situaţii s-au întâmplat, după cum
bine se cunoaşte, în cazul energiei nucleare, când
învăţatul Jacob Robert Oppenheimer a recunoscut,
după catastrofa de la Hiroşima, că „fizicienii au
păcătuit”. În zilele noastre au devenit
înspăimântătoare la scară planetară clonările, la
care primii au apelat sectanţii, omul fiind tot mai
ameninţat în aceste situaţii de propria creaţie. De
aceea, azi devine imperios necesară instituirea unei
colaborări la scară mondială, atât pentru
proliferarea progresului ştiinţific, cât şi pentru a
putea preveni şi stăvili răul ce poate fi produs în
continuare, deoarece declanşarea fenomenului s-a
produs.

economişti care subestimează cultura şi care o
înglobează în sistemele economice.
În acelaşi timp, trebuie subliniat că Pontiful
apreciază în mod deosebit importanţa ştiinţelor
umaniste în organizarea convieţuirii în lume. Se
prefigurează astfel că dreptul internaţional,
politologia, sociologia, antropologia etc. vor avea
arii noi de investigaţie şi răspândire.

Știința bun universal – parte a culturii
Ştiinţa, a constatat Pontiful, este şi ea o parte a
culturii, deci un bun universal. Concluzia Papei
este că accesul la ştiinţă nu trebuie îngrădit,
aceasta fiind o mare binefacere mai ales pentru
ţările sărace; în condiţiile actuale se impune un
acces din ce în ce mai liber spre rezultatele
cercetărilor, tocmai pentru a se elimina cât mai
grabnic decalajele existente. De menţionat că acest
deziderat are o aderenţă tot mai mare în rândul
economiştilor de marcă, inclusiv din partea
compatriotului său, Leszek Balcerowicz.

Adevărul să fie pus în slujba omului
Cunoscând ca nimeni altul legătura dintre
gândirea ştiinţifică şi credinţă, fără a promova
utilitarisme gratuite, Suveranul Pontif consideră că
ştiinţa are sens şi dreptate numai atunci când
adevărul descoperit este pus în slujba omului.
Constarea indubitabilă a Pontifului a fost că: „în
lumea tot mai scientizată se remarcă tot mai
evident importanţa vitală a credinţei”.
Cel care a vizitat 129 de țări în timpul celor
9666 zile de Pontificat, ca pelerin şi păstor al
credinţei, cel care a înfierat tarele multiple ale
civilizaţiei contemporane, mai ales pe cele care
atacă e x i s t e n ţ a morală a omului, ajunge la
concluzia dreaptă că, atâta timp cât o parte
importantă a omenirii trăieşte în condiţii
înjositoare, nedemne pentru condiţia umană,
cunoaşterea tehnico-ştiinţifică are de îndeplinit
încă mari şi stringente deziderate. Echilibrul în
ştiinţă este, în opinia sa, garantat de unitatea
culturii.

Economia să asculte de cultură de etică
Eliberarea ştiinţei – pe care o aşteptăm –
trebuie făcută pentru om. La Varşovia, în 1987, în
faţa oamenilor de cultură şi artă din Polonia,
înaintea prăbuşirii zidurilor din Estul comunist,
fostul profesor de etică de la Universitatea
Catolică din Lublin le spunea compatrioţilor săi şi
nu numai: „Munca este ameninţată atunci când
libertatea omului nu se înfăptuieşte în mod corect,
nu se realizează prin iubire. Economia ar trebui
aici să asculte de cultură! Ar trebui să asculte de
etică! Aceasta şi pentru ea însăşi: pentru economie.
Căci totul se află coerent legat într-unul şi acelaşi
subiect: omul şi societatea.”
Mulţi ştiu că acesta era răspunsul pe care
Pontiful l-a dat modelului propus de acei

Omul – valoare supremă
Umanistul Pontif afirmă răspicat că omul este
valoarea supremă. În faţa laureaţilor Premiului
Nobel, în 1980, Papa Ioan Paul al II-lea a subliniat
că în ştiinţă trebuie să existe respect faţă de om,
pentru că ştiinţa este făcută pentru adevăr, pentru
om; cunoaşterea tehnică, ca manifestare a ştiinţei,
este menită să slujească omului şi omenirii în
ansamblu. La numai doi ani după aceea, Pontiful
adăuga: Epoca noastră are nevoie de o nouă ştiinţă
despre om, de un nou gen de reflecţii şi căutări.
Este necesar ca, în afară de specialişti din
domeniul ştiinţelor fizice şi biologice, să îşi aducă
contribuţia umaniştii. Este vorba aici de a sluji
omului, serviciu care trebuie să se manifeste în a-i
apăra identitatea, demnitatea şi dimensiunea
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morală, deoarece el este – aşa cum corect spunea
Seneca – homo res sacra homini. În mileniul al IIIlea, aşa cum acesta a debutat, chemarea de mai sus
devine şi mai imperioasă.
Necesitatea ca economia
să participe la cultură
Suveranul Pontif, legând nevoile omului de
logos, deci de cuvânt şi adevăr, precum şi de
libertate, s-a întrebat dacă pâinea şi cuvântul,
cultura şi economia rămân între ele incompatibile?
Răspunsul a fost categoric, nu! Acestea, „pur şi
simplu se completează”.
Însă, pentru ca omul să se manifeste în toată
plenitudinea sa, trebuie ca şi economia să participe
la cultură. Principial, să îi fie subordonată acesteia.
Căci aceasta înseamnă: primatul celei mai
profunde umanităţi. „Cu alte cuvinte, cultura şi
etica stau la baza economiei şi muncii demne de
om. Aliatul omului se găseşte în trinitatea: ştiinţă –
tehnică – conştiinţă, menirea ei fiind să slujească
binelui uman”.
Rolul universităților
Un rol important de înfăptuit în viaţa societăţii
îl au universităţile, instituţii chemate de Suveranul
Pontif să devină martore ale adevărului şi ale
dreptăţii şi să oglindească conştiinţa morală a
poporului. Aici este locul să subliniem şi
încrederea pe care Sfântul Părinte a acordat-o şi o
acordă tineretului, cerându-i acestuia, la modul
imperativ, să fie „sarea şi lumina lumii”. În acest
mod, s-a adresat celor peste 300.000 de tineri din
170 de ţări ale lumii, prezenţi la Zilele Mondiale
ale Tineretului de la Toronto, în iulie 2002.
În concepţia fostului universitar, Karol
Wojtyla, instituţia universitară dispune de o uriaşă
forţă morală pentru a se pronunţa în apărarea
dreptului şi a echităţii; universităţile sunt
instrumente de formare şi răspândire a culturii
fiecărei ţări în care acestea funcţionează.
Suveranul Pontif a susținut că prin educaţie omul
devine din ce în ce mai mult om, ceea ce echivala
cu a da valori noi sintagmei a fi, atât pentru sine,
cât şi pentru alţii.
Totodată, Sfântul Părinte a apreciat cultura
drept „un mare dascăl al oamenilor”, credinţa

reprezentând în viziunea Sa întâlnirea lui
Dumnezeu cu omul. Cei care îi cunosc destinul nu
pot să nu remarce, exprimată în reflecţiile sale, o
experienţă extrem de bogată, dar şi cunoaşterea
profundă a diferitelor culturi, respectul pe care îl
poartă fiecăreia dintre ele, dorinţa de a impulsiona
dezvoltarea lor, în continuare.

La București în 7-9 mai 1999

Societatea românească a descoperit cu mare
surprindere şi bucurie în alocuţiunile rostite în
timpul vizitei efectuate la Bucureşti, în mai 1999,
cât de profund cunoaştea Sfântul Părinte cultura
bimilenară a poporului român, spiritualitatea
creştină în ansamblu, modalitatea în care s-a
născut şi dezvoltat pe teritoriul României, lupta
dusă de martirii români până la dăruirea supremă
pentru păstrarea valorilor spirituale creştine şi a
celor culturale.
Pot fi puse la icoană cuvintele Pontifului:
„Sămânţa Evangheliei, căzută în teren fertil, a
produs /pe meleaguri românești/, în perioada
acestor două milenii, roade abundente de sfinţenie
şi martiriu. Mă gândesc la Sfântul Ioan Cassian şi
la Dionisie Exiguul, care au contribuit la
transmiterea comorilor spirituale, teologice şi
canonice ale Orientului grec şi ale Occidentului
latin; apoi, mă gândesc la voievodul Ştefan cel
Mare şi Sfânt, , cum l-a numit Papa Sixt al IV-lea,
şi la numeroşi alţi slujitori ai Evangheliei, iar mai
recent, numeroşi martiri şi mărturisitori ai
credinţei din secolul XX”.

CARTEA STRÃINÃ
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ACTUALITATEA FRANCEZÃ

HARUL FEMININ
Simona MODREANU
Ursitoarele traversau neîndoielnic o zi fastă
atunci când s-au adunat la căpătâiul lui Basarab
Nicolescu, dăruindu-i numeroase și variate
aptitudini, strălucit actualizate de-a lungul anilor.
Dar poate că cea mai importantă dintre ele a fost
spiritul vizionar. Asemenea celor care au deplasat
cât de puțin orizontul de așteptare al vremii lor,
modificând paradigme și apercepții ale lumii,
fizicianul, eseistul, poetul Basarab Nicolescu a
„văzut” în sens brâncușian înaintea multora. Așa a
apărut teoria Odderon-ului, legată de disimetria
materie-antimaterie, concept privit cu mult
scepticism în anii 70 de comunitatea științifică și
care a trebuit să aștepte 45 de ani, până când forța
uriașă a acceleratorului de particule LHC de la
faimosul CERN din Geneva a ajuns să-l confirme, în
2017.
La fel au stat lucrurile și cu transdisciplinaritatea,
la a cărei definire și statuare ca epistemologie, prin
dezvoltarea intuițiilor altui mare vizionar român,
filosoful Ștefan Lupașcu, Basarab Nicolescu a
contribuit în chip determinant, fiind și astăzi unul
dintre cei mai neobosiți promotori ai acesteia pe plan
mondial. Nu e deloc ușor să te lupți cu perspectivele
comode, cu tiparele înrădăcinate adânc, chiar și în
mințile educate și curioase. Creierul nostru are și el
o doză bună de „lene” conservatoare care îl
determină ca, într-un prim moment cel puțin, să
prefere simplificările și judecățile binare. Cum să
scuturi un mod de gândire pe care s-a construit o
civilizație întreagă, știind ce-a pățit Galilei, de pildă,
condamnat de Biserică nu atât pentru erezia
desconsiderării geocentrismului, cât pentru aceea de
a pune la îndoială universalitatea gândirii
aristoteliciene? Or, transdisciplinaritatea, cu a sa
logică a terțului inclus, sapă necontenit, alături de
fizica cuantică, la rădăcina înțepenită a aceleiași
concepții pe care, imperfect și insuficient, se sprijină
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lumea noastră de atâta amar de ani.
Și mai zgândăre ceva Basarab Nicolescu. Ne mai
smulge – alături, desigur, de alte figuri luminoase și
luminate ale timpului – o pereche de ochelari de cal
prin care vedeam doar fragmente, decupaje de
gândire, simțire și trăire, doar ziduri separatoare între
știința devoratoare de certitudini, arta și literatura
creatoare de câmpuri imaginare, delectabile adesea,
dar fără forță modelatoare de progres, și
spiritualitatea, înălțătoare, desigur, potențială supapă
eliberatoare, dar numai câtă vreme își păstrează
statutul de companion privat sau de furnizor de
mituri, legende și parabole. Însă Basarab Nicolescu
are curajul și puterea de a-și folosi toate resursele
savantului, eseistului și poetului pentru a ne spune:
Nu mai frângeți trupul cunoașterii; el e unu, întreg,
complex, flexibil, eteric dublat de câmpul infinit al
akashei; lăsați să lucreze liber terțul tainic inclus…
Pentru că dincolo de reprezentările noastre
inteligibile, strânse în noțiuni, formule, axiome, ceva
ființează, ceva ne ține laolaltă în această țesătură
invizibilă, infinită, omniprezentă a creației. Prea
puțin contează cum îi spunem, cuvintele sunt cuante
– afirmă Basarab Nicolescu în Teoremele poetice –
germeni de sens, le putem combina și torsiona după
voie. Dar acest ceva este sensibil, accesibil spiritelor
deschise, celor aflate în stare de grație. De har, cum
glăsuiește atât de frumos limba română, perpetuând
un vechi cuvânt în bună măsură misterios – grec?
sanscrit? – strecurat într-una dintre tainele supreme
ale creștinătății, euharistia. Un cuvânt prea moale,
prea delicat și nivelator când e tradus în alte limbi, ba
chiar și în română, prin grație. Grației îi lipsește
tocmai harul…
Așadar, în pragul acestui an de dizgrație
covârșitoare, Basarab Nicolescu ne oferă un mic
volum, Harul feminin (București, Ed. Eikon, 2019),
izvorât nicidecum din vreun partipri feminist
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revendicativ și militant, ci dintr-o convingere
profundă, întărită de lecturi și meditații, potrivit
căreia femeile au o predispoziție organică –
reflectată artistic în toate civilizațiile lumii – de a
recepționa și asimila mai ușor informația spirituală,
de a accede la această stare particulară de conștiință
premergătoare întâlnirii cu Celălalt. Poate că aceasta
explică într-o oarecare măsură și alegerea titlului, o
alăturare ce intrigă, provoacă, suscită întrebări, în
vreme ce mai facilul Grația feminină, de pildă, ar fi
conotat polifonic și, paradoxal, reductiv. Or, autorul
e departe de a căuta o grilă de lectură parcelară și
minimalizatoare, dimpotrivă, alege un filtru prin care
perspectiva se îmbogățește cu multiple valențe, cu
atât mai mult cu cât rigoarea observațiilor științifice
se îmbină cu subiectivismul asumat al unor întâlniri
culturale și spirituale personale. Studiile adunate în
această carte sunt în număr de șapte, cifră deloc
întâmplătoare, care se așază și ele într-o implicită
ordine tripartită, pornind de la Unu, primul studiu
asupra căruia vom reveni, doldora de informații și
orientări, ca un lotus cu o mie de petale, studiu urmat
de evocarea unor mistice remarcabile prin
intensitatea și luciditatea trăirii în duh, de la figura
martirei creștine Vivia Perpetua (sec. II), ale cărei
patru vise, transcrise într-un jurnal, sunt
pătrunzătoare viziuni ale lumii divine, continuând cu
evocarea beghinei Marguerite Porete (sec. XIII), arsă
pe rug pentru cartea sa în care prezintă o foarte
elaborată descriere apofatică a treptelor evoluției
spirituale, și până la filosofia religioasă fulgurantă a
lui Simone Weil, pentru care „contradicția este
pârghia transcendenței” (p. 56). Periplul se încheie
cu un al treilea registru, tripartit în ilustrare, dar
unitar prin motivul integrator al Iubirii; (re)găsim
astfel cupluri nu atât celebre, cât indisolubil sudate în
interiorul unei pasiuni împărtășite pentru artă, știință,
cunoaștere în general: Maria Iuster (Romany) și
Brâncuși, apoi matematicianul român adoptat de
francezi, Petre Sergescu, și literata poloneza Marya
Kasterska, până la Maitreyi a lui Eliade (sau, mai
bine spus, Eliade al lui Maitreyi Devi). Din rațiuni de
pură economie spațială, ne vom opri, foarte sumar,
doar asupra primului capitol, dar e limpede că
întâlnirea autorului cu harul femeilor de excepție
evocate, sub semnul energiei increate din care acesta
purcede, are gustul acelor momente rare, dacă nu
unice, de autentică și împlinitoare epifanie a Terțului
ascuns.

Prin urmare, cu primul text, consacrat Sânilor
zeiței Artemis, într-o remarcabilă sinteză de
cunoștințe exoterice și ezoterice, Basarab Nicolescu
întredeschide poarta unei hermeneutici axate pe
meta-numerele 1, 3, 7, 9 pentru descifrarea (parțială,
desigur, ca a oricărui simbol major) a acestei inedite
înfățișări a unei minuni antice. Cei 28 de sâni (după
alte interpretări, pe filieră persană, ar fi vorba despre
testicule de taur) de pe pieptul statuii de marmură
legitimează, la o primă vedere, lectura în cheia
fertilității pe care zeița Artemis o încarna. Iar
conexiunile fertile își fac repede loc în mintea
scrutătoare a savantului, care izbutește un adevărat
tur de forță topologic, numerologic, teozofic,
mitologic, desfășurând în fața ochilor noștri
fascinanta geometrie universală a heptaktys-ului,
structură infinit mai complexă decât tetraktys-ul
pitagoreic, desfășurată în jurul unui punct central,
revelat ca miez al unității Naturii, fântână iradiantă a
Terțului ascuns… Așa cum se cuvine atunci când
intră în discuție o forma mentis fundamentală,
autorul nu oferă toate detaliile raționamentului său și
nici nu dezvăluie integralitatea surselor sale, căci
fiecare trebuie să le identifice după puterea și voința
proprie, dar ne dă două indicii prețioase: „faptul că
semnificațiile pe plan simbolic ale zeiței nu pot fi
descifrate decât de jos în sus, este crucial. Într-un fel,
ființa umană a inversat totul în cursul istoriei și
sensul este astfel pierdut. Singura posibilitate de
regăsire a sensului este subtila inversare pe care
ființa umană trebuie să o opereze” (p. 15), și ideea că
„un simbol, pentru a fi înțeles, trebuie trăit” (p. 16).
Altfel, putem așterne strălucitoare și convingătoare
demonstrații pe hârtie, una sau mai multe
semnificații contextuale pot fi desprinse, dar sensul
tainic, totalizant, va rămâne ascuns.
Și poate că imaginea cea mai elocventă pentru
întregul Har feminin, în substanța lui intimă de
explozivă înțelegere a unității și continuității, este
aceea de final, în care, în avionul care îi ducea înapoi
spre Paris, de la Colocviul UNESCO de la Veneția,
Știința în confruntare cu frontierele cunoașterii
(1986), Basarab Nicolescu și Maitrey Devi stau unul
lângă celălalt, ea citând din Mahabharata, iar el
explicându-i versetele mitice prin descoperirile
fizicii cuantice…
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CEL MAI PREȚIOS DAR
Ioana COSTA
Ne-ar fi greu să ne imaginăm omenirea fără
muzică. Şi totuşi, dacă vrem să pornim de la date
concrete, nu ne este la îndemînă – deloc
surprinzător (cum se întîmplă cu toate cele care
ne definesc esenţa) – să identificăm un punctum
mouens. Există mărturii explicite ale prezenţei
muzicii în istoria Antichităţii: reprezentări
plastice ale muzicanţilor, cu instrumentele lor,
sau referiri la muzică în literatură sau, în sfîrşit,
notaţii muzicale. Pentru muzica europeană, orice
încercare de fundamentare istorică include
capitolul din dialogul Ion, al lui Platon, dedicat
inspiraţiei poetice. În acest dialog, Socrate
vorbeşte cu rapsodul Ion – proaspăt cîştigător al
unui premiu la Festivalul lui Asclepios de la
Epidaur – despre originea talentului rapsodic:
Socrate îl convinge, şi pe el, că nu îşi cunoaşte
propria sa alcătuire. Simplificînd, este vorba aici
despre legătura dintre inspiraţia artistică, mania
extatică şi mania sacră. Poeţii (care se identifică
în lumea antică, din motive ce ţin de specificul
melodic al poeziei, cu „cîntăreţii”) compun nu
datorită talentului care le este propriu, ci datorită
inspiraţiei divine, faptului că sînt „locuiţi”,
posedaţi, de divinitate. Pentru grecii antici,
poetul primordial este Orfeu, iar termenul ethos
poate trimite şi la puterea muzicii de a influenţa
emoţiile, comportamentul, asumarea morală.
Lista cronologică a documentelor de muzică
greacă antică începe, emblematic, cu o piesă
publicată în 1650 de un călugăr iezuit;
manuscrisul din care Athanasios Kircher
susţinea că ar fi copiat melodia nu a fost
niciodată găsit, lăsînd aşadar în îndoială adîncă
autenticitatea piesei – şi cedînd, în acelaşi timp,
titlul de cel mai vechi specimen de muzică

greacă antică unui fragment muzical compus de
Euripide pentru tragedia Oreste, pe la 408 î.H.;
un papirus care conţinea fragmentul acesta a fost
descoperit (pentru că, da, comorile din biblioteci
pot fi redescoperite!) în 1892 în biblioteca
arhiducelui Rainer şi a fost introdus în circuitul
cultural. Mai durabile decît papirusul sînt plăcile
de marmură descoperite cam în aceeaşi perioadă
(în 1893), de Şcoala Franceză de Arheologie din
Atena: două „imnuri delfice”, depuse în
Tezaurul atenian de la Delfi, la începutul
secolului al doilea î.H. Sînt două compoziţii
muzicale din care au ajuns la noi fragmente,
databile în 138 î.H. şi 128 î.H. (sau, după
cercetări mai recente, numai 128 î.H.). Ambele
sînt imnuri dedicate lui Apolo, dăltuite în piatră
şi deţinînd un rang valoric egal cu al comorilor
pe care vremurile le-au părăduit. Este o îndoită
pildă pentru ce înseamnă valoarea: o piesă
muzicală este darul cel mai preţios oferit de un
poet divinităţii, iar supravieţuirea i-a fost
asigurată de natura sa non-materială, care l-a
ţinut la adăpost de lăcomiile îndreptate spre
bunuri cuantificabile.
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„Somos todos amantes de esta Tierra.”
Plácido DOMINGO

