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Cassian Maria SPIRIDON
O temă constant abordată de media și mai totdeauna în manieră alarmant-catastrofică este
încălzirea globală, unde, în opinia verzilor, principalul vinovat, poluatorul planetei este Omul. În
viziunea ecologiștilor în ultimele două secole
mediul înconjurător este supus unei degradări în
continuă accelerare, din cauza activității umane,
industrializarea și progresul tehnologic adîncesc
alarmant transformările climatice în defavoarea
vieții terestre. Toate aceste traume clamate de
către apărătorii mediului, cît sunt sau nu de reale
și de întemeiate, sunt trecute în revistă cu argumentele ce se impun de către Christopher C.
Horner în cartea sa, Despre încălzirea globală și
ecologism (Contra Mundum, 2020, traducere
Mihaela Moșoianu, prefață Mihai Vladimir
Topan).
De altfel problematica ecologistă, ideologia
pe care o susțin a pătruns și este susținută la toate
nivelurile educaționale, de la grădiniță pînă la cel
academic, într-o manieră asemănătoare propagandei bolșevice, de care, cei mai înaintați în vîrstă și-o amintesc sigur, nu neapărat cu încîntare.
Persuasivi și insistenți, apărătorii mediului înconjurător în care viețuim mizează, nu fără o anumită
credibilitate, că a conștientiza problemele, multe
reale, dar nu la nivelul catastrofic pe care îl afirmă, nu poate fi decît benefic, în fond, normală.
E, dacă vrem să facem și o trimitere religioasă, un veritabil apostolat întru protejarea naturii,
în care prezența omului și activitățile sale ce țin
de tehnologie și industrie sunt marii dăunători.
Întrebarea la care se consideră chemată să răspundă ecologia este afirmarea priorității naturii în
raport cu Omul, cu o abordare vag religioasă,
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pînă la constituirea în ceea ce părintele Serafim
Rose (Ortodoxia și religia viitorului, Sophia,
2015) considera a fi multiplele forme de manifestare New-Age, într-o nouă religie, una mai primitivă, mai accesibilă și fără rigorile ce le impune
adevărata credință la care se adaugă mult
trîmbițatul și neargumentatul consens științific al
cercetătorilor în „domeniu” privind încălzirea
globală. La toate nivelurile, inclusiv la ONU,
remarcă autorul american, s-a statuat că ne aflăm,
ca efect al încălzirii globale, într-o criză globală
nemaiîntîlnită. Și Horner constată: „Promovată
ca un coșmar ecologic, isteria încălzirii globale
este cu adevărat triumful visului ecologist. Este
furtuna perfectă, colorată cu pericole infernale și
demoni, campania ideală de răspîndire a spaimei
de către cei care urmăresc să instaureze
«guvernanța globală» (formula laudativă a lui
Jacques Chirac despre Protocolul de la Kyote).
Adică, metoda prin care companiile și indivizii
vor fi controlați la sânge”.
Sub umbrela ecologistului care luptă pentru –
nu-i așa? – salvarea planetei, pentru a o lăsa
urmașilor locuibilă etc. toate măsurile, care în
fapt ne îngrădesc viața, libertatea de mișcare,
dreptul la decizii personale etc. sunt îndreptățite.
„Problemele globale reclamă soluții globale,
susțin ei, iar în felul acesta ocolesc enervantele
obstacole reprezentate de suveranitatea statelor și
modul democratic de luare a deciziilor”
(Christopher C. Horner).
La nivelul de încălzire globală pe care îl reclamă pe toate canalele verzilor, unul declarat aproape imperativ, ca singura soluție salvatoare, ar fi
dezindustrializarea mondială, cale care ne-ar
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întoarce la nivelul comunei primitive. Cum spune
și Horner, în fond, problemele reale de poluare
pot fi rezolvate prin îmbunătățiri tehnologice. Un
proces de ardere mai eficient duce la reducerea
smogului. Treceți la un convertor catalitic și
reduceți emisiile de monoxid de carbon. Dar,
după cum se constată în cazul convertoarelor
catalitice, progresele tehnologice și combustia
mai eficientă tind să mărească cantitatea de bioxid de carbon produs. Opoziția maniacală a verzilor față de hidrocentrale și centrale nucleare –
și chiar față de eoliene, care ar putea dăuna unor
păsări sau ar «desfigura» peisajul pe domeniul
vreunui politician bogat din Massachusetts – face
ca singura cale acceptată de reducere a emisiilor
de C02 să fie reducerea consumului de energie.
Controlul asupra energiei înseamnă controlul
asupra economiei și asupra vieții dumneavoastră
(după cum pot confirma toți cei care au experimentat penele de curent sau criza de combustibili).
Nu altfel procedau comuniștii cînd ne
raționalizau curentul, apa, combustibilul, hrana
etc. În democrație pedala de control este majorarea prețurilor, o inflație galopantă care, din lipsa
mijloacelor financiare, te obligă să diminuezi singur consumurile, indiferent de natura lor. E o
decizie pe care o luăm, fără nici o constrîngere,
de bună voie și în totală libertate!?!
Titlul și conținutul primului capitol argumentează în totul aserțiunile de mai sus: Verdele este
noul roșu. Agenda anti-suveranistă, anti-capitalistă și anti-umanistă a ecologiștilor de azi. Și
prima frază ilustrează întocmai contextul în care
ne aflăm în prezent, deși cartea a fost scrisă și
este documentată cu problematica americană și
globală de la nivelul anului 2007: „Ecologismul
este o mare corporație, iar verzii lucrează mână-n
mână cu industria energetică pentru a crește
prețurile la energie”.
Pentru Horner, nu fără temei, adevăratul pedigree al mișcării este mai degrabă roșu decât
verde. Și explicitează: „După ce a devenit clar că
nu merge comunismul, ecologismul a devenit
arma anti-capitalistă favorită, atrăgând foarte
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mulți bani și adulație din partea corporațiilor, a
Hollywood-ului, mediei și elitelor societății.
Grupurile de presiune ecologiste s-au transformat
într-o industrie de două miliarde de dolari. O
mare parte din acest buget provine direct din
buzunarele contribuabililor prin intermediul stipendiilor acordate pentru «educarea» publicului
și din scheme elaborate de către Congres pentru
subvenționarea avocaților ecologiști”.
Propaganda ecologistă, bine stipendiată de cei
interesați, a favorizat exclamații precum a lui Bill
Clinton, pentru care folosirea energiei moderne
este o amenințare mai mare decât terorismul.
Paul Ehrlich, citat de Horner, în lucrarea din
1978, Perspectiva unui ecologist asupra energiei
nucleare, declară: „A oferi societății energie ieftină, din abundență… ar echivala cu a oferi o
mitralieră unui copil idiot”. Iată, un ecologist cu
adevărat responsabil, în comparație cu idioții planetei.
Și cum totdeauna perspectiva catastrofică este
una care se cere amplificată, autorul american
remarcă: „Văicărelile ecologiste au devenit acum
clișee politice naționale”.
Clișee politice naționale prezente nu doar
pentru cei de peste Ocean, dar și Europa este integral cuprinsă de acest tsunami al verzilor, de care
nici România nu este scutită. Și, firesc, toată
această mișcare este, sub o motivație, bine
înțeles, cât se poate de nobilă (să ne amintim de
argumentația bolșevică, sau astăzi de cea a
progresiștilor, întru binele omenirii), animată de
mari interese economice extrem de profitabile:
„...Marea industrie promovează alarmismul verde
cu scopul de a dezavantaja concurența sau pentru
a obține favoruri de pe urma politicilor guvernamentale cu dedicație. Industria și verzii şi-au dat
mâna și fac lobby pentru anumite reglementări și
licențe, uneori pentru a crește taxele pe energie și
alteori pentru a impune anumite restricții, astfel
încât consumatorii, bogați și săraci, să aibă acces
doar la linii de produse mai scumpe, care altfel nu
ar avea o piață viabilă timp de ani de zile, sau
poate niciodată. Este o cârdășie avantajoasă care
lovește în cei care încearcă să câștige un ban
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onest prin concurență corectă”. (C.C.H.)
Lupta ecologistă este mult prea altruistă pentru a accepta observații sau, vai!, critici, indiferent de cât sunt de îndreptățite. „Dezbaterea și
dezacordul sunt intolerabile: nici o persoană de
bună credință nu poate să îi conteste pe
catastrofiști, deci dizidenții nu sunt de bunăcredință. Cealaltă față a monedei spune că întrucât cauza «verde» este atât de nobilă, înșelătoria
și falsitatea sunt mijloace de operare permise”
(C.C.H.).
Remarcabilă este capacitatea acestor
catastrofiști de a se cupla la diverse surse financiare, la corporații sau/și fundații, care, pentru ași asigura „liniștea” din partea acestora, sunt
dispuși și efectiv îi stipendiază și li se alătură în
sprijinirea unei agende care urmărește și are ca
finalitate prăbușirea economică. „Rețeaua verzilor ocupă palierele superioare ale organismelor
supranaționale, finanțate de bogăția occidentală
și preocupate de redistribuirea şi, în cele din
urmă, epuizarea bogăției. Un loc principal printre
acestea îl ocupă Organizația Națiunilor Unite.
Luaţi, de pildă, inițiativa ONU denumită «Global
Compact», care aspiră să «desfiinţeze capitalismul», după cum s-a exprimat un reprezentant
sus-pus al instituției, într-o convorbire cu un
coleg de-al meu. Eforturile desfășurate de ONU
pentru controlul demografic operează dintr-un alt
birou. În altă parte, ONU pledează pentru
raționalizarea consumului de energie și redistribuirea bogăției. Președintele francez Jacques
Chirac a lăudat Protocolul de la Kyoto semnat
sub egida ONU ca fiind «primul pas spre o autentică guvernanță globală»”. (C.C.H.)
Horner citează interogațiile fondatorului ecosummit-urilor ONU și sub-secretar general al
ONU, Maurice Strong: „Nu este oare colapsul
civilizațiilor industrializate singura speranță a
planetei? Nu este oare responsabilitatea noastră
să facem ca acest lucru să se întâmple?”
Eticheta, altfel spus supranumele atașat partidelor politice care și-au asumat agenda verde este
de pepene: „Verzi la suprafață, roșu în interior”.
Și Horner argumentează cu date concrete, subli-
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niind prezența fenomenului nu doar în State, ci și
în Europa: „Asemănarea dintre verzi și roșii este
profundă și merge dincolo de sfera depopulării, a
inhibării libertăților individuale și a formării
capitalului. Remarcați că atât comunismul cât și
antiamericanismul continuă să fie forțe politice
active și complementare în acele zone ale lumii în
care ecologiștii se bucură de cea mai mare
influență, în special în Europa. La fel ca și linia
veche și dură a «roșilor», seniorii ecologiști cred
cu tărie în caracterul distructiv al capitalismului –
în acest caz (și în pofida evidenței) ei cred că prin
capitalism noi ne distrugem planeta (datele spun
o cu totul altă poveste, desigur)”.
Co-fondatorul Greenpeace, Paul Watson, afirma, în 1982: „Cred că în loc să merg să împușc
păsări, ar trebui să merg să împușc copiii care
împușcă păsări.” (apud C.C.H.). (No comment!)
Pentru ecologiști, soluțiile salvaționist-globale sunt: controlul demografic, reciclarea, reducerea consumului pentru protecția mediului, dezindustrializarea, întoarcerea la stilul de viață primitiv, fără foloasele tehnologice moderne pe care le
accesăm în viața curentă și la care, de altfel, nici
ei nu renunță, dar cer cu o vehemență demnă de o
cauză benefică bunăstării și nu revenirii la plugul
de lemn. Marele inamic pentru verzi este Omul,
el este sursa poluării, el va provoca în final și,
atenție!, suntem avertizați, momentul este foarte
aproape, distrugerea planetei, dacă, se înțelege,
nu vom lua măsurile ce ei le propovăduiesc.
„Atunci când o ființă umană normală priveşte o
altă fiinţă umană, ea vede o minte, un suflet şi o
pereche de mâini. Verzii văd numai un stomac.
Proliferarea speciei este o circumstanţă agravantă
pentru prietenii noştri
ecologişti, care au prezis de multă vreme creşteri aiuritoare ale populaţiei şi dezastre nutriţionale. În acelaşi timp, ei insistă cu încăpăţânare că
numărul actual al populaţiei este„nesustenabil”,o
afirmaţie pe care o tot vântură de decenii.
Conform unor catastrofişti precum Paul Ehrlich,
numărul corect sau „sustenabil” al populaţiei
Terrei se situează între un miliard şi două miliarde, iar depăşirea acestei cifre înseamnă foamete
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garantată. Nu se ştie însă cum, pe planeta noastră
„înfometată” care găzduieşte peste şase miliarde
de locuitori, obezitatea este considerată o boală
larg răspândită. Deşi sunt îngroziţi de creşterea
demografică, nu există dovezi care să ateste că
ecologiştii s-ar împuţina chiar ei (şi asta în pofida
înclinaţiei pentru fumatul intensiv). În general, ei
sugerează ca alţii să facă sacrificiile necesare
pentru salvarea planetei”. (C.C.H.)
Paul Ehrlich (autor al opului: Bomba demografică și explozia demografică), guru ecologist,
este între cei care au propus și susținut o formulă
cu acronimul IPAT, care pune în evidență efectele
catastrofice ale creșterii economice: Impact
(negativ) = Populație x Afluență x Tehnologie
(ultima echivalată cu consumul de energie pe cap
de locuitor). „Avem, în opinia aceluiași, deja prea
multă creștere economică în Statele Unite.
Creșterea economică în țări bogate ca a noastră
reprezintă boala, nu tratamentul”.
Cum comentează ironic Horner, apelând la
Jerry Taylor de la institutul Cato, conform acestei
formule, americanii ar trebui să emigreze în
masă în Botswana, Albania, Namibia, Gabon,
Laos, Armenia, Moldova și alte locații edenice,
ale căror scoruri IPAT le depășesc pe cele generate de „mizerabila” existență americană”.
Sub influența, cu prioritate, a diverselor
media, populația este deschisă în a accepta ca
îndreptățită opinia ecologistă că dezvoltarea și
prosperitatea umană afectează grav mediul și, în
particular, clima. O abordare mai detașată și filtrată prin educația și experiența personale ar permite înțelegerea realității că a fi mai bogat
înseamnă a fi mai sănătos și mai curat:
„Politicile ecologiste au și ele un cost, pe care
adeseori îl suportă întreaga societate, ceea ce
reduce bunăstarea generală și afectează, astfel,
inclusiv sănătatea oamenilor. Însă, ecologistul
mediu ignoră acest pericol, deoarece presupune
că acele costuri vor cădea în sarcina altora
(corporațiile multinaționale, oamenii bogați, sau,
dacă ecologistul este european: americanii).
Simpatiile ecologiste par să ofere virtutea foarte
ieftin” (C.C.H.).
Teama, frica generalizată impusă, indusă și
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afirmată pe toate canalele și la toate nivelurile,
inclusiv politic, asupra catastrofei ecologice
iminente, sunt armele redutabile la care apelează
verzii în susținerea agendei proprii.
Christopher C. Horner citează pe Michael
Crichton din opul său Starea de frică, apărut în
2004 la New York: „V-a trecut vreodată prin
minte cât de uimitoare este cultura societății occidentale? Națiunile industrializate le furnizează
cetățenilor lor siguranță, sănătate și confort, la un
nivel fără precedent. Durata medie de viață a
crescut cu 50% în ultimul secol. Totuși, omul
modern trăiește într-o frică abjectă. Îi este frică de
străini, de boală, de crimă, de mediu. Îi este frică
de casa în care trăiește, de mâncarea pe care o
mănâncă, de tehnologia care îl înconjoară.
Oamenii intră în panică în special din cauza unor
lucruri pe care nici nu le pot vedea – microbi, chimicale, aditivi, poluanți. Sunt timizi, nervoși,
timorați și deprimați. Și chiar și mai surprinzător,
ei sunt convinși că în jurul lor mediul, de pe
întreaga planetă, este în curs de distrugere.
Remarcabil! La fel și credința în vrăjitorie,
este o amăgire extraordinară – o fantasmă globală, demnă de Evul Mediu. Totul sfârșește în iad,
iar noi trebuie să trăim în frică”.
Ipocrizia ecologistă uimește prin vehemență și
susținerea permanentă a unor riscuri, obligatoriu
catastrofice, la care trebuie să ne așteptăm din
cauza nesăbuinței noastre de a continua să ne
dezvoltăm în refuzul stilurilor de viață primitive,
stiluri la care bieții papuași ar renunța imediat
dacă le-ar fi cu putință: „Între timp verzii, ca și
întreaga stângă în general, deplâng nu atât sărăcia, cât decalajul dintre bogați și săraci, refuzând,
în mod caracteristic, să admită că săracii (din
țările bogate) devin din ce în ce mai bogați, iar
pragul de sărăcie este permanent redefinit și ridicat. Ceea ce ucide este sărăcia, nu inegalitatea.
Săracii din țările bogate de azi au toate facilitățile
pe care în urmă cu un secol le dețineau numai cei
bogați: călătorii cu mașina, instalații sanitare și
alte cuceriri ale confortului modern, aer
condiționat, telefoane, televiziune prin cablu,
abundență alimentară și chiar obezitate. (Probabil
că guta, foarte răspândită printre beneficiarii de
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ajutoare sociale, este fie ignorată, fie deplânsă ca
fiind încă o dovadă a încălzirii globale). Chiar și
eschimoșii inuiți solicită, din interiorul unor case
moderne, dreptul «de a le fi frig» și afirmă că
«încălzirea globală» le-a distrus stilul tradițional
de viață. După care, se plâng de prețul benzinei și
de denivelarea pistei de la aeroport”.
În Ortodoxia și Religia viitorului, Serafim
Rose, pe lângă mișcarea New Age (Noua Eră),
remarcă revirimentul păgînismului, răspîndirea
practicilor magice, globalizarea, denaturarea
creștinismului și vaga religiozitate a „omului
nou”, în care ecologismul și slăvita unitate în
diversitate sunt legea.
Omul și în special omul alb este vinovatul de
serviciu pentru armata dezlănțuită a alarmiștilor.
Susan Sontag, critic literar și gînditor american,
în Partisan Review (1967) afirma: „Adevărul este
că Mozart, Pascal, algebra Booleană,
Shakespeare, guvernarea parlamentară, bisericile
baroce, Newton, emanciparea femeii, Kant,
Marx, baletul lui Balanchine și multe altele, nu
compensează răul pe care această civilizație specifică l-a făcut lumii. Rasa albă și numai ea, cu
ideologiile și invențiile ei care eradichează
civilizațiile autonome oriunde ea se răspândește,
este cea care a stricat echilibrul ecologic al planetei și care acum amenință însăși existența vieții”
(apud C.C.H.).
La cele susținute cu atâta aplomb de criticul
literar putem spune: No comment!
Limitarea combustibililor fosili, eliminarea cu
totul a cărbunelui, petrolului și gazului natural ca
furnizori de energie este pentru verzi calea regală
în eliminarea poluării. Or, spre exemplu, impunerea fabricanților de automobile a unor standarde
la motoarele termice care au crescut constant de
la Euro 1 la Euro 6 și se preconizează Euro 7, au
redus semnificativ, mai ales în aglomerările urbane, gradul de poluare. Mult promovata introducere a mașinilor cu propulsie electrică, cel puțin în
UE, ținta de scoatere din fabricație a motoarelor
termice este anul 2035, nu anulează poluarea, ci
s-ar putea să o amplifice; bateriile în sine impun
costuri foarte mari și sunt o sursă de poluare perCONVORBIRI LITERARE

manentă, posibilitatea lor de reciclare încă nu a
fost rezolvată, de asemenea reîncărcarea lor presupune o sursă de energie electrică care trebuie
asigurată de, în majoritatea cazurilor, utilizarea
combustibililor fosili etc. Panourile solare ocupă
spații imense și produc energie doar în prezența
soarelui, așa cum eolienele sunt active cât bate
vântul. Și unele și altele necesită baterii pentru
înmagazinarea energiei. Avem un cerc vicios pe
care ecologiștii îl trec sub tăcere. Ignoranța și
incompetența verzilor în privința pieței de energie sunt parte a activismului ecologist.
Comentariul lui Horner la periculoasa schimbare climatică merită citat: „Încălzirea globală –
afirmă ecologiștii – provocată de emisiile de gaz
cu efect de seră va ucide milioane! Dar noi nu
vom permite niciodată folosirea energiei nucleare care nu produce gaz cu efect de seră! Există
desigur o anumită tensiune morală în expresia
«Milioane vor muri… dar centralele voastre
nucleare… mă… înspăimântă».
Barajele, și chiar pepinierele forestiere ar
putea contribui la atenuarea crizei climatice, dar
după toate aparențele ele sunt chiar mai rele decât
apocalipsa indusă de CO2. Grupurile ecologiste
au susținut hidroenergia, centralele eoliene şi pe
cele nucleare, până când ele au început să-și facă
apariția. Barajele dăunează peștilor. Centralele
eoliene au fost considerate o mare «revelație»
tehnologică, dar numai în măsura în care determinau renunțarea la cărbune. Toate centralele eoliene din lume, aceste mașini de tranșat păsări, nu
le-ar putea înlocui pe cele bazate pe combustibili
fosili, deoarece vântul nu bate întotdeauna, și de
aceea este nevoie de instalații de generare de
rezervă – care se bazează tocmai pe cărbuni”.
După cum observăm, oricare sursă de energie,
pe motive numai de ei știute, poate fi, este pentru
verzi o amenințare asupra planetei. În loc să fie
promovată cercetarea unor surse de energie nepoluante, precum hidrogenul (banii cheltuiți, și nu
puțini, pentru mofturile ecologiste ar fi îndreptățit
să fie folosiți în această direcție) verzii s-au
încăpățânat și, direct interesați financiar, pledează pentru creșterea controlului etatist, blocarea
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surselor clasice de energie, stoparea dezvoltării
tehnologice etc.
„Fie că se numesc intervenționiști, socialiști
sau mai rău, este neîndoielnic că, în istoria
modernă, ecologiștii au răspândit alarmismul cu
privire la o «criză» sau alta, cu scopul de a extinde controlul statului, atât la nivel macro cât și
micro. În opinia lor, puterea guvernului este un
lucru bun în sine, iar pentru acest obiectiv militează agresiv, prin toate mijloacele pe care le consideră necesare. În ochii lor, libertatea individuală
este, în sine, periculoasă” (C.C.H.).
Indiferent de unde bate vântul, dacă tot am
făcut trimitere la eoliene, că se încălzește, că se
răcește, că dispare ozonul și reapare, dacă se
„îndesesc” sau se „răresc” taifunurile, în fapt
toate sunt motive suficiente și fără un fundament
argumentat științific pentru a asigura etatist controlul asupra ta, a omului, nu asupra Ei (a
Planetei). Cum bine constată Horner: „Controlul
vieții de zi cu zi este, chipurile, pentru a combate
schimbările climatice. Cu treizeci de ani în urmă,
ecologiștii au solicitat limitarea activității economice pentru a preveni răcirea globală. Astăzi,
încălzirea globală este cea care ar justifica extinderea intervenției guvernamentale și înmulțirea
restricțiilor. Dar imaginați-vă situația în care li sar oferi verzilor puterea de a «regla» termostatul
planetei. Unde se va petrece acest lucru?
Răspunsul ar fi «nicăieri», deoarece păcatul
suprem este acela de a acționa împotriva naturii”.
Și tot în această idee, adaugă: „În anii 70 era
vina noastră că era prea frig, în anii 90 era vina
noastră că era prea cald; numai lumea neatinsă de
Om este exact cum trebuie. Nu există ambient
perfect în afara celui natural, iar starea «naturală»
poate fi atinsă numai dacă le oferim verzilor puterea să ne spună cum și de unde trebuie să dispărem (termenul «dezastru natural» a devenit un
oximoron, din momentul în care ei au incriminat
omul pentru evenimentele meteorologice majore)”.
Prioritar pentru verzi în asigurarea unui control cât mai larg asupra muritorilor este
înființarea unui tribunal internațional pentru
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protecția mediului, unde judecători, nealeși de
nimeni și inamovibili, ne stabilesc și ne limitează
drepturile conform agendei ecologiste.
Fără argumente științifice viabile și sustenabile privind răcirea planetei, încălzirea planetei
etc., verzii cer să fie crezuți pe cuvînt, mai ales
cînd acuză că această încălzire-răcire globală
produsă de Om este o crimă împotriva
umanității.
Iată ce afirmă, într-un limbaj ce amintește de
cel al ideologiei comuniste, ministrul mediului
din Canada, Christine Stewart: „Nu contează
dacă datele științifice sunt false, tot vor fi beneficii colaterale (pentru politicile de combatere a
încălzirii globale)”... „Schimbările climatice
(reprezintă) cea mai mare șansă pentru instaurarea dreptății și egalității în lume” (apud C.C.H.).
În raportul anual de performanță al Agenției
de Protecție a Mediului din SUA la care apelează
autorul citim: „Între 1970 și 1999, concentrațiile
totale ale emisiilor principalilor poluanți au scăzut cu 31%... Aceste îmbunătățiri s-au produs
simultan cu creșterea semnificativă a populației,
creșterea economică și a volumului de călătorii,
și sunt rezultatul introducerii unor legi și reglementări eficiente privind aerul curat, precum și al
creșterii eficienței tehnologiilor industriale”.
Realitate pe care o comentează în continuare:
„Oamenii au călătorit mai mult (distanțele parcurse per vehicul utilizat au crescut cu 14%), produsul intern brut al SUA a crescut cu 147%, iar
populația a crescut cu 33%. Și, totuși, poluarea
aerului s-a redus”. Deși, în acest interval, promotorii corectitudinii politice în timpul celor opt ani
de președinție ai lui Clinton, însoțit de Al Gore,
laureatul Nobel pentru pace, premiu acordat pentru lupta lui întru salvarea planetei, au clamat
intensificarea poluării, contrazisă de datele
Agenției de Protecție a Mediului.
„În timp ce calitatea mediului se îmbunătățea,
ne spune Horner, calitatea reportajelor și a retoricii ecologiste se degrada rapid”. Frica indusă,
avertizările catastrofice de orice natură sunt arme
preferate ale verzilor întru impunerea agendei lor
alarmante. Paul Ehrlich profetiza, în 1969: „Sute
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de milioane de oameni vor pieri în curând, la
New York sau Los Angeles, în dezastrele provocate de smog... oceanele vor muri până în 1979,
din cauza contaminării cu DDT... Durata de viață
probabilă în Statele Unite va scădea la 42 ani
până în 1980 din cauza epidemiilor de cancer”
(apud CCH).
Deși este de natura evidenței că ne aflăm în
fața unor falși profeți, media, stipendiată sau nu,
s-a convertit cu totul la cauza ecologistă a încălzirii globale, pentru că orice publicist știe că
veștile bune nu fac știri. Și atunci verzii, cu
profețiile lor care afirmă iminența diverselor
catastrofe, sunt mană cerească pentru fabricanții
știrilor cotidiene. Pentru ecologiști, inclusiv
copacii sunt... ucigași...(!?)
Christopher C. Horner demontează cu argumente și eleganță topul celor zece mituri despre
„încălzirea globală”, de la: e cam cald aici!, la
anii 90, deceniul cel mai călduros înregistrat
vreodată, la: CO2 produce încălzirea globală
(istoric privind, concentrația dioxidului de carbon
crește după ce începe încălzirea, nu înainte) la
aberația: clima a fost stabilă până când a apărut
Omul, sau se topesc ghețarii, sau, creșterea nivelului mărilor din cauza schimbărilor climatice (o
afirmație neconfirmată de realitate); să adăugăm
și că schimbarea climatică este cea mai mare
amenințare pentru săracii planetei, pe când
instituțiile, infrastructura și accesul la energie
reprezintă cheia succesului în relația cu clima
aflată în continuă schimbare, și nu raționalizarea
consumului de energie; alt mit este creșterea
frecvenței furtunilor și a severității lor, fapt
neconfirmat de statisticile științifice, inclusiv
asupra sistării efectelor Protocolului de la Kyoto,
prin care autorii acestor propuneri recunosc candid dorința lor de a controla stilul de viață al
oamenilor; industriile asociate ecologiștilor
speră să câștige milioane de pe urma lor; comisarul UE pentru protecția mediului a admis că
Protocolul de la Kyoto se referă de fapt la
„concurență, la netezirea terenului pentru marile
companii internaționale” (adică la salvarea lor).
Ecologiștii afirmă existența unui consens
general asupra pericolului încălzirii globale, conCONVORBIRI LITERARE

sens contrazis de realitate. Și Horner, punctual,
demontează toată propaganda alarmistă a verzilor: „Teoria încălzirii globale catastrofale provocată de Om, despre care se susține că este unanim
acceptată, are câteva puncte slabe: nu este catastrofală, nu este provocată de Om și nici globală.
Da, în medie, planeta se încălzește. Se pare că
această încălzire apare, în special, noaptea, iarna
și la Polul Nord. De fapt, se pare că în întreaga
emisferă sudică nu se înregistrează nici o încălzire semnificativă din punct de vedere statistic.
Actuala încălzire nu este lipsită de precedent.
Clima se schimbă în permanență. Tocmai ce am
ieșit din ceea ce se cheamă Mica Epocă Glaciară,
așa încât nu e de mirare că vremea se încălzește
relativ. Dovezile sugerează că, în prezent, este
mai rece decât în perioada confirmat mai caldă
din timpul Evului Mediu. Pentru a suna alarma
încălzirii globale, unii verzi au recurs la o stratagemă isteață, dar și grosolană – au încercat să
șteargă fluctuațiile climatice trecute din cărțile de
istorie”.
Clima, știut este, nu a fost și nu este un fenomen care se manifestă constant și previzibil, din
contra. Orice poate influența creșterea sau scăderea umidității, a temperaturii etc., de la o erupție
vulcanică la norii de praf saharian etc. Cunoscut
și deja faimos, mai ales strigătelor de alarmă ale
verzilor, este pericolul gazele cu efect de seră.
„Se produc, cum explică și Horner, în principal,
pe cale naturală. Noi producem CO2 când expirăm. Plantele eliberează CO2 și alte GES atunci
când mor. Oxizii de azot sunt gaze cu efect de
seră care se produc în sol prin acțiunea unor
microorganisme. Metanul este și el unul dintre
aceste gaze. El provine din procesul de
putrefacție a plantelor, se ridică din bălți,
mlaștini, plantații de orez și este eliberat pe la
ambele extremități ale animalelor rumegătoare.
Permițând luminii solare să pătrundă nestânjenită
în atmosferă și apoi absorbind radiația infraroșie
a soarelui (căldura), aceste gaze formează un strat
care protejează viața; fără ele, Pământul ar fi
nelocuibil, deoarece atmosfera noastră ar fi, din
toate punctele de vedere, la fel cu cea de pe
Marte.
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Oamenii contribuie la concentrația de gaze de
seră prin expirație, prin cultivarea plantelor și
prin eliberarea metanului, în special după ce
oamenii consumă mâncăruri mexicane. (EPA,
trebuie să măsori concentrația acestora!) Dar noi
obținem gaze cu efect de seră și prin procesele cu
ajutorul cărora generăm și eliberăm energie –
pentru casele noastre, pentru fabrici sau pentru
automobile – deci toate procesele care implică
hidrocarburi.
Hidrocarburile, care includ petrolul, cărbunele
și gazul natural, sunt substanțe compuse, în
esență, din atomi de hidrogen și de carbon.
Legăturile care se formează în moleculele acestor
hidrocarburi sunt foarte puternice și, de aceea,
ruperea acestor legături eliberează o mare cantitate de energie. Ard cu ușurință și, deci, sunt combustibili foarte buni”.
Arderea incompletă a hidrocarburilor are ca
efect emiterea monoxidului de carbon, un gaz
otrăvitor. Printr-o ardere completă, ceea ce ar fi
ideal, hidrocarburile convertindu-se astfel în
energie și dioxid de carbon, un gaz inodor și
benign, și pe care vegetația îl absoarbe și are ca
efect fotosinteza, în urma căreia îl elimină sub
formă de oxigen, pe care lumea animală, inclusiv
Omul, îl inspiră și apoi este expirat sub formă de
CO2. E un fenomen ciclic, în care, din cantitatea
de dioxid de carbon existent în atmosferă 97%
este produs natural, iar Omului îi revine doar 3%.
„Emisiile rezultate din combustie reprezintă
numai 2% din totalul gazelor cu efect de seră,
care mențin planeta locuibilă. Iar acest lucru
merită să fie repetat: dintre toți factorii care produc schimbări climatice, gazele cu efect de seră
produse de Om reprezintă doar o fracție infimă
dintr-unul dintre aceștia” (C.C.H.).
De subliniat că influența Omului în producerea gazelor cu efect de seră este neglijabilă, în
raport cu exagerările, fără fundament în realitate,
ale ecologiștilor. Determinat prin măsurători
științifice, din totalul oxidului de azot, partea produsă de Om este de 5%, la metan de 18%, la CO2
de 3%, iar clorofluorocarburile ajung la 66%.
Totodată măsurătorile efectuate și rezultate în
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2006, de către National Oceanic and Atmospheric
Administration, sub îndrumarea dr. John Christy,
evidențiază o încălzire mult mai lentă decât cea
trâmbițată catastrofic de armata verzilor:
„Raportul a constatat că «temperatura medie globală a crescut cu o rată de circa 0,12ºC pe deceniu, cu începere din 1958 și de 0,16ºC din 1979.
La tropice, temperatura a crescut cu circa 0,11ºC
pe deceniu cu începere din 1958, și cu 0,13ºC pe
deceniu din 1979». Aceste cifre sunt cu mult mai
mici decât cele prognozate, în general, de modele
și, ca atare, Christy a notat (după cum
Washington Post a relatat surprinzător) că
Pământul nu se încălzește rapid” (C.C.H.).
Context în care unul dintre climatologii
recunoscuți și la care apelează Horner spune despre temperatura medie de la suprafața globului că
are tot atâta semnificație cât ar avea numărul de
telefon mediu global. Măsurătorile pe perioade
scurte au evidențiat că până la mijlocul anilor 40
din secolul trecut a fost o încălzire ușoară, s-a
răcit până la sfârșitul anilor 70, iar după s-a încălzit din nou. „Încălzirea suprafeței pământului, pe
care mulți cercetători o asociază cu emisiile de
gaz cu efect de seră provocate de Om, este distribuită în cel mai puțin catastrofal și cel mai benefic mod posibil. În timpul recentei tendințe de
ușoară încălzire, temperaturile pe timp de noapte
și cele din timpul iernii au crescut, și s-au întins
spre latitudinile nordice, chiar dacă nu atât de
mult pe cât s-a estimat. De fapt, aproape întreaga
încălzire invocată se rezumă la creșterile constante pentru valorile nocturne, cele din timpul iernii
și cele polare, care au crescut de două ori mai
mult decât temperaturile diurne sau de vară
(maximele). Aceasta se traduce în prelungirea
anotimpului în care cresc recoltele, nopți mai
calde, ceea ce stimulează dezvoltarea plantelor și
îmbunătățirea productivității în agricultură prin
accentuarea efectului de fertilizare al dioxidului
de carbon” (C.C.H.).
Sunt constatări de bun simț și care ar fi întemeiat și firesc să diminueze elanul catastrofic,
alarmismul greu de justificat al verzilor.
Peter Huber, citat de Horner, comentează
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rezultatele măsurătorilor care afirmă o scădere a
dioxidului de carbon și explică: „Voi admite că
măsurătorile nu sunt perfecte, ele sunt doar suficient de bune; ele provin de la revista Science și
sunt cele mai bune cifre pe care le avem la îndemână în America la ora actuală. Conform acestora, astăzi în America se extrage mai mult carbon
din aer decât se emite. Cum se realizează acest
lucru? În mare parte prin împădurirea terenurilor
pe care nu se mai practică agricultura sau explorările, și prin creșterea mai rapidă a plantelor și
pădurilor existente, stimulate de poluanți precum
oxizii de azot și dioxidul de carbon” (C.C.H.).
Asistăm la o păguboasă politizare a fenomenelor meteorologice, semnale de alarmă, mai
toate nejustificate de realitatea globală, amplificate prin toate mijloacele de comunicare, au răsturnat balanța în favoarea halucinațiilor ecologiste care în urmă cu câteva decenii anunțau o răcire
galopantă a planetei, iar în ultimele decenii o
încălzire fără precedent, fenomene în care Omul
este principalul vinovat; cale de a impune controlul etatist al politicii energetice și asupra
libertăților individuale – de la libertatea de
mișcare la libertatea de exprimare.
„Scopul real al verzilor este prescrierea unui
«tratament», nu corecția unui fenomen ecologic
anume. Cine controlează energia, controlează
economia. Protocolul de la Kyoto și cohortele de
ecologiști încearcă să raționalizeze consumul de
energie. Nu este un tratat de eficientizare a utilizării energiei, după cum afirmă unii dintre adepții
săi, care vor să inducă în eroare opinia publică.
Dacă ar fi așa, bine ar fi să pună pe hârtie planul
lor. Kyoto înseamnă, pur și simplu, raționalizare
deliberată”.
Este de natura evidenței că tehnologiile
neconvenționale de producere a energiei, de la
eoliene la panouri solare, vor rămâne marginale;
prin lipsa de continuitate, vântul și soarele nu
sunt o sursă permanentă prin consumul de materiale, curent, fier beton, tablă, sticlă, componente
electrice, baterii etc., care toate impun folosirea
unor cantități substanțiale de energie
convențională în producerea lor și care, la un calCONVORBIRI LITERARE

cul sumar, se va constata că necesită multe ore de
funcționare productivă ale acestora până ar acoperi cât de cât consumurile energetice impuse de
construirea lor.
Constatările lui Horner privind creșterea consumurilor energetice sunt o realitate la care deja
asistăm: „O mare parte din creșterea cererii de
energie în următoarele trei decenii se va înregistra în țările care cunosc o dezvoltare rapidă, cum
este India. Acolo va fi introdusă electricitatea
pentru sute de milioane de oameni. Până când
oamenii nu au electricitate și un oarecare acces la
mijloacele moderne de transport, ei nu se pot
bucura de beneficiile civilizației industriale
moderne. A furniza energie acelor sute de milioane care, la ora actuală, trebuie să petreacă câteva
ore zilnic culegând uscături, lemne de foc sau
bălegar uscat pentru a-și putea fierbe hrana va
aduce enorme beneficii. Acestea vor depăși cu
mult eventualele consecințe negative.
Această creștere masivă a consumului de
energie va îmbunătăți viața oamenilor, le va permite să muncească mai eficient, ceea ce va duce
la creșterea veniturilor lor, la îmbunătățirea
sănătății și la îmbunătățirea calității mediului. Cu
siguranță, în India ca și în alte țări tropicale sau
semi-tropicale, sursa majoră a acestei energii va
fi cărbunele, deoarece ele nu prea au condiții pentru energia eoliană, dar multe dintre ele dispun de
importante rezerve de aur negru”.
Interzicerea utilizării energiei convenționale,
visul de aur al ecologiștilor, este drumul cel mai
scurt pentru înfometarea celor săraci și o diminuare generalizată a bunăstării tuturor.
„«Soluția» propusă pentru răcirea sau încălzirea globală era stoparea procreării, adoptarea
unor stiluri de viață mai riscante pe care le-am
abandonat datorită progresului tehnologic, și
cedarea bugetului național unei autorități
supranaționale, care să aloce rații fiecărei țări.
Dar argumentele științifice care ar trebui să
susțină raționalizarea consumului de energie continuă să lipsească.
Politicile care ar trebui implementate pentru a
combate încălzirea globală ar pune întreaga ome-
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nire la «dietă» energetică, ceea ce reprezintă o
amenințare la adresa bunăstării oamenilor”
(C.C.H.).
Și totuși, fără acoperire științifică, în contra
adevărului ecologiștii ridică steagul pericolelor
de neevitat ale activității umane asupra schimbărilor climatice.
„Pretenția referitoare la consens este crucială
pentru politicieni. Deoarece «soluțiile» pe care le
propun sunt atât de drastice, orice îndoială cu privire la iminența apocalipsei ar face ca acestea să
fie inaplicabile politic (de remarcat că aceste
politici sunt drastice atunci când e vorba de
schimbări ale stilului de viață sau de extinderea
controlului guvernamental; dar ele sunt total ineficiente în privința efectului asupra climei). Ca
atare, atunci când cineva pune în discuție ipotezele care se află la baza discursului despre încălzirea globală – cu referire la noțiunea numită metodă științifică – este insultat și numit șarlatan.
După care, se sugerează că se află în solda cuiva
care vrea să profite de pe urma distrugerii planetei. Alarmiștii speră, probabil, că respingându-i
mereu pe sceptici, aceștia vor obosi și vor înceta
să mai pună întrebări.
Dar pretenția cu privire la existența unui consens se bazează pe rapoarte discreditate, pe falși
experți și pe asasinarea «morală»” (C.C.H.).
În știință nu există consens, celor două li se
potrivește afirmația: contradictio in adjecto,
știința este un proces care impune constant repunerea în discuție a ceea ce cunoaștem în intenția
de a ne perfecționa și a înțelege cât mai adecvat
lumea în care trăim. Un exemplu de consens la
nivelul anului 1992, citat de Horner, este
afirmația lui Gregg Easterbrook, găzduită de
Newsweek pe 23 noiembrie 1992: „Oamenii de
știință susțin că instalarea unei noi ere glaciare
este garantată. Pustiirea va întrece orice închipuire”.
După trei decenii constatăm pe propria piele
că garantata eră glaciară tot nu s-a instalat.
Jurnalistul canadian Terence Corcoran demontează documentat asaltul alarmist al verzilor asupra
comunității științifice: „Pe scurt, sub imperiul
noii științe bazate pe autoritarism, adevărata

știință nu prea mai contează. Dacă graficul pe o
mie de ani, care prezintă creșterea globală a temperaturilor, se bazează pe date greșite, nu contează, deoarece avem totuși un consens. Dacă un
expert în urși polari spune că urșii polari par să
prospere, contrazicând astfel o foarte populară
teorie, expertul și cifrele avansate vor fi respinse,
deoarece nu se încadrează în consens. Dacă studiile sugerează că fluctuațiile de energie solare
par a fi cauza schimbării climatice, mai degrabă
decât emisiile de carbon, acestea vor fi considerate niște relicve ale vechilor metode științifice.
Dacă la poli nu toate calotele de gheață se topesc,
unele chiar mărindu-se, dovezile sunt ridiculizate
și condamnate. Avem un consens, iar datele
științifice contradictorii sunt doar un zgomot
marginal pe care îl fac scepticii”.
Verzii, prin autoritatea ce au reușit să și-o
impună prin căi nu prea ortodoxe, impun consensul asupra „încălzirii globale” – pe care ei îl consideră literă de lege, iar scepticii sunt eliminați,
condamnați pentru că se opun binelui statutat de
ei, ca la bolșevici sunt acuzați că pun în pericol
cauza (!?).
Asistăm la amplificarea confruntării între
știință și politică, între activitatea firesc sceptică a
cercetării și impostura politică a ecologiștilor, o
adevărată mafie în care interesele economice sunt
mai importante decât adevărul științific. Era suficient să preluăm afirmația din Science Digest
(1975) a lui Douglas Colligan, pe care o susține
cu mare aplomb: „Climatologii lumii au căzut de
acord... Odată ce va începe înghețul, va fi prea
târziu” (apud C.C.H.).
Cu astfel de profeții, ce se vor impune cu forța
de către armata verzilor, nu sunt șanse în rezolvarea benefică a clamatelor gaze cu efect de seră și
nici în diminuarea atacurilor asupra consumurilor
energetice, consumuri în absența cărora suntem
cu toții condamnați la sărăcie și înapoiere.
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A N C H E TA R E V I S T E I :

(XVI)

1. Cît de actual mai este canonul estetic impus de Titu Maiorescu și perpetuat de marii noștri critici?
2. Care mai este rolul criticii de întîmpinare: și l-a păstrat pe cel de îndrumare axiologică, mai este necesară?
3. Revistele literare patronate de Uniunea Scriitorilor, și nu numai, reușesc să reflecte critic bogăția
aparițiilor editoriale și, totodată, să le diagnosticheze cît mai aproape de valoarea lor literară?
4. Ce a favorizat diminuarea constantă, după ’89, a spiritului critic, însoțită de retragerea multor critici
foarte activi înainte de Revoluție?
5. Care considerați că ar fi căile de revigorare a criticii, inclusiv a criticii de întîmpinare?
6. Mai are viitor critica literară așa cum s-a afirmat începînd cu Dacia literară a lui Mihail Kogălniceanu?
7. Este critica literară apanajul strict al criticilor literari (deși mai toți criticii nu își refuză practicarea
altor genuri literare, și mulți cu evident succes, precum G. Călinescu, care considera că un critic trebuie să
rateze în mai multe genuri)? Și, în același timp, poeții, generic spus, pot avea spirit critic?
Cassian Maria SPIRIDON

Adrian G. ROMILA
CRITICA LITERARĂ AZI

1. Canonul estetic maiorescian nu mai are cum
să fie actual, sunt aproape două veacuri de literatură de atunci. S-a scris enorm, s-au produs transformări ideologice, antropologice, culturale, mă
rog, prezentul literar e cu totul altul, orizonturile,
percepțiile, așteptările, contextele, mainstream-ul
sunt altele. Suntem mult mai… globali, de atunci,
mai experimentați, ca să nu zic altceva. Spre
satisfacția lui E. Lovinescu, ne-am sincronizat din
plin și ne-am modernizat cu folos, suntem o literatură care a pătruns deja cu nume și titluri pe piața
europeană, poate nu așa de mult pe cât am fi meritat-o sau ne-am fi dorit-o. Ce a rămas actual în
demersul critic al lui Maiorescu îmi pare obsesia
esteticului, a cărui autonomie trebuie păstrată, cel
puțin principial, la nivel teoretic. Că și esteticul a
suferit alte ingerințe, se știe, mai ales că am trecut
prin ce am trecut în postbelic, între 1945-1989, iar
azi corectitudinea politică și revizionismele absurde fac ravagii peste tot. Desigur, actual trebuie să
rămână spiritul critic, capacitatea de a spune asumat „da” și „nu” acolo unde se impune, când e
nevoie de a stabili clar care sunt valorile autentice
și ce e de evitat sau de aruncat pur și simplu la
coșul de gunoi. Ironia junimistă e bună și azi ca
instrument, în polemici. Și să nu uităm, totuși, că
multe dintre intuițiile maioresciene sunt încă valabile (conjecturile din studiul despre Eminescu, de
pildă), ceea ce spune multe despre simțul critic și
CONVORBIRI LITERARE

anvergura intelectuală a acestui autor!
2. Critica de întâmpinare și-a păstrat rolul de
prim paravan de proiecție oficială a unui text literar, cu rezerva ajustărilor ulterioare. Nu cred că
există revistă literară sau culturală care să nu aibă
rubrică de cronică literară. Doar că, în epoca digitalizării compulsive, critica de întâmpinare s-a
polarizat și nu mai e deservită numai de criticii
avizați, ci și de bloggeri, jurnaliști din media tv
sau radio, postaci de pe rețelele sociale, titular de
site-uri specializate etc. Adesea opiniile aceluiași
critic sunt dublate de pe hârtie pe net în tot felul de
dialoguri și polemici asumate prin numele de cont.
Iar postările au devenit, în ultimii ani, opinii cvasipublice, dacă privești desfășurătorul unor discuții
ale criticilor de pe facebook, vei putea înțelege ce
zic. Nu e neapărat rău, e mai degrabă altceva,
adecvat lumii în care trăim, una cu axiologii compozite, plurale și mobile. De unde ajung, circular,
iarăși la necesitatea criticii, de întâmpinare, de
cursă lungă sau de sIstem, care să deceleze la un
moment dat ce, care și cum.
3. Revistele literare se străduie să acopere plaja
aparițiilor editoriale, acesta e și rolul lor, numai că
această plajă e din ce în ce mai întinsă și mai
diversă. Așadar, răspunsul la chestiunea reușitei e
negativ. Nu reușesc să acopere pentru că pur și
simplu ritmul aparițiilor e infernal, nu ai cum fizic
să citești și să comentezi tot (din acest punct de
vedere, internetul, undele radio-tv și hârtia sunt
complementare). În ce privește acoperirea prin
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diagnostic critic, trebuie nuanțat. Diagnosticele
sunt făcute de critici de varii proveniențe, gusturi
și educații culturale. Aș zice că, în locul pretenției
unui diagnostic „cât mai aproape de valoarea literară”, să alegem o rezultantă, o medie a
diversității de opinii. Desigur, e nevoie ca dialogul, oriunde ar fi el (la întâlniri față-n față, pe net,
în reviste, la radio-tv, la târguri de carte și lansări),
să se poarte civilizat, între voci avizate, cât de cât.
Nu pot, însă, să nu recunosc rezerva de autoritate
critică pe care încă o mai păstrează majoritatea
revistelor literare, în concertul uriaș al veleitarismului internautic.
4. N-aș zice că spiritul critic s-a diminuat, mai
degrabă s-a disipat, forțat de lărgirea mijloacelor
și a locurilor de expresie. Polemicile se poartă
peste tot (ba aș zice că mai mult pe net decât pe
hârtie), nu ai cum să cartografiezi și să dai un verdict corect despre frecvența și anvergura lor. S-au
diversificat și perspectivele, instrumentele criticii,
care critică nu mai e deloc doar estetică.
Multiculturalismul e o condiție a gândirii postmoderne, nu neapărat un program afișat ostentativ, iar bătălia pentru estetic se duce în continuare
(dacă nu cumva o fi vreo inevitabilă permanență).
A se compara, de pildă, istoriile literare apărute în
ultima vreme (Manolescu/ Zamfir/ Ștefănescu/
Iovănel), atât de diferite. Mulți dintre criticii activi
înainte de 1989 au rămas activi, doar că adesea șiau mai diminuat intensitatea demersurilor fie pentru că varii probleme personale i-au împiedicat,
fie pentru că au fost prinși cu definitivarea unor
cărți proprii. Au apărut numeroase voci critice noi,
s-a extins harta zonelor de influență și a grupurilor
de opinii și cred că acesta e marele câștig al literaturii contemporane.
5. Nu cred că critica literară are nevoie de revigorare, pentru că, după cum spuneam mai sus, ea
nu e în agonie, dimpotrivă. Se critică pe mai multe
voci, din mai multe părți și din mai multe perspective. E adevărat, însă, că criticii de întâmpinare nu
mai sunt cei de sistem sau cei specializați numai
în literatură, nu mai sunt doar universitarii sau
autorii de istorii și studii literare.

6. Viitorul criticii literare nu a fost și nu e periclitat de nimic (exceptând, desigur, perioadele dictaturilor politice), doar suporturile pe care critica
se exprimă și formele ei s-au schimbat. „Vom critica cartea, iar nu persoana”, „nu vom fi arbitrari
în judecățile noastre literare” și combaterea „darului imitației” proaste – iată câteva dintre dezideratele lui Kogălniceanu care, de la 1840 încoace, ar
trebui să rămână, în esență, drept principii sine
qua non. Câtă vreme va exista viață literară activă,
vor exista și critici literari, mai mulți sau mai
puțini, mai activi sau mai discreți. Literatura vie
naște mereu cărți bune și comentarii de toate calibrele.
7. Azi critica literară nu mai e doar apanajul
criticilor specializați, se știe, și ar trebui păstrate,
în ultimă instanță, opiniile rezonabile și bine
argumentate, indiferent de unde vin. E bine, însă,
să treci prin tensiunea unui dialog onest, până
hotărăști un set de verdicte finale. Dar să fie onest!
Apoi, chestiunea criticilor care trebuie să rateze în
literatura propriu-zisă (poezie, proză, teatru) cred
că e de mult perimată. Avem o grămadă de critici
romancieri și poeți, chiar de bună calitate.
Specializarea într-un gen nu mai trebuie absolutizată (să ne amintim de Umberto Eco sau de David
Lodge, de pildă, iar de la noi destul de mulți – Ion
Pop, Mihai Zamfir, Radu Vancu, Răzvan Voncu,
Angelo Mitchievici ș.a.!). Inclusiv vorbind invers,
dinspre poeți spre critici. Poeții pot avea spirit critic, pot fi luați în seamă ca diagnosticieni literari,
în multe cazuri. Văd un critic scriind poezie bună,
dar cred că un poet consacrat ca poet nu va fi preocupat prea des să scrie un ditamai studiul critic sau
o istorie literară masivă. Deși, cine știe?
Vremurile sunt complicate și surprinzătoare!
Toată lumea se poate înșela, mai ales criticii, de
întâmpinare sau de cursă lungă.

A N C HE TA R E V I S T E I :
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Dialog cu scriitoarea IOANA DIACONESCU
George MOTROC: Stimată Doamnă
Scriitoare Ioana Diaconescu, după tradiţionalele
urări aniversare, vă rog să fiţi de acord să începem
cu un autoportret literar esenţializat, eventual sub
forma unor versuri din creaţia dvs. şi care vă
definesc...
I.D. – ,,În sfîșierea damnată a dimineții care nu
se lasă alungată/ Eu scriu și nu contează că ziua se
luptă cu amurgul/ Îmi aruncă pe mîini/ Mari pete de
sînge/ Amurgul reflectat mereu seamănă cu urma
unei crime/ <Mîinile pline de sînge de piept mi leam șters>/Scriu uneori pe aer/ Ca aerul mi se face
memoria/ Și uit cu disperare /ceea ce n-aș putea să
uit/ Și mi se ia discursul ca pedeapsă/ Ca trădătoare
a surorii mele albe/ Pe care scriu de la începutul
vieții/ semne adesea de neînțeles/ Infirmă aș fi ca
trupul fără member/ Devenit invizibil/ Cînd nimeni
n-are milă nevăzîndu-l”(Nevăzut).
G.M. – După acest poem tulburător, vă rog să
fiţi de acord să ne întoarcem în timp şi să ne
spuneţi ce rol au avut studiile universitare şi modele precum Serban Cioculescu sau Vladimir
Streinu?
I.D. – Am avut un mare noroc să pot urma
studiile universitare odată cu singura promotie
care, se spunea, a urmat un program de studii
experimental de cinci ani și în urma căruia
absolveai facultatea cu două specialități. Pe lîngă
asta, am avut și norocul că odată cu anul 1968 nu
s-a mai pus problema dosarelor celor cu ,,origine
nesănătoasă”, așa că am putut să mă înscriu la examen. Dacă aș fi făcut-o cu puțin timp în urmă,
probabil că nu aș fi fost primită la facultate,
datorită dosarului politic al tatălui meu care fusese
,,epurat din învățămîntul universitar” în 1948 și
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care fusese și deținut politic. Am absolvit facultatea
de filologie promoția 1971, cu diploma de
absolvire ,,română și italiană”. Licența mi-am luato în literatură universală cu profesorii Alexandru
Dima și Romul Munteanu și cu asistentul universitar Marian Popa. Din păcate, numai promoția mea
a avut noroc de acest ,,experiment“ (cinci ani de
studii și dublă licență la absolvire). A urmat, chiar
din anul următor, restrîngerea anilor de studii la
patru și dubla licență nu a mai fost valabilă.
Începea alunecarea spre siniștrii ani ’70, spre
Tezele din iulie 1971 ale lui Nicolae Ceaușescu în
care cultura și învățămîntul nu mai trebuiau să aibă
rolurile de elită din vremea ,,regimului burghezomoșieresc”. Trebuiau să fie reduși anii de studii dar
și conținutul lor, făcîndu-se loc, ca în toate
instituțiile de cultură, educației pentru formarea
„omului nou” în noua societate socialistă care trebuia să devină cît mai repede comunistă.
De aceea spun că am avut noroc. Am citit cît
am vrut și ce am vrut în bibliotecile facultății, am
audiat cursuri excepționale ale marilor profesori
încă venind din spațiul interbelic, am avut o serie
de asistenți universitari de mare vocație și cu mare
cultură care , din fericire pentru ei și din nefericire
pentru învățămîntul universitar, au fost reținuți,
după bursele aferente, la mari universități din
întreaga lume de unde nu au mai revenit în
România lui Ceaușescu și au devenit de-a lungul
vremii profesori de faimă, motiv de mare mîndrie
pentru noi, foștii lor studenți. Am ,,mîncat carte și
cursuri pe pîine”. Deja îmi apăruse, înainte de a fi
studentă, volumul de debut, presa literară mă publica și mă formam ca intelectual și ca artist în
ambianța universitar – miraculoasă a acelor ani
care a contribuit la evoluția scrisului meu, odată cu
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evoluția mea ca om de litere, odată cu maturizarea
mea ca ființă.
Modelele Vladimir Streinu și Șerban
Cioculescu erau neasemănătoare. M-a frapat de la
început diferența dintre felul familiar și aproape
prietenesc cum se purtau cu noi (cu alte cuvinte ,,se
puneau la mintea noastră”) și uriașa lor cultură, dar
și excepționala vocație pedagogică. Aveam în ei
dascăli cum puțini erau în acele vremuri.
Asimilarea învățăturii ce ne-o predau s-a întîmplat
dintr-o suflare, atît era totul de firesc. La seminar,
Vladimir Streinu se așeza pe o bancă și ne aduna pe
toți în jurul lui ca într-o întîlnire colocvială la care
toți aveam contribuții egale. Cîndva, înaintea tragediei închisorii ca deținut politic, marelui istoric și
critic literar i se spunea ,,Cloșca cu puii de aur”
datorită dragostei ce o purta tinerilor și valoroșilor
poeți pe care îi descoperea, cum erau aceia
publicați in corpore, la Kalende, (revista lui
Vladimir Streinu și Șerban Cioculescu), ce lansa
poeți de faimă ai prezentului dar și ai viitorului.
Vladimir Streinu a plecat prea repede , într-o zi
rece și nemiloasă care l-a smuls dintre noi, abia
după un an și jumătate de curs și ne-a lăsat cu inimile cernite. Era în timpul cursului de Estetica poeziei, la catedră cînd, încet – încet, cu pași șovăitori,
a trecut în lumina care creștea dincolo de culoarul
din fața amfiteatrului Odobescu. De atunci nu l-am
mai văzut, de atunci a dispărut în lumina sidefie a
unei alte lumi...

Paraschivescu, cel care preluînd conducerea cenaclului revistei Luceafărul și editînd apoi suplimentul de cultură al revistei Ramuri, Povestea vorbei, a
susținut demersul scriitorilor onirici (onirism, un
curent al literaturii române a anilor’60, una din formele suprarealismului literar românesc) constituiți
ca grup în 1964, avînd în componență, printre alții
pe Virgil Mazilescu, Daniel Turcea, Emil Brumaru,
Sorin Titel, Virgil Tănase.
Cît despre compromisul cu cenzura... să fim
serioși! Eu nu cunosc, or fi fost scriitori care să
lege compromisuri lejer cu această sinistră
instituție, dar cei mai mulți, împreună cu redactorul
de carte și chiar cu unii cenzori, făceau eforturi
care uneori durau ani pentru ca volumele de literatură să apară. Întîrziau mult, de exemplu mie îmi
stătea cîte trei ani un volum în editură datorită luptei redactorului de carte cu Direcția presei și tipăriturilor. E adevărat, erau și edituri în care cenzura
începea de acolo. Eu una nu am cunoscut acest
aspect, dar aveam emoții totdeauna, a existat și un
volum de versuri care nu mi-a apărut, interzis de
cenzorii de după 1980 (care erau cu totul alții decît
cei ai anilor’70). Nu se poate vorbi despre
,,tentații” ale compromisului cu cenzura, era o adevărată nenorocire momentul cînd, din editură, oricărui scriitor îi pleca volumul la Direcția presei...,
pentru a fi ,,forfecat”sau , după caz, acceptat cu
ochii închiși. Tentația vestește ceva bun pentru tine.
Ce putea cenzura să-ți ofere ca „tentație”?

G.M. – Aţi debutat în revista Contemporanul,
cu un grupaj de poezii… Cât de greu se debuta în
acea perioadă şi cât de mari erau tentaţiile compromisului cu cenzura?
I.D. – În acele vremuri existau scriitori și critici
literari care au lansat nume importante ale literaturii române. După părerea mea un timp greu pentru debut este în zilele noastre. Pe atunci exista un
Geo Dumitrescu, cel ce se ocupa cu generozitate de
Poșta redacției la revista de cultură Contemporanul
(unde era director profesorul George Ivașcu, un alt
mare generos care a lansat cu entuziasm și a oferit
și rubrici tinerilor, pe atunci, Nicolae Manolescu și
Ana Blandiana dar și ,,maturilor” ca Geo Bogza)
care a lansat nume importante ale poeziei
anilor’70, sau un poet ca Miron Radu

G.M. – Vă propun să transformăm această
ultimă întrebare într-o temă pentru un interviu separat, aşa că o să vă întreb despre debutul editorial… Dacă nu greşesc, prima cronică a fost cea
scrisă de Nicolae Manolescu… Ce a însemnat pentru o tânără poetă susţinerea unui mare critic?
I.D. – În anii acei ani critica literară se făcea
profesionist și după criterii bine stabilite. ,,Critica
de întîmpinare”(critica literaturii care se scrie și se
publică sub ochii nostri” – apud Mircea
Anghelescu) prin reprezentanții ei de atunci,
așteptată de scriitori cu mari emoții, era o adevărată
profesiune pe care nu putea s-o abordeze orice literat. Reprezentanții ei de atunci erau nume răsunătoare în peisajul cultural: Nicolae Manolescu,
Eugen Simion, Mircea Iorgulescu, Marian
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Papahagi, Al Cistelecan... Dacă vreunul dintre
aceștia, din categoria grea, scria despre tine ca
debutant calea de scriitor era deschisă. Cronicile lui
Nicolae Manolescu erau citite și luate în seamă cu
sfințenie. A scrie Manolescu despre tine însemna
consacrare. Vă închipuiți cum am primit prima cronică, scrisă de el, la cartea mea de debut „Furăm
trandafiri”, în 1967, cînd eram abia o absolventă de
liceu bolnavă și deprimată, cînd nu-mi puteam
închipui că Providența avea să-mi facă asemenea
dar? Eram încă o adolescentă care îmi încercasem
norocul luîndu-mi inima în dinți, propunînd unei
reviste de cultură de largă circulație poeziile mele.
Avusesem deja o primă izbîndă prin debutul remarcabil ce mi-l „nășise” Geo Dumitrescu, apoi încă
una, prin publicarea cărții mele de debut prin
atenția lui Zaharia Stancu, cel care îmi citise debutul în presă și mă apreciase , dar confirmarea, o
dată pentru totdeauna, a venit din partea cronicii
literare a lui Nicolae Manolescu. Odată cu această
cronică literară din Contemporanul am devenit o
scriitoare consacrată, cunoscută de atunci, în
mediile literare.
G.M. – Privind retrospectiv, ce s-a schimbat în
discursul dvs. poetic de la volumul de debut la cele
de astăzi?
I.D. – S-au schimbat multe în cei peste cincizeci de ani de scris poezie. Nu uitați că eram abia o
adolescent la debut și odată cu experiențele de tot
felul ale vieții, ale maturizării, poezia mea a ,,crescut” și ea, odată cu timpul. Esențialul, însă a rămas,
vocea fiecărui poet este unică și își păstrează
esențialul , deşi mai ales din punct de vedere stilistic poate că intervin schimbări. Aceste schimbări
sau nu, le-a sesizat critica literară, e mult de spus
despre acest subiect.
Oricum, orice creație literară dacă e confirmată
și autentică, ea se îmbogățește odată cu lucrarea
vieții autorului. Creația poetică este un fenomen
misterios din interioritatea poetului. Ea este formatoare, deşi misterul ei nu poate fi deslușit niciodată.
Și odată cu timpul, ca o recompensă, vine să încununeze un adevăr. Adevărul scrisului.
G.M. – O altă latură definitorie este activitatea
dvs. de la radio…

22

I.D. – La Radio m-am simțit minunat încă din
prima zi . Aveam un fel de bucurie continuă, cum
nu am mai avut în nicio altă instituție unde am
lucrat. Am intrat la Radio România în 1993 cînd
încă funcționau două programe. Programul unu era
pentru actualități iar programul doi era dedicat în
întregime culturii. Muzicii, literaturii, artei plastic.
Acest program, după ora de muzică clasică de
dimineață, dedicată marilor compozitori ai lumii ,
era urmat, mai bine zis se deschidea cu emisiunea
“Poezie românească”. Ea dura un sfert de oră, era
zilnică și cuprindea versuri în interpretarea autorilor sau a actorilor de renume din teatrul românesc.
Emisiunea însemna înregistrări cu versuri din
marea poezie româneascu de la începuturi pînă în
contemporaneitate. Am făcut enorm de multe înregistrări și rubrica Restituiri care care punea în undă
opera unor mari poeți, pînă în acel an inexistente în
fonoteca de poezie a Radioului. Am fost realizatoare a acestei emisiuni aproape 15 ani. Sufletul acestui program cultural și inițiatirul multor emisiuni
de promovare a literaturii române, a cărții și a autorilor ei a fost neuitatul Liviu Grăsoiu.În anii aceia
de la radio se putea afla tot ceea ce însemna valoare
și noutate pe piața cărții și fiecare autor de succes
era promovat și pus în pagină în emisiuni care se
transmiteau și în reluare pentru a fi cît mai pregnante. Tot Liviu Grăsoiu mi-a propus, după anul
2000, o altă emisiune de poezie care să aibă un
timp mai lung, care se numea Curs întreg de poezie
românească și era transmis în mijlocul zilei pe, deacuma, canalul România Cultural (fostul program
II din anii 90), emisiune pe care am realizat-o pînă
în anul 2005, cînd, acaparată de munca de cercetare
din CNSAS în cadrul căruia deja eram angajată, am
părăsit, cu o imensă părerede rău, radioul national,
iată, după peste 20 de ani de muncă. În afară de
emisiunile de poezie mai realizasem și multe alte
emisiuni “de servici”, dar, o mai spun o dată, cu o
bucurie continua și cu o iubire totală dăruită
poeziei, care oricum făcea parte din ființa mea. Am
lucrat cu mari actori , îmi alcătuisem o echipă de
aur, de la Ion Caramitru și Ovidiu Iului Moldovan,
de la Constantin Codrescu la Ileana Iordache, de la
Simona Bondoc la Silviu Stănculescu, de la Valeria
Seciu la Ion Lucian, de la Sanda Toma la Radu
Beligan, de la Ion Dichiseanu la Lia Șahighian, de
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la Ilinca Tomoroveanu și Traian Stănescu la
Mariana Mihuț și Victor Rebengiuc, de la Iurie
Darie la George Motoi, de la Lucia Mureșan la
Ștefan Velniciuc, de la Jeanine Stavarache la Ștefan
Sileanu, de la Cristina Deleanu și Eugen Cristea, la
Emil Hossu și Catrinel Dumitrescu la tinerii, pe
atunci, Alexandra Velniciuc, Silviu Biriș, Armand
Calotă și atîția alții…
G.M. – Aţi studiat Arhivele Securităţii, aţi avut
curaj să publicaţi o carte despre Marin Preda, întro perioadă în care acesta era tot mai contestat şi
acuzat de colaboraţionism cultural, chiar de posibile relaţii cu Securitatea… Se poate spune că
studiul dvs. a reuşit să pună capăt unor asemenea
zvonuri?
I.D. – Intrarea în Arhivele CNSAS a însemnat
pentru mine cercetarea documentelor care nu sunt
altceva decît noi fișe de istorie literară din
secțiunea artă – cultură. Am publicat studii
începînd cu anul 2005 în presa literară și începînd
cu anul 2012 am ajuns la publicarea celui de-al
șaptele volum cu acest profil. Dar în afară de
noutățile de istorie literară din viața și opera marilor scriitori, m-a interesat mult etalarea adevărului
care însemna o realitate pozitivă pentru cei
denigrați și calomniați de Securitate, tocmai pentru
că se opuseseră sistemului și presiunilor. De aceea,
nici în cazul publicării volumului despre
MarinPreda, nu mi-am pus problema ,,de a avea
curaj”. Să am curaj, de ce? Pentru a face cunoscute
adevărurile vieții și creației marelui prozator, atît
de nefericit și trist de fapt, un om tăcut și neînțeles
nu din pricina tăcerii lui prea adînci ci pentru că era
trecut ca printr-un malaxor prin interese meschine
în toate direcțiile? A fost un editor dedicat marilor
scriitori români din epocă, pentru publicarea cărora
s-a luptat pînă la epuizare cu prețul sănătății lui, un
scriitor care se dedica scrisului său ca unui cîmp pe
care voia să-l țină mereu verde stînd cu obrazul
cufundat în verdeața lui pe care n-o lăsa să moară.
Eu am publicat cartea despre Marin Preda și gata.
Care perioadă? De cine contestat? De cine acuzat?
Nu am fost atentă niciodată atentă la aceste orori și
denigrări, nu am fost contemporană cu ele, prin
respingere. Eu l-am cunoscut pe Marin Preda, un
om hăituit și comentat la nesfîrșit, un scriitor chiCONVORBIRI LITERARE

nuit dedicat paginii albe ca unui cîmp de luptă unde
trebuie cu orice preț să iasă învingător,de pe care
adesea ieșea cu sufletul năruit.
Da, eu cred cu toată puterea că în urma studiului
meu care dovedea adevăruri de necontestat, aceste
zvonuri s-au oprit. Nici azi nu-mi vine să cred (deși
v-am mai spus, pe mine nu mă interesează ce se
zvonește și ce se denigrează) că parcă deodată,
după această carte, s-a așternut o mare liniște în
privința vulgarităților și calomniilor de tot felul. De
care, de altfel, prea puțin îmi păsa.
G.M. – Ştiu ca sunteţi o persoană de o mare
discreție, dar, totuşi, o să îndrăznesc să vă rog să
ne spuneţi cea mai frumoasă amintire din lumea
literară romanească, legată de Marin Preda sau de
alţi scriitori pe care i-aţi cunoscut…
I.D. – Am multe amintiri frumoase din lumea
care mi-a fost și îmi este atît de familiară. Desigur
aș putea să vă povestesc o amintire cu Marin Preda
trist și îngîndurat, însingurat, fugit de multimea
care îl astepta. Spre sfîrșitul vieții viața personală
nemulțumitoare și nedreaptă cît și hăituirea lui ca
scriitor dar și ca om îi bruiau toate preocupările ca
niște stavile de suferință. În ziua aceea l-am văzut
acolo singur, parcă rătăcit împuținat fizic, fragil și
pierdut de sine. M-am apropiat cu teamă ca și cum
aș fi vrut să-l ajut dar nu știam cum să nu-i tulbur
momentul de singurătate. Parcă mă aștepta, ca pe
cineva care apare din senin, salvator. M-a luat de
mijloc ca pe o fetiță, mi s-a părut că văd o lacrimă
în ochii lui: “Ei, albinuțo, albinuțo, a naibii mai e
lumea asta!”. Știu că i-am răspuns ceva numai ca să
încerc să-l fac să zîmbească . Mi-a zîmbit printre
lacrimi. Și m-a potopit o tristețe din care nu mă mai
puteam opri. Era atît de nefericit încît am rămas
tăcută, m-am speriat puțin de îndurerarea lui. Îi
priveam mîinile, degetele care parcă se subțiaseră,
chipul palid și atît de slăbit… Nu acceptam pentru
nimic în lume acest trup slăbit, acești ochi melancolici care de fapt vesteau stări maladive și sfîrșitul
care era vai, atît de aproape. Mi s-a părut atunci că
vrea să-mi treacă și mie o parte din amărăciunea
lui, să-i fie mai ușor . Și a reușit.
La fel îmi e de dragă o amintire cu Gabriela
Melinescu, puțin după apariția volumului meu de
debut ,,Furăm trandafiri”, în anul 1967. Aveam
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douăzeci de ani iar ea douăzeci și cinci. Eram două
fete cu plete lungi pe spate, ale ei brune, ale mele,
blonde. Locuia pe atunci, în, de-acum mult comentata, mansardă, cu Nichita. Într-una din zile m-am
hotărît să-i duc cartea cu autograf, eu fiind în Casa
Scînteii și profitînd de faptul că era redactor la
revista Femeia. La redacție nu am găsit-o așa că nu
mi-a trebuit mult pînă am găsit-o acasă. Stăteam
amîndouă pe o canapea într-o camera mică,
vorbind cîte în lună și în stele, mă chestiona despre
poezia mea și ce carte am în pregătire, hotărînd
apoi, fără drept de apel, că această a doua carte a
mea se va numi ,,Jumătate zeu”. Și așa s-a numit.
,,Zînișoara tinereții mele”, așa îmi spunea deși
eram mult apropiate de vîrstă... Mă privea cu atîta
căldură, ochii ei migdalați se îngustau și mai mult
cînd zîmbea, iar fruntea albă ca spuma mării se
pierdea în valurile întunecate ale părului. Și cu tot
cu părul ei întunecat, ființa ei iradia lumină…
De ce să nu evoc aici și cea mai dragă dintre
amintirile mele din lumea literară? Da, prima întîlnire cu Ana Blandiana și Romulus Rusan.
Hotărîsem să ne întîlnim fără să ne cunoaștem, pînă
atunci comunicasem prin corespondență. Se legase
cumva o prietenie între noi. Știu că pînă atunci Ana
Blandiana fusese studentă la Cluj, și venea la
București la facultate . Era anul 1968. Ne dădusem
întîlnire pe o stradă de lîngă Universitate. În
capătul ei erau două hoteluri față în față. Venisem
un pic mai devreme si mă uitam nerăbdătoare spre
celălalt capăt al străzii, dinspre bulevard. Atunci iam văzut. Erau de o frumusețe ireală. El foarte înalt
și subțire, cu plete castaniu – blonde , cu ochi surîzători și cu zîmbetul lui de înger, ea, cu un mers
plutitor, ca pe nori, cu un păr de zînă, lung pînă la
călcîie, cu o siluetă desprinsă din povești. Era o
dimineață însorită cu multă lumină, care trimitea
scînteieri în ferestre și pe trotuare, parcă anume
strălucind pentru întîlnirea noastră. Era ca și cum
ne cunoșteam din totdeauna. Și de atunci, am
rămas prieteni pînă în ziua de azi, desi de cîțiva ani
unul din perechea de îngeri lipsește…

literară?
I.D. – În 1981 am reușit să duc la bun sfîrșit
ediția critică Opere I și II de Emil Botta la Editura
Minerva, text ales, note și variante, unde i-am publicat în integralitate opera poetică . În afara manuscriselor ce mi le încredințase(ultimele poezii) și pe
care le-am publicat în facsimile la finalul celor
două volume de opere , aveam unele fotografii
inedite și cam atît. Poetul nu păstrase nimic din cee
ace ar fi fost interesant pentru istoria literară, așa că
singura soluție a fost să stau cît se poate în secția de
periodice a Bibliotecii Academiei și să copiez de
mînă tot ce găseam publicat de Emil Botta în presa
interbelică. A durat cam un an și jumătate îndelungata căutare cît și copierea capodoperelor, variante
la ce știam din volume. Am dus la bun sfîrșit
această muncă necesară și odată Operele Emil
Botta apărute am aflat la telefon că am primit
,,Premiul Perpessicius”. Era prima mea mea lucrare
de acest fel, o ediție critică nu este un lucru ușor,
dar am învățat în mers și la sfîrșitul ei eram mai
pregătită în domeniul pentru care știința de carte
dar și experiența își spunea cuvîntul. De aceea
acest premiu este foarte important pentru mine.
Desigur, la fel de importante sunt premiile luate dea lungul anilor pentru poezie sau specifice pentru
volume de poezie apărute în diferiți ani.
G.M. –La final, vă rog să oferiţi o invitaţie la
lectură şi sa oferiţi câteva versuri din creatia dvs.
şi pe care v-ar plăcea să le regăsiţi într-un viitor
manual de literatură română pentru liceu…
I.D. – ,,Albastrul verde cît pentru/ Nestematele
coroanei// Roșu atriu rănit/ Rubin înfațetat pe
inimă// Palma aceasta e mîna/ De dăruit/ Cealaltă
liberă culege/lunare văi și sublunare dealuri/ Pe
care ai plutit cîndva/ Înger cu aripi ce-ți acopăr
ochii/Căzînd din cerul îngăduitor// Cînd brațe fără
aripi/ Te cuprind/ Salvîndu-ți pămîntene întrupări”
(Rubin înfațetat pe inimă – din volumul O sută și
una de poezii, Editura Academiei Române 2020).
Interviu de George MOTROC

G.M. – Aţi primit atât de multe premii literare
încât ar trebui să facem un interviu numai despre
acestea, aşa că o să mă mulţumesc să vă întreb
care a fost cel mai important pentru evoluţia dvs.
I N
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Gabriel ARGEȘEANU: V-ați dedicat unei
minuțioase și remarcabile cercetări privind moartea
scriitorului Marin Preda. Pentru dumneavoastră
„moartea lui Marin Preda, ca şi viața lui, continuă să
stârnească semne de întrebare, (...), legat de
circumstanțele în care s-a produs, ci mai ales prin
contextul social-politic în care scriitorul a trăit mai
bine de o jumătate de secol”. Însă certificatul medico-legal de deces pe care l-ați descoperit și opinia, din
1998, a prof. dr. Vladimir Beliș, directorul Institutului
de Medicină Legală „Mina Minovici”, când l-ați
intervievat video, confirmă că: „moartea lui Marin
Preda a fost violentă şi s-a datorat asfixiei mecanice
prin astuparea orificiilor respiratorii cu un corp
moale, posibil lenjerie de pat”. Nici vorbă deci că
Marin Preda ar fi murit sufocat cu propria vomă, cum
s-a spus. Cu toate dovezile din dosarul de cercetare
penală nr. 1595/II/1980 care include și depozițiile
celor audiați, dosar descoperit și publicat de dumneavoastră1, părerile privind moartea lui Marin Preda și
circumstanțele producerii acesteia, rămân împărțite.
Recent, pe 18 mai 2021, managerul Muzeului
Național al Literaturii Române (MNLR), Ioan
Cristescu, la vernisajul expoziției „Remember Marin
Preda – 41. Adevăr şi manipulare privind moartea
scriitorului. Istoria manuscriselor pierdute”, un eveniment inițiat de dumneavoastră, opina: „să reconstituim ce s-a întâmplat atunci, de asemenea, este greu”,
dar „prin ceea ce mi-a arătat şi mie doamna Sipoş,
pentru aceste supoziţii, avem o argumentaţie augmentată”. Preluând din titlul acestei expoziții eveniment, cât este adevăr și cât este manipulare în
moartea marelui romancier?
Mariana SIPOȘ: Totul a fost manipulare și
dezinformare. Am dovedit asta încă din prima ediție
a cărții mele, în 1999. Declarațiile martorilor, scrise
toate după același tipar (indicat de anchetatori) pentru
CONVORBIRI LITERARE

a susține ideea că Marin Preda era alcoolic și umbla
tot timpul beat, aveau drept scop, la comanda anchetatorilor, să confirme opinia (lansată cu mijloacele
specifice de dezinformare ale Securității) că Marin
Preda era atât de beat în seara de 15 mai 1980, încât
a murit înecat cu propria vomă. Spuneți că părerile
sunt împărțite: sunt împărțite din cauza celor care
repetă mecanic (în presa scrisă, audio-video sau pe
internet) această mârșăvie care întinează memoria lui
Marin Preda, fără să se informeze, fără să citească
documentele apărute între timp. Sau și mai ciudat: sa întâmplat să citesc opinia unui critic literar care,
deși comentase cartea mea (la prima ediție) într-o
importantă revistă literară (deci se presupune că a
citit-o), după câțiva ani, scria fără nicio ezitare că
„medicii au confirmat că Marin Preda a murit înecat
cu propria vomă”. Care medici? Când și unde au confirmat acești medici nu mai spune criticul literar respectiv, deși – repet – citise cartea mea unde este
reprodus certificatul medico-legal și unde este transcrisă integral declarația dată de dl. Vladimir Beliș, în
fața camerei de filmat, când i-am solicitat interpretarea acestui document (citit la prima vedere, sub ochii
mei și ai operatorului, pentru emisiunile realizate de
mine la TVR în 1998 – trei la număr. Revenind la
întrebarea dumneavoastră: dosarul întocmit de procuratura comunistă și închis foarte repede este o făcătură și o rușine pentru justiția din România.
G.A.: Sorin Preda, fiul lui Alexandru (Sae)
Preda, nepotul lui Marin Preda, povestea că: „după
fiecare roman nou apărut, scriitorul trecea printr-o
violentă depresie post-partum. Brusc, romancierul
devenea vulnerabil, bântuit de gânduri negre, înclinat spre excese, mereu într-o acută nevoie de
afecțiune și protecție. Cam asta s-a întâmplat după
„Cel mai iubit dintre pământeni”, și, din păcate,