BĂTĂLIA PENTRU VERDI (II)
Dragoş COJOCARU
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se cade să observăm că de mai mult bun simţ va
fi dat dovadă, peste ani, Igor Stravinsky, atunci
când, în Poetics of Music (1939), afirma că în
aria „La donna è mobile” există „mai multă
substanţă” decât în toată „retorica şi
vociferările” din Inelul wagnerian...
Dar Abramo Basevi nu urmăreşte în nici un
caz demontarea reuşitei verdiene, ci îşi urmează
sinusoida propriilor reflecţii printr-o cugetare
memorabilă atunci când trece la analiza nu mai
puţin celebrului cvartet „Bella figlia
dell’amore”, ce stârnise chiar şi temperatmucalita invidie a lui Victor Hugo, autorul
dramei Le roi s’amuse, magnifica sursă de
inspiraţie din care Giuseppe Verdi şi libretistul
Francesco Maria Piave s-au inspirat cu
remarcabilă fidelitate, trecând-o astfel peste
pragul nemuririi după ce autorităţile franceze o
interziseseră a doua zi după prima reprezentaţie.
Aici, analiza lui Basevi se exercită, cu admiraţie
nedisimulată, asupra tuturor detaliilor de construcţie
dramatico-muzicală, însă ceea ce contează pentru noi
sunt mai cu seamă aprecierile superlative cu care
autorul îşi începe analiza. Acest cvartet, afirmă el ritos,
este „una din acele piese unde se vădeşte forţa unui
mare geniu”. În plus, extinzând realizarea individuală
momentană la durabilitatea prestigiului universal,
Basevi socoate că bucata „este de asemenea unul din
acele tablouri muzicale demn de a figura în acea
galerie pe care istoria artei trebuie să purceadă spre a
păstra pentru posteritate cele mai strălucite
monumente ale fiecărei epoci”.
În continuare, comentatorul consideră o reuşită
tabloul furtunii, construit de compozitor „cu o foarte
mare abilitate”. Prin intermediul vocilor omeneşti, ne
descrie el ştiinţific constructul muzical verdian,
Maestrul „a vrut să imite acele pasaje cromatice pe
care vântul le produce prin forţa diferită cu care

LORNIONUL GALACTIC

Pretinsa vulgaritate a faimoasei arii „La donna è
mobile” – subiect ipotetic pe care numeroşi cronicari
au insistat ulterior cu toată seriozitatea de care au fost
capabili – a focalizat şi atenţia lui Abramo Basevi,
năvalnic înainte-mergător pe această cale greşită la
modul penibil. În analiza ultmului act din Rigoletto, el
trece cu vederea muzica orchestrală sugestivă cu care
Verdi introduce spectatorul în atmosfera întunecată şi
rău-prevestitoare a tabloului, precum şi schimburile
de replici, realizate în recitativ, ale personajelor,
pentru a se lansa într-o hazardată paralelă între, pe de
o parte, caracterul de duzină al cântecului intonat de
tenor şi, pe de altă parte, acele fizionomii ale unor
persoane care ni se par, într-un prim moment,
asemănătoare până la confuzie, pentru ca mai apoi, în
urma unor frecventări asidue, să ni se prezinte ca
absolut distincte. La fel, ne explică medicul-cronicar
cu sagacitate psihologizantă, o piesă ordinară precum
„La donna è mobile” ni se pare cunoscută de undeva
la prima audiţie, pentru a sfârşi prin a ne convinge de
marea ei originalitate după un număr mare de reluări.
Această eronată impresie consolidată sub presiunea
obişnuinţei, insinuează Basevi, nu reduce reala
banalitate a piesei muzicale... Practicând această
execuţie sumară în paragraful alocat, criticul omite să
explice de unde şi până unde subzistă necesitatea
reascultării cu plăcere a acestei arii. De asemenea,
deşi comentează fapte recente, el nu face nici o
referire la intuiţia prin care Verdi însuşi, anticipând
surpriza exercitată de piesă asupra publicului, i-a
interzis tenorului să o cânte la repetiţii, la fel cum nu
ne spune cum, la premieră, confirmând aşteptările
compozitorului şi depăşindu-le chiar prin porporţiile
reacţiei, încă de la acordul orchestral brusc cu care se
încheie prima strofă a canţonei, publicul a izbucnit
într-o ovaţie atât de tempestivă şi de prelungită încât
tenorul, perplexat el însuşi pe scenă, se întreba dacă
va mai apuca să interpreteze şi strofa a doua. În fine,
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loveşte diverse corpuri sau trece prin diverse orificii”.
Basevi observă efectele dramatice ale paralelismului
dintre furtuna din natură şi evoluţiile psihologice ale
personajelor, precum şi consecinţele acestei
cutremurătoare colaborări asupra spectatorului. O
face în două fraze rezumative, după cum urmează:
„Sufletul omenesc, în funcţie de impresiile felurite pe
care le primeşte din natura care îl înconjoară, este
înclinat să perceapă în mod diferit evenimentele. Iar
această furtună îţi induce în suflet a asemenea tristeţe
şi groază, încât îţi înfăţişează încă şi mai
înfricoşătoare scena sângeroasă care are loc atunci”. E
drept – precizează cronicarul sub reiteranta presiune a
unei savante obiectivităţi – că, în materie de furtuni
muzicale, maeştri ai trecutului pfrecum Haydn,
Beethoven şi Rossini nu prea mai lăsaseră loc de
noutăţi în ceea ce priveşte „partea imitativă”. Totuşi,
concede Basevi, Verdi s-a priceput să meargă mai
departe şi să „introducă aici o seamă de bucăţi
muzicale care, fără să îşi piardă nimic din efectul lor
propriu, şi-au extras din oribilul furtunii acea mai
mare eficacitate care altminteri le-ar fi lipsit”.
Suprinzătoare la modul întristător ne apar, însă,
astăzi, reflecţiile tot mai succinte şi mai negative pe
care Abramo Basevi le substituie unei analize propriuzice atunci când comentează momentele muzicale
care ne despart de finalul melodramei. El dedică un
paragraf cât de cât consistent terţetului dintre Gilda,
Maddalena şi Sparafucile, dar nu vede în această
scenă nimic remarcabil, cu excepţia „câtorva fraze
frumoase” (pe care nu catadicseşte a le preciza) şi a
continuităţii furtunii, despre care afirmă că „fulgerele,
tunetele, ploaia şi şi vântul sunt accesorii care sporesc
importanţa scenei”. Grăbit să revină la considerentele
morale ce îi călăuzesc firea moralizatoare,
comentatorul nu vede coincidenţa dintre zbuciumul
stihiilor şi năvălnicia pasiunilor individuale ale
personajelor (tranşanta decizie a sacrificiului de sine
din dragoste definitivă adoptată de Gilda, proaspăta
atracţie pasională deşteptată în sufletul Maddalenei,
care însă preferă jertfirea oricărei alte persoane,
respectiv abaterea asasinului Sparafucile de la
onoarea meseriei pentru a satisface pofta surioarei şi,
totodată, a-şi păstra integral onorariul, fără a-l ucide
totuşi pe neştiutorul său client). După năpraznicul
climax verdian, Basevi tratează admirabilul recitativ
al lui Rigoletto, care îşi primeşte propria fiică rănită
mortal într-un sac, în locul cadavrului Ducelui, pe
care năzuise să se răzbune, şi pe care îl crede acum
mort, la picioarele sale, ca pe „un lung recitativ de
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nici o relevanţă în privinţa muzicii”.
Această stupefiantă rezolvare pseudo-analitică a
uneia dintre cele mai dramatice scene din istoria
genului păleşte însă, la rândul ei, dinaintea lapidarului
comentariu aplicat duetului final, în care bufonul
păcălit încearcă disperat să îşi ţină în viaţă fiica între
timp recunoscută, pentru ca, în cele din urmă, cu
moartea copilei, să constate, înainte de a se prăbuşi el
însuşi, atotputernicia blestemului. Înainte de a-l cita pe
Basevi, se cade să amintim că această scenă,
zguduitoare prin dramatismul ei, în care Rigoletto,
deznădăjduit, încearcă prin sfăşietoare chemări de vals
să îşi păstreze copila ce se stinge, văzând cu ochii şi
auzind cu urechile, într-o cantilenă apatică, de
sonorităţi angelice, constituie un pericol pentru
baritonul interpret: într-un interviu televizat, Nicolae
Herlea menţiona această scenă ca fiind singura din
repertoriu în care cântăreţul actor s-ar putea pierde cu
firea din pricina emoţiei, iar în opera-film realizată la
Mantova şi transmisă în direct de televiziunile din
întreaga lume Domingo însuşi a fost cât pe ce să piardă
controlul, lăsându-se podidit de lacrimi autentice. Ei
bine, iată acum comentariul savantului moralist
Abramo Basevi (îl cităm integral, întrucât conţine doar
două fraze, de altfel nu foarte lungi): „Duetul final e de
foarte puţin efect. Dar trebuie să nu uităm că, pentru o
situaţie atât de respingătoare, muzica nu are note de
oferit”. Astfel, cronicarul nostru îşi încununează
analiza propriu-zisă cu un considerent de ordin moral,
revenind pe terenul cu care îşi începuse discursul şi pe
care va ţine să îl şi încheie, concluziv, el încadrând
lucrarea în mod radical în acea zonă a imoralităţii
condamnabile din care provine, urmând sursa
dramatică hugoliană, şi în care, iată, se
autocircumscrie, fără sorţi de izbândă. Cu toate că
articolul conţine, până la sfârşit, o serie de consideraţii
pe seama rolului instrumentaţiei în operele verdiene,
capitol la care, deşi aflat pe calea cea bună, consideră
Basevi, compozitorul mai are de lucru, mai iportante
sunt pentru noi cele câteva consideraţii adăugate pe
comentator pe post de consolatoare argumente ce
justifică parţialul eşec reprezentat de Rigoletto.
Fireşte, compozitorul mai mai un pas în direcţia justă,
inaugurată de Luisa Miller, dar eronata alegere a
subiectului, cu pretenţia absurdă de a face atragător
respingătorul, bloca din start orice aspiraţie la reuşită.
Basevi se lăfăie mulţumit în concesia cu care îl
gratulează pe Verdi: din punct de vedere muzical, în
măsura posibilului, compozitorul a creat unele lucruri
lăudabile; din păcate, însă, prin subiectul pentru care a
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optat, el a fost nevoit să se confrunte cu imposibilul.
Drept urmare, reuşita este doar parţială, iar opera
Rigoletto se înscrie printre altele de aceeaşi valoare
discutabilă. Această judecată estetică ar fi fost, poate,
pardonabilă, mai ales peste decenii, dacă Basevi nu ar
fi găsit de cuviinţă să şi-o întărească printr-o falsă
confirmare pe care şi-o asumă din partea publicului şi
care, cel puţin astăzi, apare ca o ridicolă şi enormă
minciună: „Ca urmare a celor spuse, Rigoletto, oricât
nu numeroase calităţi ar avea şi oricât ar impresiona şi
ar zgudui în mai multe momente, nu a lăsat niciodată
în rândurile publicului acea impresie vie de satisfacţie
precum alte opere ale aceluiaşi compozitor”. Şi să
reamintim că această comparaţie, defavorabilă pentru
capodopera verdiană în discuţie, nu lua în calcul,
întrucât Basevi nu le-a apucat, nici una dintre operele
de maturitate ale lui Verdi, de la Bal mascat la Falstaff
(trecând prin Don Carlos, Aida şi Otello): nu,
comparaţia implicită era cu operele precedente şi, în
mai mică măsură, cu Traviata şi Trubadurul (şi ele
pline, de altfel, în viziunea severă a comentatorului, de
numeroase şi care de care mai condamnabile păcate)...
Şi totuşi, cecitatea didactico-moralizatoare a lui
Armando Basevi, altminteri pururi pavată şi
pavoazată cu bune intenţii, e o nimica toată în
comparaţie cu judecăţile critice de care Rigoletto a
avut parte din cronicile unor comentatori, mai ales de
pe alte meleaguri, care au asistat în teatru la primele
spectacole. Pasaje (grăitoare şi mai ales strigătoare,
nu în ultimul rând la cer) din aceste cronici sunt citate
de mai mulţi autori de monografii verdiene din
secolul al XX-lea, dintre care Gino Roncaglia
(L’ascensione creatrice di Giuseppe Verdi, Sansoni
Editore, Firenze, 1940, p. 188-191) se remarcă prin
bogăţia selecţiei şi percutanţa reacţiei. Acest autor
începe cu cronicile londoneze şi citează din
„Atheneum” (pentru care muzica din Rigoletto este
„puerilă şi ridicolă, plină de vulgaritate şi de
excentricitate şi săracă în idei!”), din „Times” (unde
compozitorul este acuzat de „plagiaturi frecvente” şi
de „lipsă de acurateţe în finaluri şi în bucăţile de
ansamblu”, după care urmează o adevărată judecată
de apoi: „Umblând după simplitate, Verdi a căzut în
frivolitate. În alte opere a ascuns adesea, cu un anumit
succes, sărăcia de idei sub o desfăşurare pompoasă a
instrumentelor, dar acum el a dovedit că are puţine
idei care se pot numi originale”, şi mai departe:
„Rigoletto este opera cea mai slabă a dlui Verdi, cea
mai lipsită de orice contribuţie ingenioasă. A intra
într-o analiză ar însemna o pierdere de timp şi de
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spaţiu!”. În completare, ne informează Roncaglia,
„Gazeta Muzicală” din Paris constată că în Rigoletto
„nu există melodie” şi, pe nelipsitul ton profetic ce
încununează adesea omenesca prostie, îi profeţeşte
operei „o viaţă scurtă”. Dar şi critica muzicală
autohtonă în oferă harnicului monografist verdian
pilde de „neînţelegeri uluitoare”: el se opreşte asupra
cronicii prilejuite de montarea milaneză a acestei
lucrări, în 1853, cronică adăpostită de revista „L’Italia
Musicale”. Din citatele mai abundente alese de
Roncaglia, vedem că opera se caracterizează prin
„monotonia coloritului”, prin „lungimi şi lâncezeli”,
precum şi de alte „defecte capitale”, printre care se
numără „cântul, redus la condiţii şi mai sărmane şi
mai disperate”, dar şi „lipsa absolută şi continuă a
inventivităţii”, completată, nu o dată, şi de absenţa
bunului gust; în fine, „delăsarea şi debilitatea
melodică a întregii opere” poartă lucrarea spre abisul
unui „manierism mecanic”, unde compozitorul îşi
târăşte el însuşi creaţia...
Dinaintea unor asemenea comentarii, la rândul lor
stârnitoare fie de oricând binevenit haz, fie de oricum
prea târzie revoltă, Gino Roncaglia introduce ipoteza,
sprijinită pe alte comentarii din presa vremii, de
această dată plasate fireşte pe făgaşul bunului simţ, a
unui complot antiverdian motivat de o reacţie a
străinătăţii împotriva „imperialismului muzical
verdian”. Din fericire, acest imperialism benefic a
durat peste decenii şi peste veacuri, iar cronici precum
cele citate de Roncaglia, de Ferruccio Botti şi de alţii
ne mai pot oferi doar prilejul de a ne amuza, eventual
cu indignare. Şi, apropo de ascensiunea lui Giuseppe
Verdi, provocat de Charles Osborne cu remarca:
„Desigur [după Rigoletto], Verdi a mers mai departe şi
a scris lucrări şi mai mari”, dirijorul Carlo Maria
Giulini, care tocmai terminase de înregistrat această
capodoperă pentru Deutsche Grammophon (1979), a
găsit de cuviinţă să-i răspundă: „Din punctul meu de
vedere, logica existentă între ceea ce are de spus Verdi
în Rigoletto şi ceea ce spune efectiv este atât de
puternică încât nu pot să mi-o imaginez făcută mai
bine decât atât”. Maestrul Giulini ştia el ce ştia...
Bibliografie:
– Abramo Basevi: Studio sulle opere di Giuseppe Verdi
(1859), Edizione critica a cura di Ugo Piovano, Rugginenti
Editore, Milano, 2001;
– Gino Roncaglia: L’ascensione creatrice de Giuseppe
Verdi, G.C. Sansoni Editore, Firenze, 1940.
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DMITRI ŞOSTAKOVICI:
PORTRET MIŞCAT –
MARTOR AL UNUI SECOL TRAGIC (XVI)
SIMFONIA REVOLUȚIILOR – A XI-A

Alex VASILIU
Am redat în episodul 13 al acestui serialdocumentar1 momentul din dimineața zilei de 6
martie 1953, când Șostakovici a aflat de la fiica
sa, adolescenta Galina, vestea morții lui Stalin. La
întrebarea ei scurtă – „se va schimba totul acum?”
Șostakovici a răspuns cu numai două cuvinte
șoptite: „să sperăm”. Cunoștea prea bine și în
urma dramaticei experiențe personale caracterul
imuabil al regimului politic din țara sa, iar în anii
următori pesimismul i-a fost confirmat. Într-un alt
februarie important pentru muzicieni, cel din
1958, Partidul Comunist a emis o nouă rezoluție
în care s-a „cântat” pe două voci. Prima a lăudat
rezoluția veche, a lui Jdanov, considerând-o
importantă pentru dezvoltarea muzicii sovietice,
dând dreptate inițiatorului ei să condamne
tendințele considerate formaliste și inovațiile
despre care se afirma oficial că îndepărtează arta
de popor. A doua voce reabilita creațiile
compozitorilor aspru criticați în 1948 (cei mai
importanți fiind Șostakovici, Prokofiev,
Haciaturian, Șebalin, Popov, Miaskovski),
aruncând vina pe cel care nu mai putea reacționa:
Stalin.
Așa se explică atitudinea conservatoare a lui
Tihon Hrenikov, care a supraviețuit schimbării
din 1953, fiind menținut în funcția de președinte
al Uniunii Compozitorilor.2 Trecuseră trei ani de
la publicarea romanului Dezghețul de Ilia
Ehrenberg (1954), se tipăreau în tiraje mari cărți,
aveau succes spectacole de teatru cu subiecte
până atunci interzise, luase ființă Comitetul
pentru schimburi culturale cu străinătatea, însă o
parte substanțială a breslei muzicienilor rămânea
fidelă ideologiei proletcultiste montată în 1948.
Luările de cuvânt prudente în formă dar curajoase
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în conținut ale unor compozitori (cum au fost
Aram Haciaturian și Dmitri Șostakovici), pe care
le-am menționat în episodul trecut, nu au
schimbat poziția conducerii Uniunii. Tihon
Hrenikov a declarat la Congresul din 23 martie –
4 aprilie 1957, după patru ani de la venirea lui
Hrușciov în fruntea Partidului Comunist, că
rezoluția Jdanov din 1948 i-a influențat pozitiv pe
compozitorii sovietici iar lupta pentru realism a
reușit, pe măsura dezvoltării culturii socialiste.
Cuvântările din penultima zi a congresului,
susținute de Dmitri Șepilov, personaj cu funcții
politice importante (fost redactor-șef al ziarului
Pravda, membru al Academiei de Științe, până cu
o lună înainte ministru al afacerilor externe)3 și de
Dmitri Șostakovici, revenit în atenția publică
inclusiv cu opus-uri interzise ori ascunse în
ultimii ani ai conducerii lui Stalin, nu au atins
poziția retrogradă a lui Hrenikov. Cum
întotdeauna evenimentele politice sau culturale
din străinătate au fost periculoase pentru
regimurile mai mult sau mai puțin autoritare
deoarece puteau servi ca exemplu, revoluția din
Ungaria și Festivalul muzical Toamna la
Varșovia, ambele începute, culmea, în același
anotimp al anului 1956, au solidarizat forțele
conservatoare din țara sovietelor împotriva
înnoirii, altfel decât cosmetice.
Cu toată respingerea oficială doar pe jumătate
a exceselor care l-au afectat atât de mult,
Șostakovici a trecut mai întâi printr-o fază de
euforie. Era și el reabilitat. Ca un rus veritabil, a
sărbătorit victoria chemându-i intempestiv la el
acasă pe soții Mstislav Rostropovici-Galina
Vișnevskaia (nume grele ale scenei muzicale
internaționale) și turnând în pahare tradiționala
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vodcă. Mai târziu, frumoasa Galina Vișnevskaia a
povestit că, împreună cu soțul ei, a încercat de
mai multe ori să deschidă subiecte de discuție
diferite, însă Șostakovici revenea obsesiv la
decretul prin care a fost „iertat”. S-a dovedit unul
dintre foarte rarele momente în care Șostakovici a
desfăcut „armura” de om impasibil, reticent,
timid, scump la vorbă, dezvăluindu-și climatul
interior tumultuos, revărsat doar în muzica sa.
De-a lungul timpului, unii comentatori din
Europa Occidentală și din America de Nord i-au
reproșat atitudinea în repetate rânduri conciliantă
față de autoritățile sovietice, luând ca exemplu
(pentru perioada comentată în acest episod)
oratoriul Cântarea pădurilor și cantata Deasupra
patriei noastre strălucește soarele, creațiile sale
proletcultiste apreciate și de noua conducere
politică instalată în 1953, ce se anunța reformistă.
Cred că astfel de judecăți sunt greșite pentru că
vin din zone geo-politice democrate, care nu au
cunoscut, sau au cunoscut în foarte mică măsură
intransigența politică violentă, ajunsă la represalii
inimaginabile și suprimare fizică. În al doilea
rând, există cazuri de mari artiști cu o
personalitate complexă, extrem de sensibili la
impulsurile realității, retractili când împrejurările
nu le sunt favorabile, cu o vocație creatoare
puternică, neinteresați de vanitățile funcțiilor,
obsedați doar să fie receptați. Dmitri Șostakovici
este un exemplu definitoriu. Sarcinile sociale de
dinainte și de după 1953, cele politice la care avea
să ajungă peste puțin timp au fost obligații pe care
le-a acceptat fiindcă a trăit într-o țară comunistă
ca fosta Uniune Sovietică, a cărei conducere nu
putea fi refuzată fără consecințe grele pentru viața
de toate zilele și pentru destinul de creator. În
plus, omul Șostakovici nu agrea prea mult
călătoriile, vorbea doar limba rusă, era profund
atașat valorilor tradiționale ale țării sale. Cred că
acestea ar fi explicațiile luptei pe care a dus-o
permanent cu autoritățile politice din fosta
Uniune Sovietică, a concesiilor la care a fost
obligat.
Cum avea obiceiul, în 1956 a anunțat în presă
că lucrează la o nouă simfonie, precizând că
subiectul ales, revoluția din 1905, îi era apropiat,
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cântecele muncitorești din acel moment istoric
servindu-i ca inspirație. Dar, cercetând cât mai
mult posibil interferența vieții particulare și a
cetățeanului Șostakovici cu muzica sa, am ajuns
la concluzia că explicațiile motivării multor
lucrări nu trebuie căutate neapărat în majoritatea
articolelor pe care le-a scris, în interviuri, ci în
unele confesiuni adresate prietenilor apropiați,
cum a fost Isaac Gliksman. Spre deosebire de alte
creații, inclusiv simfonii, a XI-a a fost gata după
un an de la anunțul proiectului. Întârzierea
începerii lucrului s-a datorat unor evenimente
care l-au afectat profund: moartea mamei, a doua
căsnicie (scurtă și nefericită), întoarcerea după ani
a unor buni prieteni din deportarea în Siberia,
evenimentele din Ungaria anului 1956. Pentru un
om și un artist ultrasensibil ca Șostakovici, au fost
motive puternice. Ca întotdeauna, anunțul lui că
noua simfonie este inspirată din cântece
revoluționare rusești și va fi dedicată revoluției
din 1905 a trezit interesul presei, a autorităților și
a publicului. Evident, prima audiție de la
Moscova (30 octombrie 1957, dirijor Natan
Raklin) a fost integrată manifestărilor grandioase
prilejuite de aniversarea celor 40 de ani de la
revoluția din 1917. La 3 noiembrie, conform
tradiției, Simfonia a XI-a avut prima audiție la
Sankt Petersburg sub bagheta lui Evgheni
Mravinski.
Simfonia se deschide (partea I – Piața
Palatului) într-o atmosferă sumbră, înnegurată,
țesută la fel ca în precedentul opus în acest gen, al
X-lea, de notele prelungi ale viorilor,
violoncelelor și contrabașilor. Puține note animă
desenul melodic, plasarea lor în ordine cromatică,
însoțite de notele amenințătoare ale timpanului
contribuind la întărirea impresiei de pericol, de
conflict. Semnalele emise de corni sunt doar
umbra chemării la luptă, melopeea celor trei
flaute, susținută de aceeași notă neoprită a
contrabașilor, de aceleași semnale grave ale
timpanului, melodia hieratică a viorilor – totul
creează o atmosferă apăsătoare ce stârnește
ascultătorul, în pofida secvenței lungi descrise, să
aștepte desfășurarea spectacolului muzical. Poate
că am folosit inadecvat cuvântul „spectacol”,
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pentru că deocamdată nimic nu este la vedere,
declamativ – doar cadrul întunecat al unui câmp
de luptă, văzut de fiecare ascultător în funcție de
imaginația și amintirile sale. Celor care i-au găsit
lui Șostakovici unul din izvoarele inspirației și
tehnicii compoziționale în simfoniile lui Gustav
Mahler, luându-și libertatea exagerată de a-l
considera epigonul compozitorului austriac, li se
poate răspunde, și referitor la această simfonie, că
partiturile compozitorului înaintaș reflectă rar,
oricum altfel, bolgiile disperării, așa cum se
întâmplă cu paginile animate de compozitorul
rus/sovietic.
Explozia dramatic-sonoră se întâmplă în
partea a II-a (Allegro – 9 ianuarie), a cărei temă
melodică este preluată dintr-un cântec
revoluționar rus (anumite intervale muzicale
dezvăluie originea etnică). Trebuie spus încă de
acum, când partea a II-a nu s-a sfârșit, că muzica
lui Șostakovici, indiferent în ce stare de ritm se
exprimă, allegro sau andante, are o vigoare, o
amploare și o forță, latentă sau explozivă, ce
pretinde un aparat orchestral amplu, toate
instrumentele precizate de compozitor în
partitură, ceea ce nu multe orchestre de
filarmonică din România își pot permite.
Lungile pasaje de amploare polifonică și
explozie sonoră ajung aproape de violența
expresionismului, timbrurile nu atât strălucitoare
cât paroxistice ale trompetelor și tromboanelor,
orgia ritmică la care se dedau tobele și timpanul,
totul declanșează amintirile celor care vizionează
filme artistice sau documentare de război,
stimulează imaginația. Legea contrastului,
binevenită după un asemenea strigăt
deznădăjduit, i-a impus lui Șostakovici stingerea
întregului spectacol al părții a II-a prin revenirea
în starea de neliniște de la început.
De un sporit impact emoțional, partea a III-a
(Adagio. In memoriam) este un comentariu pios,
plutind între reculegere și revoltă, al unui
cunoscut cântec funebru. În mod subtil,
Șostakovici a folosit aici tehnica acumulării
progresive a substanței sonore nutrită de o stare
cu adevărat tragică, spre un imn al disperării.
Chiar fără a avea partitura sub ochi, este de
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înțeles, dincolo de amploarea ansamblului
orchestral, simplitatea scriiturii simfonice,
caracterul eminamente dramatic, de o puternică
plasticitate. Probabil că acesta este motivul care ia îndemnat pe unii comentatori să caute „pete în
soare”, găsind mai multe pasaje asemănătoare în
muzica de film a lui Șostakovici. Sigur că
Șostakovici a folosit permanent în creația din
orice gen celule melodice, teme, chiar melodii
întregi pe care le-a inclus în alte desfășurări
muzicale, ceea ce nu înseamnă nici pe departe că
a fost în pană de inspirație, ori că s-a autoplagiat
(când, destul de rar, inspirația i-a lipsit, nu a
compus, ori a făcut „gimnastică de întreținere”
umplând portativele cu lucrări ușoare pentru pian
sau pentru unele tipuri de formații camerale).
Inventivitatea sa melodică, știința, inspirația și
virtuozitatea în scriitura orchestrală, caracterul
diferit ale fiecărei lucrări în care a folosit aceeași
formulă melodică, puternicul impact emoțional
desfid comentariile la care m-am referit. Iar în
privința opiniei că a fost deseori un epigon al lui
Mahler, argumentul meu vizează elementul, dacă
pot spune așa despre muzică, sensibil mai concret
în orice a scris Șostakovici. Ascultătorul își poate
imagina mai ușor o situație, își poate explica mai
limpede o stare, ascultătorul familiarizat cu istoria
secolului al XX-lea poate simți mai acut
apropierea de anumite momente pe care le-a trăit,
sau despre care s-a documentat. Sunt observații ce
derivă din audiția părții a IV-a (Allegro non
troppo). Analizând ceva mai amănunțit Simfonia
a XI-a în sol minor, Krzysztof Meyer o numește
un gigantesc poem simfonic, mai mult decât o
simfonie.4 Considerând această lucrare în sens
strict, o văd și ca un ciclu de patru mini-poeme
simfonice. Unitatea internă, logica și
imprevizibilul dezvoltării, frumusețea melodică,
spectaculozitatea
muzical-sonoră,
simțul
simetriei fiecărei părți oferă posibilitatea
încadrării în acest tip de creație – poemul
simfonic. Dar este o posibilitate, la voia
ascultătorului, pentru că simfoniile-maraton ale
lui Dmitri Șostakovici au, bineînțeles, arhitectura,
argumentele psihic-emoționale care le susțin
înfățișarea.
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Așa cum despre Simfonia precedentă, a X-a, sa afirmat, pe baza unor declarații ale lui
Șostakovici, că în partea a II-a, Scherzo, a fost
portretizat maleficul Stalin, Simfonia a XI-a este
considerată, tot în anumite, părți, reacția
compozitorului în urma înăbușirii de către trupele
sovietice a revoluției maghiare din 1956. De
aceea compozitorul avea dreptate când afirma că
aspecte din viața reală constituie „semințe” ce
nutresc arborii puternici ai lucrărilor sale
simfonice și de cameră. În căutarea motivațiilor
Simfoniei a XI-a, unii muzicologi au avansat
ideea unui autoportret când a împlinit vârsta de 50
de ani. Este posibil – Șostakovici a fost un
autoreflexiv, un suflet chinuit de neliniști,
îndoieli, temeri, afectat de tragediile celor din
jurul său, de tragediile proprii. Pagina Wikipedia
ce îi este dedicată cuprinde capitolul „Hungarian
Revolution”, în care sunt citați Solomon Volkov
(autor contestat de unii muzicologi) și a treia
soție, Irina, care a declarat că în timpul
compunerii Simfoniei a XI-a, Șostakovici a fost
obsedat de evenimentele tragice de la Budapesta,
care i-au mărit odată în plus aversiunea pentru
violență, pentru represiune brutală. Aversiune ce
i-a rămas, cum se știe, decând era copil, după ce
un băiețel a fost ucis sub ochii lui. Capacitatea
plurisemantică a muzicii, în general, a muzicii lui
Șostakovici în special, a dat posibilitatea de a fi
înțeleasă după statura morală, interesele politice
și sensibilitatea fiecăruia. Autoritățile sovietice au
interpretat-o ca un omagiu pentru cei care au
murit în 1905 și în 1917, ascultători informați
despre situația din Ungaria au avut explicația lor,
cei apropiați s-au gândit și la viața dramatică a lui
Șostakovici chiar din perioada compunerii
simfoniei. Oricum, lucrarea a fost apreciată
oficial la superlativ cu premiul „Lenin”, în luna
mai 1958 compozitorul a devenit membru de
onoare al Academiei Santa Cecilia din Roma și i
s-a acordat Legiunea de onoare a Franței
(Șostakovici a fost primul cetățean străin care a
primit această distincție). Este posibil ca recenta
îmbunătățire a relațiilor fostei Uniuni Sovietice
cu Europa de Vest și politica franceză de stânga,
pro-moscovită, din acei ani, să fi avut o
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contribuție, dar tot în 1958 lui Șostakovici i s-a
conferit titlul de doctor honoris causa al
Universității din Oxford și, la Stockholm, premiul
„Sibelius” (îl mai primiseră doar Igor Stravinski
în 1953 și Paul Hindemith în 1955).
Firea nervoasă, introvertită, volumul imens de
muncă în calitate de pianist, de compozitor în
aproape toate genurile, de profesor, perioadele de
intens zbucium nervos din cauza marilor presiuni
politice, suferințele din timpul războiului,
problemele din viața particulară - pe toate a ales
uneori să le învingă și cu ajutorul alcoolului – au
provocat paralizia temporară a mâinii stângi și
întreruperea definitivă a carierei de pianist. Dar
compozitorul Șostakovici a rămas de neînvins.
Imediat după monumentala, dramatica Simfonie a
XI-a, spre surpriza tuturor, a terminat o operetă,
Moscova-Cernomușki. Era ceva curios? Pentru un
compozitor autentic, în nici un caz. Pentru Dmitri
Șostakovici cu atât mai puțin. El, care se lăsa
răzgâiat de șuvoiul neîntrerupt al inspirației, care
scrisese atâta muzică de film, de scenă, ale cărui
melodii erau (și au rămas) la sufletul milioanelor
de ascultători, a dat din nou lovitura, melodiile
din această operetă având un succes uriaș în toată
fosta Uniune Sovietică.
Rămân de aflat efectul muzicii Cvartetului de
coarde nr. 7 asupra sa când l-a ascultat prima dată
interpretat de formația „Beethoven”, cum s-a
simțit la Dresda văzând urmările războiului, de ce
a acceptat funcțiile politice și administrative, ce a
provocat noile neînțelegeri cu autoritățile politice.
Note:
1. Convorbiri literare, nr. 8, august 2020;
2. Hrenikov a deținut această funcție până la
destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991!;
3. Wikipedia, Dmitri Shepilov. Ultima editare – 25
septembrie 2020, 14:11 (UTC);
4. Krzysztof Meyer, Dimitri Chostakovtch, Fayard,
1994, p. 375.
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DE LA FILMUL
LA ANTI. GÂNDURI
PE MARGINEA UNEI CĂRȚI DE FILM
Marian Sorin RĂDULESCU

PSEUDOKINEMATIKOS

Nu cred în criteriul genului ca mijloc
privilegiat de receptare (și savurare) a unui
film. Mai mult, am constatat nu o dată că,
atunci când limitele de gen sunt conformist
respectate de regizor (atunci când cedează
presiunii producătorului sau când nici
măcar nu simte nevoia să i se opună), filmul
în cauză ajunge la spectator – la spectatorul
care își dorește să fie un participant activ la
dezvăluirea semnificațiilor, iar nu un
consumator de clișee moralizatoare –
asemenea unui produs bine ambalat,
stereotip, în care convenția genului suferă
de o deficitară justificare dramaturgică.
Filmul muzical nu face excepție. Marii
creatori de cinema – interesați deopotrivă
de reprezentare și de discursul asupra
reprezentării – sunt, fiecare, un gen în sine: genul
Chaplin, Bresson, Bergman, Kurosawa,
Mizoguchi, Bunuel, Antonioni, Fellini, Forman,
Wajda, Paradjanov, Tarkovski. Sau Bob Fosse.
Cu un bogat material informativ, volumul
Izabelei Bostan (prefațat de Titus Vîjeu), Filmul
muzical american între strălucire şi profunzime
(UNATC Press, București, 2014) rememorează
traiectoria artei spectacolului american de la
momentul commediei dell’arte și al farselor
medievale până la apariția primului film vorbit –
Cântărețul de jazz (Alan Crosland, 1927),
semnalând (și, în unele cazuri, comentând pe larg)
principalele „vârfuri de lance” ale genului care.
Acestea, în următoarele (aproximativ) patru
decenii, aveau să facă o strălucită carieră: Familia
Barkley de pe Broadway, Un American la Paris,
Orchestra ambulantă, Cântând în ploaie, West
Side Story, My Fair Lady, Sunetul muzicii, Mary
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Poppins, Sweet Charity, Cabaret, All That Jazz,
Dancer in the Dark, Moulin Rouge ș.a.m.d..
Personalitățile evocate sunt nume sonore: Fred
Astaire, Vincente Minnelli, Gene Kelly, Stanley
Donen, Robert Wise, Rob Marshall. Autoarea
evidențiază cu precădere valențele sociale din
filmele lor, iar atunci când analiza aduce în
discuție dimensiunea artistică, preferințele i se
îndreaptă – pe bună dreptate – spre performanțele
coregrafului-regizor Bob Fosse, „cel mai
pluritalentat artist al cinematografiei americane”:
coregraf, actor, dansator, regizor, scenarist. O
constantă în filmele sale este modalitatea în care
„partitura coregrafică e supusă necesităţilor de
exprimare dramaturgică”, având ca rezultat un
decupaj regizoral „întregit de decupajul
coregrafic, păstrând un singur scop – acela de a
crea o unitate stilistică menită să reflecte
dramaturgia filmului”.
Încă de la Sweet Charity (realizat în 1969 și
bazat pe scenariul de la Nopțile Cabiriei, la care a
contribuit și Federico Fellini), musicalul american
pentru marele ecran avea să înceapă să devină
altceva. Să propună altceva: o breșă în tipul de
expresivitate teatrală, o pregustare pentru tipul de
musical (sau de anti-musical) pe care Fosse însuși
urma să-l desăvârșească în Cabaret (1972) și, mai
ales, All That Jazz (1979): musicalul tragic „de
înaltă clasă”, „un film despre apropierea dintre
viață și moarte în artă, despre sacrificiu și creație”
în descendență – din nou – felliniană. De data
aceasta, sursa de inspirație este 8 1/2 (care l-a
urmărit și pe Woody Allen în Stardust Memories),
iar regizorul aflat într-un impas existențial este
interpretat de Roy Sheider (la Fellini era jucat de
Marcello Mastroianni). Uluirea spectatorilor care
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intră în sala de cinema să vadă un film muzical,
pentru a da peste o dramă existențială în cheie
tragi-comică, este îndreptățită. Una e să urmărești
un film „de familie” cu multă muzică, dansuri și
melodii ușor de fredonat, și alta e să intri în
labirintul unui autor sofisticat și, totodată, poet
pur-sânge. Păstrând proporțiile și diferențele de
limbaj (între literatură și cinema), se poate spune
că efortul pe care îl solicită filmul lui Fosse de la
un spectator obișnuit se aseamănă, ca grad de
dificultate, cu strădania cerută de James Joyce de
la un cititor obișnuit. Probabil că cei mai mulți iar răspunde cu aceeași răceală din epistola
adresată lui Joyce de către H.G. Wells după
lectura lui Ulise, pe care nu puțini îl consideră un
anti-roman. Deși scriitor, autorul Omului invizibil
avea pretenția ca „limba și relatarea să fie cât mai
simple cu putință” și îi reproșa enigmaticului
irlandez autoexilat pe continent că a „întors
spatele oamenilor de rând, nevoilor lor
elementare” pentru a plăsmui „uriașe enigme”. În
raport cu tradiția filmelor muzicale de până la el
(inclusiv West Side Story, care – prin comparație
și în ciuda absenței happy end-ului – pare de-a
dreptul convențional și vetust), Bob Fosse a creat
și el, cum spunea Wells despre Joyce, „uriașe
enigme”. De remarcat că, dacă pentru Cabaret
Fosse primea nu mai puțin de opt Oscaruri (între
altele, și pentru interpretarea Lizei Minneli), All
That Jazz avea să fie răsplătit doar pentru
costume, decoruri, montaj și muzică/adaptare
muzicală. Juriul Academiei de Film a favorizat,
încă o dată, înțelegerea „oamenilor de rând” și a
„nevoilor lor elementare”. Atunci, în 1980,
câștigător a fost Kramer contra Kramer – o
dramă de familie fără urmă de sofisticărie, de
experiment (de unde și uriașul succes la public),
care a primit cinci Oscaruri (cel mai bun film,
regizor, actor în rol principal, actriță în rol
secundar, scenariu).