13

nimeni nu a intervenit la timp. Eu cred că Marin știa
că va muri.”2 L-ați cunoscut și dumneavoastră pe
Marin Preda; cât de reală credeți că este o asemenea imagine a unui scriitor vulnerabil după
apariția fiecărei cărți, care ar fi trebuit protejat?
M.S.: L-am cunoscut și pe Marin Preda, l-am
cunoscut și pe Sae, fratele lui, am fost chiar și la
Bacău, unde locuia, cu o echipă de filmare. Tot atunci,
am stat de vorbă și cu celălalt fiu al lui, fratele lui
Sorin Preda, se numea tot Marin Preda (Marinică pentru cei din familie), student în 1980 la București. El a
fost primul dintre rudele scriitorului care a ajuns la
Mogoșoaia când a aflat de moartea lui și deci mărturia
lui mi s-a păru foarte importantă. Convorbirea cu ei a
fost inclusă în emisiunile tv de care vorbeam, dar este
reprodusă și în carte. L-am cunoscut bine și pe Sorin
Preda, chiar am și vorbit la lansarea ediției a doua a
cărții lui „Moromeții, ultimul capitol”. Dumnezeu săi odihnească în pace pe toți trei (tatăl și cei doi fii),
niciunul nu mai este în viață. Dar cu multe din
afirmațiile lui Sorin nu am fost de acord. Nu știu cât
de mult i-a stat în preajmă lui Marin Preda (chiar el
spune în prefața cărții sale, repetând ca un laitmotiv:
„Am puține amintiri cu Marin Preda”). Nu știu cât de
bine i-a cunoscut „depresiile”. E adevărat: Marin
Preda a suferit de depresii puternice, dar în tinerețe, a
fost internat în spital în două rânduri, dar asta s-a
întâmplat fie când primele lui scrieri erau atacate în
presă că nu sunt suficient de „pe linie”, fie în urma
unor traume personale cum a fost despărțirea de
Aurora Cornu, prima lui soție. Vorbind de cărți, mă
refer la volumul de debut „Întâlnirea din Pământuri”
supus unor severe critici proletcultiste, dar – nu o să
vă vină să credeți – până și nuvela „Ana Roșculeț”
(1949), considerată o concesie făcută regimului comunist, a fost ținta unei campanii de contestare, cu cronici literare agresive, cu scrisori revoltate de la „oamenii muncii”, culminând cu o ședințe de înfierare cu
participarea muncitoarelor de la Filatura Română de
Bumbac și apoi cu o alta de la Uniunea Scriitorilor (a
se vedea relatarea cazului în Literatura în totalitarism,
1949-1951, de Ana Selejean, Editura Thausib, 1994,
volum reeditat la Editura Cartea Românească în
2008). Dar poate lovitura cea mai puternică a venit
chiar de la prietenul său, care îl ajutase să debuteze,
poetul Geo Dumitrescu, într-o cronică din revista
„Flacăra” (publicată în două numere, 12 și 13 din
1950.) Citez doar câteva fragmente: „Lupta de clasă
este o realitatea pe care Marin Preda o trece cu vede14

rea aproape total în cartea sa. (...) Nici efortul uriaș al
construirii socialismului nu se prea vede în carte. (...)
Procesul muncii nu se află nici el pe primul plan al
cărții” Asemenea avalanșă acuzații (ca și noianul altora asemenea, prezentate prin efortul admirabil de cercetare a presei vremii de către Ana Selejean, în capitolul „Cazul Ana Roșculeț” al cărții sale) nu poate
stârni azi decât hohote de râs. Nu însă și lui Marin
Preda, în anii aceia, când era chinuit de întrebarea „ce
să scriu?”, astfel încât să-și poată croi un drum liber în
literatura care nu mai putea exista fără a urma
indicațiile prețioase ale partidului comunist. Este cert
că Marin Preda a trecut printr-o criză de creație după
această campanie dusă împotriva sa. Eu l-am cunoscut
pe Marin Preda la începutul anului 1974. Nu mi s-a
părut că, în 1975, după apariția romanului Delirul, ar
fi trecut prin vreo depresie, chiar dacă romanul a fost
atacat și în Literaturnaia Gazeta de la Moscova și în
Der Spiegel, în Germania de Vest. Dimpotrivă, succesul de librărie uriaș, receptarea masivă în presa din
țară și din străinătate (nu mă refer doar la cele două
cronici citate mai sus, sunt în posesia unei scrisori inedite a lui Marin Preda în care vorbește – nu fără
satisfacție – și de alte cronici din străinătate) nu aveau
de ce să-i creeze o stare de depresie. Deși nu a mai
afirmat public (dintr-o anumită prudență) că va scrie
totuși volumul doi al Delirului, știu din convorbirile
cu el (dar și din alte mărturii la care am avut acces) că
începuse să se documenteze, consultând memorii,
mărturii și arhive despre perioada care a urmat instalării regimului comunist, cu tancurile sovietice în țară.
Eu chiar nu înțeleg ce a vrut să spună Sorin Preda scriind: „Brusc, romancierul devenea vulnerabil, bântuit
de gânduri negre, înclinat spre excese, mereu într-o
acută nevoie de afecțiune și protecție.” Și îmi pare rău
că trebuie să spun asta când el nu mai trăiește pentru a
discuta, în spiritul lui Marin Preda, pe ce se bazează,
despre ce excese, despre ce fel de gânduri negre e
vorba? Că avea nevoie de afecțiune? Toți avem. Că
avea nevoie de protecție? Ce fel de protecție? În fața a
ce? Și cine să-l protejeze pe Marin Preda, când numele lui oferea, prin el însuși, protecție altor scriitori, la
Editura Cartea Românească sau la Uniunea
Scriitorilor unde era vicepreședinte.
„S-a lucrat legendat (sub acoperire) la
pregătirea motivării dispariției lui Marin Preda”
G.A.: Ce s-a întâmplat totuși după apariția
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romanului „Cel mai iubit dintre pământeni”?
Pentru că există și o altă părere diferită de cea a lui
Sorin Preda. Intervievată chiar de el, în volumul
„Moromeții.
Ultimul
capitol”,
Magdalena
Bedrosian, care a fost redactorul romanului Cel mai
iubit dintre pământeni, spune: „Preda trăia o stare de
bucurie neîmpărțită, necontrazisă. L-am întrebat
atunci de ce-l bucură atât de mult apariția acestei
cărți, doar mai cunoscuse în viața lui mari succese.
Mi-a răspuns că era pentru prima oară când încerca
un sentiment de glorie”.
M.S.: Cine nu a trăit perioada aceea nu poate
înțelege ce fenomen a însemnat publicarea romanului „Cel mai iubit dintre pământeni”. Era subiect de
conversație în toate mediile sociale și toată lumea
voia să intre în posesia lui. Epuizat însă rapid din
librării, ajunsese să se vândă direct din depozitul
Editurii Cartea Românească, doar celor care, într-un
fel sau altul, ajungeau să primească un bon de mână
semnat chiar de Marin Preda. Florin Iaru poate depune mărturie, la el ajungeau acele bilețele, pentru că el
domnea pe atunci peste comorile din acel depozit.
Marin Preda era, firesc, cum nu se poate mai fericit,
așa cum confirmă și Magdalena Bedrosian. Era
încântat de scrisorile pe care le primea de la
cunoscuți și necunoscuți care îi citiseră cartea. Cu o
săptămână înainte de moartea sa, pe 7 mai, am fost
împreună în vizită la pictorul Florin Niculiu, voiam
eu ca acești doi mari artiști să se cunoască. Până și-a
încheiat el treburile la editură, mi-a dat să citesc două
dintre aceste scrisori, una era de la scriitorul Petre
Anghel, alte de la însuși George Macovescu,
președintele Uniunii Scriitorilor, fost ministru de
externe. Pe fața lui Marin Preda, când mi-a dat scrisorile, chiar se citea un aer de triumf. Am plecat la
Florin Niculiu cu un taxi, plouase puțin și totul era
proaspăt, curat, ne apropiam de zona în care se afla
atelierul lui Florin Niculiu, pe strada Șerban Vodă, și
la un moment dat, Marin Preda a spus: „Uită-te și tu
ce oraș frumos e Bucureștiul! Nu știm să ne bucurăm
de ce avem!” Începuseră demolările lui Ceaușescu și
nu soarta proprie îl preocupa pe Marin Preda, ci soarta orașului! A fost o întâlnire memorabilă, cei doi
comunicând perfect din prima clipă. La un moment
dat, a venit în vizită și Osvald Teodoreanu (băiatul
lui Ionel Teodoreanu și frate geamăn al pictorului
Afane Teodoreanu), care avea aceeași vârstă cu
Marin Preda, și împreună au depănat amintiri din
tinerețea lor, când Ionel Teodoreanu încă mai trăia și
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era idolul tuturor tinerilor care citeau „La Medeleni”.
Nici urmă de gânduri negre, au povestit, au râs, au
vorbit despre literatură, despre pictură, despre muzică. Și de băut, dacă e să vorbim și de băutură, timp
de mai bine de patru ore, trei bărbați abia dacă au terminat o sticlă de vin, adusă de Marin Preda din seiful
care se afla în biroul lui. Ce am înțeles însă abia după
ce am descoperit dosarul de cercetări penale de la
procuratură a fost că, profitând de această stare de
„glorie”, de euforie în sensul bun al cuvântului, s-a
lucrat legendat (sub acoperire) la pregătirea motivării dispariției lui Marin Preda. Apăruseră tot felul de
noi admiratori în preajma lui, medici, procurori, ba
chiar, cum aveam să descopăr ulterior, într-o mărturie a lui Radu F. Alexandru, și un general de securitate în rezervă, care ocupa cu o funcție aparent
inofensivă la acea dată (aceea de președinte al
Automobil Clubului Român, dar reactivat în SRI
după 1989 de către Virgil Măgureanu). Îl vizitau la
editură în timpul programului, continuând să rămână
în biroul lui Marin Preda și după program, având
grijă astfel să-i izoleze astfel pe vechii prieteni ai lui
Marin Preda, care aproape nu mai puteau intra la el.
Sunt lucruri pe care mi le-a confirmat, tot în
declarații filmate, credincioasa secretară a lui Marin
Preda, doamna Cleopatra Stănescu. Mai mult, sub
pretextul entuziasmului lor în urma citirii romanului,
îl invitau ba la unul, ba la altul acasă, unde se aflau
mesele gata întinse, aprovizionate din belșug cu sticle de băutură. Știu asta chiar de la Marin Preda. Ce
nu știa însă Marin Preda e că a doua zi, gazdele și
ceilalți meseni aveau grijă să povestească în dreapta
și în stânga cât de mult băuse Marin Preda în seara
respectivă. Lucrau profesionist la crearea imaginii
unui Marin Preda care, de la apariția romanului Cel
mai iubit dintre pământeni, ar umbla numai beat,
imagine care apare în toate declarațiile martorilor de
la dosar, nu are importanță că era vorba de scriitori
sau de portarul de la Mogoșoaia sau de femeia de
serviciu de la editură. Unde, de altfel, tot conform
declarațiilor secretarei lui, dar și ale Magdalenei
Bedrosian, nimeni nu l-a văzut beat vreodată pe
Marin Preda în timpul programului de la editură.
G.A.: Conform mărturiei dramaturgului Radu F.
Alexandru, Marin Preda i-ar fi spus în după-amiaza
zilei de 15 mai, la telefon: „Copile, sunt terminat!”.
Pe de altă parte, după trecerea anilor, Sae Preda și-a
nuanțat declarațiile: „Nici eu, nici el (Marin Preda),
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nu reușeam să ne dăm seama dacă suntem cu adevărat urmăriți”. Acestor mărturii li se adaugă dezvăluirile publicate de dumneavoastră în cartea-document
Dosarul „Marin Preda”. Considerați că Marin
Preda se simțea amenințat, eliminarea sa fiind
doar o problemă de timp?
M.S.: E absurd să crezi, cum susține Sorin Preda,
că „Marin Preda știa că va muri”, bazându-se pe
horoscoape, contra-horoscoape, pe sentimentele și
presentimentele unuia sau altuia. Dacă s-a simțit
amenințat, asta s-a întâmplat doar cu puțin timp
înainte de moarte. Am reprodus în carte mărturia
scrisă a lui Cornel Popescu care aflase chiar de la
Marin Preda că băieții lui erau urmăriți pe stradă de
o mașină roșie. Dacă se temea, se temea pentru copiii
lui, fără să știe că tactica intimidării de acest gen
făcea parte tot din arsenalul celor care i-au dorit
sfârșitul. Pentru că redactorul șef al editurii, Cornel
Popescu, cu puțin înainte să moară și el, mi-a spus
clar, fără nicio umbră de îndoială, că Marin Preda a
fost ucis. Confesiunea lui e înregistrată audio. (A
refuzat filmarea și participarea la emisiunile mele,
spunând că încă îi era teamă să vorbească public despre acest crunt adevăr). În dosarul întocmit de procuratură, din însemnările unui investigator (presupus
de la Securitate) apare și informația că în chiar
dimineața zilei de 15 mai 1980, Marin Preda fusese
împreună cu soția la Procuratură unde depuseseră o
plângere. Am informații despre ce conținea acea
plângere, dar atâta timp cât Elena Preda nu va confirma sau atâta timp cât acest document nu va ieși la
iveală, nu mă hazardez în ipoteze. Nu sunt adepta
conspirațiilor, a lichidării la comandă de la nivelul
cel mai înalt din stat, dacă se va dovedi vreodată că
a fost ucis – și eu nu pun nicio secundă la îndoială
mărturia lui Cornel Popescu, pe care l-am cunoscut,
de asemenea, foarte bine – pe Marin Preda nu l-au
ucis nici rușii, nici Ceaușescu, nici Securitatea în
ansamblul ei. Aș spune mai degrabă că a fost – folosind o sintagmă folosită azi – un grup infracțional
organizat.
G.A.: V-am adresat aceste întrebări plecând de la
un răspuns pe care l-am primit de la Dan C.
Mihăilescu: „Ca și în cazul lui Eminescu și Nicolae
Labiș, ideea asasinării lui Marin Preda „din înalt
ordin” (cum se spunea în anii lui Carol al II-lea, I.G.
Duca și C.Z. Codreanu) este o aberație, un delir, o
diversiune care servește mai multor interese (partid,
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Securitate, culise editorial, gazetărie de scandal). Cu
totul altceva va fi fost la Ioan Petru Culianu, altceva
cu Corneliu Dima Drăgan, ca să nu mai vorbim de
Pompiliu Marcea. Una peste alta, moartea lui Marin
Preda, ca și a lui Nichita Stănescu, Virgil Mazilescu,
Mariana Marin, Nicolae Velea, Ion Stratan – morți
înfiorător de simbolice pentru mizerabila agonie a
comunismului valah și a (auto)hărțuirii organismului
artistic – sunt tot atâtea pledoarii subtextual-acuzatoare în egală măsură pentru defunctul sistem politic
și pentru nefericitele, eternele ispite ale boemei artistice”.3 Dan Claudiu Tănăsescu vă explica dumneavoastră că: „n-a fost o moarte violentă. A fost violentă prin modul cum s-a produs, dar nu în urma unor
violențe”. Totuși, echimozele existente pe fața scriitorului decedat, evidente în fotografiile realizate de
procurori și depuse la dosarul de cercetare, poziția
nefirească a corpului pentru o moarte prin asfixie cu
propria vomă, graba de a finaliza acest dosar, distrugerea or ignorarea unor probe în timpul anchetei și
„ocolirea” unor persoane ale căror declarații (cea a
secretarei Cleopatra Stănescu) ar fi putut da o altă
perspectivă anchetei, lipsa unei reacții oficiale în
acest caz, sunt suficiente indicii care să conducă la
ideea unei morți suspecte. Considerați ca fiind
oportună redeschiderea dosarului de cercetare
penală? Ce probe pot fi invocate în declanșarea
unui astfel de demers juridic?
M.S.: Dan C. Mihăilescu este și el victima manipulării de care v-am vorbit când scrie despre „autohărțuirea organismului artistic” și în niciun caz nu
sunt de acord cu înserierea lui Marin Preda în lista pe
care o întocmește. Marin Preda nu era un boem, nuși petrecea zilele și nopțile cu sticle de băutură în
față, Marin Preda conducea editura cea mai prestigioasă din România, Marin Preda stătea, în singurătatea camerei lui de la Mogoșoaia, la masa de scris,
zilnic, cel puțin șapte-opt ore, cum altfel ar fi putut
scrie peste o mie trei sute de pagini ale ultimului său
roman în mai puțin de trei ani? Cât despre Dan
Claudiu Tănăsescu, el a contestat, în direct, într-o
emisiune a mea la care l-am invitat, până și concluzia
unui expert de talia medicului legist Vladimir Beliș,
care după o experiență de peste patruzeci de ani în
domeniu, spunea clar că în niciun caz nu poate fi
vorba asfixiere cu propria vomă. Răspunzând întrebării dumneavoastră, da, în urma consultării cu mai
mulți juriști, cred că dosarul de cercetare penală
poate fi și trebuie redeschis. Și adaug aici și opinia
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criticului Nicolae Manolescu, care scria în cronica la
ediția I a cărții mele: „Cartea ne obligă să ne punem,
totuși, întrebarea dacă Preda a murit pur şi simplu,
din cauze pe care legiștii le scriu negru pe alb, sau
dacă a fost asasinat, așa cum ne pot îndemna să credem unele mărturii, mai vechi sau mai noi, sau unele
inexplicabile potriveli ale faptelor. D-na Sipoș are
prudența de a nu răspunde tranșant, deși d-sa a a pus
cap la cap cele mai numeroase și utile informații
legate de moartea scriitorului. Și cred că e
îndreptățită să spună că problema ține de alte
competențe decât acelea ale unui jurnalist care face o
anchetă sau ale unui critic literar. În ce mă privește,
sunt la fel de prudent și cred că ar cam fi timpul ca
Parchetul să dispună o cercetare profesionistă spre
profitul istoriei literare, căreia nu-i este indiferent
dacă un mare scriitor a murit ori a fost omorât. (...)
Să nu fie în tot Parchetul General nici un cititor al
romanelor lui Preda care să se autosesizeze?”
„Trecuseră aproape 20 de ani de la moartea
lui Marin Preda și lui Cornel Popescu
încă îi era teamă să vorbească”
G.A.: Pentru Sorin Preda: „povestea cu valiza era
mult exagerată și scoasă din context. Ea arată câtă
dreptate avea Marin Preda să se teamă de soarta
manuscriselor și scrisorilor lui (…) Valiza cu pricina
era importantă mai mult pentru tatăl meu (Sae
Preda), care a luat rugămintea lui Marin (aceea de a
avea grijă de valiză) ca pe o dorință testamentară. În
ziua morții, tatăl meu a mers la editură pentru a verifica dacă celebra valiză se află în seiful directorului,
așa cum lăsase vorbă la secretară (Marin punea tot
timpul răul înainte). În biroul de la Cartea
Românească au intrat directorul adjunct Cornel
Popescu, un procuror, doi securiști și cineva de la
Uniune parcă. După aproape o oră, pe ușă a apărut
dl. Popescu, care, vizibil jenat, s-a scuzat față de tatăl
meu, anunțându-l că în seiful cu pricina nu s-a găsit
nimic (…) Ulterior, într-o discuție privată,
Macovescu (președintele Uniunii) a recunoscut că
băieții caută caiete și însemnări ale scriitorului; că, la
furie, artiștii devin critici și protestatari; că aceste
răbufniri umorale pot să încapă pe mâinile
dușmanilor, fiind folosite împotriva poporului român
etc”. A existat sau nu acea valiză cu documente a
lui Marin Preda?
M.S.: Dumneavoastră, care ați citit cartea mea,
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știți foarte bine că aceeași întrebare i-am pus-o și eu
fratelui lui Marin Preda, când m-am dus special la
Bacău, în 1998, cu o echipă de filmare, pentru a sta
de vorbă personal cu el. E vorba de singurul interviu
televizat luat lui Alexandru Preda, adică exact tatălui
lui Sorin Preda. Dar aș vrea mai întâi să-mi permiteți
un comentariu: am impresia că mi-ați solicitat acest
interviu pentru a mă pune să comentez opiniile altora
despre un aspect sau altul al vieții și morții lui Marin
Preda. Nu am nimic împotrivă, dar faptul că Sorin
Preda nu mai trăiește și deci nu mai poate intra în
dialog cu mine ar putea lăsa impresia că nu urmăresc
altceva decât să-l contrazic, să minimalizez ce a spus
el. Dar nu eu îl contrazic, îl contrazic documentele
descoperite de mine (și publicate încă din 1999) referitoare la manuscrisele lui Marin Preda, îl contrazice
chiar tatăl său în interviul pe care mi l-a dat la Bacău
și în care vorbește și de amintita valiză cu manuscrise, îl contrazice și secretara lui Marin Preda, doamna
Cleopatra Stănescu, care invitată în direct la mine în
emisiune, tot în 1998, a spus povestea acelui geamantan cumpărat chiar de ea la rugămintea lui Marin
Preda, singura care avea cheile de la fișetului metalic
din biroul lui Marin Preda unde se păstra valiza respectivă. Este adevărat că Sae a avut în locuința sa de
la Bacău o valiză încredințată de Marin Preda, cu
diverse documente, scrisori, fotografii, caiete de
însemnări, pagini răzlețe de jurnal, dar asta se întâmplase demult, după ce divorțul de Aurora a devenit
realitate și scriitorul urma să se căsătorească sau se
căsătorise deja cu cea de-a doua soție, Eta Preda,
deci la începutul anilor 60. Când Marin Preda a
devenit director la Editura Cartea Românească, după
1970, i-a cerut înapoi lui Sae valiza respectivă spunându-i că acum are unde să o păstreze. Asta, repet,
o spune Sae, în convorbirea înregistrată video, difuzată în emisiunea mea „Dreptul la adevăr” de la
TVR, dar transcrisă și publicată și în carte. Numai că
vechea valiză devenise neîncăpătoare (se adunaseră
alte caiete de însemnări, alte fotografii, alte manuscrise ale cărților sale, alte scrisori, multe de la Eta,
divorțase și de ea și era deja cu Elena Preda). În plus,
pierduse cheile de la valijoara de la Sae (termenul de
„valijoară” e folosit de doamna Stănescu) și chemase
un mecanic să forțeze broasca și să o deschidă. În
aceste condiții, a rugat-o pe doamna Cleopatra
Stănescu să se ducă împreună cu șoferul editurii și să
cumpere un geamantan mai mare în care Marin
Preda a aranjat tot ce considera el păstrat închis în
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acel geamantan. Inițial a scris pe un bilet pe care l-a
lipit pe geamantan numele lui Eugen Simion, spunând că la el ar trebui să ajungă acel geamantan, dacă
„i s-ar întâmpla ceva”. Mă gândesc că, în 1970,
Marin nu avea de ce să se teamă, l-a întrebat și
doamna secretară: „Ce să vi se întâmple, domnule
Preda?”, cred că el se gândea în primul rând la un
accident de mașină, puțină lume mai știe că Marin
Preda avea carnet dde conducere, dar se temea de
accidente, purta ochelari cu multe dioptrii, dar își
conducea propria mașină, un Fiat 1500, deși în ultimul timp, apela la șoferul editurii, tocmai pentru că
avusese un accident, pe polei, sub podul de la
Mogoșoaia. Doamna Stănescu a mai a adăugat că
totuși, cam cu un an înainte de moarte, Marin Preda
și-a schimbat opțiunea, au deschis împreună fișetul,
a rupt biletul cu numele lui Eugen Simion și a scris
altul, cu numele și adresa fratelui său de la Bacău.
Când procuratura a făcut inventarul tuturor lucrurilor
din biroul de la editură, în data de 28 mai 1980, biletul s-a găsit, apare în procesul verbal de inventar
reprodus în cartea mea la pagina 116 (în ediția a
doua). Dar tot în dosarul de la procuratură, se află și
însemnările unui ofițer de securitate care conțin un
„plan de măsuri” în care se prevedeau: „identificarea, inventarierea și ridicarea manuscriselor, jurnalelor și documentelor oficiale provenite de la arhive
naționale, precum și a altor materiale de interes operativ”. În acest scop, se prevede că „acțiune se va
desfășura legendat în mai multe locuri, printre care și
Cartea Românească în ziua de 22 mai, a.c. Ce
înseamnă asta? Că înainte de inventarul din 28 mai,
realizat de procurorul-șef al municipiului București,
în prezența unui procuror de la Procuratura
Generală, a lui Laurențiu Fulga, vicepreședinte al
Uniunii Scriitorilor, Gh. Canja, inspector general la
Consiliul Culturii și Educației Socialiste și a lui
Cornel Popescu, redactor șef la editura Cartea
Românească, în biroul lui Marin Preda de la editură
s-a pătruns legendat (în secret, sub acoperire) încă
din 22 mai, când a fost deschis și seiful „pentru
inventariere”, etc. Este posibil ca atunci să fi fost
sustras și geamantanul de care vorbește doamna
Cleopatra Stănescu, lăsându-se doar biletul cu numele și adresa lui Alexandru Preda. Revenind la
declarațiile lui Sorin Preda pe care le reproduceți și
pe care le citesc prima oară, dacă tot facem istorie
literară, se impun câteva corecții: Alexandru Preda
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nu avea cum să ajungă la editură „în ziua morții”.
Locuia la Bacău, ajunge la București abia a doua zi,
sâmbătă, declară asta și în interviul amintit. În ziua
morții lui Marin Preda, pe 16 mai, toată procuratura
era la Mogoșoaia, tot acolo era și Cornel Popescu,
dădea și el declarație scrisă procuraturii pentru că el
(împreună cu Dan Claudiu Tănăsescu) îl descoperise
mort pe Marin Preda. În fine, Cornel Popescu nu era
director adjunct, ci redactor șef al editurii Cartea
Românească.
G.A.: „Unde sunt manuscrisele lui Marin
Preda?” este întrebarea pe care o lansați public în
cartea „Dosarul Marin Preda”. Totodată publicați
procesul-verbal încheiat între procurorul Ion
Ungureanu și Cornel Popescu, redactor-șef al
Editurii „Cartea Românească”, căruia i s-au predat
manuscrise aparținând lui Marin Preda. La 22 de ani
după lansarea publică a acestei întrebări (privind
manuscrisele) în „Dosarul Marin Preda” și la 41 de
ani de la moartea marelui romancier, faceți un gest
de mare noblețe, predând trei manuscrise inedite
celor doi fii ai lui Marin Preda, Alexandru și Nicolae,
în cadrul evenimentului expozițional de care aminteam. Inventarierea acestor manuscrise o regăsim și
în procesul-verbal menționat anterior. Care este
istoria acestor manuscrise dispărute? Cum și de
la cine ați reușit să le recuperați?
M.S.: Este o poveste foarte lungă, o voi spune în
noua mea carte pe care o pregătesc pentru a marca
împlinirea a 100 de ani de la nașterea lui Marin
Preda, anul viitor, pe 5 august. De altfel, cele două
evenimente pe care le-am inițiat și organizat anul
acesta, cu sprijinul Muzeului Național al Literaturii
Române (unul când s-au împlinit 41 de ani de la
moarte, altul când s-au împlinit 99 de ani de a
naștere) au fost eveniment-pilot în deschiderea
Anului Centenar Marin Preda. Așa este cum
menționați: manuscrisele au rămas în custodia editurii Cartea Românească, mai concret în păstrarea lui
Cornel Popescu. Cum în vâltoarea a ceea ce s-a
petrecut în decembrie 1989, s-a spus că nu s-a păstrat
arhiva Uniunii Scriitorilor, mulți au crezut că manuscrisele au fost sustrase sau pur și simplu „s-au pierdut”. Numai că – mă gândesc acum – ar trebui să fim
recunoscători lui Cornel Popescu: după câțiva ani de
la moartea lui Marin Preda, cu puțin înainte de 1989,
a fost destituit, fără vreo explicație, din funcția pe
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care o avea la editură și trimis pe un post minor la
Centrala Cărții (nu mai știu exact cum se numea
instituția respectivă, avea în subordonare librăriile
din întreaga țară pe vremea comunismului). În tot
acest timp, și el și atâția alții scriau întrebându-se
unde or fi dispărut manuscrisele lui Marin Preda.
Singurul care știa unde sunt – aveam să aflu cu uimire în 1999 – era chiar Cornel Popescu. După ce am
descoperit dosarul de la procuratură și am vrut să-l
determin să participe la o emisiune tv realizată de
mine, m-a invitat acasă, la Mogoșoaia, am stat de
vorbă îndelung pe terasa noii lui case. A refuzat categoric. Mi-a spus că-i este teamă. (Trecuseră aproape
douăzeci de ani de la moartea lui Marin Preda și lui
încă îi era teamă să vorbească!) Dar că are ceva pentru mine. Am intrat în casă, într-un dormitor. A deschis ușa unei noptiere: acolo erau teanc toate manuscrisele descrise în inventarele întocmite de procuratură. Vă imaginați cât de surprinsă am fost. Mi-a
mărturisit că atunci când a aflat că va fi destituit de
la editură, a trebuit să ia singur o decizie, toate exemplarele din procesele verbale care-i fuseseră
încredințate se aflau la el, într-un seif, împreună cu
manuscrisele, nu mai știa nimeni de ele, singurul
care fusese martor, Laurențiu Fulga, murise și el, așa
că a hotărât să ia totul acasă. A păstrat secretul, gândindu-se să i le încredințeze cândva lui Eugen
Simion. Când a aflat din interviul tv cu doamna
Stănescu, realizat de mine, că Marin Preda (din motive numai de el știute, dar pe care eu pot să le bănuiesc) își schimbase hotărârea, fără ca Eugen Simion
să știe și fără ca Marin Preda să-i dea de înțeles că
relațiile dintre ei nu mai erau aceleași, Cornel
Popescu a hotărât să mi le dea mie, ne cunoșteam
încă de când trăia Marin Preda, era chiar o foaie
deasupra teancului de manuscrise cu numele meu,
am prezentat-o în conferința de presă de la Muzeul
Literaturii, împreună cu alte însemnări manuscrise
ale lui Cornel Popescu: același scris, același tip de
hârtie îngălbenită de vreme, etc. Mărturisesc că am
fost derutată, mai ales că mi-a spus să le dau băieților
lui Marin Preda, dar nu atunci, ci după douăzeci de
ani, că nu vrea ca el și familia lui să aibă de suferit în
vreun fel. I-am spus că nu înțeleg de ce se teme atât
de mult și de cine se mai teme după atâta timp. A
insistat să le iau pe toate, mașina mea era la poartă,
le-aș fi putut transporta ușor, dar n-am luat decât primele caiete din teancul acela, să văd despre ce e
vorba, să le confrunt cu inventarele procuraturii. ICONVORBIRI LITERARE

am spus că o să revin să ne sfătuim cum e mai bine
să procedăm, că ar fi bine să se elibereze de teamă,
să spună tot ce știe, și despre moartea lui Marin
Preda, și despre manuscrise. A făcut infarct după
foarte puțin timp stând pe terasă, așa mi s-a spus. Ma anunțat doamna Constanța Vulcănescu, omul care
era tehnoredactorul tuturor volumelor care apăreau
la Cartea Românească. Am fost împreună la slujba
de înmormântare de la biserica din curtea Palatului
Mogoșoaia, la câteva sute de metri de camera în care
murise Marin Preda. Știu și ce s-a întâmplat după
aceea cu restul manuscriselor, dar voi povesti în viitoarea mea carte. Băieților lui Marin Preda le-am
vorbit despre existența acestor trei caiete, dar nu
știau întreaga poveste. Am vrut să-i respect dorința
lui Cornel Popescu, predarea manuscriselor ar fi trebuit să aibă loc anul trecut, dar din cauza pandemiei
nu am putut organiza nimic în timpul stării de
urgență. Am amânat pentru anul acesta și am vrut să
fie în cadrul unui eveniment public, tocmai pentru a
pune capăt și mistificărilor care circulă și în cazul
manuscriselor, nu doar despre moartea lui Marin
Preda. Și dezvăluirile vor continua.
Interviu realizat de Gabriel ARGEȘEANU
Note:
1. Mariana Sipoș, Dosarul Marin Preda, viața și moartea unui scriitor în anchete, procese-verbale, arhive ale
Securității, mărturii și foto-documente, Ediția I: Editura
Amarcord, 1999, ediția a II-a: Editura Eikon, 2017.
2. Marin Preda. Confesiune și romanesc. Volum dedicat împlinirii a 35 de ani de la moartea scriitorului (volum
editat de Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman), ediție îngrijită de Stan V. Cristea, Ed. Aius, Craiova, 2015; Gabriel
Argeșeanu, Marin Preda. Dialoguri, amintiri, confesiuni,
Editura Tipoalex, Alexandria, 2015.
3. Marin Preda. Confesiune și romanesc. Volum dedicat împlinirii a 35 de ani de la moartea scriitorului (volum
editat de Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman), ediție îngrijită de Stan V. Cristea, Ed. Aius, Craiova, 2015; Gabriel
Argeșeanu, Marin Preda. Dialoguri, amintiri, confesiuni,
Editura Tipoalex, Alexandria, 2015.
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Constantin BOSTAN
4. Cazul Gheorghe Bogaci
– Înţeleg, domnule Spiridon Vangheli, că în stânga
Prutului erau mai multe şi mai mari opreliştile vizând
fiinţa naţională şi limba română decât cele „pur”
ideologice... Cum spuneaţi mai devreme: de un birocrat se mai putea vorbi, dar de un român și de o limbă
română – ba!
– Da, se făcea teribilă ideologie pe seama limbii!...
La început, când i-am introdus pe clasicii români şi
alţi câţiva scriitori din dreapta Prutului în culegeri deale mele pentru copii, a fost un nou motiv de discuţii
și de opreliști: „Nu-s de-ai noştri”!... Era o chestiune
de „orientare”, de ideologie „naționaă”, vasăzică...
Iaca, absurdităţi şi piedici de tot felul. Pe subiecte şi
teme din astea unii sufereau, iar alţii se ridicau în
scaune...
Petru Lucinschi1, care ajunsese şef de secţie la
Comitetul Central pe când Grigore Vieru a publicat
Curcubeul într-o cărticică foarte veselă [Trei iezi,
1970], a şi reacţionat, criticând aspru autorul
(„demascându-l” chiar) că înfățișează de fapt steagul
românesc2. Îndată i-au scos cartea din librării. La fel,
cum v-am spus, când mi-a apărut și mie Ministrul
bunelului [1971, continuând Isprăvile lui Guguţă] şi a
văzut că băiatul acesta s-a dus în seara de Ajun al noului an cu uratul, a găsit şi-aici ceva „compromiţător”.
Chipurile, Guguţă arunca o pată pe obrazul „copiilor
sovietici moldoveni”, fiindcă umbla „cu cerşitul”
după nuci şi colaci! Puteţi înţelege că pe atunci era
interzis copiilor mersul cu uratul?
E greu de înşirat toate capcanele şi blestemăţiile
ce se făceau în jurul limbii noastre. Iată: când urma să
pleci undeva peste graniţă, aveai de completat un formular; dacă, ferească Sfântul, nu treceai la „inostrannîie iazîki” (limbi străine) şi limba română, apoi nici
că mai plecai!...
Mereu era chestia asta, că „limba moldovenească”
e un idiom distinct, altceva decât limba română, că
alfabetul nostru trebuie să fie cel slav şi nu cel latin.
Vigilenţa se manifesta sistematic, inclusiv prin punerea în discuţie a celor care „călcau strâmb” sau doar
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erau bănuiţi/pârâţi că subminau „poziţia partidului”...
Se făceau adunări demascându-i: ba că unul scrie la
neamuri cu alfabet latin, ba că altul ridică în slăvi
limba română... Pe Mihai Cimpoi l-au acuzat că stă
închis în casă și citește ziare românești!... Şi cine erau
cei care puneau pe tapet aşa ceva? Cei care urmăreau,
cu orice preț, să se ridice în carieră... De, canalie te
făceai singur, nu te făceau alţii. Dacă vroiai Volgă ori
Ceaikă, maşini ce erau pe atunci Mercedes-urile noastre, plăteai cu obrazul (ori chiar cu sufletul!) şi... le
aveai! Numai că ajungeai astfel de călcai pe cadavre...
Aşa a fost şi în cazul omului de ştiinţă Gheorghe
Bogaci3...
– Academicianul Virgil Cândea, care în 1977 l-a
invitat pe ilustrul filolog în România pentru o lună de
zile, i-a făcut cândva o evocare... Așa am aflat și cum
a reuşit să-şi transforme exilul la Irkutsk într-o utilă
muncă de cercetare a unor importante manuscrise
româneşti (între care şi unul al lui Milescu Spătarul!).
Biblioteca ştiinţifică de acolo era deci o vie dovadă a
câtă intelectualitate fusese surghiunită-n Siberia încă
din anii Imperiului. În ce împrejurări l-aţi cunoscut
pe Bogaci?
– Tocmai devenisem redactor la Cartea
Moldovenească. Era în 1961, iar lui îi apăruse o carte
foarte interesantă: Din traista cu vorbe. Ca și cercetător la secţia de folclor a Institutului de Limbă şi
Literatură, era foarte preocupat şi de evoluţia cuvintelor, a expresiilor, de sensurile şi istoria lor. Nici nu a
apărut bine cartea aceea, că unul, Mateiaş (de la
Comitetul de presă), s-a şi dus la Comitetul Central al
partidului. Și ce „demasca”? Păi, de exemplu, la
cuvântul agheasmă era şi-o ilustraţie cu un preot, iar
acest „vigilent” le-a spus: „Uite ce cărţi se editează şi
uite cum fac propagandă religiei!”... Şi cei de la
Comitetul Central chiar au făcut de îndată o adunare
maaare, ca „să dezbată cazul”...
Eu, abia intrat în pâinea asta, urmăream cu groază
ce se întâmpla la şedinţa aceea... Cred că nici nu vă
trece prin cap cum au făcut de au trântit până la urmă
cartea lui Bogaci... I-au pus pe nişte lingăi să numere
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câte cuvinte explicate de Bogaci sunt de origine slavă
şi câte de origine latină!... Şi-apoi, nu doar că au găsit
mai multe cuvinte moştenite din latină decât din celelalte, dar... au mai descoperit ceva „foarte grav”: înţelesuri negative aveau în mai mare măsură cuvintele de
origine slavo-rusă! Gata, atât le-a trebuit! Concluzia a
căzut ca satârul: „Iată cum bate el în ruşi, uite cum îi
laudă pe români!”
Fireşte, nici prin cap nu-i dăduse lui Gheorghe
Bogaci aşa ceva; el era pasionat de istoria limbii... Şi
cum s-a mai luptat pentru cartea aceea o şefă de secţie, Nina Iskimji, care – culmea – nici nu era „moldoveancă”. Era bulgăroaică, dar făcuse liceul românesc
şi era tare bine pregătită.
A fost singura care i-a ţinut parte autorului.
Încerca să convingă cât de folositoare și importantă e
cartea aceea. Plângea şi tot le dădea argumente, arătând că-n ea se dau atâtea și-atâtea explicaţii, fără de
care nici nu poţi cunoaşte cu adevărat limba ta!...
Nicicum nu a putut salva însă cartea, ba a fost dat
afară şi redactorul ei, Boris Corduneanu. Iar autorul,
fiindcă, făcea asemenea cercetări interesante asupra
limbii şi literaturii noastre, a fost „sfătuit” să accepte
„transferul” ori „promovarea” tocmai în sudul
Siberiei, la un institut de învăţământ din Irkutsk.
Deportat, vasăzică...
– Au fost unii scriitori victime sigure și fiindcă
erau „lucraţi” de anume colegi ori activiști
„vigilenți”?
– Au fost... Au fost autori care au avut cărţi interzise de îndată ce au ajuns în librării, după cum au fost
şi cărți care nici nu au apucat să iasă din tipografii...
Volumul Săgeţi al lui Petru Cărare [apărut în 1972,
într-un tiraj de 14.000 ex.] a fost în librării doar o singură zi şi îndată retras, tocat și dat pe foc, după o
şedinţă fulger a Biroului Politic al CC al PCM, iar
autorul... exclus din Uniunea Scriitorilor4. Iată parte
din versurile poeziei Oaspete nepoftit, aflată în acest
volum: Noi avem un hoţ în casă,/ Noi cu hoţul stăm la
masă, –/ Ne-a ieşit mai ieri în cale/ Cu idei şi cu pistoale/ Şi-acum, să ne ia, se-ndură/ Şi bucata de la
gură./ Şi-ncă altă noutate:/ Eşti dator să-i spui şi
frate./ Dar să-i dai, în loc de pită –/ Un calup de dinamită!!
La fel s-a întâmplat cu Mihail Ion Ciubotaru5: cartea sa de versuri Temerea de obişnuinţă [1977] a fost
dată tot așa „pe apa sâmbetei”, iar autorul şi-a pierdut
postul de redactor şef adjunct al revistei Literatura şi
Arta.
Şi Matcovschi a avut un volum interzis
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[Descântece în alb şi negru, 1969], fiind totodată
îndepărtat din postul de redactor şef adjunct la
Cultura, iar de Grigore v-am spus ce a pătimit pentru
Curcubeul său din 1970...…
– Spuneaţi cândva că, deşi redactor la Editura
Lumina, aţi avut și surpriza de a vi se trunchia tamnisam o carte chiar „pe teren propriu” și tot din motive de „vigilență ideologică”...
– Da, mi s-a întâmplat cu o carte căreia îi dădusem
un titlul mai șugubăț – Columb în Australia – și
cuprindea o povestire ce s-a dovedit a fi mai buclucaşă decât o credeam: Republica cu trei consuli. Bucata
fusese publicată mai întâi în revistă [Moldova, nr.
1/1970] şi nu fuseseră nici măcar discuții, așa că nu
mă aşteptam să apară necazuri tocmai acum... Cartea
se tipărea la Vilnius [Lituania], potrivit unui parteneriat stabilit de directoare, care gândise astfel și la
performanțele combinatului de acolo, dar și la prilejul
de a mai ieși peste hotar...
Eram de acum în 1972 și iată că Elena Damian6
îmi spune: „Vangheli, mă bagi în puşcărie! Uite,
curând eu plec la Vilnius, şi-s nevoită să scot «republica» ceea din carte”... „Cum aşa? De ce?”. Eram
năuc de tot. Știam cartea gata tipărită – cum să scoţi
din ea!? „Trebuie, numaidecât. Cei de la GLAVLIT
[Direcția Generală pentru Presă și Tipărituri] mi-au
spus că denaturăm realitatea sovietică. M-au întrebat
ce-i cu oamenii aceia, care ba cresc, ba descresc, iar
copiii îi iau în braţe şi-i duc la culcare ca pe cei mititei?! Ce, asta e realitatea noastră socialistă?... Aşa miau spus!... Trebuie, neapărat, aprobarea Comitetului
Central. N-ai decât s-o rezolvi...
Şi, cu trei zile înainte de plecare, directoarea m-a
chemat din nou: „Ai rezolvat?” Nu rezolvasem nimic
– nici nu mă ducea capul cum „s-o rezolv”...
Povestirea ceea se baza tocmai pe-o năstrușnică lecție
de viață pentru copiii, care descopereau, într-un final,
că părinții lor „se topesc” zilnic de vlagă și de statură,
dacă nu sunt ajutați în muncile lor!... Iar acum, hop,
trebuia scoasă.
Vă daţi seama ce însemna asta? Tot tirajul era tipărit, legat, copertat, hârtie offset, culori, iar porunca
era... să știrbim cartea, să o desfigurăm! Eu vorbisem
cu preşedintele Uniunii Scriitorilor, Pavel Boţu7, ca
unul ce fusese şi în cenaclul nostru, la Institut [cenaclul înființat și condus de Spiridon Vangheli].
Dădusem şi câtorva din Uniune să citească povestirea,
ca să vedem ce-i de făcut... Boţu mai amânase cât
amânase, dar acum – vorba ceea: de voie, de nevoie –
mă duc iar la el:
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– Iată, e grabă mare... Directoarea pleacă luni la
Vilnius şi trebuie să-i transmit telegramă, dacă s-a
rezolvat...
Şi-atunci, Boţu l-a luat cu el pe secretarul doi al
Uniunii, Ion C. Ciobanu, pe secretarul trei, Vladimir
Beşleagă, şi s-au dus toţi trei la Pleşco (ajuns șeful
Secţiei Cultură de la CC8) „să discute”... Acolo, dă-i
în sus, dă-i în jos, doar-doar vor putea să salveze textul. Au reuşit însă numai pentru prima parte a povestirii! Spre sfârșit era „buba”: aveam acolo câteva
întâmplări ce arătau cum se poate urca la cap fumul
măririi, când lucrează setea de lauri. Și, cum cultul
personalității devenise între timp o chestiune stânjenitoare pe scena politică, au tăiat partea a doua. Așa a
zburat telegrama la Vilnius și noroc că Republica...
era la sfârşitul cărţii, fiind mai uşor de amputat.
Rău au stat lucrurile și când am scos o antologie
de folclor dedicată conăcăriilor...
5. „Nunta la români”
– Dacă veni vorba de antologii, cred că e bine să
ne reamintim că, redactor şi iubitor de literatură
fiind, din dorința de a contribui la sporirea interesului pentru lectură de la vârstele mici și de a-i ajuta pe
metodiștii autori de manuale, aţi realizat şi numeroase florilegii literare, ba aţi şi tradus din autori mult
îndrăgiți, precum Astrid Lindgren (Pepi Cioraplung),
J.M. Barrie (Peter Pan) ori Kornei Ciukovski
(Doctorul Aoleu).... [...] Ajungem astfel şi într-un
sfârșit de an 1967, când apărea acea culegere,
Conăcării, pe care tocmai o aminteaţi ca fiind născătoare de mari ponoase... De ce s-a întâmplat aşa
ceva?
– Păi, tot datorită cumplitei apăsări asupra noastră
și strașnicei spălări de creiere. Asta era politica
bolșevismului, suptă zi și noapte la sânul
Kremlinului! Doar-doar vom uita că suntem români,
doar-doar vom uita că avem dincolo de Prut părinţi,
fraţi, surori, copii şi nepoţi de același sânge (câte
familii n-au fost risipite prin blestemul sârmei ghimpate!)...
Nu putem, de bună seamă – şi cred că nici nu
doreşte cineva – să facem ierarhii: care şi cum a suferit mai mult, care şi cât ştim mai mult despre toate
astea. Nu putem bănui măcar dacă ne vom face îndeajuns datoria sufletească faţă de toţi cei care au suferit
aici, în Chișinău, în toată Basarabia, în Siberia şi cine
mai ştie pe unde. E prea mare noianul faptelor, întâmplărilor şi al victimelor din lupta asta mare şi sânge-
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roasă. O luptă care de-atâtea ori părea pierdută şi iar
izbucnea, ca focul care stă tăcut în vatră, între cărbuni
şi ciocălăi... Şi totul – pentru libera recunoaştere a
apartenenţei noastre la neamul românesc, la istoria şi
cultura lui.
Iată, e greu, e foarte greu de înțeles acum, dar în
1967 se hotăra să fie dată „la cuţit” o carte doar pentru
simplul fapt că avea, într-o notă de subsol, trei cuvinte
cu grafie latină, reproducând titlul unei cărți
românești de dinainte de 1900! Puteţi înţelege așa
ceva? 30.000 de exemplare urmau a fi distruse doar
pentru această „grozăvie naționalistă”... Și, mare
minune – am reuşit să o salvez. Pentru asta, a trebuit
să mă lupt şi cu un secretar al Comitetului Central al
PCM...
Cum aminteaţi, ca redactor la cele două edituri
(Cartea Moldovenească, Lumina), dar şi în calitate de
consultant la Uniunea Scriitorilor, iar apoi în cea de
„liber profesionist”, am făcut multe selecţii literare, ca
să ajut cumva nu doar copiii, ci şi învăţătorii, bibliotecarii, părinţii. În seria asta de antologii (venisem la
Lumina de un an) am gândit să întocmesc și o culegere cu orații de nuntă şi chiar ieşise ceva foarte interesant...
A scris o prefaţă George Meniuc9, tiparul mersese
bine, dar, deodată, a picat bolovanul: stooop, cartea
asta nu poate ajunge în librării – la cuţit cu ea! De ce?
La pagina 7, „vigilenţii” găsiseră o „bombă”! Acolo,
în deschiderea cărţii, era un cântec de poftire la nuntă,
iar în notă, așa cum îi regula, eu menționam sursa:
Nunta la români de Simion Florea Marian. Marea
„crimă” era că... titlul cărţii marelui folclorist şi etnograf român era redat cu grafie latină, ca în originalul
primei ediţii, pe care o avusesem la îndemână!...
Tocmai se încheiase tiparul, treceam curând în
1968, urma să mă duc la un sanatoriu, şi... vine secretara: „Spiridon Vangheli, trebuie două cărţi pentru
directoare!”... Noi, cei din birou, ne-am uitat unul la
altul, înţelegând imediat că-i ceva la mijloc – aveam
destulă experienţă toţi, ştiam cum „se apasă pedalele”.
Şi-atunci, întreb: „Da ce s-a întâmplat?”... „Nimic,
totu-i în regulă!... A doua zi, înainte să plec la aeroport, sun și la Comitetul de presă de la Consiliul de
Miniştri, unde era o doamnă, Elena Jmereneţkaia, pe
care o cunoșteam destul de bine:
– Du-te la tratament, Spiridon Vangheli, du-te,
totu-i în regulă, nu-i nici o problemă!...
N-am avut însă linişte nici acolo. Dau telefon
acasă, că-i lăsasem și soției în grijă dandanaua asta:
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„Lora, ce se aude?”... „Am sunat, nu-i nici o tiribombă!”... Când vin însă de la sanatoriu, aflu că deja e
dată afară şefa de secţie, Nina Iskimji – doamna
aceea, care se luptase pentru cartea lui Bogaci.
Culmea culmilor: până atunci, era foarte bine văzută,
avea o reputaţie foarte bună şi chiar îi propuseseră să
fie promovată redactor şef la Comitetul de presă de pe
lângă Ministerul Culturii, unde era şi Jmereneţkaia,
dar ea nu vroia să se ducă, ci dorea să rămână în editură!... Şi uite, tot în anul acela, o dădeau afară!...
Eu, înțelegi, ca și lovit în moalele capului: „Stai,
măi, cum vine treaba asta? Cum îi dată ea afară, dacă
eu am făcut cartea? Eu sunt de vină!”... Şi mă duc la
serviciul tehnic, unde găsesc bunurile de tipar: Iskimji
nici nu semnase vreunul, că era în concediu – semnase locţiitorul ei. Şi-apoi, adaosul acela, în grafie latină, fusese pus de mine, chiar când s-a trimis cartea la
tipar!...
Mă duc la Elena Jmereneţkaia, la Comitetul de
presă, îi zic foarte limpede că-i vina mea, dar ea,
domnu’ Constantin, știți ce îmi spune?
– A venit la mine directoarea Elena Damian şi mia spus: „Pedepsiţi-mă!” Numai nu s-a pus în
genunchi! Şi-am întrebat-o: „Da de ce să te pedepsim?”... „Ca să pot pedepsi şi eu pe cine trebuie!” –
înţelegi, Spiridon Stepanovici?...
Nu ştiu dacă a mai pedepsit-o cineva pe directoare, dar pe Iskimji chiar a reuşit s-o dea afară – abia
aşteptase ocazia! Eu, ce să fac? Am scris o cerere de
demisie, la fel au făcut Eugenia Margine (sora lui
Aureliu Busuioc) şi Elena Curicheru (soţia lui Ion
Vatamanu). Eram, vasăzică, trei redactori superiori şi
toţi am hotărât să demisionăm.
Unde urma să ne ducem nu ştiam, dar plecam, în
semn de protest... Mai era însă şi cartea mea la mijloc:
ce fac cu ea? Am telefonat secretarului trei de la
Comitetul Central, deşi era o mare problemă să-l caut
taman eu, care nici nu eram membru de partid....
Secretar trei era unul, Dumitru Cornovan: „Vreau să
trec pe la dumneavoastră, să lămurim cazul cărţii
Conăcării!” Şi el zice: „Bine, dar s-a hotărât la Biroul
Comitetului Central: tot tirajul cărții va fi trimis la
tocat și ars... De ce-aţi făcut aşa ceva? Vreţi alfabet
latin? Gata, este hotărârea Biroului!”... Asta era deacum în ianuarie 1968...
– Bine, eu înţeleg că aţi hotărât în Birou, dar nu-i
vinovată tovarăşa care a suferit... Eu sunt alcătuitorul
antologiei, eu sunt redactorul cărţii, eu sunt răspunzător!
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– Gata, este hotărâre, nu mai avem ce discuta!
– Bine, tovarăşe secretar, dar e ca şi cum eu merg
pe stradă şi dumneavoastră hotărâţi să fiu împuşcat!
Măcar daţi-mi voie să mă apăr, să spun un ultim
cuvânt: de ce condamnaţi cartea la moarte?
– Bine, treci pe la noi, dar hotărârea n-o schimbăm...
De, dăduse ordin chiar primul secretar, Ivan
Bodiul! Și-apoi, de când trecuse Brejnev la frâiele
Kremlinului, era o propagandă din cele mai înverşunate contra românilor...
– Da, în parte am mai vorbit despre strategia
„polară” de după 1965... [...]
– De fapt, domn’ Constantin, şi azi se face multă
avere pe chestia asta: nu cumva să ne unim cu
România!... Se bate mereu în români şi în România,
de dimineaţa până seara, pe multe surse politice şi
canale mediatice, în loc să se găsească nişte idei pentru economie, pentru marile nevoi sociale, culturale şi
de învăţământ10...
Eeei, şi după cum vorbisem cu secretarul
Cornovan, hai și la Comitetul Central... Mai întâi însă,
am trecut pe la Andrei Lupan, care era sprijinul nostru, al tuturora, având şi nişte funcţii tare importante11. După câte ştiu, prima dată am intrat atunci la el
în casă. Eram abia în hol, când m-a şi întrebat aşa,
cătând pe sub sprâncene:
– De ce-ai venit?
– Păi, v-am spus la telefon...
– Capul meu îi plin de cucuie... pune şi capul
dumitale la bătaie! Ce ţ-o trebuit nota ceea?
De, eu credeam că el va suna la Comitetul Central
şi-o să răzbată, că tare mai vroiam să salvez cartea –
cartea, nu pe mine! Mie nici nu mi-au făcut nimic
pân-la urmă şi nici astăzi nu ştiu cine mă apărase; probabil, Guguţă!... Dacă am văzut că nu-mi merge nici
cu Lupan, m-am dus la partid de unul singur... Adică,
nu chiar singur: am luat cu mine şi vreo zece cărţi editate de Academie, unde erau tot felul de trimiteri, dintre care unele chiar şi cu grafie latină – lor, iată, li se
dăduse voie, până de curând, să facă şi trimiteri
bibliografice de felul acesta!...
Cornovan m-a primit tot foarte rece şi, oricum o
dădeam, oricum o suceam, nu ieşea nimic... La un
moment însă, el îmi spune aşa, ca de la om la om:
– Măi Vangheli, și eu l-am citit pe Guguţă al tău...
Şi mi-a plăcut: copilăria mea eu am găsit-o acolo...
Dar ce să fac? Eu sunt doar secretar III. Păi, dacă
secretarul II e rus, iar primul secretar îi o mie de pro-
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cente pro-rus, spune şi tu: ce să fac eu singur contra
lor?12...
Vasăzică, omul s-a deschis sufleteşte!... Și, tot
uitându-ne noi în pagina ceea, dintr-odată văd clar
precizarea din nota mea: Simion Florea Marian, înregistrare din satul Ilișești, Bucovina. Atunci, îndată
îmi sticlește un bec, prind la inimă şi spun:
– Păi ăştia nu-s români din Basarabia!... Îs români
din Bucovina şi chiar Uniunea Sovietică le-a dat paşapoarte în care scrie aşa!...
Da, pe-atunci chiar erau recunoscuți oficial cam
300.000 de români bucovineni!... Şi atunci, lui
Cornovan i-au licărit puţin ochii:
– Dar cum dovedim că-s din Bucovina?
– Păi, scrie chiar aici!... Și-i arăt: Ilișești,
Bucovina...
– Heeei, măi Vangheli, bravo măăăi! mi-a pus
mâna pe umăr, m-a îmbrăţişat... Ai salvat 30.000 de
cărţi!... Şi iute pune mâna pe receptor: „–Asvabadite
knigu!” („Eliberaţi cartea!”). Avea, vasăzică, explicaţia cu care putea răsturna chiar hotărârea Biroului
C.C. Cât chin și ce tevatură, doar că-l împunseseră-n
ochi, pe unul din cei cu ochelari de cal, literele acelea,
cu grafie latină!
– Ați salvat-o cumva atunci și pe Nina Iskimji?
– Nu, n-au restabilit-o în post... [...] Plecând şi noi,
cei trei redactori de care v-am spus, secţia de literatură pentru copii a rămas ca vai de capul ei...
Directoarea mă ruga: „Spiridon, nu te du, rămâi!”...
„Nu pot. Am salvat cartea, dar nu s-a făcut dreptate
până la capăt!”...
Cam tot pe atunci, făcusem şi alte două antologii,
doar pentru copii: una din poezia universală şi alta
aproape numai românească, pentru cei mai mici (La
noi la grădiniţă). Aceasta din urmă a apărut chiar
înaintea plecării din editură. Am pus acolo pe
Delavrancea, Coşbuc, Brătescu-Voineşti, Otilia
Cazimir, Emil Gârleanu – vreo zece scriitori români
[râde], dar n-am mai păţit nimic.
6. „Copii în cătuşele Siberiei”
– Să revenim iar la autorul Spiridon Vangheli, la
tărâmul atâtor evocări, peripeţii şi „ocolișuri” prin
care aţi încercat să obişnuiţi copiii din Basarabia că
spaţiul lor de acţiune şi vis este mult mai amplu: cu
munţi, cu mare şi un simbol tutelar – Tricolorul...
– Da, vă spuneam că în anii lucrului la Abecedar,
mie și lui Grigore Vieru ni se tot puneau pricini din
cauza... mării și a munților. Încercam, încercam, dar
se întâmpla ca în legenda Meșterul Manole – ce
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făceam noi ziua, cenzorii stricau noaptea. „E-heeei,
care munți, care mare? Asta-i România, nu-i voie!”...
Un copil mi-a și scris cândva: „Dacă n-avem
marea noastră, ne-o facem noi: o facem în căciula lui
Guguţă!” [râde cu poftă] A şi desenat-o: cu valuri şi
cu delfini, în căciula lui Guguţă! Revista „Alunelul” a
și publicat acest desen. V-am spus apoi și de Ștefan
cel Mare. Acum, iată, pot depune toţi flori la statuia
lui – chiar şi comuniştii... Altădată era însă interzis
până și să-i apară numele într-o carte, d-apoi să-l
cinstești public la monumentul său. Îndată erai scos
din facultate ori din serviciu și chiar trimis la
pușcărie...
Școala era servitoarea regimului. Nu era nici un
copil din Basarabia care să nu fi scris pe atunci o compunere despre „ocupanții români”: ei, românii, cică au
„ocupat” Basarabia, iar „eliberarea” a venit de la
Răsărit. Chiar așa să tâmpești copilul?! Această spălare de creier însă a dat rezultate pe care le vedem și
astăzi.
În august 1959, un grup de scriitori, printre care
Petru Cărare, Gheorghe Vodă (iarăşi „băieţii” aceştia),
Vlad Ioviţă, Pavel Boţu, Gheorghe Malarciuc (parte
de la Institutul Pedagogic, parte de la Universitate) şi
alţii, nu mai ştiu care, au depus flori la monumentul
lui Ștefan cel Mare, apoi s-au dus la gară, la restaurantul de-acolo, să ridice un pahar de vin în cinstea lui
Ştefan cel Mare, la aniversarea a 600 de ani de la întemeierea Moldovei.
I-a pârât însă cineva şi i-au dat afară din posturile
lor. Cărare a fost trimis la Teleneşti pe vreo 3-4 ani, să
facă un ziar al tractoriştilor – bătaie de joc!...
Malarciuc, care era redactor şef de revistă [Scînteia
leninistă], a fost și el înlăturat... Şi alţii au pătimit...
Poetului Pavel Boţu, care lucra la ziarul Moldova
Socialistă, ditamai organul Comitetului Central al
Partidului Comunist, i s-a și cerut socoteală în adunarea colegiului de redacţie. Atunci, Boţu s-a ridicat şi a
spus: „Tatăl meu şi fratele meu au murit amândoi în
război, aşa că daţi-mi voie să depun flori acolo unde
consider eu că trebuie să o fac”. După ceva ani, a fost
ales preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova
[1965], rămânând mai bine de 20 de ani la conducerea
acesteia...
– Abuzuri, vieţi nemilos sfâşiate de o putere paranoică întâlnim şi în „Copii în cătuşele Siberiei”. O
carte despre care spuneţi că, deşi copiii sunt mai fragezi, mai cruzi, aţi vrut să înţeleagă şi ei că în viaţă
sunt şi mari drame, datorate excesului de putere ori
fanatismului ideologic.
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E o carte dură, chiar foarte dură , adresată nu
doar copiilor, ci și părinţilor şi bunicilor, care nu trebuie să uite, ci să le explice acestora cum de au fost
posibile asemenea atrocităţi. Imboldul de a scrie o
asemenea carte, lansată la ediţia din 2001 a
Salonului Internaţional de Carte pentru Copii și
Tineret de la Chișinău, v-a venit cumva pe când
lucraţi la „Tatăl lui Guguţă când era mic”, în care aţi
evocat și alte împrejurări dureroase din anii de după
război?
– Da, cartea asta a izvorât chiar din trăirile copilăriei mele, pe care le-am purtat mereu în suflet...
Eu am trecut prin nopţile acelea de coşmar, înfiorătoare, alături de părinţii mei, de fraţii mei.
Tremuram că ne iau, că ne duc, că rămânem fără casă,
fără masă, fără totul. Și nu înţelegeam de ce, de ce se
întâmplă chestia asta, fiindcă de mici copii am tot
muncit pentru bucata de pâine pe care o avea m... Noi
aram, semănam și prășeam, noi coseam, căram roada
din câmp și treieram, înţelegeţi, de pe la 11-12 ani; ne
creşteam unii pe alţii – am tot povestit. Toate le
făceam aşa, cinstit, împreună, alături de părinţi, deși
rămâneam mereu fără mame [în familia copilului
Spiridon Vangheli s-au stins prematur și succesiv trei
soții ale tatălui său]...
– Da, „Copii în cătușele Siberiei” e o carte-document ce nu poate lăsa pe nimeni indiferent... Cum s-a
născut această carte? Ce v-a determinat s-o scrieți?
– Am pornit de la o mare şi cutremurătoare surpriză. Iată, eram la Bălţi, la o întâlnire cu copiii de la
Şcoala nr. 1. Nu ştiu cum s-a întâmplat de a venit
vorba, dar, la un moment dat, am întrebat: „Măi copii,
cine a fost Stalin?”... Tăcere. Tăcere totală, înţelegi?...
O şcoală întreagă în faţa mea şi aproape că auzeai
musca! Într-un târziu, unul a ridicat mâna: „Stalin a
fost un neamţ!”...
„Un neamț!!!, vasăzică... Stalin a fost un
neamţ!”... M-au luat fiorii. Atâtea tragedii au fost pe
pământul acesta în numele şi prin cinismul lui Stalin
şi, până la urmă, nici nu se mai știe de el, deși cimitirele și gropile comune sunt pline de victimele lui, iar
sute de mii de supraviețuitori nu-și pot opri nici azi
lacrimile pentru ce-au pătimit!...
Nu zic că manualele trebuie să vorbească în fiece
zi de Stalin. Firește, în viața de toate zilele oamenii
mai mult trebuie să râdă decât să plângă. Dar să treci
printr-o etapă atât de neagră a omenirii, a Basarabiei,
a României, şi să nu se mai ştie chiar nimic-nimic despre acest tartor?... Cum mai poți evita apoi greșelile
trecutului?...
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Atunci, m-am încrâncenat şi am scris cartea aceasta – și cred că n-am făcut rău...
Note:
1. Petru Lucinschi (n. 1940) – membru al PC al Uniunii
Sovietice din 1964, a fost primul basarabean cu funcţie de
conducere în CC al PCM: secretar cu probleme de propagandă (1971-1976) și prim-secretar (1989-1991);
președinte al Republicii Moldova (1997-2001).
2. Poezia înfățișa disputa a „trei băieţi nătăfleţi” care,
luând de pe cer „ştergarul vărgat” apărut după ploaie, îşi
împart şi apoi îşi dispută frumuseţea culorilor: „albastrul de
cicoare”, „galbenul de soare” şi „roşul” (drapelul RSSM
avea, poziționate orizontal, două benzi roșii și una verde,
plus... secera și ciocanul!).
3. Gheorghe Bogaci (1915-1991) – istoric literar, filolog, folclorist, născut în regiunea Cernăuţi; carieră universitară în Iaşi; rupt de familie (părinţi, un frate, două surori)
la finele lui iunie 1940, când noua răpire a Bucovinei de
Nord şi a Basarabiei îl surprinde la Chişinău; încorporat în
armata sovietică, face întreg războiul pe front; cercetător
ştiinţific în Chişinău (1946-1971).
4. Petru Cărare (1935-2019) – poet, publicist, prozator,
dramaturg și traducător, prezent și-n episodul precedent;
una dintre victimele predilecte ale cenzurii; Premiul
Național pentru Literatură (2000).
5. Mihail Ion Ciubotaru (1926-2016) – poet, publicist,
traducător; „singurul poet basarabean care vorbea corect
românește încă din 1950” (D. Matcovschi).
6. Elena Damian (1924-201?) – membră a Uniunii
Scriitorilor din Moldova; fusese și redactor șef la Ed.
Cartea Moldovenească, postură în care a fost amintită în
precedentul episod.
7. Pavel Boţu (1933-1987) – poet și publicist; longeviv
și tenace președinte al Uniunii Scriitorilor (1965-1987);
victimă a unui enigmatic „suicid”.
8. L-am întâlnit în precedentul episod, ca redactor șef al
ziarului Moldova Socialistă.
9. George Meniuc (1918-1987) – absolvent al Facultăţii
de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1940);
odată revenit în Chişinău (1940), s-a manifestat în publicistică și în poezia de inspiraţie folclorică, abandonând – sub
presiunea regimului comunist – modernismul. Premiul de
Stat pentru Literatură (1972) și Scriitor al Poporului
(1982).
10. Convorbirea avea loc în anul 2017…
11. Andrei Lupan (1912-1992) – influent scriitor și om
de stat; președinte al Uniunii Scriitorilor din RSSM (19461955, 1958-1961) și secretar al Uniunii Scriitorilor din
URSS (1954-1971); președinte și locţiitor al președintelui
Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM (1963-1971).
12. Dumitru Cornovan, atunci secretar al CC al PCM
pentru ideologie și cultură, a fost primul basarabean etnic
român ales în Biroul CC al PCM (1961).
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Ion PAPUC
Ultimul lucru ce ar trebui observat la poetul de
tipologie comună e inteligența lui. Mai întâi sunt de
luat în seamă inspirația, transa, bolboroseala. El însuși
nu participă la opera sa decât ca organul prin care
comunică un zeu, adică iraționalul. Apoi este de presupus că el este în posesia unei erudiții cu atât mai vaste
cu cât e mascată în adâncul a ceea ce compune. Foarte
rar, chiar extrem de rar putem întâlni și poeți care, spre
deosebire de cei tocmai evocați, excelează printr-o
inteligență ascuțită, una de suprafață totuși, care salvează aparențele consumându-se mai degrabă în
explorarea superficiei lucrurilor din jur, a celor care
alcătuiesc istoria de primă instanță. Căci dacă în mod
constant poetul cercetează și exprimă sentimentalitatea din lume, afectivitatea omului în timp, tipul acesta
mai rar, la care excelează intelectul și nu inima, repudiază sentimentul căzând mai mereu în ironie și sarcasm. Prin aceste caracteristici el este expresia liberalismului în lume. Așa e și Nicolae Prelipceanu, al cărui
fel de inteligență este descins din liberalism, un poet
deci al liberalismului, ca pură generalitate și fără vreo
legătură cu oricare politică de partid. Pentru a înțelege
afirmația să cercetăm poate cea mai luată în seamă
poemă a sa, o adevărată emblemă a rezistenței la
colaboraționism sub dictatură, atât de importantă încât
prin titlu ei a exhibat-o pe coperta unei antologii cu
producțiile sale lirice, ba chiar a intercalat acolo și o
variantă a poeziei în limba engleză de parcă ar fi sperat
să-i cucerească o notorietate de peste granițele limbii
române: Ce-ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu.
După cum se vede avem de-a face cu o presupusă
interogație care omite, care își refuză semnul întrebării, transformându-se astfel într-o afirmație acuzatoare.
Căci despre ceea ce ai făcut, despre ceea ce eventual ai
comis este vorba. Și aceasta la persoana a doua singular, întrucât autorul nu își pune problema să cerceteze
ce a făcut în primul rând el însuși, el personal, nici la
plural ce au făcut ei, cei din categoria căreia îi aparține
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și el. E vorba doar de Celălalt, de un altul luat sub cercetare inchizitorial. Și chiar dacă autorul s-ar referi
indirect la sine însuși, o face ca într-o dedublare luându-și în seamă un alter-ego al său și totuși radical diferit de sine. Pusă astfel problema, chestionarea poetului
face trimitere la un eveniment faimos și teribil de
acum multe sute de ani: uciderea hughenoților în așa
numita Noapte a Sfântului Bartolomeu.
Bineînțeles poemul vorbește în simbol, adică în
sens figurat, referința lui aluzivă făcându-se la anii de
dictatură comunistă și la comportarea noastră în acele
împrejurări. E cu atât mai important acest poem cu cât
scris și publicat chiar în anii dictaturii el este din acest
punct de vedere fără egal ca mostră de adversitate la
comunism și de subversiune în anii teribili pe când
autorii își exprimau opiniile critice numai aluziv, în
alegorii, printre rânduri. Și cum întrebarea cu privire la
măcelărirea hughenoților nu a avut în vedere motivația
celor care au comis crimele, tot astfel și cu privire la
epoca, la care presupunem că autorul face trimitere,
prin sugestie doar, nici în acest caz el nu ezită în a condamna fiind sigur, aprioric sigur, că cel căruia îi e adresată imprecația este definitiv vinovat. În cazul acesta
al trecerii prin comunism, un al doilea fapt întărește
acuza formulată de poet. Măcelărirea în varii forme de
persecuție și de ucidere din comunism nu mai este una
directă, simplă, precum cea dintre catolici și
hughenoți, ci ea e încă mai întărită prin aceea că derivă, că își are obârșia în războiul mondial, în ocupația
militară care i-a urmat aceluia. Pe când Noaptea
Sfântului Bartolomeu oricât de monstruoasă ar fi fost,
în măsura în care, fie și așa întărâtați de alții, catolicii
francezi au acționat criminal simțindu-se amenințați în
miezul ființei lor, în credință, de noua deviație a religiei. Iar în cazul vinovăției la care se referă poetul, cea
din comunism, aici cel puțin la început nu putem vorbi
despre credință ci cel mult despre una simulată și abia
ulterior prin contaminare ideologică și despre un crez
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politic. Oricum ar fi fost, autorul este necruțător cu cei
pe care îi presupune vinovați. Este necruțător pentru că
lui îi este funciară, organică oroarea de dogme, întocmai cum erau până la un punct și cei care au părăsit
biserica oficială, ostili dogmelor aceleia, optând pentru o deviație de la aceasta în Franța. Însă, nu doar întrun caz ca acesta, de ideologie, lui Nicolae Prelipceanu
îi este consubstanțială respingerea ideilor prealabile,
comune, cele acceptate de marea masă a celorlalți ci
tocmai pentru că el este în mod fundamental un adept
al liberalismului, nu ca politică de partid – deci, ci ca
atitudine a intelectului său creator de poezie. Tot ceea
este de toată lumea proclamat stârnește revolta poetului și respingerea. Aici în aceasta rezidă motorul harului său poetic. În aceasta îi constă lui resortul care îi
dezlănțuie forma specifică de poeticitate, atât de
deosebită de arta poetică a celor mai mulți dintre aceia
care au scris sau încă mai scriu ceea ce ei numesc că ar
fi poezie. Referirea se face la purtătorii de dogmă, la
adresa căreia poetul acesta, întotdeauna detașat, mai
degrabă ironic, de data aceasta el este fără niciun echivoc, condamnând ferm Dogmele de pe margini:
Diferite dogme umede ca niște câini turbați... .
Și totuși dintre precursorii săi un mare poet face
chiar elogiul dogmei (Eonul dogmatic!) fiindcă lirica
în înțelesul ei comun este exaltare, entuziasm de peste
fire, cântec de adorație, în timp ce aceea a lui Nicolae
Prelipceanu deosebită în totul, captivă în primul rând
rațiunii, desfășoară sarcasme, ironii, deconstrucții,
repudiere a oricăror solemnități, în fapt fiind un antilirism, un prozaism provocator, când mai subtil când
mai direct ca să nu zic grosolan. El scrie pentru a persifla, poezia lui echivalează adesea cu datul cu tifla, cu
luatul lumii în răspăr, în derâdere. Liberalismul ca
tipologie psihologică se însoțește întotdeauna cu umorul, cu gluma fie ea și destul de amară. Important pentru poetul descins din liberalism, ca forma mentis,
repet: nu ca ideologie de partid, este să nu se ia prea de
tot în serios, ca aparență, doar ca aparență, căci în
adâncuri este și el implicat. Deci nu solemnități, nu
poziții marțiale și în niciun caz dogme! Deși, în felul
ei, chiar și anti-dogma este și ea o dogmă ba chiar una
dintre cele mai teribile, cu toate aparențele contrare.
Adesea în poeziile acestui autor, poanta finală este
aceea care înlătură orice tentație de gravitate, precum
în acest scurt poem în care finalul vine ineluctabil și
spulberă tentativa de lirism: Oare vine – oare se duce
– oare trece/ acest nor care spânzură azi deasupra
capului meu/ ca o secure benignă/ îmi pun ochelarii de
ceață și mă uit la el/ cu ochii închiși/ el taie și spânzu32