existențială inscripționată de complexitatea
viziunii regizorale, atunci amprenta acestei
întâlniri se cheamă Bob Fosse. Izabela Bostan
comentează, spre finalul volumul ei, două
secvențe-reper din All That Jazz: castingul și
ultima secvență, a morții alegorice („un film în
film, un paralelism între realitate şi oniric, ce se
desfăşoară ca o partitură de balet clasic”).
Explorarea spectacolului american începe cu
dansul, mima, baletul, vodevilul și își află
încununarea în regie. Aparent, e un drum de la
muzică și dans până la cinema – prin ceea ce are
el mai propriu: filmul de autor. În realitate,
călătoria se termină dincolo de ecran, în lumea de
„dincolo de oglindă”, a unui „joc secund, mai
pur”, la care au acces spectatorii atunci când
înțeleg că muzica și dansul și costumele și
replicile personajelor și numeroasele momente
surreal de introspecție ale personajului principal,
departe de a fi elemente de ilustrație pentru un
divertisment facil (cu muzică), sunt doar
canavaua unei insolite și tragice alegorii
existențiale.

Dacă s-au întâlnit vreodată, în cinema-ul
american, coregrafia cu poezia, fantezia
decorurilor și a costumelor cu tipul de
orchestrație adaptat discursului regizoral,
strălucitele performanțe actoricești cu o idee
ARTE

CONVORBIRI LITERARE

181

PANORAMIC EDITORIAL
E D I T U R I

M O L D A V E

Poesii, Mihai Eminescu, seria Ediţii – Mihai
Eminescu, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2019, 492 p.
La 170 de ani de la naşterea lui
Mihai Eminescu, Editura Tipo
Moldova a propus un proiect amplu,
coordonat de Nicolae Georgescu,
Aurel Ştefanachi şi Doina Rizea, care
urmează a avea, în final, 200 de
volume (acesta având numărul 2),
ediţii ale operei lui Eminescu apărute
de-a lungul timpului.
Nu este prima carte din serie
prezentată aici, dar reamintim: în Argument (care este
inserat în această formă în toate cele 200 de volume) ni se
spune că proiectul „va fi continuat cu ediţiile de până azi –
şi completat an de an, sau la intervale de cinci ani,
devenind Corpusul Receptării Operei eminesciene”,
dorindu-se a fi „o Enciclopedie a operei”, dar şi un
„omagiu” adus editorilor de până acum, şi „un laborator de
cercetare pentru viitor în stabilirea concordanţelor şi
diferenţelor”. Obiectivele declarate ale seriei sunt mai
multe, dincolo de, în primul rând, publicarea diverselor
ediţii ale operei eminesciene aşa cum au apărut, în timp, cu
aferentele „modulaţii” ale textului de la un „pas” la altul,
„schimbarea punctuaţiei, a unor termeni”, comentariile/
studiile, eventual, care le-au însoţit ş.a. În viziunea
coordonatorilor, prin semnătura lui N. Georgescu, unul din
cele mai importante învăţăminte este că „fiecare epocă a
dorit un Eminescu al ei”, „reprezentativ” atunci.
Volumul de faţă reproduce ediţia a II-a a poeziilor lui
Eminescu, apărută la Editura Librăriei Socecu & Comp,
din Bucureşti, în 1885, sub oblăduirea lui Titu Maiorescu,
cu prefaţa de la prima ediţie, din 1883.
În amplele texte incluse la finalul volumului, nume
Ediţii Maiorescu, sau întemeierea eminescologiei, semnat
de Nicolae Georgescu, ca şi din al doilea, Scenariul
probabil al ediţiei Princeps, sunt multe date/ analize de
interes nu doar pentru/ despre ediţia aceasta. Pe scurt,
deoarece vom prezenta câte volume din această serie vom
avea prilejul, şi s-au spus şi probabil mai sunt şi altele de
adăugat pentru fiecare în parte, notăm doar câteva rânduri
din Scenariul probabil al ediţiei Princeps: „Gândul de a
căuta o ordine de autor în alcătuirea Ediţiei Princeps ne-a
venit comparând între ele ediţiile critice ale acesteia, adică
cele 10 ediţii mai importante ale antumelor eminesciene, şi
observând că nici unul dintre editori nu acceptă ordinea
celor dinaintea sa.”
O iniţiativă de remarcat, al cărei principal (dar,
evident, nu singur) merit este faptul de a pune la dispoziţia
cititorului interesat, specializat sau nu, aceste ediţii (multe
dintre ele dificil, dacă nu, poate, imposibil de găsit până
acum de către bună parte din cei care ar dori să le consulte,
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să le compare ş.a.) într-o serie compactă, înlesnind astfel
posibilitatea conturării unei imagini concrete, veridice a
felului în care a fost editat, în timp, Eminescu. Drept
pentru care vom semnala, în măsura posibilităţilor, cărţile
din serie care vor ajunge în posesia noastră.
Mihail Kogălniceanu, Dorinţile partidei naţionale
din Moldova (Avgust 1820), cu texte însoţitoare de C.
Hurmuzaki, A.D. Xenopol, Dimitrie A. Sturdza, N. Gane,
Sever Zotta, D. Onciul, N. Iorga, ediţie îngrijită şi alcătuită
şi prefaţă (Mihail Kogălniceanu, un om al vechii
constituţii) de Mircea Platon, editor: redacţia „Convorbiri
literare”, lector carte Olga Iordache, Editura Timpul, Iaşi,
2020, 284 p.
Cu prilejul ediţiei a XXIV-a
Zilelor Revistei „Convorbiri literare”,
când suntem aproape de finalul celui
de-al 153-lea an de la fondarea
acestei instituţii naţionale de cultură,
între altele, s-a tipărit şi această carte,
pornind de la ideea că avem încă şi
încă de învăţat de la unii înaintaşi ai
noştri, şi că opera acestora merită readusă mereu şi mereu în atenţia noilor
generaţii.
Chiar Kogălniceanu spunea, în 1840: „Să ne ţinem de
limba şi de istoria noastră, cum se ţine un om, în primejdie
de a se înneca, de prăjina ce i se aruncă spre scăpare.
Istoria românească să ne fie mai ales cartea de căpetenie,
să ne fie paladiul naţionalităţii noastre”. Din păcate, dacă
ar fi să ne luăm după felul cum arată politica de la noi,
după modul în care este înţeleasă/ înfăptuită educaţia
copiilor noştri, mai degrabă pare că am uitat şi cele spuse
de înaintaşi şi despre cum trebuie să ne preţuim trecutul, şi,
istoria, căci, scria tot Kogălniceanu în acel an 1840,
„într’însa vom prevede viitorul, printr’însa vom fi
Români, căci într’însa este măsura prin care se poate sci
dacă un popor propăşesce sau se înapoesce”.
Cumva în umbra marilor evenimente ca Unirea,
Independenţa ş.a. s-a „uitat„ cum au fost, de fapt,
vremurile acelea de frământare. Acest text al lui
Kogălniceanu a avut o mare importanţă în epocă pentru că,
tipărit fiind în august 1848 în Bucovina, cum subliniază şi
Mircea Platon în prefaţa sa, „a dat mişcării de la 1848 cea
mai consistentă expresie doctrinară”, fiind „un adevărat
program de structurare a unei Românii unite pe
coordonatele conştiinţei naţionale”. Ştim cu toţii (sau ar
trebui să ştim) rolul lui Kogălniceanu (care, de tânăr, a
cunoscut personalităţi de primă mărime ale Europei din
medii diplomatice, universitare, regale ş.a.) în epocă,
opera sa, aportul avut în actul Unirii de la 1859 sau/ şi,
ulterior, în soluţionarea unor probleme importante ale ţării.
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În puţine cuvinte, textul de faţă pleacă de la situaţia din
Moldova condusă de Vodă Mihail Sturza, despre care scrie
Kogălniceanu: „Ocârmuirea de 14 ani a acestui vampir,
care în analurile ţerii n-are deopotrivă, n-au avut alt ţăl
decât de a-şi întemeia puterea pe corupţiea şi sărăcirea
obştească”, ajungând să aibă forma de document
programatic, cum am amintit. De interes sunt şi textele
unor colaboratori importanţi ai „Convorbirilor”,
personalităţi de seamă ale ţării, care subliniază şi rolul lui
Kogălniceanu, felul în care era preţuit de aceştia, dar şi
faptul că revista „Convorbiri literare” a susţinut ideile
naţionale, de continuitate a luptei străbunilor noştri şi de
creare a statului român.
În acord cu Mircea Platon (care scrie şi despre cum a
fost „canonul cultural românesc” „cioplit şi subţiat”
folosindu-se (şi) diverse „pretexte”, de la acelea că unii ar
fi fost legionari, alţii comunişti la cine mai ştie care, după
cum „cădea bine”), cred că această ediţie ar trebui să fie de
interes fie şi pentru a ne aduce aminte de felul în care
oamenii vremii, în speţă, acum, Mihail Kogălniceanu, au
ştiut să afirme şi să lupte pentru demnitatea românilor şi a
României, de faptul că trebuie să îi preţuim şi pe aceştia,
să ne preţuim şi limba, cultura, istoria, să înţelegem rostul
continuităţii culturale pe care o slujeşte şi revista
„Convorbiri literare”
Coordonator: Liliana Moga, Călătorie pe tărâmul
visării. Antologie de literatură pentru copii şi tineret,
ilustraţii: Ramona Costin, Tritonic, Bucureşti, 2019, 526 p.
Cum aflăm încă de pe coperta
interioară, cartea conţine poezie,
proză, teatru din Colecţiile Bibliotecii
Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul,
Vaslui, fragmente din „opere literare
ale autorilor locali de ieri şi de azi”
(textele lasă să se întrevadă, uneori, şi
epocile în care au trăit aceştia),
completează în Argument Liliana
Moga, fie ei consacraţi sau „la
început de drum”. Dincolo de textele cuprinse în carte,
numele autorilor care le semnează, care au stiluri tematici/
subiecte diferite, dar potrivite pentru educaţia celor mici,
spune ceva despre acest judeţ al Moldovei. Astfel, regăsim
texte semnate de: Felix Aderca, Petruş Andrei, Victoria
Blaj, Liviu N. Botez, Petruţa Chiriac, Virgil Chiriac,
Constantin Chiriţă, Constantin Clisu, Mihaela Coşescu,
Brânduşa Dobriţă, Cezar Drăgoi, Elena Farago, Sandală
Ghinea, Alina Lavinia Grigoraş, Vasilica Grigoraş, Gica
Iuteş, Aurora Luchian, George Nestor, Tudor Pamfile,
Coriolan Păunescu, Alexandru Poamă, Victor Ion Popa,
Iuliu Raţiu, Valentin Silvestru, Cezar Stegaru, Valentina
Teclici, Victoria Trifan, Constantin Ţintea, Gheorghe
Vicol, Alexandru Vlahuţă.
După 1989, dată fiind şi situaţia de pe piaţa editorială/
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a cărţii de la noi, modul în care a fost gîndită legislaţia, din
ce în ce mai puţin favorabilă acestui sector, cartea pentru
copii semnată de autori autohtoni, de autorii români în
general, a avut de suferit. Pe de altă parte, din motive mai
complexe, având parte de o reţea de distribuţie a cărţii mult
ciuntită, pe alocuri dispărută cu totul, e de bine că apare o
culegere de acest tip, sub „oblăduirea” unei biblioteci
judeţene, fapt care ne poate face să credem că se va regăsi
şi în alte instituţii de acest tip din ţară.
Aşadar, o altă iniţiativă de semnalat, o altă carte de
care se leagă şi numele Bibliotecii Judeţene „Nicolae
Milescu Spătarul, Vaslui.
Sorin Iftimi, Cercetări privitoare la istoria bisericilor
ieşene. Monumente, ctitori, mentalităţi, Editura
Doxologia, Iaşi, 2014, 322 p.
„Obiectivele de arhitectură mai
vechi de două secole sunt puţine”
rămase nealterate în Iaşi, scrie autorul
cărţii, astfel că „doar bisericile sunt
cele care oferă încă o imagine
palpabilă a trecutului” şi, datorită
acestora, „s-a spus că Iaşul este
singurul oraş” de la noi în care „se
poate studia evoluţia arhitecturii
româneşti pe o perioadă de cinci
secole”.
În cele şaisprezece studii care au fost incluse în acest
volum, scrise într-o perioadă de cincisprezece ani şi
apărute în diverse publicaţii de specialitate, vedem o altfel
de imagine a felului în care a evoluat oraşul nostru.
Astfel, cititorul poate „păşi” peste timp prin Iaşi nu
doar în ce priveşte modul în care au fost ridicate aceste
clădiri, cu scop nu numai religios, pentru că, fiind
construite ca „nişte insuliţe fortificate”, la nevoie (şi aici
vedem cum au evoluat acestea, după unii la presiunile
otomanilor, de pildă, ori la cerinţele domnilor sau nevoile
populaţiei/ legat de breslele meşteşugăreşti) oamenii se
puteau adăposti acolo.
Sunt detalii interesante despre construcţia bisericilor,
despre cum s-au raportat oamenii simpli sau/şi autorităţile
la starea lor, cum s-au făcut săpăturile arheologice,
dezbaterile relativ la ideile diferite ale arhitecţilor români
şi străini privitoare la ce înseamnă restaurarea cu grija, mai
mult sau mai puţin manifestă, pentru păstrarea cu stricteţe
a trecutului, de pildă relativ la fresca cu portretele lui
Ştefan şi altor membri ai familiei muşatine din Biserica
Sfântul Nicolae Domnesc, la Biserica Doamnei la… ş.a.
O carte de interes pentru cei are vor să cunoască şi
astfel Iaşul.
Marcel Miron, Poeme din anticamera vieţii, prefaţă
(poezia reperelor fundamentale) de Mircea Platon, Editura
Timpul, Iaşi, 2020, 84 p.
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În copilărie, timpul petrecut la sat
mi-a dăruit, între altele, şi calea spre
un anume fel de a vedea viaţa, aidoma
oamenilor de acolo, pentru care şi
stelele, şi cerul, şi ploaia, erau parte
din fiinţa lor. După cum şi nunţile,
naşterile şi moartea altora erau ca şi
cum ar fi făcut „parte” din viaţa
tuturor.
Prima dată cînd am citit o carte a
lui Marcel Miron am avut senzaţia că mă aflu din nou în
acel univers aparte, atît de drag mie, în care candela din
camera casei îmi lumina drumul în viaţă de departe. Acea
senzaţie se păstrează şi acum, lecturînd aceste Poeme din
anticamera vieţii. Acum însă am făcut încă un pas, către un
fel de azi, în care pătrunzi în biserici şi vezi lacrimile lui
Iisus fotografiate „turistic”, în care icoanele, aidoma celei
„luată”, într-un poem (Dar), „dintr-un magazin aglomerat/
cu imagini suprapuse”, dintre altele „expuse”, care „nu au
nici o putere” şi „privesc la trecătorii indiferenţi”,
aşteptând „să fie înfiate/ ca şi copiii orfani”, visând „la
nişte părinţi”. Un azi în care codrii milenari sunt din ce în
ce mai rari, copacii mor unul după altul sub securile
intereselor, dar, totuşi, pare că doar acolo „au mai rămas/
cântecele de vitejie/ balade de haiducie”, pentru că, nu-i
aşa, ni se vorbeşte despre „un alt fel de istorie”, care, ni se
zice, abia de se naşte, ca o plantă stranie cu rădăcinile în
„acum”, şi nu în trecut. Un azi în care părinţii şi bunii
noştri, ajunşi pensionari, „poartă în ei mărgăritare/ comori
scumpe/ pe care cei din jur/ nu le doresc”, şi, „ca o oaste
tăcută/ dispar/ în zâmbetul roşu/ al asfinţitului”. Un azi în
care, aidoma unor „sclavi fericiţi”, cum spune titlul unei
cărţi apărute mai demult la aceeaşi editură, unii dintre noi
au ajuns, aidoma melcului, avînd în faţă „în alergare/
pământul/ lumea şi casa”, iar când creşte casa, aidoma
„cămăşii de calciu”, „sporeşte mărgăritarul închisorii”,
dacă uităm de felul în care trebuie să ne hrănim şi sufletul.
Marcel Miron, o voce lirică aparte, ne oferă prin aceste
poeme, între altele, şi o treaptă spre un alt fel de
„anticameră a vieţii”, care ţine (şi) de „reperele
fundamentale”, care contează şi vor conta mereu cu
adevărat, ieri, azi, mâine şi totdeauna, numai să nu uităm
că, cităm, „suntem vii/ puternici şi sublimi”, şi „strălucim
în luminile prezentului/ şlefuiţi ca păsările lui Brâncuşi”,
dar trebuie să veghem ca ochii să nu ne orbească „pe
dinlăuntru”, şi să „nu mai vedem lumina”.

carte apărută la 150 de ani de la naşterea poetului G.
Coşbuc, care, astfel, prin mărturiile celor care l-au
cunoscut, al contemporanilor săi, „ne apare mai complex,
profund, şi mai grav”. Astfel, citim (reproduse din
periodice/ cărţi indicate în volum) texte semnate de
Octavian Goga, Octav Minar, Iuliu Bugnariu, Leon
Scridon, Virgil Şotropa, Liviu Rebreanu, Ioan Slavici,
Mircea Popa, G. Bogdan-Duică, Anne Marie Weber, I.
Russu-Şirianu, Al. Vlahuţă, Graţian Jucan, Spiru Hasnaş,
D. Murăraşu, Dumitru N. Nistor, Eugen Herovanu, C.
Săteanu, V. Cioflec, George Diaconescu, Iosif E. Naghin,
Mihail Sadoveanu, P. Locusteanu, C. Ardeleanu, A.P.
Bănuţ, Emil Ştefănuţiu, Victor Eftimiu, Victor Motogna,
Ioan Al. Bran-Lemeny, Sandu Teleajen, Leon Bancu, Em.
Pioraş, B. Nemţeanu, Emil Isac, Varvara Bogdan, Vasile
Meruţiu, Ramiro Ortiz, I. Peltz, Tudor Vianu, A. de Herz,
Iuliu Moisil, Lola Teişanu, N. Iorga, G. Ibrăileanu, George
Murnu, Gala Galaction, V. Demetrius, T. Arghezi, Radu A.
Sterescu, Corneliu Albu, I. Simionescu, Nicolae
Dunăreanu.
I-am amintit pe toţi aceşti
semnatari din două motive: unii dintre
ei sunt nume de rezonanţă în istoria
literaturii române, alţii erau nume
semnificative în acea vreme (şi e
chiar bine să fie reamintite numele
acestora) şi, pe de altă parte, pentru a
vedea cât de mulţi confraţi au scris
despre poetul, despre omul George
Coşbuc cu simpatie, cu căldură. Şi,
dincolo de aspectele relevate strict despre omul şi
scriitorul George Coşbuc şi întâmplările despre care
vorbesc semnatarii textelor, sunt multe detalii interesante
despre viaţa socială/ literară, chiar politică a ţării. Citim
astfel despre o muză sibiancă a poetului, despre procesul
cu Lazu, despre cum era întîmpinat, citit, admirat, cum se
scria despre el şi poeziile sale, cum era în conversaţiile cu
prietenii, cu diverse persoane, cum a fost declarat dezertor
din armata austriacă şi s-a refugiat în România, cum
vorbea despre operele sale doar dacă era întrebat, cum...
Sunt multe detalii, pagini interesante prin care se întăreşte,
de fapt, portretul lui Coşbuc, un om, un poet iubit şi
apreciat.
Una peste alta un demers editorial de semnalat al
editurii Princeps Multimedia, o lectură de interes, şi o „reîntâlnire” cu George Coşbuc, dar şi cu Alexandru Husar,
cel care s-a ocupat efectiv de volum.

George Coşbuc în amintirile contemporanilor, selecţie
de texte, note şi cuvânt înainte de Al. Husar, Nota
editorului de Daniel Corbu, ediţia a doua, refăcută şi
adăugită, Editura Princeps Multimedia, Iaşi, 2016, 410 p.
„Puţini scriitori români s-au bucurat de o mai vie
atenţie şi simpatie, de o atât de caldă primire în viaţă”,
scria Al. Husar în cuvântul său de deschidere la această
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PIATRA PREȚIOASĂ DE ACASĂ
Ioan HOLBAN
Sumedenie de poeţi au consacrat versuri pentru mama,
însă, în stricta noastră actualitate literară, doar Grigore Vieru
şi, iată, Vasile Cojocaru Filipiuc scriu volume în orizontul
acestei teme, pivotînd în jurul acestei figuri lirice veche de
cînd e poezia; aproape o sută de poeme închinate mamei ne
oferă Vasile Cojocaru Filipiuc în Rugăciuni pentru mama
(Editura CronEdit, 2020), reuşind să ocolească, pe cît
posibil, retorica şi repetarea unor structuri tematice, altfel,
greu de evitat. Poetul imaginează, în nostalgia Genezei, a
unui nou început, succesiunea unor semne, plecînd de la „o
nuia ancestrală” care va fi altoit „semnalele neînţeleselor
prime cuvinte”, într-o viziune fantastă care transferă fiinţa
din “epoca bronzului”, în aceea în care „limba
internaţională” e a clopotelor ce vestesc „exodul etniei alese
din exil”, iar figura tutelară a acestor (pe)treceri se află în
Grecia de altădată, Sophia, într-un poem cît o epopee:
„Timpul ciopleşte în tisă/ iar Sophia adună/ surcelele
paliative/ într-un panaceu./ Sophia are sub pleoape/ lucarne
imaculate./ Sophia croşetează/ şi destramă sintagme,/
mergînd în tandem cu timpul./ Sophia este/ dragostea de
facultate,/ dar şi-adevărul din chihlimbar,/ îşi depune
norocul/ la băncile cu profit,/ protestează împotriva/
pumnului de pastile,/ o învie pe Ana/ dacă se năruie
catedrala/ pentru ca s-aducă merinde/ lui Manole la altă
catedrală,/ se-ntîmplă s-adoarmă în pat/ cu fotosinteza unor
buruieni,/ se inspiră de la păsările/ care se-odihnesc în aer,/
este epoca bronzului ca/ să ştie să vorbească/ şi-n limba
clopotelor,/ limbă internaţională,/ se luptă cu-albastrul
hămesit/ ce-aduce seceta,/ susţine apa ce naşte nouri,/ a
semnat pentru independenţa auzului,/ a expus pe pînze/
exodul etniei alese din exil,/ se transformă-n sîngele/ ce
veghează somnul raţiunii,/ patrulînd pe puntea/ echilibrului
dintre regnuri,/ însoţeşte viitorul/ ce urcă din patul de
naştere,/ s-a suprapus cu conştiinţa-mi/ de a-mi inocula/
crezul de încredere/ în vorbele mamei din valiză,/ a
împărtăşit conceptul/ că noaptea-i/ ca un copil al zilei/
născut din eclipsă şi/ recunoaşte instalarea toamnei/ atunci
cînd ploaia de aţe/ se transformă-n ploaie de funii./ Sophia,/
născută lîngă catedrala Athos,/ este rudă cu/ inspiraţia
poetică” (Poemul Sophiei).
Într-un subtil sentiment religios, poetul însuşi urmează
naşteri succesive, cu molifte citite la naştere („Sunt reţinut/
aniversările/ celei de-a doua date de naştere,/ atunci cînd
există/ ceremonii de schimbare/ ale prefixului şi sufixului/
pentru anii din zestre,/ atunci – vinul nu este diluat/ pentru
ca molifta/ să slujească,/ iar anii ce-au mai rămas/ în agenda
ursitei/ să fie curaţi –/ blagosloviţi de/ Bunul Creator” – A
doua zi de naştere), pînă la fixarea acasei, vegheată de
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„piatra mea preţioasă”, mama, asociată muntelui, înălţimii
maiestuoase, rezistenţei, cum scrie Vasile Cojocaru Filipiuc
în Muntele casei, căutînd firul succesiunii generaţiilor al
topirii vremii omului în timpul cosmic, în universul satului
tradiţional, spaţiu identitar, fiinţial, intim legat de figura
luminoasă a mamei: „Caierul cu poveşti al bunicii,/ caierul
de toamnă al mamei,/ puiul rumenit la cuptor de mama/ care
mi-a-nsoţit drumurile, în valiză,/ destinaţia buburuzei ce-am
urmat-o,/ fuga microorganismelor/ de leacul dat de
reîntoarcerile mele/ din fusurile Terra-ei/ la mama,/
memoria ţesută-n/ şezătoarea satului,/ amăgirea norilor de
vară,/ trufia răbufnirii din anotimpuri,/ explozia unei taine,/
strecurarea iernii/ sub plapuma călduţă-a primăverii/
amuţirea strigătului năucit/ al vîntului/ şi, peste toateacestea,/ glasul tău – bucuria auzului meu –/ m-au convins/
că doar Creatorul dirijează totul,/ eu alegîndu-te pe tine/
pînă ce numele nostru/ va scrijeli luciul etern al granitului”
(Firesc).
Icoana mamei, cea care i-a făcut „copilăria de cristal”,
se regăseşte într-o constelaţie simbolică al cărei pivot este
cireșul, metafora frumuseţii şi purităţii feminine („atît de
fragedă, te-asemeni cu floarea albă de cireş”, scria
Eminescu în alt veac): „Mama mi-a făcut/ copilăria de
cristal./ Casa harnică/ a mamei/ străvede lenjeria nopţii./
Secretele/ mele de melc sunt/ metamorfozate în casa
mamei./ Sub cerul comun/ cu cel al vîrstei ajutate,/ am
asistat la etalarea de filipice,/ am înghiţit în gol/ şi-am plătit
dabile/ ce mi-au tulburat agenda,/ am cunoscut mai bine/
diateza reflexivă,/ dar am şi altoit/ cireşii răsădiţi de mama,/
în grădina ei,/ cu versuri –/ coroanele pline de/ reflecţii,
acum,/ trezesc amintiri/ despre/ daraverile copilăriei”
(Cireşi răsădiţi de mama); „Brîul înţelepciunii,/ croșetat de
mama,/ mi-a încălzit copilăria./ Matca cuvintelor mele/ deacum –/ cireşii din/ copilărie./ Grijile mamei/ coboară/ din
copilăria mea/ iar fructele lor/ mă ocrotesc mereu” (Grijile
mamei). Înger păzitor, o Bătrînică Neobosită, cum spune
poetul în Stropul de viață – un fluviu, identificată, adesea, în
figura iconică a Fecioarei Maria, mama călăuzeşte fiinţa în
viaţă şi dincolo de ea; mama redă, în fapt, firescul de
altădată, ca în poemul antologic Ningea cu lebede.
Formulările aforistice şi o narativitate care ameninţă să sufoce lirismul, în poeme scrise în orizontul celebrei cărți a lui
Ion Creangă (La vişine, Moşul bobului, La scăldat,
Biblioteca mamei), nu scad cu nimic lumina vîrstei de aur a
copilăriei sub veghea mamei pe care Vasile Cojocaru
Filipiuc o evocă în bucurie şi credință.
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Culiță Ioan Ușurelu, Jurământul lui Homer (222
de întrebări pentru Lucian Strochi), editura Salonul
Literar-Vrancea, Odobești, 2020, 280 p.
Dacă dorești să cunoști cu adevărat un scriitor, cu
toate laturile sale emoționale, cu toate trăirile, dincolo
de cuvintele oarecum oficiale, mai
ales în latura de dincolo de paginile
cărților sale, trebuie să citești o carte
de interviuri, ca acesta, mai ales de
interviuri spontane, cu întrebările și
răspunsurile venite la foc automat, și
nu elaborate, cum se mai procedează.
O astfel de carte, care cu siguranță nu
a putut fi trucată, dată fiind viteza cu
care a fost elaborată, este aceasta care conține un
adevărat Jurământ de credință pe care ar trebui să-l
depună fiecare scriitor, al lui Homer. O astfel de carte
mai are o calitate, și anume aceea că dacă s-ar rescrie,
cu același set/seturi de întrebări, cu siguranță că s-ar
realiza o altă carte, tot la fel de emoționantă și de
interesantă, pentru simplu motiv că emoțiile provocate
nu se pot repeta, având cu siguranță caracterul de
unicat. O astfel de carte realizează poetul și prozatorul
Culiță Ioan Ușurelu cu poetul, prozatorul, criticul literar
și de artă, omul de profundă cultură, Lucian Strochi, o
personalitate de mare amplitudine. Tirul întrebărilor se
declanșează sub prestarea Jurământului lui Homer,
jurământ care ar trebui să fie rostit de fiecare scriitor la
intrarea în Uniunea Scriitorilor, așa cum fiecare medic
rostește Jurământul lui Hippocrate atunci când absolvă
facultatea de medicină, pentru că și scriitorul, după
umila mea părere este tot un fel de doctor fără de
arginți, un doctor de suflete. Dacă părintele D.
Stăniloaie spunea: Sunt în dialog permanent cu
Dumnezeu, constat, după lectura acestei cărți că și
Lucian Strochi este în dialog cu...cititorul, considerat
poate un fel de Dumnezeu al scriitorului. Sper, spune
Culiță Ioan Ușurelu în cuvântul de deschidere, că acest
mare interviu, transformat într-o carte să fie, prin
răspunsurile de excepție ale lui Lucian Strochi: O Baie
de cultură din care vom avea toți de învățat. Și
întradevăr, cu adevărat o baie de cultură simți în timpul
lecturii, dar și după, pentru că mai ales răspunsurile te
urmăresc multă vreme, făcând o adevărată călătorie
prin răspunsurile primite aici de către Culiță Ioan
Ușurelu, despre varii domenii ale culturii, ale lumii
culturale, cu toate cele bune ale sale, te încântă și îți dau
siguranța că mai există și scriitori verticali. Sunt, așa
cum spuneam și mai sus, multe răspunsuri atractive în
această carte. Unul dintre ele se referă la absența
povestirii din proza contemporană. Răspunsul este
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absolul uluitor și ar trebui să fie etalon pentru toți cei
care scriu proză în aceste vremuri de pandemie. Atent la
modul cum este receptată cultura în zilele noastre,
Lucian Strochi dă un răspuns uluitor de exact la o
întrebare, suficient de...provocatoare. Întrebarea este
mai amplă și nu voi cita decât finalul: Vezi vreo salvare
(este vorba de neglijarea culturii, în general).
Răspunsul, din care citez: Se scrie mai mult despre X și
Y, nu citez nume, decât despre Ana Blandiana sau Ana
Aslan. La fel se întâmplă și cu traducerile. Jumătate din
cărțile editate au titluri imposibile și conținut aiuristic.
Intelectualii autentici se retrag în cochiliile lor, scârbiți
de spectacolul dezolant. Și răspunsul continuă pe
aceeași notă. Sincer spun că această carte realizată de
Culiță Ioan Ușurelu cu Lucian Strochi este o carte de
citit și la lumina ceaiului, dar și pe o banchiză plecată
în călătorie pe oceanul Atlantic, să facă posibilă
cunoașterea unui scriitor de limbă română și a relațiilor
lui cu lumea înconjurătoare și cu noianul de prieteni,
dar și de dușmani pe care i-a acumulat cu multă trudă în
această călătorie.
Doru. Ciucescu, Condori, lame și… cornutele
bisericii și politicii din Peru, 2018, 175 p, Calota de
gheață, pinguinii și… temperaturi estivale în
Antarctica, 2019, 118 p. și Survolul pământului, cu
escale în exotismul Oceanului Pacific (Filipine, Papua
Noua Guinee, Insulele Solomon, Vanuatu, Fiji, Tonga,
Noua Zeelandă și Polinezia Franceză), 2020, 216, toate
la ed. Rovimed Publishers, Bacău.
Profesorul Doru Ciucescu a
Doru Ciucescu
pornit-o pe firul Ariadnei marilor
Candori, lame
călătorii încă din adolescență. După
şi...
terminarea facultății, la puțin timp,
cornutele
face deplasări în mai multe țări arabe,
bisericii şi
în U.R.S.S., în Polonia, R.D.G.,
politicii din
Cehoslovacia etc. de unde se întoarce
Peru
cu extrem de mult material literaro- Ed. Rovimed
cultural, material pe care l-a publicat
în câteva cărți, care nu sunt niște ghiduri de călătorie ci
chiar literatură pură. În ultimii ani dorul de ducă l-a
prins pe Doru Ciucescu și mai temeinic și a făcut un
adevărat ocol al pământului și aceleași peripeții ca și
personajul lui Jules Verne din cunoscutul roman.
Numai citind titlurile celor trei cărți pe care le-am
anunțat, îți poți da seama, cu ușurință, că nu i-au prea
stat pașii pe acasă. Dintre scriitorii români sunt convins
că Doru Ciucescu este cel mai plimbăreț, desigur pe
banii lui, făcând expediții de la Polul Nord la Polul Sud,
în jurul Ecuatorului și prin alte zone, pe unde nici nu te
duce gândul. Cele trei volume, recent apărute, pe care
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dorim să le anunțăm aici vorbesc despre condori, lame
și...alte cornute din Peru, despre calota de gheață,
pinguinii și temperaturile estivale din Antarctica sau
despre exotismul țărilor din Oceanul Pacific. Pe lângă
sumedenia de date și de informații despre fiecare țară
vizitată, autorul face și o adevărată radiografie a
comportamentului localnicilor, datinile și obiceiurile
localnicilor, note despre înaintașii fiecărui popor în
parte, cărțile lui devenind adevărate enciclopedii de
informare. Sunt evidențiate în cărțile lui Doru Ciucescu
și multele pericole care se abat asupra planetei prin tot
felul de noxe, de radiații, de contribuții la încălzirea
planetei, care devin un pericol iminent ce se poate
amplifica foarte mult dacă nu vom ști să luăm, în al
doisprezecelea ceas, măsuri de protecție, să putem lăsa
viitorului o planetă sănătoasă. Harul de scriitor al lui
Doru Ciucescu ne face să vedem aevea fiecare
descriere, fiecare palmă de pământ pe care o descrie, pe
care el o parcurge. Meritul acestor cărți scrise de Doru
Ciucescu este unul de certă valoare pentru că reușește
să surprindă fenomenele cele mai grave care pun în
pericol viața. Multe dintre paginile acestor cărți sunt
dialoguri, reale sau imaginare, cu persoanele pe care le
întâlnește și care, la rândul lor, pe lângă multitudinea de
informații trag și semnale de alarmă asupra viitorului
nostru. Astfel de cărți au darul de a demonstra că și
literatura poate fi un instrument de informare a
cititorului și o posibilitate de a contribui la sănătatea
planetei. Doru Ciucescu este capabil de noi...aventuri,
prin lume, pentru a ne aduce informații extrem de
prețioase.
George G. Echim, Întrupare, poezii, editura KronArt, Brașov, 2018, 116 p. Postfață semnată de Mircea
Doreanu și cuvânt însoțitor semnat de Academicianul
Alexandru Surdu.
Cartea Întrupare, semnată de
George G. Echim, apare într-o
colecție elegantă, la editura
brașoveană Kron-Art, în seria
Scriitori din Brașov, semn că această
editură se preocupă în mod cu totul
special de personalități culturale ale
Brașovului, ceea ce nu este deloc
puțin lucru. Nu cunosc cine
patronează această editură, dar faptul că are un astfel de
program editorial mă determină să-i urmăresc evoluția.
Întrupare este o carte a unui poet de factură clasică, în
adevăratul sens al cuvântului și începe chiar cu poemul
Intrupare care pare o replică la Odă în metrul antic
eminescian cu o mirare fundamentală: „Nu credeam sCONVORBIRI LITERARE