ră în fâșii/ tot văzduhul de deasupra capului meu/ în
vreme ce eu în vreme ce eu/ oh și eheu . E o neasumare,
o detașare ironică, o subminare sarcastică. Obiectul
acestei poezii este căderea în deriziune sub imperativul
unui realism politic.
Astfel încât poetul acesta este în felul său un militant, în sensul cel mai politic al termenului, care strecoară printre versurile sale absurde o artă poetică de o
rară claritate, căci spune: trebuie să scriem până la
urmă totul/ cum s-a-ntâmplat cum se va întâmpla/ cine
s-a opus cine a strigat dragostea nu/ cui ne-am supus
cu ură și singurătate. Amenințătoare imprecație ce
lasă să se întrevadă că mereu va exista o răsplată
pedepsitoare. E omul social cel prevăzut în versurile
acestui autor prin excelență citadin. Cu o singură mare
excepție, atunci când Nicolae Prelipceanu declară
ritos: Singurul subiect al vieții mele este pădurea. E
complementaritatea prin elemente ale spațiului silvestru care completează urbanitatea poeziei lui, izbutind
icoane marginale, cenușii, de o extremă originalitate
prin faptul că își refuză orice ecou din versurile altora,
precursori sau contemporani. Însă acestea sunt fără o
prea mare strălucire, ascunse cum stau în tonul tern,
lipsite de o zvâcnire memorabilă. Evidențiată fiind
doar predispoziția critică a poetului liberal sau cum se
identifică el însuși pe sine: Poetul ironic: cel care stă
în bucătărie și spală vasele și care se trage direct din
bufonii de curte. Despre el știindu-se că nu strigă
niciodată ura trăiască ironia/ cum ceilalți ura trăiască
altele. Deși este cum nu se poate mai convins că e
veșnică pe lume doar ironia/ care ne ține pe toți în
viață. Și apoi, încheie în stilul propriu cu această succintă apoteoză, negativă prin sarcasm: poetul ironic nu
se culcă niciodată pe roze/ din roza propriu-zisă el
alege numai spinii/ dar face pe Spinoza la plural
Spinoze.
Nicolae Prelipceanu, fie și cu riscul asumat de a se
rătăci printre banalități, obscur prin refugiul în lipsa de
însemnătate, este un poet original prin excelență, afiliat liberalismului ca tipologie a minții, iar liberalismul
acesta este adevărata, singura justificare a existenței
stângii ideologice.
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Gheorghe GRIGURCU
Să aibă problemele, spre deosebire de certitudini, un
iz umoral? Să fie astfel mai umane decât certitudinile?
*
Un text poetic de o impresionantă dexteritate, absorbit de migala alcătuirii sale pe centimetru pătrat, probând elanul înfrigurat, manierist ce l-a inspirat. Curios,
extremul rafinament poate produce uneori o senzație de
prospețime.
*
Șansa discursului totalitar: „Oamenii simpli sunt
îndemnați să înveșmânte simțămintele ireproșabile în
idei eronate” (T.S. Eliot).
*
Din când în când majestatea unei seri limpezi, în
care stelele misterioase par a veni din viitor.
*
„Un loc este prin definiție un spațiu unde se poate
intra sau unde există înlăuntrul lui ceva sau cineva. Dar
punctul nu are nimic înlăuntrul lui și nici nu poate adăposti nimic nici măcar pentru o clipă, o clipă care este
echivalentul lui în timp. Atunci sugerează posibilitatea
de a trăi fără loc; fără nici un loc, într-o desprindere
totală. Iar faptul că nu durează din această cauză nu
înseamnă că nu este. Sau că nu este cel puțin ca o antecameră sau o poartă. Ca o anticipare a unui mod de viață
în care să se împlinească transcendența” (Maria
Zambrano).
*
Se întâmplă ca unele lucruri pe care le-ai scris să ți
le reamintești citind textele unor autori în care descoperi
analogii cu ale tale. Pe de o parte e o confirmare care te
bucură, pe de alta încerci o sfială față de tine însuți…
*
Visul: condiția de lux a așteptării.
*
Eternitatea anonimă a supliciului materiei îmbărbătându-ne prin existența sa mută. Sub toate înfățișările
sale, existența anorganică vorbindu-ne compasional
într-un fel sau altul.
*
„A iubi curat înseamnă a consimți la depărtare,
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înseamnă a adora depărtarea între sine și obiectul iubirii” (Simone Weil).
*
„China. Contrastul izbitor (dar aparent) dintre lipsa
libertății de exprimare pe plan social-politic și libertatea
de exprimare totală, anarhică, din domeniul comercial:
orice poate fi descris ca fiind orice, cu condiția să se
vândă. Nici o descriere, nici un calificativ al mărfii nu e
reglementat legal-instituțional: albul poate fi negru,
dacă asta vrea clientul, falsul – autentic, minciuna –
adevăr. Dacă, în politic, adevărul trebuie combătut activ
pentru ca minciuna să prolifereze, pe plan comercial e
suficient să nu impui adevărul pentru ca minciuna să se
propage suveran” (Dilema veche, 2021).
*
Timpul e inodor, întrucât și-a cedat parfumul florilor
care-i măsoară, în efemerul existenței lor, gloria și
declinul.
*
Senectute. Câte un sacrificiu minor aidoma unui
semn prevestind sacrificiul major.
*
A.E.: „Psihanaliștii au vorbit despre caracterul narcisiac al oricărei iubiri. Iubind, ne-am iubi pe noi înșine.
Ei, și? Ne-am iubi în ipostaza noastră cea mai pură”.
*
Amintirea: „vânt ce inventează norii” (J.
Supervielle).
*
„Comedia vieții. Obstinația de a te cufunda în vis și
de a-ți juca rolul fără a vedea realitatea. Și vine momentul că dai spectacolul de unul singur și continui comedia
în singurătate și ești comediant pentru tine însuți, vrând
să simulăm în fața Ta, care ne citești inima. Nici pentru
noi înșine nu suntem sinceri și simpli! Într-atâta suntem
de orbiți și de ascunși până și pentru ochii noștri! A te
cunoaște pe tine însuți întru Domnul este începutul
mântuirii” (Unamuno).
*
O idee care, prezentă în fața noastră, tace. Și o idee
locvace, de un retorism care sfârșește prin a ne obosi, cu
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toate că ea nu dă semne de oboseală.
*
Incomensurabilă trufie. Se străduiește a imita tăcerile divine.
*
„Cântecele poeților? Hrana dracilor” (Sf. Ieronim).
*
Senectute. Citești, scrii, scrii, citești. Când aveai
patruzeci de ani, citeai memoriile lui Casanova, care,
septuagenar, găzduit în liniștea unui castel, mărturisea
că, scriindu-le, a renunțat la restul vieții. Casanova! Ți
se părea neverosimil, revoltător. Acum îți amintești acel
moment cum o anticipare…
*
„Emoționant! Angajații de la adăpostul pentru animale Ramapo-Bergen din Oakland, New Jersey, au
izbucnit în lacrimi de bucurie când l-au văzut pe Gus,
un bulldog francez de 3 anișori, făcând primii pași cu
ajutorul unui cărucior montat sub picioarele din spate.
«Scaunul cu rotile» pentru căței a fost cadoul pe care
Gus l-a primit la început de an. Gus a paralizat de
picioarele din spate în 2020, din cauza unei probleme la
discurile spinale. (…) Veterinarii speră ca scaunul cu
rotile să îl ajute să învețe să meargă din nou” (Click,
2021).
*
Senectute. Micile suferințe trec, lăsând însă pe
suprafața de țărână tot mai moale a ființei urme groase
de pași tot mai apropiate de cele ale marilor suferințe.
*
Blaga pare a-și fi trăit prematur senectutea. Abia
ajuns sexagenar, îmi vorbea despre apropierea iminentului său sfârșit. Să fi fost un presentiment, o sumețire
reflexă împotriva ingratelor condiții istorice sau pur și
simplu asumarea unui Destin, aidoma unei piese de teatru având un geniu ca protagonist, dar și coautor?
*
Senectute. Capitulezi uneori fără a-ți da seama pe
loc, astfel cum, pierzând din neatenție un obiect, ești în
măsură a realiza paguba doar după un timp.
*
„Iluziile patriotismului nu au limite. În primul veac
al erei noastre, Plutarh și-a bătut joc de cei care declarau
că luna din Atena era mai frumoasă decât luna din
Corint; Milton, în veacul al XVII-lea, a observat că
Dumnezeu avea obiceiul să se arate mai întâi englezilor
Lui; Fichte, la începutul veacului al XIX-lea, a declarat
că a avea caracter și a fi german sunt, bineînțeles, unul
și același lucru. Aici, la noi, naționaliștii mișună peste
tot; îi însuflețește, după părerea lor, scopul vrednic de
atenție și nevinovat de a promova cele mai bune trăsă-
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turi ale spiritului argentinian. Nu-i cunosc, totuși, pe
argentinieni; în polemică, ei preferă să-i definească în
funcție de vreun fapt extern: conchistadorii spanioli (să
spunem), sau imaginara tradiție catolică, sau «imperialismul saxon»” (Borges).
*
Sacrificiul: un dar tragic, cel mai angajant pe care-l
poate oferi lumii ființa umană.
*
Viața e dispusă a se cheltui nesăbuit pe sine. Visul
autentic rămâne integru spre a proteja ființa.
*
Scriptor. N-ai încotro: pentru a rămâne original, trebuie ca de la o vreme să te autopastișezi.
*
Orice vis e o formă de indisciplină. Uneori
grațioasă, alteori terifiantă.
*
„Un librar din Oregon a pus în vânzare un parfum
unisex specific branșei sale la prețul de 24,99 USD. Are
note olfactive de violetă, lemn și carte veche.
Comerciantul prezintă astfel: «Creează o atmosferă în
care dau în pârg stările și posibilitățile, evocă labirintul
cărților, al bibliotecilor secrete, al pergamentelor vechi
și coniacul savurat de regii-filosofi». Dacă pui împreună descrierea și prețul, da, e un produs pentru intelectuali. Ce obții dacă-ți bazezi seducția pe acest parfum,
rămâne de văzut. Măcar o carte…” (Dilema veche,
2021).
*
Numai un obiect neînsuflețit se simte cu adevărat în
largul său.
*
A.E.: „Decepționanta inconstanță a inteligenței,
când avocat, când procuror în procesul existențial”.
*
Iliberalismul în principiu al repetiției.
*
„Îmi închipui simfonia a I-a de Brahms concepută
noaptea, la Viena, spre sfârșit de primăvară: compozitorul iese de la Kafeehaus, târziu, și se îndreaptă pe jos
către casă. (…) Cel ce străbate cu pasul apăsat al unui
trup bondoc străzile aproape pustii nu e un necunoscător
al vieții sub toate aspectele ei și nici al trecutului; știe că
umblă pe locuri pe unde au mers Haydn și Mozart,
Schubert și Johann Strauss. Prezentul însă e al lui: prezentul cu exigențele și decepțiile lui și cercetat de ceva
nepieritor. Mă întreb dacă nu la Simfonia I-a de Brahms
s-a gândit Mateiu Caragiale când a descris valsul cântat
la birtul din Covaci. (Tot mai învăluită, mai joasă, mai
înecată, mărturisind duioșii și dezamăgiri, rătăciri și
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chinuri, remușcări și căințe, cântarea, înecată de dor…
) Așez simfonia a I-a alături de tetralogia lui Wagner,
(Paul Morand preferă Tristan și Isolda) și Don
Giovanni, reușita supremă a muzicii pentru
Kierkegaard” (N. Steinhardt).
*
Senectute. Ziua de azi? Doar un rest al zilei de ieri.
*
„Al dragostei, cu adevărat, este a jertfi totul, a da în
neștire, a fi mână spartă, a spulbera până și nădejdea
roadelor, a se purta nebunește, a risipi fără nici o măsură, a nu socoti niciodată” (Sf. Tereza din Lisieu*).
*
A.E.: „Durerea te apropie de Dumnezeu mai mult
decât iubirea?” Nu, prietene, ci iubirea dureroasă.
Înfățișarea iubirii cea mai îndepărtată de egoism, întrucât include la vedere factorul sacrificial.
*
Senectute. Aparența și esența încep a se asemăna.
Nici n-are importanță dacă este una ori alta. Indistincția
lor, o ușurare?
*
„Ar fi poate timpul să-mi iau și eu adio de la
rațiune. Rațiune care nu mi-a slujit la nimic, care nu ma ajutat niciodată să scriu măcar un singur rând, care na făcut altceva, de-a lungul întregii mele vieți, decât să
mă chinuie prin caracterul disperat al concluziilor sale.
Iar faptul că îmi iau adio în maniera lui Pascal sau în cea
a lui Hölderlin nu are prea mare importanță. Asta câtă
vreme o evit pe cea a lui Nerval sau a lui Kleist.
Nietzsche, cred, înainte să se năruie, este cel care sugera
ideea că omul viitorului s-ar fi cuvenit să aibă două creiere: unul pentru știință, celălalt pentru restul. Restul
incluzând arta, precum și dragostea. Incluzând, de asemenea, (…) și filosofia, ca un caz particular al literaturii” (Michel Houellebecq).
*
Senectute. Ai încă iluzia mișcării. Ți se pare că
înaintezi, dar în fapt stai pe loc. Îți revii din acea
somnolență abstractă ce te cuprinde deseori și-ți dai
seama că te afli așezat la masa ta de lucru. Mișcarea s-a
comprimat în simbolul paginilor.
*
Atât de simplu ar fi fost să notezi ceea ce seara îți
părea confuz, imposibil, dar te-ai abținut. A trebuit să
vină dimineața spre a te lămuri într-o clipă că tocmai
acea confuzie, acea imposibilitate s-ar fi cuvenit să te
intereseze.
*
„Nu ne poate fi indiferent dacă adevărul provine de
la un om întreg sau de la o jumătate de om”
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(Wittgenstein).
*
A.E.: „Tot mai agasat, tot mai dezgustat de lumea de
aici. Un tertip de a-i câștiga încrederea celei de dincolo?”
*
„O pictură care reprezintă un porc din insula indoneziană Sulawesi ar putea fi cel mai timpuriu exemplar
de artă rupestră (are cel puțin 45.500 de ani vechime) și,
cu siguranță, cea mai veche reprezentare a unui animal,
se arată într-un studiu publicat în Science Advances.
Adam Brumm, autor principal al studiului și arheolog la
Griffith University din Australia, este de părere că
oamenii acelor vremuri au înfățișat trofee de vânătoare.
«Sunt porci mici, foarte-foarte mici, dar acei artiști
antici i-au portretizat cu o grăsime atât de strălucitoare,
ceea ce mă face să îmi imaginez că avea legătură cu
interesul lor de a ucide cei mai mari și mai grași porci
pe care i-au putut găsi»” (Dilema veche, 2021).
*
„Câinele privește omul de jos, pisica de sus, porcul
la egalitate” (Churchill).
*
A înțelege: a fi aliat sau complice.
*
Scriptor. Comparația, ea însăși o potențială
meditație a concretului.
*
„Concert Brahms al asociației muzicale. Lipsa mea
de simț muzical, faptul că nu pot savura coerent muzica,
ea stârnind în mine numai din când în când un
simțământ vag, care atât de rar este muzical. Muzica pe
care o ascult circumscrie dintr-odată, firesc, un zid în
jurul meu, și singura înrâurire durabilă, muzicală, constă în faptul că, astfel, prizonier, sunt altfel decât liber.
Nu întâlnești în genere, la public, față de literatură o
asemenea venerație cum e cea acordată muzicii. Fete
cântând. Multora gurile li se deschid numai pentru
melodie. Uneia, mai greoaie, îi tremură gâtul și capul
când cântă” (Kafka).
*
Observă când nu poți imagina. Și observă apoi
observația.
*
Ascetismul din oficiu al umbrei.
*
Nu e cu adevărat un creator cel ce nu cârtește niciodată împotriva evidenței.
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Theodor CODREANU
Tehnica dedublării și multiplicării „artificioase” a
eurilor este adâncită de Nicolae Breban, programatic, în
trilogia Amfitrion, la care tocmai lucra în vremea consumării Confesiunilor violente. Demersul este angrenat în
structura prozei abisale, începând cu Francisca, etichetarea conceptuală fiind lansată pe piață de criticul și
prietenul Matei Călinescu, pentru ca, în Luceafărul, C.
Regman să-l plaseze în tradiția modernității lui
Dostoievski și William Faulkner. Era o schimbare canonică, având corespondent, în poezie, începuturile intrării
în literatură a lui Nichita Stănescu, schimbare văzută de
prozator în sensul pro-occidentalizării estetice lovinesciene. În Francisca, roman despre o uzină, cu un activist
de partid ce visează a dobândi iubirea eroinei titulare, cu
ascendență în burghezie, apare și figura unui țăran care
nu se lasă „re-educat” ca în literatura proletcultistă
dominantă despre sat. Dostoievskianismul abisal se cristalizează în următoarele cărți, culminând cu Animale
bolnave, apoi cu Bunavestire. Problematica dostoievskiană însă trece prin expresionismul german, ceea doar
Bacovia mai îndrăznise în paginile sale de proză.
Modelul cuplului Krinițki-Miloia din Animale bolnave
devine o obsesie de durată în romanele lui Breban, ca
model arhetipal maestru-ucenic, în care ucenicul își
ucide maestrul sub convingerea că acesta și-a trădat
cauza, adică ideea focalizantă a existenței, izvorând din
hegeliana relație călău-victimă (v. Fenomenologia spiritului). Ecuația estetică duce către același rezultat dostoievskian: romanul politic, de reperat nu doar la nivel
ficțional, istoria fiind plină de asemenea cupluri: Stalin
l-a prigonit și ucis pe Troțki, Gheorghiu-Dej pe Foriș și
Pătrășcanu, Nicolae Ceaușescu pe Gheorghiu-Dej etc.
„Eu cred – zice autorul devenit exegetul propriei opere
– că Miloia exemplifică o chestiune profund umană, de
trădare a ucenicului, când el, ucenicul, se fanatizează”
(p. 172). Mai mult, Miloia umblă prin lume ca internat
la nebuni: ucenicul, lacom de putere, „vrea să răstoarne
ordinea lumii, cel care confiscă ideea înainte de a fi el
însuși un adevărat reprezentant sau un creator al ei” (p.
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173). În schimb, critica a crezut că poate asimila pe
Grobei din Bunavestire cu Miloia îmblânzit. În realitate,
Grobei „se redeșteaptă”, pe când Miloia ucide. Grobei
este o altfel de dublă personalitate. Nici măcar Nicolae
Manolescu, care a lăudat cartea, n-a observat complexitatea lui Grobei și a cărții, reproșează Breban, subliniind
importanța „salvării” ucenicului printr-un text de autoritate ideatică: „Toți marii revoluționari sau anarhiști au
simțit nevoia să se bazeze pe un text. Grobei simte
aceeași nevoie de text, și-l găsește” (p. 174). Hitler l-a
găsit în Chamberlain, Lenin în Marx, Grobei în arhiva
de la Vatra Dornei, cu textele lui Farca, „în cheie nietzscheană”. De aici, cititorul poate distinge relația ucenicmaestru în cuplul Breban-Nietzsche. În plan literar, face
pasul decisiv către romanul politic, care e abisal: de la
Animale bolnave la Bunavestire: „Dacă în primul caz
politica e văzută ca o practică, în Bunavestire e vorba de
o coborâre, de o alunecare la rădăcinile politicii, la
structura abisală a politicii. Politicul este văzut ca abisalitate, ca ultimul vis posibil al omului. Plecând de la
ideea că omenirea este încă puternică, nu-i secătuită,
dacă mai e în stare să creeze mituri esențiale: politica –
ultimul mit, ultima religie, ultima logică” (p. 173).
Grobei către un astfel de mit tinde, umflă textele cu iz
nietzschean ale lui Farca, fascinat de stilistica și „radicalitatea teribilă” a ideilor: „Totul e invenția mea,
bineînțeles, însă tușeul și orizontul stilistic sunt nietzscheene” (p. 175). Și asta se întâmpla într-o vreme când
Nietzsche nu era agreat în România socialistă. De altfel,
filosoful abia după Al Doilea Război Mondial a început
să fie prizat în Europa, în toată amploarea, sub impulsul
postmodernității. Unii au și identificat în textele lui
Farca idei legionare (Dumitru Micu, Mihai Ungheanu).
Confuzie evidentă între autor și personaje, răspunde
Breban. Alții au zis că personajul Grobei a fost construit
bine până la pagina 400, după care a fost „răsturnat ca
pe un gândac” (p. 176). Ceva de felul lui Hans Castorp
din Muntele vrăjit al lui Thomas Mann, neexperimentat
însă în România de nimeni: „Iar eu am făcut-o mai radi-
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cal decât sursele de inspirație. Noutatea psihologică e
radicalizarea acestui personaj. De altfel, precaut, eu
anunț la pagina 400 această schimbare a lui Grobei.
Majoritatea criticilor n-au crezut în ea. Nicolae
Manolescu a crezut în ea și a demonstrat că e posibilă”
(p. 177). Romanul are două niveluri, cel de descripție
socială, etică, în manieră tradițională, iar al doilea, subminator al primului, nivelul ideologic, a cărui transversalie duce către „romanul vizionar, romanul problematic, romanul politic”, precizând: „În România, timp de
40 de ani, n-a creat nimeni nici un roman politic”. Cu
toate acestea, remarcă Constantin Iftimie, în anii ᾿70, sa vorbit mult despre romanul politic. S-a vorbit, la
modul superficial, replică romancierul: „Nu trebuie să
confundăm romanul-cronică socială, romanul de
disidență politică, romanul care introduce teze mai mult
sau mai puțin acceptate de cenzura oficială cu romanul
politic. Primul care a scris un roman politic a fost
Stendhal în Mânăstirea din Parma. Toate romanele sudamericane care atacă imperialismul american nu sunt
romane politice” (p. 178). Nici măcar Războiul
sfârșitului lumii al lui Llosa, care e o formă de utopie.
Posedații lui Dostoievski, da. Însă numai dacă deplasezi
nucleul romanului de la personajul Stavroghin către
grupul anarhist, având ca lider pe Verhovenski, și asta
fiindcă Dostoievski n-a intenționat să scrie un roman
politic, ținta lui fiind să satirizeze grupul anarhist al lui
Neciaev, care viza uciderea țarului. Satira intenționată
de prozatorul rus seamănă cu a lui Cervantes în raport
cu literatura cavalerească: primul și-a depășit însă satira
și a dat romanul european modern, al doilea și-a depășit
condiția creând, prin Posedații și Crimă și pedeapsă,
romanul politic abisal. Nu întâmplător Don Quijote
apare odată cu Hamlet, alt „roman” dramatic. Hamlet,
apreciază Nicolae Breban, anunță romantismul, Don
Quijote – romanul modern, asumat și de postmodernism, Stendhal și Dostoievski – romanul politic, varianta lui românească fiind Bunavestire, ca întemeietoare a
unei noi mitologii politice. Marin Preda n-a ajuns la
romanul politic și așa se explică de ce, timp de doi ani,
a insistat, la Editura Cartea Românească, ca Breban să
taie romanul în două, confundând prima parte ca fiind
roman politic, în vreme ce această parte este doar un
roman satiric. Rememorând, personajul Grobei nu este
un tip de mediocritate, cum se crede, ci doar, așa cum a
intuit autorul articolului despre Breban din Larousse,
„un geniu al mediocrității”: „Dar Grobei nu-i deloc
mediocru. Un erou mediocru nu face ceea ce face
Grobei. Un erou mediocru nu se lasă fascinat de o mare
idee. Un erou mediocru nu-și părăsește iubita cu greu
câștigată, ca să se afunde într-o arhivă și să intre în rolul
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unei mari idei politice. Cum să fie Grobei mediocru?...
Asta înseamnă a rămâne prizonierul unor estetici vechi,
naturaliste, a romanului secolului al XIX-lea...” (p.
181).
Întrucât un romancier obiectiv se identifică cu toate
personajele sale, Nicolae Breban spune că și el este
Grobei, precum Flaubert Doamna Bovary sau
Dostoievski recunoscându-se în Verhovenski. Eroul din
romanul Amfitrion are mai multe euri, ca și Grobei. Eul,
descoperire a lui Fichte, a schimbat gândirea ontoestetică. Eminescu a ajuns la o adevărat dramă a identității,
care nu-și mai găsește eul fundamental, deși îl are, obsesiv, în față (Archaeus). Breban cunoaște și fascinația
tipologiei lui Don Juan, în trei romane. Pozatorul prevede că mitul european al lui Faust (care a durat secole de
la Marlowe la Goethe) va fi înlocuit cu mitul lui Don
Juan: „Don Juan va face în viitor carieră enormă, întâlnindu-se cu mitul politic. De altfel, în cărțile mele Don
Juan este apropiat de universul politic și romanul erotic,
centrat pe seducția erotică. Bunavestire este dominată de
seducția politică... Dar în celelalte două volume, Don
Juan și Pândă și seducție, am apropiat cele două forme
ale seducției, seducția erotică și seducția politică” (p.
185).
Coborând în arena politică a praxisului social-istoric, „violențele” brebaniene devin polemici, dar cu grija
de a nu părăsi reperul estetic, pariul vieții sale de creator.
Deși îi repugnă partizanatul ideologic, trebuie să se
raporteze la numeroasele grupuri existente printre
confrați, încât e aproape imposibil să nu intre în siajul
învolburat al istoriei parcurse. El temperează însă excesele distribuindu-se cu tentă imparțială de prozator
acolo unde consideră că s-au vehiculat mistificări. E și
foarte dificil să nu greșești în fața unor personalități
derutante precum Paul Goma, prezentat din perspectiva
tipologică a „cuplurilor”, ca fiind, la început, nu o
disidență anticeaușistă, în Ostinato, cât o carte împotriva perioadei Gheorghiu-Dej, confundată de Dumitru
Popescu cu una care submina cultul personalității lui
Ceaușescu. În context, Goma e mai degrabă creația lui
Dumitru Țepeneag, „care susținea o pedagogie a curajului. Țepeneag spunea că trebuie să promitem scriitorilor
români gloria Occidentului ca să intre în disidență. și el
i-a promis lui Goma că dacă scrie o carte contra, o să
aibă glorie, o să fie publicat în Occident. Ceea ce s-a și
întâmplat, Ostinato a apărut la două edituri: Suhrkamp
și Gallimard” (p. 193-194). A urmat prostia cu retragerea standului românesc de la Târgul de Carte din
Germania, dând curs epic ascensiunii lui Goma în circuit european, când Eugen Ionescu a spus că Paul Goma
e cel mai mare prozator român contemporan, afirmație
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care nu era susținută estetic, ci politic, măsură practicată
și de cei de la „Europa Liberă”. Cea mai importantă
faptă produsă de Goma, dincolo de unele gesturi
sancționate de Nicolae Breban (calomnierile lui Goma
la adresa lui Breban, în cele două cărți apărute în
Occident) a fost semnarea Chartei ᾿77, care, din păcate,
nu i-a solidarizat pe scriitorii din Țară: „E suficient să
constatăm că Goma e arestat și, la o săptămână, se ține
Conferința Scriitorilor. Și nimeni de la tribuna acestei
Conferințe n-a spus ceva despre arestarea lui: nici
Doinaș, nici Nichita Stănescu, nici Marin Preda, nici
Manolescu, nici Dinescu. Nimeni. Dar trebuie observate
îndrăzneala și cinismul Partidului, care, după ce îl arestează pe Goma, la o săptămână face Conferința
Scriitorilor, adunând laolaltă sute de scriitori, fiind sigur
că nimeni nu va ataca problema la microfon, deși acesta
era închis pe Calea Rahovei, la trei străzi distanță de
locul întrunirii lor” (p. 203). Lașitatea, unii și-au motivat-o prin aceea că Goma n-ar fi avut „prestigiu”, ceea
ce era un tipic argument miticist. Scriitorii români s-au
solidarizat în bârfe, veritabile gaște și gâște caragialești.
Din acest punct de vedere, rezistența prin cultură s-a
dovedit o mistificare: „Este o legendă făcută de noi
înșine, ca să salvăm trecutul nostru, cel puțin evaziv și
pasiv, ca să ne salvăm propria pasivitate. Uniunea
Scriitorilor n-a făcut nimic! Nimic! Scriitorii n-au fost în
stare să se solidarizeze” (p. 204).
Nici Marin Preda? întreabă contrariat interlocutorul.
„Omul ăsta, care s-a ținut departe de comuniști atâta
vreme, la spartul târgului intră și el în Partid. Preda n-a
fost niciodată luptător pentru cauza scriitorilor. Editura
Cartea Românească am înființat-o eu, nu el. eu am luptat
pentru editură. El era membru în comisia condusă de
mine și abia în clipa când s-a configurat proiectul
Editurii Cartea Românească a început să se agite puțin.
A ajuns director pentru că eu am refuzat să ocup acest
post” (p. 205). Luptători, recunoaște, nici n-au prea existat printre scriitori. Au avut atitudinea pacifistă a lui
Sadoveanu. Preda n-a fost nici un independent, cum se
crede, dovadă că i s-a comandat și a scris un roman despre Ion Antonescu, Delirul, plătindu-i-se cu un milion
de lei, sumă enormă pentru atunci. Aprecierea poate fi,
totuși, discutabilă, mai puțin câștigul.
La asemenea lucide standarde, cu recunoașterea, în
același timp, a autenticității estetice, unde este cazul,
sunt tratați majoritatea scriitorilor reprezentativi din
epocă. Cutuma, deci, e valabilă câtă vreme nu părăsește
esteticul. Sunt și momente de ruptură între concepte
strict complementare estetic precum protocronism și
sincronism, tratate, din păcate, „schizofrenic” în perioa-
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da luptelor ideologice intestine. Privitor la protocronism, Nicolae Breban pare să uite metodologia cuplurilor mânuită atât de bine, cum s-a văzut. La nivelul esteticii, cele două concepte, sincronism și protocronism, nu
pot fi rupte unul de altul fără a cădea în ideologie.
Sincronism fără protocronism (și invers) este o imposibilitate dialectică. O dovedește, în primul rând, Nicolae
Breban însuși. Demonstrația lui că este protocronic în
crearea romanului politic în spațiul românesc este impecabilă, protocronia lui ridicându-se și în plan universal
la nivel de concept, fiindcă nici Dostoievski, nici prozatorii sud-americani n-au elaborat o teorie novatoare în
atare privință, aceștia, atât la noi, cât și aiurea, s-au oprit
la radiografia romanului satiric, neajungând până la stadiul abisal al investigației. Și asta a fost posibil pe axa
esteticului, în cazul său, eșecul la ceilalți, venind prin
alunecarea în ideologic.
Nicolae Breban are dreptate, privitor la protocronism, dar numai în măsura în care aceia vizați de el au
militat în plan ideologic oficial, dovada înregimentării
nonestetice constând în ruptura de cealaltă față a lui
Ianus – sincronismul. Și au existat asemenea devieri la
unii care au respins sincronismul lovinescian absolutizând, în mod artificial, protocronismul. Numai că disputa ideologică n-a fost invenția lui Edgar Papu, ci o constantă, largo sensu, a culturii românești. G. Ibrăileanu,
dar și Mihai Ralea, pe bună dreptate spuneau că a crea
un simplu sincron/ imitator al lui Proust în proza românească este treabă zadarnică în fața Europei obișnuită
deja cu maniera proustiană. Nicolae Breban știe prea
bine asta și el însuși, lăudând pe Proust, nu cade la nivelul manierismului proustian, ci ridică proza la anvergura
romanului politic, care ține de abisal.
În context, autorul lui Grobei este un subtil protocronist, rezolvând cearta dintre „autohtoniști” și
„europeniști”, în consens cu Edgar Papu, care era un
comparatist de prim-plan, ca vrednic discipol al lui
Tudor Vianu. Să citez una dintre „violențele” brebaniene, de nuanțată complexitate protocronică: „Eu nu m-am
dus la Paris cu ideea să copiez pe cineva. Deși sunt
conștient că în critica română a rămas încă adulația puțin
școlărească a modelului francez. În România ești mare
prozator dacă semeni bine cu Zola, ca Rebreanu, dacă
semeni cu Balzac, asemeni lui Călinescu, sau, în cel mai
bun caz, dacă semeni cu Proust, ca doamna Bengescu.
Sau îți arogi aere proustiene, însă eu semăn mai degrabă,
dacă îmi permiteți, cu Brâncuși. Adică vin dintr-un anumit tip de primitivitate, dintr-un anumit tip de orgoliu
primitiv, naiv dacă vreți. Și încerc să-mi impun propria
mea modă, nu numai în România, ci și la Paris. Eu nici
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nu fac mare diferență între Paris și București. Eu încerc
să creez un model nou în proză, tout autant păstrând
tradiția, de fapt, a romanului. Și eu sunt printre puținii
care cred în continuitatea romanului” (p. 335). Nu se
poate mărturisire de credință mai în spiritul estetic al
protocroniilor!
Sincronie și protocronie sunt antiteze care nu devin
„monstruoase” (Eminescu) atâta vreme cât se află în
semiactualizare și semipotențializare (Ștefan Lupașcu),
armonizându-se (Eminescu). Deși n-a reușit să-și cristalizeze teoria, nefiind lăsat de ideologi ca Gogu
Rădulescu, Edgar Papu n-a afirmat nici o clipă absolutizarea protocroniei în fața sincroniei. Regret că Nicolae
Breban nu a sesizat că Edgar Papu nu e un ideolog al
protocronismului exclusivist, așa cum l-a văzut
Vladimir Tismăneanu1, uitându-se că savantul a făcut
pușcărie sub regim comunist, că atunci când Gogu
Rădulescu l-a atacat în „România literară”2, acuzând
protocronismul ca ostil ideologiei oficiale comuniste (!),
nu i s-a drept la replică. Spre deosebire de protocroniștii
ideologici, Edgar Papu avea în sertar Estetica lui Dante
(apărută postum, carte exemplară a rezistenței prin cultura esteticului), dovadă irefutabilă că pentru el protocronismul este de nedespărțit de sincronism, faptul
ținând de legitatea însăși a esteticului. Papu o și spunea
prin formula mitologică a fețelor lui Ianus, care dă și titlul unei cărți din 1970, anume că a te ridica la o singularitate canonică (deci la estetic, la protocronie) trebuie,
aidoma atletului săritor în lungime, să faci mulți pași
înapoi. Nicolae Breban urmează principiul protologic al
savantului, întorcându-se la Mănăstirea din Parma și la
Crimă și pedeapsă. Mai mult, creatorul ontologiei stilurilor în cultura românească spunea că protocronismul nu
este invenția lui, ci, pur și simplu, el i-a dat numele, dar
nu fără suport în cultura europeană. Italienii au vorbit
demult de știința numită protologie. Conceptul a fost
creat încă de la 1803 de către călugărului barnabit
Ermenegildo Pini (1739-1825), termen intrat în cultură
ca ramură a filosofiei, dezvoltată, apoi, de gânditorul şi
politicianul Vincenzo Gioberti (1800-1852). Protologia
lui Gioberti a apărut postum (1857)3. De altfel, prin
extensie, prefixoidul proto este un element arhicunoscut
de îmbogățire a limbajului modern. Mircea Eliade, care
nu poate fi acuzat de ideologie comunistă, a salutat crearea conceptului de protocronism de către Edgar Papu.
Iar Eliade s-a dovedit cea mai importantă personalitate a
exilului românesc, formulând veritabilul concept al
rezistenței prin cultură, sprijinindu-se pe geniul eminescian. Ajungem la paradoxul că marile istorii literare
naționale și universale, în măsura în care sunt canonice
(în sensul bloomian al cuvântului) sunt istorii ale protoCONVORBIRI LITERARE

croniilor și sincroniilor în măsura în care se fundează pe
criteriul estetic, precum Istoriile lui G. Călinescu și
Nicolae Manolescu.
Pe de altă parte, toate sunt și în spiritul exilului etern,
despre care vorbește Nicolae Breban, apărându-ne,
astăzi, de primejdia înstrăinării românilor, dar și a tuturor europenilor, de arheii/protocroniile străvechi grecoromane și creștine. Căci exilul, în fața tuturor ispitelor
ideologice dominante, este, așa cum spune tot Nicolae
Breban, în capitolul IX al confesiunilor, și o stare spirituală, un exil etern, complex, care include toate formele
de exil, de la cel estetic și politic la exilul interior, într-o
lume în care se naște Dumnezeu, ca în romanul lui
Vintilă Horia. Exilul lui Emil Cioran a fost, inițial, unul
estetic, „de tip individual”, „de o idiosincrazie privată,
greu de explicat” (p. 313, 315), pe când al generației ᾿60
rămasă în țară a fost unul deopotrivă interior și estetic,
la nivel colectiv, resimțit, desigur, și politic. Exilul de tip
clasic, ca pedeapsă, izgonire (Aristide, Ovidiu, Bălcescu
ș.a.m.d.) a fost rar în România comunistă (Paul Goma),
predominând exilul cultural, voluntar, mai ales în ultimii
10-15 ani ai regimului Ceaușescu. Breban s-a simțit
trăind într-un exil complex, reproșându-i-se,
mărturisește el, că n-a optat pentru exilul politic propriuzis, pe când un spion ca Haiducu a putut trece ca un exilat: „Iată ce contradicție simplă și grosolană. Exilul e și
o stare spirituală. Eu m-am simțit în exil și în țară. M-am
automarginalizat eu însumi în clipa când am ieșit din
sfera puterii, mai ales culturale, când am fost scos din
toate sistemele Uniunii Scriitorilor. Am trăit un puternic
exil în România. Un exil interior, cu mici întreruperi,
care a durat 20 de ani” (p. 316).
În străinătate, exilul politic conta, nu cel estetic:
„Dacă veneai dintr-o țară din Est cu o carte cu ambiții
estetice pure, erai tratat cu ridicare din umeri. Nu erai
înțeles. De aceea și Cioran a stat 30 de ani până a fost
descoperit” (p. 320). Cât despre el, n-a intrat în exilul
politic propriu-zis, pentru că „pe mine m-a interesat
întotdeauna, în primul rând literatura, care mă interesează și astăzi, și pentru că eram singur în această luptă” (p.
330).

Note:
1. Vezi simulacrul de Raport al Comisiei Prezidențiale
pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România prin care
Traian Băsescu a „condamnat comunismul” în decembrie
2006.
2. Vezi Gogu Rădulescu, Profesorilor mei de limba și
literatura română, în „România literară”, nr. 42/1986.
3. Cf. Petru Ioan, Introducere în protologie, colecția
„Radiografii”, Editura „Ştefan Lupaşcu”, Iași, 2008.
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Mircea PLATON
Sărăcia apare în multe din paginile lui
Busuioceanu, obligat să-și vândă cărțile la anticariat,
să stea cu lunile neplătit pentru articolele pe care le
scrie pentru revistele spaniole și să trăiască la limită,
în general. În aceste condiții, Busuioceanu nu vânează funcții prin fundațiile exilului, se ține departe de
intrigi și de lumea ariviștilor politici și, din când în
când, izbucnește în sinea jurnalului împotriva celor
care îi cer pentru revistele lor tot felul de studii și articole fără să se gândească din ce trăiește scribul:
„Scrisoare de la Buescu, plină de finețuri sămănătoriste şi de duplicități ambițioase. Continuă să se ocupe
de banii mei, dar veștile de rândul acesta sunt şi verzi şi
roșii. Îmi dă să înțeleg că tot așteaptă un articol nou pentru revista pe care o pune la cale cu Turdeanu. Tot mâhnit că am întrerupt comunicația cu el. Găsește cuvinte
vibrante care mă impresionează. Sfârșește însă prin a-mi
cere un articol despre arta românească, de 50 de pagini
(de cincizeci de pagini) pentru o operă pe care vrea să o
scoată cu colaboratori diverși în vreo două tomuri, trase
la multiplicator. Oamenii ăștia sunt nebuni. N-am auzit
pe nici unul întrebând: «D-ta ce mănânci?» sau măcar:
«D-ta cu ce-ți cumperi țigările pe care le fumezi în timp
ce vei scrie 50 de pagini pentru mine ca să apară trase la
multiplicator?» Dar cum îl pot refuza? Am să-i făgăduiesc şi lui pentru când o da D-zeu”1.
Aristocrat iritat de aerele nobiliare, dar îndrăgostit
de timbrul Vechiului Regim; universitar exilat dedicându-se cu pasiune și înverșunare studierii rădăcinilor dacice ale poporului său, purtând cu sine legatul
profesorului său Vasile Pârvan; om politic frământat
de o conștiință națională a cărei rază „socialistă” mă
duce cu gândul la pașoptismul lui Bălcescu și Alecu
Russo; sfetnic al tronului iritat de intarsiile mistice
legionare în orice program politic, dar respingând cu
demnitate lepădarea de biserica Ortodoxă – pentru a
înțelege modul în care Busuioceanu concilia dinamic
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toate aceste lucruri trebuie să avem în vedere faptul
că, în 1948, el încă nu se desprinsese de linia revistei
Gândirea, din al cărei nucleu fondator făcuse parte, și
pe care o descria astfel:
„O revistă ca Gândirea, care începând din 1920 și
până în ultimele zile ale României libere a întrunit atâția
scriitori de valoare, a reprezentat în primul rând doctrina
unui autoctonism întemeiat pe izvoare etnice şi a militat
pentru o restaurare a tradiției bizantine, în formele noi
ale vieții și creației românești”2.
De altminteri, Busioceanu a și încercat să reînvie
revista Gândirea, în exil, ca tribună a scrisului românesc liber. Atașamentul lui atât față de linia revistei,
așa cum a fost gândită în varianta ei inițială, înainte de
a-i fi accentuat Crainic elementul ”etnocratic”, dar și
față de Crainic însuși este un exemplu nu doar de
consecvență intelectuală, ci de superioară umanitate,
de noblețe sufletească. Proiectul acestei revigorări a
revistei, interzise de ocupantul sovietic în august
1944, ca și revista Convorbiri literare, poate fi trasat
cu ajutorul scrisorilor din primul volum al
corespondenței lui Busuioceanu excelent editate și
publicate de Liliana Corobca sub titlul Un roman
epistolar al exilului românesc. Pe 10 august 1947,
deci într-un moment în care Regele Mihai încă nu
abdicase, Busuioceanu, de la Madrid, îi scria filologului Victor Buescu la Lisabona:
„...Am un proiect însă mai important decât toate, pe
care de mult îl meditez şi acum a ajuns cred la faza lui
finală. Ți-l comunic pentru că aş dori să te asociezi la el.
Vreau să scot GÂNDIREA, anul XXVII, Serie noua Aș
vrea să tipăresc exact cum era la București, aceeași
copertă, aceleași vignete ale lui Demian și, pe cât posibil,
același aspect, cu adausul în subtitlu Revista Scriitorilor
Români în exil. Voi păstra şi vechile formule ale revistei,
adică nici director, nici redactor, ci indicațiile: Redacția:
Al. Bus., General Pardinas 32, Madrid, şi Gruparea
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Revistei, în care sper să pot strânge pe toți scriitorii
risipiți azi în străinătate (în toate țările), care nu s-au
pătat în vreun fel în aceste turburi vremuri. Aș vrea să
întorc revista la vechile ei făgaşuri, din 1920, când, fundată la Cluj de Cezar Petrescu în tovărășia lui Crainic, a
mea, a lui Lucian Blaga si Gib Mihăescu, a izbutit imediat să strângă împrejurul ei pe toți scriitorii care reprezentau generația ieșită din celălalt război. Gândirea are
un trecut de mai bine de 25 de ani, în care se polarizează
aproape toată viața culturală românească dintre cele două
războaie. A apărut până în clipa când România a căzut şi
ne găsim astăzi, mulți dintre colaboratorii ei, peste hotare, fără putința de a mai scrie un cuvânt pe românește. În
țară nimeni n-o mai poate scoate. Dintre cei care am
scos-o la început, eu singur mai mă bucur de soarta de a
fi liber. Socotesc că e o datorie a mea să reînviez revista
aceasta care e ca un simbol al culturii noastre și poate fi
azi din nou glasul liber al scriitorilor români. La atâția
foști colaboratori ai revistei, care ne aflăm acum risipiți
în străinătate, se mai pot asocia și alți scriitori, care se
zbat prin toate colțurile lumii așteptând momentul de a se
întoarce într-o ţară liberată de străini şi de trădători. Prin
Gândirea vom putea nu numai strânge rândurile noastre
pentru ziua de mâine, dar vom putea trimite şi manifestele noastre către scriitorii rămași în ţară. Sunt sigur că,
ajuns în forma aceasta cuvântul nostru sub ochii celor
din București (şi va ajunge), îi va zgudui şi va fi una dintre cele mai puternice arme subversive pentru a întreține
acolo o mișcare națională. Cei care se bucură acum de
favorurile regimului trădător şi merg în pelerinagiu la
Moscova vor vedea că ne-am organizat, că le urmărim
activitatea şi nu suntem dispuși la vreo iertare. Vom avea,
sunt sigur, cititori mai pasionați în țară, chiar decât în
străinătate […] Dacă «politicii» or fi mai înțelegători cu
astfel de lucruri decât le e obiceiul, lucrul ar putea fi mult
înlesnit. Dacă nu, trebuie să contăm tot pe puterile noastre şi pe ajutoare obținute cu ingeniozitate. Tot așa a apărut Gândirea şi în 1920”3.

eu îmi dau de pe acum adeziunea de principiu, cu dublul
sentiment că răspund unei misiuni și că mi se face o
favoare (eu fiind mai degrabă un filolog decât un scriitor
[…])”4.

Buescu, într-o scrisoare din 20 august 1947, s-a
arătat foarte receptiv la idee și gata să pornească în
căutare de colaboratori, abonați și sponsori, convins
că generația gândiristă jucase în istoria culturii române un rol comparabil doar cu acela al unei singure alte
grupări:
„Gândirea este un nume în istoria literaturii noastre
și în evoluția culturii valahe, iar generația «gândiristă» se
poate asemui, ca panaș istorico-literar, cu generația
«convorbiristă». Reapariția acestei reviste, în timpurile
de față, este, în primul rând, un act de curaj şi de atitudine, care face cinste promotorului ideii. În ce mă privește,

Pe 23 august 1947, Vintilă Horia, care pribegea
lipsit de un loc de muncă și de un venit stabil, îi răspunde, din Florența, pe aceeași lungime de undă:
„Mult stimate şi iubite domnule Profesor,
N-am mai primit de mult o scrisoare care să mă tulbure într-atât. Reapariția Gândirii e un lucru atât de
neobișnuit, un miracol atât de puțin în ritm cu viața mea
lipsită de miracole, încât vestea pe care mi-o dați a şi luat
locul tuturor idealurilor şi planurilor mele de până acum.
Gândul de a aduna în jurul acestui glorios stindard pe toți
scriitorii risipiți peste hotare şi de a-i închina efortul țării
care moare şi pe care numai un îndemn din afară o mai
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Pe 13 august 1947, Busuioceanu îi prezintă fostului său student Vintilă Horia miza și natura proiectului:
„Lumea în care ne vom întoarce – dacă ne va mai fi
îngăduit – lumea noastră românească va fi o lume de
ruine. Cei de acolo sunt atât de nenorociți azi şi vor fi
poate mâine şi mai nenorociți, încât nu putem aștepta
vreo refacere de la ei. Oameni ca Sadoveanu și alții sunt
pentru noi pierduți pentru totdeauna. Și unul câte unul se
vor pierde încă mulți, pe care mizeria, şi fizică şi morală,
îi va îngenunchea. Dacă mai e ceva de așteptat, nu de la
ei mai poate veni, ci de la noi, care avem încă norocul să
ne bucurăm de o relativă libertate pe unde suntem
risipiți. Îți scriu aceste lucruri pentru că îmi vorbești de
dorința d-tale de un plan de acțiune. E încă o coincidență
pe care o găsesc cu bucurie între preocupările d-tale şi
ale mele. Și prind această ocazie pentru a-ți scrie despre
un plan al meu, în care îmi pun speranțele cele mai mari
şi la care aș dori să te asociezi. Aş vrea să scot, aici la
Madrid, Gândirea, anul XXVII, Serie nouă, tipărită la fel
cum apărea în București, cu aceleași vignete ale lui
Demian, cu același aspect pe cât va fi posibil, și cu subtitlul: REVISTA SCRIITORILOR ROMANI IN EXIL
[...] Aș vrea să întorc revista, nu la tendințele prea personale ale lui Crainic – care şi îndepărtaseră pe mulți din
vechii ei colaboratori – ci la întâile făgaşuri, din 1920,
când, la Cluj, Gândirea izbutise să adune toată generația
scriitorilor ieșiți din celălalt război. Dintre cei cinci care
am pornit întâi Gândirea – Cezar Petrescu, Crainic, eu,
Blaga și Gib Mihăiescu – numai eu mai mă găsesc liber;
și socotesc o datorie să încerc măcar a reînvia revista, în
vechile ei forme. Greutățile vor fi mari; nu mai e nevoie
să le înșir, dar şi tenacitatea mea va fi deopotrivă”5.
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poate salva mi se pare admirabil. Gândirea, sub noua ei
formă, va putea deveni instrumentul renașterii noastre
viitoare, dar şi acela al difuzării culturii noastre în emisfera occidentală [...] După cum știți desigur, scriitorii în
exil sunt cu toți foști colaboratori ai Gândirii: Herescu,
Eliade, Cotruș, Cioran, Șeicaru; Al. Gregorian e mai
mult gazetar decât scriitor, însă a colaborat de câteva ori
la Gândirea. Se află şi el în Italia şi pot intra în legătură
cu el. Eugen Ionescu e la Paris, însă nu ştiu în ce măsură
mai poate fi interesant. Alții nu cunosc. O.W. Cisek și St.
Baciu sunt în Elveția, însă de partea cealaltă a «baricadei». Încearcă să apere șubredele poziții ale guvernului
Groza, însă presa elvețiană le ignoră total eforturile.
Tristă misiune, umilitoare şi anti-românească, a unor
foști gândiriști. Ceilalți, în frunte cu Crainic, zac prin
lagăre şi închisori sau au luat calea pădurii, ca Pan
Vizirescu. Reapariția Gândirii îi va ajuta poate să-şi
îndure destinul şi să ne aștepte”6.
Pe 13 octombrie 1947, după ce Busuioceanu îi
scrisese că are vești că Nichifor Crainic probabil
murise în temnițele comuniste, Vintilă Horia răspunde:
„Vestea morții lui Crainic m-a zdruncinat până în
fundul sufletului. Am pierdut în el un mare prieten, primul om care m-a sprijinit şi a crezut în mine. Mai bine
de zece ani din viața mea se confundă cu amintirea lui.
Primele poezii şi primele nuvele publicate în paginile
acestei Gândiri care stă să renască. [...] Pillat, Crainic...
Câți dintre gândiriști stau astăzi cu sabia deasupra capului? Pe câți dintre ei îi voi mai găsi mâine printre ruinele
care ne vor ieși înainte dincolo de frontierele României?
Gândirea înseamnă România Mare. Reapariția ei poate fi
de bun augur”7.
Pe 28 septembrie 1948, Busuioceanu îi explica lui
Vintilă Horia de ce revista Gândirea nu putuse să reapară:
„Eu n-am putut scoate Gândirea fiindcă am întâlnit
tot opoziția acestor amici de la Paris. Într-o scrisoare de
anul trecut, Mircea Eliade mi-a spus fără înconjur că el
socotește că nu trebuie să apară nici o altă revistă românească de literatură, înainte de aceea pe care o plănuiau
ei, cu bani din America [Luceafărul, din care a apărut în
două numere: în noiembrie 1948 și în mai 1949, n. M.P.].
Ce puteam să fac? Suntem atât de puțini scriitori în străinătate, încât fără grupul lor nu aveam cu ce alimenta
revista. Acum, iacă, lor li se pare că suntem prea
mulți!”8.
Astfel s-a făcut că anticomunismul față de comu42

nism al cercurilor din exil nu s-a mai făcut în spirit
gândirist. Și nici eliberarea României de comunism.
Dar evoluția ulterioară a românilor și a României a
confirmat profunda intuiție a lui Busuioceanu legată
de rolul Răsăritului și al Apusului în istoria noastră.
Busuioceanu vedea Bizanțul ca fiind fundamental
pentru istoria culturii române născută, arăta el, la
confluența dintre cavalerismul apusean și religia
Ortodoxă, în vreme ce statalitatea românească se născuse, fapt esențial, dintr-o revoltă deschisă față de
Occidentul trufaș și abuziv reprezentat de Ungaria.
Prilejuită de revolta față de Occidentul Catolic,
independența Țării Românești și a Moldovei va trebui
apărată și de revărsarea Orientului asiatic, Otoman,
asupra lor. Acest lucru va împinge cele două țări
românești să caute alianța Apusului:
„În decorul rustic al unui târguleț de munte, la Curtea
de Argeș, întâlnim cele dintâi monumente ale întemeietorilor Statului Muntean, care în sec. XIV, întrunind
nucleele politice românești mai vechi și ridicându-se
împotriva regilor Ungariei, își așezau acolo reședința lor
de Voevozi independenți. Un curios contrast în caracterul
somptuar ca și în stilul acestor monumente izbește de la
început şi lasă să se întrevadă aspecte contradictorii în
viața obișnuită a acestor principi, ca şi în organizarea
Statului pe care îl conduceau. Palatul princiar, o clădire
modestă, zidită în cărămidă şi bolovani de râu neciopliți,
având aerul mai mult al unei reședințe de ţară decât al
unei Curți oficiale, era împodobit după moda occidentală, cu sculpturi heraldice, ceramică istoriată şi cu portaluri şi ferestre din care au rămas fragmente de profiluri
gotice. În acest interior, pe jumătate țărănesc, pe jumătate
nobil, principi şi curteni arborau în ocazii solemne luxoase veșminte, cu podoabe și giuvaeruri care veneau de la
Veneția şi de pe malurile Rinului. Ierarhie și ceremonial
erau bizantine; dar aspectul acestor principi era occidental. Armura lor era de cavaleri; heraldica, gotică, cu vulturi și cu cruce, era compusă după normele heraldicei
apusene; pe nasturii tunicilor se întâlneau uneori floarea
de crin angevină, pe inele inscripții latinești, iar în portretele murale sau pe sculpturi funerare un singur semn
apărea câteodată pentru a aminti dependența lor de
lumea Orientului: vulturul bizantin cu două capete. La
doi pași de Palat, în incinta însăși a Curții, se ridica
Biserica Domnească, care servea de locaș Mitropoliei
Muntenești. Contrastul era total între monumentul profan şi cel religios. Clădirea bisericii nu depășea în
proporții pe aceea a Palatului şi materialele de clădire
erau aceleași. Dar caracterul rustic dispărea sub perfecția
construcției, iar în stilul monumentului, cu totul bizantin,
nici o urmă nu apărea de influență occidentală. Meșteri
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aduși de la Bizanț concepuseră nobila construcție încununată de cupolă, pictori greci şi sârbi, de imperială
tradiție, împodobiseră interiorul, iar în fața iconostasului,
scânteind de candele şi de icoane, slujba se oficia după
ritualul şi cu pompa bizantină. În acest contrast de stiluri
şi de forme, pe care îl întâlnim nu numai în Muntenia,
întemeiată la începutul secolului XIV, dar şi în Moldova,
fundată pe la mijlocul aceluiași secol, se oglindesc
poziția ca şi destinul acestor două țări, solicitările opuse
care vor decide de istoria şi de cultura lor. Sinteză de
Orient şi Occident prin origini şi prin limbă, pierzânduse îndelung sub valuri de invazii ale Orientului, poporul
român a trebuit, la ieșirea lui din noaptea medievală, să
se ridice împotriva Occidentului, pentru a-şi asigura o
existență independentă. Ungaria, puternică şi agresivă la
frontierele lui, reprezenta atunci Occidentul. Bizanțul
imperial şi milenar era stâlpul de reazem al întregului
Orient. Străduindu-se să întemeieze cele două State, cu
mijloace rustice şi puteri reduse, principii români naveau de făcut vreo alegere. Ei trebuiau să se înrădăcineze în munții care totdeauna le conservaseră rasa și să se
pună la adăpostul Bizanțului, care putea întinde până la
ei un braț protector. Fatalitatea decidea soarta românilor
înclinând balanța lor către Orient. Dar ferestre rămâneau
deschise și către Occident. Heraldica gotică se amesteca
cu vulturul bicefal, armurile cavalerești cu odăjdii imperiale. Fastul micilor Curți părea a contrazice spiritul
însuși care prezida la viața lor. Dar acest spirit ca şi viaţa
şi ideea Statului, se înscriau sub același simbol unificator, care era cupola bizantină. Mai târziu, când această
cupolă avea să fie amenințată de pericolul grav al invaziei musulmane – alt Orient, care se ridica acum
amenințător – poporul român va cunoaște alte lupte și
balanța destinului său se va înclina în sens opus”9.
Sufletul românesc, pare a ne spune Busuioceanu,
a fost dintotdeauna de tradiție împărătească, asemeni
unui măr de aur, care crește doar în grădina împăratului din basme. Dar apărătorii lui au fost, după cum
i-au silit vremurile, mai rustici sau mai palizi imitatori ai lumilor istorice care ne-au dominat orizontul și
s-au lărgit să ne prade sufletul în miez de noapte.
Singur, la Madrid, în 1948, Busuioceanu că vechea
cultură slavonă a românilor nu funcționase decât ca
vehicul pentru formele și fondul culturii bizantine,
fapt care a prevestit și imposibilitatea de mai târziu a
românilor de a-și găsi afinități cu Moscova, A Treia
Romă:
„Instinctul românesc a fost totdeauna de apărare
împotriva slavismului; iar experiența de cultură a trecutului a condus poporul român la conștiința autonomiei
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sale intelectuale și a infecundității contactului său cu
spiritul Slav. Acest contact a fost destul de strâns în trecut cu slavismul de sud, prin vehiculul vechii limbi slavone. Dar substanța lui a fost de la început cultura
bizantină, care își găsea numai o artificială traducție în
acea arhaică limbă, fără vreo contribuție spirituală sau
vreo creație din partea slavonismului. Cultura slavilor
de sud – s-a spus – n-a creat mai mult decât un alfabet.
Și, în limitele acestui mic instrument intelectual, ea n-a
putut întreprinde altă operă decât de divulgare a ideilor
și formelor bizantine. Această modestă operă chiar, n-a
mai fost posibilă decât sub protecția principilor români
atunci când Bizanțul a căzut sub puterea otomană. Dar
la acea epocă cultura românească găsise propria ei
expresie în limba națională, dezvoltându-se pe drumuri
care îi asigurau independența de influența slavä”10.
Busioceanu prevedea, într-un limbaj a cărui
acuratețe istorică este marcată de începuturile crunte
ale Războiului Rece, că Răsăritul European reprezentat de români va rămâne între Orientul „stepelor
necunoscute și al dezlănțuitelor avalanșe ale lumii
asiatice” și Occidentul suferind de alopecie
civilizațională. Prin urmare, va trebui să se pună la
adăpostul „milenarei lui experiențe de nefericire” și
al „tristelor cupole [bizantine] ale singurătății lui”11.
Note:
1. Busuioceanu, Caietele de miezul nopții, pp. 186-187.
2. Alexandru Busuioceanu, „Literatură și destin”
(1948), în Busuioceanu, Istoria literaturii române – compendiu (București: Editura „Jurnalul literar”, 1998), p. 24.
3. Alexandru Busuioceanu, Un roman epistolar al
exilului românesc. Corespondența, Vol. I (1942-1950), ed.
Liliana Corobca (București: Editura „Jurnalul literar”,
2003), pp. 124-126. Al doilea volum, acoperind anii 19521961, a apărut în 2004 sub egida Academiei Române. Ar
trebui republicate într-un singur volum, mai uşor accesibil.
4. Busuioceanu, Un roman epistolar, vol. I, p. 133.
5. Busuioceanu, Un roman epistolar, vol. I, p. 129.
6. Busuioceanu, Un roman epistolar, vol. I, pp. 135136.
7. Busuioceanu, Un roman epistolar, vol. I, p. 147.
8. Busuioceanu, Un roman epistolar, vol. I, pp. 195196.
9. Busuioceanu, „Literatură și destin” (1948), în
Busuioceanu, Istoria literaturii române, pp. 9-11.
10. Busuioceanu, „Literatură și destin” (1948), în
Busuioceanu, Istoria literaturii române, p. 25.
11. Busuioceanu, „Literatură și destin” (1948), în
Busuioceanu, Istoria literaturii române, p. 27.
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Constatin CUBLEȘAN
Literatura beletristică în Transilvania începutului de
secol nouăsprezece era săracă în realizări. Și atâta câtă
era se afla sub pecete religioasă (Mihail Halici, Teodor
Corbea ș.a.) puțin circulată public. Două personalități se
evidențiază totuși, ca poeți laici demni a fi reținuți
printr-o operă constituită în deplinătate: Vasile Aaron
(1770-1822) și Ioan Barac, acesta din urmă prezent cu
scrieri moralicești, cu tălmăciri și adaptări din marea
literatură universală, cu poezii lirice și chiar cu angajamente publicistice în presa brașoveană (Foaie pentru
minte inimă și literatură a lui G. Barițiu) până spre mijlocul secolului. Cunoscut mai ales prin basmul epopeic
Istoria prea frumosului Arghir și a prea frumoasei
Elena, cea cu părul de aur, publicată la Sibiu în 1801,
el mai tipărește Gratulație întru cinstirea preasfințitului
domn Vasile Moga, episcopul neunit în Marele
Principat al Ardealui, Brașov, 1811; Psaltirea preafericitului proroc și împărat David, Brașov, 1920; Risipirea
cea de pe urmă a Ierusalimului…, București, 1821 (cu
litere chirilice); O mie și una de nopți. Istorii arabicești
sau Halima…, Brașov, 1836-1840; Toată viața, istețiile
și faptele minunatului Tilu Buhoglindă…, 1840, reeditată în 1846, București 1863 cu alte câteva ediții; Naștera
și toată viața minunatului Piticot de un cot…, Brașov
1842; Cei trei frați gheboși…, Brașov, 1843; Tragedia
lui Samson…, Sibiu, 1946; Rătăcirile și întâmplările lui
Odiseu…, Brașov, 1816, ș.a., risipite prin pagini de
gazetă sau rămase în maniscris, o bibliografie destul de
bogată, care nu-i asigură însă și notorietatea literară pe
care o merită. Reunite pentru prima dată, intregral, întro ediție masivă, realizată de istoricul Mircea Popa, aceste scrieri văd lumina tiparului abia acum: Ioan Barac,
Scrieri (lucrări originale, traduceri și prelucrări). Ediție
îngrijită, prefață, notă asupra ediției, bibliografie. Note
și comentarii de Mircea Popa. Despărțământul Cluj al
ASTREI, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca,
2021. „Barac – scrie autorul ediției – ni se descoperă
astăzi, ca un foarte înzestrat poet liric (…) poetul ne
dovedește că și el aparține în bună măsură epocii amorului galant și suferind, așa cum a conturat-o cu mijloace
lirice pe măsură frații Văcărești sau Conachi, epocă pe
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care n-are cum s-o evite Barac, contaminat și el până la
imitație și pastișă de sentimentalismul dulceag și romantic cântat de confrații săi de liră din Principate, ca și
atmosfera înduioșătoare a «cântecului de lume», pe care
se străduiește s-o refacă în propriile sale creații, simțind
că o astfel de poezie se cere și că el nu poate ignora sensul general al curentului”.
Născut la Alămor (Sibiu) în 1776 (dată stabilită definitiv tot de Mircea Popa, în 1976 în studiul intitulat
Modernitatea lui Barac, Steaua, nr. 11), înregistrat în
scriptele administrație cu numele de Johann Baracu,
urmează studii juridice la Cluj, funcționând ca „dascăl
normalicesc” în 1801, la Avrig, pentru ca în anul următor să se transfere la școala românească din Șcheii
Brașovului. Bun cunoscător al limbilor maghiară, germană, latină și, evident, al limbii române, este angajat ca
translator la Primăria Brașov, funcție pe care o va deține
până la sfîrșitul vieții (1848). În 1837 întemeiază revista
Foaia Duminecii care își va înceta apariția un an mai tîrziu, 1838, neavând suficiente subscripții bănești pentru
continuarea editării acesteia. Citește, prin filieră germană (dar și maghiară și latină), operele unor mari scriitori
pe care caută să-i popularizeze pentru cititorii din
Transilvania, traducând integral sau fragmentar, adaptând, din Homer, Ovidiu, Charles De Coster ș.a., interesantă versiune oferind, în proză, din Shakespeare,
Hamlet. De remarcat modernitatea limbii în care transpune, bunăoară, celebrul monolog al lui Hamlet:„A fi
sau a nu fi, aceasta este, dară, întrebarea! Mai nobil este
sufletul celui ce rabdă săgeata sorții? Sau al celui ce se
pune împotriva tuturor taberelor ticăloșii, și așa să
săvârșește? A muri, a dormi, mai mult nimic. Și cu somnul acesta să săvârșim scârba sufletului nostru și patimile firii cele nenumărate, care sunt aici partea moștenirii
noastre și va fi împlinirea care ar fi să și dorim. Să
murim, să dormim – ce să dormim? Ba poate să și
visăm! Iată, iată, aici este! Că ce feliu de visuri ale
morții ne-ar putea veni, dacă am trecut numai peste zgomotul lor, aceasta este vrednică de a o pomni.”
Ioan Barac este însă poet și adevăratele sale
performanțe le aflăm în creația originală, dar și în traduCONVORBIRI LITERARE

cerile versificate, în care urmează cadența creațiilor
populare, construind în halou baladesc, pentru o mai lesnicioasă receptare din partea cititorilor de la acea vreme
din Transilvania. Iată, bunăoară, traducerea tragediei
Samson, care s-a reprezentat „în Teatrul împărătesc din
Viena, în limba nemțească”, adaptată în limba
română:„Scoală, Samsoane! Grăbește/ Ce s-au zis a
împlini/ Luptă-te și biruiește/ Precum se va cuveni./ Te
las singură, dumbravă/ În care mi-am petrecut/ Și mă
duc fără zăbavă/ Unde drum mi s-a făcut./ Că mi-au
sosit acum ceasul/ Ce mă cheamă să purcez,/ Ca să mă
duc după glasul/ Ce mă strigă să lucrez”. Adaptările au
inserte personale, astfel încât textul original dobândește
accente de inedită interpretare poetică. Așa, bunăoară,
invocarea muzei din debutul epopeii Odiseea: „Scoalăte, iubită-muză sorioară!/ De-mi cântă povață dulce din
vioară!/ Fii condeiului meu povățuitoare,/ Mă rog, dămi putere alcătuitoare!/ Adună-mi în minte toate duhurile,/ Și fă să-mi asculte lumea stihurile!/ Să cânt pre
Odiseus, pre sthachianul,/ Care foarte târziu ș-au aflat
limanul,/ Rătăcind acest crai șapte ani în cale,/ Să-i cânt
toate câte au pățit cu jale”.
Poezia lui Ioan Barac este una de factură epică, el
conducând cu ușurință firul narativ într-o versificație
spontană, cu o metrică de manieră populară ceea ce-i
apropie construcția de basmul versificat. Are plăcerea
derulării subiectelor pe ample spații, realizând adevărate
romane în versuri, cum este și această Istorie a preafrumosului Arghir…, desigur capodopera sa. Este o alegorie în deplinul ei înțeles, Barac însuși dându-i dezlegarea
ideatică în acest sens, într-o Înainte cuvântare:„Întru
această poveste se înțelege supt Arghir, Traian; iar supt
fecioara măiastră cea cu păr de aur să înțelege Ardealul
pentru băile lui cele de aur, care de mult au fost vestite.
Numai întru al doilea rând poate Arghir, ca și Traian
Ardealul, să-și dobândească pre Elena, care cu moarte
pedepsește pre sluga care s-au împiedicat, ca și Traian
pre împiedicătorii săi”. Subiectul a fost tratat folcloric
adesea, pe motivul merelor de aur din grădina împăratului, de care acesta nu poate profita căci până dimineața
cineva le culege. Străjile ce sunt rânduite să le păzească
adorm și nu pot da seama despre cel ce le fură. În fine,
fiul cel mai mic al împăratului, cu sfatul unei vrăjiroare,
reușește să rămână treaz și astfel o cunoaște pe fermecătoarea fată cu păr de aur care vine în fiecare noapte să
culeagă roadele pomilor. Se îndrăgostește fulgerător de
ea, care la rându-i răspunde acestui amor. Dar vrăjitoarea, pe când cei doi dormeau îmbrățișați, taie câteva fire
din părul de aur al Elenei, căci astfel se numește fecioara, spulberând misterul ce-i dădea rostul ființării ei. Așa
că dispare tot atât de misterios pe cât apăruse:„în văzduh, zboară/ Ca o pasîre ușoară;/ Se duce, nu se mai
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vede,/ Ce amar – cine nu crede”. Arghir pornește în
lumea largă să afle Cetatea Neagră în care locuia aleasa
inimii sale („de Neagra Cetate,/ Ce spre miazănoapte
bate/ Zadarnică întrebare”. De-aici încolo, totul se petrece ca în romanele cavalerești – specie literară prezentă
în literaturile occidentale dar lipsind la noi în forme
superioare – Arghir dând dovada, pe parcursul călătoriei
sale, unor adevărate fapte vitejești, până în final când
dobândindu-și soția, se încinge un adevărat ospăț împărătesc. „La nunta unei crăiese/ Beau, pahare
împărătește,/ Care vinul îndulcește,/ Bea mănâncă,
ospătează,/ Toată firea înviază./ Sună lăute voioase/ Și
fluieri, cimpoi frumoase./ Cimbale răsunătoare,/
Trâmbița ajutătoare,/ Una după alta sună/ Să-și facă toți
voie bună./ Multe rânduri de bucate/ Și băuturi strecurate,/ Poslujnici la două sute/ Aduc toți pe întrecute” Ș.a.
m.d. „E cert – spune Mircea Popa – că pentru Arghir a
fost direct influențat de basmul întâlnit în varianta românească sub numele Prâslea cel voinic și merele de aur
(…) Prin aceasta basmul a primit o coloratură națională
specifică, asigurându-i popularitatea și interesul cititorului, care găsește în operă o narațiune vie și sprintenă și
o spiritualitate arhaico-populară, autentic românească”.
Virtuțile de povestitor ale lui Barac sunt dublate de o
știință aparte a portretizărilor. Astfel, Elena este zugrăvită într-o aură de fantastică măreție:„Păr de aur
strălucește,/ Pre pământ ce și-l târește./ Precum luna cea
ivită/ E nouă și ne-mplinită/ Așa-i fruntea cea suită/ Cu
sprâncene arcuită/ ochii privesc cu iubire/ Ca a stelelor
clipire./ Și doi trandafiri roșește,/ În fața cea albineață,/
O, ce ciudată roșeață!/ Pe buzele ei cum saltă/ Grațiile
laolaltă,/ Se rumenesc la pieliță/ Și stau ca două foiță./ A
alabastrului față/ Se vede în sân, la brață,/ Unde două
merișoare/ Stau ascunse rotunjoare/ La piept ard cu liubov mare/ Idoleștele altare./ Ca crinul cel prea subțire/
Și înalt la așa fire,/ Așa-i oabla ei făptură/ Și mândra
căutătură./ Veșmitele ard ca focul,/ Care-i împodobesc
mijlocul”. E un portret zugrăvit în halou prerafaelit
(Sorin Mitu) de o senzualitate suavă.
Toată creația poetică a lui Ioan Barac poartă însemnele preromantismului, căruia îi imprimă o coloratură
autohtonă, cu accente moralicești de rezonanță clasică,
el reprezentând astfel, în arealul literar ale Transilvaniei
începutului de secol noăsprezece, un veritabil poet de
tanziție, cum îl încadrează editorul, cu bună dreptate.
Dacă ținem seama că scrierile lui I. Budai-Deleanu erau
încă necunoscute, ptem spune că Ioan Barac marchează
o bornă de altitudine estetică în evoluția modernizării și
modernității scrisului beletristic ardelenesc.
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Ioan HOLBAN
Jurist (retras din activitate), născut în satul
Ciomârtan din comuna Zamostea, în spaţiul identitar al
legendelor şi al istoriei mănăstirilor bucovinene, numite, de altfel, Ierusalimul Ceresc din România, prozatorul
Andrei Breabăn intră în forţă, în lumea literaturii contemporane, cu o serie de proze istorice, eseuri, antologii,
culegeri de folclor care se circumscriu dacismului, cu o
problematică foarte sensibilă, încărcată, mai întîi, cu
excesele naţional-comunismului, „protocronismului”
din vechiul regim, dar pe care, spre lauda lui, Andrei
Breabăn le explorează, totuşi, cu măsură. În Pămîntul
dacilor; Întîmplări şi legende de demult, Dacia Creştină
în versuri, Din vremea marelui rege Decebal, Legendele
Kogaionului, Regatul nemuririi, Zamolxianismul de ieri
și de azi între adevăr şi legendă. Andrei Breabăn caută
ceea ce e dincolo de istorie, admiţînd, într-o schiţă de
Autobiografie, faptul că există nenumărate lacune privind „documentarea evoluţiei noastre ca ţară”. Pasiunea
pentru istorie, Suceava, cu Cetatea de Scaun a Moldovei
în vremea lui Ştefan cel Mare, Bucovina, cu mănăstirile
sale muşatine l-au trimis pe Andrei Breabăn într-un
subiect pe cît de vast, pe atît de preţios, în anul 2020
începînd un ciclu romanesc din care au apărut, pînă
acum, patru volume masive: Cneaghina Maruşca,
Stăpîn pe Ţara Moldovei, Visul Măriei Sale şi Castelul
de pe Nistru, Ciclul romanesc se intitulează Vitejii
Măriei Sale, pe care autorul îl atribuie, nu ştiu de ce,
doar primelor două cărţi, cîtă vreme şi în celelalte două
romane e vorba, în fond, tot despre vitejii Lui Ştefan cel
Mare. Poate teama de a nu fi asociat retoricii de tristă
amintire? Dacă acesta e motivul, să, spunem că Andrei
Breabăn are, parţial, dreptate să-şi facă griji, dată fiind
(şi) educaţia precară a potenţialului său cititor. Viteaz, ca
şi voinic (vitejii şi voinicii alcătuiesc miezul armatei lui
Ştefan cel Mare) sînt, astăzi, percepute ca adjective,
atribute, de regulă, ale unor personaje de basm sau, în
deriziune, unor caricaturi din preajmă: în fond, în limba
română a Evului Mediu, viteaz, ca şi voinic sau rareș,
curelar, talpalar erau atribute (rareş, desigur, era cineva
sau ceva care putea fi întîlnit destul de rar), devenite,
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apoi, nume de persoane, substantive proprii, altele au
rămas adjective şi, folosite în acest context de Andrei
Breabăn, riscă să deturneze semnificaţia lor reală cu
care a investit-o imaginarul prozatorului.
De altfel, autorul caută argumente solide în opera
istoricilor: „Curtenii propriu-zişi erau oştirea de căpitenie, greul ei slujeau cu toţii călări, pentru care erau
numiţi călăraşi. În vremile mai vechi purtau şi numele
de viteji, iar cînd se întîmplă ca domnul să dăruiască
«ocini la viteji» ei erau rădicaţi prin aceasta însăşi în
rangul boierilor”. Ceea ce spune A.D. Xenopol în Epoca
lui Ștefan cel Mare motivează şi susţine, în chip decisiv,
demersul prozatorului: „Cronicile vremii, scrie Andrei
Breabăn în Cuvîntul de început al primului roman din
ciclul epic ștefanian, fac deosebirea între vitejii şi voinicii lui Vodă, primii apar consemnaţi în multe documente
ca o castă aparte, deosebită de boieri, negustori, răzeşi
cît şi de acei voinici care formau oastea de călăreţi ai Iui
Ştefan cel Mare, din care făceau parte atît mercenari
plătiţi, cît şi slujbaşi de la Curtea Domnească. De multe
ori Voievodul îi invita la unele evenimente doar pe vitejii săi, la altele, pe viteji, boieri şi căpitanii de oşti, totdeauna cronicarii consemnîndu-i pe viteji înaintea boierilor, drept cei mai apropiaţi faţă de scaunul domniei.
Cine au fost ei? Ce rol au jucat în viaţa domnitorului şi
a Țării Moldovei în acea vreme? Sunt întrebări la care
mă strădui să răspund fără a pretinde că am dezlegat
definitiv misterul şi am ajuns la adevărul absolut”.
Vitejii şi voinicii sînt axul armatei lui Ştefan cel Mare,
iar această organizare amendează sever una dintre ideile
primite, cu manualele şcolare, de cîteva generaţii de
elevi; Ştefan cel Mare se baza în războaiele cu turcii,
tătarii, polonii, ungurii, pe întregul popor (care ieşea la
luptă cu toporul, furca, sapa, securea etc.), idee susţinută, din motive lesne de înţeles, de propaganda comunistă
care, în documentele de apărare, vorbea explicit, apăsat,
despre războiul întregului popor. În fapt, armata lui
Ştefan cel Mare avea o organizare după modelul occidental al vremii: „Ceata de viteji condusă de vărul
Duma, feciorul unchiului său Vlaicul, îi asigura paza
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noapte şi zi. Avea cam la trei sute de flăcăi unul şi unul,
toţi erau foarte bine instruiți şi înarmaţi, cunoşteau cele
mai înalte tehnici şi strategii de luptă, încît făceau cît un
corp bun de oaste. De altfel nimeni nu intra în rîndul lor
decît după un examen minuţios (...) Urma apoi o ceremonie specială în cadrul căreia cei vrednici erau unşi şi
primiţi în rîndul vitejilor Măriei Sale. Un fel de ordin
cavaleresc înfiinţat de feciorul lui Bogdan Voievod după
ce s-a întors din drumurile lui, de peste hotare, după
modelele din Apus. Acolo a luat contact cu toate soiurile
de cavaleri, de la fiecare a învăţat cîte ceva. Vitejii erau
legaţi de Ştefan prin jurămînt sacru, astfel că, pe lîngă
credinţa pe care i-o purtau, fiind gata oricînd să meargă
la moarte pentru el, îl iubeau ca pe un părinte (...) Cît
despre voinici, oastea de cavalerie formată din tinerii
veniţi din Moldova şi alţi mercenari plătiţi de rudele Măriei Sale, erau împărţiţi în steaguri a cîte o sută de
oameni, în fruntea cărora a pus hotnogi destoinici”.
Tînărul Ştefan, pribeag prin Europa după asasinarea
tatălui său la nunta de la Reuseni, ajuns la
Constantinopol în zilele dărîmării acestuia de către
armatele turce, alege cîţiva călugări militari, pe care îi
ia în Moldova în chip de gardă personală; cu ei va avea
un ordin militar, cu reguli precise de constituire: ceremonia de investire cu rangul de viteaz aminteşte de
ritualurile religioase şi cavalereşti ale ordinelor templierilor, ioaniţilor, teutonilor, dragonilor; viteazul din
armata lui Ştefan cel Mare era miruit şi înnobilat. Însoţit
de viteji şi voinici, Ştefan se pregăteşte la Tîrgovişte, la
curtea lui Vlad Drago, pentru a reveni pe tronul tatălui
său, risipeşte aburul legendei, merge la hanul „Cei Trei
Bărboşi”, se căsătoreşte cu cneaghina Maruşca, împotriva voinţei mamei sale, începe, adică, să iasă dintre
întîmplările vieții pentru a intra în logica destinului.
Cneaghinaa Maruşca şi Ştefan în Țara Moldovei, primele două romane ale ciclului ştefanian, documentează
o perioadă tulbure, cu multe necunoscute, din viaţa de
după asasinarea tatălui, drumul la curtea lui Iancu de
Hunedoara şi cel în Occident, apoi, la Muntele Athos:
Andrei Breabăn îşi duce narațiunea pînă la ceremonia
plecării de la Tîrgovişte pe „9 a lui prier” spre marea
încercare din Moldova, la bătăliile cu Petru Aron de la
Doljeşti şi Orbic, şi la cîmpul de la Direptate unde se va
încorona domn al Moldovei.
Din vremea tinereţii, care se pierde, desigur, în
negura timpurilor, nu am citit cu atîta plăcere, în relaxare şi pasiune, chiar, scăpat de „robia” fişelor de lectură, un roman istoric atît de bine scris cum e Visul
Măriei sale (Editura Timpul, 2021) de Andrei Breabăn;
am crezut mereu, citind multă maculatură, că lecturile
din Mihail Sadoveanu (Fraţii Jderi, Neamul
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Șoimăreștilor, Zodia Cancerului sau Vremea DucăiVodă, Creanga de aur, Nicoară Potcoavă), Walter Scott
(Ivanhoe, Quentin Durward), Al. Dumas (Cei trei muşchetari, Contele de Monte Cristo, După 20 de ani, Regina Margot), H. Sinkiewicz (Potopul, Prin foc și sabie)
vor fi epuizat un capitol de istorie literară; cu doar cîteva
romane rezistente în timp ale Danei Dumitriu (Prinţul
Ghica) ori Ştefan Agopian (Tobit, Tache de catifea,
Sara) şi atîtea eşecuri care s-au înşirat de la începutul
veacului trecut, cînd N.Iorga cerea prozatorilor români
să scrie despre domnitorii români, eroi ai Evului Mediu,
iar E. Lovinescu fixa, în a sa Istorie a literaturii române
contimporane, faptul că toată proza scrisă la îndemnul
lui Iorga e doar o „literatură cu haiduci”, pînă la, să
zicem, romanele despre daci şi traci ale unor autori
obscuri sau mai vizibilul Zăpezile de-acum un veac de
Paul Anghel era evident că romanul istoric a intrat între
ghilimele, specia fiind compromisă, într-o vreme tulburată (şi) de retorica protocronismului: în ceea ce sociologii numesc triumfalism pozitiv (dacii, tracii, eroii,
pămîntul românesc, noi sîntem români „de două mii de
ani” etc.) sau, altfel, în triumfalism negativ, în bășcălie,
parodie caricatură, după 1990.
În acest context, fie şi sumar conturat, un roman precum Visul Măriei Sale este un semn bun care, poate,
vesteşte resetarea speciei. Parafrazînd-o pe Ana
Blandiana, dacă, pentru demnitari, contează anii între
care au domnit, pentru oamenii obişnuiţi contează anii
între care au trăit; la capitolul Ştefan cel Mare,
Dicţionarul înregistrează „domn al Moldovei (14571504), fiul lui Bogdan II”: în romanul lui Andrei
Breabăn, „atletul creştinătăţii” de mai tîrziu e doar
Ştefan, un adolescent pribegind prin lume, trimis de
mama sa, Oltea, să înveţe meşteşugul armelor, însoţit de
boierul Vlaicul, pe la condotierii italieni, apoi, pe
Muntele Athos, cu gîndul trecerii în călugărie la
Mănăstirea Zografu, la Constantinopol, la jumătate de
an după cucerirea cetăţii lui Constantin de către
Mahomed, pe la Cetatea Albă, Chilia, la curtea lui Iancu
de Hunedoara: timpul-epocă al romanului lui Andrei
Breabăn cuprinde cîteva luni din iarna-primăvara anului
1454, un segment din, cu vorba lui Sadoveanu, anii de
ucenicie ai domnitorului. Visul Măriei Sale e construit
pe trama unui roman „de aventuri”, punctînd episoade
documentate sau imaginate din biografia lui Ștefan cel
Mare; frapante sînt fraza sadoveniană, în curgerea ei
molcomă şi atît de expresivă („Era în ziua de 6 a lunii
gerar din Anul 6962 de la Facerea Lumii (6 ianuarie
1454). O zi mohorîtă, cum de altfel sunt cele mai multe
în această perioadă a anului, cu cerul acoperit de nori
cenuşii mînaţi de briza Mării Marmara peste Cornul de
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Aur, care scaldă cu apele sale liniştite ţărmurile pe care
era înfipt de mai bine de un mileniu măreţul oraş construit de Constantin cel Mare, menit să fie centru al
Răsăritului lumii. Vreme îndelungată Cetatea cea Sfîntă
şi-a împlinit menirea pentru care a fost zidită, în jurul ei
gravitînd ca pe o orbită nenumărate neamuri ale
Europei. Dar intrigile interne şi prietenii din jur au
devorat-o în timp atît pe dinăuntru cît şi pe dinafară astfel că, în urmă cu cîteva luni, vestita cetate a devenit o
pradă uşoară pentru turci, fiind ocupată în 29 florar
6962 de tînărul lor padişah, Mahomed”) şi, mai ales,
forţa de prezentificare a istoriei, a oamenilor , cu viaţa,
destinul şi frămîntările lor, încît, în scrisul lui Andrei
Breabăn, aceştia pare că s-au născut a doua oară, primind „duh” de la autor. Andrei Breabăn e, asemeni
Arhimandritului de la Mănăstirea Zografu, un văzător
cu duhul; prin acest filtru, autorul recompune scene istorice, cum sînt acelea ale uciderii lui Bogdan, tatăl lui
Ştefan, la nunta de la Reuseni, de către fratele său, Petru
Aron („Visam în fiecare noapte cum cade capul tatei de
pe butucul pe care a fost pus, ca să se rostogolească apoi
ca o chiatră pînă la gard, de unde privea tocmai spre
mine vrînd parcă să-mi spună ceva”, mărturiseşte Ştefan
al lui Andrei Breabăn boierului Vlaicul), ziua instalării,
la Constantinopol, a Patriarhului Ghenadie Scholarios
de către Mahomed, cu o remarcabilă reconstituire a
atmosferei şi decorului epocii, ale ceremoniei, descrisă
în amănunt, cu o documentare fără cusur şi o mare forţă
de evocare („Mitropolitul Heracleei începe împreună cu
episcopii din Sinod ceremonia de hirotonire după tradiţie, în cîntările dumnezeieşti ale corului de călugări din
biserică preluat de cei de afară, ale căror ecouri ajungeau pînă la Cer. Cînd liturghia se apropie de sfîrşit îl
unge cu mir şi îl conduce la scaunul de Patriarh al
Constantinopolului. Aici îi pune pe piept crucea pastorală şi îi aşază pe spate mantia patriarhală aflată în altar,
binecuvîntîndu-l ca Întîi Stătător al Bisericii creştine a
Constantinopolului, titlu păstrat chiar dacă oraşului i-a
fost schimbat numele în Istanbul. A fost una din condiţiile puse de Ghenadie pentru a primi să fie Patriah, obţinută după îndelungi negocieri cu sultanul. Un drept
anume minor, în realitate de dimensiuni epocale, păstrat
pînă în zilele noastre, menit să ducă spre eternitate
numele lui Constantin cel Mare, cel ce a zidit Sfînta
Cetate”), întîlnirea lui Ştefan cu boierii moldoveni la
Istanbul, de la care află o „cronică” a stării Moldovei
sub Alexăndrel şi Petru Aron, scena întîlnirii cu Maria
de Mangop, incursiuni în istoria, tocmai trecută, aceea a
lui Aexandru cel Bun, bunicul lui Ştefan, contextul istoric, cruciada creştinilor contra creştinilor, tot felul de
tablouri de epocă lucrate în filigran; evocările istorice
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sînt făcute de Andrei Breabăn fără ostentaţie şi fără
excese retorice ori de documentare, instructive şi bine
scrise; iată: „După ce au scăpat de piraţi, galera condusă
de Hâmid Rayis şi-a continuat drumul spre Caffa, cetate
aflată pe ţărmul Crimeei. La fel ca şi alte oraşe şi cetăţi
aflate pe malul de sud-est al peninsulei, Caffa era stăpînită de genovezi, care au smuls-o de la Imperiul
Bizantin în anul 6712 (1204), în timpul celei de-a patra
cruciade creştine cînd, în loc să se îndrepte împotriva
păgînilor, cruciaţii au ocupat Constatinopolul și au
împărţit între ei Bizanţul. Renumit centru comercial, în
Caffa se făceau cele mai mari schimburi comerciale
între Orient şi ţările europene, aici venind negustori de
pretutindeni. Se spune că la Caffa era cea mai mare
piaţă de sclavi din toată lumea, unde se putea vinde şi
cumpăra orice, fără să te întrebe nimeni de unde ai
bunurile sau robii. Fiind o cetate bogată, la fel ca suratele ei din apropiere care împreună formau Gazaria
genoveză, Caffa era rîvnită de micul regat aflat ceva mai
spre apus pe malul sudic al Crimeei, cunoscut sub
numele de Principatul de Theodoro, cu reşedinţa la
Doros sau Mangop, cum îi spuneau păgînii, rămăşiţă a
vechiului Bizanț, stăpînit de urmaşi ai unor vechi dinastii imperiale”.
Andrei Breabăn nu reconstituie şi nici nu descrie în
cartea sa, ci, cu spusa lui Gala Galaction, recheamă trecutul; Cetatea Albă, unul dintre cele mai mari porturi la
Marea Neagră după Caffa, unde „tătari, genovezi, veneţieni, traci, greci, armeni, evrei şi tot felul de alte
neamuri trăiau în bună înţelegere cu moldovenii, care
formau marea majoritate a orașului”, Chilia, căreia „cei
din vechime” îi spuneau „Gura Lupului”, spectacolul
caravanelor de mărfuri, de la Cetatea Albă spre Lvov,
cum e aceea a lui Gică al lui Chioru, masa la un negustor din Kalamita, care „pune să se taie în cinstea venirii
lor doi porci şi doi viţei de un an; după ce îi frige în
curte, la jar, aduce la masă un vin roşu şi gustos, proaspăt scos de la zămnicele împărăteşti”, tablouri impresionante de epocă, cum e acela al lui Iancu de Hunedoara
lîngă Ştefan al Moldovei desenate, în emoţie autentică,
bine strunită, însă, dar, mai cu seamă, portretele bine
făcute, păstrînd detaliul psihologic şi culoarea epocii,
fiind un adevărat vehicul al acesteia: se reţin, în această
ordine, portretele stareţului de la Mănăstirea Zografu, al
lui Vlad Drago, fratele de cruce al lui Ştefan ori al
Doamnei Oltea, mama lui Ştefan cel Mare, venind, în
proza lui Andrei Breabăn, cu imaginea dintr-un celebru
poem: Cetatea Neamţului e, aici, castelul lui Iancu de
Hunedoara.
Cînd arhivele tac, vorbeşte imaginarul prozatorului:
rugăciunea lui Mahomed în „Sfînta Sofia” (si non e vero
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e ben trovato, cum spun genovezii din roman), miezul
oştirii lui Ştefan, care se face cu nişte călugări fugiţi în
Moldova după căderea Constantinopolului, timpul
petrecut de Ştefan pe Muntele Athos, la Mănăstirea
Zografu, întîlnirea viitorului domnitor cu noul Patriarh,
cît o lecţie de istorie pe care o primeşte Ştefan, cînd îşi
află viitorul hărăzit, măreţ, al „apărătorului creştinătăţii”, felul în care Ştefan este iluminat prin „întîlnirea” în
vis cu Sfîntul Gheorghe, dar, mai ales, visul românităţii
care se cristalizează în întîlnirile lui Ştefan cu Iancu de
Hunedoara şi Vlad Drago, pretendentul la tronul
Valahiei, reprezintă ideologia romanului, cum îi spune
M. Zéraffa. Visul Măriei Sale, din care puteau lipsi ultimele pagini (un mesaj prea direct, parazitar, după o vizită a autorului la castelul lui Iancu) este un roman istoric
unic în literatura noastră contemporană, care se citeşte
repede, cu folos pentru „conservatorii”, dar, mai cu
seamă, pentru „progresiştii” de azi. À bon entendeur,
salut!
Cu romanul Visul Măriei Sale, apărut anul trecut,
Andrei Breabăn începea un ciclu epic ştefanian, pe care
îl continuă, acum, în urmă, cu Castelul de pe Nistru,
focalizînd un demers narativ cu totul remarcabil, unic în
literatura noastră de azi, pe figura lui Ştefan cel Mare şi
Sfînt, unul dintre domnitorii eroi, după expresia lui
N.Iorga, ai evului nostru medieval; în pofida subiectului, abundenţei materialului epic, analizei istorice,
Ştefan cel Mare nu este un personaj important al literaturii noastre: cu excepţia piesei Apus de soare de Barbu
Ștefănescu-Delavrancea şi a romanului Fraţii Jderi de
Mihail Sadoveanu, putem înregistra, sub regim de
inventar, o maculatură tipărită în viteză şi la comandă,
la începutul secolului trecut, la „chemarea” lui N. Iorga
şi, chiar dacă mai timid, în anii ‘50, în patul lui Procust
al ideologiei vremii. Ciclul epic ştefanian al lui Andrei
Breabăn este, cum se vede chiar de la primele două
romane, o construcţie narativă solidă, cu o platformă
fără fisură în privinţa informaţiei istorice, atît cît le oferă
tratatele de istorie şi documentele de arhivă, dar şi
legendele cuprinse în literatura populară ori în creaţiile
unor autori (aproape) anonimi, fără ţopenia „autorlîcului”, oneşti, exploatînd cuprinderea variabilă a imaginarului lor. Andrei Breabăn scrie un roman de recostituire
istorică, fără, lungimi eseistice excesive și „expozeuri”
istorice preţioase, într-o formulă pe gustul cititorului de
azi, dar, în acelaşi timp, Visul Măriei Sale şi Castelul de
pe Nistru sînt construite pe trama unor romane „de
aventuri”, mai exact, „de capă şi spadă”, scrise alert,
într-o coerenţă a planurilor de negăsit în atîtea alte cărţi
de azi şi de ieri, alternînd evocări, tablouri de epocă –
rechemări din trecut, cum le spunea G.Galaction – cu
scene de luptă, de capă şi spadă, într-o desfăşurare cineCONVORBIRI LITERARE