ajung a-mbătrâni vreodată;/ Dintotdeauna m-am crezut
nemuritor;/ Eu nu mi-am abandonat crezul, niciodată.../
În permanență de mult frumos făuritor”. Poetul George
G. Echim face o subtilă radiografie existențială
crezându-se mereu tot tânăr și frumos cu puterea
colosală a unui demiurg crezând că și stânci poate să
spargă. Și s-ar putea să nu fi greșit, dată fiind
generozitatea și larghețea pe care ți-o dă tinerețea. Dar
dacă de cele mai multe ori ia totul de la început în acest
crez de viață, își dorește ca această luptă să nu se
întrerupă niciodată. El încearcă să mistuie în cuptorul
sufletului CUVÂNTUL. Iar din acest foc nestins să-și
facă pod de trecere spre nepătruns. Cineva definea
prietenia, ne spune în acest deosebit discurs despre
prietenie și despre poezie Acad. Alexandru Surdu, ca
fiind un suflet în două trupuri sau chiar mai multe. Eu
aș zice că este un Suflet Românesc, un Duh sau un
Spirit de la care se împărtășesc și sufletele românilor,
diferite totuși unele de altele. George G. Echim este un
personaj instruit în poezie dar și în muzică, nici că se
putea altfel pentru că poezia este legată definitiv de
muzică, ceea ce se poate vedea foarte bine și la lectura
acestei cărți. El cântă în versurile sale tot ce-i românesc,
semn că nu se poate despărți de primele trăiri spirituale,
și mai ales de Casa părintească: „Am în gând adesea
casa părintească/ Din satul meu de vis, așezat sub
culmi;/ Cu păduri de mesteceni, stejari, brazi, ulmi… ?
Amintirea-ncepe iară să-mi zâmbească…”. Și vorbește,
cu atâta dragoste despre Poemele mele, ca stele în
flăcări care îi procură o bucurie fără de seamăn și care
îl ajută să aibă o viață frumoasă. George G. Echim este
în tot ce face cu adevărat poet, cel care știe să se bucure
de plecările și de întoarcerile acasă, știind că nicăieri nu
este mai bine ca acasă alături de poemele scrise și
nescrise, ci doar trăite. El își încearcă calitatea de poet
și în sonete pe care reușește să le transmită cititorului în
haina frumoasă a cuvântului bine meșteșugit fie că
vorbește despre Amurguri, Bucurii celeste, despre
Brașovul meu sau pur și simplu despre starea de visare:
„Trec adesea al viselor drag hotar/ În care mi se-arată
frumuseți;/ În viaț-am trăit multe vieți,/ Hărăzit fiind nu
numai cu un dar…// Nu voi mai alerga după himere.../
dar voi visa la dorurile mele…”. El este un poet în
adevăratul sens al cuvântului și nimic nu-l poate
împiedica să...viseze. Întrupare, numele cărții, se
extinde astfel dincolo de materializarea laică,
religioasă, filosofică, în spațiul istoric în care viețuirea
capătă un plus de sens, luminat de poezie înspre
rădăcini și devenire, spune Mircea Doreanu în postfața
la această carte. Poet al metaforei fără de limite George
G. Echim vine și din Bacovia, dar și din Octavian Goga,
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ceea ce dă o greutate cu totul specială poeziei sale.
Ovidiu Petcu, Paștele cailor, poem epic, dedicat
limbii române, editura Berg, București, 2019, 62 p.
Descinzând parcă dintr-un Anton
Pann, contemporan dar și modernizat,
înarmat cu tolba dolodora de cuvinte,
care mai de care mai îndrăznețe ca
exprimare, gata să-și ocupe locul în
panoplia acestui poem cu totul
special, Ovidiu Petcu face o
adevărată acoladă prin Istoria
națională spre a pune în pagină ceea
ce poate fi considerat de un interes cu totul special. În
ampla autoprezentare, laudativă desigur, autorul
lămurește și de ce acest volum poartă titlul Paștele
cailor, spunând: În 2004 (când s-a apucat de scris acest
volum) se împlineau 230 de ani de la răscoala lui
Horia, Cloșca și Crișan,, iar tot în anul respectiv
Paștele ortodocșilor coincidea cu cel al catolicilor, deci
era, așa cum se spune în popor, Paștele cailor – context
care mi-a inspirat subiectul și titlul poemului fluviu.
Deși – de dragul limbii române și din fireasca
necesitate literară de a construi o atmosferă specifică –
m-am străduit să imit graiul oamenilor locului în care
am plasat acțiunea și am căutat să dau frazelor tenta
„de epocă” potrivită (ca orice scriitor care nu își
subestimează cititorii), cred că textul a fost „calibrat”
destul de bine cât să nu fie dificil și sunt convins că o
să vă placă. În plus, datorită virtuozității scriitoricești
care ne unește, veți descoperi că, în poemul de față,
„sensurile ascunse în umbra acestor cuvinte și
imagini” de care vorbeam se referă la efectul de
„ruptură” produs de ultimele două „capitole”: ele au
fost concepute astfel încât cititorul să poată interpreta
deznodământul după propria-i fire, ca în testul petelor
de cerneală; așa că oricare îi va fi interpretarea, ea va
fi cea corectă. Încercând stilul din Călușarii sau din
Caloianul, predispus la cercetarea arhaică a limbii
Ovidiu Petcu scrie: Nu, nu ești mutul!” „Nu sunt eu!?”
„Nici nu te știu. Te du, ne lasă...!” „Mă mir! M-ai
căutat mereu! Ce zi e astăzi știi?” „Nu-mi pasă. Și nu
ești mut – nu mutul meu!” „Oare-ntr-atâta te-o stâlcit
la minte, chiar așa de tare, boacăna ce ai ticluit, Timpul
schimbând la sărbătoare? Cu-atâta rău la mulți dator,
ca să mă prinzi mărit-ai potul: stricat-ai Curgul
Lumilor fără-a-ţi păsa că lume ești. Pe-a ta sminteală
azi plătești smintit: Paștele Cailor!” „Nu, nu ești
mutul! V-ați vorbit! Toți v-ați vorbit”. Evidențiind o
seamă de datini, obiceiuri, ritualuri păgâne el scrie:
„Mai an”, urmă baci Glígor iară, vă amintiți?,/ un
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pehlivan din Bistra, / să își bată joc,/ de coada lupului
legat-a o mătură și i-o pus foc.// Lupu-o fugit, o stânso-n iaz,/ iar șugubățu-a doua zi s-o înecat – poate că
numa’ să facă peștilor năcaz”! Parcă, descrierile pe
care le face, spumoase și pline de subtilități lingvistice,
construiesc un fel de Țiganiada lui Ion Budai Deleanu,
ironizând comportamentul trufaș care reușea să
stârnească… uluirea găinilor de după garduri luându-se
la întrecere cu femeile cu drapta-n șold. Spumos în ceea
ce construiește, din punct de vedere lingvistic Ovidiu
Petcu întocmește cântări, care mai amuzante, care mai
puțin amuzante, dar toate legate în lanțuri de iubire
pentru limba română. Un adevărat dicționar de cuvinte
vechi, unele reale, altele construite chiar de autor,
reușește să adune în acest poem, spre deliciul
cititorului, dar și foarte util cercetătorilor de limbă
veche. Totul se întâmplă ca într-o lume de basm, la
Hanul din Răscruce, pentru a contura și mai mult
misterul ce se poate descoperi în fiecare dintre versurile
din această carte cu totul specială pe care ne-o pune la
dispoziție, cu multă generozitate Ovidiu Petcu. Demult
nu am avut posibilitatea de a citi o astfel de carte care
să mă încânte, așa cum este Paștele cailor.
Petru Istrate, Poezii, editura TipoMoldova, Iași,
2016 386 p. Prefață semnată de Vasile Leschian.
Situat în umbra unei modestii cu
totul speciale, poetul Petru Istrate este
frământat de tot felul de stări
sufletești, fiind rezervat în a-și
deschide ferestrele sufletului dincolo
de coala de hârtie, căruia îi
încredințează suita de gânduri ce le
așterne cu răbdare. O adevărată
călătorie inițiatică în perimetrul
sufletului uman, localizat în zona Maramureșului
istoric, ne propune Petru Istrate în această nouă carte de
poeme intitulată simplu: Poezii. Versuri sincere, de
multe ori aducând în prim plan sentimente firești,
umane, mai ales din lumea copilăriei, îl colindă cel mai
adestea: multe-s douăzeci de ierni/ când se-aleargă pe
câmpie/ câți vor fi de-acum buruieni/ câți un fir de
păpădie?// a durat cât un minut/ iarna noastră minunată/
nici nu știu cât a trecut/ uite șura dărâmată…! Trecute
pe curat, aceste amintiri cu toate sentimentele adunate
mănunchi, care aduc în prim plan o adevărată filosofie
de și despre viață și trecerea tim,pului, poemele lui
Petru Istrate se împlinesc cu întrtegul noian de trăiri
spirituale. Mai ales amintirile din copilărie îi invadează
amintirile din copilărie, îi crează o vâlvătaie de emoții:
Rotundă părea pâinea, și vai cât de imensă/ iar părul tău
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ca holda din August se-ntindea/ treceam ca și cuțitul
prin pâcl-aceea densă/ cu mâna mea murdară prin ploi
de acadea. Această descriere a trăirilor și emoțiilor ne
arată că în copilărie fiecare dintre noi percepe lumea
într-o imensitate emoțională care, odată cu trecerea
timpului, se resoarbe, devenind un foc în profundă
mistuire. Multe dintre versurile din acest volum poartă
în raniță ecouri (și nu este deloc aceasta) din creațiile
unor mari poeți români, precum Mihai Eminescu,
Lucian Blaga sau George Bacovia. Petru Istrate nu se
lasă contaminat de epigonism, modalitatea de
versificație a acestora, ci se desprinde, reușind să
imprime noi fațete, inedite,, lirismului, recompunând
imagini estetice surprinzătoare – remarcă în prefața
însoțitoare, vasile Leschian cel care mai spune:
Originalitatea creatorului o descoperim la nivelul
limbajului poetic, impregnat cu trimiteri la mituri
exemplare și la precepte filosofice piulduitoare, în
asocieri și raporturi noi, translând idei ce predispun la
meditație gravă. De dragoste, Tentă filosofică, Pasteluri
și Poeme în limba engleză, sunt cele patru capitole în
care își împarte3 această nouă carte a sa Petru Istrate,
selectând emoțiile și cugetările sale. Lumina se-ntoarce
șerpește-n firidă (vers absolut memorabil) spune Petru
Istrate, parcă anume a ne avertiza că tot ce trăim și
gândim mai ține cât ceasul, cât clipa, acum…! Poezii de
Petru Istrate este una dintre cărțile Maramureșului care
aduce lumea mirifică de acolo în marea lume a poeziei
române.
Ecaterina Petrescu Botoncea, Numele meu este
Tu, editura Eikon, București, 2020, 130 p. Prefață
semnată de Vianu Mureșan și Postfață semnată de
Lucian Strochi.
Poate că nimeni nu putea să
definească bine proza diamnei
Ecaterina Petrescu Botoncea decât
propriul său personaj, cel care spune:
nu mai știu cât era vis și cât realitate,
dar la un moment dat m-am simțit
proiectată pe cer, fără tine, am atins
două porți de arginți și am strigat că
nu mai am aer. Și chiar asta lasă
autoarea să se înțeleagă din paginile acestui roman scris
parcă sub forța unui destin implacabil, că totul este între
realitate și vis, între cotidianul banal adeseori, și oniric,
parcă anume pentru a pigmenta misterul. O adevărată
călătorie, aproape inițiatică, ademenind într-un fel
aparte dreptul la iubire dar și la sacrificiu din iubire.
Lungul drum spre iubire se va contura în paginile
romanului sub semnul unor multiple întrebări al căror
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răspuns nu era obligatoriu să fie și obținut, lăsând totul
ca o rostogolire din neude spre neunde. Și iubirea dar și
viața păreau părăsite în interiorul sufletului și apoi
regăsite într-o adevărată rostogolire de emoții. Aparent
romanul Ecaterinei Petrescu Botoncea se desfășoară pe
două planuri: Starea de pacient și starea angajatului
medical. Cele două planuri se interpătrund pentru că
eroina le consumă cu frivolitate, aproape simultan, pe
ambele. În fond acest roman este o pledoarie despre
starea omului într-o situație specială, de izolare și se
adresează situației de izolare socială și închiderii
pandemice în care se află omenirea dar și individul întro monstruoasă actualitate cum spune Lucian Strochi.
Romanul Ecaterinei Petrescu Botoncea, Numele meu
ești Tu, surprinde, cu lux de amănunte,și cu multă
acuratețe, zbaterile, trăirile, visările, rememorările și
comunicările cu străbunii, de pe patrul de spital, în
calitate de pacient dar și de medic, de pe un pat de spital
țintuită de această Pandemie a secolului XXI numită
Covid 9. totul se derulează ca într-un adevărat film, cu
un scenariu extrem de trist și de dureros, în care
adversarul este invizibil, sub acest dialog: hei, mi-a
spus vocea, nu te-ai săturat să diseci toate astea, tu te-ai
întrebat vreodată dacă insistența privirii tale peste
aceste locuri și suflete bolnave n este o indiscreție, o
agresivitate, un viol? Toate aceste întrebări, firești spun
eu, încearcă să-și găsească rezonanță, dar și răspuns în
romanul aceasta. Și totuși aceste stări se disipează întro adevărată odă adusă iubirii. Acesta, romanul adică,
vrea să dezvolte, în fat, spune în prefața sa Vianu
Mureșan, funcțiile descântecului – alungă răul, purifică
locul, vindecă, salvează – iar secretul nu constă în
anume puteri magice obscure, ci în puterea credinței în
Dumnezeu și disponibilitatea de-a pune propria viață în
mâinile Celuilalt… Cartea Ecaterinei Petrescu –
Botoncea este de o monstruasă actualitate, spune în
postfață poetul și criticul literar Lucian Strochi, făcând
o adevărată radiografie a acestui roman. Autoarea
ascunde o savantă știință a discursului și o filtrare
convingătoare a simbolurilor. De aici și frazarea
neobișnuită, când metaforică, când cerebrală,
științifică. Autoarea mizează mult pe inteligența
emoțională a cititorului ei virtual, mai spune Lucian
Strochi. În definitiv, acest roman este o pledoarie pentru
vindecare prin iubire și credință în Dumnezeu dar și în
puterea terapeutică a medicilor. Autoarea demonstrează
că puterea umană este învingătoare, indiferent de
dușmanul, fie vizibil, fie invizibil.

Emilian MARCU
PANORAMIC EDITORIAL
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UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘI
Ana PARTENI

Juriul pentru acordarea Premiilor USR –
Filiala Iaşi pentru cărțile apărute în anul 2019,
format din: Constantin Parascan, președinte,
Dragoș Cojocaru și Liviu Papuc, a stabilit următoarele nominalizări, în ședința din data de
5.10.2020:
POEZIE
1. Radu Andriescu – Animalul diafan, Ed.
Paralela 45
2. Carmen Veronica Steiciuc – Iahtul cu prieteni imaginari, Ed. Tracus Arte
3. Ioana Diaconescu – Dezaripare, Ed.
Timpul
4. Al. Ovidiu Vintilă – Transparența unui
popor de foci, Ed. CHARMIDES
5. Gheorghe Simon – Calea Numelui, Ed.
Eikon
6. Valentin Talpalaru – 35 de poeme în
căutarea unui titlu, Ed. Junimea
7. Nicolae Panaite – Ziua verde, Ed. Junimea
8. Daniel Corbu – Lecția de abis, Ed.
Princeps Multimedia

3. Antonio Patraş – Critică şi biografie, Ed.
Timpul

POEZIE COPII
1. Olga Alexandra Diaconu – Casa de
vacanță, Ed. PIM

Festivitatea de acordare a Premiilor Filialei
Iași a USR pentru cărțile apărute în anul 2019
va avea loc vineri 13 noiembrie 2020. Dată fiind
evoluția pandemiei COVID 19, pentru
respectarea măsurilor impuse de autorități și
protejarea participanților, am decis ca modul de
desfășurare al colocviului să fie online.
Evenimentul va fi transmis pe www.uniuneascriitorilorfilialaiași.ro, Youtube, Facebook,
TeleMoldova.

PROZĂ
1. Iorgu Gălățeanu – Copacul suferinței, Ed.
Cronedit
2. Valeriu Mardare, Limanul Tăcerii, Ed.
Princeps Multimedia
3. Petre Rău – Studiu în clarobscur, Ed.
InfoRapArt
CRITICĂ
1. Theodor Codreanu – Scriitori basarabeni,
Ed. Academiei Române
2. Theodor Codreanu – Revizuiri critice, Ed.
Academiei Române
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Traducere
1. Alexandru G. Șerban – Imperiul fățărniciei, Ed. PIM
2.Petruța Spânu – Catherine Safonoff,
Distanța de fugă, Ed Fides
DEBUT
1. Vlad Sibechi – Meditațiile bătrânului
despre libertate, Ed. Tracus Arte
Publicistică
1. Mircea Radu Iacoban – I-am zărit printre
cuvinte, Ed. Junimea
2. Dionisie Vitcu – Între scorpion și capricorn, Ridică-te și mergi mai departe, Ed.
Danaster
TEATRU
1. Aurel Andrei – TEATRU 2109, ED. PIM

Din viața filialei – anii ’90
În ședința Comitetului de Conducere al Filialei
Iași din 2 octombrie 1992, Ioan Holban face propunerea de desprindere din punct de vedere financiar a revistei Convorbiri Literare. Alexandru
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Dobrescu precizează că „revista are posibilitatea
de a crea o fundație, dar Uniunea nu este de
accord”.
La data de 15 octombrie 1992 are loc Adunarea
Generală a Asociației, la care este prezent Mircea
Dinescu președintele Uniunii Scriitorilor.Mircea
Dinescu militează pentru unitate, precizând că nu
va milita pentru desființarea Uniunii, afirmând că
Uniunea Scriitorilor „nu se poate compara cu viața
celorlalte instituții artistice”. Sterian Vicol anunță
înființarea Societății Scriitorilor Galați și obținerea
unui fond pentru editura Porto Franco. În cadrul
aceleași ședințe se aprobă ca titulatura asociației să
fie Asociația Scriitorilor din Moldova. Alexandru
Călinescu se retrage din funcția de președinte al
Asociației Iași. Ioan Holban devine noul președinte, funcție pe care o va ocupa până în anul 1996.
Comitetul de conducere al Filialei Iași a USR era
format din: Sergiu Adam, Liviu Antonesei, Ion
Beldeanu, Grigore Ilisei, Liviu Leonte, Aurel
Ștefanachi, Lucian Vasiliu, Horia Zilieru.
Începând din anul 1993, toate cheltuielile
administrative ale filialei ieșene au fost achitate
din fondurile proprii, inclusiv salariile celor doi
funcționari ai filialei (secretar administrativ și
curieră). „Uniunea s-a obligat doar la onorarea
impozitelor cuvenite statului pentru cele două
salarii”, se precizează într-un raport intitulat
Activitatea sindicală, în cifre.
În perioada 1991-1993 juriile votate de
Comitetul Asociației au acordat premii în valoare
totală de 400.000 lei din fonduri proprii.„Suntem
singura Asociație din țară care a putut acorda premii literare anuale membrilor săi și, mai mult, care
a putut convoca, anual, conform Statutului, de altfel, Adunarea generală a membrilor”, se precizează
în raportul Activitatea sindicală, în cifre.
În cadrul ședinței din 12 iunie 1994, Ioan
Holban informează că în primele patru luni ale
anului „Asociația a acordat ajutoare, premii în valoare de o jumătate de milion”. În aceeași ședință
se decide înaintarea unei cereri către Primăria Iași
privind acordarea unei locuințe scriitorului Dan
Giosu.
Adunarea generală a Asociației pe anul 1994
are loc la data de 24 iunie. Se ia în discuție situația
revistei Convorbiri Literare și se discută despre
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premiile acordate. Liviu Antonesei afirmă că „premiile sunt foarte mici” și propune să se acorde mai
puține premii.
Scriitorul Cezar Ivănescu „solicită a deveni
membru al Asociației Scriitorilor Iași”. Cererea
este discutată în ședința din data de 23 noiembrie
1994. În aceeași ședință se discută și cererea lui
Cezar Ivănescu de obținere a unei locuințe în
municipiul Iași. Cezar Ivănescu solicita transferul
de la Asociația București la Asociația Iași.
Membrii comitetului sunt de acord cu ambele
cereri.
În perioada 1990-1994 se acordă sume importante pentru documentări, ajutoare pentru colegi
bolnavi ori cu venituri mici, în valoare totală de
1.747.245 lei.