matografică (Sergiu Nicolaescu ar fi găsit în romanele
lui Andrei Breabăn numeroase scenarii de film istoric)
şi cu firul biografiei protagonistului ciclului său epic.
În primul roman, „atletul creştinătăţii” de mai tîrziu
e doar Ştefan, fiul lui Bogdan Vodă, asasinat sub ochii
copilului de fratele său, Petru Aron, un adolescent care,
trimis de Iancu de Hunedoara, pribegeşte prin lume, alături de unchiul său, boierul Vlaicul, la condotierii italieni, să înveţe meşteşugul armelor, la Muntele Athos,
unde, la Mănăstirea Zografu, îl încearcă gîndul trecerii
în călugărie, la Istanbul, în primii ani ai stăpînirii cetăţii
lui Constantin de către Mahomed, pe la Cetatea Albă,
Chilia şi la curtea lui Iancu de Hunedoara: eram, acolo,
în anul 1454, anul 6952 de la Facerea Lumii, cum îi
place lui Andrei Breabăn să înregistreze curgerea timpului nostru. Despre acest segment al biografiei lui Ştefan
cel Mare, documentele istorice nu ne spun mare lucru;
spaţiile mute din arhive primesc substanţă din imaginarul prozatorului, bine temperat, fără ostentaţie şi fără excese retorice. În Castelul de pe Nistru sîntem în anul
1455, anul 6953 de la Facerea Lumii: acesta este timpulepocă al romanului, Ştefan rămîne undeva, în subtextul
cărţii, prim-planul fiind ocupat de figurile atît de diverse
ale unei epoci foarte problematice din istoria Europei şi
a ţărilor române. Protagonistul acestui al doilea roman
al ciclului narativ este ceea ce aş numi personajul colectiv; Ştefan cel Mare apare doar cu prilejul unei vizite
(aproape) secrete în Moldova, pentru a participa la
parastasul tatălui său, Bogdan Vodă, ucis la o nuntă de
la Reuseni de fratele său, Petru Aron, zis „Călugărul”,
care îl urmăreşte, cu aceleaşi gînduri, şi pe nepotul său
pentru a se asigura definitiv că rămîne singurul descendent în viaţă, al lui Alexandru cel Bun, mușatinul care
este îndreptăţit la tronul Moldovei. Mulţime de alte personaje secundare ocupă scena romanului, dintre care
Andrei Breabăn selectează tipologii, le rostogoleşte
poveştile şi, mai ales, le portretizează în tușe ferme, realizînd chipuri memorabile ale lui Mahomed însuși, Vlad
al Valahiei, Ştefan, Iancu de Hunedoara, domniţa
Anastasia, Petru Aron etc. Iată doar două exemple:
Mahomed, cuceritorul Europei: „Fire distantă şi închisă
care rareori scotea un zîmbet, Mahomed avea faţa prelungă şi palidă, cu ochi de culoarea smaraldului, adînc
înfipţi în orbite şi pătrunzători, sprîncenile îmbinate
deasupra unui nas mic şi încovoiat, gura dispreţuitoare,
părul castaniu lung şi cîrlionţat, sub care cobora o frunte
lată acoperită în parte de turban de parcă ar vrea să-i
ascundă şi mai mult gîndurile care îl măcinau clipă de
clipă, bărbia nu prea mare fiind acoperită cu o barbă
scurtă şi rotundă de aceeaşi culoare cu pletele ascunse
de obicei vederii celor din jur. Ceva trecut peste medie
ca înălţime avea trupul robust şi plin de energie, privirea
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trufaşă și un zîmbet dispreţuitor care da fiori de groază
celor ce se aflau în preajma lui. Cînd era echipat de
luptă purta armele cu o nobleţe desăvîrşită arătînd ca cel
mai desăvîrşit cavaler al Apusului”; Petru Aron, ucigaşul de frate: „Cu pletele lungi şi castanii, Petru Aron
avea faţa ovală, cu pomeţii, uşor adînciţi spre bărbie,
care îi întăreau asprimea ce i se citea pe chip. Nasul
mediu ca mărime era puţin alungit în jos, apropiindu-se
de buza de sus acoperită de o mustaţă frumos răsucită la
ambele capete. Ochii negri aruncau priviri de vultur
luîndu-se la întrecere cu sprîncenele groase, de aceeaşi
culoare cu părul. Barba uşor rotunjită se termina cu un
cioc bine îngrijit care îl făcea să pară mai matur decît
cele trei decenii pe care le ducea în spate. Trupul robust
şi bine făcut impunea respect prin trăsăturile specifice
Muşatinilor”.
Boieri, unii crescuţi în credinţă şi dragoste de ţară şi
de neam, precum Mihu, marele logofăt al Moldovei, pîrcălabul Stanciul de la Cetatea Albă, Manoil de la Hotin,
alţii, intriganţi şi asasini, precum Bratu care a pus la cale
asasinarea lui Bogdan Vodă la nunta de la Reuseni, dar
și pe aceea a lui Alexăndrel Vodă, la Cetatea Albă, domnitori improvizaţi, Alexăndrel Vodă şi Petru Aron, venit
pe tron după uciderea fratelui său, dictînd actele de
închinare la turci şi la polonezi, ascultînd poruncile în
genunchi, în buna tradiţie românească, pînă azi (Craiului Cazimir al Poloniei, „îi plac cît mai multe plecăciuni”, iar Petru Aron se grăbeşte să le facă), Maryna,
Anastasia, negustori care „agonisesc ca albinuţele”,
lăsînd muierile să se irosească acasă, cum spune mucalitul Mihu, hangii, cum e Scofală care ţine un han în
drumul spre Cetatea Albă, italieni, genovezii Senarega,
stăpînii de la Lerici, castelul de pe Nistru, tîlhărind
negustorii care trec prin preajmă ori Giovanni da
Capestrano, un călugăr franciscan „trimis de papă în
Regatul Ungariei în ziua de 14 făurar 6964, ia crucea în
mînă şi se dedică luptei pentru apărarea creştinătăţii,
adunînd oaste şi bani pentru cruciada pregătită de Iancu
de Hunedoara”, turci conduşi de Mahomed, care răscolesc Europa şi fac repede paşalîcuri în drumul spre
Viena, în Europa secolului XV, complicată (dar cînd na fost complicată Europa?), eroul timpului, Iancu de
Hunedoara, tîlhari care jefuiesc bogatele caravane ale
negustorilor plecaţi din Caffa şi Cetatea Albă spre Liov,
Braşov, Podolia, Galiţia şi Lituania: „Ţinutul de Nord al
Moldovei era deseori lovit de tătarii care veneau de dincolo de Volga, care se socoteau continuatori ai lui
Ginghis Han, iar părţile de Sud ale ţării de tătarii aciuiţi
în Crimeea unde au constituit un Hanat puternic care
stăpînea toată regiunea, „În afara expedițiilor organizate
de însuşi hanul Hoardei de Aur sau de cel care se lăfăia
în frumoasele palate de la Bahcisarai, în părţile apropia50

te de hotarele Moldovei acţionau şi bande de lotri care
se îndeletniceau cu jefuirea caravanelor care băteau drumurile negustoreşti ce legau Liovul de Cetatea Albă. Îi
atacau pe neaşteptate prădîndu-le marfa şi luîndu-i ostateci, ca apoi să le pretindă sume mari de bani drept răscumpărare. Cei care nu plăteau erau vînduţi ca sclavi la
Caffa, renumit pentru astfel de negustorii”.
Mai mult decît în primul roman al ciclului său ştefanian, Andrei Breabăn face apel, în Castelul de pe Nistru,
la o impresionantă bibliografie, nu mai puţin de şaizeci
de poziţii, vizînd monografii, cronici ale vremii, documente de arhivă, letopiseţe, tratate de istorie medievală,
dar şi cărţi precum Viața lui Ştefan cel Mare de Mihail
Sadoveanu ori Sfîntul Voievod Ştefan cel Mare, între cer
și genune de Calinic Argatu: şi pe această bibliografie se
constituie pactul verosimilităţii din care cresc romanele
lui Andrei Breabăn, poate cel mai informat istoric între
prozatori, privind epoca ştefaniană. Dincolo de firul
narativ care deapănă biografia lui Ştefan cel Mare, prozatorul are un remarcabil talent în reconstituirea epocii,
a Moldovei, în tot cuprinsul său de atunci, cu Cetatea
Albă, Chilia, Castelul Lerici de pe Nistru, Tîrgul
Vasluiului, Tîrgul Baia, Suceava, Lăpuşna, cu datinile
păstrate, iată, pînă azi, cum sînt obiceiurile de nuntă ori
parastasul de la Reuseni; iată Castelul de pe Nistru:
„Castelul Lerici, cu turnurile sale maiestuoase, se oglindea mîndru în apele Nistrului, care formau ceva mai la
vale un liman larg pregătindu-se să se verse în mare.
Apele jucăuşe ale rîului se jucau zburdalnic cu valurile
înspumate, care veneau dinspre mare lăsînd la plecare
ceva din sarea care le prisosea, ca semn al bunăvoinţei
cu care le primea spre a se uni cu ele spre eternitate.
Ridicat chiar pe malul Nistrului, pentru a fi mai uşor de
apărat, apele legănate de vînt se loveau fără tihnă de
zidurile de piatră ale Castelului pe care le spălau de praful venit dinspre uscat, adus peste ele de acelaşi vînt
jucăuş, astfel că zilnic se luau la întrecere care să lase
mai multe urme pe ele”. Moldova lui Andrei Breabăn
este un spațiu identitar al neamului şi, deopotrivă, spaţiul fiinţial al prozatorului; depăşind, poate, prea numeroasele rezumate dintr-o bibliografie care copleşeşte,
Andrei Breabăn evocă, în neascunsă emoție, un spațiu și
o istorie ale eroilor.
Volumul al doilea al ciclului epic ștefanian este o
bună promisiune pentru ceea ce, nu mă îndoiesc, va
urma; în fond, Ştefan cel Mare încă nu s-a instalat la
Suceava, în Visul Măriei Sale şi Castelul de pe Nistru,
romanele unui prozator de care trebuie să se țină seama.
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Marți 15 / 28 mai. Padova. Eu dormit bine 6 ore.1
M-am sculat la 4½ ore, am deschis o fereastră și am
studiat în Burckhardt „Cicerone” notițe relative la
operele antice din Padova.
Văzut cu Anicuța universitatea (curtea păstrată cu
cele 2 etaje2 colonade de J. Sansovino), Palazzo
Ragione (colonadele în 2 etaje de Palladio), „Santo”
Antonio (statuiele în metal pe altarul principal, de
Donatello, candelabrul în bronz de Riccio), statua
equestră a lui Gattamelata, tot de Donatello (mai puțin
sugestivă decât statua lui Colleoni de Verrocchio în
Venezia, ce e drept, cu vro 25 de ani posterioară statuei
din Padova, terminată în 1453 ca prima turnare de
metal mai însemnată în Italia nouă), apoi Eremitani cu
frescele lui Mantegna (tot de pe la 1453 încoace) și a
altor școlari de-ai Squarcione. Nu departe de acolo,
capela „Madonna dell’ Avenna”, în adevăr în locul
unei antici arene (frumos loc melancolic), cu frescele
lui Giotto de pe la 1306. Apoi departe marea Piazza
Vittorio Emanuele cu ovalul de arbori, printre cari cele
82 statuie, și cu moderna Loggia amulea pentru juriul
curselor cu cai. – Apoi, casa în care a șezut Dante la
1306, la Ponte San Lorenzo, de urâtă aparență modernă; mai nainte încă, Loggia del Consiglio, de ferrarensul Biagio Rosetti pe la 1485 (gotica loggia dei Lanzi
a lui Orcagna, în Florența, e începută în anul 1376).
Deși foarte cald, în trăsură jumătate deschisă nam suferit.
Pe la 11½, dejunat la otel, apoi cu omnibusul otelului la gară, cu trenul mixt de la 12, 53’, într-o oră la
Vicența, cu o trăsură de la gară (ora 1½ lire) prin oraș,
ne-am încântat de construcțiile lui Palladio, mai ales
„Basilica” și de „Teatro Olimpico”. La 3 22’ din
Vicența, la 4, 16’ în Verona, cafea la gară, la 4 48’ din
Verona, pe la 8 sara la Trento. La Ala vizita bagajelor
din cupeuri se face în chiar compartiment, nu trebuie să
le scobori. – În același compartiment cu noi, de la
Verona la Trient, un domn cu o doamnă, el probabil austriac, ea – nevastă-sa – italiană blondă, grăsună, vioaie,
guralivă, cam mâncăcioasă, dar foarte gentilă, el asemeCONVORBIRI LITERARE
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nea – mai fin. Ea entuziastă, de asta italiană, venea de la
Pisa, unde fusese 11 zile la rude. Locuiesc la Trient. La
gară, un servitor în livrea. – Am vorbit mult împreună.
La Trient, splendida augmentare a otelului.
Electricitate, decorație englezească, mobile în stil
englezesc, de la Bothe & Ehrmann Viena3 (Karlsplatz
2) și4 Agram. Bun prânz pe terasă jos, dar se simte
căldura. Noi odaia 104 în etajul I, pe mare terasă
comună. Încântați de eleganță, după Lendeckeria de
la Abbazia și după otelurile Delorme și Stalla d’oro
din Trient și Padova. (Alături salon 105, dincolo
același mare iatac 105, dar 2 iatace de câte una persoană, cu ușă comună de iatac. 110 și 111 și aceste pe
terasa comună spre gară, în aripa „regalistă”,
salonașul 109 ori micul iatac 108 dincolo alături.)
Miercuri 16 / 29 mai. Trient. Pe la 4¼ dimineața,
ceva ploaie, dar apoi soare foarte cald. Ieșit pe la 9½,
văzut câteva palaține, domul, fântâna Neptun, Sfânta
Maria Maggiore cu tabloul consiliului ținut aici de la
1545-1563.
Telegramă
Moggio
Mezzolombardo
Răspuns plătit
La ce preț putem avea mâine la ora 10 dimineața
la gara San Michele o victoria cu doi cai, pentru două
persoane fără bagaje mari pentru Mendelpass? Rog
răspuns Hôtel Imperial Trento.
Majorescu.5
Am primit răspuns „Fiorini sedici”, i-am retelegrafiat la 4 ore p. m. că primesc prețul și să vie mâine
la gara San Michele, înainte de 10 ore a. m.
Joi 17 / 30 mai. Plecat din Trient la 9, 40’ (în loc
de 9, 11’) cu calea ferată, la San Michele la 10, 5’, la
gară întreprinzătorul de poști Moggio (unul din cei 3
nepoți) cu o victoria și 2 cai țapeni. De aici, la
Mezzolombardo (3 km), unde au ei grajdul lor; schimbat trăsura cu alta mai ușoară, telegrafiat la Hôtel
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Penegal; sosit la Tajo pe la 12¼ (17 km de la SanMichele), prânzit râu la „Corona” – aspect și mai râu
„Posta”; Bädeker prostește le-a pus stele la amândouă
–, pe la 1½, plecați iar; foarte cald, prea cald, tot drumul fără atracție până pe la Cavareno; de acolo, foarte
frumos până la Mendol, adică numai ultimii 9 km (în
total de la San Michele vreo 40, nu tocmai). La
Cavareno ¼, oră stat pe loc, la „Albergo Chiave”
(cheia6), unde bem Krondorfer cu ceva rum curios;
gentila italiancă ce ne servea, fata albergistului cu
mulți copii. – Pe la 5 ore, în Grand Hôtel Penegal,
unde se lucrează pentru introducerea electricității. Visà-vis „Hôtel Mendelhof”, cu mai frumoasă vedere de
pe terasă și de la „dependință”7.
În sfârșit, mi-a fost ieri plăcutul frig în odaie;
supeu8 la 7½, nu rău, dar nu „di primo cartello”; serviciu cu femei.
Vineri 18 / 31 mai. Mendel. Sculat la 4 ore, scriu de
pe o mică terasă dinaintea salonașului cu vederea spre
munții din apus (vedere aici mărginită; foarte bună din
balcoanele odăilor din aripa spre Bozen, adică spre
răsărit), sunt învălit cu pled, am jiletca de iarnă și pardesiu9 englezesc. Anicutza doarme, încântată de Mendl
ca poziție, nu tocmai de Hôtel Penegal, cu tot marele
aspect extern; dar a doua zi, mulțumită și de otel, care
– deși de pe terasa lui „Mendelhof” vis-à-vis vederea
este directă peste valea împădurată spre Brenta și Ortler
– vede atât munții, cât și toată mișcarea trăsurilor pe
stradă. – Plimbare la „panoramă”10 spre Bozen, după
masă pe șosea, tot acolo până la pavilion. Minunată privire de sară. Dar eu, astăzi, trist.
Sâmbătă 19 mai / 1 iunie. Mendel. Tot timp frumos, foarte cald la soare. Sculat la 5½. Poate am fost
ieri din când în când așa de abătut, fiindcă de la
Padova încoace am iar un buboiaș-rotund11 la ceafă,
spre partea rea a axei mediane, dar ceva la dreapta;
mă doare foarte puțin, nu mă împiedecă deloc de la
dormit pe parte, dar mă jenează pentru gulerul de la
cămașă și mă face să țin capul ceva plecat.
Neînsemnat lucru, dar tot neplăcut că am iarăși un
buboi, în acest an al 4-lea (vezi 28 martie și 8 aprilie),
care venit tocmai o lună după ce s-a sfârșit al 3-lea .
Oteluri Mendel:
Grand Hôtel Pengal, în aripa spre Bozen, singura
bună, ca vedere spre munții din apus întregi (ceialaltă
aripă vede numai Brenta, restul împiedecat de pădu-
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re) etaj II, cel mai bun:
no 61 mare, 2 paturi, balcon: 16 croane12
„ 60, mai mic, idem, idem. 14 coroane13
„ 59, mic, cel mult salonaș fără balcon 7½ „
„ 62, bovindou14 cu 3 ferestre (prea cald, balcon
spre pădure soare întruna la răsărit – Bozen și cald de
dimineață de tot). 16 coroane15
„ 63, alături, spre răsărit și pădure 10 „
Afară de aceasta, pension de persoană à 7 coroane16. Așa încât, cu 2 odăi – cele mai bune – 61 și 60
ne-ar veni la amândoi pe zi 44 coroane17 cu serviciu
cu tot (și în acest preț promitea să ne dea și lumină
electrică deja acum). Nebunește de scump.
În luna mai, odăile reduse cu 50% – spunea directorul; în iunie și de la 15 septembrie înainte cu 40%.
Așa încât în mai, ne-ar veni la 30 coroane18 acele
odăi cu pension. Așa da.
Dincolo la stradă: Mendelhof, în dependință19
(foarte convenabil; mare, elegant salon de lectură,
frumoasă terasă între amândouă casele, posta și telegraful acolo; dar în ganguri, lumină de acetilen și nici
gând de electricitate).
În etaj II, mare odaie no 53, alături no 52 (sau 51),
mai mică, cu balcon spre apus la munți (sau viceversa numerotarea), cu totul împreună pentru 2 persoane și cu serviciu 34 coroane20 între 15 iulie și 15
septembrie. Dar nu crede să aibă loc atunci.
Iluminatul plătit aparte, 30 creițari21 de lampă persoană, iar fiecare luminare 20 creițari22.
Nu-i place Anicuței, deși vederea e frumoasă spre
munți, dar nu există spre șosea și lipsește animația
poștelor. Încolo, convenabilă casă. Poate la anul, e
silit de concurența cu Hôtel Penegal să introducă asemenea electricitate.
Am fost astăzi pe vârful Penegal (1738 m), 2 ore
comod suișul (trebuiesc evitate scurtările, tocmai
unde mai stau prostește colorile pentru indicarea drumului WM), 1¼ oră coborâșul. Sus, restaurant23 și
odăițe de lemn de dormit. Mare vedere circulară
Presanella, Ortler, Großvenediger, Rosengarten etc.
Dar nouă asemenea vederi ne plac mult mai puțin
decât de exemplu cea după-amiazi de la pavilionul cu
panoramă24, de pe șosea spre Kaltern.
La 4¼, cu poșta (break acoperit), à 2 coroane25 de
persoană, în 1½ oră pe minunata șosea la gara
Koltern, se simte căldura, cu toată ora serată; la
Koltern și mai ales la Bozen impresie de arșiță deprimantă. – Noi, la Bozen, iar în Hôtel Victoria, în et. I,
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n 7, fără balcon, dar bună lumină electrică; otelul totdeauna convenabil și nu scump. Odaia d.e. cu lumină
și serviciu 10 coroane26.
Greutatea sufletească sara, la Bozen, cu buboiul
meu de la ceafă. Dimineață îl storsese Anicuța (de
abia un punct, ca gămălia acului, de materie ieșită),
părea închis.
Dar se vede că excursia la Penegal și transpirarea
(pusesem numai o batistă în jurul gâtului, fără guler),
apoi coborârea în poștă și în calea ferată la Bozen pe
căldură (cu gulerul, dar o batistă împăturată între
guler și buboi) a iritat tare, căci la Bozen mă durea,
partea posterioară a capului prinsă, vâjâitul urechilor
întreit și eu aproape surd.
Duminică 20 mai / 2 iunie. Din Bozen (după o
noapte prea caldă, dar o plăcută cafea dimineață în
restaurant), la gară la 8½, trenul accelerat plecat (cu
întârziere) de abia la 10, plăcut drum, noi veseli; pe la
11½ la Gossensass, pe jos în alea ceva suiș la Hôtel
Gröbner. Frumos mobilat, bine, cu balcon și destulă
electricitate. Odaia n 28 în et. I (noi 2, en pension; la
masă à part, toate cu toate 11 florini = 22 coroane27 pe
zi). Vedere spre Pflerschthal și ghețarul din fund.
Aceeași odaie, cu mai liberă vedere, n 7 în et. II, dar
nu e încă renovată în tapete etc. (la anul). Bună de
altminteri și această. – Bine, și cam aceleași prețuri în
clădirea nouă28 la „Wielandshof”, al unui frate al lui
Gröbner; vederea mai variată, dar proprietarul mai
puțin plăcut.
Spre vară, voind să luăm gutaperce de la o spițerie
și nefiind spițerie în sat, ci numai vânzare de obiecte
farmaceutice la un dr. de la „etablismentul de băi
terapeutice”29, ne-am dus la aceasta și fiindcă nu mai
avea gutaperca, l-am pus de mi-a acoperit buboiul cu
Billroth-Gaze, presărată cu un praf galben de iodoform și prinsă cu leucoplast30.
Cină destul de bună la table d’hôte, apoi pațience
până la 10 ore. Aerul plăcut, nici prea cald, nici prea
răcoare.
Note:
1. Urmează anulat: Anicutza probabil de la berea rece sculat noaptea la rașca.
2. Cuvânt în limba franceză. Textul continuă în limba
română.
3. Cuvânt în limba germană în manuscris. Textul continuă
în limba română.
4. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.

5. Telegramă în limba germană. Textul continuă în limba
română.
6. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
7. Cuvânt în limba franceză. Textul continuă în limba
română.
8. Cuvânt în limba franceză. Textul continuă în limba
română.
9. Cuvânt în limba franceză. Textul continuă în limba
română.
10. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
11. Cuvânt în limba franceză. Textul continuă în limba
română.
12. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
13. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
14. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
15. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
16. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
17. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
18. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
19. Cuvânt în limba franceză. Textul continuă în limba
română.
20. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
21. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
22. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
23. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
24. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul continuă
în limba română.
25. Ultimele două cuvinte în limba germană. Textul continuă în limba română.
26. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
27. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
28. Ultimele două cuvinte în limba germană. Textul continuă în limba română.
29. Ultimele patru cuvinte în limba germană. Textul continuă în limba română.
30. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba
română.
Ana-Maria Dascălu, Bogdan Mihai Dascălu: Titu
Maiorescu, Jurnal, vol. IV. Ediție critică coordonată de
Bogdan Mihai Dascălu. Text stabilit, traducere, note, glosar
şi indici de Ana-Maria Dascălu şi Bogdan Mihai Dascălu.
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DOCUMENT

Ioana DIACONESCU

D I N A R H I VA C . N . S . A . S .

Odată cu înființarea oficială a Securității
prin Decretul 221 din 28 august 1948 al
PrezidiuluiMarii Adunări Naționale a R.P.R., un
rol primordial l-a avut amplificarea rețelei
informative, atît de necesară serviciilor politice
comuniste pentru obținerea de date prin urmărirea informativă a „dușmanilor regimului democrat popular”, ele constituindu-se apoi în mult
discutatele rapoarte, îndosariate în faimoasele
dosare de urmărire informativă (DUI – uri) , în
cea mai mare parte necesare proceselor judecate
în cadrul Tribunalelor Poporului, procese ce le
erau intentate „dușmanilor poporului”, care mai
tarziu au umplut temnițele politice. Serviciile
secrete ale regimului s-au bazat mult pe aceste
„informări” provenite din rețelele de informatori, fără de care Securitatea nu-și putea atinge
scopul lugubru.
O crimă fără precedent, de un cinism inegalabil, a fost racolarea minorilor (mai cu seamă a
elevilor, cu acces larg în mediul formator intelectual) ca persoane de sprijin în rețeaua informativă a
Securității. Au existat în România zeci de mii de informatori elevi. Acțiunea filtrată prin cadrul
instituționalizat al școlii (racolarea se petrecea în majoritatea cazurilor în școli, în fața directorului instituției),
a avut ofițeri specializați în a racola minori și includerea lor în rețeaua informativă. Marius Oprea în cercetările sale asidui a descoperit, în 1989, în evidența
Securității de la Sibiu că din 830 de informatori 170
erau minori, dintre care cel mai mic avea 9 ani! Pentru
elevi se foloseau, la racolare, formulare– tip (nu
„obișnuitele” angajamente) aflate astăzi în Arhivele
Securității. Tot conform cercetărilor lui Marius Oprea,
toți acești elevi au fost folosiți în rețelele din sectorul
„Artă-cultură-învățămînt”. În același timp aflăm că
elevii erau racolați în vederea încadrării informative a
colegilor de clasă și, în general, de școală, a părinților
acestor colegi dar și a propriilor părinți și fără doar și
54

poate, a profesorilor. Nu în ultimul rînd, preferații erau
elevii care locuiau în căminele școlii, acolo avînd
colegi din întreg județul din care făceu parte orașul și
apoi școala unde învățau.Aceste fapte, după 1989, au
fost socotite abuzuri asupra minorilor din partea
ofițerilor de Securitate care aveau ca sarcină racolarea
minorilor. Era evident că faptele încălcau însăși
Constituția României dar și tratatele internaționale la
care România aderase și care aveau inclusă în statut
protecția legală a minorilor . Tot Marius Oprea mai
afirmă că „a funcționat o adevărată armată de copii în
slujba Securității”. În cele mai multe cazuri elevii au
fost „intimidați, manipulați ori șantajați” de ofițerul de
Securitate care îi racolase și care îi dirija cerîndu-le
informații. Elevii racolați erau înregistrați la CID și li
se întocmea o fișă de colaborator în rîndul elevilor.
După absolvirea studiilor, foștilor elevi li se lua un nou
angajament și li se alcătuia dosar personal de informator (R). Dar fiecare era un caz aparte.
Tot despre această oroare a regimului comunist
avem și depoziția Germinei Nagâț, cercetător și investigator, precum și membru al Colegiului CNSAS. Este
vorba despre supravegherea totală a populației înainte
de 1989 , supraveghere în care intra și chestiunea elevilor racolați de Securitate cu angajamente semnate
fără aducerea la cunoștință părinților. Statistic aflăm: „
10.000 de elevi racolați, 360 de volume cu angajamente. Elevi de liceu sau chiar de gimnaziu”. Este șocant
sa citești un tipizat completat în chip de angajament:
„MININSTERUL DE INTERNE/INSPECTORATUL HARGHITA/SERVICIUL I//U 230/22 03 1982//
ANGAJAMENT// Considerînd că apărarea patriei, a
securității statului constituie o obligație patriotică a
întregului popor, înscrisă în Constituție. Subsemnatul...
născut la... Cristuru Secuiesc/ domiciliat în... Jud.
Harghita/ din instituția de învățămînt/ Lic.Cristuru
Secuiesc/clasa XI C, mă angajez să sprijin în mod
secret, organizat, activ și sincer organele de securitate
în activitatea pe care o desfășoară pentru prevenirea
CONVORBIRI LITERARE

descoperirea și lichidarea infracțiunilor îndreptate
împotriva securității statului pentru combaterea oricăror manifestări care afectează interesele orînduirii
noastre socialiste.
Data: 4 II 1982 Semnătura...
Angajamentul a fost luat în prezența
Mr.ILONYVES ANTONIE (gradul, numele și prenumele ofițerului)”.
„Nu avem astfel de dosare decît pentru o parte din
județe – ne spune Germina Nagâț –, dar ce avem e destul ca să ne îngrozească. Fenomenul era foarte extins în
ultimul deceniu al regimului Ceaușescu, atît de extins
încît se birocratizase de-a binelea.”. Se semnau angajamentele pe tipizate cum am văzut, se recrutau mai
mulți elevi din aceeași scoală într-o singură zi. Dar cel
mai grav era că mulți rămîneau în sistem, fiind preluați
după școală de alt ofițer, cînd erau în armată, la facultate sau în cîmpul muncii. Se înțelege că toate se petreceau sub șantaj, noile racolări se acceptau de frică, sub
amenințări sau chiar izolări în subsoluri. Mulți dintre
minori trăiau acasă în sărăcie și lipsuri și dacă aveau
rezultate bune la învățătură li se promitea că, acceptînd
recrutarea, vor merge mai departe la școli înalte.
Desigur, ofițerimea se baza pe minori vulnerabili din
multe puncta de vedere.
S-o cităm din nou pe Germina Nagâț: „Mă refer la
situații foarte grave – la expun erea publică („puneri în
discuția colectivului”), avertizări, exmatriculări,
anchete,, unele foarte dure(pentru razvrătiți, cei ce
scriau lozinci pe ziduri și trotuare împotriva regimului
n.m.).De urmărit se urmărea prevenirea „manifestărilor dușmănoase>, a „comentariilor cu conținut ostil>
sau „necorespunzător> la adresa regimului.”
Din expunerea de mai sus voi extrage cîteva concluzii în legătură cu odioasa „racolare a minorilor în
rețelele Securității”:
– ea se petrecea cel mai adesea sub șantaj,
amenințări, izolarea minorului în subsoluri sau în fața
conducerii liceului sau gimnaziului.
– cei racolați făceau parte cel mai adesea din familii sărace, defavorizate, de cele mai multe ori cu un singur părinte și în acest fel se adăuga fricii normale unui
psihic încă neformat cum este cel al minorului, frustrarea , lipsa încrederii într-un viitor ce-l va putea împlini
din punct de vedere profesional și material, fragilitatea
psihică , toate normale unei ființe în decurs de formare
fizică și spirituală.
– supravegherea de către ofițerii de Securitate a
minorilor cu caracter puternic, gata de a se lupta cu un
regim de dictatură, fie și numai prin inscripții afișate
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public împotriva autoritatății serviciilor secrete comuniste.
– pedepsirea acestora pînă la măsura extremă de a
le provoca decesul prin iradiere(vezi leucemia galopantă a elevului Călinescu Iulian Mugur și decesul lui
prematur provocat în urma actului de vitejie tragică de
a se lupta cu sistemul; eroismul său, în epocă, a fost
trecut sub tăcere)
– existența miilor de elevi racolați în serie în liceele
și gimnaziile din România nu dovedește decît teama
sistemului și mai ales a Serviciilor că nu vor putea ține
sub control întreaga populație a României, tineretul
care însemna viitorul, „omul nou” fiind neapărat necesar supravegherii instituțiilor de învățămînt preuniversitar – pepiniera viitorului patriei socialiste...
***
ANDREI BREZIANU (n. 1934 – m. 2015), prozator, eseist, traducător, intelectual rafinat, provenind
dintr-o familie nobilă avînd ca tată pe celebrul critic de
artă Barbu Brezianu, a fost una din victimele acestei
crime comise de către Securitate în entuziasmul ei de a
șantaja, în primul rînd colectivitățile de minori, cei mai
vulnerabili în ființa lor, cu orice mjloace, în scopul
alcătuirii enormei rețele informative fără de care nu ar
fi putut supraveghea și controla totul, pentru ca pînă la
urmă, în cele mai multe dintre cazuri, să trimită în
temnițele politice „dușmanii poporului”, eventualii
opozanți ai regimului represiv. Am ținut să spun adevărul despre nevinovatul și nefericitul scriitor care , în
urma unor dezvăluiri neverificate și acuzații făcute
(fără cercetarea de fond a problemei) care au circulat la
un moment dat în legătură cu prezența lui în rețeaua
informativă, s-a stins din viață după o grea suferință.
Ceea ce trebuie spus de la început, Andrei Brezianu
este unul dintre miile de copii racolați prin șantaj și pe
baza înfricoșării lor de către Securitate în circumstanțe
teribile pentru un copil. Legea de după 1989 exonerează, după cum era și firesc, minorii care au informat. E
bine de știut că ei nu sunt numiți „informatori” sau
„colaboratori” ci „persoane de legătură”. Problema lor
pentru tot restul vieții este trauma ca amprentă dureroasă, de neșters. Exemplul „cazului” Andrei Brezianu,
care se îmbolnăvește grav după ce trăiește coșmarurile
acestei orori și dispare din viață, este limpede. Iată
documentele crimei asupra copilăriri, care ridică
acuzațiile ce au fost emise, într-un moment de
neatenție sau reavoință, pe seama ilustrului intelectual.
În Dosarul R 2596 volumul 1 pagina 147, raportul
din ”5 noiembrie 1952 [confirma ca], Andrei Brezianu,
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de profesie elev, a fost cooptat în anul 1951 în „obiectivul american”. Numitul a fost folosit deoarece locuia
în aceeași casă cu B.W., șeful Secției Administrative
din cadrul legației Statelor Unite și mai avea relații de
prietenie și cu alți diplomați din cadrul legației arătată
mai sus.
Numitul a fost informatorul nostru colaborînd în
mod satisfăcător în perioada anilor 1951-1952.”
Ticăloșia Securității va fi cu atît mai mare cu cît
minorul „este prins” la strîmtoare în cea mai grea
perioadă a vieții lui, cînd tatăl său, Barbu Brezianu era
deținut politic , iar mama lui se îmbolnăvise grav. Cei
trei frați, Andrei, Dominic și Ana erau fără părinți la
ora aceea , fiid risipiți fiecare printr-o locație provizorie. Cât despre minimele mijloace de trai nici nu poate
fi vorba. Securitatea a profitat de aceste nenorociri, iar
Andrei a fost urmărit și dus într-un subsol unde a fost
racolat prin teroare de către o lucrătoare operativă a
Securității.
Dar, așa cum am relatat mai sus, nici după ieșirea
din adolescență, foștii elevi nu erau scoși din rețea, în
continuare, socotiți „persoane de legătură”, adică informatori în regulă din punctul de vedere al Securitățăii.
Trebuie știut că odată intrat în atenția Securității, cel
racolat nu mai scăpa niciodata de rolul macabru ce-i
fusese atribuit încă din copilărie..
Anul 1959. Andrei Brezianu este deja un om matur,
care, cu toate riscurile hotărăște că nu va mai fi la
dispoziția Securității așa încît (fila 151, vol.1) la 7
noiembrie 1959 adresează o scrisoare călăilor săi.. Era
anul în care Andrei Brezianu își luase licența în
Teologie la Iași. Raportul M.A.I. către Regiunea Iași
M.A.I. – Direcția III – consemnează:
„Raportăm că susnumitul nu a dat niciun telefon
pînă în prezent pentru a lua legătura cu organele noastre, iar din conținutul scrisorii rezultă că acesta refuză
colaborarea cu organele noastre”.
Am citit cutremurată acea scrisoare scrisă de
Andrei Brezianu la 7 noiembrie 1959 (anul licenței sale
în Teologie) : avînd de acum încolo profesia care avea
la bază studii de Teologie, el nu are voie sa se ocupe cu
delațiuni și că vrea să înceapă noua îndeletnicire de
teolog cu sufletul curat. Și desigur, că în orice caz el nu
va face ceea ce ei i-au cerut mereu. Nu am copiat acea
scrisoare din respect pentru autorul ei, ea fiind o marturisire intima pe care nu aveam dreptul s-o fac publică. Dar a relata conținutul ei care îl absolvă încă o data
de ororile ce-i fuseseră pregătite, nu mi se pare astăzi
decît un act comis întru salvarea imaginii rafinatului
intelectual.
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Poliția politică nu ține cont, însă de punctul lui de
vedere și la 12 septembrie 1961 M.A.I. – Direcția
Regională Iași trimite o adresă către M.A.I.Direcția III:
„La ordinul dvs. nr 342/SV/407967 din 4 septembrie
a.c. înaintăm alăturat dosarul de arhivă 7710 al fostului
agent Brezianu Andrei care a fost reactivizat(sic!)de
către organele dvs.
Rugăm a ne confirma primirea comunicîndu-ne
totodată numărul sub care a fost înregistrat în
evidențele Serviciului C.”.
Hotărîrea de abandonare a agentului B.A. va fi
luată în 1960 (f.170), iar f.173 confirmă următoarele:
„De acord să fie trecut în evidența de suspect. Brezianu
Andrei este un element dușmănos.”.
Hăituirea lui Andrei Brezianu nu se va opri aici.
Așa cum consemnează documentele din Arhiva
CNSAS, odată racolat, un minor , chiar abandonat la
un moment dat pentru nesupunere, va fi preluat din nou
de Securitate peste ani, sub forme de noi racolări violente, în care personajul era prins ca într-o menghină
fără să poată face nicio mișcare în afara cercului ce se
strîngea în jurul lui. În cazul lui Andrei Brezianu, îl
găsim la fila 219 a Dosarului R 2596 volumul I , din
nou racolat cu o Notă de constatare din 17 04 1965.
Calvarul va fi fără de sfîrșit, chiar dacă cel racolat iar
și iar se opune cu toată forța și cu toată voința de a
scăpa de coșmarul care se repetă…Putem trage concuzia: racolarea minorilor a însemnat mutilare pe viață.
Această grozăvie a sistemului nu va putea fi absolvită
nici justificată vreodată.
***
O sarcină complexă a activului securității a fost
combaterea ideilor și practicilor religioase care
„depășeau sfera reglementărilor legale”, aparatul de
securitate „avînd obligația de a sesiza, dovedi și combate caracterul antistatal și dușmănos” al unor anumite
activități „subversive”, duse sub masca religiei.
În revista SECURITATEA, nr 3/1977 (p.42) – în
subcapitolul INTENSIFICAREA SUPRAVEGHERII
INFORMATIVE ÎN RÎNDUL ELEMENTELOR
OSTILE ÎN MEDIUL SECTANT, SARCINĂ DE
CONTINUĂ ACTUALITATE aflăm că.: „Fenomenul
religios, «forță încăpățînată a deprinderii», cum îl
denumea Karl Marx, poate genera practici exacerbate
care conțin germeni antisociali. Specific județului
Suceava este faptul că aici se află numeroase grupări
neoprotestante, legale și ilegale ai căror prozeliți însumează mii de persoane, răspîndite în toate localitățile
urbane și în foarte multe comune.Existența acestora
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reclamă, firesc, măsuri corespunzătoare de cunoaștere,
supraveghere și prevenire a oricăror încercări ostile sub
masca religiei, care s-ar putea iniția pe raza județului.
Pornind de la acest specific, conducerea inspectoratului a pus în centrul preocupărilor sale aprofundarea,
de către ofițerii cu atribuții pe această linie, a modului
de abordare a problematicii religioase în spiritul documentelor de partid.
[…]
O altă categorie de sectanți care ridică probleme
sunt penticostalii dizidenți. Deși sunt pe raza județului
doar cîteva sute, preceptele religioase, practicile la care
se dedau și în mod deosebit concepțiile și ideile pe care
le propagă conducătorii acestor sectanți, reclamă o
supraveghere informative și continuă. Obceiul de a
peregrina din localitate în localitate și de a încerca proliferarea credințelor pe care le au, poate accentua periculozitatea socială a acestei categorii de sectanți, mai
ales prin faptul că de fircare dată, la adăpostul unor
dogme, se dedau la interpretări tendențioase, ostile
orînduirii noastre de stat.
[…]
Între măsurile pe care le-am luat reamintesc: atragerea la colaborare a unor persoane aflate în pregătirea
unor sectanți ilegali pentru a fi încadrați în sectă; infiltrarea unor surse cu posibilități; folosirea – prin deplasarea în diverse localități – a unor informatori buni prin
care am reușit să controlăm mai bine activitatea în
unele grupări unde nu dispuneam de rețea[…]”.
În cazul ce-l prezint, al racolării unui minor [elev]
pentru a fi persoană de legătură între Securitate și
părinții sectanți penticostali, se ia această măsură deoarece, tot în urma raportului colonelului Ion Simionescu
(publicat tot în numărul revistei de față) „ […] , reanalizînd rețeaua care la data apariției hotărîrii se afla în
legătura ofițerilor de la serviciul de informații interne,
am stabilit că mai mulți informatori din mediul rural,
prin profesie, antecedente și sarcinile în care erau
angrenați, nu justificau menținerea lor în legătura
ofițerilor, care iroseau pentru întîlniri timp și cheltuieli
de deplasare”.
***
Dublă crimă pe sufletul unui copil. Mutilare pe
viață. De ce dublă? Cazul ce-l iau în studiu nu este dintre cele obișnuite în problema racolării minorilor, de
obicei al elevilor din licee și gimnazii. Au gîndit cinic
că fiul își va trăda părinții, Securitatea și Miliția
Comunală , ele fiind în perpetuă colaborare. Deci: un
elev prevăzut în a fi racolat pentru două probleme, la
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fel de obsesive pentru poliția politică: fiu de părinți
sectanți penticostali, coleg de clasă și de școală cu
elevi ale căror probleme era ușor să interacționeze fiindu-le coleg de bancă sau de clasă și chiar de școală, de
la care putea afla cu ușurință, sub forma unor confesiuni prietenești chestiuni arzătoare pentru Securitate.
Dar, surpriză: fiul preferă să se declare ateu și să primească bătaie în loc să-și facă …datoria de „persoană
de legătură cu Securitatea”. Raportul publicat în revista
SECURITATEA nr./1977 va afirma, desigur formal,
pentru mulțumirea superiorilor; „Treptat, în mediul
rural munca de Securitate se diversifică și se specializează în funcție de cerințele și particularitățile locale”(
de exemplu urmărirea informativă a membrilor sectei
penticostale din comuna Cașvana, mai precis a
părinților elevului Pițu Luca, bazată pe racolarea fiului
lor – cel mai aproape ins de subiectul arzător pentru
Securitate. Da, acestea erau premisele, dar vom vedea
răsturnări de situație, din punctul meu de vedere, normale. Minorul încă de la început, nu va satisface nerăbdarea lucrătorilor operativi. Nu va fi „eficient”, nu-și
va face „datoria”. Dar vor urma toate la rînd într-o
demonstrație obligatorie…)
***
LUCA PIȚU (n. 1947 – m. 2015). Eseist . Publicist.
Pseudonim „Maestrul din Cajvana”. Născut în comuna
Cajvana(Suceava). Fiul lui Vasile Pițu și Magdalina
Șoldan, țărani agricultori. Urmează școala primară în
comuna natală și liceul la Gura Humorului. În 1970
este absolvent al Facultă-ții de Filologie, Universitatea
„Al.I. Cuza” din Iași. Debutează în presă în 1975
(revista Dialog), iar în volum își face debutul în Franța,
în 1986, la Editura „A l’Ecart”, iar în țară debutează
editorial în 1991 la Editura Moldova cu volumul de
eseuri Naveta esențială. A fost socotit un „eseist
excepțional”, „spirit liber și om nonconformist”, „figură centrală a «Grupului de la Iași»”, „ingenios”, „original” și „erudit”, „povestitor inegalabil”, „mentor contracultural” și „provocator al multor serii de studenți”,
„adversar ireductibil al oricărui regim politic” (Sorin
Antohi). Criticii literari vorbesc despre „o mare inventivitate stilistică”, „parafrază culturală la jocul de
cuvinte”, „plăcerea «elitistă» a lecturii” (Ion Bogdan
Lefter), „libertatea de rostire”, „chinul și suferința pentru cuvînt”, „scriitura grea de echivocuri și
subînțelesuri”, „discurs subversiv prin excelență”
(Cornel Moraru).
A fost profesor de teoria traducerii și logica discursului ficțional la Facultatea de Litere a Universității din
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Iași, Catedra de Limba și Literatura Franceză.
Personalitate exceptionala a Iasului prin atitudine, cultură și scrieri.
Dosarul personal PIȚU LUCA/ Nume conspirativ
„PANAIT LEON” – deschis la 31 03 1964 – închis la
data de 16 XI 1965 – fără calități –, se deschide cu
raportul maiorului de Securitate E. Macri, de recrutare
a elevului PIȚU LUCA pe baza de sentimente patriotice, deoarece „este un elev conștiincios și disciplinat” și
„în cadrul școlii din Gura Humorului (era deja elev de
liceu n.m. 0150 I.D.) este cunoscut cu comportări bune
față de colegi și față de profesori, se situează printre
primii elevi la învățătură, are note bune la toate obiectele, însă note foarte bune are la limba română și franceză. Este înscris la secția umanistă, citește foarte
multă literatură în timpul său liber. Din cauză că umblă
mai modesct îmbrăcat, acasă fiind 9 copii, este puțin
mai retras față de ceilalți colegi[…]”.
Important pentru Securitate este, însă, faptul că
„părinții susnumitului fac parte din cultul penticostal
din această comună, iar candidatul, așa după cum precizează agenții «Barbu Vasile» și «Siberiu Liviu» nu a
putut fi atras de către părinții lui înăuntrul acestui cult”.
La scurtă vreme după recrutare încep să curgă
rapoartele în care se fac prezente nemulțumirile
ofițerilor de Securitate în legătură cu lipsa de activitate
prin reaua voință a noului agent-minor: „MINISTERUL AFACERILOR INTERNE/ DIRECȚIA REGIONALĂ CONSTANȚA/ SECȚIA RAIONALĂ GURA
HUMORULUI/ 3 septembrie 1965/ NOTĂ/ privind
analiza activității agentului PANAIT LEON din orașul
Gura Humorului/: […] De la data recrutării și pînă în
prezent agentul […] a furnizat o singură notă informativă.// Deși s-a căutat a se munci cu acest agent, datorită educației sale din familie și a caracterului său, fiind
o fire invidioasă și egoist, nu și-a dus sarcinile la îndeplinire.// Agenții «Dimitriu Nicu» ce lucrează în problema corp didactic și agentul «Iliescu Gavril» din problema elevi ne-au informat că elevul Pițu Luca, respectiv agentul «Panait Leon» are o atitudine dușmănoasă
față de regimul nostru și preamărește literatura din
Occident.// […] terminînd cursurile (de Școală Medie
– n.m.I.D.) se va cere identificarea sa și în caz că va fi
util se va trimite dosarul personal, iar în caz contrar se
va propune încetarea legăturii cu acesta (f. 8)” sau:
„N.O. [nota ofițerului] – Pițu Luca este elev în clasa a
XI a.c. și este agentul organelor noastre cu numele conspirativ «Panait Leon».// Acest agent nu-și duce la
îndeplinire sarcinile. Pentru verificarea sa agentul a
primit ca sarcini să stabilească care este atitudinea lui
față de profesori și ce discută ei în legătură cu literatura

din Occident.[…], sau : „NOTA INFORMATIVĂ (a
agentului «Siberiu Liviu» din problema legionară) –
„Sursa arată că băiatul lui Pițu Vasile nu este acasă bine
văzut de părinți.//Tatăl lui este este foarte ambițios,
foarte rău voitor asupra băiatului, pentru că nu vine la
adunările lor.// Băiatul lui Pițu Vasile a fugit de acasă
ca să învețe școală, el nu merge nici în timpul
vacanțelor la adunări, fapt precizat de către sursă, fiindcă atunci cînd a fost în vacanța de vară în anul 1963,
a fost tot timpul la căminul cultural citind cărți cu diferite realizări ale socialismului din țările socialiste...//
Sursa mai arată că băiatul nu a fost credincios asupra
sectelor rătăcite[…]./ Ss «Siberiu Liviu» //Precizările
menționate în notă au fost cerute de către lucrărorul
operativ pentru investigațiile asupra lui Pițu Luca.//
Plut.Cernea Ioan”.
În fine, la 22 octombrie 1965, MINISTERUL AFACERILOR INTERNE/DIRECȚIA REGIONALĂ
SUCEAVA/ SECȚIA RAIONALĂ GURA HUMORULUI raporta propunerea de încetare a legăturii cu agentul „Panit Leon”: „La 25 martie 1964 a fost recrutat în
calitate de agent numitul Pițu Luca, născut la 14 ianuarie în comuna Cajvana, raionul Gura Humorului, regiunea Suceava, fiul lui Vasile și Magdalena, de
naționalitate și cetățenie română, fost elev din orașul
Gura Humorului, în prezent student la Facultatea de
Filologie din orașul Iași.
În timpul colaborării cu organele de Securitate
acest agent a desfășurat o muncă slabă, fiind o fire invidioasă și egoistă, nu și-a dus sarcinile primite la îndeplinire.
În vara anului 1965 numitul a terminat liceul și sa înscris la Facultatea de Filologie din orașul Iași unde
se află și în prezent.
Fiind contactat de către organe M.A.I. Iași prin
adresa 306/BO/23517 din 12 10 1965 ne-a făcut cunoscut că nu le este util, datorită faptului că are un caracter
închis și nesociabil cu colegii.
Față de cele raportate mai sus, propunem a se aproba încetarea legăturii cu agentul «Panait Leon» și clasarea dosarului personal și anexă la biroul «C» M.A.I.,
Suceava.
Șeful Secției Raionale, Ofițer I,
S. Coroamă Lt. maj. L. Borș
DE ACORD,
Șeful Secției a III a,
Maior
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RESTITUIRI

Nicolae SCURTU
Biografia celui mai însemnat dascăl și istoric al românilor, din toate timpurile, reține un impresionant număr de prieteni, colegi, colaboratori, discipoli sau simpli admiratori.
Acest fapt se reflectă în existența unui fond epistolar, ce conține scrisori primite de la contemporanii săi în decursul a
șase decenii.
Epistolele acestea, deloc convenționale, conțin informații, știri, precizări și completări edificatoare la profilul inconfundabil al profesorului și savantului Nicolae Iorga.
Revelatoare sunt și epistolele lui Ion Clopoțel (1892-1986), publicist și memorialist de o rară onestitate profesională,
a lui Eugen Constant (1890-1975), poet delicat și gazetar din cei foarte rari, precum și cea a tânărului sculptor Romulus
Ladea (1905-1970), aflat la începuturi și care cere cu insistență un sprijin, care să-i deschidă drumul spre Paris, orașul
luminii și al culorilor.
E necesar să precizez că Nicolae Iorga a dat curs invitației lui Ion Clopoțel și a colaborat, cu intermitențe, în prestigioasa revistă Societatea de mâine (1924-1945).
Intervenția autoritară a lui Nicolae Iorga s-a dovedit a fi benefică în varii situații.
Pentru istoricul, profesorul, istoricul și criticul literar Nicolae Iorga criteriile esențiale în promovarea unor contemporani erau talentul, munca, instrucția și educația primită în școlile din țară și din Apusul Europei.
Pentru aproape toate solicitările găsea timp de rezolvare și, mai ales, soluții de îndeplinire urgentă a unor probleme ce
nu sufereau amânări.
Nicolae Iorga își amintea, întotdeauna, de itinerarul său biografic, care nu a fost tocmai fericit.

*
SOCIETATEA DE MÂINE
Revistă săptămânală pentru probleme sociale și economice
Cluj, Piața Unirii, nr. 8
Cluj, la 12 septembrie 1924
Prea stimate domnule profesor,
Întors la Cluj am schimbat numaidecât litera.
Numerele 21 și 22 au apărut în altă tipografie. Aș fi
deosebit de onorat să am părerea d[umnea]v[oastră]
despre noua înfățișare exterioară.
Încolo, sunt foarte intrigat de felul cum
d[umnea]v[oastră] judecați cuprinsul revistei, vreau
să dăm cititorilor cea mai selectă și serioasă presă, să
o ținem la curent cu ceea ce se lucrează în laboratoarele universitare, să informăm în mod onest țara despre stările de fapt, să grupăm pe scriitorii de valoare
pentru a instrui publicul.
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Nici o vanitate nu stă la temelia acestei publicații.
Publicul are nevoie de o presă care să-i dea o atmosferă de îndemnuri la muncă pacinică și roditoare.
Agitațiunile politice n-aduc decât neliniște și
îngrijorare. Revista pătrunde pretutindeni, cum nu sa întâmplat vreodată până aci în Ardeal, dovadă că
suntem în asentimentul păturii intelectuale de aici.
Rândurile mele n-au alt scop decât ca acest public
bun să aibă și orientarea d[umnea]v[oastră] culturală.
Ați făcut atâta pentru Ardeal în toate vremurile.
Cuvântul d[umnea]v[oastră] cade aici în țărână bună.
Dacă vom avea norocul să obținem adeziunea
d[umnea]v[oastră] de a vorbi de pe această tribună,
ne veți face o deosebită bucurie.
Colaborarea regulată o remunerăm cu 300 lei de
articol. Eu sunt proprietarul exclusiv al publicației:
mai târziu poate mă hotărăsc să iau o tipografie, iar
în acel caz o voi transforma în societate anonimă sau
în comandită, până atunci obligația onorării mă
privește numai pe mine.
Primiți, vă rog, prea onorate domnule profesor,
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expresia deosebitei mele stime,
Ion Clopoțel
profesor, ziarist
*
Craiova, 26 sept[embrie] 1924
Onor[atei] redacții revistei „Drum Drept“
Îmi permit a vă trimite, alăturat, poezia
„Năluciri“, rugându-vă a o publica în coloanele
revistei d[umnea]v[oastră] cu mențiunea: din volumul de poezii „Galerii de ceară“1, ce va apărea în
curând.
Mulțumindu-vă
anticipat,
rămân
al
d[umnea]v[oastră].
Cu stimă,
Eugen Constant
*
Arad, la 14 oct[ombrie] [1]924
[Strada] Tache Ionescu, nr. 7

din loc[alitate] a colectat pentru mine vreo 20 mii lei,
sunt de tot sărac și cam fără protecție. Aș pleca la
Paris.
Mă adresez d[umnea]v[oastră] ca celui mai mare
și mai învățat om al nației noastre: vedeți lucrările
ăstea ale mele fotografiate și dacă credeți că merit din
partea d[umnea]v[oastră] vreun sprijin, binevoiți ami da o scrisoare de recomandație către cineva la
Paris, om care ar putea să mă ajute la obținerea bursei
franceze de 250 franci, votată în Franța, pentru
studenții români.
Eu d[omnu]le profesor aș munci numai să am
posibilitatea și cred că aș și putea face ceva.
Dacă nu capăt bursa asta m-aș duce la Roma, nu
știu dacă acolo o să învăț ceva.
Vă aștept binevoitorul răspuns și vă salut cu tot
respectul,
R[omulus] Ladea

Note:

Domnule profesor,
Sunt un sculptor începător, tânăr, lucrez de vreo
doi ani. Multă școală n-am prea făcut, am fost la
București vreo 2-3 luni și atâta tot, îmi place să
lucrez mai mult de capul meu. Acuma aș dori să văd.
D[omnu]l dr. Nichi, directorul Palatului Cultural

* Originalele acestor epistole necunoscute se află la
Biblioteca Academiei Române. Corespondență primită de
Nicolae Iorga. Volumul 320. Partea a 2-a, f. 513r-v, f. 295r
și 490r – 491r.
1. Eugen Constant ~ Galerii cu ceară. Craiova, Editura
Revistei „Năzuința”, 1924.
RESTITUIRI

IN MEMORIAM
Scriitorul JENICĂ DRĂGAN a plecat la cele veșnice vineri, 10 iunie 2022.
Membru al Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România, Jenică Drăgan, poet, prozator,
eseist, traducător, s-a născut la data de 3 aprilie 1949.
Dintre volumele de poezii publicate amintim: Efectul de fluture, Povara umbrei, Poeme
întârziate, Poemele hoțului de tăceri.
Drăgan Jenică a publicat în toate revistele literar-artistice din țară, fiind autor a
numeroase cărţi, îndrumare, articole/ studii publicate în reviste de specialitate cunoscute.
Excelent cunoscător al domeniului drogurilor, singurul în cultura română cu asemenea
preocupări, profesorul Jenică Drăgan, primul şef al Direcţiei Antidrog din Inspectoratul General al Poliţiei Române,
a încercat să răspundă la o întrebare fundamentală; De ce omul s-a însoţit, de la primul licărit al civilizaţiei, cu
drogurile?.
A efectuat o interesantă cercetare cu vădite trimiteri către antropologia socială şi culturală, având în palmares,
printre altele, publicarea următoarelor cărţi: Dicţionar enciclopedic de droguri (1992); Aproape totul despre
droguri (1994); Drogurile din viaţa românilor (1996); Alchimia virgulei (2009); Templul fără zei (2010), Zei, eroi
şi personaje din mitologia drogului. Dicţionar, (2010).
„Dramele noastre sufleteşti sunt nişte scenarii prăfuite pe care, din când în când, le răsfoieşte Timpul, alegând
personajele fără nici un fel de casting!”, afirma Drăgan Jenică.
Prin trecerea în Veșnicie, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași a pierdut o voce importantă a literaturii
române contemporane.
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Ion DRAGOMIR
„Fief”-ul răposatului I.G. Duca
M-am dus către Râmnicul-Vâlcii sfios și temător.
Acolo, pe malurile bătrânului Olt, la Măldărești, lângă
Horez, a trăit și un mare român răpus în slujba patriei: I.G.
Duca.
Mă temeam să nu găsesc dinainte-mi paragina care de
cele mai multe ori se întinde în urma celor ce, fiind prea
mari, lasă în umbră urmașii, tăindu-le elanul constructiv și
curajul creator.
Mărturisesc cu sinceritate, nu mă așteptam să am a
scrie bine despre urmașii lui Duca. Din fericire,
presimțirea-mi era deșartă. Fostul șef al partidului liberal
poate odihni în pace, sub lespedea bisericii din Urșani. Cei
care, în urmă-i, au gospodărit la Vâlcea au dus cu vrednicie
povara ilustrei moșteniri de vrednicie, seriozitate și cinste,
lăsată de marele dispărut.
Din păcate, informațiile pe care le dețin – deși controlate cu strictețe de mine – nu sunt complete. Cât am stat la
Vâlcea n-am avut parte să văd nici pe d. Nicu Budurăscu,
nici pe prefectul Eugen Băcescu, nici pe primarul Tică
Ștefănescu. M-am dus atunci la P.S. Sa Vartolomeu; era
plecat.
În disperarea-mi, l-am căutat pe d. Niculae Hanciu,
unul din cei mai simpatici cetățeni ai Vâlcii, a cărui „bonhomie” a devenit proverbială. Nici d-sa nu era acasă. Un
vecin mi-a spus:
– D. Nicu s-a dus la Sibiu, la optimist, să-și cumpere
ochelari.
– De ce? Este miop?
– Ba nu!... Este cherestegiu.
– Așa?... m-am mirat eu. D. Hanciu călătorește mult!...
– Te cred... A fost și la Veneția; dar nu i-a plăcut: era
inundată.
În timp ce discutam cu vecinul, un cățeluș alb, simpatic, a venit să se gudure la picioarele mele. L-am mângâiat
și, nepriceput în rase câinești, am întrebat:
– E de soi?
– Desigur! Forestier pur sânge!... Și mofturos ca o
domnișoară: nici nu mănâncă din strachină. A trebuit să-i
cumpăr un vas special în albumină.
Ați înțeles, desigur, că e vorba de „fox-terrier” și de
„aluminiu”...
Discutând cu acel cetățean și cu vreo două duzini alții
– din diferite organizații politice – am putut să reconstitui
statele de serviciu ale prefectului și primarului.
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Sunt, precât mi s-a spus, doi oameni de ispravă.
D. Băcescu, supranumit „prefectul cu privirea de vultur”, a băgat groaza în toți cei care, potrivit unui prost
nărav, se obișnuiseră să confunde buzunarul lor cu fondurile publice. Amintindu-și că stânca Tarpeei nu era departe de
Capitoliu, d. Băcescu a obligat pe mulți să bage de seamă
că nici Ocnele Mari nu-s departe de Râmnic.
Și, nu știu cum, dar m-am simțit tare vesel când am
aflat povestea acelui funcționar liberal trimis în pușcărie de
curând, prin mijlocirea prefectului, pentru că delapidase
câteva mii de lei. Cu cât pildele asemănătoare se vor
înmulți, cu atât ne va fi mai bine tuturora.
Despre d. Tică Ștefănescu, primarul – la care n-am
putut pătrunde din pricina d-lui secretar al primăriei, care
nu simpatizează cu presa în genere și cu trimișii speciali în
special – am aflat iarăși numai binele.
– E un om „invulnerabil”, domnule!... Nici noi, adversarii, nu-l putem critica – mi-a mărturisit un bărbier georgist. Când a venit la primărie a găsit în casa de fier trei lei
lichizi și douăsprezece milioane datorii. Azi, orașul nu mai
datorează nici un ban, iar lucrările edilitare au fost mai
importante ca niciodată.
Pre cât mi-a fost posibil – fără călăuză și fără influențe
subiective – am vizitat aceste lucrări.
Cea mai importantă este ștrandul „Zăvoiul” – mândria
vâlcenilor. Dacă te sui într-o trăsură și ceri birjarului să te
conducă unde vrea el spre a-ți arăta monumentele orașului,
poți fi sigur că nimerești la ștrand – chiar dacă vântul suflă
rece ca viforul, iar undele Oltului se luptă cu înghețul. La
înapoiere, birjarul va lua în tot lungul ei strada Traian, pentru ca la capătu-i să-ți spună mândru:
– Văzuși probă de pavaj?... Mergi ca pe parchet!...
Adevărul este că strada-i minunat pavată, în piatră
cubică.
În general, întregul Râmnic se prezintă bine ca pavaj.
Și vara orașul acesta este o adevărată grădină curată, înflorită, calmă, sănătoasă.
N-am lista tuturor lucrărilor edilitare făcute sub primariatul d-lui Ștefănescu – am spus-o. Dar, după declarațiile
cetățenilor, n-a rămas cartier unde mâna acestuia să nu fi
intervenit, fie pavând, reparând, aducând apa, reconstruind
o biserică, o școală.
În județ am călătorit pe șosele fără cusur. Sunt, cred,
cele mai bune din întreaga Oltenie. De altminteri, necesitatea lor este evidentă: în Vâlcea abundă stațiunile balneo-climaterice (Govora, Călimănești, Olănești, Ocnele-Mari,
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Voineasa, Brezoi) și mănăstirile (Horezul, Mamul,
Surpatele, Dobrușa, Govora, Ostrovul, Fedeleșoiul, Iezerul
și Cozia). În timpul verii circulația pe șoselele județului
este din cele mai intense; trebuia deci ca d. Băcescu să construiască și să repare drumurile.
D-sa a mai realizat un lucru frumos, în aceeași ordine
de idei: podul peste Pesceanca. Este o adevărată lucrare de
artă, măsurând peste o sută de metri lungime și îngăduind
să se facă legătura între nordul și sudul județului.
În sfârșit, spre a cinsti printr-un monument folositor și
dăinuitor memoria lui I.G. Duca, prefectul de Vâlcea a ridicat la Horez, lângă Măldărăști, un local judecătoresc, adevărat palat, în care capătă găzduire și celelalte servicii
administrative: pretura și primăria.
Statistica școalelor, a bisericilor, a dispensarelor, podurilor și liniilor telefonice făcute din nou ori reparate nu o
cunosc. Și-mi pare rău, pentru că mi s-a spus că este demnă
de citat.
Acestea sunt aspectele constructive în Vâlcea.
Ele întunecă oarecum jalea care te cuprinde atunci când
vizitezi cartierul negustoresc al Râmnicului. Puzderia de
olteni vioi și curați, credincioși costumului național și
tradițiilor, care vin zilnic la târg să facă tot felul de cumpărături, se izbește tot mai mult de pragul prăvăliilor
neromânești.
Veneticii au pătruns și la Râmnic. Încet-încet, ei gonesc
negustorii de baștină, se infiltrează în toate ramurile de
activitate comercială, reduc pe ai noștri la acea sclavie economică spre care, din păcate, mergem zi de zi.
Marii neguțători de fructe, de rachiuri, de vite nu mai
sunt azi români.
De-abia săracii căciulari, marchitani și brașoveni își
mai duc zilele din greu – tributari și aceștia angrosiștilor
străini.
În vale, printre zăvoaie, Oltul curge vijelios, sălbatec.
Ascultați-i geamătul, în rostogolirea-i printre stâncile bogate în grăunți de aur. Îl veți auzi plângând, așa cum l-am
auzit eu într-o dimineață rece de iarnă.
Sărmanul, bătrânul nostru Olt!...
[„Universul”, An. 53, nr. 38, 8 feb. 1936, p. 10]

Pe Olt, la vale
Oameni de ispravă
Cineva îmi spunea, zilele trecute:
– În reportagiile d-tale, pe unii îi lauzi, pe alții îi înjuri.
Drept este?
– Drept! am răspuns. Și să vezi de ce: eu aș vrea să laud
pe toată lumea; e mai plăcut, mai frumos și mai elegant, în
același timp. Ca să faci un compliment, trebuie să fii om
subțire; ca să ocărăști, este suficient, uneori, să fii grosolan.
Bun înțeles, nu trebuie să te sfiești, la nevoie, să moi penița
în venin. Un gazetar trebuie să aibă ac pentru tot soiul de

cojoace...
Tot nu m-ai lămurit, încă, de ce pe unii îi lauzi, iar pe
alții nu!, mă întrerupse cel ce-mi vorbea.
Pe unii îi laud pentru că-mi dau prilejul s-o fac; pe alții
nu, pentru că nu-mi dau acest prilej... De unde vrei d-ta să
cunosc eu activitatea unui prefect, sau a unui primar, dacă
nu poate să-mi arate cele înfăptuite sub oblăduirea lui:
„Iată, școala asta e ridicată de noi!... Privește acest pod: e
nou nouț!... Vezi această șosea: nu-i așa că e bună?...”.
Cam așa discutam zilele trecute cu un cunoscut. În
fond, aș fi putut să nu-i dau niciuna din aceste explicații.
Să-i răspund pur și simplu: scriu bine sau rău despre cine
cred necesar; dacă socoți că am mințit, dezminte-mă; știu
însă că n-ai s-o faci, pentru că-mi cântăresc de zece ori frazele înainte de a le așterne hârtiei...
În cele câteva zile cât am stat la Râmnicu-Vâlcea am
cunoscut numai oameni inimoși și cu dragoste de neam: pe
d. deputat Nicu Budurescu, fost subsecretar de stat la
Prezidenție sub guvernul repauzatului I.G. Duca, pe d. prefect Eugen Băcescu, pe d. primar Tică Ștefănescu, pe d.
sub-prefect Voiculescu și pe toți ceilalți, mai puțin oficiali...
Cu toții mi-au arătat dragoste, simpatie... Cu toții mi-au
dovedit că sunt buni români...
Cum, Doamne, să nu scriu bine despre ei!
Dacă n-ar fi decât spitalul „I.G. Duca” din Râmnic,
refăcut, mărit, modernizat prin stăruința și cu sprijinul d-lor
Budurescu, Băcescu și Ștefănescu, cu secțiile chirurgicală,
interne, maternitate, contagioși, raze, și încă oamenii
aceștia și-au câștigat dreptul și recunoștința obștească. Căci
un spital înseamnă un templu al nădejdilor, o grădină a
renașterii, un liman al trupeștilor dureri...
Socotiți și dv. Câtă dragoste de popor are un prefect
care smulge bugetului de mizerie al județului patru milioane spre a construi și a moderniza un spital...
Dar, mai sunt la activul d-lui Băcescu alte cifre interesante: a ajutat 121 școale fie spre a termina construcțiile, fie
pentru a face reparații radicale; a contribuit la repararea a 45
biserici, ajutând construirea altora; a clădit 14 primării noi –
adevărate monumente edilitare – reparând alte 29. Apoi a
reparat ori a refăcut toate șosele și podurile din județ, în așa
chip încât azi se circulă în Vâlcea „ca pe asfalt”...
Și opera continuă...
Doară l-am însoțit pe prefect în județ și l-am văzut ciorovăindu-se cu primarii, cu comitetele școlare, cu picherii,
ațâțându-i la lucru, făgăduindu-le sprijin, încurajându-i, ori
certându-i.
Meseria de prefect nu-i o sinecură, nici o plăcere...
Credeți-mă.
Iată, v-o spun cinstit, dacă pe mine m-ar chema șeful
guvernului și mi-ar propune să mă numească prefect pe
viață, aș refuza net: „Nu, merςi!...”.
Decât o viață prefect, mai bine trei ani consilier la
Banca Națională... Zău așa!...
[„Universul”, An. 53, nr. 137, 20 mai 1936, p. 10]
TEXTE DE IERI PENTRU AZ I
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P O E Z I E

George VIDICAN

cuantificată liniștea
cuantificată liniștea din aripa egretei
devine o oglindă pe luciul apei
arunc o piatră în lac
eviți cercurile concentrice
frica începe să aibă alzalhaimer
își trage umbra pe furiș într-un hambar
o acoperă cu amintiri din tinerețe
la capătul trotuarului
câțiva prieteni se sinucid
de teamă să nu devină artiști mărunți
așa se întâmplă la cursul valutar
eviți frumusețea sinuciderii în zona gării centrale
undeva pe pământ liniștea se cuantifică în bacșiș
e lacrima subțire a morții
la kiev sadicul pufnește în râs
se întreabă de ce ard păcatele
ca o mașină de spălat vase
cuantificată liniștea devine fitil de obuz
poartă conversații cu viitorul în somn
lumea din afară
lumea din afară nu are noțiunea zilei de mâine
nu lăsați anotimpul să deschidă ochii
s-ar putea să piardă noțiunea timpului
ruperile de ritm sunt esențiale
strategic vorbind
fac parte dintr-o măreție a vicleșugului
de departe și de aproapele sunt frați siamezi
sunt suburbii ale aceleași tăceri
lumea din afară e nisipul unei clepsidre
e o sahară ce rupe timpul veșnic în două
una ție
una mie
una lui popa ilie
e o eroare de calcul
a treia parte e un vicleșug cu interese obscene
e ceva despre care nu știm nimic
purtăm conversații cu el în vis
e gata să se sacrifice pentru ieri -ul din mâine
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se contrazice cu zgomotul străzii
își pierde virtuțile la barbut
îl aleargă lumea prin kaufland
ca pe o spaimă
e o minoritate ce ne întreține dragostea
lumea din afară
e nepăsarea din lumea dinlăuntru
despărțirea de umbră
în cutii gravate cu un răsărit de soare buimac
singurătatea își toarnă un piedestal din umbre obosite
mi-am văzut umbra jertfindu-se pe altarul singurătății
o formă grosieră de a câștiga tandrețile dimineții
cu un briceag ruginit sunt feliate ca un tort
amintirile
ne despărțim de umbră
o luăm pe coclauri
ne pierdem umbra
sub tălpi niște scaieți plini de rouă
despărțirile miros a pâine coaptă
în cuptor o trăncăneală între niște vreascuri
și o lipie cu prune
vorbesc despre eternitatea dimineții
în adolescența lor răsăritul soarelui purta papion
în sufertașul tatei își ascundea razele
înfumurarea pescarului era hrană pentru peștișorul de
aur
despărțirea de umbră e un ritual plin de somnambuli
învățăm dimineața să-și hrănească răbdarea cu umbre
casate
uitate în cutii gravate cu un răsărit de soare buimac
croitoreasa
orice ratare e un nou început
încolțește în pantoful cenușăresei
lipsa esențialului din gestul croitoresei e firescul
un trăsnet poate să-și rateze ținta
o croitoreasă poate să trișeze în dragoste
e vorba de libertatea de mișcare a privirii
neputințele sunt mici improvizații
tendințele futuriste al minciunii pod deveni metodă
înlocuiește în dietă pofta de mâncare
cu dorința de a deveni divă
nimicul poate fi înlocuit cu un nimic înflorit
niște sălbăticii amoroase se topesc pe buzele croitoresei
închide ochii
respiră adânc
zâmbește
un nou șiretlic
șerpuiește prin libertatea e de mișcare
înlocuiește nimicul cu un nimic înflorit
exercițiul de fericire i-a ascuns umbra în privire
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Singur pianul îngână note nemaiştiute
Am stele în păr, veşmitele-s rupte.
Mă întorc din iubire...