CALENDAR DECEMBRIE
Cântic Florin – 1.12.1962
Popel Rodica – 4.12.1948
Cotorcea Livia – 5.12.1940
Oprea Mircea – 8.12.1945
Mihai Dinu Gheorghiu – 8.12.1953
Bărbulescu Maria Cristina – 11.12.1953
Avădanei Ştefan – 14.12.1946
Vitcu Dionisie – 15.12.1937
Corbea Hoişie Andrei – 15.12.1951
Cântec Oltiţa – 17.12.1962
Iftime Vasile –17.12.1971
Lungulescu Beatrice – 19.12.1943
Mănucă Maria – 20.12.1940
Petrovici Viorica – 20.12.1950
Mănuţă Constantin – 21.12.1948
Livescu Cristian – 24.12.1945
Ursache Magda – 25.12.1943
Bălănescu Sorina – 25.12.1941
Modreanu Simona – 26.12.1962
Durnea Victor – 26.12.1951
Theodor Damian – 28.12.1951
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DIN CEARCĂNELE VREMII
Dionisie VITCU
Amicus Plato sed magis
amica veritas

Teatrul Regal, așa cum se numea Teatrul
Național din Iași în schițele și planul celebrilor
arhitecți vienezi Fellner și Helmer, a avut parte
de-a lungul timpului de multe și lungi perioade
de reparații și transformări care au stârnit povești
și au trezit curiozități uitate și lipsite azi de
interes. Pe cine ar mai interesa să umble prin
cearcănele trecutelor vremuri? Poate pe cei care
ar dori și ar vrea să afle că la inițiativa fermă a
intelectualității ieșene, în frunte cu profesorul
universitar Miltiade Tzoni, Guvernul a dat, după
dezastrul Teatrului cel Mare de la Copou, suma
de opt sute de mii de lei, în vederea construirii
superbului edificiu ce-l admirăm astăzi,
inaugurat cu fast atunci, în iarna sfârșitului de an
1896. Poate s-ar descoperi și enigma înhumărilor
din preajmă-i, sau câte ceva despre “noaptea
obuzului” care a perforat cupola, fără să producă
dezastru; dar… pe cine mai interesează poveștile
acum… în secolul douăzeci și unu?
Clădirea a suferit modificări fără a-i știrbi
frumusețea. Au apărut în juru-i statui celebre, i sa adăugat o anexă, s-a renunțat la balconul doi și
s-au făcut instalații moderne de încălzit și
iluminat.
Prin anii `70 ai secolului trecut autoritățile
locale au luat în serios problema mai veche a
efectului distrugător produs de pânza de apă
freatică descoperită la nivelul fundației – igrasia
și mucegaiul afectaseră într-un grad avansat
clădirea și s-a trecut la măsuri de salvare și
protecție. Mai întâi cu economie, cu fel de fel de
cârpeli, cu echipe locale improvizate dar și cu
specialiști. A apărut un academician cu metoda
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salvatoare a Veneției, s-au instalat electrozi prin
ziduri, pe la subsol și prin fundație. În cele din
urmă Teatrul Național a devenit șantier.
Activitatea artistică avea de suferit și-a fost
nevoie de găsirea unor spații necesare, fără mari
cheltuieli. Spectacolele noastre s-au mutat la
Casa Studenților, la Casa Sindicatelor și la
Teatrul din Piața Palatului nou construit pe
vremea când Președintele Iliescu era șeful
județului și Natalia Dănăilă director.
Odată cu deschiderea șantierului în Teatrul
nostru viața artiștilor s-a complicat. Începea o
perioadă grea și dificilă. Turnee și deplasări la
țară în autobuzul hrentuit cu „Momente de Teatru
românesc”, „Fata din Dafin”, „Domnița Lacrimă
furată”, „Barbă Cot”, „Cum s-a făcut de-a rămas
Catinca fată bătrână” – spectacole fără a fi
considerate evenimente artistice și fără a le socoti
actorilor realizări deosebite – bronzuri, erau în
noua situație calul de bătaie al organizatorilor de
spectacole. Planul de încasări și numărul de
spectatori erau obligatorii. Din echipa de
sacrificiu nu lipseau C. Sava, C. Cadeschi, Alf
Radvanschi, Rella Ghițescu, Mihai Grosariu,
Despina Marcu, Valeriu Oțeleanu, Gh. Marinca,
Constanța Lercă, Antoaneta Glodeanu, G.
Macovei, Puiu Vasiliu, Ion Lazu, Valea
Marinescu, Mușca Ardeleanu... și cabinierele,
mașiniștii, electricienii, sonorizatorii… fără ifose
și fără orgoliu îndurând calvarul lungilor drumuri
obositoare, în frigul din autobuz și din sălile de
spectacol, în serie de câte două și trei
reprezentații, colegii noștri dădeau dovadă de
profesioniști, credincioși instituției dar mai ales
profesiei și vocației. Viața, familia lor era în
Teatru cu spectacolele sale, și n-așteptau altceva
decât recunoștință care de cele mai multe ori nu
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s-arăta.
Mă afirmasem deja în noul meu Teatru și
suportam cu stoicism ironiile unora în legătură cu
Teatrul Tineretului din care venisem, și, unde ca
să-l parafazez pe nenea Iancu eram printre cei
dintâi; aici nu mă bucuram de solicitarea
regizorilor importanți ai Naționalului și tânjeam.
Sătul de turnee și acrit de deplasări, evitat în
„distribuțiile” celor ce cu ironie îmi ziceau că am
timp suficient să-mi pun corespondența la punct,
am propus Secretariatului literar textul lui N.V.
Gogol Însemnările unui nebun. Nu îmi era clar și
limpede cum ar putea fi montat, pus în scenă;
auzisem de succesul lui Mitică Furdui, marele
actor de la Municipal, actor pe care-l admiram și
mi-ar fi fost drag să joc alături de el cândva – dar
nu s-au potrivit lucrurile.
Mai era pe la Teatrul din Pitești un artist
interesant despre care se vorbea și… temător și
curios am îndrăznit… Nu se prea găsea loc și
spațiu de timp să repet dar Directorul Teatrului,
pus pe fapte mari, Teofil Vâlcu a mustăcit, a
dârdâit din cap, a dat din mână, m-a măsurat cu
priviri bănuitoare și după o pauză a zis da, merge
pentru deplasări… un singur personaj, câțiva
mașiniști, decor simplu… trei lulele, trei
surcele… o cabinieră… merge. Da-n gândul
meu,,, nu neică, n-ai priceput, bade… eu vreau
eveniment (of de actor pietrean!) Tânărul regizor
Brandy Barasch nou venit în Teatru de pe băncile
IATC-ului, entuziasmat de idee l-a contactat pe
marele scenograf H. Sturmer care inspirat a făcut
un decor de poveste, uluitor și pe măsura
deschiderii scenei Naționalului.
În decorul lui Sturmer luminat de Aurel
Anton, în atmosfera sumbră de muzică special
scrisă de George Foca-Rodi fantezia mea a prins
aripi și mă simțeam ca o gâză amețită ce-și căuta
loc și nu-l găsea niciodată printre ferestre, pe
scări, printre uși misterios deschise.
În ciuda unor temeri despre viitorul sumbru ce
se profila odată cu intrarea Sălii Teatrului în
regim de șantier, de la o vreme totul și toate
intraseră într-o normalitate, parcă așa erau
dintotdeauna. Schele în jurul clădirii, sala
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dezafectată, plină cu grămezi de materiale și cu
afișe de avertizare Nu intrați! Pericol de... Numai
la Poartă avizierul cu programul de deplasări și
repetiții în locurile... zilnic schimbate.
Cum sunt suspicios, am simțit ceva schimbat
în ținuta și compotamentul unor artiști mai
subțiri, mai altfel decât noi ăștia... Mirosea a
aroganță, o suficiență blajin moldovenească, o
tutelare față de noi prostuții care jucăm la un
public de țară, mâncători de semințe de bostan. Și
văzând înțelegerea pe care o au acei cruțați de
plăcerea „spectacolelor de turneu” am avut un
schimb de replici cu directorul Teatrului și, fără
menajamente l-am făcut administrator, fără să-l
consider „artist”. L-am supărat rău, rănindu-i
orgoliul. Nu îndrăznea nimeni să-i dea replică
Directorului. I-am precizat atunci că am studii de
specialitate la zi, nu la fără frecvență sau la seral
și ca să nu degenereze povestea mi s-au creat
condiții mult mai bune pentru repetițiile cu
„Însemnările unui nebun”. Într-un fel îmi
descărcasem sufletul de o povară... aveam o
nedumerire mai veche și-am fost surprins când
Teofil Vâlcu a devenit secretar de partid. El,
foarte bun actor cu merite indenigrabile, dar
fecior de popă (!) nu le avea cu limba de lemn,
nici nu făcea valuri în ședințele de toate felurile,
sta în banca lui, ce-i drept... în față. Bun recitator,
cooptat în echipa bucureștenilor la evenimentele
istorice mai cu seamă; a prins câte ceva de la
Mircea Albulescu care a urmărit multă vreme
fotoliul lui Radu Beligan. Regula și calea erau sajungi întâi secretar BOB și Teo silitor a învățat
lecția. Mai erau câțiva pretendenți dar... norocu-i
cum și-l face omul! Fără să vreau am prins o
discuție cu mâna la gură; un „clasic” zicea Teo,
ești mai aproape de noi decât de ei! Noi,
„obraznicii, tineretul zvăpăiat” și ei, clasicii l-au
determinat pe Teo să joace la două capete, ca...
Director! Când era între noi era „tânăr”, când era
între ei era „clasic”.
Suferise un eșec. Și-a dorit mult să ajungă în
Trupa lui Radu Beligan. N-a reușit, a suferit mult
și pentru faptul că Beligan a preferat doi actori
apropiați de Teo. Se consola cu ideea că ar putea
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obține un titlu onorific.
Era un secret al unui grup restrâns de
recitatori, grup mixt București-Iași. Spun că a
fost secret dar a transpirat. Poate e legendă, cine
știe...
Se vorbea cu mâna la mustață de o listă de
artiști propuși Emeriți și ai Poporului! Directorul
nu s-a pus în capul listei. Lista începea cu titrații
Margareta Baciu, Ștefan Dăncinescu, Anny
Braeski, Ion Lascăr și continua cu cei ce credeau
că au șansă, Sorana Coroamă, Teofil Vâlcu,
Constantin Sava, Rella Ghițescu, Adina Popa,
Marcel Finchelescu... poate și alții... noi vorbim
din povești acum, dar partidul hotăra... și atunci
s-ar fi zis „Chiar tăți, bre!” A fost o mare
deziluzie. De la cabinetul doi s-au respins
„onorurile sovietice”. Cu tristețe au înțeles că
acolo sus se prețuiesc mai mult „furnicile decât
greierii, tovarăși!” Tristețea doamnei Rella
Ghițescu, „cuconița” mea din Muza de la
Burdujeni, m-a făcut să le împărtășesc
dezamăgirea.
O atmosferă încărcată plutea peste tot.
Lucrările pe șantierul Teatrului mergeau încet,
deplasările la sate și turneele prin țară chiar dacă
erau pe perioade scurte erau obositoare și
generau conflicte, dar...
Cum o nenorocire nu vine singură, cam în
perioada „ratării titlurilor”, s-a întâmplat un
eveniment hilar demn de pana lui Teodor Mazilu.
Era la noi atunci în Teatrul Regal în serviciul
administrativ, la contabilitate, șef, un bun
profesionist ce zicea că-i expert în probleme
economice, administrative și juridice; o fi fost,
cine știe? Când vorbeam între noi ăia miciii, îi
ziceam nea Chirilă, când nu era de față, altminteri
era domnul Chirilă. Numele mic nu-l cunoșteam
și nici nu era important pentru noi. De loc era din
părțile Tecuciului. Am aflat asta după ce au fost
repartizați la Iași doi absolvenți de la Institutul de
Teatru. L-a angajat numai pe cel din Tecuci, pe
cel din Baia Mare mult mai târziu fiindcă n-a
venit personal să aducă repartiția, a trimis-o prin
coleg; ei, și-atunci bârfitorii au comentat
patriotismul local al omului corect.
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Scund, cu înfățișare și aliură de asiatic, să fi
avut vreo patruzeci și ceva de ani. Nu gras, nu
slab, cu fața neagră-măslinie, țigănos cu dinți albi
frumoși în dantură, cu ochi negri și fruntea
îngustă, cu frizură neagră îngrijită, cu nasul
potrivit, puțin borcănat și stacojiu, cu buze subțiri
vinete și cu bărbia ușor retrasă. Purta haine de
culoare închisă, cu vestă și cravată roșă. Avea
mers de academician preocupat de formule
trigonometrice și afișa o tristețe iremediabilă, nu
totdeauna. Când întâlnea un pokerist afișa un
surâs de curvă bătrână. Deși se parfuma cu esențe
de roze bulgărești lăsa în urmă-i o dâră de damf
de balercă. Era socotit de seniori drept om
cumsecade ... iar spun, nu și de noi.
Deși părea că sunt prieteni, Directorul s-a
supărat rău, dar rău de tot pe nea Chirilă. Cred că
tot de la bani, sau... mă rog, cine știe... poate de
la o expertiză cu cărțile de joc, că și Directorul se
pricepea la expertize, unii ziceau că mai bine
decât nea Chirilă! Poate de la șantier!...
Nu-i niciun secret pentru nimeni că acolo
unde este șantier la stat se fac lucrări și pe
delături... una, alta..., mici reparații, oameni
suntem, nu? Mai iese un ce venit pe sub mână. Ce
e la Stat, e și al nostru, nu?
Și-atunci, cum naiba Dom’le la tine se poate
și la mine nu? Ei, și de aici... s-a stricat
prietenia...
Directorul a prins momentul când nea Chirilă
a ieșit din Teatru în timpul programului, i-a lăsat
un timp să-l prindă în flagrant la „expertiză”, a
chemat șoferul, țuști în mașină și urgent, la Bolta
Rece... „unde românul petrece!”
Ajuns la fața locului, o clipă a vrut să intre la
șeful unității, dar s-a răzgândit, cunoștea bine
locul întâlnirilor și, teatral, ca pe scenă a deschis
ușa cu zgomot să atragă atenția celor din salon, la fixat pe nea Chirilă cu privirea păsării de
noapte: Aici tovarășe Chirilă... aici... ai contract
de muncă. Contabilul s-a ridicat, alb ca varul, dar
n-a mai avut cui răspunde fiindcă Directorul a
trântit ușa cu zgomot și a ieșit.
Ședința programată de Consiliul Oamenilor
Muncii pentru ora douăsprezece avea pe ordinea
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de zi desfacerea contractului de muncă al șefului
serviciului „Organizare spectacole”. S-a mai
adăugat un punct. Discutarea actului de
indisciplină al contabilului șef.
Există la Teatru un serviciu special numit
„Organizare spectacole”, unde sunt angajați
oameni care se pricep la negustorie. Vând
spectacole. Cunosc piața, știu marfa, au talent șis descurcăreți. De obicei oamenii care se
angajează la acest serviciu au legătură și
preocupări înrudite artelor cu teatrul. Cândva au
dorit să se facă artiști, cântăreți, dansatori, actori
de ocazie, amatori, scriu poezii, epigrame sunt
ziariști amatori și chiar ofițeri deblocați din
armată, chiar securiști, mai ales sunt tipi
simpatici și descurcăreți. Fiind sub tutela
serviciului economic răspund în fața lui nea
Chirilă și poate de la el au luat microbul
expertizelor! Le place în Barul de zi! Un răuvoitor i-a peticit în porecla „ăia... de la bardézi”.
Nu toți făceau expertize! Șeful lor Lică B. n-avea
„darul degustatului” era mai mult „artist”. Tip
simpatic și prietenos, comunicativ. Nu știu ce
studii avea Lică dar părea un tip școlit, nici nu se
putea altfel să ocupe postul. Vorbea frumos și era
considerat „om de relații”. Avea aspect îngrijit,
rotumd la față, bălan cu privire ageră, de un
albastru siniliu, cu ținută de sportiv, jucător de
tenis, umbla îmbrăcat corect și cu gust. Avea
toate calitățile să fie cel mai bun organizator de
spectacole și așa ajunsese să fie șeful serviciului.
Succesul unui turneu artistic ținea de abilitatea
unui om ca Lică B.
De la un timp însă Lică B. căzuse în dizgrație
și oamenii se fereau de el, chiar și acei ce altădată
îi erau prieteni. Șoapte și chiar răutăți ici colo,
legături cu securitatea și cu toate că se știa că
printre organizatori sunt securiști, lumea din
teatru îl ocolea – s-a aflat că prietenul său Izu,
mare acordionist, conducător de ansamblu
artistic s-a rătăcit... a rămas... și i-a trimis un
„mesaj cheie” pe o ilustrată în care-i scria „Aștept
să ne revedem. Trăiască partidul comunist
rămân!” L-au chemat la audieri și-a umblat pe
drumuri de i s-a urât cu viața artistică, a dat atâtea
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declarații că dacă le-ar aduna ar ieși o carte mai
voluminoasă decât Istoria lui Călinescu, a zis el
unui apropiat. Așa un bine să-mi facă mie Izu, să
nu scrie corect „român”... și cu literă mică așa un
partid mare! Nu mai pot răbda și mi-am depus
actele... s-a confesat el chiar Directorului care na avut încotro și a raportat hotărârea luată de Lică
B. După lege, trebuia să-l dea afară. Altfel, navea cum.
Ședința programată pentru ora douăsprezece
nu se putea ține decât în sala Studio Miluță
Gheorghiu de la balcon, singura gata din
șantierul Teatrului. N-ar fi trebuit inaugurată cu
astfel de eveniment dar... ușor, cu grijă pe scări să
nu ducă murdăria sus, toți cei din administrativ,
de prin birouri și cei câțiva actori care s-au
nimerit, temători și cu bătăi de inimă că iar li se
anunță ceva grav sau iar vin ăștia cu vorbe despre
nimica.
Pe Director îl enervau adunările și ședințele
încă din vremea când n-avea funcții de partid și
de stat, acum n-avea ce face trebuia să le
conducă. Ordinul de sus trebuia executat și Lică
B trebuia dat afară. Se agita Directorul și ar fi
vrut să termine cât mai curând. Momentul totuși
era bun pentru răfuiala cu șeful contabil; „se
crede ministru de finanțe, îi arăt eu lui...”
Cei adunați în sală ședeau încordați într-o
atmosferă apăsătoare cu ochii pe ceas așteptând
din clipă în clipă să se anunțe nenorocirea –
liniștea totală și privirile speriate ținteau pe cei ce
se așezau la prezidiu. Afară în dreptul ușii
principale ce dă în Studio, nea Chirilă aștepta să
fie chemat înăuntru și ținea companie pereților. E
șeful direct al organizatorului căruia i se desface
contractul de muncă.
Directorul a tușit scurt să-și dreagă glasul dar
cu plictiseală misterioasă și, fără introducere l-a
poftit pe Lică B să vorbească. Toate privirile sălii
s-au îndreptat spre colțul unde Lică relaxat, spășit
aștepta sentința. Altădată era comunicativ și
vesel, acum era grav. Lică știa să vorbească în
pilde, cu lacrimi în ochi, clipind ca steaua zorilor,
cu glas smerit și blând a început să-și povestească
viața, dragostea lui pentru Iași, pentru Teatru și
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chiar pentru țara în care s-a născut, dar că vine o
vreme când... n-ai ce face... se întâmplă... și
izbucnește în plâns. Mare artist Lică B! A scos
carnetul roșu de partid, l-a dus la masa
prezidiului și s-a scotocit prin buzunare. De la
spate a scos un șervețel de hârtie, cred igienică, și
a dezvelit medalia „Terminarea colectivizării”,
primită cu ocazia premierii brigăzii artistice pe
care o instruise. Și-a desfăcut brațele, s-a întors
spre sală făcând o plecăciune ca marile vedete,
și... a părăsit sala.
Răsuflând ușurați că nenorocirea nu-i așa de
mare, că au mai rămas doi organizatori, au
început șoșotelile. Dar cum, când s-a întâmplat
dragă? „Liniște tovarăși că mai avem un punct pe
ordinea de zi.” Se șoșoteau cei din sală
întrebându-se cum s-a întâmplat cu Lică, ce-a
făcut. Numai doamna economistă Klara știa. Un
prieten din copilărie i-a scris lui Lică un cuvânt
greșit, dragă, și securitatea l-a luat în primire,
că, au avut înțelegere, știa că Izu rămâne și l-a
tăinuit. Și din cauza asta Lică și-a depus actele să
plece? Doamna Klara a ridicat din umeri și n-a
mai vrut să vorbească. De la prezidiu cineva a
bătut ușor cu creionul în masă semn să se termine
cu șoșotelile odată!
Chemați-l înăuntru, a zis Directorul și cineva
de lângă ușă l-a poftit pe nea Chirilă. Cei din sală
și-au înălțat gâturile când șeful contabil a apărut.
Părea speriat dar afișa o aroganță inexplicabilă și
s-a așezat chiar în fața Directorului, care grav și
responsabil privind sala și nu omul ce-l avea
dinainte a făcut rechizitoriul serviciului
economic sub direcția omului care e iresponsabil.
Părăsește instituția când știe că are șantier, când
știe că artiștii umblă prin turnee și fac deplasări la
sate să facă planul la spectatori și încasări, Chirilă
(nu i-a mai zis tovarășu’) își pune palma în...
scuzați și bea bere cu bețivi patologici strâmbi de
băutură... unde? La Bolta Rece, zicând că-i dus la
expertiză. Cineva din sală a completat „expertiza
o face numai cu fripturi și coniac!” Vă rog... o să
vă dau cuvântul. „Să i se desfacă și lui contractul
de muncă!” V-am rugat... Dar artistul mustăcios
ce semăna pe dinafară izbitor cu un celebru
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jucător de tenis nu se lăsă convins și ceru
insistent să i se desfacă și lui contractul și să se
ridice în picioare când se vorbește despre el. Și,
nea Chirilă chiar se ridică. Părea vânăt-violet, cu
buzele albite și cu ochii în lacrimi. Mustăciosul
ațos avusese un conflict la angajare și acum avea
ocazia să-și afișeze demagogia cu morgă. Tip
înalt și plin de gol, mândru ca păunul de coada
lui, cunoscut cascador din câteva filme istorice,
tip de luptător cu tăietura feții fermă, cu ochi
adânci și negri în momentul de față cu obrazul
schimonosit de ură, cu glas de tenor și nu prea,
avusese un conflict la angajare când ar fi dorit ca
toate vrutele să i se îndeplinească. Pretinsese o
categorie superioară și expertul avea nas, era
deslușitor de artiști, se pricepea la valori! Nu i-a
satisfăcut pretențiile și acum a venit ocazia
răzbunării... știa de la Director că, Chirilă nu vrea
să-l avanseze și-atunci... să-l dea afară... în ce
țară trăim Dom’le... contabilii sunt mai mari
decât Directorul! Celor din sală nu le-a
convenit... și-au început să se foiască și să
mârâie... erau contabili mulți. Și, preluând
cuvintele rostite de orator cu servilitate de lacheu
a subliniat... noi care ne străduim să formăm
omul nou, noi care suntem terminațiile nervoase
ale națiunii așa cum bine sublinia tovarășul
Director, ne ține blocați un bețivan care părăsește
serviciul și bea coniac, nu la botul calului ca noi,
artiștii săraci, ci în fotolii din piele de căprioară la
Bolta Rece sau la Continental, să fie dat afară cu
famfara regimentului, să-l vadă lumea! Și s-a
așezat. Fără alte vorbe cei din prezidiu în frunte
cu Directorul s-au ridicat și au ieșit din sală, în
urma lor nea Chirilă mergea spre birou! Era
liniștite pe șantierul Teatrului și se auzeau pașii
primilor ieșiți din Studio îndepărtându-se.
Cel ce cu mânie proletară l-a prelucrat pe
Omul Directorului a rămas nedumerit de felul
cum s-a sfârșit ședința programată de COM și, a
pus întrebarea cu glas tare celor care ieșeau din
Studio – Păi dacă nu l-au dat afară pe Chirilă eu
ce fac acum?... Doamna Klara, colegă de birou cu
Șeful care știe tot și ceva pe deasupra i-a zis din
ușă – Ți-ai dat foc la valiză!
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comPRESA REVISTELOR
Valentin TALPALARU
Începeam compresa din octombrie cu o
glumiță cromatică pe care o aduc, în alt ton, spre
o altă posibilă dilemă: cum să coabiteze cele
două vrăjmașe culori pe… steagul țării? O fi
constituțional, n-o fi constituțional? Pînă la urmă
totul e curat constituțional! Pînă la rezolvarea
dilemei, să revenim la revistele noastre de toate
lunile. Deschidem Memoria, o revistă care ne
pune de fiecare dată în fața conștiinței proprii cu
modele și secvențe inedite din rezistența la
presiunea istorică a regimului totalitar. De data
aceasta suntem invitați la o lectură a unor
articole
dedicate
rezistenței
armate
anticomuniste din România. Primul îl are în
centru pe Gheorghe Militaru din Dumitrești,
Vrancea, cel care în 1976 a dat Securității două
caiete dintre care unul cuprindea memoriile sale
din timpul prizonieratului din Uniunea Sovietică.
Deși a devenit colaborator, scrie autorul
articolului, Cosmin Budeancă, „Parcurgând
însemnările se remarcă stilul destul de direct,
chiar critic și fără menajamente la adresa
regimului comunist”. Cel puțin la fel de
interesant este și articolul Adinei Berciu –
Drăghicescu privind Aspecte ale epurării
cadrelor didactice și consecințele acesteia
pentru Facultatea de Filozofie și Litere. Acest al
doilea episod al serialului are ca subiect
Memoriul redactat de Gr.T. Popa și discutat în
ședința Senatului la 15 octombrie 1946. Rectorul
Alexandru Rosetti, s-a opus difuzării acestuia,
acceptînd ca decanii să fie numiți și nu aleși, în
acest mod fiind afectată definitiv autonomia
universitară. Evident, autorul Memoriului a fost
demis și înlăturat de la catedră. Un nou număr
din Litere. Cu cine poate fi asemuit Emil
Cioran? se întreabă Barbu Cioculescu. Și face
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trimitere autorul la cartea lui Pamfil Șeicaru: Pe
culmile disperării, în care se cercetează
începuturile publicistice ale lui Cioran. Asta se
întîmpla în 1936, an în care apărea și eseul lui
Benjamin Fondane La conscience malheureuse,
avînd același suport filosofic amprentat de
Heidegger, Kierkegaard, Nietzsche. Și nu este
singura asociere. Citîndu-l pe Șeicaru, „Putem
spera și la Emil Cioran o convertire similară
celei lui Max Nordau, descoperind că
patriotismul nu este un produs psihiatric”. Din
întrebare în întrebare. Mihai Cimpoi scrie un
amplu studiu, publicat episodic Titu Maiorescu:
model sau antimodel? Iată unul dintre
argumente: „În cazul lui Maiorescu am avea,
astfel, „un model incomplet”, judecata de
valoare și abordarea autonomiei esteticului fiind
doar un prag de la care începe exegeza critică”.
Pentru caracterul ei insolit, semnalăm un exotic
număr al revistei Grănicerul. O revistă
concepută și scrisă de Leonard Constantin Stafie,
fiul în memoria tatălui său, plutonierul adjutant
șef al trupelor de grăniceri, Constantin Stafie.
Dincolo de date tehnice și tributul plătit vieții din
armată, sunt interesante cîteva povestiri scrise
mai alert, al căror erou este Constantin Stafie.
Dintre ele, Soldatul și iepurii merită atenție.
Ieșim de sub zodia lui Moș Teacă și ne îndreptăm
spre Argeș. Cu invidie frumoasă de colecționar,
semnalăm cîteva dintre scrisorile primite de-a
lungul timpului de Nicolae Oprea de la Mircea
Zaciu, Cornel Regman, I. Negoițescu, Adrian
Marino, Ion Caraion, Monica și Virgil Ierunca,
Emil Brumaru. Fiecare dintre scrisori are o
addenda în care sunt precizate împrejurările în
care a fost trimisă misiva. (Și cînd mă gîndesc la
bogăția de corespondență aflată în sipetele
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scriitorilor, oamenilor de cultură care nu au
valorificat-o încă…) Cu atît mai mult, cu cît
genul epistolar, aflat sub tirania internetului…O
întreagă pagină de sonete semnate de Gellu
Dorian ne avertizează că poetul pritocește o
carte. Iată o mostră: „Să se facă liniște de-acum,/
sîngele își spune azi pe nume/ dintr-o inimă în
alta să se-adune/ de pe două drumuri într-un
singur drum,// facă-se lumină într-un loc anume,/
și din lumînare să rămînă scrum/ din care să-nvie
dragostea precum/ fluviul acesta nesfîrșit de
lume”. (53) Iată cum, o cronică la o carte,
respectiv Ștefan Ion Ghilimescu scriind despre
cartea lui Mircea Petean, Mai vorbim. Alte
poeme ligure, apărută la Editura Limes în acest
an, poate deveni un eseu despre Estetica și
metafizica poeziei tăcerii la Mircea Petean!
Facem o escală și la Pro saeculum. Un număr
dens cu un sumar bogat și variat din care alegem,
absolut la întîmplare, interviul luat de Rodica
Lăzărescu lui Nicolae Gheran, specialistul nostru
în Rebreanu și numai, din care aflăm date despre
întîlnirea lui Gheran cu tînărul pe atunci,
Alexandru Zub și aventura biobibliografiei
acestuia despre Mihail Kogălniceanu, dar și
povestea preluării de către eminescologul
Dimitrie Vatamaniuc a ediției începute de
Perpessicius precum și despre numeroasele cărți
„inventate” de Nicolae Gheran. Nu ratați nici
evocarea Ioanei Postelnicu de Cornel Galben sau
eseul lui Șerban Codrin despre Ion Budai –
Deleanu. De fapt, nu trebuie să ratați întreg
numărul. Ne oprim și la paginile de poezie, din
care alegem mesajul liric al lui Ioan Baba:
„Copiii de astăzi vor povesti A fost odată/ Când
soarele plângea-n culcuș la adormire/ De frica
Lunii negre prelinsă de mercur/ Cu urâte
granulații cu coarne roșii” (Corona ca taină
invizibilă). Următorul popas la Arca arădeană.
Generoasă în cronici literare, atentă cu ultimele
apariții. Aplicată radiografia critică a lui Cornel
Ungureanu la romanul lui Gabriel Chifu, În drum
spre Ikaria, apărut în acest an la Editura Art. Un
adevărat slalom printre simboluri, sub semnul
metaforei și drumului inițiatic: „Ținutul
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misterios al ultimului roman al lui Gabriel Chifu
este o Insulă, de unde se poate trece Dincolo. În
romanele mai vechi, geografia literară a lui
Gabriel Chifu se oprea la Dunăre. Sau la Marea
Neagră. În ultima sa carte (ultima?) poetul
rescrie marile poeme de odinioară”. Și lista
autorilor recenzați, lungă și prestigioasă continuă
cu Ioan Pintea, Andrea Hedeș, Ioan Matiuț, Radu
Vancu et alii. Un amplu studiu ni-l readuce în
memorie pe nedrept ocolitul Deliu Petroiu, unul
dintre „cerchiștii” cei mai hărăziți cu inteligență
și talent, după cum afirmă autorul eseului Un
boem al cercului literar, Deliu Petroiu,
Alexandru Ruja. În fine, Luceafărul de
dimineață cu un scurt comentariu privind
acordarea premiilor USR pe 2019, continuarea
serialului lui Alex Ștefănescu cu Cărți răsfoite
pe un pat medical, serial ajuns la al IV-lea
episod. Foarte interesant și necesar articolul lui
Răzvan Voncu: Antim vs. Brâncoveanu. O luptă
literară la începutul secolului al XVIII-lea. Este
evocată o epocă tensionată cu două personalități
care au marcat istoria și cultura veacului: Antim
Ivireanul
și
Constantin
Brâncoveanu.
Impresionate cele două epistole adresate de
mitropolitul cărturar domnului, în dizgrația
căruia căzuse, comentate de Răzvan Voncu. Și ne
oprim la pagina de poezie semnate de Nicolae
Prelipceanu: „se ridică în aerul pur și simplu
semnale tăcute/ ale sărbătorii de jos/însuflețindul/ se aud clinchete vesele ale vocilor de copilași
fericiți/ și de mămici mândre cu ei/ toată lumea e
animată de zborul lor în văzduh/ ca niște suflete
ca niște suflete/ spun cei care le dau drumul/ și
râd ca proștii/ iar ele își iau zborul din mâinile
lor/ de parcă nici n-au fost vreodată/acolo jos”
(baloane colorate).
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„Bună ziua. Mă numesc Iovan Alexandru și
mă aflu la început de drum în ceea ce privește
publicarea poeziilor pe care le scriu. Sunt
proaspăt absolvent de Litere și mă identific precum un poet destul de introvertit, dar cu toate
acestea atașez câteva dintre poeziile care sunt
reprezentative pentru ceea ce scriu, în speranța
unei posibile colaborări cu revista dumneavoastră. Mulțumesc! Cu stimă, Alexandru Iovan”
– Alexandru nu ești foarte departe de
împlinirea dorinței tale. Ai talent, dar îți lipsește
o oarecare ordine în idei. Îți place, din păcate să
și glosezi fără sens, într-o joacă care îți
îndepărtează cititorul precum aceasta: ”Am pe
mine haine și hainele au pe ele/ pe mine, în
picioare am pantofi și/ în piele mi-am pus un eu
așa/ cum am dorit pentru ca/ pe piele să pun un
eu/ mai liniștit”. Nu spui nimic interesant în astfel de propoziții. Din cele patru texte am reținut
pe ultimul, „Ploaia”, pentru a-l publica într-o
viitoare antologie a Curierului. Aștept însă de la
tine un grupaj de vreo 6-7 texte scurte pentru o
antologie numai a ta. Poți. Dar nu te grăbi. Nu
vreau să mă dezamăgești.
„Stimată redacție, supun atenției dvs. trei
poezii. Este prima dată când trimit poezie unei
reviste literare. Vă mulțumesc. Cu stimă, Diana
Popa”
– Diana, nici tu nu scrii rău, dar ai tendința de
a explica prea mult ceea ce vrei să spui încît
obosești cititorul. Cea mai realizată poezie din
cele trimise este „Copacul”, pe care o voi cita
integral: „M-am înălțat din pământ ca să ajung la
Tine,/ Am crescut spre cer ca să Te apăr în
întuneric de acest pământ./ Pământul care mă
susține/ Va dori să Te cuprindă în el,/ Eu mi-am
întărit esența/ Pentru a-l opri un timp./ Frații Tăi
mă vor tăia și mă vor împărți în bucăți/ Astfel
încât să Te învelesc mai bine / Înainte ca ei să Te
ofere pământului./ Frații mei îi vor cuprinde pe
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frații Tăi/ și ni se vor alătura./ În liniște vom sta
mult timp împreună, Tu și cu mine./ Vom deveni
buni prieteni./ Îți voi povesti despre zilele când
soarele îmi mângâia mugurii,/ Despre vântul
care mi-a cântat printre brațe./ Despre păsările pe
care le-am ocrotit./ Și... îi vom asculta împreună
tânguindu-se ... la început,/ Perindându-se ... un
timp,/ Rărindu-se ... în final./ Te voi îmbrățișa și
te voi dezmierda/ Și ne vom transforma împreună în materia de început/ Și vom renaște împreună, înălțându-ne din nou spre cer”.
– Mai exersează. Obișnuiește-te să-ți scrii,
descrii, ideile cît mai scurt cu putință. Vorbele
multe parazitează textul și îl fac greu digerabil.
Te așteptăm cu un nou grupaj.
„Bună dimineața! Îndrăznesc să vă trimit
câteva poezii scrise în ultima perioadă.
Cumpăr din liceu revista, însă nu am
îndrăznit până acum să solicit un feedback legat
de încercările mele. Mulțumesc anticipat pentru
răspunsul dvs.! Toate cele bune, Ancuța Morar”.
– Ancuța, nu am a-ți reproșa nimic. Ai talent,
se vede că ai și un oarecare exercițiu pe text, știi
de unde să pornești și unde trebuie să ajungi,
unde trebuie să te oprești. O viitoare Antologie a
Curierului îți va aparține. Mă bucur să te public
și voi proba cu un grupaj de texte alese din cele
trimise de tine.
Cum, de altfel, mă bucur să public la
Antologia acestei luni încă un poet autentic,
poate chiar rar, recomandat mie de poetul Ovidiu
Dinică. Semnează cu numele Dragoș
Teodorescu. Mai multe nu știu despre viața lui,
nici cîți ani are nici de unde e sau unde trăiește.
Important e că e un poet adevărat. Citiți și vă
bucurați!
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Confesiuni
Astăzi, am învățat să nu mai fiu tânăr, așa cum cerbii,
în munți, învață să simtă mirosul negru al lupilor;
pe câmpul de luptă, ca un joc, anii și-au risipit
flăcările
în carnea ochilor mei o, cât de puternic mi s-a înfipt
cenușa
în umăr, lăsând acolo urmele aspre; din nord
turmele sufletului au plecat, lung, către toamnă,
ascultând
tăcerea râului Styx. Astăzi am învățat că nu mai
sunt tânăr...
Ecou
Tot ce poate fi spus a fost deja rostit, tot ce poate fi
făcut
a fost împlinit deja, pământul a dospit râuri, pe care
le-a hrănit
cu sevele lui, scoicile s-au învârtit de milioane de
ori, pe țărmul
enigmatic și cald, iar fluturii au ucis atât de multe
omizi pentru
a se naște. Tot ce poate fi spus, tot ce poate fi făcut.
Ascunsă
printre lanțuri și rodii, viața se înfige în noi, enigmatic balon de săpun...
Egoului meu
Am ajuns... Ne vom opri aici, dragon tăcut care îmi
strivești
devenirea. Ne despărțim, fiecare din noi va pleca
spre alte nopți,
căutând, din nou, ironicul echilibru între miel și
leopard,
acel flamengo perfid, înfipt în blazonul inocenței
pierdute...