Gabriela LIVESCU

RĂZBOIUL CUVINTELOR
Se-aud paşi de soldaţi,
au şoptit cuvintele…
Ne vom îmbrăca în zale,
au strigat cuvintele.
În războiul tuturor
împotriva tuturor
nu se-aude nici un Stradivarius
Ne vom ascunde în munţi
şi-n psalmi,
şi-au arătat strategia cuvintele
vom incendia zările şi punctele cardinale,
vom otrăvi parafrazele
şi vom înălţa incantaţii
şi vom primi ajutor…
Se-aud paşi de soldaţi,
Cuvinte… încălţaţi-vă bocancii!…
CÂNDVA
Şi neatinsul se va preface-ntr-o pasăre albastră
care din slăvi va fermeca lumea
cu cântul ei neasemuit de frumos…
Din ce vei fi fost plăsmuită?
În ce constelaţii îţi vei fi făcut cuib?
Căci trilurile tale necunoscute,
din depărtări nemaiatinse farmecă firea,
ca o bătaie de aripă albastră.
REVIN
Mă întorc din iubire ca dintr-un război
Am stele în păr, veşmitele-s rupte,
Mestecenii-mi spun doar vrute-nevrute.
Am cântec sub pas şi zările-s mute.
Mă întorc din iubire ca dintr-un război,
Am păsări pe umeri necunoscute.
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AKASHA
Plângând, scotocesc în memoria universului.
O văd pe mama în zori frământând nelinişte unei
zile.
Îmi strecoară în secret în ghiozdan câte o stea:
„Vezi, să-ţi ajugă!”
Şi acum îi simt mâinile
cu mireasmă de pâine şi stele.
INTERZIS!
În biserica ta, Doamne, astăzi revin.
Nu am certificatul verde, deci am venit cladestin.
Am vrut să intru-n cetate,
dar nu mi-a fost permis,
scria peste tot: Interzis! Interzis! Interzis!
În lume se seamănă teamă şi moarte şi ură,
Spune-mi Tu, Doame,
certificatul verde e cumva cuprins în Scriptură?
Orice aş face e inoportun –
identitatea mea cui o supun?
În biserica Ta, Doamne, am venit să mă-nchin
şi să-Ţi spun că trăiesc în lume
culpabil şi clandestin...
INEFABIL
Ce seară, ce seară înaltă când mă priveşti,
Cobor şi mă înalţ
şi mă bucur că sunt şi că eşti.
Mă învălui, mă învălui cu-al tău înţeles,
Sunt unică, sunt unică
în univers.
EPISTOLĂ DE AZUR
Cu azur de paradis îţi scriu cuvinte
ce n-au fost scrise poate niciodată.
Mi-e harpă inima învolburată.
Vibrează-un cântec
ce n-a mai fost cântat vreodată
Cu-azur de paradis îţi scriu cuvinte
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Cristina CHIPRIAN

Clio – istoria recentă
Printre toți pietonii care inundă bulevardul
este și istoria recentă, o fată pe care nici nu o bagi în
seamă
merge grăbită să-și cumpere legume de la magazinul din
colț
poate intră o dată cu tine, zâmbește, o lași să treacă în
față
pentru că istoria recentă e-o fată destul de bine educată
Uneori se precipită când echipa ei de fotbal ratează
penalty-ul
sau când prietenul îi reproșează că se uită după toți
bărbații de pe stradă
dar nu-i niciun pericol, ea nu-i atentă pe unde trece
și nici prin minte nu-i trece nimic, oricum, nimic prea
clar
este la fel ca și noi, crede mereu că știe ce vrea
Îi mai trece prin minte, așa, că nu a făcut nimic important în viață
că s-a lăsat de școală, că nu și-a făcut o familie
și toți o consideră lipsită de ambiție, lipsită de stil
lipsită de un proiect serios de carieră
sau cum se mai spune pe rețelele de socializare
Totuși, odată pe an, încearcă să fie mai înțeleaptă
să nu mai supere pe nimeni, să nu mai facă promisiuni
nerealizabile
să-și găsească un job mai bun, care să-i permită să-și țină
banii în cont
și să nu mai umble după-mpruturi, de la o lună la alta
ah, istoria recentă se confundă atât de mult cu prezentul
nostru cotidian!
Melpomene – vârsta tragediei
Oedip a recunoscut primele trei vârste ale omului:
Fericirea este vârsta la care te simți aproape de pământ
de căldura brazdei, de mirosul petalei
de sărurile care își caută cuib în câmpie
fericirea este momentul când încă nu ai ales – a fi om
este numai o posibilitate
iar în jur sunt atâtea ispite, atât de puțin timp pentru
contemplație

CONVORBIRI LITERARE

este prima și ultima ocazie când mai poți refuza onorabil
Nebunia este vârsta la care te simți tot mai aproape de
cer
de susurul stelei, de mirosul clipei
de sărutările care își află cuib între pleoape
nebunia este momentul când speri că această condiție
este a ta cu desăvârșire
deci nu te mai gândești să faci vreo altă alegere
și de altfel crezi că totul ți se cuvine
Înțelepciunea este vârsta la care te simți mai aproape de
toate
după ce te-ai rupt de familie, după ce te-ai rupt de
speranță
iar impulsul gravitațional își face cuib în oasele tale
înțelepciunea este momentul când poți renunța la orice
alegere
fără nicio fărâmă de justificare, fără nicio bază
deși ai în spate o serie de opțiuni care te obligă
Oedip a recunoscut astfel și ultima vârstă – a tragediei:
Conștiința este vârsta cate te-aduce foarte aproape de
tine însuți
de căldura ta inițială, de mirosul creației
de ritmurile care te-au pus în operă, de conceptul aflat la
bază
conștiința este momentul de maximă înțelegere a tuturor
eșecurilor
de aceea poți alege oricare altă linie de contraargumentare
este singura ocazie în care nu mai poți refuza – este o
datorie de onoare.
Toate cele zece muze
Toate cele nouă muze îl iubesc pe poet și vor să-l cucerească
îi știu adresa, îi sună la ușă, îi bat la fereastră
aleargă după dânsul pe stradă
doamne, cât de greu scapă el din hărțuirea aceasta!
Odată mai că erau să-l prindă-n plasă Melpomene și
Thalia,
să iasă la-ntâlnire când cu una, când cu cealaltă
ah, dacă vă puteți imagina – toată ziua să mori de râs
iar seara să mori de stresul tragediei domestice
Nicio grijă, poetul se descurcă în orice situație:
îi place să bată pas de defilare prin tot orașul
ca să-l admire femeile și să crape de invidie bărbații
după toate-acestea, noaptea, el vrea să viseze și să scrie
Stând la marginea somnului, poetul așteaptă o muză
care să danseze pe liniile frunții sale, fără liră sau fluier
fără ritm sau măsură, fără cugetare sau pauză
Totuși, se spune, poetul e-ndrăgostit de toate aceste zece
muze...
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moartea pare învinsă de propria moarte
prin chiar Hristosul Iisus

Miruna MUREȘANU

prin mucegaiul letargic al literei
îmi imaginez doar o fereastră închisă/deschisă
a unui lacom neant
prin care urc și cobor într-un mod elegant

când nesomnul îi bate în pereți veșniciei
viscolind în oglinzi un parfum cum un drum
furat cu totul de-nțelesuri străine
un orologiu cu miros difuz de hârtie
leagănă pe apele nopții o lumină bolnavă și vie

plin de inflexiuni ale pașilor mei
de care aproape nu mă mai văd

care-mi șoptește că a fost martoră la nașterea mea

moartea răsfoiește mai departe vechiul scenariu
mizând pe surâsul meu tot mai timid

în timp ce moartea îmi șoptește și ea
că a fost martoră cândva la nașterea mea

încât din ce în ce mai obosită lumina
încearcă să țină isonul pereților goi

destrămând în apa botezului nuanțe de întuneric și
frig

printre nuanțele șterse-ale clipei
din mucegaiul letargic al literei

jucându-mi iluzia la ruleta unui plâns
derutant și astenic

care dansează într-o nedumerită plutire cu nimeni

pe care fiecare secundă îl bate acum
în pereții fragili ai nesomnului
de care aproape mă bucur

sperând că-ntr-un colț părăsit de odaie
eu urc și cobor printr-un lacom neant
pietrificată în capcana strâmtă a lacrimii
care-i întreține morții iluzia

prefațând în cel mai recent poem al amurgului
cum într-un spațiu generos al răbdării
convalescența luminii
prin fluturii morți încă de vii ai înțelesului ultim

unde îmi imaginez un faustic fior
printre semne bizare presimțiri vinovate

de care stă prins orologiul cu miros difuz de hârtie
și mărunte priveliști domestice
cum o postfață la visul imemorial al Mariei
care Îl poartă pe brațele calde pe pruncul Iisus
martor la moartea și (re)nașterea mea

în a căror (dez)ordine nu bănuiesc nicio primejdie
încât moartea foarte aproape de mine
își trăiește mai departe propria viață

venit în nu știu care timp anume din Edenul de Sus
care-i complică prin lipsa mea de speranță misterul
să mă cheme pe nume
încât tot mai (ne)sigură de ziua de mâine
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deasupra dealurilor veșnice
și rochia ta de voal
fluturând
peste valea unde este îngropată
povestea noastră...

Ioan BARB

ERAI CANDELA
Dimineața te uit
și seara mi-e din nou dor
să îți însoțesc măcar umbra
până în locul în care se termină infinitul
și încep să îți răsară regrete în ochi
ca niște steluțe desprinse
de pe bolta anilor triști
la aceeași oră din noapte
sub ferestrele stighere ale casei tale
se face întotdeauna iarnă
fulgi albi cernuți
din șoaptele rămase pe buze
cad în derivă
îmi troienesc timpul
prin care parcă trecem iar
ținându-ne de mână
până în zori..
POVESTE
Nu este nici un loc mai blând
ca amintirea
o căruță cu coviltirul sfâșiat
trasă de doi cai suri
traversează dimineața
de la nord la sud
și căruțașul a încărunțit
cântând la flaut
roțile se învartesc
patru stele de tinichea
rotindu-mi viața
de la apus la răsărit
iar eu alerg în urmă
prin praful zilei de ieri
îmi îngână pașii inegali
scârțaitul oiștei
mă împresoară vraja
deșirată

RUGINIT DE SPERANȚĂ
Când plouă mi se pare că e târziu
și niciodată nu va mai răsări clipa
care strălucea
în plasa pescarului de iluzii
stropii reci lovesc cu cruzime
pământul
îi deschid răni adânci
se desprind de cer
și se zbat în cădere
ca sufletele noastre
zdrobite
chinuite de depresie
momentul acela dezolant
când ai vrea să dai ceasul înapoi
nu îți vine să crezi
că ai pierdut pe mâna ta
nu mai ai de ales
decât dezertarea din prezent
si capitularea in fața
viitorului orb
nu mai rămane nimic de spus
la orice despărțire
ce mai e viața?
o cazarmă dezafectată
după ce ultimul contingent
de recruți a depus jurământul
si a plecat pe front
la poarta închisă
santinela a ruginit
de dorul soldaților
încrustând pe stâlpul destinului
zilele care se vor împlini
pană la lăsarea la vatră
așa cum spiritul meu
alungat din paradis
așteaptă încă în onor
sub drapel
ziua în care se va împlini profeția
și se vor auzi pocnind
mugurii brandușelor
in valea cu stejari
vestind anotimpul
în care te vei întoarce
P O E Z I E
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Virginia BURDUJA
Întunericul stăruie prin colțurile odăii. Numai candela clipește somnoroasă în mijlocul sfinților războinici.Varvara, o bătrână uscată, vreasc tăiat în vară pentru
gerurile iernii, se întinde gemând sub plapuma pufoasă.
Grea acum, când primăvara zburdă prin grădini.
Hotărârea de a-și îndeplini datoria o trezește pumn de
zăpadă frecat pe ceafă. Sare copiliță pe podeaua în ajun
spălată. Zăbovește în fața icoanelor, coboară în bucătărie. Își azvârle aprig două căni de apă pe față, să
împrăștie luciul untului dat aseară. Nepoata numai unt
folosește pe obrajii de măr pârguit. Se uită în oglinda
înflorată atârnată deasupra plitei, surâde dezvelindu-și
în fantă oblică vipla. Repede ascunsă sub ochii mici,
adunați viclean deasupra nasului în obișnuita lor posomoreală. Gândul nu-i da pace: primmește el învoiala.
Altfel o împlinește cu noi. Preot, preot, da veni d -aiurea, satu-i al nost , biserica la fel. Cum a fost așa să
rămână.
Bea apă, înghițituri mici, cu pauze, de-o credeai
ceai fierbinte. Scoate din ladă coșul cu înflorituri,
așterne pe fund ștergarul brodat, caută în buzunarul
adâncit între cutele fustei cânepii cheia. Descuie cămara. După un vioi du-te-vino, coșul pare pregătit pentru
picnic: o găină rumenită bronz, un calup de caș gălbior,
să se vadă că nu m-am zgârcit, treizeci de ouă roșietice,
o fi sătul săracu de scofâlcitele a albe din târg. Adaugă
un cozonac înalt lucind în tava ondulată, de aramă, Fieți ușoară țărâna, bună, că bine mi-a mai prins daru tău de
nuntă. Apucă și boțul de unt, Doar atât am, nu s-o supăra, că-i mai dau, îl împinge lângă jumătatea de jambon
învelit într-o milimetrică șuviță de grăsime, Fraged ai
mai fost, Ghiță, să vedem cu frate-tu ce noroc oi ave.
Trei sticle cu vin, ciocanul-dop se înnegrise deja, păcură
nu alta, gros și negru, vin de-mpărați, să vadă cum l-om
ține, înconjoară două pâini afânate rotunjit. Umple golurile dintre muchii și rotunjimi cu nuci și mere. Acoperă
totul cu o față de masă, la maici cusută, că nu suntem
oarecine. Se închină larg spre răsăritul brăzdat de ziuă,
doamne-ajută, c-o făcui și p-asta, bate mătănii gemând
iar. Apucă toarta coșului, halterofil corect antrenat. Îl
cară până în fața porții, îl urcă pe bancă. Pregătită să
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aștepte. Nemișcată. Statuie. Când în uliță năvălește ăl
mic al Petronelei, cu genunchii jupuiți de pietrele drumului, Varvara se uită, cu mâna streașină deasupra
sprâncenelor stufoase, spre Magazin. Patru mogâldețe,
aplecate sub povara coșurilor la fel de pântecoase ca al
ei, se apropie cu pași mici.
Se ridică, își împletește degete crengi pe mânerul
coșului, se mai închină o dată spre soare răsare și iese în
marginea drumului. Merge harnic fără să se mai uite în
urmă. M-ajung ele, se cocoșesc de parcă n-au mâncat
ieri. Au ajuns-o. Vorbesc toate deodată, stol de vrăbii
aruncat pe-un pumn de firimituri.
– Ho! Că nu pricepui nimic. Ce vreți?
– E hui ăst nou. Nu-i ca ăl plecat la oraș. Zisei, în
gară, că-i profesor. Sau agronom.
– Și vorbește cu nevastă-sa, rotundă gata a adus-o,
în alte limbi. Cum să înțelegi ce vor? Poartă și
ochelari...
– O jumătate de căruță a descărcat Velicu aseară, da
numa cărți. Nu știu, țață, ce să spui, da nu-i ca ăl de
plecă.
– Tremurați ca niște găini zburătăcite de uliu. Acuș
ajungem și-om vede.
Se opresc pluton de execuție în fața porții înalte,
coșuri strânse în mâna dreaptă, broboade legate sub bărbie în stânga.
– Hai, tu! Ce stai ca proasta? Intră!
Femeia apasă clanța, deschide, înaintează ferit pe
aleea străjuită de regina nopții. Urmată de celelalte,
până în fața ușii ascunse de o tufă de trandafiri albi.
Varvara ciocănește de trei ori. Așteaptă. Ciocănește din
nou. Rar și îndesat. Undeva, înăuntru, scârțâie o ușă, se
aud niște glasuri. În sfârșit, în prag apare un tânăr în
blugi și tricou. Își trece degetele greblă prin părul prea
blond, prea lung, își potrivește ochelarii pe nas, căutându-și disperat o expresie impunătoare. Să și-o
înțepenească pe obrazul imberb.
– Doamne ajută, bunicelor! Și bună fie-vă inima. Sa întâmplat ceva? Întreabă îngrijorat, calculând în câte
minute își poate călca anteriul împachetat încă.
– Păi, suntem aci din partea credincioșilor satului,

CONVORBIRI LITERARE

sfinția ta. Să vă zicem bun venit și să grăim despre zilele
postului. Că-s multe. Acu, veniți după mine, să punem
astea la locul lor.
Luptându-se încă în moleșeala somnului, tânărul dă
ascultare glasului poruncitor. Mica procesiune ocolește
casa spre curtea din spate, dominată de nucul centenar,
sub crengile căruia se întinde o masă zdravăn croită,
înconjurată de bănci late, îmbelșugat vopsite într-un alb
irizat de un părelnic verde.
– Aici.
La semnul scurt al mâinii uscate, coșurile se înșiruie
pe masă, în timp ce ochii ascunși sub basmale negre
țintuiesc pumnale unse cu miere dioptriile tânărului buimăcit. Varvara vorbește prima. Apoi și celelalte.
– Bine ne-am înțeles cu părintele de-o plecat la oraș.
Că-i prea învățat pentru proști ca noi. Părintele ținea
post și se ruga pentru noi toți. Credincioșii îl miluiau cu
mulțumita numai.
– Că-i greu cu postu... La muncă grea ca a noast se
cere mâncare, nu glumă. Slană și carne. Și cele ce mai
sunt prin cămară. Altfel, ne vlăguim puterile și ogoru
suferă.
– O plecat părințelul nost cuprins, nu glumă. Două
căruțe l-au cărat la gară. Când o venit, o venit numa cun geamantan.
Până să înțeleagă sfinția sa despre ce-i vorba, procesiunea își începe curgerea invers, spre poartă. Stomacul
gâtuit de furie îi trezește gastrita tânărului, obrazul
imberb se acoperă de-un roșu furios, dinții-i scrâșnesc.
Apucă două coșuri și, din câțiva pași, le trântește în stradă. După încă două drumuri, închide poarta. Dincolo de
care bunicele cumpărătoare de dezlegare la post încremenesc. Numai palmele sprijină uluirea gurilor închise.
Refuză să înțeleagă ceea ce văd. Nici când aud glasul
mânios al preotului în blugi și tricou nu se mișcă.
– Velicule! Velicule, vino repede!
Spintecând nervos aerul cu brațele, tânărul dă primele ordine băietanului ciufulit, ivit înaintea sa de nu se
știe unde.
– Dar... îndrăzni Velicu.
– Nici un dar. Procedezi exact cum ți-am spus.
Velicu ajunge greu la poartă. Se tot împiedică în
dalele cărării, noapte de-ar fi fost și tot le-ar fi ocolit
mai ușor. Minute întregi stă aplecat pe clanța porții
înainte de a o deschide. Părțile beligerante fierb, gâturile se usucă, privirile ard. Sub focul lor,Velicu se
împleticește. Cumpănește de câteva ori coșul cel mai
apropiat, îl pune jos, uitându-se furișat la plutonul încă
buimăcit. Oftează zgomotos și, gata, gata să plângă, îl
ridică din nou. Nu am ce face, asta m-a pus să fac, asta
fac. E stăpânul meu, îmi dă de mâncare, mă îmbracă,

mă încalță, am unde odihni. Duce coșul până în fața
bucătăriei Varvarei. Îl cunoaște după înflorituri. Cu
celelalte îi este mai ușor. Când pornește cu ultimul, se
dezmeticește și plutonul încă înțepenit în soarele
dimineții. Femeile rostogolesc vorbe grele, întrerupându-se una pe cealaltă, neauzind râsetele înfundate ițite
printre garduri.
– Le-o făcu părințelu! Viu și eu duminică la slujbă
că de bufet mi s-o acrit...
– Uite-le ce făloase calcă. Păzea, părinte, cine știe ce
clocesc. Nu te iartă ele cu una, cu două.
– Tulai, doamne că trăii s-o mai văd șî p-asta.
Oamenii se minunară toată ziua. Și în zilele ce
urmară. Strânși în jurul fântânilor, zăbovesc ca în dupăamiezi de duminică ascultând ultimele știri. Apa din
găleți prinde peliculă de praf, copiii smiorcăie de
foame, de plictis, câinii și pisicile se foiesc printre șlapi,
găinile aleargă bezmetice dintr-o ogradă în alta, păscând
ceapa și usturoiul, vacile intră în arătură după mătasea
crudă a grâului, gâștele zboară, cu aripi larg desfăcute,
gâgâind asurzitor, porcii guiță părăsiți în cotețe, sape și
greble rezemate de uluci așteaptă să se stingă viermuiala asta ciudată de înnebunise tot satul. O nelămurită
teamă plutește în aerul saturat de uimire, de curiozitate.
Mai ales de cuvintele Varvarei:
– I-am tăiat pisica neagră, sângele i se scurgea cald
pe ușă, pe trepte. Nevastă-sa a căzut pe loc, mai mult
moartă decât vie. Să vă spuie Velicu de broaștele aruncate pe fereastră, de câinele turbat legat de trandafir, de
urlă o noapte, pân vini veterinaru și-l termină. Da de
bufnițele strânse în pod ați auzit?
Varvarei îi sticlesc ochii, gura i se încrețește după
fiecare vorbă. Face mătănii în mijlocul drumului, presărate cu pătimașe rugăciuni. Lăudându-se că-l hrănește
pe sergent. Să nu vadă. Să nu audă. Când îi va pune colcăiala de șerpi morți la picioarele patului. Să calce pe ei
și să lepede, să vază și ei...Că stă cu mintea numa-n ceasloave. Nu știe ce-i viața și învoielile ei.
– Ce învoială, tușă Varvara? Că ați vrut să-i vindeți
părintelui postul vostru? Și rugăciunile? În urmă cu sute
de ani, bogații păcătoși, cei care călcau legile sfintei
biserici, la fel ca voi își cumpărau indulgențe. Așa se
numeau. Dădeau banul, cumpărau indulgențe și păcătuiau liniștiți mai departe. Fără teama că Cel de Sus îi va
pedepsi. Părintele e un om de ispravă, de toată lauda și
să mulțumiți cerului dacă vă va primi în biserica de el
orânduită.
Se căiesc Varvara și suratele ei? Cine poate ști ce
coșmaruri de noapte medievală închipuie încă. Ajută-le,
Doamne, se scutură înfiorați sătenii auzindu-le isprăvile
tot mai înfricoșătoare.
P R O Z Ă
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Cristian LIVESCU
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roman, Eikon, 2020; Cântec în cenuşă. Imnuri
orfice. Editura Kafka, 2022.
Proiecţia vizionară vine cumva din experienţa clinică a autoarei, dar se bazează pe
efectivul oniric, pe regresiunea în demult-ul
mitic şi înţelept, cum spune undeva: „Sunt
medic anestezist, dar iubesc mai mult trezirea
sinelui decât adormirea. Recunosc, fără cuvânt
aș fi fost un eretic și o ființă neîmblânzită.
Cuvântul poate deveni lumină prin cugetări,
aforisme, psalmi, imnuri, poezie, proză… iar
bucuria de a descoperi pulsul lumii mă
îndeamnă să am curajul cuvântului rostit în
îmbinări diverse, în interpretare proprie, pentru
a retrăi protoistoria, vechile crezuri și zborul în
culoarea albastră a visului spre libertatea lui
Dumnezeu…” Iar în altă parte adaugă: „Când
lucram la Spitalul de la Mănăstirea Dealu făceam
naveta pe jos. Scriam în drumul spre spital. Şi pentru
că mergeam aproape zilnic 7 km pe jos, aveam timp
să meditez şi astfel am scris patru din cărţile mele.
Aceste cărţi sunt concepute pe drum. Îmi mai venea
o idee, mă mai opream să scriu...” Starea vizionară se
instalează nu oricum, ci în asprimea suferinţei, a pătimirii, proces descris într-un poem de referinţă:
„Alerg pe drumul lung,/ plin de hârtoape,/ plouă
torențial cu frunze galbene/ și e noapte,/ ploaia e mai
iute ca mine,/ eu o prind cu sfori de nisip/ și mă țin de
ea bine,/ poate mă spală,/ poate mă curăță,/ de toate
iluziile pătrunse în mine,/ și de zâmbetul copilului
care/ plânge,// taci, suflet,/ el nu mă aude,/ doar plânge,/ că nu am știut să-i aduc/ nemurirea/ promisă de
îngeri,/ gleznele mă dor/ în pantofii tot mai neîncăpători,/ timpul fuge,/ îi arunc,/ desculță e mult mai
bine,/ părul înroșit îmi stă lipit de ploaie,/ storc inima
din pieptul meu/ sub primul copac desfrunzit,/ e plină
de lacrimi și doare,/ iar eu trebuie să alerg,/ să ajung
din urmă trenul,/ trenul cu aburi violet,/ care... mă va
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„Un foc, o oală de lut, un cântec de demult.../
rugăciuni topite pe vatră,/ miros de tămâie/ și
pâine coaptă”
Spre un ev paradisiac, in illo tempore, pe când tainele erau înţelese lesne, auzul presimţea în aer „veştile trimise din nevăzut” şi freamătul omenesc „intra
în atingere cu Creatorul”, înapoi, spre vârsta de tihnă
a începuturilor, „pe când vorbele erau blajine, dulci,
abia murmurate”, se lasă cuprinsă imaginaţia
Ecaterinei Petrescu Botoncea (n. 28 nov. 1952,
Bucureşti), de profesie medic anestezist la
Târgovişte, autoare cu aplecare spre poezie şi proză.
În cazul său nu e vorba de evaziune dezabuzată în
lumi apuse, nici de cufundare empirică în plastica
ancestrală. Şi-a făurit o modalitate proprie de a migra
spre „vârsta de aur”. spre naturalul originar, cu
decantări şi adaptări, convinsă că în viaţa noastră de
fiecare zi se insinuează stări obscure şi trăiri venite
dinspre arhaicul pilduitor, că repetăm fără să ştim
tipare străvechi şi că ducem cu noi nostalgia primei
familii edenice. Semnele memoriei profunde vin să
deştepte fiinţa, îi luminează sorgintea şi o invită la
meditaţie. Tema aceasta s-a cristalizat într-o serie
recentă de cărţi, după debutul din 1992, cu Infarct
sufletesc, poezii, şi Treptele cerului, proză scurtă. E
necesară menţiunea că scrierile sale iau adesea forma
confesivă a poemului în proză, îmbinând lirismul cu
relatarea sapienţială, senzorialul cu scenariul sacral şi
reveria ocazională cu dicteul narativ. Au urmat:
Călătorie spre eternitate, proză scurtă, 2005; Copilul
cu părul cărunt, nuvelă, Pandora M, 2005; Cutia cu
vechituri, roman ficțiune, Eikon, 2018; Femeia lut,
eseu poematic, Eikon, 2018; Camino. Drumul spre
lumină. Din jurnalul unui medic anestezist, roman
memorialistic, Eikon, 2018; Anunnaki. Povestiri sub
pleoape, Eikon, 2019; Te întrebi cine sunt, poezii,
Cetatea Doamnei, 2020; Frunzărind galben, poezii,
Cetatea Doamnei, 2020; Numele meu este TU,
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duce,/ degetele îmi tremură/ în timp ce prind din univers/ clipa,/ te-am prins/ ahhhh, te-am prins, hoațo,/
dar nu ești decât un fluture,/ un fluture în ploaia care
plânge,/ te apropii cuminte de buze,/ facem o piruietă
prin frunze/ și-ți sărut obidită/ aripa,/apuc din mers
bara/ și urc scara/ vagonului rece.../ vântul îmi șuieră
în urechi,/ vezi Steaua,/ în curând vom ajunge…/
Trezește-te, iubito!/ ți-am făcut cafeaua/ și-i dulce...”
(Alerg)
„mi-e frig sub boarea argintului încolăcit în
Lună”
Este aici o comuniune între timpuri distanţate, pe
care doar starea poetică o poate induce, printr-un soi
de magie, de vrajă, cu trimitere la imagini interioare,
la o realitate spirituală care se încheagă din fantasme
datorate cufundării în ficţiune: „Sunt atât de adâncită
în timp,/ de parcă aș fi izvorul/ care ține pe umerii lui
muntele/ înainte de ultima clătinare,/ mă despletesc
în cuvinte,/ susur albăstriu,/ la umbra copacului adăpost/ pentru vulpile argintii/ din toamna mea,/ a dispărut rostogolirea de ape repezi/ și alunecoase peste
lespezile/ viitorului învăluit în ceață,/ de undeva se
aude clinchet de zurgălăi,/ un vultur scrutează cu
ochii mei/ înălțimile,/ el îmi poartă privirea peste
nori/ și îmi aduce în ciocul lui,/ înzăpezit, orizontul...” (Sunt atât de adâncită...) Două toposuri – „drumul lung” şi „adâncirea în timp” – deschid planul
vizionar al eficienţei lirice, preferând un fond solemn
şi rigoarea verbului, totul în graţia însufleţită a reveriei. Peisajul interior îşi asumă patosul fragilităţii, cu
un adaos existenţial care dilată discursul peste pragul
idealităţii: „o umbră-noptată pe-un pământ singuratec.../ departe de mine, contopită în noapte,/ nu sunt
decât suflet suflat în jăratec,/ pleoapă legănată în
cearcăn,/ fărâmă de clipă,/ raza din urmă ce, în stingerea ei,/ la cer se ridică.../ nu crede ce vezi, nu crede
ce-auzi,/ copac vorbitor, plin de șoapte,/ nu voi zbura
prea departe de Tine,/ foșnet de crengi, foșnet de
voci,/ foșnet de moarte,/ eu sunt inima ta, zmeul
zănatec…” (Zmeul zănatec)
În Femeia lut este închipuită întoarcerea la starea
adamică, una „sălbatecă”, întrutotul naturală, construind o enigmă care sfidează orice imbold civilizator, viaţa fiind lăsată în seama armoniei divine cu
mediul înconjurător. „Foşnetul de iarbă, alături de
înteţirea fâlfâitului de libelule, îl făcură pe sălbatec să
ridice capul. Privi desăvârşita splendoare a chipului
meu de femeie. De când mă dăruise Creatorul acestei
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fiinţe, acum mă vede pentru început. Fiori neaşteptaţi
îi zvârcoliră simţurile. O nerăbdare dementă îi tremura în ochii aproape orbi... Mă aşezai în faţa lui, iar el
înţelese taina. Ca prin vis îşi aduse aminte că, atunci
când Dumnezeu ne-a rupt de întreg, aveam amândoi
aceleaşi însemne care acum erau diferite. Într-o nevoie de rotunjume primordială, îmi dori sânii şi abdomenul molatec, apropiindu-şi tot mai mult nările
îmbătate de mirosul de fructe coapte...” Sălbatecul
devine personajul numit A-Dam, cu statură înaltă şi
muşchi încordaţi. Pe atunci, totul era altfel, în măreţie
solară – orizontul, pădurea, râul, obcinile, marea,
câmpul în care „ţipa prospeţimea”, toate se aşterneau
în tihnă desăvârşită, ignorând ispita păcatului.
Comunicarea se întâmpla firesc, prin unduiri şi tresăriri gestuale. „Nu aveam nevoie de cuvinte. Energii
volatile însoţeau paşii noştri, mintea ni se umplea de
duh sfânt prin simpla cătare spre cer...”; sau: „În vis,
mai ales, primeam îndemnuri la lucruri trebuitoare.”
Dominante în Raiul din Cer coborât erau cuminţenia
şi torpoarea („şedeam în jurul vetrei încinse, mâncând poame uscate, şopârle (!), melci, faguri de albine...”). O mirifică lume renaşte prielnic, prin forţa şi
dărnicia divină: „Zilele şi nopţile erau presărate de
năluci care, treptat, se prschimbau în lumină...”
„Deveneam plutitori între lumi şi vârste...” „Ochii
visători şedeau închişi, pregătind marele vis al nopţilor magice...” „Era ca în inima Domnului...” „Boala
cea mai cumplită, fără de leac, rămâne înrobirea
sufletului de către suflet...”
Ecaterina Petrescu Botoncea concepe astfel codul
unei lumi iniţiale, arhetipale, determinată senzorial,
„fericită”, plutitoare, senină, dornică să emită şi să
dezlege taine, să se bucure de roadele pământului sau
să se mire de „boala sufletului”. Recompune afectiv
acest cod, dându-i libertatea să zburde pe scara timpului şi să colinde „cărarea cunoaşterii”. Cu moderate aluzii biblice, romanul în 11 capitole (din care ultimul duce relatarea spre un finis mundi) ezită între
utopie fantezistă şi SF. Dacă ţinem seama de datare
(Mai, 1996), Femeia lut se află între primele scrieri
ale autoarei noastre şi ea avea să-i marcheze în bună
măsură creaţia ulterioară, tema fiind reluată şi intensificată, cu deosebire în poezie. Un poem rezumă
povestea milenară a despărţirii de cifrul cosmic şi
intrării în devoraţia temporară: „mai luminoasă decât
focul din sobă în ochii copilului/ atunci când se lasă
întunericul și trosnesc lemnele,/ povestind în limbi
albastre, amestecate,/ despre vremurile acelea, înde-
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părtate,/ pe când din apă, lemn, foc și pământ/
Dumnezeu a creat lumea, primul cuvânt/ și toate
lucrurile neînsemnate,/ bărbatul și femeia, două vase
de lut/ care își caută umplerea cu timpul și tainele
nenumărate,/ martori dovediți nepricepuți în
deslușirea culorilor cerului,/degeaba Tatăl a așezat
prin alchimizări repetate/ toată credința Lui numită
adevăr frumos și lumină,/ chip și asemănare...”
(Sfânta aşteptare)
„deşertice comori ce-am risipit,,, străveche
sunt, olimpică prin aşteptare”
Ca atmosferă, ca atitudine expresivă, ca opţiune
pentru limbajul fondat pe o retorică cvasi-incantatorie, cartea recentă Cântec în cenuşă. Imnuri orfice
continuă linia stilistică şi fondul speculativ din
Femeia lut, dar cu o altă ordine confesivă, aceea a
„citirii în spaţii”. Ce vrea să spună asta? „Sub pleoapa
mea se ascunde o lume a cristalelor/ pure şi o cale
între aici şi acolo, între finit şi infinit,/ pe care mulţi
nu o înţeleg sau o resping,/ alţii o profanează, e un
spaţiu în care eu, un strop de lut/ amestecat cu apă,
rezonez cu Universul şi Regele...” Orfismul ar
înseamna pentru autoare un „al treilea ochi”, în dialog cu nevăzutele lumii, cu îngerul, cu taina iubirii,
cu umbrele din adâncuri, implicând efort vizionar şi
flux meditativ pentru a institui starea de miracol
(„gândul Universului se crede om”). Discursul înclină spre oracular şi metaforă: „ochii tăi biblici ascunşi
în crepusculul crengilor,/ luminişuri de nelinişti printre fagi/ şi mesteceni, cititori pricepuţi în stele şi în
verbul/ a muri de prea mult galben...”; sau: „...să
rămânem pentru totdeauna în moarte,/ suntem o rădăcină nepătrunsă a înţelesurilor/ fără înţelesuri din care
preling o lacrimă/ pentru secunda de fericire strălucită de Tine/ în timpul meu...” Practica solitudinii
găseşte mereu resurse în viaţa sinelui, care îşi divulgă
entuziast experienţa iluminării, în căutarea urmelor
divine. O undă ezoterică vine să intensifice latenţe
textuale nebănuite: „...un voal cenuşiu coboară/ peste
neliniştea mea cartea cerului se deschide la pagina/
626, din ea citeşte o copilă cel mai frumos basm,/
despre iubirea dintre vânt şi ploaie...” (Interesant că
numărul menţionat poate fi dat în seama unui calcul
ezoteric asupra datei de naştere a autoarei, spre aflarea numărului de înger, fiind o combinație de energii
și atribute. Se spune că numărul 6 poartă vibrații
umanitare, dăruire față de semeni, castitate şi har.
Cifra 2 adaugă atribute de echilibru și armonie,
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credință și slujirea scopului vieţii divine. Numărul de
înger 626 ar fi un mesaj de încredere în binele cel mai
înalt.) Proiecţia de sine recurge la popasul numerologic, cu pendularea între beznă şi azur.
Citite atent, imnele Ecaterinei Petrescu Botoncea
colectează multe asemenea infuzii biblice sau sclipiri
mitic-oculte, care aştern textului un pigment de preţiozitate manieristă, de felul: „fulger jupiterian”,
„ochiul ceresc”, „pană de serafim”, „ciocnirea stelară”, „noduri şi vintre”, „grinda de sus a bolţii cereşti”,
„flori de sori”, „plâns de ghioc”, „galeria de secrete”,
„ierburile care ascund pământurile Hecatei”, „suflu
muzici dulci în velele pescarilor Mării Galilee”, „tribul nabateenilor, plăsmuitori de poduri între fluviile
cerului şi nisipul deşerturilor”, „aureşte-mi respiraţia”, „copil astral”, „sunt slobozire de mantre şi şoapte vrăjitoreşti... vlăguirea nostalgiei Androginului”,
„un vâslaş ceresc împinge timpul la vale” etc. Emisia
orfică se animă prin recursul la o calofilie barocă, în
murmur litanic, cu larg potenţial inefabil: „plouă
amurgiu,/ plânsu-i târziu, geamu-i orbiu, suflet
pustiu,/ cade-ntr-un bob albăstriu, în ploaie soarta mio ţiu,/ toamne învinse ploua-mă-vei, căci trupul mi-e
viu,/ plânset candriu, fulger de foc, ţine-mă-n loc,/
plouă-n pustiu, pe ploaie îţi scriu...”; sau: „...mi-e dor
de-nfiorate simţuri şi de ai înnoptării sori (!!)/ mi-e
dor... de seară şi de duminica din joi/ mi-e dor de
briza ochilor albaştri-n din cerul înstelatelor cărări/
mi-e dor de Tine cât o catedrală...”; sau: „mă aşez sub
iarba lunii, călcată de îngeri”; „eliberează-mă de
verde pentru a mă colora/ în albastrul cerului înnoptat
de stele...”; „rouă peste pietrişul timpului”, „sunt
pasăre captivă într-un vis”. Am ales câteva nestemate. Dialogul capătă pe alocuri accente paroxistice:
„...scapără-mă şi arde-mă vâlvătaie, aprins, mocnit,/
stins, apoi aruncă-mi cenuşa peste câmpul de stele...”
Totuşi, la ce bun orfismul, azi, când deşertăciunea
ameninţă cu prăpădul? „Spui că în pupila ochilor mei
stau văzutul/ şi nevăzutul, şi mă întrebi ce văd în
nevăzut, văd cum moare iubirea din om,/ ca o înserare a inimii, cum dispar încet, încet din lume/ cântecele vechi.../ tulburătorii mei ochi se întunecă de prea
multă obscuritate...” E spovedania unei transfigurări,
urmărind balansul între suflet şi cuvânt, între omul
epocal şi omul lapidar.
Devansând tentaţia intimistă din materia primelor
cărţi, Ecaterina Petrescu Botoncea se dovedeşte o
cuceritoare de tărâmuri – gândeşte evoluat poezia,
făcând dovada acomodării cu vocea profunzimilor.
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sibile cum sunt cele anunțate mai sus, generînd
o poveste în care cunoașterea și autocunoașterea sunt țintele vizate. Un roman în
care biograficul se mulțumește, adesea, a fi
doar pretext, planul expresiei excelînd și dînd
ocazia cititorului de o anume factură (sensibilitate, compatibilitate, inițiere) să descopere și să
accepte un alt mod de a spune povestea și, mai
cu seamă, să sugereze resorturile nebănuite sau
vag intuite, re-semantizînd, după un program
în care metaforicul devine esențial. De altfel,
după Ionel Teodoreanu, Ștefan Mitroi este, cu
siguranță, scriitorul care excelează în acest
domeniu, folosind tehnici precum re-memorarea aleatorie, căutarea unor detalii semnificante, transcriind parcursuri reale sau imaginare
(inclusiv acel posibil construct al unei biografii
comune tată/ fii)care, de altfel, e cea primul rînd, e
cea ce motivează/ susține tipul de discurs adoptat. În
acest tip de comunicare artistică, se realizează, practic, o inversare a priorităților obișnuite în procesul de
comunicare. Dincolo de configurarea unui conținut
integrabil într-o serie paradigmatică deja acceptată de
mult (copilăria, satul mitic, apa Prutului, caii, războiul, familia, ideea de a fi tată etc.) se profilează, mult
mai interesant pentru lectorul avizat, acele deplasări,
rupturi, re-ordonări care vin din puternica investire a
planului sintagmatic, printr-o poetizare a discursului
prozastic, deliberată și investită ca atare creator.
Exemplele, culese la întîmplare, sunt nenumărate și
elocvente, probînd soliditatea unui construct stilistic
exemplar, prin care autorul își impune demersul,
netrimițînd spre axele evidente (fabulos, poetic,
mitic) ci, pur și simplu, spre un registru distinct al
spunerii: „Ar putea, dacă n-ar ști că este maică-sa
prin preajmă și ar înțepeni de spaimă văzîndu-l, să se
ridice, doar împingînd cu vîrful picioarelor în pămînt,
mai sus de streașina casei și chiar decît salcîmii din
curte, rămînînd pînă la venirea nopții în aer. Cînd
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Ștefan Mitroi face parte din acea categorie a scriitorilor ce se reîncarcă, de la carte la carte, mereu
câștigînd în planul expresiei și al cuvântului bine
găsit, deoarece toate filele scrise de el s-ar putea
aduna, foarte temeinic, într-un volum uriaș al poematicului rural, din care scriitorul se nutrește și își
nutrește constant cititorii.
Într-un mod cumva paradoxal (sau nu...) satul
încă mai joacă un rol la nivelul imaginarului literar
românesc, dincolo de fantoșe, idiosincrazii, tezisme.
Mai cu seamă pentru scriitorii care au formație clasică adevărată (și au copilărit la țară), satul a rămas acel
depozitar unic de valori (asociat, cel mai frecvent) cu
vîrsta dintîi, a începuturilor, a intrării în viață. De aici
pornește și ceea ce înseamnă scriitura lui Ștefan
Mitroi, cu o uriașă sete de re-dimensionare a fondului
mitizat, poetizat ce configurează un rural plasat între
posibilul biografic și liniile unor proiecții ce tentează
fabulosul, cu nenumărate secvențe în care continuitatea firească dictată de logica narativului este condusă,
creator și sensibil, spre alte piste: „Adică să nu poată
arhanghelii ce pot păsările? Și să nu știe ei, care le
sunt superiori și păsărilor și , și poeților, că părinții
chiar asta sunt: ținuturi natale, cele mai natale dintre
toate ținuturile!...// Din îmbrățișarea lor, amestecată
c-o grămăjoară de întuneric, au pornit ei înspre
lume.// S-au întâlnit în această îmbrățișare, trecând
prin uși diferite, ținutul-tată prin ușa-mamă, iar
ținutul-mamă prin ținutul-tată.// Fiecare cu câte o
aripă mare în spate.// Au pus aripile la un loc și au
văzut că sunt ale unui arhanghel, ce se plămădise din
plutirea lor. Și l-au numit pe acesta Mihail.// După o
vreme, au amestecat o nouă îmbrățișare cu o nouă
grămăjoară de întuneric și s-au pomenit zburând cu
aripile unui nou arhanghel, căruia i-au zis Gavril”.
În Tatăl fiilor mei (Editura Hofmann), descoperim
un roman în care posibila scriitură neo-realistă e e
transformată, cu acribia unui profesionist veritabil,
într-un text în care se întrepătrund cercuri atît de sen-
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ninge, gravitația își pierde orice putere asupra lui.//
Tot așa și cînd plouă.// Sau cînd înfloresc
corcodușii”, „ Doamne, ce bine e să ai cîteva sute de
ani, vîrsta unui copac tînăr și să te plimbi cu nevasta
și fiii pe un cîmp înverzit!... Ei, aproape de cer, tu, cu
picioarele adînc înfipte în pămînt. Și să-i spui salcîmului bătrîn ce tocmai a înflorit: ei sunt rădăcinile
mele! Nimic mai adevărat decît să spui că oamenii
sunt lipsiți de rădăcini!” sau: „E despre copilăria mea
ce urmează. Anticopilăria nu se lasă prea mult
așteptată./ Apoi tinerețea și antinerețea. Fericirea și
antifericirea./ Antibucuria totuna cu ura./ Antiziua
totuna cu noaptea./ Antilumina totuna cu întunericul./
Antifoamea totuna cu mîncarea./Antivara totuna cu
iarna”.
Într-un sistem sui-generis precum acesta, locurile
comune ale romanului își pierd importanța, cedînd
locul altor conexiuni. Evitînd cu mare plăcere
obișnuitele capcane ale textului narativ (inclusiv
comentariile prelungite, digresiunile, tensiunea epică,
senzaționalul, incidența erosului), Ștefan Mitroi
construiește într-un stil al său, preferînd să se conformeze unei motivații invocate ca atare.
E la fel de important să comentăm și „motorul”
motivul invocat de autor care justifică devenirea textuală. „Mă pedepsește memoria” afirmă naratorul,
provocînd astfel secvențe aparent fracturate, prinse
într-un puzzle ce poate fi rezolvat după strategia
urmată de fiecare cititor în parte. Desigur, o pistă ce
atrage, pornind de la titlul cărții, este aceea care trimite spre o formă de confesiune poetizată, țintind o
formă de cunoaștere, autocunoaștere, recunoaștere,
acceptare în cunoștință de cauză a ceea ce înseamnă
relația de sorginte mitică tată-fii. Dincolo de interesantul balans care urmează această sugestie, credem
că mult mai cuprinzătoare este proiectarea acelor
zone care țin de profunzimea sufletului, cel ce știe
care să comunice, pur și simplu. Dintotdeauna, literatura a avut și a dezvoltat, mai mult sau mai puțin, acel
germene de tezaurizare/ relevare/ mărturisire/ descoperire a ceea ce înseamnă structurile abisale, reluate
apoi, într-un alt tip de discurs, de proiecții dezvoltate
în jurul psihologiei ca disciplină aplicată. De aici
pornește și direcția trasată consecvent de autor, cu o
netă distanțare de alte posibile căi scripturale, pe de o
parte, ca și de eludarea unor alte orizonturi de
cunoaștere la îndemînă: „E vorba de cei care n-au
lăsat prea multe urme în urmă. Poate chiar deloc.
Există și astfel de oameni. Așa se și explică de ce unii
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dintre îngerii păzitori de urme n-au cîteodată nimic
de făcut. Numai să lenevească, atît. Ceea ce-i pune pe
îngerii ceilalți, care au de tras, nu glumă, în situația
de a fi invidioși pe ei. Dar mai rău decît asta e faptul
că îngerii aceștia mai puțin norocoși pot trudi ani,
decenii sau chiar secole pînă curăță urmele cîte unui
muritor mai cu moț.// Cotrobăie peste tot, începînd cu
memoria celor aflați încă în viață, pe care o golesc
temeinic de tot ce ține de tine, după aceea te scot din
memoria locurilor prin care ai trecut, chiar și din
biblioteci, dacă ai fost scriitor.// De cărțile pe care leai scris nu se ating. Presară un strat gros de praf peste
ele.// Nici nu e nevoie de mai mult ca să fie siguri că
ți-a dispărut numele de pe lume.// Vin alți oameni la
rînd. Alte vieți. Alte fericiri și nefericiri. Alte
singurătăți. Alte gropi în cimitir peste vechile gropi.//
De ce să își încarce pămîntul memoria cu astfel de
nimicuri?” E o adevărată profesiune de credință aici,
justificată de tot ce scrie Ștefan Mitroi.
Desigur, un roman, chiar și în ecuația propusă de
autor, nu poate să anuleze integral acel teritoriu pe
care, de la începuturi, autarhic, acest gen a știut să îl
acapareze. Prin urmare, în aceleași note specifice
amintite pînă acum, găsim și conexiuni cu zone discret filtrate ale socialului, politicului, biograficului
explicit, toate topindu-se însă, ingenios și productiv
în materia cuprinzătoare a romanului, așa cum îl vede
autorul. „Știu, în schimb, eu/ Merg să bombardez
Belgradul./ Ce bine că fii mei nu sînt sîrbi!/ Și ce bine
c-am intrat în NATO!” sau „Locuiam aproape de
Piața Romană. Într-o curte cu mai multe clădiri.
Blocul nostru era în fundul curții. Iar noi, chiar
deasupra, la ultimul etaj”.
Ștefan Mitroi vorbește cu sine însuși, cu cititorii
săi, ascultînd, precum grecul antic, îndemnul îngerului său care îl călăuzește, mereu relevîndu-i acele
atribute ale scriitorii care îl apropie, poetic, confesiv,
liniștitor, meditativ, filosofic de cititorii săi, într-o
rostuire de poemă rurală mereu necesară unui suflet
adevărat.
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le stabilesc cu opera lovinesciană. Pe alocuri,
remarcabila demonstrație critică împrumută
tonul părtinitor al scriitorului care își
îndrăgește subiectul, însă rigurozitatea documentară și exigența argumentativă se constituie drept noduri centrale ale unui exercițiu exegetic deosebit de stimulant pentru viitoarele
străduințe hermeneutice. Biografia operei unui
critic de vocație al modernității devine pentru
Eugen Simion un prilej binevenit de revitalizare a cercetării operei și biografiei intelectuale a marelui critic.
Departe de a reprezenta doar un bilanț sau
o trecere în revistă, volumul Posteritatea critică a lui E. Lovinescu devine un manifest, o
pledoarie incitantă în favoarea criticii estetice
de la care academicianul se revendică. Prima
parte a studiului lui Eugen Simion se deschide, nu
întâmplător, cu câteva meditații asupra condiției
existențiale a criticului. Lovinescu, asemenea corifeului Junimii, de care îl leagă nu doar programul
estetic, ci și disciplina muncii, ne apare, din portretul
meditativ pe care i-l creează autorul, drept figura
emblematică pe care o asociem principiului autonomiei esteticului: „Lovinescu se revendică (a câta
oară?) din linia estetică a lui Maiorescu și apără
(iarăși, a câta oară?) autonomia esteticului într-un
moment în care autonomia în discuție este socotită o
erezie, o lașitate, o fugă de răspundere și chiar o trădare a ceea ce teoria literară de azi numește «regimul
istoricității». În limbajul mai frust al epocii în care
Lovinescu face aceste confesiuni se numește imperativele istoriei sau nevoile esențiale ale nației” (p. 9).
Meandrele receptării operei lovinesciene se
negociază în interacțiunea dintre literatură și viață,
dintre posteritatea contestatară și actualitatea programului literar propus de Lovinescu, în tratarea cărora
Eugen Simion aduce completări și amendează diversitatea perspectivelor critice înregistrate de istoria
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Criticii sau, în sens larg, scriitorii români canonici de calibrul estetic și anvergura ideologică a lui
E. Lovinescu solicită în permanență un nou sens, o
intensitate sporită a îndeletnicirii criticului și istoricului literar, ceea ce îi transformă, în pofida tensiunii
exegetice ce se răsfrânge în permanență asupra lor,
în obiecte de analiză dificil de clasat, de circumscris.
Canonul, în înțelesul său convențional de stindard al
valorii estetice ierarhizate și recunoscute unanim,
imprimă profilului scriitorilor o autoritate culturală
impunătoare, servind la cristalizarea unei tradiții tentante pentru avânturile polemice sau contestatare.
Figura autorului Istoriei civilizației române moderne
nu face excepție, cu atât mai mult cu cât continuă să
suscite atenția criticilor, dând roade admirabile.
Cercetând avalanșa de studii consacrate lui
Lovinescu, am putea fi îndreptățiti, într-o oarecare
măsură, să credem că flăcările demersurilor exegetice ce se întind pe un secol au mistuit orice necunoscută, au eludat orice mister al operei și al itinerariului
biografic al marelui critic al fenomenului
modernității literare.
Unul dintre cele mai importante și edificatoare
studii dedicate operei și personalității mentorului de
la „Sburătorul” este Posteritatea critică a lui E.
Lovinescu (Cartea Românească Educațional, Iași,
2022), în care Simion explorează cu sagacitate și
finețe interpretativă tabloul receptării critice a operei
lovinesciene din perspectiva persistenței sale în fața
testului necruțător al timpului. Volumul reprezintă o
continuare a splendidului studiu publicat în 1971, și
întrebuințează abil afinitățile stilistice și de viziune
cu opera criticului, glosând hermeneutic pe marginea
șirului de evenimente exegetice aglutinate în jurul
monografiei consacrate figurii lui Titu Maiorescu.
Discursul se articulează, așa cum anunță și titlul, sub
forma pasionantă a unei cartografieri a reperelor
receptării, dublată de o analiză cuprinzătoare a raporturilor culturale, literare și de viziune pe care acestea
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literară. Elanurile hermeneutice ale autorului disociază, deslușesc și reconfigurează, prin recursul la
atmosfera intelectuală a vremii, scenarii interpretative justificate de adeziunea ideologică, opțiunile
metodologice sau personalitatea comentatorilor textului lovinescian. Contestările venite dinspre rivalii
ideologici, tradiționaliștii, sau dinspre scriitorii
formați la cenaclul său nu fac decât să intensifice
lectura și relectura operei lovinesciene care își
menține, după cum demonstrează cu eleganță profesorul Simion, actualitatea. Saga receptării, începută
în contemporaneitate, cuprinde contestări vehemente, efuziuni admirative, valorificări sceptice sau
entuziaste. Eugen Simion prezintă cu acuratețe și cu
o intuiție culturală remarcabilă raporturile moștenirii
maioresciene, conținută în doctrina literară a autonomiei esteticului, cu generația existențialiștilor:
„Maiorescu și, prin el, estetismul nu sunt, în general,
pe gustul noii generații de intelectuali din anii ’30,
hotărâți să schimbe ceva fundamental în cultura
română. «Noua spiritualitate», care începe să se
manifeste prin 1925-1927, revendică prioritatea spiritului și a experienței nu a politicului. Sunt primele
semne ale unui nou curent de gândire în filosofia
românească aflată până atunci sub autoritatea lui
Maiorescu, modelul – repet – al filosofiei de școală”
(p. 14).
Suportul principal, elementul aglutinant de la
care se pornește demonstrația academicianului este
autoritatea idealului esteticului, pe care mulți dintre
contemporani caută să o diminueze. Pentru a lămuri
definitiv statutul fiecăreia dintre cele două ideologii
culturale, primatul esteticului și „elementul pasional
al unui misticism intransigent”, autorul Posterității
critice a lui E. Lovinescu edifică o teorie și chiar o
filosofie a criticii literare, atribuindu-le o însemnătate estetică în cel mai adânc sens al termenului, iar
camuflarea obiectivelor extraestetice în spatele conceptului de est-etică este dezavuată cu hotărâre și
eleganță. Est-etica s-a erijat, lămurește criticul, întrun inamic acid al programului lovinescian, periclitând însăși autonomia esteticului: „Și cum, în
momente de schimbare, nu este timp de justificări și
de nuanțe de partea Esteticii (autonomiei), cine apără
Estetica s-ar pune, fatal, în slujba neocomunismului,
conservatorismului și, deci, a lașității, trădării,
obstrucționării democrației, iar cine este de partea
Est-eticii apără progresul, revoluția, anticomunis-
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mul, spiritul timpului, democrația socială și
democrația spiritului. Din această dilemă, se pare,
spiritul critic românesc și, în genere, intelectualul
român nu pot ieși. Cel puțin așa se prezintă lucrurile
în dezbaterile din anii ’90” (p. 129).
Ce se poate învălui și ce se poate dezvălui din
ipostaza alternativă de figură tutelară a Cercului literar de la Sibiu asociată numelui criticului? Eugen
Simion propune câteva premise incitante, iar discutarea și confruntarea reacțiilor polemice au un ascendent benefic asupra metabolismului receptării operei
lovinesciene. Dincolo de sagacitatea și finețea interpretativă de care dă dovadă criticul literar în elaborarea pătrunzătorului său discurs, invocarea unui repertoriu compozit de perspective exegetice ilustrative
pentru traiectoria receptării lui Lovinescu
funcționează ca suport de susținere pentru acest elogiu al principiului autonomiei esteticului.
Ontologia criticii literare românești ca parte integrantă a literaturii române moderne nu poate face
abstracție de subtilitățile programului autorului
Istoriei civilizației române moderne sau de adâncimile posterității critice, astfel încât un demers menit
să introducă date noi în problema hermeneutică se va
fundamenta invariabil pe cunoașterea extensivă atât
a opiniilor consacrate, cât și a celor marginale. De
asemenea, lectura aprofundată a întregii bibliografii
ce sondează orizontul estetic lovinescian, la care se
adaugă apelul eficace la text, fixează diagnosticul
maladiilor ce ar putea rezulta din supralicitarea unui
singur punct de vedere.
Academicianul lansează și o provocare sau un
apel către dizolvarea stereotipiilor, clișeelor interpretative ca pas premergător pentru crearea unor studii
ce vor marca resurecția exegezei operei lui
Lovinescu. Este într-adevăr atât de dificil să dăm
curs avântului de a pătrunde în forul intim al scrierilor autorului lui Istoriei literaturii române contempoane, eliberându-ne de locurile comune cimentate
de timp? Se insinuează chiar atât de multe obstacole
ridicate de texte, metodologii sau contexte, care
obturează exegeza autentică, decodarea sensurilor
proprii creației criticului modernității? Analizând
programul estetic lovinescian, înlăturând răspunsurile prefabricate ce domină frenetic peisajul cultural,
suntem asediați de sentimentul de familiaritate și
totodată de o neîntreruptă avalanșă de elemente surprinzătoare, așa cum demonstrează Eugen Simion
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prin incursiunile sale în diferitele dimensiuni ale
exegezei lovinesciene, testându-le totodată validitatea. Comentariile prilejuite de întâlnirea cu viziunea
lui E. Lovinescu, trecută prin grila teoretică temeinică, divulgă transparența atitudinii estetice a autorului, dornic să împărtășească secretele alchimiei
calităților incontestabile ale concepției critice asupra
căreia își îndreaptă atenția.
Considerațiile estetice ale lui Eugen Simion își
dovedesc până la capăt forța de pătrundere în miezul
chestiunii asediate cu subtilitate, pledând pentru
vizibilitatea siluetei estetice a criticii lovinesciene.
Posteritatea critică a lui Lovinescu din „obsedantul
deceniu” probează influența ineluctabilă a gândirii
criticului modernității. Intuițiile lovinesciene nu au
putut fi trecute sub tăcere nici măcar prin închiderea
în colimatorul prolecultist, după cum consideră, pe
deplin îndreptățit, Eugen Simion: „limbajul criticii
negatoare se îndulcește, se nuanțează într-o oarecare
măsură și că apar vagi semne de prețuire, dar ostilitatea față de conceptele fundamentale ale criticii sale
rămâne. Critica proletcultistă și, în variantă
îmbunătățită, critica marxist-leninistă din deceniul al
șaselea și începutul deceniului al VII-lea (obsedantul
deceniu) au văzut în Lovinescu și înaintașul său,
Maiorescu, inamicii publici cei dintâi ai culturii
române” (p. 69).
Din dorința de a răspunde nevoii de redimensionare a unor grile prestabilite de lectură, Eugen
Simion delimitează și se pronunță asupra celor mai
variate, complicate și aluncoase aspecte ale receptării critice a operei lovinesciene. Alături de vasta
panoramă exegetică analizată, se recurge la descrierea decorului istorico-cultural care ocazionează edificarea
diferitelor
unghiuri
hermeneutice.
Dezbaterile pasionante despre literatură elaborate de
autor stimulează efervescența ideilor cultivate cu
migală, pe firul cărora se explorează polivalența simbolică a tabloului receptării. Cadrele de gândire ce
legitimează un asemenea demers cuprinzător sunt
articulate pe preocuparea față de soarta mesajului
literaturii, entitate estetică autonomă. A exprima sintetic, în manieră expresivă și elocventă posibilitățile,
realitățile, speranțele și himerele literaturii într-un
moment în care avânturile teoretice par a se extinde
cu repeziciune în direcții insolite, uneori dificil de
anticipat, atingând punctul culminant al tranformărilor de vizune, rămâne obiectivul exemplar-obsedant
al criticii, care capătă în cazul de față și autoritatea
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unei voci avizate.
„Paranteza confesivă” deschisă de Eugen Simion
este un act de revendicare implicită de la estetica
lovinesciană și o confesiune seducătoare a celui care,
sfidându-și mentorul, pe Tudor Vianu, alege să
urmeze calea criticii literare și să cerceteze personalitatea și opera mentorului de la „Sburătorul”.
Autorului Întoarcerii autorului îi datorăm una dintre
cele mai cuprinzătoare imagini-sinteză asupra fenomenului cultural Lovinescu, redat în toate dimensiunile sale: „animatorul modernismului românesc nu a
reprezentat deloc, cum credea el însuși, spiritul
tradițional de resemnare, ci, intrat până la gât în
noroaiele polemicii, a răspuns mai totdeauna la atacuri inteligent, corosiv, luându-și peste picior adversarii, speculând inconsecvențele de gândire și
insuficiența de expresie. A păstrat însă o atitudine
intelectuală în discuție și, trebuind să răspundă repetatelor atacuri, nu a coborât polemica dincolo de
limitele permise” (p. 87). Profesorul Simion conturează o istorie bibliografică dinamică ce se întinde pe
decenii segmentate de atitudini ideologice divergente, clădind un edificiu hermeneutic grațios, capabil
să reziste oricărui posibil asediu dubitativ venit dinspre publicul circumspect.
Toate aceste ipostaze exegetice apar ca rezultate
ale unei anumite evoluții literare, desprinse din adevărul intim al unei tradiții subminate pe alocuri de
practici dictate de politicile totalitarismului, iar autorul volumului le va folosi ca repere pentru a ne
înfățișa actualitatea autonomiei esteticului. Eugen
Simion reușește să ofere o cartografie detaliată a
unui teritoriu amplu, divers, guvernat de convențiile,
tradițiile și regulile sale: „Lovinescu sau Călinescu?,
căci din această dilemă nu putem ieși… În ce-l
privește pe autorul acestui studiu, el crede că somația
de a alege nu-i morală și nici totdeauna benefică,
estetic, în critică, atunci când somația este de natură
politică. Modelele vin și revin în activitatea unui critic, odată unul, altă dată altul, într-o succesiune pe
care n-o putem intui […] Filosofia lui ori, ori, mi se
pare, spiritual vorbind, profund provincială și neîndoios păguboasă” (p. 149). Seria de eseuri dedicată
posterității lui Lovinescu reprezintă produsul unui
puternic principiu de selecție, plasat între sensurile
literare și relevanța estetică, la care se adaugă intuiția
esențialului. A judeca procesul receptării unei opere
plecând de la morfologia culturală a societății
românești sau de la profilurile intelectuale care o
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validează se dovedește o opțiune critică deosebit de
ofertantă, care nu exclude un posibil ritm al arbitrarului și spectaculosului.
Acest demers critic se îndreaptă, în fond, asupra
unor texte care se cer descrise, analizate, supuse
observațiilor și situate în contextele care lămuresc
traiectoria exegetică a operei lovinesciene. Atacurile
și efuziunile contestatare îndreptate către bastionul
lovinescianismului, primatul maiorescian al estetismului, devin simptomatice pentru avântul pe care îl
capătă revizionismul ultimelor decenii. Criticul prezintă câteva „vânătoare de vrăjitoare” cărora le-au
căzut victime unii dintre cei mai importanți scriitori
români. Atitudinea fățiș iconoclastă a culturii
românești din ultimele decenii nu are doar efecte
revitalizante pentru dezbaterile literare, ci creează și
alimentează prejudecăți, trivializând: „În fine, pentru
a repeta pe Lovinescu, spunând că proza românească
are nevoie acută, încă, de romanul cu teme urbane
(pentru că civilizația postmodernă evoluează în acest
sens, împreună cu dramele omului postmodern), nui deloc nevoie – este chiar o mare eroare estetică și
morală – să acceptăm, principial, ideea că un mare
roman pe teme rurale sau un mare poem nu sunt
posibile, cu aceste teme, în postmodernitatea literară.
Fanatismele de acest fel înfloresc, de regulă, în culturile mici, marginale, unde prejudecățile sunt mari
și puternice” (p. 199).
La fiecare pas, avem impresia că Eugen Simion
se află în permanență pe baricadele valorii confirmate, într-o continuă stare de veghe, dovadă stând
numeroasele referințe culturale pe care le completează într-o notă caracteristică: „G. Călinescu, ca să
revenim la el, nu uzurpă, am impresia, estetismul
lovinescian, cât timp E. Lovinescu trăiește și nici
după dispariția lui, ci îl continuă în stilul său [..] Și,
încă o dată, este fără rost să-i judecăm pe marii critici
în funcție de fidelități, legalitate și ilegalitate, de
moravuri cuvioase și moravuri necuvioase față de un
«patron» spiritual” (p. 212). Judecățile estetice se
impun ca un repertoriu compozit, controlat de un
gust volubil pentru aerul de noutate și de o
predispoziție către evidențierea sentimentului de
prospețime și de schimbare perpetuă imprimat de
lovinescianism în peisajul literar. Asemenea lui
Lovinescu, Eugen Simion cercetează și teoretizează
cu aplomb conflictul dintre rădăcinile tradiției și
impulsurile inovatoare manifestate de fiecare

direcție exegetică, și nu ezită să amendeze eventualele erori hermeneutice provocate de înțelegerea
superficială sau deformată a unor fenomene literare.
E de înțeles că prezentul volum este un într-o oarecare măsură un manifest, o declarație de aderare estetică la un front ce devine comun, pe deplin asimilat,
vizând necesitatea reinstaurării principiului autonomiei esteticului și separarea tranșantă a acestuia de
politică. Pentru că nu putem vorbi despre evoluția
literaturii și a esteticii contemporane trecând sub
tăcere contribuția lui E. Lovinescu, locul său în
actuala discuție este perfect justificat, oferind totodată un exemplu de interacțiune nefastă între istorie și
lectură, între interpretare și supralicitarea distorsionantă a unor grile nepotrivite.
Academicianul circumscrie universul sensibil al
discursului critic printr-o finețe analitică și expresivitate a stilului ce conferă precizie și consistență
exercițiului hermeneutic. Autorul se delimitează
strategic de tutela unei tradiții hermeneutice pentru a
o extinde și a o nuanța, aflându-se în verva chestionării rezultatelor și a expunerii problemelor.
Premisele se succed într-un lanț revelator ce nu
exclude definitiv contracarările ipotezelor insurgente
care ar putea amenința să dinamiteze coerența și
armonia perspectivei armonioase construite în paginile cărții, semn că viața proprie a ideilor este tratată
cu atenția necesară. E fascinant de urmărit cum, în
mod ingenios, ies la iveală jocul dialectic al teoriei și
filosofiei criticii literare care fuzionează cu sensurile
și direcțiile coagulate în jurul lovinescologiei, domeniul de analiză asupra căruia s-a pronunțat o întreagă
tradiție critică. Organicitatea, unitatea internă a
eșafodajului demonstrativ nu se clatină nici un
moment sub presiunea priviri circumspecte a cititorului care vine, neîndoios, cu anumite așteptări despre care se poate spune că nu au fost trădate de lectură. Gravitatea care susține cartea fără a o transforma într-o explicitare exclusiv didactică se conjugă cu
accentele hotărâte de reevaluare a unor poziții exegetice. În Posteritatea critică a lui E. Lovinescu citim
o pasionantă și persuasivă proză de idei, al cărei
impact de lungă durată asupra criticii și istoriei literare românești nu dă semne de a se mistui prea
curând. Fiecare cititor sau cercetător preocupat de
Lovinescu va trebui să se raporteze la excelentul edificiu teoretic creat de Eugen Simion.
C R O N I C A
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recunoștea Vintilă Horia (v. Jurnalul unui
țăran de la Dunăre), mânat de inspirația
libertară. Cel rămas fără patrie, cu o existență
zbuciumată, cunoscând însingurarea (ostilă) și
chemând în sprijin metafizica creștină (cristianitatea) într-un „timp deviat”, a avut parte de
„un destin de outsider”, scria Gh. Grigurcu.
Culegând „frânturi din viața stinsă între
ziduri” (v. Cântec de exil, I), poetul a fost
încercat chinuitor de dorul întoarcerii.
Sufletul „etern și fidel”, „descălecând din
timp în infinit”, râvnea pământul inițial, acel acasă
(niciodată revăzut). Fiindcă, păstrând cu sfințenie
„peisagiile începuturilor mele de om”, Vintilă Horia
ne asigura că „toate încep în copilărie și niciodată nu
mai ies de acolo”.
Puţini dintre cei aflaţi „în extrateritorialitate”,
observa Marian Popa, desfăşoară o viziune a localului în proiecţie universalistă, angajând soluţii spiritualiste, fără a evita românitatea. Or, Vintilă Horia
(Caftangioglu), alegând „calea grea a robului
Vintilă”, traversând un surghiun iniţiatic, cu riscul de
„a se pierde”, descumpăneşte prin evantaiul preocupărilor. Odată cu „întoarcerea proscrişilor” (cf. N.
Florescu), primiţi cu salve de entuziasm hagiografic
după o lungă interdicţie sau, dimpotrivă, întâmpinaţi
cu nelinişte, provocând frisoane în perspectiva unor
„metamorfoze canonizante”, constatăm că recuperarea sa, înlesnită de seria de autor pornită la editura
Vremea, dovedeşte că avem de-a face cu un mare
scriitor cvasinecunoscut la noi. Dar Vintilă Horia,
adversar „feroce” al logicii disjunctive, este mai
mult decât scriitor, nota concluziv Pompiliu
Crăciunescu; el aparține „herbului ales al gânditorilor”.
Entuziast, bolnav de enciclopedism, cu impuls
ezoteric şi spirit holistic, făcând din literatură „o tehnică gnoseologică”, încercând a conjuga scientismul

POEZIE

Recent, în seria (colecția) O sută și una de poezii
a Editurii Academiei Române, prin strădania
Georgetei Orian (care semnează un temeinic studiu
introductiv și o notă biobibliografică, selectând textele și buchetul de referințe critice) avem șansa de a
ne întâlni / reîntâlni cu poetul Vintilă Horia, un „liric
incurabil”, eclipsat, însă, la o lectură integrală a operei, de faima prozatorului, cum ne previne d-na
Orian, în acel prefațial Portret poetic fracturat*. Și
are, negreșit, dreptate. Poezia nu este „partea lucioasă și vizibilă a operei lui”, dar rămâne „miezul intim
al creației sale”. Cu un destin paradigmatic pentru
experiența exilului, în continuă „alertă spirituală”,
Vintilă Horia merită a fi descoperit / redescoperit,
receptarea sa critică, intrată pe „un nou făgaș” după
’89, fiind „relevantă pentru întregirea profilului său
literar”. Odată cu antologia poetică îngrijită de
Mihaela Albu (Culorile tăcerii, Editura Vremea,
2018), recuperarea lui Vintilă Horia (greoaie, să
recunoaștem) căpăta un sens întregitor. A speriat,
oare, „statura neobișnuită a autorului”, cum crede
Mihai Zamfir? Se prea poate, de vreme ce întoarcerea acasă se petrece „aproape pe furiș”. Oricum,
Mihaela Albu, semnând și Cuvântul înainte, lămuritor în multe privințe, plus notele și comentariile adiacente, reunea cele șase titluri ale poetului Vintilă
Horia (trei în țară și celelalte în exil). Și le actualiza,
păstrând, însă, unele forme arhaice, dovedind că,
pentru cel pornit pe drumul cunoașterii, poesia i-a
deschis „ușile și ferestrele lumii”.
Exilul, acceptat dureros ca sens unic, ca emigrare
voită, „în zig-zag” ori ca „sinucidere lentă” nu i-a
frânt continuitatea culturală. Dezrădăcinații, dincolo
de schizofrenia exilului, au păstrat legătura (Eva
Behring vorbea chiar despre o „rețea”) și au construit
„o literatură oarecum paralelă” (cf. M. Albu).
Iubirea, ca „tehnică de purificare” și exilul, ca „ruptură tragică” sunt „bazele spirituale” ale operei,
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cu spiritualismul (creştin), el (prozator, poet, eseist,
traducător) s-a vrut şi politolog, viitorolog, parapsiholog etc., mizând pe renaşterea morală şi convergenţa disciplinelor. Adică, pe transdisciplinaritate,
în termenii lui Basarab Nicolescu, acesta văzând în
Vintilă Horia, ca scriitor total, un epistemolog; iar în
Introducerea sa în literatura secolului al XX-lea, un
binevenit eseu de epistemologie literară. Unii l-au
considerat „urmaşul fidel” al lui Eliade, poate în sensul creştinismului cosmic eliadesc. Alţii, dezvăluindu-i trecutul („fascist”), l-ar vrea îngropat în uitare.
Încât, apariţia Memoriilor „fostului săgetător”, din
care fragmente au apărut, în 1984, în Revista
Scriitorilor Români, prilejuieşte o cuprindere întregitoare, dezvăluind epopeea exilului. Descoperirea
manuscrisului, prin bunăvoinţa Cristinei Horia
Teohari, una din fiicele scriitorului, ne oferă şansa de
a cerceta sine ira et studio o viaţă tumultuoasă, trecută prin filtrul amintirilor. Fiindcă, ne avertiza diaristul, „totul nu este decât memorie”. Dar Memoriile,
invitând la „o baie sănătoasă de luciditate”, cum
observase Cristian Bădiliţă, radiografiază o epocă,
cu dublu efect: „anamnetic şi terapeutic”. Sau cum
preciza însuşi Vintilă Horia: „ele (amintirile) nu sunt
numai ale mele”.
Curios, în anii „de deşteptare”, nu se prea împrietenise cu învăţătura. Se refugiază în lecturi paralele
(„fără sfârşit”), vizează o cunoaştere „fără frontieră
specializată” şi înţelege scrisul ca „o plecare din
estetic”. Această „spargere” a hotarelor îl obligă la o
continuă itinerare. Însuşi Dumnezeu i se dezvăluie
ca „o permanentă cale către descoperire”, încât, inevitabil, literatura rămâne „o tehnică a cunoaşterii”.
După „hopul” bacalaureatului, terorizat de groaza
matematicilor, după dezamăgirile provocate la
Universitate şi de degradarea politică a epocii, răvăşită de afacerismul veros, îşi transferă zbuciumul
lăuntric în versuri şi romane neterminate, începute
febril. Sunt anii „de desprindere”, marcând etapa
literaturii „fericite”. Va tipări câteva volume de poezii, testând fantasimbolismul ca program: Procesiuni
(1937) la editura Pavel Suru, Cetatea de duhuri
(1939), Cartea omului singur (1941), primite rezervat, de la erupţiile sentimentale la exerciţii mateine şi
vibraţie tragică. Primele volume nu anunţau un mare
destin literar. Deslușim o poezie chtonică și un peisaj
eminescianizat, infuzat mistic; cert, etapa românească „nu e spectaculoasă”. Vintilă Horia se dorea poet,
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dar era încă un mim al mirajului liric; şi abia prin
Viitor petrecut (1976), constata Georgeta Orian,
depăşind decorativismul, asistăm la „maturizarea
expresiei lirice”, aspirând spre deschiderea pluridisciplinară. Confirmând, de fapt, spusele lui Ovidiu
Papadima, criticul oficial al Gândirii, care, salutându-i debutul, nota că versul horian este „o punte
aeriană” între alte domenii de activitate. Descoperim
„idei-ancoră”, nota Maria Cheţan, cu ecouri lirice,
invocând intuitiv netimpul (suprapuneri temporale,
ieşirea din timpul uman, comuniunea, acel dincolo,
identificând, prin „trecere de stea”, alt nivel de
Realitate). Tradiţionalist, fără a face figură de tânărminune, precum atâţia dintre congeneri, va fi cucerit
de spiritul gândirist. Întâlnirea cu N. Crainic, după
episodul naţionalist, îl va marca fermentativ; urmează ruptura (în toamna lui 1939) şi apoi experienţa de
grup la Meşterul Manole (1931-1941), ca „scurtă
încercare soteriologică”. Deşi „refractar la fenomenologia politică”, va avea o primă aventură când va
participa la o manifestaţie studenţească, protestând
împotriva suprimării ziarului Calendarul. Dar scenele de violenţă îi fac rău, mărturiseşte, se vrea un
nepolitician şi respinge orice înregimentare. Se comportă, aşadar, ca un om liber, creştin practicant şi om
de dreapta, făcând eforturi de „a nu se înrăi”. Legat
de natură, vădind „o fidelitate ancestrală”, se va
manifesta constant ca un anticomunist visceral, după
ce, în ţară, fusese condamnat la muncă silnică pe
viaţă. Ca dovadă, şi antologiile poetice de care s-a
îngrijit, în aşa-zisa etapă a literaturii „de adaptare”
(Antologia poeţilor români din exil, la Buenos Aires,
în 1950, selectând 12 nume şi Poesia românească
nouă, 1956, Salamanca), negreşit, antologii politice,
aducând la lumină nume trecute la index. Antologia
ivită la Buenos Aires era prima dedicată „poeziei
românești în exil”, definind un microcosm românesc,
departe de „inima caldă a Țării”. Noua lume românească, „dezbinată de aceleași pasiuni politice și
concentrată în jurul acelorași mituri spirituale”, scria
V. Horia în Cuvânt înainte (cules ca Anexă la
Culorile tăcerii), simțea că ființa neamului, sub urgia
sovietică, era amenințată. Exodul era o soluție, „o
fugă din calea morții”, încercând – undeva, în afara
primejdiei – să asigure supraviețuirea „esenței biologice și spirituale a neamului”. Evident, în această
nouă lume, poezia nu putea lipsi, întreținând „lumina
încrederii” pentru cei smulși din „pământul limbii”.
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Vintilă Horia reține aici doisprezece poeți*), aproape
toți nume familiare, trăind cu „dorul întoarcerii”.
Cealaltă antologie, Poesia română nouă, apărută
la Salamanca, cu sprijinul lui Aurel Răuță, vine după
doisprezece ani de exil, precizează V. Horia în
Introducere și se vrea o replică, bănuim, la volumul
Poezia nouă în RPR (1954), condamnând falsa adeziune, veselia impusă, entuziasmul de comandă (întro „dezolantă unitate”) pe care cei 37 de poețicântăreți din culegerea bucureșteană le exprimă
monocord, sub o singură voce, „înghețând faustic”
clipa paradisiacă impusă de noul regim. Or, ne
reamintește Vintilă Horia, poezia e cunoaștere și
antologia sa, în război cu „vechile tipicuri poetice”,
se vrea reformistă, „dincolo de orice baricadă”, desprinsă de Istorie. Chiar dacă umbra Exilului persistă,
proiectată, însă, în durata lungă; adică „nedurabilă”,
ca „eveniment tranzitoriu”. Sperând într-o dificilă
„înnoire de limbaj”, dincolo de spațiul natural al limbii (fiindcă exilul înseamnă „lipsă de spațiu”) și
acceptând, desigur, „tentații străine”, într-un „contact debitor” cu mari voci, respingând, însă,
vecinătăți „stingheritoare”, pe filiera AlecsandriCoșbuc! În fond, Vintilă Horia știa că poezia, coborând „fără torțe” spre adâncul din noi, rămâne un
dialog dintre om și mister. Poeții, doar ei, pot da
socoteală, în zborurile lor către „nevăzutul inefabil”.
„Obligatoriu politică”, poezia reperistă însemna „o
întoarcere la un fel de sămănătorism de nuanță marxistă”. Iar A murit un sfânt (1951), adunând producţia proprie a ultimilor ani (1941-1951), dezvăluia o
solemnitate reflexivă, cu aer funerar, primită entuziast de Mircea Eliade, decretându-l „un foarte mare
poet” şi descoperind acolo „experienţa iniţiatică a
desţărării”. Construit triadic, volumul îngemâna
barochismul vienez, de tristețe funerară, baladescul
unor experiențe italice, la Assisi și Florența și ciclul
„austral”, în Argentina. Au urmat Jurnal de copilărie
(1958) și Viitor petrecut (1976), ultimul de infuzie
livrescă, oferind – prin descoperirile spirituale adnotate – un „regal ideatic”. Iar poetul, ca „cioplitor” de
cuvinte, ieșind din coșmarul temporalității, scriind
cu gândul de „a nu se pierde”, depune mărturie. Doar
astfel, îl putem înțelege „în totalitate”; dar este exagerat a-l așeza între „aleșii făuritori de limbă poetică”, cum crede Mihaela Albu, cauționând cu entuziasm o recuperare necesară.
Ceea ce Vintilă Horia a numit „înscrierea în exil”

a însemnat un teribil efort de adaptare, în înfruntare
permanentă „cu tot” şi, în acelaşi timp, o înrădăcinare „cu disperare” în limba română pentru a nu se
pierde, invocând patria eternă. Consacrat târziu,
revenit acasă nu în întregime, recuperat cu entuziasm
reţinut, Vintilă Horia, cu „temperamentul său liric
arzător” (cum l-a văzut prietenul Nicu Caranica), are
dreptul la o preţuire înaltă. Este, însă, exagerat a
spune că el ar fi „marcat întreaga cultură românească”, cum crede Mădălina-Violeta Dîrmină, pentru
simplul motiv că, vreme de decenii, a rămas, să
recunoaștem, un necunoscut. Lunga interdicţie i-a
întreţinut, mărturisea, o gândire „despicată” şi un stil
de cruciat, opera sa fiind „o oglindă a suferinţei
sale”. Consultând surse primare, Mădălina-Violeta
Dîrmină observa că figurile majore din istoria civilizaţiei europene, transferate în epica sa, sunt de fapt
„paradigme ale autorului”. Între Acolo şi stelele ard
(1942), primul său roman, dezvoltând – pe calc
rebrenian – motivul predestinării şi ultimul său titlu,
un roman istoric reînviind noaptea din urmă a lui
Ştefan cel Mare (Mai Sus de Miazănoapte, 1992), pe
fundal metapolitic, ca „epopee în proză”, se întinde o
operă vastă, tinzând spre un simbolism mitic.
Temă obsedantă pentru Vintilă Horia, înfruntând
o Istorie potrivnică, exilul, prins într-o trilogie, este
bătălia pentru salvarea omenescului din om. Şi Le
Chevalier de la résignation (1961) / Cavalerul
resemnării, cu un Radu Negru „renunţând la împlinire”, prinţ valah refugiat în Veneţia sau Perseguid a
Boecio (1983) / Persecutaţi-l pe Boeţiu, cu un Toma
Singuran, trecut prin închisorile „noilor barbari”,
abandonat în câmpia Bărăganului ca „închisoare cosmică” (cf. C. Ungureanu), află soluţia supravieţuirii.
În Un sepulcro en el cielo (1987) / Un mormânt în
cer, exilatul El Greco este personajul-cheie, deşi,
evident, Vintilă Horia poate fi redescoperit şi în acel
(alt) destin.
După 1989 va reîncepe să scrie în româneşte,
refugiat în epoca lui Ştefan cel Mare. Redactat febril
la Villalba, în timp record (august-octombrie 1991),
într-un stil vetust, romanul adună cinci voci paralele,
reconstituind noaptea de dinaintea morţii voievodului. Evenimentele postdecembriste (mineriada) îi
spulberă dorinţa de a reveni în ţară. Pentru acel „aristocrat intelectual”, cum îl văzuse Al. Paleologu, orizontul era încă nelimpezit; mai mult, ascultându-şi
„orologiul personal”, Vintilă Horia era îndreptăţit să
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Printre ei, și necunoscutul
Valeriu Anghel, adică Vasile Voiculescu, „deconspirat” ulterior de Virgil Ierunca.
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creadă că „momentul întoarcerii nu a sosit”.
Incomod, ignorat, va sfârşi la Villalba, în Spania (m.
4 aprilie 1992), după o viaţă „intensă şi dură” (cf.
Dana Oprica). Sărbătorit, la centenarul naşterii, la
Universitatea Alcala de Henares (unde a şi predat) şi
la noi (Craiova, Alba Iulia, Deva, Mediaş), Vintilă
Horia, făcând din exil, trăit anahoretic, „un topos
fundamental” (cf. Mircea Muthu), a cultivat cvadrilingvismul. Anulând un prezent deprimant, insuportabil, scrisul, prin exilul din exil, i-a hrănit speranţa
de a continua. Continuând, fireşte, în a fi, nu doar
fizic. Încât, pe bună dreptate, Cornel Ungureanu,
elogiind triada interbelică (Eliade, Cioran, E.
Ionescu), conchidea, în privinţa lui V. Horia, că „exilul i-a pus alături”. A venit momentul „reabilitării”
unui autor total şi, din păcate, necunoscut (ignorat,
de pildă, în istoria manolesciană) a cărui faimă se
leagă, se pare, doar de scandalul Goncourt. Cel considerat, graţie eleganţei aristocrate, „un prinţ al exilului” a fost, din păcate, un personaj tragic.
Rememorând, după trei decenii, acel „scandal modificator”, Vintilă Horia nota că agresiva campanie
contra-Goncourt, orchestrată, la semnalul
Kremlinului, de „Ambasada reperistă” de la Paris,
denunţând în persoana scriitorului laureat un „fascist
fioros” (Scânteia, la 1 decembrie 1960, într-un articol nesemnat, îl numea un „fascist notoriu”), declanşând un prelungit linşaj mediatic, l-a transformat,
peste noapte, dintr-un „inamic necunoscut” într-un
„inamic celebru”. Atins de „febra Ovidiu” (ipostază
exemplară a exilatului), Vintilă Horia, străin de dulcegăriile stilistice, a înţeles literatura ca un traseu iniţiatic, considerând dragostea „cea mai desăvârşită
posibilitate de cunoaştere”, refăcând unitatea pierdută. Iar legătura cu Ţara, nedesfăcută în anii de pribegie, i-a fortificat eul scriitoricesc, înfipt definitiv,
scria în Cuvântul românesc (ianuarie 1991), „în
pământul esenţial”, el însuşi rămânând „ţăranul de la
Dunăre”.
Recunoscând, însă, şansa exilului (drept „cheie”
a cunoaşterii) şi, totodată, amprenta spaţiului-matrice, cinstind rădăcinile obârşiei. Cu o observaţie esenţială, de netăgăduit: creaţia sa, arătând altfel dacă ar
fi rămas aici, ar fi interesat, poate, publicul românesc, nicidecum lumea întreagă. Plămădit din
„nerăbdare”, agitând idei, navigând „contra timpului
său”, nota Georgeta Orian, enciclopedistul Vintilă
Horia s-a vrut un autor „total”, gândind transdisciplinar (ca „iniţiator în schiţă”) şi pregătind viitorul, sta82

bilind, cum scria în numele Institutului pentru
Cultura Occidentală (I.C.O.), „un acord între noutate şi societate”. În fond, lungul voiaj la „centrele
pământului” (ianuarie 1969 – mai 1970), iscodind
contemporani „mai luminaţi”, testa „un viitor care
trebuie să vină”, preparând mutaţia timpului nou,
lucrând la „temeliile fiinţei”, în „străfundul a tot ce
există”. Adică întoarcerea la Fiinţă, eliberându-ne
de teamă, ieşind dintr-o epocă degradantă, a „înnoptării sensurilor”, redescoperind fiorul sacral. Cartea
ovidiană este, de fapt, drama Sinelui; scriind-o, prozatorul „îşi trage liniştile”, îşi câştigă nu doar faima,
ci şi echilibrul, îndură altfel cotiturile destinului şi
„colţii exilului”. Mai mult, plonjând în lumea
ficțională, scrisul îi îngăduia să refacă „locul de unde
a fost izgonit”. Iar exilurile repetate, presupunând
aclimatizări anevoioase pot fi decriptate în „ciclurile” sale creative: de la „literatura fericită” în perioada românească la cea „de adaptare”, respectiv, „de
salvare”, începând cu Dumnezeu s-a născut în exil.
Evident, după ’89, începe o altă etapă, mitologia
construită de interdicții face loc, în orizontul
recepției, unor recuperări febrile. Vintilă Horia spera
la o întoarcere nu doar „în spirit”, chiar dacă „orizontul nu s-a limpezit cum trebuie”. Din păcate, amânat,
momentul întoarcerii n-a mai venit. Fără a fi avut
șansa tripletei (Eliade, Cioran, Ionesco), cei trei mari
fiind tipăriți în tiraje de masă și comentați abundent,
necunoscutul Vintilă Horia, intrat pe lista „scriitorilor nou-exploatabili după ’89” (cf. M. Iovănel), va
dobândi, brusc, o vizibilitate nesperată, întrutotul
meritată. Și încă aprig controversată.
Antologia croită, acribios, de Georgeta Orian, pe
baza edițiilor princeps, merită toate laudele. Ea probează că Vintilă Horia, asumându-și condiția de exilat, oferind – constata Gh. Grigurcu – „un monolog
al relegatului”, fără a fi „spectacular-novator” are
dreptul la o existență estetică proprie.

*) Vintilă Horia, O sută și una de poezii, Studiu introductiv, notă bio-bibliografică, selecția textelor și a
referințelor critice de Georgeta Orian, Editura Academiei
Române, București, 2021.
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românii altfel l-ar primi la o nouă tentativă,
reușită („Pentru muscali ar fi fost un simplu
şi dispreţuit dezertor, în vreme ce românii îl
vor primi ca pe un frate. Dincolo dezertarea
ar fi fost o crimă dezonorantă, urmată de o
captivitate ruşinoasă: aici va merge ca un
adevărat erou, cu fruntea sus, şi va putea
lupta îndată contra duşmanilor adevăraţi....”).
Prin urmare, Bologa ajunge să considere că
teama de a merge pe frontul românesc nu i-a
fost întemeiată și îi revine pofta de a trăi,
pentru a triumfa asupra neliniștilor lui. Astfel, începe să urască pe toți cei din jurul său: medicii, surorile de caritate, care totuși îl îngrijeau, și ceilalți
colegi de suferință.
Varga a fost exasperat de tăcerea menținută de
colegul de suferință și după ce acesta ar fi putut să
vorbească, în perioada comună a spitalizării, întrun salonaș de rezervă, cât au stat împreună în ultima lună. Însă, după ce îndrăgise tăcerea atâta
vreme, acum, pe culoarul vagonului, Bologa devine parcă prea vorbăreț și îl provoacă la o discuție
hotărâtoare pe colegul care spera să aibă un cât mai
lung concediu de convalescență consolator. La
capătul acesteia, românul îi pune o întrebare
tranșantă care îl lasă fără grai: ce ar face el dacă ar
fi pus în situația sa, de a lupta împotriva alor lui,
ungurii, care ar voi să-l dezrobească? Raţiunea
cazonă îi este pusă la încercare lui Varga, cu atât
mai mult, cu cât Bologa îi mărturisește cu seninătate că este posibil să dezerteze în curând. Liviu
Rebreanu marchează astfel opoziția dintre descumpănirea ofițerului de carieră și siguranța dobândită
a celui care se înrolase pentru război dintr-o bravadă sentimentală, iar acum își găsise calea dreaptă:
„Trenul lăsase în urmă o cotitură şi vagonul se clă-

PROZĂ

După aproape cinci luni de îngrijiri medicale
serioase, timp în care au fost mutați din spital în
spital, tot mai aproape de frontul românesc,
locotenenții Bologa și Varga, în sfârșit remiși după
rănile grave avute, merg în trenul care îi duce spre
liniile frontului. Protagonistul romanului Pădurea
spânzura-ților avusese o primă tentativă de dezertare, ratată (abia a treia îi va pecetlui soarta, ca și
această a treia rănire), din cauza rușilor, care i-au
stricat planul prin ofensiva declanșată chiar în
noaptea respectivă. Fiind „îngropat” la marginea
unei pâlnii de obuz, Apostol s-a zbătut între viață și
moarte un timp inițiatic de vreo şapte săptămâni (o
cincizecime), spitalizarea ulterioară în „salonul
minunilor cereşti” (după cum diagnostichează doctorul) reprezentând pentru el un răgaz al clarificărilor interioare.
Iar toate acestea, cu atât mai mult, cu cât rănitul
nu avea voie să vorbească, putând astfel să interiorizeze mai bine drama trăită în limba română, a
gândurilor și a frământărilor sale. Pricina muțeniei
impuse o constituia rana cea mai serioasă, avută în
piept, de la o schijă de obuz, care îi sfârtecase plămânul drept. Cred că ar fi fost mai sugestiv, pentru
economia simbolică a dramei sale, să-i fi fost atins
de schijă plămânul stâng, undeva mai aproape de
inimă (o astfel de rană are căpitanul Cervenko, pe
care Bologa îl vizitează la spital înainte ca pacifistul militar rutean să moară).
De fapt, această tăcere impusă este necesară
schimbărilor săvârşite în chinuri sufletești, în timpul unei noi naşteri, spirituale. Apostol Bologa îi va
mărturisi lui Otto Klapka faptul că prima dată nu
fusese suficient de pregătit sufletește pentru a
dezerta, deoarece se temea de moarte. În plus, nu ar
fi fost deloc glorios să dezerteze la ruși, pe când
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tina parc-ar fi fost să-şi piarză echilibrul.
Locotenentul de huzari se sprijinea cu mâinile de
pereţi, înjurând furios, în vreme ce Bologa, la câţiva paşi înapoi, mergea sigur, liniştit, ca pe o cărare”. Mersul lui este de acum sigur și liniștit pe cărarea ce nu se mai bifurcă și îl va duce, cu toate riscurile asumate, spre liniile românești.
Întrebarea descumpănitoare a lui Bologa i se
mai pusese o dată lui Varga, în timpul discuției de
la popotă, din partea lui Gross: „– Dacă în vreme ce
tu, aici, suferi sau faci vitejii, nişte ticăloşi ar spânzura acasă pe tatăl tău sub o învinuire oarecare,
spune, eroule, n-ai imita pe Svoboda?” Răspunsul
ezitant al rezoneurului din roman, marcat spre final
prin puncte de suspensie („– Nimic nu poate scuza
trădarea şi de altfel un ofiţer care dezertează e mai
criminal decât... mai criminal!”), este urmat de o
plecare precipitată, sub motivul că a doua zi trebuie
să fie cu toții la datorie și că, mai mult, s-ar putea
să-i zdruncine convingerile patriotice: „Nu de alta,
dar mi-e teamă că, de vom mai zăbovi mult, aveţi
să mă convingeţi că dezertarea la duşman e o faptă
vitejească! Încercă să râdă şi, neizbutind, se duse la
canapea şi-şi alese din grămadă mantaua şi armele”.
Tare mă tem că, dacă ipotezele lansate de Gross
și de Bologa s-ar fi realizat, Varga ar fi avut convingerile zdruncinate și că ar fi ajuns și el cu capul în
ștreang, luându-și aceeași libertate ca a antecesorilor de a și-l potrivi singur la gât. Mă bazez pe faptul
că există o gradare în reacțiile lui, din ce în ce mai
șovăitoare. Râsului neizbutit de la popotă îi urmează pierderea echilibrului corpului și înjuratul furios
de pe culoarul trenului. Răspunsul însuși la întrebarea lui Bologa este dat cu bâlbâieli și cu roșeață în
obraji. De altfel, fostul coleg de facultate îi aduce
aminte un lucru important: „– Tu ai fost odinioară
om şi te lăudai că, sub mundirul militar, vei purta
veşnic o inimă!”
Împreună cu Petre și cu Klapka, Bologa formează un triunghi „isoscel”, fiecare dintre aceștia
având rolul echidistant de a-l scoate din „unghiul
mort” în care el se zbătea, pe când încerca să dea
din colț în colț, în timpul dramei sale. Pe de o parte,
Petre, care, în simplitatea lui, nu își pune mari probleme de conștiință, îl atrage totuși cu gândurile
spre casă (ordonanța intră în scenă cântând sub
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fereastră o doină „mustrătoare”). Pe de altă parte,
Klapka, cu care împărtăşește zbuciumările într-o
limbă străină amândurora, îl îndeamnă să se complacă în situația în care se află și să lase totul pe
seama soartei. Pentru a se întreține un dialog care
să concentreze mai autentic drama lui, ordonanța
este singurul militar cu care Bologa vorbește
românește. Dacă ar fi fost mai mulți colegi români
în divizion, poate că frământările i s-ar fi dispersat,
așa însă Petre îi lasă „impresia că într-însul s-a
întruchipat toată Parva, toţi cei ce vorbesc româneşte”. Astfel, el rămâne singur cu drama
conștiinței de apartenență la românitate, în
condițiile în care ordonanța nu o resimte în mod
acut, din moment ce nu participă în mod nemijlocit
la luptă.
Datoria... creștinească îndeplinită de Petre în
romanul Pădurea spânzuraților este de a-l însoți și
de a-l sluji pe Apostol pe calea mântuirii sale, pe un
fel de drum al Damascului. „Moartea nu-i pedeapsă. Viaţa e pedeapsă. Şi numai chinurile trupului şi
suferinţele îndreaptă pe om spre mântuirea sufletului...” – îi reamintește ordonanța. Odată mântuirea
sufletului fiind pe cale să se împlinească pentru
Apostol, Petre dispare din scenă, lăsându-i locul
prudentului preot Constantin Boteanu în privința
manifestării sentimentelor românești. Fiind mutată,
în ajun, în altă parte a frontului, ordonanța nu va
asista la tentativa de dezertare, la condamnarea și la
spânzurarea comandantului său nemijlocit. Rolul
celui „cu mâinile ca nişte lopeţi”, care era de loc tot
din Parva, dar se mutase, prin căsătorie, „dincolo
de apă”, de apa Someșului, în satul... Ierusalim,
este de a-i citi mereu Visul Maicii Domnului
„domnișorului”, cunoscut încă de când era în leagăn. Apostol fusese născut într-o casă bătrână și
solidă, „chiar peste drum de biserica nouă, strălucitoare”, Petre, ca un alt... apostol, îl ajută în încercarea de a-şi reclădi din dărâmăturile trecutului un
nou lăcaș bisericesc, deoarece „observa însă că de
sub fiecare piatră izbucnea câte-o întrebare dureroasă şi fără răspuns...”. Relația lor „apostolică”
poate fi surprinsă în următorul dialog: „Îi venea săl îmbrăţişeze şi să se arunce la picioarele lui, cerându-i iertare. Şi în cele din urmă, nemaiputându-se
stăpâni, murmură cu glas de fericire:/ – Petre,
Petre, fratele meu... nădejdea mea.../ Soldatul tăcu
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o clipă nedumerit. Apoi clătină din cap şi zise
domol, resemnat:/ – Doamne-ajută...” Multum in
Parva!
Când Bologa îl întreabă pe Boteanu pe cine
iubește mai mult, pe Dumnezeu sau pe soție, fostul
coleg de liceu are o mică ezitare și îi răspunde că îi
iubește la fel. Acesta este totuși răspunsul unui
preot, pe când Apostol a ales doar pe Dumnezeu.
Unirea până la moarte cu femeia nu are loc în
ecuația mântuirii sale, deși după logodna cu Ilona
(ce are loc imediat discuției respective, din
Sâmbăta mare) își spune că cea mai mare nenorocire care ar putea să i se întâmple ar fi să se despartă
de ea. Și totuși renunță la ea (sau, poate, nu vrea să
o expună), vrând să dezerteze singur, chiar dacă
logodnica îi propune să fugă împreună la români,
fiindu-i și călăuză. Ilona are rolul de a-l „trezi” pentru Înviere și apoi dispare: „Pe la miezul nopţii se
deşteptă în alintările Ilonei:/ – Scoală, leneşule...
Aide, să nu pierzi tocmai Învierea!/ Până să se dezmeticească, fata dispăru fără zgomot...”
Amintirea tatălui („parcă s-ar fi trezit dintr-un
somn cu visuri năprasnice”) îi revine lui Apostol
încă din scena de la popotă, când îl tulbură știrea că
și tatăl lui Svoboda fusese spânzurat. Or, amândoi
părinții îi fuseseră pătrunși de idealul național al
românilor din Transilvania. Dacă mama era urmaşă
a fostului subprefect din vremea revoluţiei şi a
domniei lui Avram Iancu, tatăl avea strămoș un
erou martir, care fusese un fruntaş al răscoalei lui
Horia tras pe roată, la Alba-Iulia. Ca demn urmaș,
Iosif Bologa fusese cel mai tânăr condamnat în procesul Memorandului, stând în închisoare vreo doi
ani. Nu trebuie să trecem cu vederea faptul că
Apostol s-a născut exact în zilele când tatăl său își
aştepta sentința, ceea ce semnifică o posibilă predare de ștafetă întru împlinirea acelorași idealuri
naționale. De altfel, tatăl rostește două fraze testamentare cu puțin timp înainte de a muri: „De aceea
sufletul tău să fie totdeauna la fel cu gândul, gândul
cu vorba şi vorba cu fapta, căci numai astfel vei
obţine un echilibru statornic între lumea ta şi lumea
din afară! Ca bărbat, să-ţi faci datoria şi să nu uiţi
niciodată că eşti român!...”.
După revelația religioasă avută de Apostol la
șase ani, moartea tatălui îl determină să piardă
credința în Dumnezeu și va începe să caute esența
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ființei în știința de carte. (Pe tată nu-l cheamă nicicum altfel decât Iosif, la fel cum mama nu o putea
numi decât Maria.) Reîntoarcerea pe calea religioasă se produce după corecția fizică aplicată fostului
prieten Alexandru Pălăgieșu (ce semnifică o
despărțire de trecutul pactizării cu administrația
străină) și descoperirea iubirii creștine de aproape,
în timpul unor trei zile ploiase, care cerneau tristețe
peste lume: „Se sculă în picioare şi întinse braţele,
şi deodată lacrimi îmbelşugate i se vărsară pe obrajii uscaţi, în vreme ce ochii şi buzele lui surâdeau
de bucurie. Inima îi tremura blând, împovărată de
iubire şi setoasă de a iubi. Şi pe fiece clipă simţea
tot mai desluşit rădăcinile flăcării albe în sufletul
său, pătrunzându-i toate fibrele, topindu-se cu izvorul vieţii şi stăpânindu-i fiinţa pentru toată viaţa şi
în vecii vecilor...” Este aici vorba aici, de fapt, despre regăsirea umanității pierdute din om, sfâșiată
de convenții geopolitice.
Momentul aprofundării învățăturii creștine, al
regăsirii lui Dumnezeu, se înfăptuiește în zilele de
dinaintea Săptămânii Patimilor, în timp ce lui
Apostol îi cade o carte din brațe, având ochii ațintiți
asupra crucii din turnul bisericii și asupra aceleia
de pe mormântul tatălui său. Soarta lui se decide în
Săptămâna Luminată: în noaptea de joi spre vineri
încearcă să dezerteze, sâmbătă are loc judecarea,
iar duminică este executat. Urcarea dealului spre
spânzurătoare este resimțită de condamnat drept o
adevărată „înălțare” în drumul sinelui către sine:
„Apostol şopti la urechea preotului:/ – Nici nu-mi
simt picioarele... parc-aş pluti.../ Boteanu rosti mai
tare rugăciunea, înfricoşat de cuvintele lui Apostol
care atârna tot mai greu pe braţul lui amorţit...
Urcuşul se isprăvi. Pârâul iar murmura alături,
somnoros. Lui Apostol i se părea că merge de o
veşnicie pe o cărare fără sfârşit”. Nu putem să mergem cu similitudinile prea departe, pentru a detecta
o exagerată componentă christică în sfârșitul
pământesc al lui Apostol Bologa, dar nu avem cum
să nu remarcăm importante valențe creștine printre
semnificațiile romanului Pădurea spânzuraților,
relevate, de altfel, îndestulător de critica noastră, în
cei o sută de ani de la apariție.
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memoriile lui Casanova au fost publicate pentru
prima dată la Leipzig, abia între 1826-1832, în
zece volume. Sub semnul confesiunii directe,
dar și al confesionalului, parcă pentru a juca un
renghi sorții și provocărilor acesteia, Memoriile
ce constituie „materia primă” de inspirație pentru romanul de față au fost scrise de veneţianul
Casanova în limba franceză, purtând titlul original Histoire de ma vie. Deşi autorul fusese inițial
părtaș ideii de a se adresa unui potențial cititor
contemporan (nu „profanului”, ci anume „alesei
societăţi care mă ascultă, care mi-a arătat întotdeauna
dovezi de prietenie şi în mijlocul căreia întotdeauna
m-am aflat”), în dorința expresă și vădit exprimată de
a-l educa în spiritul unui erotism rafinat și (hélas!)
productiv pe plan literar și filozofic, ele au avut o
„carieră” postumă, altfel memorabilă.
Astăzi, lecţia autoarei, care lucrează prin proiecții
și interpretări în oglinzi infidele, este pe cât se poate de
limpede, pe atât de necesară publicului: umaniştii, erudiţi prin formaţie, au preluat limbajul vulgului, uneori
programatic, alteori polemic, dar niciodată inutil.
Aceasta pentru a face vorbire, și pe înțelesul și în limbajul celorlalți, mai puțin „înzestrați” cultural, despre
adevăruri fundamentale precum viața, moartea, sensul
iubirii și al propriei existențe mundane. Căci mitul cultural al seducătorului, născut în spațiul european sub
chipul spaniol al lui Don Juan, îmbracă veșmântul limbii și al culturii accentuat senzoriale italiene prin
Casanova, rămas în universalitate drept un promotor al
libertinajului, dar și al liberului arbitru, iar ca scriitor,
deși acuzat de confrați de breaslă precum prințul De
Ligne că este „confuz” și lipsit de stil, se dovedește
extrem de vitalist, senzorial și-și pune umorul și perspicacitatea în slujba voluptăților de orice fel, chiar și
a celor estetice.
Debutând cu o „Scrisoare către fiica mea, Sofia” și
încheindu-se cu o „Încercare de ferpar”, Moartea lui
Casanova rescrie, de-a lungul unor narațiuni suculente
și rotunde epic, istoria și istorisirile celui ce avea să se

CRITICĂ

Despre profesorii care sunt mereu acolo, printre
cele mai frumoase amintiri ale studenției, nu se poate
vorbi niciodată la timpul trecut. Cu atât mai mult cu
cât lumina lăuntrică din scrierile lor reușește cumva să
treacă, printr-o subtilă și difuză disipare, în noi, mărturisitorii și moștenitorii unor gânduri, acțiuni și proiecte
pe care, la final de drum, le-am primit în dar parcă
pentru a ne onora propria viață. Pentru mine cel puțin,
Viorica S. Constantinescu, comparatistul, teoreticianul
literar şi traducătorul român, profesorul distins și rafinat al Facultății de Litere de la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, evocând prin tot ce
făcea tiparele de gândire și comportament occidentale,
Vio, cum îi spuneau apropiații, rămâne alături cu o
povață, cu o vorbă bună, cu o glumă inspirată, dar
întotdeauna cu degetul arătător ridicat, atenționândumă parcă să nu dau prea mare importanță dispariției
fizice, fiindcă o voi găsi întotdeauna acolo unde și-a
dorit să o aflăm pentru totdeauna, adică în cărțile
Domniei sale.
De această dată, ea vine în întâmpinarea cititorilor
dezvăluind o altă pasiune, aceea de a redescoperi și
reactualiza prin parodiere modele de scriitură canonică. Moartea lui Casanova (Editura Vasiliana, Iași,
2022) este un roman care nu rămâne cu nimic mai prejos decât modelul italian, în afară de rescrierea, sub
lupa actualității, a biografiei întrețesute din fragmente
de existență a unui mit cultural rafinat, mitul seducătorului. În spațiul românesc, acesta avea să reintre în
circulație după Revoluție, mai exact în 2006, când au
fost publicate la Editura Nemira, în traducerea lui
Radu Albala, Memoriile lui Casanova, un volum
(selectiv!) cuprinzând peste șase sute de pagini al faimosului autor pe care istoria și literatura, dar și procesul de decantare și romanțare hipertrofică prin care o
figură mitico-istorică ce a marcat, de-a lungul secolelor, întreaga cultură europeană (literară, dar şi artistică,
în sens larg) a căpătat proporții legendare în secolul al
XVIII-lea. Considerate, în vremea lor, licenţioase şi
puse la Index Librorum Prohibitorum, la Roma,
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nască la Veneţia (la 2 aprilie 1725) din părinţi comedianţi. Autointitulatul Cavaler de Seingalt creşte între
femei (mama şi mai ales bunica), e plăpând în copilărie, iar mai târziu, e trimis să înveţe la Padova, unde îşi
începe viaţa aventuroasă şi cunoaşte primele tribulaţii
amoroase. Viorica S. Constantinescu îl supune unui
lung şir de peripeţii picareşti – niciodată explicit erotice! –, de observaţie de moravuri şi de personaje pitoreşti, dar seducţia e exercitată de chiar versatilul autorpersonaj, care ţine să asigure cititorul, la fiecare pagină, de adevărul celor povestite şi mai ales de autoironia şi înţelepciunea practică cu care-şi reconsideră trecutul. Mare amator de femei, senzual şi hedonist,
Casanova e un libertin şi un spirit liber care nu poate
fi încarcerat, nici la propriu şi nici la figurat. La modul
figurat, spiritul său se sustrage întotdeauna referinţelor
constrictive, el evadează mereu și de oriunde, şi probabil că acesta e farmecul misterios pe care-l exercită
personajul.
Casanova vrea să-şi amuze cititorii, aleasa societate, drept pentru care el însuși se desfată, la bătrâneţe,
deprinzând plăcerea de a-și așterne în scris propria
viaţă. În alte cuvinte, autoarea romanului insistă asupra unui transfer observabil doar de către inițiați, acela
al epicurianismului din viață în scris și retur, din scris
înapoi în viață. Iată de ce vorbim acum despre asumarea unui tip particular de scriitură a rememorărilor.
Caracterul didactic și sapiențial al scrierii, dublat de
hedonismul declarat, vioiciunea spiritului care se
autoironizează, de multe ori, incriminându-și propria
şarlatanie, ca şi aerul fals-mucalit cuceresc la lectură şi
îi asigură o inedită actualitate.
Aventurierul veneţian ajuns la Paris învaţă repede
limba, dar face abateri de la gramatică, accent şi… stil,
însă se decide, la capătul unui șir de aventuri ele însele
dispuse pe o scară valorică încărcată de satiră socială,
mergând din zona celor mai sordide în zona înaltă,
spritualizantă a transcendenței șiu supraviețuirii propriei morți, să-şi scrie memoriile în franceză. De ce
oare? Și Viorica S. Constantinescu se arată curioasă și
încearcă să facă lumină în această problemă, pe care o
găsește a fi o cheie fundamentală de descoperire a adevărurilor personajului, dată fiind rivalitatea literară
seculară dintre Franța și Italia. Impresionat de supremaţia francezei, de eleganţa şi limpezimea ei, fără a se
sfii să o întrebuinţeze, Casanova are aspiraţiile unui
om de litere şi alege mijlocul de exprimare cel mai
ales şi mai răspândit, pentru a se face cunoscut, fiindcă
se teme de insucces. Casanova cochetează suficient cu
artele pentru a căpăta şi vanitatea de rigoare, deşi în

epocă primează imaginea lui de aventurier şi de seducător, iar parizienii strâmbă din nas la auzul francezei
lui impure şi la lipsa lui de fineţe, şi de titlu. Dar astăzi
am putea spune că, prin frusteţea epică, „impuritatea”
lingvistică şi lipsa lui de rigoare – care i s-au reproşat
–Casanova impune, în fond, un anumit tip de baroc,
antimanierist, asupra arhicunoscutelor rigori ale clasicismului francez.
Privind în oglinda netrucată şi stranie în care se
dezvăluie secolele „de aur” ale unor literaturi funciarmente diferite, prin romanul de față, dar și prin întreaga sa operă literară și de specialitate,m profesorul
Viroica S. Constantinescu a întrezărit și lăsat
moștenire un adevăr limpede cu care poate opera comparatismul. În efortul de a atinge (ideatic şi formal)
capodopera, artistul-somet al unei epoci, cum este cu
prisosinţă şi Casanova, devine neînseriabil. Cu alte
cuvinte, el nu mai poate fi clasat într-o categorie fixă,
în canoanele epocii sau în limitele stricte ale vreunui
curent literar, ci îşi conţine propria metanoia. Pasiunea
constantă cu care cercetătoarea a săpat în adevărurile
unor epoci pentru mulți revolute, arătând că, de fapt,
nimic nu se sfârșește și nimic nu începe cu adevărat de
la capăt în istorie, ci totul se transformă este prin
urmare dublată de curiozitatea vie a scriitoarei, nerăbdătoare să se refugieze în lumea ficțională care îi oferea un aer mai pur, mai respirabil decât cel al realității
imediate.
Înclinația spre prelucrarea textelor ne aduce mai
aproape de scriitorul „reprimat”, cum îi plăcea să-și
spună, care este Viorica S. Constantinescu, și pe care
îl putem regăsi plin de umor, savoare și farmec ironic
în paginile acestei cărți. Amintindu-ne, cu voalată nostalgie, că omenirea „se desparte de trecutul ei râzând”,
acesta așază secolul al XVIII-lea, al iluminismului și
gândirii sapiențiale, pe raftul cel mai vizibil al postmodernismului. Sofia, Henriette, alături de Voltaire sau
Jean-Jacques Rousseau populează paginile îndulcite
de autoironie, în căutarea acelui adevăr pe care hagiografiile de odinioară îl considerau de la sine înțeles,
anume că sufletul omului este „un porumbel ce și-a
pierdut perechea/ este șoimul ce dorește mâna/ pe care
să se așeze,/ este ciuta/ ce vine să mănânce din mâna
sihastrului”... Pentru toate acestea, dar și pentru altele,
pe care astăzi le voi fi trecut în tăcere, mă simt cumva
datoare să mărturisesc și eu că, înainte de toate, cea
care mi-a fost profesor și mentor mi-a predat, asemeni
lui Zorbas, o urieșească lecție: să iubesc viața și să nu
mă tem de moarte. Ad usum Delphini!
COMENTARII CRITICE
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A C T U A L I T A T E A

L I T E R A R Ã

Emanuela ILIE
Primul lucru pe care mi-a venit greu să-l ignor
citind romanul de debut al lui Florin Spătaru –
Greier de topaz, cu o prefață de Doina Ruști,
Editura Litera, București, 2022 – este solida cultură a prozatorului care, în treacăt fie spus, este un
foarte bun cunoscător și traducător din limbile
romanice. Nu e vorba doar de sutele de referințe
literare și artistice, la vedere ori abil camuflate,
care se pot relativ ușor descoperi în aproape fiecare dintre cele peste 300 de pagini ale cărții. Ci de
faptul că, inserîndu-le în diverse disertaţii ale personajelor (cîteva dintre ele, erudite în adevăratul
înțeles al termenului), transformîndu-le în pretexte pentru mici dezbateri filologice sau chiar puncte nodale într-o vastă rețea de semne și simboluri
culturale (sigur, cele mai multe asociate
sexualității), romancierul mi-a amintit de acea
melancolie a descendenței teoretizată cu ceva
vreme în urmă în excelentele studii ale Monicăi
Spiridon.
Bref, în romanul de debut al lui Florin Spătaru
am putut identifica – ca în puține alte cărţi scrise
la noi în ultimele trei decenii – ambele ipostaze
ale cratilismului, coexistente în orice operă vizibil
atinsă de „melancolia descendenţei”. Adică şi
preocuparea pentru sursele, modelele, principiile
generative ale literaturii (în special celei erotice),
şi interesul pentru desfăşurarea concretă, formală
a procesului care se întemeiază pe acele surse,
paradigme şi principii. Aș spune chiar că memoria
culturală şi conştiinţa descendenţei se imprimă la
mai multe niveluri ale acestui text pe care filologii
îl vor găsi, fără doar și poate, cu totul delectabil.
Spre exemplu, în stratul diegezei propriu-zise
– anumite personaje (Uli, Alioșa, Sayoko, speologul ș.a.) descind dintr-o cazuistică literară cu
reprezentanţi iluştri, altele (precum Artur și Eliza)
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discută competent și deloc crispat „aproape orice,
de la noţiuni obscure de hermeneutică pînă la cine
știe ce cuvînt ciudat japonez”, dezbat pe marginea
unor etimologii stufoase ori provocatoare (v.,
bunăoară, lungile digresiuni ale Elizei despre
„omniprezenta mentula”), comentează cu aplomb
și parafrazează cu entuziasm, citează copios și
interpretează fără inhibiții pasaje elocvente din
texte dintre cele mai variate (de la, să zicem, epigramele lui Marţial la Doamna Dalloway a
Virginiei Wolf sau Mary Ventura și cel de-al
nouălea regat al Sylviei Plath). Preferatul personajelor din carte rămîne, totuși, Satyricon-ul lui
Gaius Petronius, transformat de Eliza și Artur,
infatigabilul cuplu de cititori cu veleități de arheologi ai lecturii, într-o sursă nesfîrșită de analogii și
alte plăceri culturale: „Eliza se pierdea în versiuni
și în alte digresiuni, iar Artur îi admira ochii și
părul ciufulit. Zîmbea la gîndul că bătrînețea era
cea mai perfidă vrajă, iar trupul lui era înghețat și
el. Apoi Eliza trecea la altă notă obscenă: Mox et
super lectum venit atque omni vi detexit recusantem. Super inguina mea diu multumque frustra
moluit. «Îndată după aceea, înghesuindu-mă în
pat, mi-a smuls cu forța veșmîntul ce mă acoperea
și, ațîțat de pofte, s-a străduit îndelung, dar zadarnic, să-mi trezească bărbăția, pe care mult o rîvnea.» Eliza găsise ediția din 1995 a Satyriconului, tradusă tot de Cizek, un fel de răzbunare în
timp a latiniștilor față de perioada ceaușistă. Doar
că nu era complet de acord cu traducerea și îi oferea lui Artur versiuni. Cinedul pînă la urmă supsese pula flască, fără niciun efect. Artur își dădea
seama de satira subtilă a lui Petronius, să fii în
mijlocul unei orgii, dar să nu ai niciun chef, asta
da problemă. Semăna cu glumele lui Sacha Baron
Cohen dintr-un film pe care-l văzuse pe la
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Dorinel, Brüno, în timp ce fumau iarbă”.
Apoi, în planul topografiilor simbolice – a se
vedea, din această perspectivă, maniera ingenioasă în care deambulările lui Artur prin diverse
spații sunt raportate la rătăcirile unor personaje
celebre sau personalități culturale amintite fie în
lungile sale discuții cu cei pe care-i consideră
potențiali discipoli, fie în complicatele lui monologuri interioare. În fine, în planul strict formal –
și ar merita analizate, din această perspectivă,
măcar legăturile dintre zecile de trimiteri ekphfrastice și devenirea personajelor care observă și
eventual descriu operele de artă. Ori, de ce nu,
corespondențele între registrele lingvistico-simbolice şi paratextul deloc întîmplător (căci titlurile de capitole și motourile selectate din diferite
surse publicistice vechi luminează noi
semnificații ale evenimențialului pur).
Ajungînd aici, să punctez faptul că, dincolo de
prietenia neobișnuită, transformată într-o autentică legătură maestru-discipol, dintre Artur și Eliza,
în miezul narațiunii modulare din Greier de topaz
este plasată curiozitatea fremătătoare, împinsă
pînă la limita obsesiei, a lui Artur în raport cu
umanitatea de care protagonistul, ajuns la anii
senectuții, își leagă strîns existența, studiind-o cu
voluptate și acribie profesionistă, de psiholog clinician: pe de o parte, locatarii din cele două blocuri în care ajunge să locuiască (blocul propriu,
de pe Nerva Traian, respectiv clădirea de pe strada A.D. Xenopol, în care se află apartamentul pe
care i-l lasă în grijă Dorinel); pe de altă parte,
pacienții doamnei Bogdana, ale căror fișe-confesiuni, atent înseriate, îl atrag imediat pe ciudatul
colecționar de existențe care este, de fapt, Artur.
La fel ca fragmentele de confesiuni ale pacienților
ce nu ezită să își recunoască, odată cu bagajul
traumatic, și cele mai perverse fantezii, poveștile
de viață ale colocatarilor, concentrate în mesajele
telefonice, îi umplu nopțile tîrzii sau primele ore
ale dimineților bucureștene cu substitute de viață
care compensează, cumva, propriul deficit de
vitalitate existențială: „De la trei noaptea încolo
nu se mai auzea nimic. Foarte ciudat cum cartierul în care mișunau atîtea vietăți putea să pară un
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fel de cimitir. Doar cîte o salvare ce mai sfîșia
liniștea. Artur picotea. Beculețul telefonului pîlpîia, semn că avea mesaje vocale, dar acum ar vrea
să tragă un pui de somn. Pe la șase dimineața,
Cerber vine și îi linge degetele de la mîna care
atîrnă peste brațul fotoliului. Nu mai avea apă.
Artur se ridică, ia una dintre sticlele puse în colț
și îi umple bolul. Se duce pînă la pupitrul cu condica, știe că încet-încet va începe vînzoleala zilei,
dar mai are timp de cîteva mesaje vocale. Primul
e de la vecinul de la opt, speologul care e mai
mereu plecat și căruia Artur îi udă cactușii. Artur
oprește mesajul, urcă cu liftul la opt și începe să
ude feriga din colț. Ia telefonul și îl așază pe masa
din colț, apasă pe speaker și pornește mesajul”.
Ele pot fi citite, desigur, și ca forme de rezistență
faţă de asaltul unei singurătăți dureroase ori al
unei tăceri extrem de adînci, asemănătoare profunzimilor în care se pierde la un moment dat
unul dintre personajele care se confesează, aproape halucinat: „Tăcerea e un ocean cu mii de
monștri în adîncuri. Nu pot înota de frica lor, sunt
paralizat de ideea că exact în momentul în care
fac pluta, cînd mă bucur de soare, poate să intervină o gură parșivă, una care să se joace cu mine,
să mă zgîlțîie ca pe o geamandură de cauciuc. Un
cauciuc portocaliu, moale, care se lasă dus de
smucirile înfometate. Cum să rezist pe teritoriul
lui? Ce-am căutat în apă? Nu poți avea încredere
în lichid, e un șarpe mult prea curios”.
Dar adevăratul rost al tuturor colecţiilor – de
existenţe, de discursuri, de cărţi (inclusiv
poștale!) și voci narative – la care apelează Artur
le este devoalat celor două prietene, Bogdana și
Eliza, foarte tîrziu, abia după dispariţia bruscă din
scena narativă a bătrînului. Prilej pentru ca prozatorul să folosească încă un truc cu bătaie auctorială bine cunoscută. De la rudele lui Artur, Eliza
primește o cutie plină de caiete care i se par dezamăgitoare („În afară de povești, foarte puține
informații personale. Cîteva poze, dar fără Artur.
Plus un pachet cu scrisori adresate Elizei cînd va
avea optzeci de ani”). Le inventariază totuși
cuminte, în speranța unor dezvăluiri legate de
adevăratul portret interior al bătrînului de care
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este extrem de atașată. Înţelegînd, graţie însemnărilor acestuia, resorturile profunde ale legăturii
dintre Artur și „psiholoaga” vecină, tînăra se
întîlnește, în sfîrșit, cu Bogdana și, împreună, descoperă o scrisoare pe care dispărutul le-a adresato amîndurora. Dincolo de inflexiunile (auto)ironice și trimiterile intertextuale mai mult sau mai
puţin savante, scrisoarea este, bineînţeles, ușor de
citit ca un fel de legatum al magistrului scormonitor, înzestrat, brusc, și cu capacităţi vizionare: „–
Aș fi vrut să zbor cu viteza aia de-ți tremură
șuruburile în tinerețe, dar vremurile au fost altfel.
Nu pierdeți nicio rază de soare. Viața e o fluturare, trece prea repede ca să aveți timp să vă gîndiți
la moarte. Lăsați jocurile de bătrîni și colecționați
tot ce vă pică în mînă. Stoarceți viața ca un cîine
la joacă și profitați de fiecare secundă cu migala
unei pisici la soare. Eliza, îți las scrisorile pentru
versiunea ta de optzeci de ani. Bogdana, la Sankt
Petersburg vei da peste fotografia pe care o cauți.
Mi-am luat aripile de Dedal. Vă dau cu sîc din
Isarlîk”.
Nu e deloc greu să îl ghicești, și în spatele
micului joc epistolar (ca și dincolo de cîteva
secvențe confesive atribuite pacienților Bogdanei
sau anumite mesaje misterioase ale vecinilor lui
Artur), pe prozatorul Florin Spătaru însuși. Care
face cu ochiul, de altfel, nu numai cititorilor ori
cinefililor de cursă lungă și gusturi similare cu ale
sale (între altele, m-am bucurat să descopăr note
bine instrumentate la filmele unora dintre regizorii mei preferaţi, de la Hitchcock la Tarantino și
Haneke), ci și autorilor cu vocaţie, tenacitate și
background cultural obligatoriu. Dat fiind numărul consistent de trimiteri metatextuale risipite
prin carte, aș spune chiar că în centrul de rotaţie al
acestui mecanism narativ aparent centrifug este
plasat nu atît actul de a citi (fie istorii/ destine, fie
epoci culturale, fie cărţi, oricît de temerare ar fi
ele), cît actul de a scrie. Ceea ce aici înseamnă
inclusiv o splendidă (ne)risipire – de energii, fiinţe și cuvinte, din a căror alăturare unică se naște
creaţia echivalată, metaforic, cu greierul de topaz
din titlu: „Iar Eliza îi spuse lui Artur: cine ar vrea
să scrie un roman așa ar trebui să o facă, să ia un
glirarium așa cum aveau romanii pentru a îngrășa
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șoareci-alunari, adică un labirint de teracotă în
care să lase cuvinte și fragmente. Pentru că ne
risipim, aceasta e starea naturală, nu suntem
obiecte intacte, suntem cioburi. Iar cioburile pot fi
uneori lipite cu aur, așa cum o fac japonezii. Din
toate fragmentele și din toată atenția diminuată
din zilele noastre, ajungem la nopțile de vară.
Suntem insignifianți ca niște cri-criuri de greieri.
Iar Eliza își aminti de o cutie, un cub de sticlă pe
care-l primise cadou de la o colegă chinezoaică:
un greier care fusese aurit. Negru și auriu”.
Nu-i vorbă, romanul de debut al lui Florin
Spătaru se poate citi în varii moduri. Spre exemplu, ca artă a fugii nereușite, a exilului interior ori
a perfidei alunecări înspre o moarte (in)eficient
capitalizată cultural. Sau ca meditație pe marginea singurătății radicale și a nevoii irepresibile de
comunicare. Ori, de ce nu, ca poem trist al vîrstelor sau iubirilor (in)suficiente, deși motivate
livresc. În fine, ca ficțiune crepusculară a spațiilor
(interior vs. exterior, uman vs. citadin), profund,
chiar intim legate, conform unei logici recunoscute într-o pagină memorabilă: „Orașul era un corp
uman, iar noi eram sîngele”. Înainte de orice
altceva, însă, Greier de topaz este un meta-roman
ingenios – ce-i drept, unul pluristratificat și
neliniștitor, dar de cea mai bună calitate.
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Cristina SCARLAT

POEZIA CA PÂINE. CUNUNĂ DOSPITĂ
Cu Sacoul demodat, Traian Ștef ne propune o
cunună de sonete ca o cunună de pâine dospită, un
balet ritmic la roata olarului, un frământat de prescură, un bal cu umbre împletindu-se la răstimp de evi
depărtare, un joc ascuns fin în pliuri de rime aparent
la îndemâna țesătorului de sensuri. O cunună de
sonete ca un desen în covor, greu, o poveste cu
povești împletite în una. Cea a destinului, ca un fluviu cu sens unic în care se varsă firișoare de apă venite din toate direcțiile. Găsim, astfel, o „Cunună de
sonete pentru scaunul din inima de stejar”, o
„Cunună de sonete pentru sacoul demodat”, o
„Cunună de sonete pentru lumea ca voință și reprezentare a rădăcinilor agățătoare” și o „Cunună de
sonete pentru mersul cu trenul”.
NU AER NU VIS NU COCON
Ascuns în rama sonetului, ca un tablou cu măsuri
fixe, autorul ne invită în lumea lui de povești și de
umbre: „Un scaun de lemn stă singur la o masă/ I-e
șlefuit șezutul, ars spătarul/ De vremurile ce-au gustat amarul/ Și umbrele care-au rămas prin casă.” („Un
scaun de lemn stă singur la o masă”, p. 6). Lucrurile
simple, firești, cele încrustate în patina timpului ca în
veșnicie, ca poveștile din vatra satului, sunt filtrate
printr-un diapazon care mărește nuanțele și tonurile,
zigurând o cămașă în fir care arde pielea de abur a
poetului, filtrând totul diferit decât „restul lumii”.
Sensul a toate e ascuns în toate, ca firele matematic
lipite pe trupurile faraonilor din piramide: „De vremurile ce-au gustat amarul/ Se străduiesc să-mi
povestească morții Lăuntrici, privindu-mă ca hoții/
Ce-mpart ce-a dijmuit podarul.” („De vremurile ceau gustat amarul”, p. 13).
SUFLARE CALDĂ UMEZINDU-ȚI GURA. POEZIA. PRESCURA
Volumul pe care ni-l propune Traian Ștef e un
complex de figuri geometric – ritmice în ramă de
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sonet, o împletitură matematic ingenioasă, ca un
desen aparent simplu pe o ie, o altiță cu irizări de
poveste sofisticată în simplitatea-i. Un fel de poveste
a poemului, a lutăritului în valurile sensurilor, în
aluatul cuvintelor ca la roata olarului, ca în aluatul
pâinii, căutând forma încuibată: „Cu brazi și roți, dar
și o știrbitură/ E-acest tablou. Nu vezi în el culoare,/
Dar poți vedea ceva ce nu apare,/ Măsura care nu e cu
măsură.// Ce rime, vai, ca apa stătătoare,/ Ce oglindire, ca într-o spărtură,/ Finețuri așteptând lângă bordură,/ Un fâlfâit dezordonat, o boare// Să vină ca exodul
din pustiuri/ Spre colțul unde mai sunt fluturi albi /
Luându-și iute zborul dintre pliuri.// E-un loc prin
care nu mai intră gerul –/ Dar surd se mai aud cântări
de robi –/ Pe unde s-ar vedea aproape ceru.”. (p. 31).
NU. NU E SINECURA
Călător prin lume și timp, amestecând altcumva
toatele lumii, purtând în ADN-ul ființei poetice soarta
lumii de la începuturi, poetul e diferit – („În alt contur
sunt ochiul și obrazul/ Și alte tobe bat în pieptul tău,/
Și ceru-i iris oglindind topazul (…)”, p. 79) - respiră
diferit, crește diferit, se încuibează diferit în rama
lumii, acordează alte ritmuri, dansează pe alte note
decât obișnuitele: „(…) Nu caut salturi zvelte, nici nu
sper,/ Port liniștit un demodat sacou,/ Contur
nedeslușit într-un tangou,/ Cortegiu de cuvinte ce nu
pier (…)” (p. 38). Rescrie dez-vălurind sensuri,
îmbrăcându-le în altă armură, ară tarlalele evilor și
răstoarnă în brazda limbii sensuri cu seve noi: „Mai
bine schimbe-i raiului menirea –/ Nu fie consolare
pentru suflet,/ Cu mâini încrucișate, vaiet, umblet/
Supus, mătănii, așteptând venirea.// Nu liniște și
domoliri, ci vuiet,/ Nu transparențe reci, ci, caldă,
carnea,/ Să simți cum crește-n tine învierea,/ Nu apăsări și pas domol, ci svâcnet”. (p. 65).
SINE DIE
Poetul e un Don Quijote citadin în armură de
rime, întețite în bătaia vântului lumii: „Cum se tocesc
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sandalele-mi de fier…/ Nu știu de-naintez, rostogolit,
ca valul,/ Pe lângă cal, plecat, ca Sancho, bravul (…
)” (p. 45).
POEZIA CA PÂINE
Lectura volumului e lectura unui fel de poem în
poem, un poem din poeme, o înlănțuire de versuri ca
mărgelele pe fir de mătase. Împletituri de rime.
Povești care se nasc una din alta. Năvod de pescuire
minunată. Prescură și pâine, vin vechi. Un festin mai
pe la marginea lumii cu personaje cu care poetul
rezonează ca de la începuturi: „Nu caut salturi zvelte,
nici nu sper,/ Mă plimb tăcut, porcar în Odiseea,/
Rătăcitor pe mare ca mareea/ Lunatică, uitat timonier.// Sunt foarte fericit și de aceea/ Încerc în cerc
noi rime pentru cer./ Puține sunt și rare, multe – zer
(…)” (p. 49). Sau: „(…) Stau singur, tolănit într-un
răzor,/ Precum ostașul așteptând plăcinte/ (Războiul e
pierdut de dinainte),/ Sau ca un măr pe masa din
obor” (p. 63).
SINE IRA
Lucrurile importante, cele obișnuite, grelele
lumii, sensurile adânci, amănuntele la vedere, toate
sunt prinse ca fluturii zbătându-se încă vii în acul
cuvintelor: „(..) De i-am găsi și raiului un loc, / Mă
tem că fiecare l-ar vrea în bătătură, / Ori cel puțin pe
scara lui de bloc (…)” („Mai bine schimbe-i raiului
menirea”, p. 65). Sensurile sunt ascunse la vedere în
mundan, în fireștile lumii, în clipele banale: „Voința
rădăcinilor agățătoare,/ Verdeață, iederă, și vâsc, și
smirnă, / O plasă peste zidul în ruină,/ Și dincolo de
el, cu iz de cuișoare,// Din pasiuni smolite, nu blajină,/ Reprezentarea – tot ce-i nou sub soare –/
Mototolește viața-n calendare,/ Neliniștea să crească,
să mai țină (…)” (p. 73).
PRIZONIER MUNDAN
Călătoria în lume e o creștere și o descreștere, o
înaintare și pași înapoi, o dibuire a sensurilor și a drumului. Un dans palpat cu picioarele goale pe dalele
din oraș, nu în sala de bal, unde i-ar fi locul. „Eamurg albastru-n dungi de catifea…/ Cu arătări
foșnind în rochii grele,/ Cu voci rugându-se până la
piele./ Destinul nu-i în ceașca de cafea.” (p. 95).
Muritor eșuat în cămașă de Christ, măsurile fiind
nepotrivite – dar nu potrivnice! – , poetul își asumă
nevolnicia, eșuarea repetată în așteptări prea mari
pentru cât poate lumește duce un muritor: „(…)
Minciună mi se pare tot ce sper,/ Prinsoare pe un cal
mai nărăvaș/ Decât e flacăra din lemn de cer (…)”
(„Miros de trandafir, înțepătura”, p. 87). Și „Răstimp
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sublim și plin de încântare…/ Ai vrea să-ți fie cel din
urmă vis./ Dar cum să treci mai bun în paradis/ Când
amintirile-ți rămân datoare?” (p. 91).
CIUTURI. MORI DE VÂNT. TANGOU
Vrednic ucenic al lui don Quijote, în armură de
tangou, scuturând ciuturi și fluturând rime citadin,
poetul decupează o ilustrată nu strident anapoda, ci
tridimensional diferită vremurilor: nu e un timbru
corect aplicat pe un plic, ci o epistolă rătăcită din alte
veacuri la destinatari care și-au schimbat nu doar
adresa, ci și galaxia: „Contur nedeslușit într-un tangou,/ Un corp descoperit a nu știu câta oară./ Lucios
pânze-ți-arată și-nfășoară/ Perfecțiunea unui bibelou”. (p. 53). Bibelouri. Mai știți cum sunt?
Dincolo de formele în care țesătorul / croitorul
încearcă să-și încapă altița și ia, și costumul de soldat,
și rochia de bal, deși, poate, pe alocuri, asocierile de
cuvinte par – nu forțate – ci (voit?) în contratimp cu
tiparele vremii, ceea ce iese în imaginea conturată de
texte prin lectură este seva unor rădăcini adânc înfipte într-un destin special – căci cum altcumva ar putea
fi destinul unui poet, dacă nu special?- , o strânsoare
a hățurilor pe crupa calului lui don Quijote, o forțare
a valurilor care, alunecoase, trebuie, musai, să încapă
în formele și granițele impuse de creator - poetul. Și
scoase la lumină precum prescura. Precum vinul din
bobul de strugure. Precum apa în ciutură. Și mai
departe, destinul lor depinde de cei care le gustă.
Prescura. Vinul. Apa din ciutură.
VÂSLAȘ
Traian Ștef e un vâslaș într-un timp cu măsuri
nepotrivite. Dibuind malurile prezentului, i le conturează ca un croitor care, învățat să coase altițe și costume de bal, e nevoit să decupeze haine de soldat,
fiindcă așa sunt / cer vremurile. E ca un fluture zbătându-se între ferestre imense filtrând lumina, căutând ieșirea direct, în ea.
Forma ramelor de tablou înscrie un eșafodaj labirintic, un text de / din texte, într-o hermeneutică specială. Vâslaș prin contururile lumii, ca albina în fagurele pe care-l construiește și-l umple cu miere, poetul
se caută și se redefinește în marginile între care e
nevoit să respire. Într-un sacou demodat, purtând cu
el amintiri și povești care se cer spuse / scuturate
lumii.
________________
Traian Ștef, Sacoul demodat, Editura Junimea, Iași,
2021.
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Adrian G. ROMILA

Cartea de debut a Lavinicăi Mitu (numele însuși e
mitologizat înăuntrul ei, inclusiv cu acel hipocoristic „c”
care pare important în jocul ficțiunii) cuprinde scene disparate de viață personală, de la copilărie la maturitate.
De fapt, în Bărbatul fără cap (Polirom, 2022) avem dea face cu 21 de proze scurte, interconectate necronologic
într-o rețea autobiografică, într-un traseu foarte larg care
se desenează sinuos între momentul intrauterin și capătul existențial opus. E vorba de instantanee care merg
aleatoriu de la momentul în care naratoarea-personaj, în
stare de făt, simte alunecările pixului cu care gravida îi
scrie direct pe burta umflată viitorului soț, până la statutul de mamă care-i citește povești propriei fetițe.
Perspectiva e și ea variată, de la cea naivă a copilei care
traduce într-un mod specific aspectele crude ale cotidianului până la cea matură a femeii care caută să-și gestioneze memoria încărcată de traume. Din multe puncte de
vedere, proza Lavinicăi Mitu amintește și de Băiuțeii lui
Filip și Matei Florian, și de Cum mi-am petrecut vacanța
de vară a lui T.O. Bobe, și de Părinți a Dianei Bădica,
dar și de bucățile la limita sociologiei din povestirile
regretatului Sorin Stoica. Cu un adaos de psihanaliză, în
filigran, la autoarea de față. Există, în acest sens, o
tradiție a prozei noastre recente, care a folosit din plin
atât prospețimea narațiunii copilărești (mai ales când ea
se aplică pe lucruri „serioase”), cât și realismul atât de
ofertant al detaliilor multisenzoriale.
Dincolo de aspecte colorate ale vieții în mediul rural
oltenesc, înainte și după 1989, dincolo de avatarurile traiului într-un apartament strâmt, de relațiile cu prietenii,
cu rudele, cu vecinii, dincolo de varii tipologii și de mici
povești de viață, memoria naratoarei se concentrează pe
disfuncționalitățile raporturilor dintre părinți și copii.
Atașamentul aproape inexplicabil pentru un tată vagant,
brutal, alcoolic și iresponsabil, și, implicit, admirația
ambiguă pentru o mamă care și-a asumat până la capăt
statutul ingrat sunt, astfel, principalele borne ale povestirilor din volum. Concepute autoscopic drept self-therapy, adică un fel de confesiune țesută pe sărite, cele 21 de
bucăți se deschid, semnificativ, cu două episoade ale
unor ședințe de psihologie în grup. În prima, La șase fix,
patologiile femeilor implicate devin pretexte narative și

concep procesul de vindecare numai prin conștientizarea
analogiilor și neapărat prin lectura celorlalte, adică prin
exercițiul unei exorcizări alteritare: „Voi sunteți bolnave
pentru că ei sunt bolnavi. Ei sunt bolnavi pentru că voi
sunteți bolnave. Voi ascultați poveștile voastre spuse de
voi sau de ele. Plângeți mult și din când în când vă
încurajați spunându-vă că așa a vrut Dumnezeu. Și că
trebuie să fiți recunoscătoare pentru boala voastră. [...]
Celelalte veți veni în continuare aici în fiecare miercuri
la ora șase fix. Sau cu douăzeci de minute mai târziu. Vă
veți aminti, veți plânge, vă veți promite și vă veți minți.
Veți citi despre femei ca voi, vă veți regăsi în poveștile
celorlalte, veți ofta pentru ele și pe drumul spre casă vă
veți gândi că poate nu sunteți atât de bolnave pe cât ați
crezut. Veți intra în biserici doar la nunți și botezuri și
veți primi din când în când mailuri cu cărți în format
PDF despre iertare”. În a doua povestire, cea care dă și
titlul volumului, metafora tatălui decapitat nu-i altceva
decât substitutul unui paricid, un substitut psihanalitic și
totodată metaliterar - produs textual al legăturii profunde
cu un părinte care n-a lăsat loc niciodată unui portret
unitar, unei amintiri plăcute: „L-am omorât până am
obosit. Până când cele două migrene din fiecare lună au
devenit una singură. Și atunci am intrat în prima librărie
pe care am văzut-o, mi-am cumpărat cea mai grozavă
agendă pe care o aveau, m-am așezat pe o bancă în stația
de tramvai și am continuat să scriu: «îmi iubesc capul,
îmi ucid tatăl»”.
Testimoniu intens literaturizat al unui defectuos
raport afectiv, volumul Lavinicăi Mitu sugerează încercarea scrisului vindecător, singurul posibil, singurul eficient pentru obținerea iertării și a împăcării definitive.
Termenii de dicționar presărați la tot pasul, printre rânduri, fac și ei parte din aceeași încercare de a găsi repere
stabile în arhiva unei memorii franjurate și alunecoase.
Copiii și părinții sunt personajele principale ale acestui
mic dicționar familial cu întâmplări de tot felul, când
absurde, când dramatice, când amuzante. Cu o voce de
narator exersat în spate, el a devenit, până la urmă, o
remarcabilă carte de debut.
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L I T E R A T U R A

A Z I

Ioan LASCU

ROZA VÂNTURILOR

Aserțiunea că existența lui Marin Preda se
suprapune peste opera lui i se potrivește exemplar scriitorului, despre care Eugen Simion a
scris, între multe altele, că „...istoria vieții sale
este, de fapt, istoria operei sale.”
Cu toate că a fost un scriitor de prim plan
binecunoscut liderilor regimului comunist,
Marin Preda, ca mai toți confrații de atunci, a
fost fără încetare urmărit de poliția politică. Sau
tocmai de aceea: fiind o personalitate notorie a
vremii, scriitorul avea o putere de influențare a
opiniei publice de netăgăduit. Și nu numai a opiniei publice, a numeroșilor lui cititori, ci și a
multor colegi de breaslă care îi prețuiau opera și
personalitatea. Romanul Delirul, de pildă,
publicat în 1975 în două ediții (125.000 de
exemplare!), a făcut mare vâlvă nu numai în
mediile scriitoricești și publice din România, ci
și în presa și mediile editoriale din străinătate:
Franța, Republica Federală Germania, Italia, Uniunea
Sovietică, ecourile reverberând până în Statele Unite
ale Americii. De o faimă similară a avut parte și tripticul Cel mai iubit dintre pământeni (1980). Aceste ultime romane publicate antum s-au bucurat de popularitate tocmai pentru faptul că abordau cu îndrăzneală
aspecte din istoria postbelică considerate tabu de către
propaganda statului totalitar. În Delirul figurează episoade legate de dictatorul Ion Antonescu, de mișcarea
legionară, pasă-mi-te cu voie de la stăpânire și cu
acceptarea condiției de a introduce în țesătura epică și
un anume personaj, Nicolae Masă (?), sub chipul căruia se ascundea chiar adolescentul de odinioară, Nicolae
Ceaușescu. În Cel mai iubit dintre pământeni, protagonistul, Victor Petrini, fusese deținut politic osândit la o
pedeapsă de muncă silnică executată în minele de
plumb de la Cavnic. Or despre reprimarea
intelectualității, despre foștii deținuți politici și despre
ororile perioadei staliniste se știau lucruri vagi, mai
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degrabă din zvonistica ce circula printre oamenii
obișnuiți până în 1990. Pe deasupra erau acreditate versiunile oficiale despre „dușmanii poporului”, despre
„deviaționiștii de dreapta” sau despre „grupurile teroriste” și „bandiții din munți” cu destule șanse de a fi
crezute de o parte a populației care-i accepta pe
comuniști.
În volumul Marin Preda. Un portret în arhivele
Securității (Editura Muzeul Literaturii Române,
București, 2015), Ioana Diaconescu a cercetat, „în mai
multe rânduri, dosarele Marin Preda aflate în Arhivele
CNSAS.” A descoperit că autorul Moromeților a fost
urmărit în perioada 1952-1979. A făcut acele eforturi la
îndemnul lui Eugen Simion (E.S.), cel care a fost convins că:
„Dosarele întocmite de Securitate dovedesc, în
mod indiscutabil, că marele prozator n-a fost deloc un
spirit comod pentru regimul totalitar și că toți adversarii săi, vechi și noi, s-au înșelat în privința comportamentului său. Marin Preda n-a fost deloc un «nomenclaturist», un răsfățat al regimului, a fost, dimpotrivă,
un creator cu o conștiință morală solidă, un spirit – cum
i-am zis odată – stabilizator și, spre sfârșitul scurtei
sale vieți, devenise o veritabilă conștiință națională
într-o istorie grăbită, confuză și brutală.” Concludent,
pe de-a întregul lămuritor în ce privește condiția lui
Marin Preda pus sub lupa Securității.
Ioana Diaconescu a descoperit și citit zeci și zeci de
documente de urmărire, organizate în mai multe
secțiuni, în funcție de „obiective”, în principal trei la
număr: Obiectiv „Scriitorul”, Obiectiv „Editorul” și
Obiectiv „Marin Preda” sau ”Preda Marin”. Ultima
parte a volumului Marin Preda. Un portret în arhivele
Securității adună laolaltă „Rapoarte, note, referate
etc.” (Securitate & Direcția Generală a Presei și
Tipăriturilor), precum și „Corespondență interceptată,
supravegheată, raportată, comentată, adnotată de către
diferite servicii din cadrul Ministerului Afacerilor
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Interne.” O puzderie de informatori, unii scriitori
apropiați ai lui Marin Preda, roia în jurul lui.
În capitolul Marin Preda, urmărit de Securitate,
parte din volumul monografic Marin Preda. Portret
între oglinzi, Stan V. Cristea face trimiteri mai întâi la
Cartea Albă a Securității. IV: Istorii literare și artistice: 1969-1989 redactată sub coordonarea lui Mihai
Pelin (1996) și apoi la volumul alcătuit de Ioana
Diaconescu. Istoricul literar teleormănean a avut curiozitatea de a configura cel puțin o parte din rețeaua
informativă ticluită de către Securitate pentru monitorizarea permanentă a scriitorului și directorului Editurii
„Cartea Românească”. După două tabele existente în
arhive este inserată o listă, unde informatorii sunt
notați cu nume conspirative, este vorba de „Anatol
Nicolae, Ion Stere, Ioana Severin, Șoimu Dan și Pop
Mircea, dar mai sunt și alții (Olteanu, Fălticeanu,
Gheorghiu; sau: Artur, Vlad, Savin, Paul, Cornel. Ori:
Ilie Petruț, Tudor Marin, V. Teodorescu). Pe Anatol
Nicolae sau Artur îl putem identifica cu Ion Caraion,
după cum ne ajută volumul lui Mihai Pelin, «Artur».
Dosarul lui Ion Caraion” din 2001. Anatol Nicolae sau
Artur, nume conspirative ce-l „criptau” pe Ion Caraion,
„cel mai zelos turnător”, se găsesc sub note informative etichetate drept revanșarde, denigratoare sau abjecte, unele percepute ca atare chiar de cadrele de securitate care le primeau. Tot Stan V. Cristea face
observația, de altfel ușor de sesizat, că „Ioana
Diaconescu nu-i deconspiră pe agenți (nu face acest
lucru nici în cazul bine cunoscut al lui Ion Caraion), și
asta fie pentru că nu i-a putut identifica (sau a preferat
să nu-i identifice), fie pentru că nu a avut voie să o
facă, oricum însă câțiva dintre ei par a fi scriitori sau
critici cu talent, din imediata apropiere a lui Marin
Preda, inclusiv de la Editura «Cartea Românească» sau
din cercul acesteia.” (Stan V. Cristea, op. cit, p. 262; v.
și supra). În ce mă privește înclin să pariez pe discreția
Ioanei Diaconescu.
Din multitudinea de documente operative de urmărire, unele asemănătoare sau repetabile până la confuzie, se desprind în general motivațiile și țintele
operațiunilor: prevenirea sau combaterea atitudinii
„dușmănoase” a obiectivului, împiedicarea asocierii cu
alți scriitori pentru a acționa împotriva susținătorilor
politicii ceaușiste în cultură și literatură, urmărirea și
bulversarea până la anihilare a relațiilor lui Marin
Preda cu personalități și foruri din afară, în primul rând
din Occident. Dn grupajele plasate sub genericul
„Scriitorul” se vede cum era supravegheată activitatea
de creație, încercările de promovare în străinătate, în
special în Franța, evenimentele controversate iscate în
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jurul unor opere precum Risipitorii, Martin Borman
sau Delirul. Din rapoartele livrate de informatori reiese
și prestigiul de care se bucurau creația și personalitatea
lui Marin Preda, sunt depistați și aliații și adversarii
scriitorului, sunt narate conflictele din interiorul
Uniunii Scriitorilor. Revelator, între atâtea altele, este
Documentul nr. 26 din prima secțiune, datat 26 septembrie 1966. A fost furnizat de agentul „Anatol Nicolae”
alias Ion Caraion, care-i avusese oaspeți pe Marin
Preda, Ov. S. Crohmălniceanu, Nina Cassian, Al. I.
Ștefănescu și Georgeta Horodincă. În 23 septembrie
1966 aceștia participaseră la sărbătorirea a două decenii de la apariția revistei Contemporanul. În esență,
agentul observă lipsa unui „atașament sincer față de
ideea comunistă”, deși unii dintre cei prezenți, mai ales
Ov. S. Crohmălniceanu și Nina Cassian serviseră cu zel
politica partidului comunist în anii ’50. La momentul
respectiv, cei doi „socotesc că de fostele lor convingeri
comuniste și contribuții la succesul politic în cultură al
socialismului nimeni nu mai ține cont.” Nina Cassian
se revolta împotriva unor slugi comuniste „ca Nicolae
Moraru, Traian Șelmaru, Mihai Novicov, Veronica
Porumbacu sau Ion Mihăileanu, care ani de zile au
«somat-o să scrie «porcării», asigurând-o că «asta e
bine pentru partid», i-au batjocorit credințele, tinerețea,
idealurile.” (op. cit., p, 86). Ov. S. Crohmălniceanu a
vorbit despre falimentara literatură realist-socialistă ce
urma să fie înlocuită de falimentara „literatură a realismului național socialist”. Vectori: „Eugen Barbu și Ion
Lăncrănjan [...], mult mai periculoși decât au fost la
vremea lor (și firește decât sunt azi) Mihai Novicov,
Traian Șelmaru, Ion Mihăileanu, Veronica Porumbacu
etc.” (ibid., p. 87).
Între cei doi are loc și o dispută cu învinuiri reciproce pentru greșelile din trecut: „Nina Cassian îi
aduce, însă aminte, lui Crohmălniceanu că el a avut
vreme de 7-8 ani o serie de posturi, de satisfacții morale și materiale, de munci de răspundere și de încredere,
«prin care a contribuit la porcăriile din trecut cu
prisosință».
Ov.S. Crohmălniceanu o învinuiește că vrea «să
pozeze în victimă» și să-și «mitizeze tinerețea», când
ar fi putut foarte bine să aibă capul pe umeri și să vadă
ticăloșiile care se petreceau și pe care, adaugă el, «tu le
cântai, eu le lăudam, Al. I. Ștefănescu le publica la editură» ș.a.m.d.” (id.).
Astfel de rapoarte informative ce sunt parțial și
documente de veritabilă istorie literară se întâlnesc
relativ frecvent în volumul Ioanei Diaconescu, mai cu
seamă cele ce gravitează în jurul romanului Delirul.
Deși unele relatări sunt răuvoitoare, probabil din invi95

dia informatorilor scriitori, totuși se strecoară în ele și
anumite constatări pozitive precum în Documentul nr.
1 din secțiunea III. Documente pe marginea romanului
„Delirul” (A se vedea capitolul penultim, Rapoarte,
note, referate etc. ale Securității, ale Direcției
Generale a Presei și Tipăriturilor privind scrierile lui
Marin Preda). În documentul menționat se spune, printre altele: „Criticii, în discuții particulare, susțin toți că
este un roman slab din punct de vedere artistic, care
(sic!) din punct de vedere al conținutului încearcă o
reabilitare a lui Ion Antonescu și a legionarilor. […].
Nicolae Manolescu a spus că Preda a dat romanul în
manuscris lui Eugen Simion și lui Ov. S.
Crohmălniceanu, n-a respectat nici una din observațiile
lor, că romanul e ratat și că de ce nu poate înțelege
Marin Preda că și contestarea poate contribui la succesul unei cărți. […].” Așa o întoarce ca la Ploiești informatorul „Gheorghiu” la 21.05.1975. Explicația este
clară, deși nesubliniată în raport: „...lipsa unei viziuni
istorice coerente asupra evenimentelor și implicit lipsa
unei viziuni marxiste.” (cf. loc. cit., pp. 458-459).
Fără să vrea neapărat să aibă dreptate („...și contestarea poate contribui la succesul unei cărți.”), informatorul a anticipat ceea ce a urmat. Mai întâi romanul a
fost contestat „cu hotărâre” în Literaturnaia Gazeta
sub semnătura unui pretins K. Savin. O replică în apărarea lui Preda, semnată de Ov. S. Crohmălniceanu, a
fost tipărită în România literară. La sfârșitul lunii mai
1975 (nota informativă e datată 30.05.1975) trei ziariști
sovietici au vizitat redacția Editurii „Cartea
Românească”. Marin Preda nu a fost prezent la
discuțiile purtate cu cei trei „intruși”, dar a delegat pe
Mihai Gafița și pe Gheorghe Iacob din conducerea editurii. Unul dintre musafiri, N.V. Bannikov, a catalogat
articolul din revista moscovită drept „O prostie!”.
Altul, Anton Grăjdieru din Chișinău, a declarat că
acolo „romanul e cunoscut […] și că tot ce știe el privitor la carte e că toți sunt de acord cum sunt puse problemele. Că e cunoscut articolul din «Literaturnaia
Gazeta» pe care toți, cu câți a vorbit el, îl socotesc o
necuviință, «o porcărie»...”. (ibid., p. 461).
În Documentul nr. 3 sunt consemnate opiniilor
câtorva scriitori realmente valoroși asemenea lui
Eugen Barbu, A.E. Baconski, Ion Negoițescu, Mircea
Ciobanu, Nicolae Carandino, Alexandru Paleologu,
Nicolae Manolescu. Aprecierile sunt în general favorabile dacă dăm credit cât de cât obiectivității informatorului. Eugen Barbu recunoștea că „fondul cărții [...]
este bine orientat politic și are lucruri valoroase, întrecând chiar așteptările.” Mircea Ciobanu opina, între
altele, că „În roman se spune adevărul mai nuanțat
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decât în cărțile de cititre, chestiuni cunoscute altfel
decât în textele actuale.” Alexandru Paleologu risca o
părere curioasă, puțin hazardată, cum că „lumea nici nu
se preocupă să citească romanul, vrea să-l aibă ca
dovadă oarecum oficială că spiritul național a apărut în
continuare în regimul actual [...]. Cartea se trimite și în
străinătate pentru a duce și acolo, la românii plecați pe
diferite căi, vestea unei apărări a unei poziții românești
într-un moment istoric ca cel de azi.” (pp. 465-467).
Doar opinia lui Nicolae Manolescu este net diferită.
În afară de Literaturnaia Gazeta, în alte două
publicații au apărut articole despre Delirul. Revista
germană Der Spiegel găzduia, la 30 iunie 1975, un text
nu prea măgulitor a cărui versiune românească se
găsește în Documentul nr. 5 (traducere: Arnold
Hauser). Subiectul era atacat direct, în parte tendențios,
în parte pozitiv, așa cum era perceput de ziaristul german: „Dictatorul de război și prietenul lui Hitler,
Antonescu este reabilitat epic – pentru că el luptase
împotriva rușilor. ” (p. 474). Acceptul implicit al regimului era pus pe seama compromisului referitor la personajul episodic Nicolae Masă: „Șeful partidului,
Ceaușescu, sprijină această carte controversată prin
tăcere mai mult decât prin vorbe. Ceaușescu prin romanul lui Preda intră în literatură: el însuși apare în carte
codificat.” (p. 477). Într-o publicație italiană nespecificată a apărut, în aceeași perioadă, articolul analitic intitulat, Un român îl reabilitează în România pe dictatorul fascist Ion Antonescu (Documentul nr. 9). Delirul
este categorisit dintru început drept „Un roman fascist
[…] nu lipsit de pagini deosebit de explozive..., [roman
care] n-ar fi fost publicat fără o autorizație specială
superioară.” (p. 485). În urma unei vizite la redacția
Editurii „Cartea Românească” ambasadorul de atunci
al Germaniei Federale la București i-a remis lui Preda
„trei noi articole apărute în presa germană. Cel apărut
în «Frankfurter Allgemeine Zeitung» avea să fie transmis la radio «Europa liberă» în seara de 29 august.”
Nota informativă era datată 9 09 1975 (pp. 488-489).
Astăzi, cu nici două luni înainte de împlinirea a 100
de ani de la naștere, se știe aproape tot despre viața
„secretă” a lui Marin Preda, petrecută chiar de la debutul din 1948 (cu Întâlnirea din pământuri) sub dictatura comunistă. Urmărirea operativă timp de aproape trei
decenii nu l-a intimidat, ci dimpotrivă, a făcut din el
„un Marin Preda neînfrânt, curajos, devotat față de
meserie și mai ales față de confrații pe care îi respectă
în secret mult mai mult decât ar fi făcut-o vreodată în
mod vizibil”. Este concluzia Ioanei Diaconescu remarcată (și) de Stan V. Cristea, o concluzie nu neapărat
apoteotică, ci pe deplin justă și meritată.
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Alexandra RUSCANU
Generația optzecistă, considerată un adevărat
regal al postmodernismului liric românesc, a reprezentat, pe bună dreptate, un fenomen unic și
însemnat în evoluția literaturii noastre. Nume
remarcabile răsună și astăzi, prin contribuțiile lor,
atât în critica literară (Nicolae Manolescu), cât și
în proză (Mircea Nedelcu, Mircea Cărtărescu,
Sorin Preda, Cristian Teodorescu) și poezie
(Magda Cârneci, Nichita Danilov, Florin Iaru,
Mariana Marin, Cassian Maria Spiridon ș.a.m.d.).
Valeriu Stancu este un alt poet optzecist a cărui
activitate literară nu încetează deloc, publicând,
chiar mai mult, în afara spațiului românesc, bucurându-se de aprecieri la nivel internațional, cu precădere în spațiul francez. Definitorie pentru estetica lui Valeriu Stancu este „remodelarea” optzecismului, reconfigurându-l și transpunându-l într-un
discurs poetic actual, specific liricii secolului al
XX-lea., așa cum se observă și în cea mai recentă
apariție editorială a sa, armurier de curcubeie
(CRONEDIT, 2018).
Volumul de poeme începe cu o scurtă dedicație
Marianei, „cu nețărmurită dragoste”, transformându-se treptat într-o colecție de epistole lirice, adresate prietenilor săi: „neprețuitului prieten Ioan
Mititelu”, „lui Nero”, „dragului prieten...” ș.a.m.d.
Nu de puține ori întâlnim aceste formule de adresare, ceea ce contravine ideii singularității, sentimentului de solitudine al poetului. Spre deosebire
de alți poeți, Valeriu Stancu nu este cuprins de
nebuloasa singurătății și angoasei. Poetul se bucură de un spectru larg de personalități în viața sa, ce
îi oferă posibilitatea de a scrie constant. Există,
totuși, și pasaje lipsite de un receptor specific, însă
chiar și în cazul acel solilocvii, destinatarul este
însuși poetul. Valeriu Stancu se dedublează în plaCONVORBIRI LITERARE

nul liric, după cum vedem și în azi bate inima-n
statui: „lui Valeriu Stancu”.
Afinitățile elective se răsfrâng ostentativ în
poetica lui Valeriu Stancu prin câteva trăsături
esențiale definirii universului său liric: fragmentarismul, teme, motive și convenții reinterpretate și
actualizate, prezența unui ludic existențial, ironia
și parodia ca arme primordiale, intertextualitatea
prin care aduce în actualitate nume și opere clasice, demitizarea a ceea ce postmodernismul mitiza,
un livresc asumat și copleșitor. Am menționat adineauri de intertextualitatea ca strategie de
resurecție a marilor valori literare (și nu doar
românești). Dante Maffia consemna în prezentarea
volumului de poeme, pe coperta a IV-a, în felul
următor: „Valeriu Stancu e un creator care se mișcă
în toate direcțiile și înfruntă temele universale care
au fost atît de dragi poeților și, ca să dăm și câteva
exemple, să-i numim pe Pindar, Hölderlin, Rilke”.
Se observă în armurierul de curcubeie, de fapt, o
relație de comunicare între poet și marile nume ale
literaturii, refuzând în mod categoric modelul
pastișei, în favoarea plasării acestora într-o sferă a
spiritualității și a valorilor.
Astfel, Valeriu Stanciu se declară un adept al
valorilor durabile, afirmație incontestabilă pentru
oricine lecturează cu atenție opera sa lirică. Tema
iubirii, care ar putea părea epuizată de către
romantici, se concretizează, în acest sens, în mai
multe dintre poeziile lui V. S., ilustrând, ca la
Eminescu, imposibilitatea incisivă a uniunii cu
ființa iubită: „Puteam să fim – printr-o minune –/
Iubirea însăși, dar n-am fost/ Și-i prea tîrziu să
putem spune/ Nuntirii că-i vom da de rost.” (balada nuntirii în vreme de rugă). Asemeni romanticilor, Valeriu Stancu oferă iubirii o perspectivă idea97

lizată, absolutizând dragostea. Durerea plecării
iubitei este anticipată și verbalizată și în câteva
dintre rugile poetului: „Iubita mea ca un potir de
floare,/ Ca un preablînd și neștiut poet,/ Cînd ai să
pleci, să te-nstrăini încet,/ Ca să nu simt cum lipsa
ta mă doare!” (rugă de străin). Sentimentul de
iubire este transcendental aici, depășind limitele
corporalității fizice, intenția eului liric fiind aceea
a contopirii într-o singură ființă cu iubita: „și-n
noaptea nesfîrșită ca o moarte,/ să te iubesc cum nam iubit nicicînd,/ ca să renasc în trupul tău plăpînd/ cînd, neștiut, eu voi pleca departe/ în noaptea
nesfîrșită ca o moarte...” (tîrgul de nopți).
Ca specie predilectă, Valeriu Stancu tinde către
baladă, fapt învederat chiar și din publicațiile anterioare (balada sărmanului pescar, Editura
Cronica, Iași, 2010). Armurier de curcubeie ne
oferă o suită amplă de balade, baladescul devenind
o tendință a universului său liric. Sub o formă în
aparență vetustă, însă reîmprospătată, poetul reactualizează miturile: „Pianul așteaptă un pianist;/ Pe
luciul lui, un trandafir și-un Crist// Priveau cum
peste clase se-nserează;/ Era prea cald și trandafiru-n vază// Se risipea ca tunetul în ploi;” (balada
roșului trandafir).
O altă coordonată definitorie liricii lui Valeriu
Stanca este raportul cu sacrul și divinul. În acest
sens, se remarcă o explorare a motivului căderii
luciferice, așa cum este el redat de către literatură.
Relația cu sacrul se îndepărtează drastic de paradigmele teologice. Cuvântul capătă valențe divine
pentru poet: „Am intrat și eu, Iisuse,/ în Ierusalim./
Am intrat răstignit în Cuvînt.” (crucificion).
Obsesia „cuvîntului care n-a fost scris” (gînd
monocord) împânzește poezia lui Valeriu Stancu.
Nelipsite sunt și dialogurile interogative cu esența
divină: „Îl întreb doar uneori pe Dumnezeu,/ atunci
cînd se învolbură/ mirul în sevele cedrilor:/ de ce
le-ai mai dat, Doamne, lumină,/ dacă le-ai luat aripile?” (sofism duminical). Armurierul de curcubeie ne oferă și o listă relativ extinsă de rugi care
cuprind un sentiment de rătăcire: „M-au învățat
părinții-n rugăciune/ Să-ți spun ce vreau, că ai un
suflet bun;/ Dar din ce-aveam odiniar’ a-ți spune/
Azi, Doamne, nu mai am nimic să-ți spun.” (rugă
păgînă). Într-un astfel de cadru al derizoriului
existențial și spiritual, poetul se retrage în poezia,