A sosit vremea, nu plânge, te rog, în adâncul meu
va rămâne, etern,
ceva din superba ta otravă, ca o scoică fierbinte,
care mi-a răscolit
deplin, cu furie și dragoste, nisipurile... Adio, dragon tăcut,
e timpul să risipim ultima privire care ne mai poate
îmbrățișa...
Moment
Noapte. Pe masa mea de lemn, un fluture roșu
adulmecă stelele...
Ultimii daci
Oamenii locului sunt încă aici, cu căciuli, pantaloni
vechi sau
broboade și șorțuri. Mâna timpului îi apasă pe
creștet, dar ei continuă
să se miște, încet, traversând curțile caselor,
atingând copacii și pietrele
cu căldura inimii lor, apoi, ca de fiecare dată, ies
lângă porți, aproape
de uliță, ca niște duhuri, pentru a pipăi, cu priviri
obosite, rostogolirile
fără sfârșit ale lumii. Oamenii locului sunt încă
aici. Lângă noi...
Jurnal de celulă
Sunt acel prizonier al camerei 1978 din lagărul
vostru, ascult muzica
țevilor căzute, uneori citesc, aștept, timid, la coadă,
în cantină, dornic
să nu supăr pe nimeni, dezvelind ironiile altora,
apoi mă retrag în grădina
limpede a singurătății, în acel coșciug unde copacii
mei au învățat să respire.
Nu are rost să mă recunoașteți. Sunt deținutul
camerei 1978.

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.
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