găsind astfel un mod de redempțiune: „Ții minte
cînturile-acele/ De care astăzi te ferești?/ Înstrunăți coarda, menestrele,/ Și veșnicește-mă-n
povești!” (noaptea risipită-n stele).
O figură aparte care se perindă printre poeziile
lui Valeriu Stancu este, dincolo de imaginea iubitei, este cea a mamei ocrotitoare. Poem pentru
mama este unul dintre textele lirice ce ne
înduioșează fără limite. Poetul se destăinuie și ne
comunică faptul că poemul a fost scris în vara anului 1983, pe când avea „vîrsta lui Iisus”, bolnav de
hepatită, aflat pe patul Spitalului „Izolare” din Iași.
În fața unei boli de-a dreptul înfiorătoare, Valeriu
Stancu simt nevoia puternică de a așterne pe hârtie
câteva cuvinte nemaispuse mamei sale și care au
rămas tainice până la publicarea poemului: „Deși
îmi ești de toate mai presus/ Și-am scris poeme
pentru-o lume-ntreagă/ Eu niciodată, mamă, nu țiam spus/ Cît mi-e lumina vieții tale dragă!” (poem
pentru mama). Nu este singura „epistolă lirică”
adresată mamei. Ne atrage atenția și scrisoare
mamei, un poem în care se simte influența goetheană: „Ți-aș scrie, mamă, cine să citească?/ Pe
ochi ți-au adormit păduri de iască...”. Poemul este
o celebrare a reîntoarcerii din neființă, într-o
manieră ce amintește de Eminescu: „Ți-aș scrie,
mamă, cu cerneală vie/ Cu sîngele ce mi l-ai dat țiaș scrie!”.
Imaginea mamei pierdute acționează ca un trăgaci ce deschide un univers al copilăriei paseistic
despre care Valeriu Stancu scrie asumat: „Ce lunatici ochii îmi erau/ înainte de lacrimă,/ ce rouri
pașii/ înainte de cădere... [...] Doamne, ce minuni/
se cuibăresc în sufletul mamei!” (copilărind, copilărind...) sau „Nani-nani, dormi, iubire,/ În cămașa
lui de mire// Îngerul ce te veghează/ Are veșnic
pleoapa trează// Dar tu dormi! În rugăciune/
Despre tine îi voi spune” (cîntec de leagăn).
Poemele lui Valeriu Stancu ce compun armonios volumul armurier de curcubeie reconfigurează o dimensiune heraldică, melancolică, resemnată. Poetul este un „elegiac iubitor de absolut” și de
valori ce excedează limitările temporale și ilustrează un inefabil specific universului liric al poetului,
în căutarea persistentă a idealului frumuseții sub
toate formele sale de concretizare.
L I T E R A T U R A
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Maria-Ana TUPAN
Expresia germană „als ob”, ca și cum, apare în titlul
unei cărții, Die Philosophie des als ob (Filosofia lui
„Ca și cum”) publicată de Hans Vaihinger în 1918. În
acea perioadă a funcționalismului și pragmatismului,
toată știința umanității era considerată a consta din
ficțiuni. Toate conceptele, nu numai în artă, ci și în
matematică, etică, jurisdicție etc. erau privite drept
ficțiuni. Vaihinger ducea la ultimele consecințe
deconstrucția metafizicii în metafore de către Nietzsche
sau deconstrucția logicii în hermeneutică de către
Heidegger. Ne-am amintit acest istoric citind volumul
Infectat cu iubire de Ionuț Caragea, constând din transferuri metaforice de la ceea ce este la ceea ce ar putea
fi ca un echivalent poetic. „Ca și cum” se ipostaziază în
metaforă, dar și comparație sau alegorie. Conform insolitei ontologii, existența apare ca un spasm ce întrerupe
eternitatea alegoriei. Numai imaginarul, memoria și
limbajul poeziei mai erau semnificante pline, asemeni
ideilor platonice. Ce se întâmplase cu lumea la care ne
raportăm zilnic ca existând cu adevărat? Aceasta părea
înghițită de neant sau pe punctul de a cădea pradă unei
boli universale, care nu se reducea la cohorte de morți,
ci infectase întreaga umanitate. Precum domnitorul
Caragea, poetul trăia excepționalul – cel dintâi, epidemia de ciuma, în vreme ce tizul său de la intersecția
mileniilor, cu toate conotațiile ei apocaliptice, vedea al
patrulea călăreț, Moartea de covid, cu masca pe față,
mai înspăimântătoare decât scheletul cu trident din gravura celor patru călăreți ai apocalipsei lui Dürer. În
acest sfârșit de lume, poetul este deopotrivă subiect,
martor și salvator al colectivității, asumându-și, așadar,
misiunea poetului în vremuri de restriște, cum ar spune
Hölderlin.
Dacă gestul aedului unei îndelungate tradiții era
unul revelator, de îndepărtare a vălului înșelător pentru
a parveni la esențe, Ionuț Caragea se vede silit să recurgă la acest văl al alegoriei pentru a da chip nimicului în
care întoarce molima lumea. De fapt, el și compară
undeva poemul cu o icoană, acel spațiu al iconografiei
mitice în care transcendentul se ipostaziază. El însă
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trage vălul poeziei peste apocalipsa lumii materiale,
cerând din partea cititorului exercițiul hermeneutic al
echivalențelor dintre lucruri și cuvinte. Sentimentul
covârșitor al pierderii se revarsă din debutul volumului
cu o întrebare: „Dragoste, unde ești?” Sensul este
deopotrivă concret – epidemia a însemnat înstrăinarea
universală, izoleta devenind emblema timpului – și
metaforic: Isus, lumina prin care a creat Dumnezeu
lumea, este iubire. Pierderea iubirii echivalează cu o
antigeneză, sugerată iar și iar prin deconstrucția mitului
biblic. Cuvântul se întoarce în tăcere, pământul inform
ia locul apei peste care plutea la început duhul sfânt,
mâinile lui Dumnezeu se desprind de pe lutul cândva
cosmicizat: „buzele mele/ ca două continente/ înghițind
un ocean/ de singurătate/ dragoste, unde ești?/ poemele
mele se spânzură-n/ tăceri fără margini // [...] e rândul
pământului/ să se cutremure/ de dorul mâinilor/ lui
Dumnezeu.”
Deconstrucția imaginarului veterotestamental se
repetă în cazul iconografiei cristice. Este inversată
parabola bobului de grâu ce aduce multă roadă
e rândul naturii
să frângă omul
ca pe o pâine caldă
și să astâmpere foamea
celorlalte viețuitoare
Este răsturnat simbolismul Cinei de Taină, trupul
frânt prin care pătrunde spiritul în lume devenind materie refuzată transcendenței, pământ care înghite cadavrul:
e rândul bobului de grâu
să se hrănească
cu făina oaselor secătuite
de viață
Operatorul figurativ demitizează sistematic mitografia descinderii spiritului în istorie. Ninsoarea – simbol tradițional al epifaniei divinului, se condensează și
ea într-un grotesc om de zăpadă:
e rândul fulgului de nea
să fie un veșnic om de zăpadă
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cu zâmbetul larg
Timpul nu mai este măsurat, ci redevine curgere
indiferentă, ieșită din istorie, lipsită de sens:
e rândul nisipului
să nu mai curgă-n clepsidre
redevenind
veșnicie
Om sub vremi, trup perisabil, poetul își caută un
dublu în altă ordine ontică, un demon socratic simbolizat în mai toate volumele prin umbră; jandarm, pavăză,
umbra îl salvează prin dragoste care are nevoie de dragoste, acea lumină din lumină a victoriei cristice asupra
morții (Jandarmul care mă iubește). În Religia sufletului, poemul chiar ia locul lui Crist pe cruce, amintirile –
viața trăită și transferată în spirit – devenind, sub sărutul muzei, nou religie a lumii. Poetul se definește în
același timp ca aparținător unei tradiții și unei culturi.
Cum spune și Ion Barbu, un poet aparține unei
descendențe de aezi care intonează același cântec de la
începutul lumii: în curând voi visa un poet/ care va scrie
în continuare/ poemul... îmi va locul/ și va scrie/ în continuare/ poemul (Vom iubi, vom muri, vom trăi!)
Scris în stilul lui Nichita Stănescu, poemul
Prometeu dezlănțuit dezvăluie o sensibilitate culturală,
cu vectori coliniari, spre metapoezie și spre creație originală la umbra ei. Necuvintele lui Nichita Stănescu
sunt limbajul care încearcă să sară peste umbra sa, instituind un spațiu holistic al cuvintelor gravide de lucruri,
al transferului ontologic care face posibil acel tărâm
intermediar al reprezentării care este spiritualitate
obiectivată în limbaj. Necuvintele sunt astfel chemate
„să roadă întunericul” pentru a face din nou posibilă
lumina. Deși nu îi dedică un poem, umbra virgiliană a
lui Cezar Baltag poate fi de asemenea ghicită în rostirea
oraculară și speculativă. Acest poem amintește și de
Astarteea și Monada – poeme scrise la pragul dintre
ființă și neființă.
Limbajul sapiențial este de altfel prezent prin câteva
genuri specifice. Am amintit metafora cognitivă și alegoria, dar canonice sunt, desigur, aforismul și ghicitoarea. Poetul îi cere cititorului să ghicească
ce fruct crește
pe ramura gândului
și nu e decât o dată
cules?
Acesta este, desigur, gândul reificat în obiect de artă
care primește o formă definitivă, neperisabilă.
Ionuț Caragea este un filosof al moralei practice
care surprinde faptul de viață semnificativ, înrămat în
contexte culturale cunoscute tuturor din ordinea intersubiectivă a limbajului. Oarba suferință a lumii bolna-
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ve, haotice, poate fi răscumpărată prin înțelegere Dacă
Dumnezeu a avut cuvântul de început, în cazul oamenilor se păstrează pentru posteritate ultimele cuvinte, despre care se crede că însumează experiența și
înțelepciunea unei vieți. Tragismul morții epidemice, în
inumană izolare, înseamnă depersonalizare, dispariția
unicității eului în anonimatul statisticilor, precum și
deposedarea de dreptul la acest ultim cuvânt:
Murim într-un spital obscur,
Privind doar morțile din jur,
Murim fără să fim tratați,
Dar suntem bine sigilați.
Murim degeaba pe Pământ,
Lipsiți de ultimul cuvânt,
Murim în falsul avanpost,
Doar cifra morții are rost.
Asociațiile poetului sunt neașteptate, dar, după
momentul de surpriză, realizăm semnificația lor profundă. Traversată în sens invers, existența conduce
deopotrivă la mitul alchemic al lui Uroboros, spiritul
care se hrănește din sine însuși în vasul alchemic, și la
singurătatea cuantică din care s-a născut și în care se
întoarce periodic tot universul. Singurătatea absolută a
individului ferecat în izoletă poate însemna și
abstracțiunea energiei ultime, dar și gândul la
Dumnezeu pe care echipamentul de protecție nu-l poate
exclude. Dacă moartea universului e o ficțiune a
extincției implacabile, mitul Uroboros este unul al
renașterii permanente a spiritului din sine însuși.
Poemul îi îngăduie autorului său să treacă dintr-un univers fizic, alienant, într-unul afin prin alegoria înfigerii
instrumentului de scris în punctul fără dimensiuni al
nașterii și morții universului. Istoria individuală a venirii sale pe lume în trupul matern se prelungește halucinant la scară universală. Prin transferul din fizic în
mitic, el schimbă sistemul de referință și oferă semenilor salvarea promisă, pământul semiotic al făgăduinței,
având în Moise, păstorul din Sinai, figura arhetipală a
poetului creațiunii. Universul de semnificații ale poetului este complex, subtil, erudit, solicitând o lectură foarte atentă, concentrată și deschisă la numeroase și subtile
asociații:
călătoresc pe aripi de gând
văd cerul, planete, sori
galaxii, găuri negre
o mare explozie
singularitate
un punct
sub pixul unui poet
ce scrie această poezie
[... ]
CONVORBIRI LITERARE

ca Moise
trec prin amintirile mele
căutând începutul
O inspirată alegorie este Poem vagabond, unde
autorul dăruiește poemele semenilor pentru a fi purtate
în lesă ca animalele de companie. Poezia înseamnă însă
eliberare de toate determinările existenței, scena alegorică sfârșind cu ruperea lesei deopotrivă de către poemele-canine și stăpânii-cititori.
Al doilea val pandemic nu se referă la recrudescența
pandemiei, ci la lipsa de ecou a poeziei care s-ar fi dorit
altceva decât o strigare în deșert. În afara poeziei, restul
e tăcere, „pământ care strigă la pământ”, fără niciun
ecou în conștiințe. Dimpotrivă, Aleea este un reper
arcadian al unei naturi pure, înfloritoare și, mai ales,
unde domină legea, nous și nu hazardul: o alee/ unde
totul capătă sens, unde clipele/ n-au fost aruncate/ cu
zarurile. Interesante sunt și imaginile corelative prin
care este definit trecutul. Trecerea nu e curgere continuă, heracliteană, ci ruptură, pierdere, eșec, neputință,
opreliște: aripa frântă, clopotul fără limbă, podeaua
putredă, fereastra cu zăbrele. Observăm din nou tehnica
reiterării unei teme prin analogii figurative.
Recuperarea e posibilă prin recosmicizarea crâmpeielor
risipite în continuitatea spațiului memoriei și prin recuperarea pietrele aruncate în râu pentru templul poeziei.
După cum comentează și A.I. Brumaru în prefața
volumului, aforismele lui Ionuț Caragea au o strălucire
demnă de definiția pe care a dat-o Blaga genului, inspirând totodată și comparații cu alte genuri ale simplității
profunde și formei autosuficiente cum este poezia
haiku. Uneori ele pot fi însă și scurtcircuitate meditații
despre natura limbajului. Astfel, în primul aforism din
secțiunea dedicată genului, se pleacă de la un singur
cuvânt, ca inițiator al unor serii infinite prin asociere
care contrazic logica identității, fiind mai aproape de
concepția derrideană a diseminării sensului unui cuvânt
în funcție de poziția într-un lanț de semnificanți. De la
un cuvânt se poate ajunge la orice enunț, inclusiv acele
efigii în cuvinte care înving timpul:
Dacă scrii un cuvânt, pe o foaie albă, îți poți salva
viața. Un cuvânt e un început care își caută continuarea, o continuare care își caută sfârșitul, un sfârșit care
își caută noul început. Dacă scrii un cuvânt, vei face pe
cineva să devină curios, vei face pe cineva să îți acorde
mai mult timp. Cât timp, depinde de cuvântul pe care îl
scrii, depinde de sentimentul cu care îl înzestrezi. Poți
câștiga o oră, o zi, un an… Poate chiar o viață în plus,
poate mai multe vieți, poate chiar o veșnicie… Da, de
la un singur cuvânt poți ajunge la veșnicie. Și când te
gândești că tu nu erai sigur nici măcar de ziua de
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mâine…
Următorul aforism ne dovedește că nu am greșit,
poetul având într-adevăr în minte caracterul creativ al
conectivității limbajului. Dacă Shakespeare a definit
poetul ca pe mediatorul dintre cer și pământ, care dă
nimicului eteric un loc și un nume, Ionuț Caragea are
propriul mod de a defini acest rol de Hermes al poetului:
Dar pentru a fi un om genial, un om sclipitor, trebuie să faci conexiuni între microunivers și macrounivers,
să explorezi cu gândul locuri neexplorate de nimeni, să
creezi noi lumi în care să fii Dumnezeul care își iubește
creația, dar și creația care-l iubește pe Dumnezeu.
Ironia poetului nu este doar ades șfichiuitoare, ci și
profundă. Poeții, spune un aforism, sunt pâinea criticilor, dar criticii vor să fie și brutari. E rezumată aici lapidar, dar memorabil, o mică teorie despre aspirația nelegitimă a criticii de a-și impune propria imagine despre
autor în loc să încerce a o descoperi pe cea existentă
autonom în operă. Unele aforisme impresionează prin
ceea ce englezii numesc witicism (istețime): „Măști am
purtat tot timpul. Acum ne deranjează că ni le pun alții.”
El este însă adesea un moralist, un observator ironic al
firii omenești. Despre fericire se spune că e „o autoservire în care oamenii vor să se sature doar cu desertul”,
adresându-se astfel un implicit reproș celor superficiali,
care caută doar satisfacții personale, ocolind suferința
care rafinează spiritul. Critic al moravurilor timpului,
ca orice mare scriitor, Caragea prezintă astfel pe antieroul epocii digitale: „Selfie: Măreția omului eclipsând
istoria din spatele lui.” Este o admirabilă definiție a afacerii cum i-am putea spune, Facebook: popularitate ieftină, reducție la imagine absolutizată în fotografie –
imaginea vidă fără adâncime, fără conținut.
Infectat de iubire este cartea unui poet profund,
inventiv, imaginativ și înzestrat cu un talent care e
caracteristic mai curând autorilor de romane: arta
construcției. Poemele lui au o sintaxă pe care Rainer
Emig și David Lodge o atribuie poeziei moderniste în
general: combinația de metaforă (substituție paradigmatică a unor imagini înrudite) și metonimie – aceste
imagini se leagă într-o idee totalizantă. Tema pustiirii
sub Covid, de exemplu, se sparge precum placa unei
holograme în fragmente care conțin imaginea întregului: frunza, copacul, râul, animalele... natura în totalitate se substituie umanității într-o apocalipsă pe dos, în
care spiritul piere și materia învinge. Pentru un timp,
căci totul reîncepe în Cartea Mielului/ Isus/ Poetul.
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Iulian BITOLEANU
Cu aparențe de jurnal, Fragmente despre Eminescu
(Editura Junimea, 2017) de Theodor Codreanu descrie odiseea publicării primei cărți (Eminescu-dialectica stilului,
1977), ezitările, amânările succesive ale directorului de editură (Virgil Cuțitaru), direcționarea, la ideea lui Alexandru
Dobrescu, spre București (Cartea Românească), cu alt fel de
personal, unul amabil, receptiv, apoi, succesul la public,
ecoul în mass-media, autorul bucurându-se de aprecieri, elogii din partea câtorva universitari, chiar academicieni, critici
prestigioși precum George Munteanu, Zoe DumitrescuBușulenga, Edgar Papu, Mihai Cimpoi, Ion Constantinescu,
Nicolae Georgescu, nu și dispre Mihai Drăgan. Prin acest
fapt, se sugerează și atmosfera tensionată de la Facultatea de
Filologie din Iași. Pe Theodor Codreanu îl oripilează tentativele de demitizare a lui Eminescu, mai vizibile după 1990,
respectiv, cazul ,,Dilema”, nr.265, 1998, și intervenția unor
reputați filologi (și istorici, politologi) din capitală, ce propuneau tăcerea, o altă rediscutare a valorilor literare, nu neapărat după criterii lovinesciene. Se dezbat polemic și unele sintagme pietrificate de genul ,,poetul național”, ,,ultimul mare
poet romantic al lumii”, exegetul contemporan – un adevărat
apărător/,,avocat”eminescian – plusează, pe urme maioresciene, cu europenismul și modernismul marelui dispărut la
doar 39 de ani, cu comparatisme, analogii cu Rimbaud și
marile spirite ale lumii, de la Heidegger la Bergson. Potrivit
opticii sale, secolul al XIX-lea ar fi avut trei genii incontestabile – Nietzsche, Dostoievski și Eminescu. Nu numai poetul,
ci și ziaristul a atins culmi de neimaginat. Fapt învederat și de
Monica Spiridon și al său studiu, Eminescu, o anatomie a
elocvenței (Ed. Minerva, 1994).
Cercetătorul din Huși îndrăznește și mai mult, căci există
și un Eminescu-economistul, cu a sa teorie a organicismului
(p. 127), a ,,păturii superpuse”, a ,,golului etnic” (p. 257), dar
și în postura de gânditor profund (p. 29-35). Cartea lui Th.
Codreanu merge mai departe cu anticipările, evaluările:
Eminescu reprezintă un profet politic (p.140), un geniu al
limbii române, precum Noica în domeniul său (p. 94), fie și a
posteriori; ,,Geniu pustiu”constituie o capodoperă (p. 163); ar
exista similitudini între ermetismul lui Mallarmé și Eminescu
(Odă în metru antic). Valorificând sugestii, idei din literatura/cultura/știința universală, autorul de față ticluiește paralele,
îl încoronează pe Eminescu la rangul de liric și gânditor european, are, în acest sens, impresia că germenii postmodernismului s-ar detecta și în scrierile eminesciene (p. 77), fapt sesizat, desigur, și de Marin Mincu, în trecut, la alt ,,portativ” și
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asociat textualismului. Este salutat criticismul gazetarului
foarte aspru cu politicienii și guvernul liberal , ,,oameni fără
simț istoric” (p. 140), niște cosmopoliți, ,,fabricanți de palavre – am completa -, băieți groși la ceafă” (Icoane vechi și
icoane nouă). Relaționarea cu arta și filosofia occidentală nu
înseamnă automat copy-paste, dimpotrivă adaptare la mentalul ziaristului de la ,,Timpul” și al creatorului de excepție, cu
mostre din Platon, Kant, Hegel, Sartre, Husserl, Einstein,
Wittgenstein…
Dascălul cu expertiză întru Eminescu nu își ascunde amărăciunea că uneori ,,intelectualul român este cel mai laș” (p.
85), că se aștepta la mai mult de la studiile lui Dimitrie
Popovici, Aurel Petrescu și Z.Ornea (parțial). Din publicistică, surprinzătoare sunt paginile cu tema Rusia (p. 136-138),
,,țara deșertului sufletesc…cu stepe asiatice…”, în care frumosul e înlocuit prin măreț, semn al ,,lipsei de cultură”(? n.n.)
Multe pagini închinate Basarabiei, trăitoare 500 de ani
între Prut și Nistru, cu o populație de 5 milioane de români
(p. 73-74) și Bucovinei, cu Cernăuțiul lui Aron Pumnul și
cele două statui disproporționate – cea imensă, a lui Taras
Sevcenko în contrast cu aceea a lui Eminescu.
Revenind la prezent, fără teama de repercusiuni, este
incriminată o anumită revistă literară – ,,vechiul și noul fief
al internaționalismului”. Din când în când, câte un remember/raccourci la denigratori, la ctitorul formulei ,,cadavrul din
debara”, de aici și verdictul : unii cărturari componenți ai unei
,,alianțe” și ,,grup de dialog” nu-l agreează pe Poet, /act de
neiertat (p. 204). Se revine la boala lui Eminescu, ce a divizat
lumea medicală românească (p. 228).
În eminescologie există-dixit Th.Codreanu – 4 borne stabilite de Călinescu, Vianu, Negoițescu și Rosa del Conte (p.
30-31). Eminescu rămâne o instanță supremă, de necombătut,
iar Th. Codreanu se arată exigent cu toți exegeții, inclusiv din
mediul universitar, de aici și reticența pentru unii, dar și generos – când e firesc – pentru autoarea opului
Eminescu.Modelelor cosmologice și viziune poetică din
aceeași citadelă ardeleană, ori sastisirea coroborată persiflării
exclamative (,,Nu sunt numai Drăgani”, p. 83) pe lumea asta,
în istoria și critica literară.
Alertă, proaspătă, temerară, cu destule noutăți, ipoteze
șocante, fie și polemice, disconfortând pe cei ce s-au lepădat
de valorile clasice ori îl cam ignoră pe întâiul poet al nostru,
lucrarea(filologului cu 3 premii naționale, unul al Academiei)
nepompos intitulată, Fragmente despre Eminescu pare un
desert frugal, savurat cu nedisimulată plăcere…
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Dinescu, aceştia fiind şi cei care, la decizia
ca FSN să se transforme în partid, şi-au
retras sprijinul şi au devenit cei mai credibili contestatari ai celor care au confiscat
revoluţia şi care au instalat în fruntea ţării
criptocomuniştii care, comform celor
declarate de liderul lor, Ion Iliescu, doreau
doar să-i condamne pe cei care „au întinat
idealurile comunismului”. Şi ce a ieşit se
ştie şi se vede şi acum. Ana Blandiana se
numără, de asmenea, printre importanţii
iniţiatori ai Alianţei Civice (AC), născută
tocmai din dorinţa de a crea o forţă puternică,
care să contracareze instalarea reprezentnţilor
fostei securităţi comuniste şi ai partidului comunist declarat defunct. Dar atunci cînd şi parte din
AC a devenit partid, Partidul Alianţei Civice
(PAC), Ana Blandiana s-a retras şi a condus AC
pînă în 2001. În fine, ea a fost primul nume mai
cunoscut de marea masă venit în şirul mic, de
doar şase, al poeţilor laureaţi. Atunci premiul a
intrat în atenţia naţională, iar miza lui a crescut
vertiginos, presiunile asupra organizatorilor
devenind mai mari şi din mai multe direcţii. Dar
asta ne-a consolidat pe o poziţie de notorietate,
ceea ce i-a dat ideea lui Laurenţiu Ulici ca instituţia premiului naţional să fie oficializată şi recunoscută ca atare. Demersul a demarat, dar a mers
mai greu decît ne-am închipuit, iniţiativa lui neintrînd, aşa cum am crezut, repede, în discuţiile din
Parlament, pentru iniţierea unui proiect de lege în
acest sens.
Ana Blandiana a sosit la Botoşani însoţită de
Romulus Rusan, cu care a trecut prin toate greutăţile vieţii, fiind nume intrate definitiv în conştiinţa publică. Magistrul Mihai Ursachi era mereu

PRIMUL RAFT

Cu Ana Blandiana, laureată a celei de a şasea
ediţii, Premiul Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu” – Opera Omnia intră în situaţia de a
deveni din ce în ce mai rîvnit. Cîteva nume mari
îl luaseră deja. Alte nume, cum ar fi Geo
Dumitrescu, Marin Sorescu (decedat surprinzător
în decembrie 1996, înainte cu cîteva săptămîni de
a se desfăşura cea de a şasea ediţie a acestui premiu!), Dan Laurenţiu, Ioanid Romanescu, Ştefan
Augustin Doinaş, Cezar Ivănescu şi alţii, nominalizaţi, erau deja, fără regretatul Marin Sorescu,
pe lista de aşteptare. Această aşteptare a creat
puseuri de revoltă în rîndul unora, cerînd chiar să
nu mai fie nominalizaţi, decît dacă ei vor fi de
acord. Acest moment a fost primul care dădea
semne că importanţa premiului va stîrni controverse. Astfel de controverse erau normale, fireşti,
faţă de cele care începeau să vină din partea unor
„personalităţi” botoşănene sau a unor consilieri
locali, care doreau să fie incluşi în juriu. Or, juriul
era format doar din profesionişti şi cel care-l
putea modifica, din diverse motice, cum au fost
deja două cazuri pînă la această ediţie, era doar
Laurenţiu Ulici, preşedinte al Uniunii Scriitorilor
din România şi al juriului de la prima ediţie.
Numele Anei Blandiana, printre laureaţi, era
primul care venea din sfera politicii active, dar nu
una de nouă „doctrină revoluţionară”, ci una de
opozantă a celor care a pus mîna pe ţară şi urmau
să o facă praf. Ana Blandiana fusese interzisă de
dictatura comunistă înainte de 1989; timp de doi
ani semnătura ei nu a fost văzută în presa din
România, cărţile ei au fost retrase din biblioteci –
de vină fiind, pasămite, „motanul Arpagic”! Dar
aşa-zisa revoluţie a adus-o în prima linie, alături
de Doina Cornea, Ion Caramitru şi Mircea
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alături, drept şi ocrotitor, mizînd pe o admiraţie
reciprocă din partea poetei. El fiind şi unul din
primii mari dizidenţi români, cu puşcărie politică
la activ încă din tinereţe, cu emigrare timp de
nouă ani în America, cu o revenire spectaculoasă,
în decembrie 1989, în urbea ieşeană şi în viaţa
literară din România. Făcea parte dintr-o promoţie de mari poeţi români, care, şi prin acest premiu, au reintrat în atenţia criticii literare şi a cititorilor.
Decernarea premiului a avut loc în Biserica
Uspenia din Botoşani, biserică în care a fost botezat pruncul Mihail Eminovici, viitorul mare poet,
care a dat şi numele acestui premiu, consacrat, în
intenţia iniaţiatorilor, memoriei lui. Era un ianuarie geros, în biserică, doar căldura sfinţilor din
icoane şi cea din inimile şi sufletelor celor care au
umplut lăcaşul. A fost mai mult decît o gală, a
fost un fel de binecuvîntare dumnezeiască a premiului, a poeziei, a poeţilor. Dar totuşi deschiderea spre publicul larg nu a fost cea dorită şi de
poetă, care a mulţumit, dar care a spus că, pe viitor, ar fi bine ca evenimentul să fie consacrat şi
iubitorilor de poezie. Şi atunci, deşi exista de
ceva ani intenţia aceasta, s-a luat decizia ca gala
de decernare a premiului să aibă loc pe scena
Teatrului „Mihai Eminescu”, într-un format de
mare ţinută, într-o gală de fiecare dată memorabilă. Şi aşa s-a petrecut de atunci înainte în fiecare
an. Poeţii nominalizaţi la acea ediţie au fost:
Ştefan Augustin Doinaş, Mircea Ivănescu, Cezar
Ivănescu, Dan Laurenţiu şi Ana Blandiana.
Poezia Anei Bladiana era una recunoscută de
critica literară, prezentă în revistele literare, în
librării, încît recunoaşterea ei a fost şi prin acest
premiu. Cînd i-am cerut, peste cîţiva ani, antologia pentru seria Poeţi laureaţi ai Premiului
Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera
Omnia, poeta tocmai lucra la o astfel de antologie. Mi-a confirmat că este de acord să o dea mai
întîi aici, antologie la care a mai adăugat, cred că
integral, poemele inedite ce urmau să apară în
cartea Patria mea A4. Titlul antologiei a fost ales
de poetă – Pleoape de apă, Editura Paralela 45
din Piteşti, cu Călin Vlasie la cîrmă. Iar postfaţa
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cărţii a fost scrisă de Mircea Martin, care, printre
observaţiile de ţinută şi aprecierile susţinute cu
argumente profesioniste, a spus: „Rareori o poezie scrisă cu mai multă inteligenţă decît poezia
Anei Blandianei”. Acest lucru s-a văzut chiar de
la debutul editorial al poetei, din 1964, cu cartea
Persoana întâi plural, din care poeta, executată
de cenzură la acea vreme, nu a selectat nimic
pentru această antologie, începînd cu cea de a
doua carte, din 1966, Călcâiul vulnerabil, în care,
chiar de la început, găsim versul „Tot ce ating se
preface-n cuvinte”. Astfel poeta, care, de la bun
început, cînd a debutat în presă, prin grija unor
informatori, a primit interdicţia de a nu mai
publica nimic – şi timp de patru ani n-a mai reuşit
să publice nici o poezie! – şi-a depăşit condiţia şi
a ieşit, printr-o iscusită inteligenţă, să iasă în
afara gratiilor de care a tot avut parte. Cele peste
douăzeci de cărţi de poezie, unele princeps, altele
antologii, selecţii, cărţi de poezii pentru copii –
precum cea ce s-a ocupat, cu nuanţe insurgente,
de năstruşnicul motan Arpagic – adună un sumar
impresionant, pe care l-am putut vedea şi în
Opera poetică publicată mai tîrziu la Editura
Humanitas.
Cu trecerea anilor, poezia Anei Blandiana a
fost foarte bine receptată de critica literară, însă şi
apreciată de juriile din ţară şi din străinătate care
au premiat-o. Probabil, aşa cum a observat
Mircea Martin, inteligenţa şi nu spectaculozitatea
poeziei Anei Bladiana a impus-o printre cele mai
de răsunet nume ale poeziei româneşti contemporane. Versurile ei, prin simplitate şi nu prin aglomerări metaforice sau de tropi, sunt uşor memorabile, mai mult decît ale altor mulţi poeţi mai în
vogă atunci şi acum. În ce constă, totuşi, simplitatea poeziei Anei Bladiana? În primul rînd în
limbaj şi în stil. Deşi pasibilă de la început de
manierism, poezia ei nu este cîtuşi de puţin
manieristă. Deşi asociată cu şirul lung de poezie
feminină de la noi, nici acest aspect nu i se poate
pune în cîrcă. Feminitatea poeziei Anei
Blandiana este acoperită de o blîndeţe austeră, să
o numesc aşa, cu un oximoron, iar elegiacul ivit
de multe ori nu este acela iscat din jale sau dure-
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re, ci dintr-o realitate care devine esenţă a thanatosului, a tragicului, a durerii acoperite de o iubire esenţială, lucidă, iubire ce iese din cuvinte ca
iarba de sub asfaltul tocit. Poeta ştie de fiecare
dată pînă unde are voie pathosul, pînă unde pateticul este emoţie şi de unde devine respingător. Şi
numai aşa, parcă dintr-o spontenaitate ce vine
dintr-un talent nativ, poezia se naşte din fiecare
cuvînt atins de mintea poetei, loc în care totul a
fost esenţializat, transfomat în lirism. Şi aici este,
de fapt, esenţa poeziei Anei Blandiana, în lirismul bine dozat, ascuns într-un epic, ce nu alunecă
în prozism, chiar dacă nararea este cea care dă
logică întregului text poetic.
Există în poezia Anei Bladiana un patriotism,
care nu se înscrie în linia datoare, cerută de cineva din afară, de la putere, ci acela venit din străfunduri sufleteşti, dintr-o genă care se află numai
în cei care sunt puri, curaţi, esenţă a unei tradiţii
care nu se trîmbiţează, ci se menţine prin sinceritate: „Hai să vorbim/ Despre ţara din care venim./
Eu vin din vară,/ E o patrie fragilă/ Pe care orice
frunză,/ Căzând, o poate stinge,/ Dar cerul e atît
de greu de stele/ C-atârnă uneori pân’ la pământ/
Şi dacă te apropii-auzi cum iarba/ Gâdelă stelele
râzînd,/ Şi florile-s atât de multe/ Că te dor/
Orbitele uscate ca de soare,/ Şi sori rotunzi atîrnă/
Din fiecare pom;/ De unde vin eu/ Nu lipseşte
decît moartea,/ E-atâta fericire/ C-aproape că ţi-e
somn”. (Despre ţara din care venim, p. 46) E aici,
dar şi în multe alte poezii ale poetei, un soi de
blagianism-eminescian, de o candoare ce sporeşte nu numai valoarea poeziei ei ci şi a celor de
dinainte, care astfel s-au aşezat într-o conştiinţă
curată a propiei valori. La fel şi în Patria neliniştii
(p. 249), în care sentimentul încartiruirii în pagină, în Patria mea A4, scoate la iveală altă privire
asupra sentimentului curat, una ce a trecut peste
timp, peste zăbrelele unei vieţi trăite şi furate de
alţii din chiar desaga vieţii tale, care e patria ta,
„patrie a neliniştii”. Pe cînd, în realitate, poeta
Ana Blandiana a dorit tot timpul să trăiască întro patrie a liniştii, a bucuriei, a libertăţii. În toată
poezia ei, fie de dragoste, fie socială, fie de stare
există acest sentiment al trăirii intense în cuvîntul
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limbii materne, în afara căruia nu poate exista
altă patrie, ci a altuia, nu a ta.
Sub „pleoapele de apă” ale poeziei, de fapt ale
poetei, se simt, se văd irizări ale unei lumini ce
face din lacrimă fericirea ieşirii în lume. Această
ieşire în lume este, în fond, traiul prin cuvînt,
adică prin tot ceea ce ai atins şi a devenit cuvînt,
tu fiind Midas, aşa cum spune poeta în poezia ei
de început, adică mai exact din a doua carte,
Călcâiul vulnerabil: „Tragic mi-e darul, asemeni
pedepselor vechi./ Ce strămoş mi-a greşit ca să-i
port – lauri – vina?/ Tot ce ating se prefce-n
cuvinte/ Ca-n legenda regelui Midas”. Şi toate
cuvintele, astfel, atinse de pana poetei, de mintea
ei în fond, devin poezie, poezie care rezistă în
timp, mereu proaspătă, plăcută lecturii.
Nu există cred critici literari români care să nu
fi scris despre poezia Anei Blandiana sau istorii
ale literaturii române postbelice, chiar şi aşa,
incomplete, unele ostentativ răutăcioase, să nu o
menţioneze, să nu o analizeze. Dumitru Micu o
vede o „natură evident romantică”, în noianul de
expresionişti apăruţi în acea perioadă. Însă observă de la bun început şi caracterisitici evidente ale
poeziei ei: „...prin disciplină artistică, prin concentrarea materiei poetice, prin rigoarea compoziţiei, prin claritate (...), elementaritatea materialului de inspiraţie, acuitatea senzaţiilor, atracţia
spre fenomenul originar, nostalgia increatului o
integrează, ca pe Blaga (...), într-o anume zonă a
expresionismului, unde poeta duce cu sine o
înclinaţie spre melosul elegiac, provocatoare de
fluidităţi frastice analoage celor din lirica simbolistă” (Istoria literaturii române de la creaţia
populară la postmodernism, p. 369). O sinteză cu
accenturări pe ceea ce a putut restructura în formulă originală poeta din tot ceea ce o face să fie
afină cu marea poezie de la noi şi de aiurea.
În timp ce Alex. Ştefănescu, în Istoria s-a, o
vede prin prisma lui, ca într-o „sugestie de sfinţenie”, spunînd că de fiecare dată cînd îşi scrie poemele Ana Blandiana este ea însăşi. Asta este mai
mult decît evident, particularităţile poeziei ei
fiind mai mult decît remarcabile. Mai remarcă
abilul critic şi istoric literar şi „controlul asupra
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creaţiei sale”. Nu-i scapă nici aspectul de expunere pe piaţa socială, asemuind-o cu Ioana d’Arc:
„Până şi azi mai sunt unii care vor să o ardă pe
rug”. Remarcă şi calitatea de „şlagăre” ale unor
poezii ale Anei Bladiana, cum ar fi Ştiu puritatea,
ori Toamna, devenită mai mult o piesă a
Margaretei Pâslaru după ce i-a compus muzica.
Însă astea sunt evidenţe ale popularităţii poetei,
concurente cu ale altor poeţi, care au făcut mari
compromisuri pentru a ajunge la aşa ceva, cum a
fost Adrian Păunscu.
Nicolae Manolescu observă cîteva etape ale
poeziei Anei Bladiana, de la debutul în reviste,
din 1959, ba chiar de mai devreme, de la 12 ani,
şi debutul editorial, oarecum marcat de perioada
prin care trecea atunci fiecare autor, mai ales
debutant, cu un titlu de carte interpretabil, dar în
esenţă, nu aşa cum l-a remarcat Eugen Simion, ci
cum l-a simţit autorul Istoriei critice a literaturii
române, pînă la Stea de pradă, cînd, observă
reputatul critic şi istoric literar, „se produce o
modificare destul de mare în poezia Blandianei,
similară în anumite privinţe cu aceea din creaţia
din urmă a autorului Alfabetului poetic; pe de o
parte, ochiul retrece la esenţe, la radiografia realului, la matricialul din natură, pe de alta, seninătatea visător-somnoroasă a elegiilor din
Octombrie, Noiembrie, Decembrie face loc unei
atitudini mai puţin calme, cu accente iritat-revoltate”. (p. 1050)
Temele şi caracteristicile poeziei Anei
Blandiana nu sunt variate, ci fac parte din preocupările zilnice ale poetei, care s-a manifestat, în
ton, şi în eseu, şi în proză, dar şi în jurnal. O crispare înţeleaptă, să o numesc aşa, se vede în mai
tot ce a scris Ana Blandiana, însă în poezie,
marca ei de profunzime, aceste lucruri sunt la
îndemîna măiestriei ei, măiestrie care vine dintrun talent care poate face din orice cuvînt aur al
limbii române. Iată un text scurt, pe o temă obsesivă:
„Bătrîni venind cu duioşie la cimitir
Ca într-o vizită protocolară
În lumea cealaltă,
Obosiţi la gândul că mai trebuie
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Să se întoarcă acasă,
Că nu pot rămîne
Definitiv”.
(În vizită, p.158)
Sau:
„Ar trebui să ne naştem bătrâni,
Să venim înţelepţi,
Să fim în stare de-a hotărî soarta noastră în
lume,
Să ştim din răscrucea primară ce drumuri pornesc
Şi iresponsabil să fie doar dorul de-a merge.
Apoi să ne facem mai tineri, mai tineri, mergînd,
Maturi şi puternici să-ajungem la poarta creaţiei,
Să trecem de ea şi-n iubire intrînd adolescenţi,
Să fim copii la naşterea fiilor noştri.
Oricum ei ar fi atunci mai bătrâni decît noi,
Ne-ar învăţa să vorbim, ne-ar legăna să dormim,
Noi am dispărea tot mai mult, devenind tot
mai mici,
Cât bobul de strugure, cât bobul de mazăre,
cât bobul de grâu...”
(Ar trebui, p. 14)
Dintr-o altă perspectivă, cea a clasicizării, a
canonului, poezia Anei Blandiana întruneşte
toate calităţile să se înscrie, fără echivoc, pe linia
celor mai de neconfundat poeţi români. Mărcile
de mare greutate ale acestei poezii sunt simplitatea, profunzimea şi logica poetică accentuată de
un lirism provocator de mari emoţii, peste care
domină, ca o aură, frumosul, esteticul, elementul
de care poeta a ţinut cont de fiecare dată. Toate
ale lumii, ale vieţii, ale trăirii se pot vedea într-o
astfel de poezie, care se înscrie în linia marii poezii a lumii, demnă a sta alături de mari poete
încununate deja cu laurii unor glorii eterne.
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Ion POPESCU-BRĂDICENI
1. Unitatea eului creator
Marin Sorescu m-a debutat, ca redactor şef, în
Almanahul Ramuri din 1982, la caseta, fabuloasă,
„17 tineri autori se prezintă”. Care au fost aceşti
„cavaleri ai norocului”? Iată-i: din Gorj: Artur
Bădiţa, Nicolae Diaconu, Gheorghe Bogorodea, Ion
Popescu-Brădiceni, Remus Roca; din Craiova, toţi
colegi cu mine de cenaclu „Orfeu”, al Universităţii
din Craiova: Gabriel Chifu, George Popescu, Patrel
Berceanu, Marius Ghiţă (în prezent, Marius Ghica,
cu o apariţie-bombă la „Humanitas” ca traducător şi
ca prefaţator al „Caietelor” lui Paul Valéry – n.m.,
I.P.B.). În plus, dar la fel de oportun: Grigore
Bălănescu, Dan Lupescu, Florea Miu, Anton
Moraru, Dumitru Velea. Elementul feminin era
reprezentat de Mihaela Andreescu şi Verona
Costache.
Gabriel Chifu era prins în „almanah” cu eseul
„De la prozodie la metafora unificatoare” şi cu poemele: „A doua primăvară”, „Miezul nopţii”,
„Dezmărginire”. Mie mi se incluseseră eseul: „Un
mod de comunicare” şi poemele: „Pasărea fiinţă” şi
„Anonimie”.
Apoi, fiind el redactor şef la Ramuri, i-am dat eu,
în 2003, Premiul Atelierului Naţional de Poezie
„Serile la Brădiceni”. A fost clipa noastră, kairotică,
de a ne fi reîntâlnit în nou context politic şi cumva
împrietenit.
Zilele astea aflu, printr-un telefon de la Dumitru
Tâlvescu, chiar din Lancrăm, că pe 9 mai 2022,
Premiul Naţional de Poezie „Lucian Blaga” i s-a
acordat poetului şi prozatorului Gabriel Chifu.
Jurizarea fusese efectuată de un număr absolut
impresionant de 17 critici literari care au ales laureatul recentei ediţii din 15 poeţi români. Nu-i ştiu pe
toţi 15, dar îi cunosc pe primii şapte în clasament:
Gabriel Chifu, Vasile Dan, Ioan Moldovan, Marta
Petreu, Ioan Es.Pop, Nicolae Prelipceanu, Liviu
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Ioan Stoiciu. M-am convorbit cu o parte din ei telefonic, dar şi cu alţii, ca să mă dumiresc îndeajuns,
exigent cum sunt şi cam „suspicios”. Mi-s tovarăşi
de cale, unii chiar amici „verificaţi”, în pofida comportamentului meu constant „revoluţionar” şi
„nemulţumit”.
Dar să las aceste palide „obiecţii” deoparte şi să
intru cu biciu-mi „chirurgical”, de expert transvaluator şi de hermeneut abilitat, printr-un doctorat în
domeniu, în opera lui Gabriel Chifu. Îi posed aproape integral poemele căci am de la el trei volume
impecabile estetic şi liric, preponderent neomoderniste şi transmoderniste.
Le reamintesc cu bucurie: Lacătul de aur (2004),
O sută de poeme (2006), O viaţă. Pagini dintr-o
epopee efemeră. Stări, tablouri, însemnări, firimituri epice, psalmi, viziuni (2020).
Mi-s suficiente ca să-i schiţez, iute, un portret de
autor de succes de necontestat. Să încep cu antologia
din seria nouă a colecţiei Hyperion de la Cartea
Românească. Despre ea, Dan Cristea crede că este
definită de o (meta)poetică ficţionalistă: un eu biografic se destramă/ se multiplică la nesfârşit într-un
ins fictiv şi de un textualism vizionar. Ştefan
Augustin Doinaş remarcă principala meditaţie a lui
Gabriel Chifu: asupra figurii şi rostului poetului; ca
arhitect al imaginarului şi ca întemeietor al unei
existenţe aparent utopice, capabil însă – după cum
subliniază şi Gabriel Dimisianu – de a se implica în
destinul unanim, de a şti „să piară la temeliile cetăţii”. La fel de profund, Laurenţiu Ulici distinge ca
marcă distinctă a poeziei chifuiene „poezia drept
manifest” al unui inspirat care îşi asumă condiţia
semenilor săi. Eugen Simion reconfirmă inteligenţa,
cultura literară şi puterea de a fabula a lui Gabriel
Chifu. Iar Ion Bogdan Lefter îi ridică poetului cota
axiologică, întrucât e cel dintâi care depistează alura
iniţiatică a poemelor, dublată de plăcerea jocului de-
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a parabola ca-ntr-o povestire a lui Marquez.
Mihai Zamfir, în fine, simte în scriitura chifuiană
„unele ecouri posibile din Blaga”, un „panism” uşor
transfigurat, o „căutare a ideii în defavoarea versului”, sâmburele original fiind sintaxa largă, uneori
prea largă, dar bine strunită, o fantezie lexicală notabilă, desfăşurarea gradată şi inteligentă a discursului
poetic prin argumentare continuă. De altfel, eu
însumi am demonstrat blagianismul lui Gabriel
Chifu în eseul meu criticohermeneutic „Gabriel
Chifu şi poemul tragic” (vezi: „Ion PopescuBrădiceni: Poetul este un rege şi i se cuvine un tron.
Laureaţii Festivalului Internaţional de Literatură
„Tudor Arghezi”. Poeţi şi critici; Editura CJCPCT
Gorj, 2021, pp.175-177).
Gheorghe Grigurcu e impresionat de unitatea
eului creator şi de conjuncţia dintre suprarealism şi
expresionism, iar Gabriel Coşoveanu apreciază
„cerebralitatea acestui tip de poezie geometrizată la
nivel de pagină şi de volum – care închide, epic, traseul calvarului impus de părăsirea margini ontice;
ceea ce face ca poezia lui Gabriel Chifu să-şi „epateze” fibra carteziană, să-şi exprime setea de metamorfoze, vocaţia proteică şi transexpresionistă.
2. Reîntoarcerea la sacralitate
În termeni poundieni, poezia lui Gabriel Chifu e
paradiziacoinfernală; asta fiindcă frumuseţea poemelor sale constă în promovarea umanului, drept
pentru care doar prin acest autor literatura română
şi-ar câştiga Nobelul suedez; s-a încercat greşit cu
Mircea Cărtărescu; atunci de ce să nu ieşim la înaintare cu opera desigur monumentală a lui Gabriel
Chifu, colegul meu de tinereţe universitară, tovarăşul meu cu care vânam lei, tigri, pume şi gheparzi,
în Ţinutul Brădicenean.
Prin urmare, din mai vechea postură a lui Eliot,
eu aş miza pe harul literar al acestui demn şi imbatabil cruciat al «liberal aesthetics» adică – să-l citez
totuşi pe Ezra Pound, după cum se cuvine într-o asemenea disertaţie pro domo – Gabriel Chifu a reuşit,
ca şi mine de altfel (sau viceversa: urmându-l eu pe
el îndeaproape – n.m.,I.P.B.), să redefinească dezinvolt relaţia dintre literatură şi politică prin inventarea posibilităţii de a fi liber în interiorul textului poetic, indiferent de natura implicării politice şi filosofice personale.
Un poet care mizează doar pe O sută de poeme,
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deşi Gabriel Chifu ar fi trebuit să procedeze ungarettian (care are la activ doar vreo 250 de texte, cu câteva în plus ori în minus – n.m.,I.P.B.) îşi trădează,
volens-nolens, condiţia de corifeu al orfismului contemporan (Ungaretti, 2018, in integrum).
Vădind, calitativ, graţia unei anumite eterne şi
inseparabile prospeţimi, Gabriel Chifu m-a surprins
prin formaţia sa redescoperitoare de legi ale artei
poetice pe care „academicii” le-au rătăcit ori ascuns.
Dicţiunea lui cultivă consecvent criteriul rematic fie
el aplicat în regim constructiv fie în regim condiţional, adică în virtutea unei atitudini individuale prin
excelenţă. Ar fi subliniat însuşi Genette – evident
de-ar fi avut prilejul – că poetul român neomnoderist şi cumva optzecist după cum a crezut şi Lazăr
Popescu (vezi „Cinci voci ale optzecismului, pp.1152, iar eu de ce m-aş opune?) nu evită sintaxa ce-şi
face de la sine regulile, aidoma unui fluviu care îşi
făureşte albia leneş ori asemenea zarului însufleţit,
care surâde: „cine-l ridică, cine-l azvârle, zic,/ să
vedem ce cade,/ şasele vieţii sau şasele morţii?”/
atât. în asta constă toată arta”. Acest tragism al unei
sorţi ineluctabile îi conferă poetului de la Cenaclul
Orfeu al Universităţii din Craiova (condus de el un
an şi alţi trei de mine – n.m.) aura unei auctorialităţi
cumva preponderent autoreferenţiale, dar nu sedus
de-o imponderabilitate păgână ci furat irezistibil de
dropia care – citez – „locuieşte într-o sămânţă de
aur, minunată, având pană luminată, astrală”.
„Cine nu riscă nu câştigă”, ar exclama cu acea
ardoare şi candoare eseniniană Gabriel Chifu. Unde
a riscat el asumându-şi o „clasicitate” ce-ar fi fost,
cu promptitudine, atacată de aceiaşi criticaştri
mărunţi care se dezic de plinătatea relecturii „culturale” (Călinescu, 2003, p.65). Niciunde, căci, decid
eu, a procedat corect şi în rezonanţă cu propria-i
„viaţă lirică” – una în care o stea îi loveşte casa cantr-o celebră poveste a magistrului Ion Creangă, şi
el atent la „întâmplări lirice cu sensul pe jumătate
dezvăluit” (Petraş, 1989, pp.16-17).
Gabriel Chifu compune un „cântec pentru femeia frumoasă din oraş”, într-o intertextualizare a lui
Radu Stanca diferantă, adică ilustrând, deloc timid,
o propensiune spre un eros holderlinian rostit de
„cuvântul suflet”, adică „inspirat” de o entitate platoniană (Derrida, 1998, pp.243-279). „Diferanţa”
chifuiană constă în „necesitatea conceptului de
arhiurmă şi a ştersăturii arhiei”, cu scopul de a instiCONVORBIRI LITERARE

tui în locul rămas la dispoziţie „drumul copacilor
spre Persepolis”, ori parfumul mirabilis al unei „roşcate didine într-un poem dunărean”. „Încuiat în
voluptate” poetul recuperează auroral orice „cuvânt
dilematic”, ambiţios el însuşi de a-l radiografia, de
a-i arăta clar acea vocea din care „cade o picătură de
sânge”, similară cumva cu cea a lui Nichita Stănescu
dintr-un magnific „Autoportret” (Eu nu sunt altceva
decât/ o pată de sânge/ care vorbeşte” (Stănescu,
1978, p.82).
Miza eseostudiului de faţă e antimanolesciană,
dar nu din răutate, doamne fereşte, ci din simplul
fapt că poezia lui Gabriel Chifu îşi valorifică magistral lecturile ce-au lăsat urme în porii poeziei sale,
reuşind nu doar „aburul de abstracţie intelectuală ce
nu se risipeşte niciodată” (Manolescu, 2006, prefaţă) ci mai degrabă să inventeze o altă metapoeticitate, nu triadică (precum la Pound, constând în limbă/
imagerie/ ideoplastie – n.m.,I.P.B.) ci tetradică, ba
chiar pentadică.
Mă refer exact şi obiectual, la vasul de cristal
(vezi în acest kairotic context Odyseas Elytis: Iar ca
sentiment un cristal, 1980, in integrum, 370p.), la
„cuvântcorpcosmospoem şi/sau eseu); la cele „două
râuri în aceeaşi albie”, „un râu de pământ şi un râu
de duh” (Chifu, 2006, p.116) dar şi la alte dimensiuni intrinseci unui discurs de o concreteţe infinitezimală, până la detaliul cel mai lateralizat, întrucât
doar gândirea laterală e creativă, dibuieşte lejer
alternativa, identifică soluţii inovatoare şi strategii
eficiente (de Bono, 2019).
În consecinţă, „lacătul de aur” poate fi descuiat,
iar „drumul iniţiatic” „o mie de vulturi poartă în o
mie de cercuri cele o mie de feţe”, ale poetului
(Chifu, 2006, p.27), iar viaţa acestuia e „templu răsturnat, crescând sub pământ” precum în ungarettianul „Monolog” (Ungaretii, 2018, pp.315-321).
În poeticitatea chifuiană deci lumina face lucrările, ea sapă galerii în trupul limbajului, înfruntândui „sângele lui curat”, „scorburi, cuiburi, drumuri în
inimă făurite de raze” (Chifu, 2006, p.30). Însăşi
litera de alfabet e „inima lumii”, visele, în zori, pot
fi aflate împrăştiate pretutindeni ca „panglici colorate rămase în cameră după petrecere/ ca părul unei
frumoase femei adormit în roşii valuri/ ca firele de
iarbă izbucnite prin spărturile străzii”.
E vorba de acea mereu râvnită renaturalizare a
limbii poetice, reîmparadizare a ei, reîntoarcere la
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sacralitate, la o religiozitate a însingurării într-un
idiom ezoteric ce se vrea exoteric (vezi Chifu,
Noapte de vară (vedere limpede prin întuneric,
pp.31-32).
O întâie concluzie ar fi că viziunile lui Gabriel
Chifu secretă o „tristeţe pietrificată”, descrisă corporal, „şi-n desenul din covor: Dumnezeu pâlpâitor”;
totodată vădeşte o „migală de orfevru”… pe care săl reinventeze încet-încet după mintea sa genială realmente.
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Valeriu STANCU
Nu știu cine a inventat sintagma „lirică feminină”,
dar știu că aceasta nu se potrivește deloc poemelor
Cristinei Chiprian. Pentru că versul ei este plin de
vigoare, știe să pună preț pe cuvînt, are o respirație
amplă, nu suferă de pudibonderii inutile și fățarnice
(într-un poem vorbește chiar de „împreunări la scară
apocaliptică”). Iar volumul de poeme CARTEA
PARABOLELOR dovedește încă o dată – deși nici
măcar nu era cazul – că poezia, în ciuda aberațiilor
egalitariștilor ce vor să democratizeze arta, este și va
rămîne un har al celor aleși, puțini, nu al celor mulți
chemați, așadar este apanajul elitelor.
Într-o incitantă, dar înșelătoare, captatio benevolentiae, autoarea întinde o nadă potențialilor cititori,
fixînd volumul în cadrul cîtorva repere culturale, care
însă rămîn doar niște… repere, niște pretexte pentru
propriile creații, niște motive cu rol declanșator pentru uluitoare excursuri într-o lume magică, tainică,
ades încifrată, pe care numai inițiații o pot descifra.
Cum se poate ușor constata, poezia Cristinei Chiprian
pur și simplu transcende realitățile care i-au dat
naștere, mesajele și învățăturile ei figurate, specifice
parabolelor, universalizîndu-se și depășind cu mult
sfera realităților de la care pleacă, pentru a închega în
chip strălucit o neîntreruptă meditație existențială.
Nimic nu e adunat la întîmplare în CARTEA
PARABOLELOR, ci e construit cu migală și luciditate, cu finețe și cu un infailibil simț al echilibrului.
Acest volum ce impresionează prin armonie, prin
îndelungă și fină cumpănire și printr-o arhitectonică
savantă, nu este rod al hazardului, ci al unei bine definite concepții despre artă și despre menirea acesteia,
totul pe fondul unei impresionante erudiții, formate
conștient, constant și consistent de-a lungul vremii.
Un singur exemplu este edificator în acest sens: cine
parcurge volumul își dă seama că, pentru a ajunge la
forma modernizată a parabolei, care face apel la
ambiguitate, echivoc, enigmă, exact cum a procedat
Franz Kafka, atunci cînd și-a conceput celebrele sale
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scrieri Procesul și Castelul, Cristina Chiprian a trecut mai întîi prin piesa lui Lessing Nathan der Weise
(Nathan înțeleptul), pentru a se apleca apoi, cu
stăruința cărturarului, asupra Prelegilor de estetică,
în care Hegel este preocupat, între altele și de parabolă.
Un discret surréalisme grefat pe dualități antinomice, adeseori antagonice (cum ar fi automatism/
descătușare; onirism/ acțiune; inconștient/ voluntarism; facere/ disperare; ascensiune/ prăbușire; mormînt/ cer sau, mai concret, oțet/ miere; fiere/ sînge;
materie/ antimaterie) traversează, într-un registru
modernizat și subtil, volumul, creînd dedulcitului la
lecturi satisfacții spirituale care se întîlnesc tot mai
rar în poezia de azi.
Autoarea este – și o dovedește și în acest volum –
un om de carte, cu o cultură enciclopedică impresionantă, pe care o strecoară neostentativ în poeme. Dar
nu o strecoară cu scopul de a epata, ci pentru a conferi forță, credibilitate, orizont și frumusețe
afirmațiilor sale poetice. În acest context, nu e de
mirare faptul că lexicul ei este bogat și variat, poeta
folosind în volum de la neologisme de ultimă
generație, pînă la expresii libere pe care nici nu ți-ai
închipui că delicata făptură care e Cristina Chiprian
le stăpînește („aiurea-n tramvai”) sau că unele poeme
au personaje simbolice, sugestive, puternice și adesea
complementare, despre care și istoria a dovedit că nu
pot exista unul fără celălalt (regele și nebunul, de
exemplu).
Nu e de mirare nici faptul că în volum apar în
mod frecvent paradoxuri („și astfel devine soldat al
unei alte cauze/ efectuând misiuni pentru care el
însuși rostise comanda” – Parabola călăuzei) și
exprimări aforistice (vă ofer doar cîteva din perlele
negre ce înnobilează și prin cugetare textele autoarei:
„iertarea destinului nu coincide cu iertarea oamenilor” „scriitorul știe prea mult adevăr”, „da, Poezia
învățase să se scrie singură”, „deseori moartea e mai
CONVORBIRI LITERARE

curajoasă decît nașterea”, „atîta vreme cît mai există
ideea trebuie să existe și speranța în idee”) căci abordările lexicale, stilistice, culturale converg spre un
singur țel: acela al desăvîrșirii.
Ce simplu ar fi, dacă parabolele Cristinei
Chiprian ar fi doar niște alegorii pe o temă dată, cu
nuanțe didactice, care, ne-ar propune doar niște
învățături și niște învățăminte. Cum spuneam, nici un
cuvînt, nici o trăire, nici o atitudine din această carte
nu sunt rodul întîmplării, deci nici discreta, dar mereu
prezenta trimitere la cărțile sfinte pe care o conține în
semantica sa cuvîntul parabolă nu s-a născut „par
hasard”. Nu, parabolele ei, dacă nu vorbesc obstinément despre „jocul dragostei și al întîmplării”, aduc
mereu în discuție, rafinat și persuasiv, jocul dintre
„hazard și necesitate” (trimiterea mea vă îndeamnă să
vedeți faimoasa lucrare a geneticianului francez
Jacques Monod, Le Hasard et la Nécessité: essai sur
la philosophie naturelle de la biologie moderne). Iar
dacă Albert Camus vorbea despre „jocurile
decepționante ale amintirii”, colega noastră de breaslă, pornind de la amintiri pe care le și… amintește în
prolog, le găsește acestora o altă față, care nu duce la
decepții, ci, dimpotrivă, la încîntare, iar această față
este strălucirea. Cînd ai amintiri legate de capodopere, cînd aceste capodopere au purtat mesaje pecetluite
în ceara veșniciei de nume ca Andrei Tarkovski,
Sidney Pollak, Steven Spielberg, Marin Preda, Marin
Sorescu, Eugen Ionescu, George Bacovia, Tudor
Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu, Nichita Stănescu
e normal ca respectivele amintiri să se nască din strălucire și să nască, la rîndu-le, strălucire.
Volumul acesta este, ca să folosesc o sintagmă în
ton cu vremurile apocaliptice pe care le trăim, o
„bombă cu efect întîrziat”, deoarece mult timp după
lectură, imaginile, afirmațiile, paradoxurile, ipotezele, aforismele întîlnite în carte revin – și vă asigur că
revin obsesiv – pentru a oferi cititorului noi și noi
variante de răspuns la întrebările pe care și le pune în
legătură cu țesătura savantă a poemelor, cu conexiunile inedite, de-a dreptul uluitoare, pe care le face, în
legătură cu sugestiile și mesajele subliminale pe care
le transmite.
În noul ei volum, Cristina Chiprian ne-a oferit un
adevărat tezaur poetic, stilistic, emoțional, cultural.
De exemplu, trebuie să ajungi la parabola cuvîntului
născut din magma moromețiană, ca să înțelegi cu ce
rafinată ironie privește ea existența și ruleta hazarduCONVORBIRI LITERARE

lui pe care timpul o joacă nemilos cu oamenii. În
fond, ne sugerează creatoarea, nu doar „tatăl
moromețean”, ci fiecare dintre noi, poet sau nepoet,
își poate elabora metafora propriei condiții, prin gînd,
prin faptă sau prin Cuvînt. Ba chiar, la un moment
dat, vorbește direct despre lupta paradoxală cu tine
însuți pentru a supraviețui. Într-un expozeu elevat,
revolta împotriva propriei condiții existențiale constituie, de fapt, laitmotivul ce traversează, sub diferite
forme, Cartea Parabolelor.
Dacă, socotind că poezia trebuie să se zămislească mai mult în inimă decît în cuget, nu acceptați faptul că volumul este o strălucitoare demonstrație de
imaginație creativă, atunci trebuie să înțelegem că el
este expresia unei inteligențe pragmatic-speculative
(nu asta este una dintre caracteristicile filosofiei
existențiale?) a unei mirabile ușurințe a teoretizării,
ambele aspecte fiind, la rîndu-le, bazate pe o invidiabilă obișnuință a studiului.
Cu fiecare poem, Cartea Parabolelor se vădește a
fi o lucrare complexă și fascinantă, care, jonglînd în
mod sclipitor cu noțiuni abstracte, pune mereu problema condiției umane cu implicațiile ei, adesea
nebănuite. E un volum de o rigurozitate aproape
științifică, despre resorturile și rosturile creației (dar
și despre nașterea capodoperelor), adică despre inefabilul har al înveșnicirii, care deosebește omul de celelalte ființe și diferențiază oamenii între ei.
Răstălmăcind spusa biblică, poeta Cristina
Chiprian arată în parabolele sale că „unde poezie nu
e, nimic nu e” și ne oferă o carte despre cunoaștere și
autocunoaștere, despre condiția umană, despre limitele și sfidările ei, despre viață și moarte, despre
creație și veșnicie; o carte ca o provocare, ca o lacrimă care curge pe obrazul paradisului!
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Iulia MURARIU
Sub semnătura profesorului Adrian Dinu Rachieru,
la Editura Eikon din București, a apărut cel dintâi volum
al studiului Politică și canon literar. Titlul incită, mai
ales că însuși conceptul de canon iscă discuții și naște
controverse. Mai mult, conexiunea dintre literar și politic, îndelungă vreme blamată, dar imposibil de eludat,
stârnește interes în condițiile în care spectrul politicii se
insinuează ori se așază cu fermitate în viețuirea omului
(contemporan) și, evident, și în cea a scriitorului și a scrisului. Politica exercită o indiscutabilă opresiune, chiar
atunci când ea nu bulversează devenirea istorică, destine
colective și/ sau individuale. Social-politicul modelează
nu doar literatura, ci și canonul literar, în cazul în care nu
impune decanonizarea sau când nu devine anticanonic.
„Canonul, termen religios la origine, scrie Harold
Bloom, a devenit o chestiune de alegere între texte aflate
în continuă competiție pentru supraviețuire, indiferent
cum am privi alegerea lor: ca fiind făcută de grupuri
sociale, instituții de învățământ și tradiții critice dominante sau, așa cum cred eu, de autori mai noi, care se
simt aleși de anumite figuri ancestrale”1. Pentru Bloom,
canonul literar implică „standarde estetice și cognitive”,
iar recitirea unei opere literare devine un test canonic
garantat. Fermă este și opinia că „a citi fiind în slujba
unei ideologii înseamnă, după părerea mea, a nu citi
deloc”; altfel spus, lectura filtrată prin sita unor
prejudecăți sau a unor convingeri restrictive de-formează
textul literar/ mesajul textului literar și subminează
valoarea ei estetică. Dar Bloom admite ideea că formarea
canonului reflectă interese de clasă, printre care și o
„politică a spiritului”. Remarcabilă este aserțiunea că
„Studiul literaturii, oricum va fi condus, nu va salva nici
un individ și nu va îndrepta nici o societate. Shakespeare
nu ne va face mai buni și nici mai răi, dar el ne poate
învăța ca atunci când vorbim cu noi înșine să ne ascultăm
ca pe niște necunoscuți”.
Lectura este o experiență fatal solitară ce provoacă dialogul cu sine, face omul să se bucure că e om și că trăiește
în lume și prin carte. Discutabilă este considerația că opera
canonică și canonul literar se află în opoziție cu tradiția,
considerată nu „un simplu transfer sau un proces de transmisie benignă, ea este un conflict între vechile genii și
aspirațiile prezente al căror scop este supraviețuirea literară
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sau includerea în vechiul canon”. Criticul american
privește părtinitor canonul literar, neglijând cu indiferență
astrală literaturi sud-est europene, scriitori vizibili din și ai
acestui spațiu, și fixând criterii sui generis în conturarea
canonului literar european: caracterul reprezentativ al unor
scriitori pentru specificul național, pentru o epocă literară
ori pentru un gen literar.
Dificilă este nu atât definirea conceptului de canon,
cât stabilirea unui corpus al operelor canonice. Problema
e dacă poate fi restrâns canonul literar la un spațiu cultural, la scriitorii și la operele studiate în școli/ în
învățământul de masă etc. Canonul se schimbă, poate fi
revizuit? Valoarea estetică sau vreun alt factor, cum este
politicul (prin înregimentarea ori doar afilierea scriitorului) sau abilitatea unui scriitor de a-și promova opera
impune oferta canonică? Stabilirea canonului în literatură reprezintă un proces complex, de durată și de largă
cuprindere? Presupune competiție valorică sau și un
complex de împrejurări ofertante (și) politic? Cine
stabilește ierarhii valorice când înseși valorile rămân,
vorba lui Titu Maiorescu, inconmesurabile? Și, mai ales:
de ce este nevoie de un canon literar? La aceste nedumeriri răspunde Politică și canon literar.
Autorul cărții arată, pertinent, în Argument, „că nu
putem analiza viața literară a unei epoci și producția ei
scriptică fără a ne raporta la contextul politic”. Mai mult,
imixtiunea politicului în proletcultismul autohton a plasat în plan îndepărtat valoarea estetică, cu atât mai mult
cu cât se rescria ideologizant, prin filtrul dogmei politice, istoria literaturii române. Cu toate acestea, unii scriitori români, de altfel puțini, publică roman de certă
valoare artistică, cu succes la public chiar în «obsedantul
deceniu». Concluzia argumentării, minuțioase și persuasive, este că și „climatul cultural postcomunist, presupus
pluralist, tolerant, deschis diversității, întreține, sub flamura revizuirilor, cu vehemențe justițiare, o ciudată
polarizare: fie încurajând radicalizarea discursului (cultivând dosariada și căzând, deseori, în revizionism), fie
impunând blocajul conservator”.
Revenind asupra canonului literar românesc, Adrian
Dinu Rachieru prezintă puncte de vedere divergente ce
agreează sau nu canonul unic, ce susțin schimbarea sau
schimbările de canon sub presiunea scriitorilor contemCONVORBIRI LITERARE

porani clasicizați sau a unor critici literari de autoritate,
ce impun canonul ca dat subiectiv etc. Opinia autorului
este clară: „credem în necesitatea canonului (într-o
epocă, vai, confuză axiologic), dar nu și într-o istorie
literară «canonică», obsedată de liste”. Altfel spus, există
canon literar și există, deci, scriitori canonici și opere
literare canonice, dar canonul este impus de singurul
principiu eficient în literatură, principiul estetic, nu de o
autoritate preocupată de fenomenul literar în diacronie și
care se manifestă opresiv și subiectiv și, cu atât mai
puțin, nu de factori extraestetici. Distanțat de fermitatea
opiniei considerate imprudente precum „canonul nu se
discută, el se face”, Adrian Dinu Rachieru acceptă realitatea canonului ca dat subiectiv, admite permanenta
revizuire a canonului literar pe măsură ce timpul – cel
mai neîndurător legiuitor – salvează din neuitare, condamnă la uitare și operează ierarhii: „Graba unora de a se
considera scriitori canonici, forțând intrarea în manuale
e pe deplin ridicolă. Soarta unui scriitor (în pofida gloriei
conjuncturale și a abilităților relaționale) nu se decide în
timpul vieții; iar posteritatea e nemiloasă și capricioasă.
Febra canonizării (ne) joacă feste, unele nume se vor
evapora, cei care vin întocmesc, cu febrilitate, alte liste”.
Mai importantă pare (în contemporaneitate) nu
opera, textul canonizat/ canonic, ci numele autorului
care aspiră la nemurire din ambiție. Sau măcar la glorie
caldă și salvatoare în timpul vieții, categoric
deșertăciune omenească. Nu ideologică. Există, evident,
și riscul ca mari scriitori să rămână „necunoscuți, ilustrând doar canonul național” sau să rămână necanonici,
în condițiile în care scriitori clasici și reprezentativi etnic
prin valoarea operei lor sunt contestați, coborâți de pe
imaginarul piedestal la care râvnește hulpav contestatarul. Există, arată autorul densei cercetări, și scriitori
canonici, și opere canonice, considerație îndreptățită de
chiar faptul că textele literare ale oricărui scriitor sunt,
indiscutabil, inegale valoric.
Împărtășind opinia lui Mihai Zamfir, potrivit căreia
„politicul s-a amestecat întotdeauna în fixarea canonului
literar”, de altfel unul dintre mottourile meticulosului
studiu, Adrian Dinu Rachieru înfăptuiește o atentă analiză a fenomenului literar românesc în perspectivă diacronică, urmărind «epoci» și scriitori de după al Doilea
Război Mondial. De la Canonul politic până la Canonul
est-etic, de la marii interbelici care continuă să scrie și /
sau să publice în postura de supraviețuitori postbelici
(Mihail Sadoveanu, George Călinescu, Camil Petrescu,
George Bacovia și Lucian Blaga) până la
postdecembriști, studiul – care începe emblematic cu
«Problema Eminescu» și canonul literar românesc –
cuprinde micromonografii consacrate unor scriitori
reprezentativi ce ilustrează însăși dinamica revizionistă a
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canonului literar autohton. Construită din trei părți consistente, volumul cuprinde Prolegomene, generos capitol
consacrat mai puțin unor chestiuni speculative și mai
mult realității istorico-literare românești (Mihai
Eminescu, Nicolae Labiș, Nichita Stănescu ș.a.), trece
prin Efigii și consemnează, în final, Surprize postdecembriste. Efigii urmărește scriitori interbelici reprezentativi, ca George Căinescu, George Bacovia, Lucian Blaga,
Camil Petrescu ș.a., scriitori «etatizați» în perioada imediat de după război sau care au cunoscut, sau nu, «schimbarea la față» politic. Surprizele postdecembriste țin nu
de afirmarea tinerilor scriitori ce năzuiesc la canonizare,
a scriitorilor posdecembriști și/ sau posmoderniști (care,
se poate presupune, vor constitui obiect de cercetare în
cel de-al doilea volum al amplului studiu), ci de actualitatea unor scriitori clasicizați, ca C. Noica, Ion D. Sîrbu,
Ștefan Aug. Doinaș. Cazul Doinaș, readus în discuție de
exegeza relativ recentă, impune considerații legate de
dubla condiție, de poet și de criric literar. „Voce fermă,
dar nescutită de dileme, refuzând efuziunile, Doinaș
înțelegea poezia ca anti-mimesis”, scrie autorul lucrării.
Poeta doctus, Doinaș este și în postura de exeget devorat
de luciditate, iar capacitatea lui de a se reinventa chiar și
în condițiile în care politicul s-a instalat dramatic în propria biografie, deși a reprimat permanent (auto)biograficul, este evidentă. O dovadă și, în același timp, o
revelație o reprezintă psalmii poetului, publicați în
volum în 1997 și prin care se plasează în tradiție lirică nu
străină de Arghezi, prin trăirea antinomică ce închide
smerenie și orgoliu, rugă și hulă trufașă.
Politică și canon literar – o carte ce propune nu o
listă de autori canonici sau o reconsiderare sintetică a
unor opinii divergente despre canonul literar, un studiu
riguros și avertizat, convingător și argumentat – confirmă fibra de umanist a autorului ei, sociolog prin pregătire profesională, filolog prin vocație. Politică și canon
literar este o altfel de istorie a literaturii române contemporane, posbelice, cu texte (re)citite din perspectiva
canonului literar și consacrând, implicit, canonul configurat nu de imixtiunea politicului, ci de est-etic. Și de
probitatea intelectuală a autorului acestui studiu, cu
siguranță un studiu de referință, care nu impune și nici
nu propune liste. Ci identifică valori. Politică și canon
literar – o carte ce se recomandă de la sine.
______________
Canonul occidental. Cărțile și școala epocilor, ediție
revizuită, traducere din limba engleză de Delia Ungureanu,
prefață de Mircea Martin, București, Editura Art, 2018, p.
61
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Hadrian G. SECARĂ
Prin această carte, Elena Netcu, extrem de îndrăgita scriitoare din Isaccea, cu diverse și complexe
proiecte literare (de la poezie până la proză și eseu,
dar și cronică literară), cel puțin din prima parte, primul capitol, reinventează sau chiar inventează romanul-poveste… Ar fi putut începe cu „A fost odată ca
niciodată…”
Spațiul este cel al unor porți ale Orientului:
„Cu văi nenumărate, creste domoale, vârfuri înalte care aproape ating ușa cerului, munții Caucaz
domnesc impasibili fascinantul continent Asia. De
acolo începe Orientul, la rândul lui, misterios și plin
de taine nebănuite, dar și de neștiute drame, de
povești nemuritoare, de zeități nenumărate și atotstăpânitoare. Orientul a fost dintotdeauna și este un
miraj al depărtărilor.” (p.7)
Porți ale Orientului, atât Caucazul, dar și
Dobrogea noastră, micul nostru Orient românesc, țară
românescă de care este atât de legată atât fizicsufletește cât și literar scriitoarea Elena Netcu! Și
unde se va desfășura bună parte din aventurile părții
a doua a romanului „Din Caucaz în cele patru vânturi”!
După tătarii și turcii din secolele XIII, prezentați în
cărți precum „Sarî Saltuk Baba. Misteriosul drum din
Orient în Dobrogea” (apărută tot la prestigioasa editură
Timpul) sau „Legenda Emirului Nogai”, este acum rândul cerchezilor (din secolul al XIX, în special), neam
mândru al Caucazului de Vest și de Nord.
Din multe puncte de vedere textul este un imn
adus tuturor popoarelor dispărute sau ajunse în pragul
dispariției (De pildă, există aluzii la „tribul ubîh”,
neam înrudit cu cerchezii, în cartea doamnei Elena
Netcu (p.71, 78), a cărei limbă a fost „salvată” prin
eforturile lui Georges Dumézil, care l-a cunoscut pe
ultimul vorbitor, Tevfik Esenç, mort la 88 ani, în
1992. Cei doi au contribuit la apariția unui dicționar
și a unei gramatici!, dar aceasta este altă poveste!); în
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ultimă instanță este și o analiză (literar-sufletească,
empatică) a războaielor, a crimelor de război (când
nu exista această sintagmă; după o discuție cu scriitoarea am înțeles mai bine „călătoriile în infern” care
au fost făcute prin documentare, retrăire și scriere:
„există mai multe trepte de coborâre în Infern”, spunea domnia sa!), fiind, dacă vreți, un fel de introducere literară la un genocid mai puțin cunoscut: cel al
neamurilor caucaziene, subiect delicat, deschis și de
nume mai sonore, mai mult sau mai puțin, precum
Dan Alexe (în „Pantere parfumate”), Anthony Mara
(„Constelația fenomenelor vitale”) sau Jonathan
Littell (în „Binevoitoarele”). În care politica distructivă rusească are un anumit rol...
Desigur, cum spuneam, avem un roman-poveste
(într-un fel mai degrabă de popularizare, sau cum se
zicea cândva, un roman pentru tineret; dar neexistând, din astfel de considerente educativ-didactice,
rabat... la estetică), la care cititorii trebuie să fie atenți
la exactitatea datelor istorice (la pagina 180 nu se
nuanțează în ceea ce privește Războiul turco-rus dintre 1877 și 1878, cunoscut de români ca Războiul de
Independență); dar este absolut normal când pui
accentul și pe fantastic (moderat), beletristica predominând în raportul cu știința istoriei. Dar aceasta nu
înseamnă că nu sunt și inserții științifice la propriu
(pp.181, 182, par exemple, cu citate dintr-un articol
din „Analele Dobrogei”, nr.3, „Cerchezii - un neam
dispărut”, de Brutus Cotov, născut la Galați!), Emoția
fiind, însă, cea care conduce „Ostilitățile”, grozăviile
(ucideri, foamete, îngheț, violuri și câte și mai câte,
umilințe, trădări, minciuni deloc nevinovate).
Sunt „relatări” din timpul unor evenimente sângeroase petrecute în Dobrogea (în Tulcea, Enichioi,
Congaz, Isaccea ș.a.), când cerchezii aduși și ca mercenari, nu numai ca și coloniști, s-au dedat la fapte
reprobabile…
Din acest punct de vedere, cartea are un mesaj
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pacifist, subliniind ororile Războiului. Din nefericire,
scenele triste predomină. De aici și aluziile la infernuri dantești, harul scriitoricesc conducând inspirația
spre o abordare demnă de tragediile grecești vechi:
lupta cu destinul, provocarea acestuia, încercarea de
autodepășire a condiției umane; nu întâmplător,
Elena Netcu, după o documentare de durată, păstrează, în fragmente de o splendoare aparte, legăturile
cerchezilor cu vechile zeități „păgâne”, de dinainte
de creștinare și islamizare, o scenă deosebită fiind
cea a nunții desfășurate după tradițiile vechi, în care
iubirii i se acordă o importanță mistică, dacă nu chiar
metafizică (în înțeles filosofic; evident, nu după regulile școlilor filosofice, ci după cele ale înțelepciunii
populare!), iubirea asigurând contopirea cu mitul,
adică Sacrul, ceea ce ar însemna, clar, refacerea unui
eden potrivit credinţei lor. Pe de altă parte, chiar refacerea acestui univers cerchez, din pădurile și munții
Caucazului, a fost o provocare pentru scriitoare, care
făcut cât se poate de credibilă ideea unei zeități
supreme (a lor), care a trebuit să se recunoască învinsă de niște forțe oarbe, ale unei Răutăți parcă co-primordiale!
În partea de început găsești, oarecum prin contrast
cu tot ceea ce urmează (fin psiholog, scriitorul explică convingător „derapajele” comportamentale ale
exilaților, de-a lungul Exodului, înfruntând grozăviile
Naturii, inclusiv ale celei umane), reflectarea
frumuseții absolute a condiției umane, capabile de
iubire, visare, creație. Se reflectă aceasta în frumoase
povești de dragoste, precum acelea dintre Nigebur și
Harikea, Tihas și Șamira, Bechte și Suher. Ba chiar și
poveștile de harem sunt romanțate, idila dintre sultanul Abdul-Aziz și cadâna cercheză Olikea sfârșind
oarecum precum Tristan și Isolda sau Romeo și
Julieta, exagerând un pic, dar trezind iubitorului de
istorie curiozitatea de a redeschide dosare închise,
precum cel al sinuciderii sau a uciderii acestui sultan
iubitor de muzică și arte plastice, mort în condiții suspecte în 1876.
Bref, Spațiul și Timpul, timpurile sunt… relativ
relative la prozatoarea Elena Netcu, în încercarea ei
curajoasă de a îmbogăți romanul-poveste!

povești de iubire, un excurs etnografic și multe, multe
altele, surprinzătoare sau nu. Elena Netcu, în ultimă
instanță o umanistă, îndrăgostită de Dobrogea și de
oamenii ei, de istoria acestei provincii, pregătește și
alte surprize în ceea ce privește locuitorii ei ca sursă
de inspirație. Ar putea reveni și la… ultimii cerchezi
de aici, poate cei din Slava Cercheză, poate alții.
Subliniază și Marius Chelaru, un împătimit al
Orientului, pe coperta IV:
„Dincolo de «povestea» în sine, de maniera de
documentare și de felul în care a scris Elena Netcu,
sunt pagini poate mai puțin cunoscute (și) din trecutul
României. Cât despre cerchezi, despre drama lor,
scrie autoarea, «nu se mai știe nimic, căci straturile
de timp i-au împins în adânc de uitare. Nici măcar
amintirea lor nu mai trăiește în nedreapta istorie».
Prin aceste pagini, iată, fie și ca o scurtă zbatere de
aripă a păsării amintirii, numele de cerchez mai răzbate la lumina tiparului încă o dată.”
Cu alte cuvinte, avem nu un „Numele trandafirului”, ci „Numele cerchezului”! Sau „În numele cerchezilor”! Magie de Șeherezadă modernistă, provocând autoritarismul Istoriei, intransigențele muzei
Clio: o nouă demonstrație literară a Elenei Netcu,
călăuză fascinantă prin labirintul de oglinzi al
Istoriei!
__________________
Elena Netcu, Din Caucaz în cele patru vânturi (o
dramă neștiută), Ed. Timpul, Iași, 2021

*
Recapitulând puțin, avem de-a face cu un roman
care îmbină fantasticul cu istoria cât se poate de reală
și de dură, romanțioasul cu naturalismul, politicul
cu… liricul, având un exod, un genocid, câteva
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Virgil RAȚIU
Nu sunt numai doi, nici trei, sunt patru sau
poate chiar peste, zburând deasupra unui peron
de cuci. Buni observatori. Cu siguranță este
vorba despre iluzia din placheta de versuri
Peronul unei iluzii de Paulin Octavian Boldiș
(Ed. Aureo, Oradea, 2020), creată scenic, dramatic. Volumul de 122 pagini, e însoțit de
„Cuvânt înainte”, semnat de autor, inserat pentru
cuvenite precizări de minimă evoluție literară
proprie. Primul paragraf al intervenției autorului
ia prin surprindere, chiar nefericit, tipărit tocmai
în perioada asta, 2020 (așa numita pandemie
„sarcovfag 2” se declanșase!), când comentatori
publici tragem semnale că cititul de carte în
România este sub nivelele similare ale tuturor
țărilor din lume! Iată: Cândva, mai tânăr și
inocent fiind, aflând eu cu neprefăcută uimire că
se produc țigări pentru cei care vor să se lase de
fumat și băuturi speciale pentru oamenii dornici
să se despartă de alcool, dintr-o pornire
șugubeață, m-am gândit că oare ce-ar fi dacă sar face și o literatură pentru cei care vor să se
lase de citit? Ba, mai mult, cum ar fi dacă aș
face eu primele demersuri întru dezintoxicarea
lumii de patima lecturii?
Numai că poetul își revine, altruist, după o
repriză de meditație, intenționând, să „bată la
alte porți” și-n direcție opusă diametral, fie și
geometric: Regretând gândul meu de demult și
dorind să aduc în mintea și sufletul dumneavoastră frumusețea și prospețimea sentimentului
exprimat poetic, am început să scriu, nealiniat
la un curent anume, doar sincer și direct și poate
puțin prea desprins de condiționările materialiste ale paradigmei contemporane. Cu speranța
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că vă veți regăsi în versurile mele...
Clar, sunt idei contracpunctice, inspirate
actual din spoturile publicitare „farmacologice”,
un joc literar tip „mama-contra”, precum soacra
farmacistă care dă indicații prețioase ginerelui:
„1.Reumatism, înseamnă lenevism... Pune mâna
și fă ceva în casa asta! 2. Folosind sirop din lapte
de măgăriță, dispar pistruii faciali, dorsali și de
peste guriță”. Curată pufoșenie! Aliniat, nealiniat, vorba vine. Un poet nu trebuie să se alinieze, dar nici să alieneze de dragul jocului literar.
Pofta de a citi texte „literare” dispare instant
atunci când dai peste „porții” scrise de necitiți,
peste „lipsă de instruire și învățătură”, peste
post-umaniști și liber-liricoizi-schimbiști „după
standardele queen și mad”, vorba criticului literar Christian Crăciun. Și peste paradigma și predictibilitatea statului paralel nepoietic, autonom...
Din start, în urma lecturii cărții, concluzia că
textele lirice ale lui P.O.B. nu provoacă repulsie
literară vine de la sine, nici nu „repungă” –
vorba unui postac de pe FB – cititorului, indiferent de natura textului tipărit. Cu totul împotriva
acestui gând șugubăț, cum tot dumnealui expune, poezia lui P.O.B este atent construită, cu simț
mental și tactil coordonate matematic,
inginerește, vânând inefabilul, chiar acolo unde
„mina de aur”, culmea inocenței, se dovedește a
fi „mină de diamante”. Vina poetului vine pe
nepregătite, poate de la uzul „rimelor” ca joc al
versificării. Investigațiile coordonate prin lectură conduc nu la „jocul” liric nebun al lui Ion
Barbu, cum nici la Bacovia nu fac trimiteri prozodice. Inițial, am gândit câteva apropieri de
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natură poetică prin G. Coșbuc, Radu Stanca, S.
Esenin, chiar asupra poemelor lui Ion Gheorghe,
datorate unor ritmuri ironic-mioritice... (autorul
mărturisind, însă, că nu cunoaște poezia celui
din urmă). Poezia lui Paulin Octavian Boldiș e
autentică prin sinceritate și claritate. Poetul nu
„vânează” metafore, nici le „născocește” arghezian, cum Voiculescu metaforizează delicat și
subtil – inegalabil – în meta-shakespeare-enele
sale...
Un baladesc deloc mitologic, un baladesc
urban, ca îngăimări turcești și grecești cântate în
acompanieri de liră și harpă. Romanțe à la poezia trubadurilor iluștri. Tragism social transpus
în speranțe expediate cântat împlinirii iubirii,
zbateri exprimate în versuri continuu cizelate.
Tocmai de aceea și interesante. Chiar așa, iubita
de pământ, de lut poate deveni pasăre, zbor și
neînțelegere, pricină nevinovată chiar din vina
celui care-i dăruiește iubirea. Exprimată, dragostea însă nu e mai mult decât cea din ceașca de
cafea, în aromele cu care poetul o învăluiește
insistent, adesea fugar imaginar, vrednic de
nimic altceva mai mult. Poetul face istorie fără
să intenționeze. Trecerea și petrecerea baladescă, invocațiile romanțioase îi sunt sprijin, întrucât numai astfel poate să-și „plângă” sacrificiul
și destinul. Suficient, ca vânător și pescar, în
straie de vânat și pescuit în același timp –, fatal
epocii sale. Metafora gara este aglomerată și
liberă mereu, când doi, când patru, câți nu te
aștepți, spre disperarea celui singur cuc, dezorientat.
„Și mă cuprinde-o nebunie temporară,/ că nu
mă mai așteaptă nimeni, nicăieri/ și pot pleca din
viață ca din gară,/ fără speranța altei revederi.//
Și pleacă trenuri unul după altul/ dar toate fără
mine, unanim,/ sub tălpile de gumă simt asfaltul/
și-i sunt singurătății unanim.../.../ Mă bucur de o
libertate permanentă/ și masca fericită ce mi-o
pun/ peste durerea veche remanentă/ a lucururilor care nu se spun// Mă face să mă simt fără
pereche/ și din păcate chiar așa și sunt.../ Doar
vântul îmi mai spune la ureche:/ pe cât te crezi
de mare, ești mărunt.// Și te înșeli în fiecare
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seară/ că toate-s bune cum le-ai presupus,/ că
poți pleca din viață ca din gară/ și n-o să plângă
nimeni că te-ai dus...” (pag. 16).
Rostirile sociale și atitudinile civice sunt cel
puțin amuzante: „N-am să lupt sub un steag/ dus
de oportuniști,/ nu cred nici un slogan,/ n-are
rost să insiști,// Știu că drumu-i îngust/ și că
proștii sunt mulți,/ de aceea mereu/ te tot rog să
asculți// Ceea ce astăzi eu/ încă pot să-ți mai
spun/ și măcar să nu râzi/ când vezi că mă
opun.../.../ Vreau să pot hotărî/ unde merg și
când vin/ și ce stele admir,/ noaptea când e
senin?/.../ Și-n esența mea sunt/ un poet și atât/
și încerc să transform/ în frumos, ce-i urât...”
(pag. 75-76). Pare că am fi la 1848, ori, mai
ceva, în 1991, la mineriade.
Câteodată naivitatea ține loc de exprimări
sentimentale joviale: „Chiar dacă multe lucruri
nu prea știu/ și nici prea tânăr nu se-ntâmplă să
fiu/ totuși, eu te-aș ruga,/ pe tine, draga mea,/ la
trăsura ta/ să mă iei vizitiu” (pag. 29). Dragostea
e mare față de pământ: „Pământul care suntem
noi/ e trecător dar încă-i viu/ și până nu e prea
târziu/ și încă cerul mai dă ploi,// S-arăm din
timp, să punem grâu,/ să nu-l mai înșelăm cu
spini,/ doar de iubire să fim plini/ și urii să îi
punem frâu...” (pag 112).
Astfel se recomantă poemele: Gladiator,
Bufonul regelui, Porcii și Circe, Black Wolf
Cafe, Sărutările, Hipodrom, Don Quijote,
Investiție în vis… Totuși, oare ce semnifică în
„textul” de început expresia „condiționările
paradigmei contemporane”? În poezie?... Nu
cred. Poezia nu se compune din „paradigme”,
nici politice, nici juridice, nici iohaniste, nici
autarhice, cu atât mai puțin literare. Poezia se
construiește din parabole cosmice, înalt percepute de lumíi, din văzduhuri, greu receptabile,
„văzute” numai de către misiți în har și duh,
„întrupări” spirituale neocolite de autorul versurilor acestui volum...
Un poet: Paulin Octavian Boldiș.
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Adrian JICU

DEBUTURI

Dacă în cronica anterioară am scris
despre debutul ficțional al unui intelectual
cunoscut, Andrei Manolescu, acum am
optat pentru un tânăr de 17 ani, care ne
propune un roman cu un titlu provocator,
Nihilodextra (Editura Heyday Books,
2021), cuvânt inventat de autor și definit,
liminar, drept „persoană căreia i-au fost
tăiate mâinile la naștere, ca urmare a faptului că părinții săi au încălcat codul de
legi înainte ca persoana în cauză să se
nască.”
Cartea se deschide cu un Prolog, în care
Mihai Lungu imaginează un univers
concentraționar, guvernat de legi nemiloase,
aplicate riguros. O lume procustiană, în care
copiilor li se amputează, la naștere, ambele
brațe, pentru a învăța „necesitatea respectării
sistemului și supunerii față de dictator.” În care,
pentru binele lor, sunt educați după un program
draconic, ce presupune îndoctrinarea și înregimentarea în marea mașinărie socială care le va
asigura fericirea colectivă, după cum le promite,
în difuzoare, vocea Dictatorului, un amestec de
Big Brother și Marele Inchizitor. După ce vor fi
parcurs etapele unui traseu inițiatic ce presupune, printre altele, să asiste la filmarea momentului când le-au fost tăiate mâinile, în prezența
părinților, ei vor deveni cetățeni de nădejde, care
își vor manifesta sprijinul necondiționat față de
sistem și de conducători. Ni se descrie, în fapt,
un ritual diabolic, care va culmina cu botezul
nihilodextrilor, așa sunt numiți acești tineri
frumoși și liberi: „La optsprezece ani, avu loc
botezul. Ritualul de inițiere. Mama invită, cu
acest prilej, câteva rude apropiate și, după cum
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impunea protocolul, îl chemă la procesiune pe
călău. Odată strânși cu toții, proiectară pe ecranul plat al televizorului înregistrarea completă a
execuției – partea odioasă pe care încă n-o văzuse. Fierăstrău alb scos din dulap/ bărbat tinerel
îmbrăcat în halatul alb de doctor călău/ pași
fermi către nou-născut/ mamă terifiată în colțul
camerei tremurând pe scaun/ scâncete aprinse
de copil/seva Universului curge prin umărul
pruncului/ strigătul Universului curge printre
gingiile mamei/ fierul instrumentului izbește fierul sângelui/ macină carnea/ mama se ridică/
dați-mi copilul nu faceți asta/ te iubesc
mami/bucată flască de carne cade cu pleoscăit
pe podea/ dați-mi copilul nu merită asta/ călăul
fărâmă întâi mâna stângă/ apoi mâna dreaptă/
copilul fără mâini țipă în marea de sânge și de
eșec/ aduceți vata doctore copilul a fost executat. Liniște”.
În mod paradoxal, Nihilodextra e un amestec
de naivități adolescentine și de luciditate precoce. Mihai Lungu ne propune o narațiune cu tâlc,
în care locurile comune se întâlnesc cu o
înțelegere subtilă a lumii în care trăim.
Confesiunea de tip jurnal, atribuită unui profesor
pensionat și alcoolic, devine pretext pentru a
analiza prefacerile produse în ultimii ani, când
omenirea a trăit după un scenariu a cărui finalitate nu e limpede nici acum. La moartea soției,
profesorul Luciano Belmondo demisionează de
la școala unde preda literatură (ce altceva?!) și
se apucă de băut, neglijându-și copiii (gemeni),
care abandonează școala, pierd nopțile la petreceri și consumă droguri. Momentele de beție
alternează cu cele de trezie, Belmondo notânduși în jurnal frământările și neputințele, apăsat de
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un obsedant sentiment al vinovăției, care-l face
să mediteze nu doar asupra condiției umane, ci și
asupra responsabilității și ratării. E o confesiune
tezistă și cumva neconvingătoare, fiindcă se
diluează pe măsură ce personajul-narator își
caută refugiul în fața hârtiei albe, într-o încercare de autoexorcizare. El trăiește drama părintelui
incapabil să-și ajute copiii. Simbolic, le-a tăiat
aripile, motiv pentru care îi revin în minte, obsesiv, imagini infernale: „Somnul îmi era agitat și
bântuit de vedenii monstruoase, invariabil
aceleași – mi se arătau în vis multe fete identice,
care aveau chipul Ei și care stăteau aliniate pe
terenul de sport de la școală, așteptând să-și primească premiul de sfârșit de an școlar. Cred că
eu eram tatăl uneia dintre acele fete, căci mă
uitam cu lacrimi în ochi la ea, mândru de faptul
că urma să primească o coroniță. Un om îmbrăcat în costum care semăna leit cu mine se apropia pe rând de fiecare fată și îi punea o coroniță
de spini pe cap, având grijă să nu-și înțepe buricele degetelor, apoi aducea o drujbă de sub un
pupitru și îi tăia brațele aproape cu delicatețe.
Părinții oripilați încercau să-și salveze copilele,
însă de fiecare dată când vreunul dintre ei făcea
câțiva pași spre terenul de sport, omul cu drujba
se îndrepta imediat către el, amenințându-l cu
moartea”.
Nihilodextra nu este doar un roman, ci și un
roman în care se vede clar cum se poate scrie un
roman. Nu în sensul unei dimensiuni asumat
teoretice, ci prin lipiturile la vedere. Mihai
Lungu utilizează o rețetă prestabilită, aplicând,
conștiincios, o serie de procedee și tehnici ale
genului, fără a avea (deocamdată) capacitatea de
a le topi într-o formulă proprie. Lucru perfect
explicabil dacă ținem seama de faptul că această
carte a fost scrisă în doar 30 de zile, în cadrul
programului NaNoWriMo 2021, care își propune să promoveze tineri autori băcăuani. Cu entuziasm juvenil, el construiește o structură mozaicată, în care amestecă diverse registre, de la
speculația filosofică la confesiunea diaristică,
epicul fiind diluat în pagini eseistice din care nu
lipsesc teme și motive recurente cum ar fi socieCONVORBIRI LITERARE

tatea, familia, libertatea, dictatura etc. Plus niscaiva versuri, strecurate printre gândurile protagonistului, care meditează la sensul vieții. Așa se
explică de ce compoziția cărții e un mix de
divagații inutile și de observații pertinente în
legătură cu locul individului în angrenajul
social.
Nihilodextra poate fi citită și ca o parabolă a
vremurilor în care trăim și a experimentelor la
care suntem supuși. Ca o distopie adolescentină,
care te pune pe gânduri. Un avertisment venit, să
nu uităm, din partea unui adolescent care a citit
mult și care înțelege.
E X
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CALENDAR AUGUST
BĂDĂRĂU GEORGE – 02.08.1952
PAVELESCU MARIAN – 06.08.1943
AVRAM GABRIEL – 06.08.1962
GROSU DANIEL – 08.08.1969
MIHĂESCU VASILE – 11.08.1951
MORAR OVIDIU – 11.08.1966
BUSUIOC NICOLAE – 12.08.1939
MUSCALU ION – 13.08.1949
CANTEMIR NATALIA – 16.08.1936
DUMITRACHE FLORENTIN – 16.08.1942
HADÂRCĂ ION – 17.08.1949
MUNTEANU EUGEN – 18.08.1953
HREHOR CONSTANTIN – 18.08.1953
ARITON NICOLAE – 20.08.1954
SOROHAN ELVIRA – 21.08.1934
BELDEANU ION – 22.08.1939
CRĂCIUNESCU POMPILIU – 23.08.1963
VOICA ADRIAN – 26.08.1938
STANCU VALERIU – 27.08.1950
ȘTEFANACHI AUREL – 28.08.1952
CHELARU MARIUS – 30.08.1961
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Pompiliu CRĂCIUNESCU

Avatarii lui Alcibiade
și polemica paidetică

Desfășurat între idealul său cultural și
realitatea culturală entropică, spiritul critic
eminescian are o valență aparte, pe care
asprimea discursului polemic o ascunde
cititorului grăbit sau vajnic depozitar de idei
primite/impregnate ideologic: valența educativă. Prea puțin valorizată ca atare, aceasta este una dintre energiile portante ale efortului fondator, tot așa de intens la fizicianul
clipei, gazetarul Eminescu, precum la creatorul de lumi ale Sensului, poetul și cugetătorul Eminescu.
Mai limpede: pe lângă textele cu
pronunțată alură teoretică – filosofie, economie,
lingvistică, educație, științe etc., toate cu impact
în vasta sferă a valorilor culturii –, viguroasa
publicistică eminesciană de la „Timpul” se impune nu doar prin clarviziunea ideatică, ci și prin
ceea ce voi numi polemica paidetică. Înfierând,
adică, Eminescu face totodată educație, nu atât
pentru adversarii săi – care, vajnici reprezentanți
ai dublei ignoranțe fiind (ca să-l parafrazez pe De
Konink), nu par tocmai educabili –, cât pentru
cititori, spre a-i trezi la viața spiritului (la cogitatio, în sens cartezian). În viziunea lui Eminescu,
somnul celor treji, același pe care îl invoca odinioară Heraclit, este mediul cel mai propice pentru lepra catilinară.
Nu-i vorbă, Eminescu admite că „Dumnezeu
umple lumea cu ce poate și n-avem ceartă cu
cerul” (Opere, X: 217); condamnabile sunt, în
schimb, „incapacitatea erijată în titlu de merit”,
„furtografia”, „negoțul de palavre”, „ignoranța
grea ca plumbul”, „cretinismul moral”.
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Conglomeratul fanariot, supranumit în altă parte
genabet-tacâm (Opere, X: 214 ș.u.), nu este deloc
menajat de către gazetar tocmai din aceste pricini.
Scrutând îndeaproape portretele pe care
Eminescu le construiește în acvaforte, dar și discursurile „modelelor” acestora, remarc că „genabet-tacâmul” este alcătuit din chipuri multiplicate
ale lui Alcibiade, fiecare sub un alt nume. Mă
refer, desigur, la acel Alcibiade tânăr (din dialogul
platonician), căruia Socrate, după un temeinic
exercițiu maieutic, îi spune răspicat că face „casă
bună cu neștiința de cea mai joasă speță” și de
aceea se avântă în politică înainte de a se forma
prin educație (Platon, 1974: 117). Or, spune
Eminescu, „Educațiunea e cultura caracterului,
cultura e educațiunea minții” (Opere, IX: 446).
Această ecuație stă în miezul ineditului său praxis
cultural.
Dacă etalonul rămâne cultura clasică, pentru
că „are calitatea de-a crește, ea este în esență educativă” (Opere, XI: 225), iar culturile moderne o
confirmă prin însăși devenirea lor, „patria vieții”
lui Eminescu atestă o educație viciată fie de forme
alogene, fie de superficialitate (ex omnibus aliquid, ex toto nihil), rezultatul fiind „semibarbaria” cotropitoare. De aceea, șarja polemică, acidă,
dar învestită paidetic. Un grăitor exemplu: contrariat de ignoranța politicienilor vremii, dar și a
redactorilor ziarului guvernamental („Românul”),
Eminescu publică în „Timpul”, în iunie 1879, un
articol – [Roșii, începând cu de la oratorii lor...]
– care începe astfel:
„Roşii, începând de la oratorii lor din Senat şi
de la ministrul Învăţăturelor Publice şi sfârșind cu
redactorii «Românului» şi ai foii bărbierilor fran-
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ţuji, sunt atât de neştiutori de carte încât adeseori
dau ocazia la cel mai mare haz oricărui om cu
oarecare cultură temeinică. D. General Manu de
ex. a întrebuinţat în şedinţa de joi a Senatului faţă
cu guvernul actual epitetul de cinic. Deodată,
toată suflarea roşie din Senat, ministrul învăţăturilor de pe banca sa, d. Grădişteanu, oratorul roşilor, în fine ziarul «Românul», toţi într-un glas zic
că acest epitet e neparlamentar, e o insultă gravă,
iar ziarul «Românul» esplică cuvântul – ipsissimis vorbis – astfel: D. Manu merse până a-l numi
(pe guvern) cinic; ceea ce se tălmaceşte în limbagiul poporar; câne nelegiuit, câne spurcat.
Este oare un singur cititor care să crează
cumcă un om de condiţia socială şi de cultura dlui general Manu ar putea întrebuinţa în
Parlament un cuvânt care să nu fie strict parlamentar?
Cuvântul «cinic» are a face tot aşa de puţin cu
cuvântul grecesc Kύων (câne, şi încă nelegiuit şi
spurcat) precât de puţin are a face d-1 C. A.
Rosetti cu partidul Rozei Roşie din Anglia.”
(Opere, X: 268-270).
Enunțul următor, lapidar – „Iată cum stă
lucrul” – consacră punctul de inserție paidetică.
Imediat, Eminescu procedează la o minuțioasă
arheologie istorico-etimologică, arătând cum,
după eliminarea lui Socrate (în 399 a. Chr.) –
mare maestru al trezirii conștiințelor, reabilitat de
un alt tribunal atenian după mai bine de două
milenii și jumătate (în 2012) –, discipolii săi au
creat școli care i-au perpetuat și nuanțat
învățătura; între aceștia, Antistene – fondatorul
școlii cinice – și Aristip, fondatorul școlii cirenaice hedoniste. Se știe că primul dintre ei a promovat eudemonismul întemeiat pe virtute (arété), și
de aceea Eminescu îl numește „model de virtute și
înțelepciune”:
„De ce școala lui Antistene se numea cinică?
Pentru că vechiul filosof, un model de virtute și
de înțelepciune, era un câne nelegiuit și spurcat,
după esplicarea d-lui Grădișteanu și a
«Românului»?
Ciudată calificare pentru un discipol al lui
Socrat!”
Adevăratul nume al „ciudățeniei” este, de
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bună seamă, neștiință de carte, ignoranță. Nu
întâmplător, Eminescu exclamă adesea: „Vorba
lui Hamlet: «Ce e Hecuba pentru ei?»”
Nerezistând „dragostei sale aprinse și serioase de
învățătură” (Zarifopol), Eminescu își continuă
lecția, despărțind apele dintre doctrina și denumirea școlii lui Antistene, prea amestecate în capetele nebuloase ale preopinenților săi. Spre a explica denumirea, el trimite la biografia filosofului,
care, fiind doar semi-cetățean atenian (tată atenian, dar mamă tracă), sălășluia în afara cetății, în
satul Cynόsarges – „câinele alb”, toponim cu origine legendară –, de unde kynikôs (kynikoi), adică
discipol al lui Antistene. Eminescu mai adaugă
faptul că școala cinicilor e „muma școalei stoice”,
după care semnalează evoluția semantică a termenului cinic, datorată îndeosebi lui Diogene din
Sinope: „trufaș”, „lipsit de pudoare”; „nimic mai
mult, nimic mai puțin”!
Prin urmare, utilizarea termenului pentru a
califica guvernul, conchide gazetarul-dascăl, se
arată pe deplin corectă – în sensul veritabil și
actual, nicidecum în cel originar, și acela distorsionat. Mai mult, pe lângă sensul de „câne spurcat”, Petru Grădișteanu îi asociase cuvântului
„cinic” franțuzescul canaille, într-un avânt cunoscut nouă deja din celebra „afacere” maioresciană
a „beției de cuvinte” din „Revista contimporană”.
Așa se face că forța paidetică a textului lui
Eminescu este potențată nu doar de ilustrarea cu
exemple a expunerii – „A însărcina cu siguranța
capitalei şi a persoanei Măriei Sale pe omul carea proclamat răsturnarea lui şi republica din
Ploieşti e un act lipsit de pudoare, e cinism”
(apropo, evident, de celebrul Candiano-Popescu)
–, ci și de ironia reclamată (involuntar) de însuși
oratorul în cauză:
„Se înșală d-sa. Şi un om cinstit poate fi cinic.
Dar când întruneşte cineva o exemplară tărie de
caracter şi de convingeri, un talent oratoric (de
klown) şi curăţie de moravuri, atunci amândouă
cuvintele, deşi nu s-apropie în sens lexical unul de
altul, totuşi sânt strâns unite în unul şi acelaşi
nobil piept.
În orice caz, faţă cu d. Grădişteanu nu se va
întrebuinţa numai epitetul «cinic».”
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Dublei ignoranțe a avocatului publicist și
politician i se cuvine, așadar, o dublă valorizare,
laolaltă cu generoasa lecție eminesciană de
semantică și istorie a culturii. Totodată, acest text
este o demonstrație indirectă a convingerii după
care „Cultura omenirei, adică grămădirea unui
capital intelectual și moral, nu seamănă cu grămădirea capitalelor în bani”, atât de dragă
potentaților zilei. Dimpotrivă, „rezultatele dobândite de alți cugetători” trebuie apropriate „prin o
nouă muncă intelectuală, prin studiu” (Opere, X:
91). Precum am văzut însă, „completă ignoranță
și corupție sus, neagră ignoranță și mizerie jos”.
De aceea, imperativul paidetic căruia Eminescu îi
slujește fără răgaz, atât prin studii mai elaborate –
precum cele consacrate Basarabiei, Ardealului și
Bucovinei –, cât și prin enclavele reflexive și
referințele culturale presărate în textele sale publicistice. Exemplul de mai sus este doar unul dintre
cele ce își merită hermeneutica valorizantă din
perspectiva problematicii abordate aici, și nu din
aceea a politicului. Nu de alta, dar „Poeți se
găsesc foarte rar – politici cât frunză și iarbă”.
Este o distincție necesară, formulată cu prilejul
denunțării paralogismului din Un răspuns rusesc
(confuzia voită a diplomatului Ioan Alecsandri cu
fratele său, poetul), iar explicația nu întârzie:
„Politica este a crea sau stârpi condițiunile de
existență a unei culturi; lucrul în sine însă al dezvoltării intelectuale consiste ea în arte, consistă în
știință, se naște și crește neatârnat de politică și
politici” (Opere, X: 56).
Cu toate acestea, sub zodia unui timp în care
„pana lui Tacit şi limba Duhului Sfânt abia ar
ajunge ca să zugrăvească estrema decădere socială a României şi primejdiile care atârnă asupra
ţării” (ibidem: 238), Eminescu nu-și poate îngădui
exclusiv creația (poiesis); luciditatea gândirii sale
– căci el face parte din herbul ales al gânditorilor
– îi dă ghes la iscodirea nudă a realității, în toate
planurile ei, inclusiv la acela al „politicilor”
mărginiți la „răpirea prin putere și amăgirea prin
cuvânt”. De unde, și polemica, dar indelebil
aureolată paidetic. Această valență nu lipsește
nici atunci când subiectul ține strict de sfera geopolitică. Bunăoară, în Tendințe de cucerire – text
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tot din 1878, precum Un răspuns rusesc –,
Eminescu explică pornirea rusească de a ocupa
noi teritorii prin elemente de morfologie culturală:
„Răsărită din rase mongolice, scrie poetul, de
natura lor cuceritoare, aşezate pe stepe întinse a
căror monotonie are înrâurire asupra inteligenței
omenești, lipsind-o de mlădioşie şi dându-i
instincte fanatice pentru idei de-o vagă măreţie,
Rusia e în mod egal muma mândriei şi a lipsei de
cultură, a fanatismului şi a despotiei. Frumosul e
înlocuit prin măreţ, precum colinele undoiate şi
munţii cu dumbrăvi a ţărilor apusene sunt acolo
înlocuite prin şesuri fără de capăt” (ibidem: 73).
În viziune eminesciană, tendințele expansioniste rusești sunt endemice, ele țin de un gol sufletesc fără leac: „din nefericire ruşii sunt sub dominarea unui deșert sufletesc, a unui urât care-i face
să caute în cuceriri ceea ce n-au înlăuntrul lor. [...]
Astfel misiunea istorică de care se face atâta
vorbă nu-i o misiune care-şi are originea în afară,
ea e rezultatul unui gol sufletesc, a unei barbarii
spoite cu frac şi mănuşi, a unui deşert care, de-ar
stăpâni pământul, tot nu s-ar umple” (ibidem: 74).
Nu întâmplător, corolarul analizei eminesciene,
solid argumentată prin recursul la istoria Veneției
sau a Bizanțului, cristalizează în horațianul: Cerul
deasupra-1 schimbi, nu sufletul, marea trecînd-o.
Cu toate că, din rațiuni vădite, pare prisoselnic
să subliniez vizionarismul lui Eminescu – confirmat, dincolo de anticiparea teoriei blagiene din
Orizont și stil, mai ales de puntea eleată a golului
sufletesc rusesc ce leagă momentul scrierii de prezent –, sublinierea se impune imperativ, simultan
cu următoarea remarcă: forța acestui vizionarism
este generată de luciditatea extremă a gândirii
eminesciene. Iar dacă luciditatea este, precum o
va socoti mai târziu René Char, „rana cea mai
apropiată de soare”, atunci se va înțelege de ce
suferința pentru adevăr face ca daimonul paidetic
să grăiască mai apăsat decât „demonul teoriei”,
cel de pe urmă jalonând însă modulațiile celui
dintâi (gr. theoria înseamnă „observație”,
„contemplație”). Acest vinculum functionale este
izomorf ecuației Poiesis-Paideia, i.e. relianța ireductibilă pentru veritabila comprehensiune a pleCONVORBIRI LITERARE

nitudinii deschise pe care opera eminesciană o
ridică în orizontul nu tocmai limpede al timpului
nostru; ba, dimpotrivă. Adrian Dinu Rachieru
remarcă răspicat că „în Evul Media, [...] o
Românie schizoidă, gâlcevitoare, întârzie asimilarea lui Eminescu” (Rachieru, 2019: 130). Nu-i
de mirare: într-un astfel de ev hipertelic, lăbărțat
sub pavăza „corectitudinii politice”, legiune de
maeștri ai servituții voluntare cultivă cu voioșie
dubla ignoranță.
Refocalizând concluziv popasurile mele analitice ghidate de „logica lui Hermes” – menite,
adică, să configureze (hermeneutic) imaginea
legăturilor de adâncime ce marchează univocitatea ontică a metadiscursului cultural eminescian
dispus în arhipelag –, trebuie subliniat mai întâi
că acest discurs, cathartic în esență, răzbate în
felurite moduri la Lucian Blaga, Dan Botta sau
Vasile Băncilă. Altfel spus, dacă prin creație
Eminescu dă învoaltă expresie axiologiei culturale în sine, prin metadiscursul bivalent (desfășurări
paidetice/repere teoretice), el contribuie la transfigurarea ontologică a sensului culturii pe târâm
autohton, implicit la fundamentarea conceptuală a
unei axiologii, fie ea și en miettes, după obsevația
lui Mihai Cimpoi.
De asemenea, trebuie spus la fel de răspicat că
viziunea eminesciană asupra problematicii culturii rezistă și la analize ancorate în solul mai proaspăt al „științelor omului” – conceput ca dublu
raport: cu existența ca existență/cu sine și cu
lumea –, iar aceasta, pentru că ea e
consubstanțială nu cu elanurile circumstanțiale, ci
cu energiile actualității perene, aceleași care pulsează în gândirea greacă antică sau răzbat în gândirea unor Cicero, Marc Aureliu, Martin
Heidegger, Edgar Morin, Werner Jaeger, Pierre
Hadot, Ernst Cassirer și mulți alții. În Eseu despre
om, de pildă, Cassirer afirmă că universul culturii
„nu este un agregat de fapte vagi și detașate”
(Cassirer, 1994: 306), ci un întreg organic, în care
se regăsesc „limbajul, mitul, religia, arta, știința,
istoria”, ceea ce rezonează cu paideia ateniană.
Prin urmare, problema culturii vine de departe,
infuzând (mai mult sau mai puțin abundent) înseși
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vârstele devenirii umanității.
Articulând perspectiva sinoptică (sparsa colligere) cu semantica textuală (perspectiva hologramatică), demers reclamat de specificul scrisului
eminescian în domeniu, se vede limpede că
aserțiunile privitoare la ecuația național-universal
este similară echilibrului dinamic pe care Heraclit
îl semnala în cazul arcului și lirei, după cum la fel
de limpede se vede că simțul critic și pasiunea
paidetică formează o endosmoză vitală pentru
câmpul de gravitație al conceptului de cultură.
Pentru Eminescu, cultura nu e condiționată de un
terminus a quo și un terminus ad quem, ci este o
procesualitate continuă, o relianță dinamic-istorică între morfologic, ontologic și estetic.
Cred că Vintilă Horia a avut dreptate afirmănd
că în opera de gazetar a lui Eminescu se află „leacuri pentru viitor” (Horia, 1990: 16). Seamă
ținând însă că viitorul la care se raporta odinioară
scriitorul este demult prezent – un prezent subjugat de spectrele efectivității în detrimentul
afectivității și, în general, al culturii –, „leacurile
pentru viitor” rămân acolo unde sunt. Să fie, oare,
așa (și) din pricina faptului că „munca unui om se
poate plăti, [în vreme ce] caracterul, cultura lui
nicicând”? (Opere, XI: 225).
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PROFILURI

În Amintirile în dialog, depănate alături
de prietenul și congenerul său Matei
Călinescu, Ion Vianu mărturisește că G.
Călinescu a fost „un individ dintre cei mai
uimitori din câți mi-a fost dat să cunosc” și
evocă, între altele, o conferință a lui
Călinescu rostită la începutul anilor ᾿50, în
plin dogmatism jdanovist – „cu ocazia centenarului nașterii lui Eminescu, cu o sală
ultraplină, când ne-am instalat cu vreo patru
ore înainte de începere ca să mai găsim
locuri. Era extrem de cald în sală (Dallesnota mea C.C.) și puțin după ce vorbitorul
își începuse prestația un spectator a făcut o criză de
epilepsie ca pentru a asigura caracterul sacru, morbus sacer, a ceea ce se petrecea pe scenă. Oratorul
s-a oprit o clipă, dar și-a continuat apoi expunerea,
cu ciudatele inflexiuni ale vocii, foarte cântate, trecând surprinzător de la acute la grave”. Scriitorul,
eseistul și reputatul psihiatru afirmă cu
recunoștință: „George Călinescu ne oferea cazul
extrem a unei tehnici a disimulării care devenise
pentru noi aproape sinonimă cu însușirea culturii și
trebuia să ne slujească în același timp de
ascunzișuri și de mângâiere”. Aviz celor care fac
crize de epilepsie când aud de rezistența prin cultură! Recitind recent rememorările și analizele
celor doi intelectuali de autentică elită, mi-am
amintit și eu că istoricul literar I. Oprişan, cu mai
mulți ani în urmă, i-a intervievat pe 14 oameni de
litere, dintre cei ce l-au cunoscut, au colaborat ori
s-au aflat foarte aproape de G. Călinescu, realizând o serie de ceea ce a numit Dialoguri adnotate, pe care le-a reunit într-un volum intitulat G.
Călinescu. Spectacolul personalităţii. Perioada la
care se referă toţi interlocutorii lui I.Oprișan este
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aproape în exclusivitate cea postbelică, bucureşteană. De fapt, cu excepția mărturiei Ştefanei VelisarTeodoreanu, cam pătimaşă și lipsită de relevanţă,
lipsesc, fatalmente, cele privind partea cea mai
strălucitoare a spectacolului, de fapt marele spectacol Călinescu, ce „s-a jucat” la Iaşi și pe care
nici chiar Călinescu nu l-a mai putut repeta la
București cu aceeași vigoare. La Iași a „interpretat” toate rolurile la cota cea mai înaltă a genialităţii
sale: critic, istoric literar, prozator, poet, eseist, ziarist, polemist, creator de publicaţii (Jurnalul literar) şi, bineînţeles, profesor. Cum se știe,
Călinescu s-a îndreptat spre Iaşi, venind de la
Timișoara, unde funcționase ca profesor după stagiul de cursant al Academiei Române din Roma.
Ibrăileanu se pronunțase entuziasmat despre
Viaţa lui Minai Eminescu (1930), în „Viaţa
Românească”, revistă ale cărei frîie le va lăsa
„după 27 de ani” lui Mihail Ralea şi lui
G.Călinescu, văzând în autorul ei pe cel trimis, pe
cel ales să dialogheze cu Eminescu de la egal la
egal. Ibrăileanu nu s-a înşelat nici de această dată.
Era anul 1936, când G. Călinescu revenea în oraşul
în care îşi petrecuse o parte din copilărie şi din
viaţa de şcolar, „legitimându-se” nu doar cu faimoasa biografie, ci şi cu Opera lui Mihai
Eminescu (1934-1936), ambele neîntrecute până
astăzi şi, pe cât omeneşte se poate prevedea, neîntrecute pentru totdeauna. Descins într-un Iaşi aureolat de gloria atâtor întemeieri şi premiere absolute
în plan naţional, de nobleţea ce i-o conferea şi i-o
conferă laşului atâţia clasici, nu doar ai literaturii,
Călinescu părea să dea curs unei tainice şi irezistibile chemări. Era, oricum, tulburat de revenirea,
după decenii, în acelaşi cartier al orașului unde
copilul de odinioară încercase „sentimentele tragiCONVORBIRI LITERARE

ce şi înalt patetice”. Va evoca, nu fără unele accente
psihanalitice, acel „paradis pierdut”, într-un text pe
care Eugen Simion l-a selectat în Falsul jurnal al
marelui critic: „La Iaşi mi-am continuat «studiile»,
înscriindu-mă în clasa întâi primară a Şcoalei
„Carol I”, din str. Toma Cozma (şcoală tip „Spiru
Haret”, perfect funcţională şi astăzi – nota mea).
Accesul în ea, din strada Păcurari, unde şedeam,
era cam dificil iarna pe ger. Bolovanii căpătau un
polei care-i făceau alunecători. Atunci puneam
taşca jos şi, aşezat pe ea, mă rostogoleam până în
vale, în Păcurari. De câte ori acum câţiva ani, trecând spre Facultatea de Litere din Iaşi, la curs, nam meditat la drumurile mele infantile! în acea
epocă aproape n-am cunoscut mai mult decât strada
Păcurari, cu Râpa Galbenă şi o dată Teatrul
Naţional, unde am luat un premiu. Dacă la
Botoşani am cunoscut emoţiile şi senzaţiile obscure, aici pot afirma a-mi fi completat experienţa
sufletească cu sentimentele tragice şi înalt patetice”. Cu aceeaşi discretă nostalgie, din care transpare recunoştinţa, Călinescu rememorează și a doua
perioadă ieşeană din biografia sa, cea dintre anii
1936 și 1944: „Aici am luat eu doctoratul, aici miam început cariera universitară, aici am elaborat
Istoria literaturii române şi tot aici am tipărit
Jurnalul literar ajutat de nişte tineri studenţi vioi,
dinamici şi plini de entuziasm”. Cât priveşte cariera
universitară, am mai citat şi altă dată o mărturie
demnă de toată încrederea, cea a unuia dintre
„tinerii studenţi”: Al. Piru. O reproduc dintr-un
amplu dialog cu învățatul profesor, datat februarie
1976, apărut în revista Convorbiri literare. lată ce
îmi spunea cel ce a avut norocul să-l cunoască pe
Călinescu încă de foarte tânăr şi să-i fie apoi alături până la sfârșit: „Memorez îndeosebi din această
perioadă (cea ieşeană – nota mea) în care am stat
lângă profesorul meu, Gheorghe Călinescu (aşa se
numea de fapt), neuitatele lui prelegeri de la
Universitatea din Iaşi care cred că au fost cele mai
strălucite prelegeri de literatură ce s-au făcut vreodată în ţară la noi. Ele adunau un public imens.
Aproape toţi intelectualii din Iaşi le frecventau.
Aceste prelegeri s-au repetat apoi la Bucureşti, dar
parcă nu mai aveau farmecul celor de la Iaşi care
pentru noi, studenţii de atunci, au constituit un adevărat regal”. Tot un regal fusese examenul de docCONVORBIRI LITERARE

torat susţinut de Călinescu la Universitatea ieşeană, în faţa unei comisii din care făceau parte
Mihail Ralea, Iorgu Iordan, clasicistul Constantin
Balmuş, Octav Botez, fratele scriitorului Jean
Botez, succesorul lui Ibrăileanu la catedra de
Istoria literaturii române. În folclorul universitar
ieşean a rămas pentru multă vreme o celebră o replică a liu Octav Botez la întrebarea, deloc formală în
acea vreme când a ţi se conferi titlul de doctor
constituia punctul cel mai înalt al consacrării şi nu
ca în zilele noastre abia începutul uneia posibile,
probabile sau mai degrabă improbabile. Cutuma
era ca să i se solicite candidatului precizări sau să
i se adreseze întrebări. Fascinat de spectacolul intelectual la care asistase mai bine de două ore, Octav
Botez nu ar mai fi putut spune decât atât: „Ce să
te mai întrebăm noi domnule Călinescu, dumneata ar trebui să ne întrebi pe noi”. Există însă şi o
altă mărturie, potrivit căreia Călinescu, la un
moment dat, chiar a părut că îi chestionează pe cei
din comisie, iar un membru al acesteia i-ar fi atras
atenţia că el este totuși cel care trebuie să răspundă la întrebări. Nu-i exclus ca într-un astfel de context să se fi produs şi intervenţia lui Octav Botez.
Fapt e – dincolo de asemenea aspecte – că doctoratul lui G. Călinescu se înscrie ca un episod cu
totul deosebit în „spectacolul personalităţii” sale
și al vieții academice românești.
Instalat în capitala Moldovei, contravenind normelor scrise și nescrise ale vieţii universitare,
Călinescu iese – aşa cum povesteşte memorialistul
Aurel Leon – hotărât în agora, păşind pragul
redacţiilor, colaborând la suplimentul săptămânal
al ziarului Lumea, angajându-se în dispute, inclusiv la Librăria lui Athanasie Gheorghiu, cel care îi
va edita Jurnalul literar, iar în 1938 înfiinţează
cenaclul Noua Junime, în a cărui primă şedinţă au
citit Magda Isanos, Eusebiu Camilar şi Nicolae
Ţaţomir. Revista care teoretic îşi propusese să continue Viaţa Românească, mutată la Bucureşti, era
Însemnări ieşene, o publicaţie mai mult a profesorilor, cu o anumită ţinută, dar „cuminte” şi îndeajuns
de tradiţionalistă. Or, Călinescu – își amintește
Aurel Leon – „era de altă factură”. Deşi colaborarea i-a fost acceptată cu satisfacţie, noul venit voia
mai mult: să o conducă şi să o restructureze. N-a
reuşit să spargă reduta, care s-a întărit pentru a
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rezista viforului Călinescu, ceea ce – îmi spunea
Al. Piru – a dus la „o oarecare polemică” a lui cu
cei de la Însemnări ieşene, inclusiv în unele discuţii
directe cu ei. Cum o atestă şi cartea lui I. Oprişan
– a se vedea scena de la doctoratul lui D.
Vatamaniuc, când i-a spus lui Vianu că nu înţelege
nimic iar pe stalinistul Novicov l-a lichidat cu un
ghilotinant „eşti prost ca o ciubotă” – Călinescu
era necruţător. La o discuţie cu cei de la Însemnări
ieşene, unui cunoscut scriitor i-a dat o replică usturătoare: „Dumneata eşti de o ignoranţă vastă!”. În
această atmosferă oarecum conflictuală, Ionel
Teodoreanu a publicat pamfletul Jim
Fecundatorul şi noul junimism. Regretabil din cel
puţin două puncte de vedere: în primul rând, pentru
că suavul „metaforel” ridiculiza o anchetă publicistică, mai mult decât lăudabilă, printre cititori,
începând cu numărul 2 al Jurnalului literar, apoi
fiindcă trăda o aroganţă generată de beţia unei
popularităţi nu nemeritate, dar supradimensionate.
Aroganţă ce o redescopăr cu surprindere în „dialogul adnotat” cu femeia de mare delicateţe şi de
exemplară modestie care i-a fost soţie; altminteri,
omeneşte de înţeles, de vreme ce este motivată de o
mare iubire!
În momentul în care şi-a început cariera universitară, G. Călinescu avea 37 de ani. Era aşa-zicând
în vârful puterii de creație. De altfel, anii petrecuţi la
Iași aveau să constituie perioada cea sa mai fecundă.
Soții Vera și Gheorghe Călinescu se instalaseră întro casă cu cerdac, care există şi astăzi, situată la doi
paşi de locuinţa şi uliţa copilăriei , în imediata vecinătate a Şcolii „Carol I” – o clădire din cărămidă
roşie, perfect funcţională şi în prezent, care, dacă
va ieşi întreagă din epoca demolărilor, va mai dăinui multă vreme – unde îşi „continuase «studiile»” în primul deceniu al secolului. Până la
Universitate, distanţa este de câteva sute de metri.
În drumul său spre facultate, Călinescu trecea pe
lângă şcoala care îi evoca „paradisul pierdut”, iar
apoi pe lângă impunătoarea şi austera clădire a
vestitului Liceu Internat unde fuseseră elevi sau/şi
profesori mulţi dintre cei care îi erau acum colegi
la cea dintâi Universitate a ţării. Aici i-a avut elevi
(şi apoi colaboratori la Jurnalul literar) pe
Alexandru Piru, Adrian Marino, George Ivaşcu, G.
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Mărgărit, acesta din urmă, mort prematur, cel mai
înzestrat dintre toți, căruia Călinescu i se adresase într-o împrejurare: „Domnule Mărgărit, dumneata eşti de o inteligenţă periculoasă chiar şi pentru
mine”. Mărgărit, prieten mai tîrziu cu Nicolae Labiş,
îşi înfruntase maestrul.
Ajuns student, în deceniul al 7-lea al secolului
trecut, la facultatea unde fusese profesor G.
Călinescu, am putut repede constata că el era unul
dintre spiritele tutelare, alături de Titu Maiorescu
şi G. Ibrăileanu. Exista chiar un mit Ibrăileanu şi
un mit Călinescu. Cei ce avuseseră norocul să fie
studenţii lor își aminteau cu emoție de prelegerile
lor, despre spectacolul unic care fusese doctoratul
autorului monumentalei Istorii şi al Principiilor de
estetică, vorbeau cu un fel de pietate până și despre amfiteatrul unde avusese loc evenimentul. În
ce mă priveşte, admirația pentru Călinescu o datoram mai ales profesorului meu de Limba și literatura română de la Liceul „Unirea” din Focşani, Aurel
Budescu, fost student, şi el, al lui Călinescu, la
Universitatea din Iaşi. La îndemnul său, m-am
abonat, din toată sărăcia mea, în ultimii trei ani de
liceu, la Contemporanul, seria Ivaşcu, revistă de
incontestabilă ținută europeană. Mult mai târziu,
consultând colecţia revistei Contemporanul
aproape nu-mi venea să cred că a existat în „obsedantul deceniu” o asemenea publicație, deşi, la vremea apariţiei, citisem din scoarţă-n scoarţă fiecare
număr al ei. Cronica optimistului era sărbătoarea
de neuitat din fiecare vineri. De Cronica pesimistului aveam să iau cunoștință studiind colecția
Jurnalului literar pe care mi-a dăruit-o poetul
Nicolae Țațomir. Şi tot în acei ani adolescentini am
citit romanele lui Călinescu, la care se referea eruditul nostru profesor Aurel Budescu nu doar în orele
de clasă, ci mai ales în afara lor, în cercuri mai restânse, ca, de altfel, și la alte aspecte privind viața și
opera autorului Istoriei literaturii române de la origini până în prezent ce nu puteau fi discutate în
acea epocă de sterilizant dogmatism într-un cadru
mai larg.
A venit şi anul al treilea de studii. Titularul
pentru epoca marilor clasici (la Istoria literaturii
române) pe care o parcurgeam acum, era profesorul Gheorghe Agavriloaiei, ginerele lui Ibrăileanu,
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fost asistent al lui Călinescu, primul pomenit din
şirul celor cărora criticul le mulţumeşte în Prefaţa
la Istorie... pentru că „ne-au procurat cărţi, reviste
ori fotografii”. Profesorul Agavriloaiei, un spirit
total opus celui tumultuos şi constructivist al lui
Călinescu, cum îl caracterizează criticul
Constantin Călin în volumul Despre şapcă şi alte
lucruri demodate, ne impresionase totuşi pe noi,
studenţii, şi nu numai pe cei de la Filologie, ci şi pe
alţi colegi ai noştri, de la Filosofie, Istorie sau
Drept, prin pitorescul comportamentului (venea la
curs cu o geantă jerpelită, din care îşi scotea
însemnările împreună cu un toc şi o călimară cu
cerneală), prin „curajul” de a spune lucrurilor pe
nume, printr-un nonconformism care era, de fapt, o
formă de dogmatism, inclusiv ideologic. Oricum,
comportamentul său, cu totul insolit, era apreciat
de unii studenți. Eu însumi, deşi îl divinizam literalmente la acea vârstă, nu doar biologică, dar şi a
lecturilor, pe Călinescu, îi treceam cu vederea înţepăturile veninoase şi adesea grosolane la adresa
idolului meu, ce nu lipseau aproape din nici o prelegere a sa. Încât am fost sincer indignat când am
citit în revista „Ateneu”, la puțin timp după moartea lui Călinescu, un articol intitulat Titanul, în
care, atunci foarte tânărul critic Constantin Călin
îl portretiza, într-o „manieră pamfletară”, pe care
el însuşi avea s-o considere mai târziu „regretabilă”, pe profesorul Agavriloaiei, al cărui student
fusese. S-a întâmplat ca, în chiar prima zi după
moartea lui Călinescu, să fie programate patru
ore de curs cu Gheorghe Agavriloaiei.
Amfiteatrul, de fapt o aulă, se umpluse până la
refuz cu ceva timp înainte de începerea cursului.
Veniseră şi colegi din alţi ani de studiu, precum şi
de la alte facultăţi. Se stătea efectiv într-un picior.
Toţi eram curioşi să auzim ce va spune
Agavriloaiei, detractorul lui Călinescu, dacă va
spune ceva (exista această îndoială), cum va
marca el evenimentul care îndoliase Literele
românești. Profesorul a venit, a urcat la catedra care
în acel amfiteatru semăna cu un amvon, şi-a trântit ca
de obicei nelipsita geantă preistorică pe masă, s-a
uitat cu privirea sa albă în sus şi în jos (niciodată
nu privea pe orizontală) şi a început: „Astăzi, în
cele patru ore rezervate cursului de Istoria literaturii române, vă voi vorbi despre Gheorghe
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Călinescu. Vă voi spune despre el adevărul şi
numai adevărul, ca unul care l-am cunoscut bine,
deoarece am avut şansa şi neşansa să fiu asistentul
său. Vom face patru ore fără pauză. Cine crede că
o să aibă necesităţi fiziologice şi nu se poate abţine să plece de pe acum. Cînd moare Călinescu nu
mai putem lua pauză...”
Ce a urmat a fost cu adevărat un eveniment
îndeosebi din punctul de vedere al informaţiei, în
cea mai mare parte inedită pentru noi la vremea
respectivă. Cătrănitul nostru profesor, cel care n-a
scris decât vreo câteva texte practic fără importanţă – întrucât, motiva el, nu voia să sporească prostia din lume! – ne-a ţinut atunci o prelegere cu
adevărat memorabilă. O mărturie, înfiorată totuși de
o emoţie bine temperată, care, dacă ar fi fost înregistrată, ar fi constituit un document de o remarcabilă însemnătate privind spectacolul personalităţii lui G. Călinescu. Era mărturia unui om care nu
numai că se aflase foarte aproape de Călinescu, dar
care, din motive obscure, psihanalizabile în orice
caz, cred că îl şi ura. Oricum, atitudinea era mai
degrabă una de victimă. Expresivitatea portretului
lui Călinescu, „pictat” de Agavriloaiei în acea zi de
martie, când genialul om tocmai îşi încheiase traiectoria terestră, părea a fi potențată de originalitatea
personajului. Am aflat atunci pentru prima dată că
autorul Bietului loanide era „copil din flori”. Am
aflat cum decurgea scrierea monumentalei
Istorii și cum veneau în casa unde locuiau chiriașii
Vera și Gheorghe Călinescu sacii cu cărţi din bibliotecile publice şi particulare, inclusiv cea a lui
Ibrăileanu, pe care îi căra Agavriloaiei. Am aflat
mai ales cum se desfăşurau faimoasele prelegeri
frecventate de un public imens. Profesorul
Călinescu, care îşi făcea apariţia escortat de colaboratori şi admiratori, începea să vorbească încă de
la lift, încât, ajuns în sală, părea să continue o conferinţă începută demult. Se uita discret din când în
când pe nişte şuviţe de hârtie, pe care avea notate
câteva date. Nimeni nu avea voie să-şi ia notiţe, iar
cine îndrăznea era „executat” pe loc. Dar câte nu
am aflat atunci de la atipicul nostru profesor care
trăise sur le vif fascinantul spectacol Călinescu
produs la Iaşi.
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Dorin ȘTEFĂNESCU
În microromanul lui Sorin Titel Dejunul pe
iarbă (1968), deşi exersând o altă tehnică narativă,
scenariul prezentat în Reîntoarcerea posibilă continuă, mai pulverizat şi întretăiat de secvenţe contrapunctice. Dar trecerea de la o strategie discursivă la alta, asumată, aproape programatic, mai ales
în partea a doua, nu alterează nicidecum temele
obsedante, imaginile ce revin parcă din magma
clocotitoare a unui subtext încă în fierbere. „O
carte a timpului”, cum o numeşte autorul însuşi, în
care mecanismul memoriei este omniprezent, chiar
dominant, dar abordat şi înţeles în cheia narativă a
unui nouveau roman. Temă ce se interconectează,
vrând-nevrând, cu cea a limbajului apt să surprindă
acest flux incoerent, discontinuu la nivelul conştiinţei. S-a observat cu acuitate noul mod de structurare a materiei textuale, de articulare a discursului
potrivit a spune trecutului pe nume, a-i da posibilitatea de a fi din nou prezent în cuvântul care îl
povesteşte sau pur şi simplu îl rosteşte. Fără să
neglijăm toate aceste căi de înţelegere, considerăm
că s-ar putea spune mai mult, ţinând cont că semnificaţiile se arată aici explicit, dar vin de altundeva, din implicitul unui dincolo care nu le este doar
obârşia, ci şi orizontul spre care îndreaptă.
Complexul simbolic al lucrurilor mărunte este
un revelator în acest sens. „Ziua făcută din mici
lucruri care pot să-ţi scape din mână” aduce în
prim-plan lucruri care de fapt scapă din vedere.
Deşi ele compun existenţa fadă a unei zile, ele sunt
totuşi nevăzute, nesesizate în strânsa lor înlănţuire.
Ziua trăită la firul ierbii e oarbă; nimic nu se
încheagă la lumina zilei, în modul în care tot ce
apare dispare în lipsa de legătură, în raporturi şterse. La fel cum oamenii pe stradă „în lumina cenuşie a dimineţii se recunosc cu greu împrumutând
lucrurilor din jur ceva din propria lor încremenire”,
nici lucrurile nu sunt recunoscute în dinamica existenţei lor. Toate se prezintă disparat, în secvenţe a
căror discontinuitate se impune prin fixare, stări
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nemişcate, mici forme de natură moartă privită în
statica ei inexpresivă: porţi închise, ferestre opace,
ziduri fără culoare, simple semne ale unei străzi. În
acest decor oprit pe loc, singurele care ar putea
duce undeva, conducând mişcarea, sunt străzile
însele, purtătoare ale unei direcţii şi, implicit, ale
unui sens.
Este tocmai ceea ce nu se doreşte, înaintarea
într-un anume sens, care este şi cel al naraţiunii
clasice, supusă aici unei intersectări de planuri (la
fel cum în celebrul tablou al lui Manet Le déjeuner
sur l’herbe subiectul reprezentat subminează
cadrul în care este înrămat): „Speranţa lui că toate
străzile se vor încurca până la urmă între ele, încetând să ducă în mod precis undeva, renunţând să
fie atât de exacte”. Adică speranţa într-o mutaţie a
orizontului, în care decupajele de realitate să se
prezinte ca atare, în fragmentare şi risipire, iar traseele textului să se fluidizeze, să se întrepătrundă
deconcertant, creând o autentică reţea, o ţesătură
sau o textură. Este în stare urzeala aceasta să exprime mai bine autenticitatea unui real care ne scapă
printre degete, incoerenţa unei lumi care, în lucrarea textului, se face şi se desface pe măsură ce textul se scrie? Aşa s-ar aştepta să fie, până şi în lectura care de-scrie textul, a cărui desfăşurare întracolo se îndreaptă, cum ni se prezintă în scena unui
mozaic pointilist din finalul romanului: „căruţa cu
sifoane trece în sens invers, vocea răguşită a lui
Joji sparge liniştea ninsă a dimineţii. Sifoanele
verzi, albastre, galbene, roşii, se lovesc unele de
altele cu un clinchet uşor” etc. Reţeaua de tuşe
divizate, pulverizate formează suprafaţa unui
tablou ce pare lipsit de adâncime, pânza unui text
fără subtext.
Un peisaj la prima vedere desensibilizat, deşi
teribil de concret. Şi totuşi, „totul se umple cu apa
tulbure a singurătăţii, stradă, suflet, pereţi, ochi”,
iar „plictiseala face ravagii”. Ce se întrevede prin
chiar sincopa realului reprezentat, prin fisurile pe
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care le lasă la vedere? Căci nu poate fi vorba de un
text compact, de un tablou închegat, expus într-o
ramă solidă. Mai degrabă, o fugă prin toate, o trecere grăbită, asemeni unui poştalion „alergând
printr-un peisaj decupat dintr-o carte poştală, cornul de vânătoare prin păduri de brad”. Un peisaj de
pasaj, care nu rămâne în vedere, în faţa căruia nu
poţi zăbovi contemplându-l. Sau o privelişte de
neprivit, care se derulează prin faţa ochilor incapabili să o prindă pe retină, dispare în propria-i apariţie. Evanescenţă care nu poate numi decât timpul
ce se imprimă în toate, cufundându-le în nevăzutul
din care ele nu se mai pot ivi. Rămân amintirile,
dar şi ele puse la îndoială, supuse suspiciunii în
chiar textul care încearcă să le revigoreze. „Să credem oare în ele? În aceste amintiri dulci, în aceste
clipe duioase de altădată?” Incredibil în ele este
timpul însuşi care acum, în momentul evocării, nu
mai e de faţă, şi atunci ce le-ar putea credita cu
adevărat? „Sângele acestor amintiri alergând printre artere” sau speranţa că ele „vor muia sufletul
îngropându-l adânc în putreziciunea lui caldă”?
Nici una, nici alta, căci fuge mai degrabă
imaginea timpului retrăit, timpul copil văzut din
spate, pe care timpul matur îl urmează în goană,
neputând să-l ajungă din urmă: „fuge nepăsător
prin această lume ninsă, tot aşa cum fuge, fără să
se oprească, prin verile însorite, şi acum el vrea să
oprească fuga acestui copil, fără s-o poată însă
opri”. În lumea timpului, ceea ce revine în vedere
este ceea ce pleacă, se apropie pentru a se îndepărta mereu. Imaginea întoarsă păstrează distanţa, astfel că, deşi e văzută, vederea nu acoperă distanţa,
nu-i reduce diferenţa. Căci diferenţă există între
ceea ce a fost şi ceea ce este, trecutul reconvocat
nu reînvie decât în tabloul pe care amintirea însăşi
îl creează. Cum spuneam, un tablou în mişcare
neoprită, copilul-timp fugind „fără să întoarcă o
singură clipă privirea, fără să ezite o clipă, fără să
privească înapoi”. Şi cum ar putea-o face de vreme
ce clipă nu mai este care să măsoare durata? Clipa
este doar mica, insesizabila răsuflare a prezentului,
iar dinspre clipa prezentă, ea însăşi fulgurantă, tot
ce a trecut este un peisaj scufundat. Privirea înapoi
ar însemna oprirea pentru o clipă, aşadar imposibilul pe care îl cerem timpului, privind într-un trecut
care nu ne priveşte.
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Îl privim de la distanţa în care tot ceea ce trecutul aduce în vedere pare aproape, ca pe „un copil
care e acolo, din nou acolo”. Acest acolo nu e însă
niciodată aici, nu se identifică vreodată cu locul
privirii prezente. Peisajul nu e spaţial, ci temporal,
căci, deşi se revede locul în care s-a trăit, locul
acesta e acum nelocuit, iar recunoaşterea lui („el
cunoaşte toate locurile [...], şi chiar el e undeva la
mijloc, în mijlocul câmpiei”) este dincolo de posibilitatea de a fi cu adevărat în el, de a fi de faţă în
fuga timpului care îşi întoarce faţa. Ceea ce pare să
fie o retrăire a timpului prin amintire este o reluare
mimetică a unei prezenţe care devine absenţă sau
pur şi simplu confruntarea cu o absenţă imprezentabilă? Când ni se spune că personajul „simte cum
soarele alunecă de-a lungul mâinii lui drepte, i se
pare că înţelege acest declin al soarelui şi chiar el
alunecă puţin într-o parte şi acesta este timpul pe
care probabil pentru prima dată îl simte” – ce înţelegem din această experienţă atât de concretă a
timpului simţit, ca şi cum el niciodată nu a trecut?
Ceea ce alunecă de-a lungul mâinii este lumina
unui soare dintr-un alt timp, şi totuşi el pare să
lumineze acum, iese din bezna trecutului, ivinduse în prezentul amintirii. Căci memoria are prezentul ei, prezentificarea fiindu-i chiar definiţia. Ceea
ce ea aduce însă la (re)vedere este forma re-prezentabilă a unei imagini, prezentul fără prezenţă.
Astfel că ceea ce se simte în alunecarea luminii şi
în declinul soarelui este tocmai curbura timpului,
arcul de cerc pe care timpul îl desenează în memorie. Amintirea nu aduce în prezent datul real al
unui trecut acum defunct, ci trecerea însăşi, imaginea deviată în distanţa apariţiei, adică ceea ce timpul face să se arate „puţin într-o parte”, în prezentul pe care îl înclină. O anamneză nu blocată, ci
bruiată, transpusă într-un fel de vedere din exterior,
a unui peisaj care nu ne mai aparţine, a unei lumi
părăsite, dezertate. „Şi pentru că încetase să existe
ca prezenţă, se văzu oarecum dinafară”, „un fel de
a ieşi din el, când toate în afara lui continuă, năvălesc spre el, se fac prezente cu brutalitate”. Un
întreg trecut, cu toate scenele pe care memoria le
readuce, se developează pe ecranul exteriorităţii,
şi, deşi ni se pare că vedem în lăuntrul nostru cel
mai adânc, asistăm de fapt la un spectacol care se
desfăşoară în afara noastră, fără noi.
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Văzut în această perspectivă, prezentul amintirii este chiar imprezentabilul prezenţei, manifestarea in absentia a unei imposibile identificări. Ceea
ce se face prezent apare în absenţa noastră, o apariţie vizibilă abia în dispariţia a tot ce înseamnă
prezentul de aici, pentru a face loc unui prezent de
acolo, de dincolo de noi. Un prezent al trecutului în
care noi nu mai suntem prezenţi, nemaiputând
exista în bucla prin care timpul se scurge heraclitean, căci nici clipa trecută nu mai este cea de
acum, nici noi nu mai suntem cei de atunci. De
aceea, deşi i se pare că vede şi că este, eroului nu
îi e dat să aibă „nimic altceva însă decât nişte
lucruri, golite de ceea ce el, existând, încerca să
facă din ele, de acea rezonanţă interioară, care le
dădea logică”. Chiar dacă „prin prezenţa lor opacă
recheamă în memorie”, lucrurile nu au existenţă
proprie, la fel cum şi cel care le vede ar trebui să
iasă din existenţa lui prezentă pentru a coexista cu
deja-trecutul fiinţei lor. Ceea ce cheamă în memorie este golul lucrurilor inexistente, somaţia prin
care cer să fie reumplute cu sens, iar dacă ele
„existau – prin ceea ce sunt în stare să recheme în
memorie”, este o existenţă lipsită de consistenţă,
fragila plăsmuire a imaginaţiei, zvonul abia auzit
al unei chemări.
„Ecoul paşilor ei desculţi pe pardoseala rece şi
udă”, „atât de repede transformaţi în ecou, în amintire, şi iată că n-a mai rămas decât amintirea lor”.
Secvenţe evanescente care nu au rezonanţa interioară a lucrului de faţă, ci redau numai ecoul prezenţei, transformarea ei într-un prezent imperceptibil. Schimbarea de formă aduce în prim-plan doar
forma, iar ceea ce rămâne în amintire este o imagine lipsită de fiinţă proprie, în absenţa unui model
care să o modeleze. Ea depinde, pe de o parte, de
modelul concret pe care îl reflectă a posteriori,
dar, pe de altă parte, îşi trădează modelul, nu e
decât imagine, forma goală a unei prezenţe inexistente. Un lucru golit de existenţă, precum toate
cele trecătoare, „absorbind orice ecou”, hrăninduse din lucrarea închipuirii cu care le alimentăm:
„Strada fără memorie. Prosoapele fără memorie.
Oglinzile fără memorie”. Dacă strada nu păstrează
urma paşilor ce o străbat, şi nici prosoapele urma
mâinilor care le ating, nici oglinzile chipurile pe
care le-au reflectat, înseamnă că niciun obiect cu
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care am venit în contact nu ne mai aparţine, nu mai
face parte din existentul nostru prezent. A le revedea în amintire nu le arată decât drept lucruri
impersonale, apariţii ale neutrului, ecouri ale unor
prezenţe de care ne-am desprins pentru totdeauna.
În această lume transformată, „deodată totul
devine amintire, ecou târziu, corn de vânătoare”.
„Ecoul acelor paşi” ai cuiva ce au răsunat odată, ai
timpului de fapt, deci acum ai nimănui care să
vină. Revine – ne(pre)văzut – doar ceea ce în realitate nu poate veni, nu se vesteşte ca prevenire originară. Un ecou sau o urmă, orizontul deschis în
urmă, pe care ochii nu-l pot vedea. Precum, de
pildă, „amintirea acelor mâini, doar unghia de la
degetul mic, amprentă gingaşă în săpunul moale,
înfigându-se în acelaşi timp adânc în memorie.
Nimic altceva decât amprenta unei unghii pe moliciunea roz a săpunului”. Nu se vede lumina acestei
deschideri, se întrevede doar deschiderea însăşi,
breşa prin care timpul se furişează parcă înapoi, se
strecoară în memorie aducând cu el frânturi de
lucruri descompuse, aluviuni depuse adânc în conştiinţă. Nu mai recunoaştem în ele nici lucrurile
aşa cum au fost când au existat, nici şuvoiul timpului care le-a purtat cu sine. Nu ne mai recunoaştem
nici pe noi, atunci când ele ni se arată abia în urma
pe care o lasă, într-un noi care e lăsat şi el în urmă,
mereu pe urmele urmei ce rămâne în memorie,
niciodată însă în prezenţa lucrului ca atare, în
preîntâmpinarea venirii sale.
Nu se vede decât ceea ce vine după, într-un fel
de post scriptum al timpului, vederii postume arătându-i-se ceea ce nu mai poate fi arătat. Cum să
arătăm faţa care s-a şters în prosopul ce îi păstrează
doar urma? O faţă într-adevăr ştearsă, ieşită din
raza vederii, dar în urma ei ea se arată şi poate fi
recunoscută, fără ca ea însăşi să fie de faţă. Aşa
cum, în alt context, „zâmbetul îi dispare repede de
pe faţă şi ea, femeia care a plecat, se retrage din
nou în acelaşi trecut”. Trecutul nu are faţă, iar
atunci când imagini revin în amintire, ele îl arată
mai degrabă în distanţa dispariţiei decât în proximitatea apariţiei. Retragerea feţei sau întoarcerea
ei reprezintă un act de răsfrângere a prezenţei, o
întoarcere pe dos în care ceea ce vine în prezent de
fapt pleacă în trecut, trece preţ de o clipă pentru aşi arăta faţa, iar apoi se răs-faţă, se pierde în noapCONVORBIRI LITERARE

te. „Căutând uneori un trecut în care să se oglindească”, eroul îşi caută faţa, un fel de pre-faţă a
celei de acum. În urma care cheamă post factum, se
vede numai ce vine după, într-un târziu – sau chiar
prea-târziu – al evocării, dar amintirea face ca în
acest după să fie căutat un înainte, imaginea din
urmă a ceea ce a fost mai întâi.
Vorbeam de punerea în afară a imaginii ivite în
amintire, căci pentru a o privi trebuie să ne-o
punem în faţă, chiar dacă ea nu are faţă şi nu ne
priveşte din trecutul din care apare. Funcţionează
aici o dialectică a exteriorului şi interiorului, o
fenomenologie a feţei şi reversului, prin care tot ce
e pus în afară şi în faţă face imagine în interior, ca
revers al timpului prezent, pe care îl întoarce pe
dos. Această răsfrângere nu doar schimbă perspectiva, ci o inversează, cel care priveşte în trecut
adâncindu-şi vederea, prelungind-o într-un dincolo
al prezentului. De exemplu, „gestul femeii din faţa
lui aranjându-şi părul (ea în faţa oglinzii, trecânduşi distrată mâna prin păr, cu privirea îndreptată dincolo de ea)”. Gestul acesta nu ştim cu certitudine
că este înfăptuit şi nici măcar dacă este unul prezent, nu avem decât reflectarea lui în vederea altuia. O imagine ambiguă, întrucât prin „femeia din
faţa lui” care îşi aranjează părul se întrevede
imaginea altei femei care, în faţa oglinzii, îşi trece
mâna prin păr. Avem aici două oglinzi, una a prezenţei de faţă, într-o circumstanţă concretă, şi alta
a reversului ei, care iese din trecutul resuscitat.
Una o cheamă pe cealaltă, în această dublă reflectare, iar întoarcerea în trecut face posibilă tocmai
întoarcerea imaginii, răsturnarea prin care în oglinda prezentului se vede o oglindă a trecutului, şi în
ea imaginea celei căutate, a femeii care priveşte
dincolo de ea, ca şi cum ar privi spre ceva ce nu
poate fi reflectat, nu face imagine.
Ecoul trecutului, precum cel al paşilor sau al
vocilor, vine de departe, dar şi de dincolo de orizontul vederii, „paşi în dosul uşii închise”, „paşii
sunt încă dincolo”, „glasul ei dincolo de uşă”,
„dincolo de fâşia de lumină”. Nu se vede nimic
dincolo de lumina prezenţei, în care ochii nu
pătrund; totul vine de dincolo, apare ca ecou al
unei lumi care nu e dispărută cu totul, ci doar
ascunsă într-un peisaj transcendent. Este totodată
actul unui transfer de sens, al unei mutaţii ce desCONVORBIRI LITERARE

chide un alt orizont. Ne scoate din prezentul percepţiei, din scenariul datelor imediate ale conştiinţei, dar şi din prezentul actului de lectură, pentru a
ne transpune în altceva, altundeva, aşa cum o
femeie se găseşte „pe neaşteptate azvârlită, aruncată, undeva în afara acestui prezent care se continuă
în jurul ei”. Un gest brusc (reflectare inversă a gestului mâinii ce-şi aranjează părul), o smulgere
neaşteptată, o bruscă dislocare – cum am putea
numi această schimbare de orizont, lărgit şi adâncit
deopotrivă? În prezent, care nu e altul decât cel al
timpului narat, se desface deodată dimensiunea
unui trecut care inundă textul, dar vine din subtext,
infuzează prezentul, se imprimă nevăzut printre
rânduri.
Sunt în roman multe asemenea falii prin care
trecutul reapare în prezent, dar imaginile pe care
acestea le propun nu circumscriu doar manifestări
de ordin temporal, ci şi pe unele de altă natură,
care supradimensionează spaţiul scenic. „Dincolo
de el – dreptunghiul luminos al geamului.
Decupată, faţa lui în lumina cenuşie a zorilor, lipsită de orice expresie. Dincolo de umărul lui drept,
curtea pustie”. Sau: „Femeia continuă să privească
la zăpada albă, care este dincolo de el, dincolo de
bărbatul care stă în faţa geamului. În curte e o sanie
ninsă, un om de zăpadă. În sfârşit, poarta, dincolo
de poartă drumul pustiu”. Sunt mici efigii ale
absenţei, feţele de aici fiind decupaje impersonale,
într-o lume pustie. Nimic nu pare să identifice un
subiect care să însufleţească aceste scurte stopcadre, nici însă unul care să le execute. Proiecţii
ale nimănui, despre nimeni. Totuşi, deşi nu par să
desemneze ceva semnificativ, deschid spre altceva,
nu pun în lumină ceea ce arată, ci trimit spre ce
este nearătat, spre inaparentul unei imagini de sub
imagine, ceea ce, în alt loc, numeam un imagem.
Iar auzul le urmăreşte ecoul („în spatele grădinii –
fluviul cu zgomotul lui îngheţat”), privirea se lasă
purtată de cascada imaginilor stratificate, până în
pustietatea care le cuprinde pe toate.
Un peisaj mai amplu descrie în mici tablouri
succesive elementele telescopate, a căror imbricare
alungeşte perspectiva, ducând spre lucruri îndepărtate, în timp şi spaţiu, care – precum în cazurile
deja menţionate – nu ne privesc în niciun fel, se
lasă doar privite până dincolo de ele: „Casele la
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rândul lor îndreaptă spre ei privirile lor oarbe,
ochii stinşi ai ferestrelor, rulourile trase, în dosul
cărora sunt camere cu un aer stătut (...). Departe
încă, fluviul alb, lăptos, contopindu-se cu ţărmul şi
cu cerul – acelaşi cenuşiu, alb, spălăcit şi indiferent. (...) În spatele grădinii părăsită acum, fluviul,
rostogolirea lui murdară şi îngheţată (...). Privirea
femeii se întoarce, alunecă indiferentă, spre apele
moarte, sau undeva dincolo de ele” (s. n.). S-ar
părea că, în faţa acestui tablou compozit, privirea
se încarcă treptat cu tot ce i se oferă şi chiar mai
mult: pătrunde dincolo de vizibilul manifest, vede
în trecere prin lucrurile pe care le străpunge.
Lucruri oarbe, indiferente, care, nevăzute, ar fi la
fel de neutre ca şi privirea în voia căreia se lasă. Se
închid inutil, căci mereu în spatele lor ceva poate fi
întrevăzut, iese din ascundere, aşa cum ar ieşi la
lumină dintr-un adânc întunecat. Nu e vorba de
substraturi invizibile ascunse în dosul celor vizibile, ci de un vizibil extins în faţa unei priviri pentru
care nimic nu este invizibil. Punerea în faţă este
aici o punere în depărtare, dar într-un departe care
este undeva dincolo („bărbatul cu faţa spre obiectiv, uitându-se undeva dincolo de aparat”, de
obiectul vizării intenţionale), un orizont transcendent – nu teologic, ci fenomenologic – care cheamă la transcendere.
Peisajul de dincolo nu se vede în întregime, în
expunerea lui limpede în lumină; se întrevede sau,
mai degrabă, atrage vederea spre el. Spuneam că în
acest context nimic nu este invizibil, dar ceea ce se
vizibilizează este o apariţie de la capătul vederii,
un fel de clar-obscur care se arată păstrându-şi
misterul. Sunt imagini care „continuă să-şi păstreze anonimatul”, precum „întunericul de dincolo de
grilaj”, „obrazul ei brăzdat de grilajul de fier, o
femeie dincolo de grilaj, făcând-o parcă şi mai
inaccesibilă”, „o jumătate de obraz, cealaltă parte
rămânând ascunsă în dosul uşii”. În astfel de situaţii, fie perspectiva este prea întinsă, punând în
depărtare un chip abia vizibil, fie – şi acesta pare
să fie temeiul ascuns – imaginea e obliterată de
interpunerea unui obstacol, o cenzură care potenţează efectul întăinuirii. „Ninsoarea e atât de deasă
încât oamenii care trec pe lângă ea sunt parcă în
dosul unor văluri albe”, sau: „ele rămân dincolo de
geamul aproape opac acum, între ele şi el se inter132

pune linia tulbure a geamului”. Ceea ce se învăluie
rămâne în spatele vizibilului, într-o ascundere care
totuşi se arată, face imagine, chiar şi numai prin
incidenţa acelui parcă ce iscă o scânteie de lumină
în contact cu corpurile. Astfel că obstacolul care
tulbură vederea nu o şi barează: o intermediază. În
acest orizont aproape închis, obstacolul nu e o
barieră ce interzice înaintarea, el provoacă trecerea, incită la străvedere, cheamă vederea dincolo,
punând în joc sensul ambiguu al inaparentului, „o
anumită revelaţie a inaccesibilului”.
Revelaţia inaccesibilului înseamnă tocmai
accesul la peisajul de dincolo, dar un acces creat
de acest peisaj, înlesnit de ceea ce se revelează,
iese la lumină şi se aşază în vedere. Se arată însă în
declin, conform acelei curburi a timpului sau a
spaţiului boltit, nu într-o ivire inaugurală, ci întruna vesperală, pe pragul extincţiei: „Dincolo de
pădurice se zărea soarele murind”, „marea la sfârşitul zilei, în sfârşit, soarele coborând undeva dincolo de ea”. Este o ieşire ca o plecare, în amurgire,
apariţia surprinsă, preţ de o clipă, cu puţin înainte
de dispariţie. Acelaşi, repetat, undeva dincolo marchează năzuinţa spre un loc-timp neconturat, al
unei dimensiuni ce transcende vederea şi totuşi se
pune în vedere, se arată cu rest. Nearătată rămâne
esenţa nerevelabilă a acestei manifestări, coborârea în bernă într-un dincolo nevăzut, acolo unde
moartea stinge lumina. Dar până şi „moartea aruncă o mică lumină de fulger”, chiar şi absenţa face
imagine. Un orizont deschis dincolo de lumea textului, transtextual, fără vreun referent atestabil. O
boltă care adăposteşte peisajul, o în-tindere spre
transcenderea posibilă. Dacă „cerul e cenuşiu la
început, după aceea alb, un fundal neutru şi indiferent”, punând doar cadrul creaţiei sau pânza de
fond pe care se va urzi scriitura, acest început se
împlineşte în sfârşit, într-o lumină care coboară
dincolo de tablou, în ochiul celui care îl priveşte.
În ultimă instanţă, vizibilul se arată aici ca invizibil, un incognito ce dă de văzut: „un cer dincolo de
întuneric”, ultimul ce apare în vedere.
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Dat fiind că, la postul TVR „Trinitas”, povestea „peripețiilor” moaștelor Sf. Ioan cel Nou de la
Suceava s-a încheiat tot în 1918, după Primul Război Mondial, îmi permit, cu voia Dv., să reiau un articol mai vechi de-al meu, apărut într-o revistă care nu cred că există prin biblioteci, „Crucea malteză”
(Iași), sub semnătura Gavril Onisia, pentru a mai atrage o dată atenția asupra „experienței” vâlcene din
timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial:

Despre viața și pătimirile Sf. Ioan cel Nou de
la Trapezunt, martirizat la Cetatea Albă, cel care
avea să primească adagiul „de la Suceava”, s-au
scris destule studii, fiind o figură de prim plan a
creștinismului, mai ales cel românesc, unde a și
ajuns la „rangul” de patron al Bucovinei. Ceea
ce ne interesează pe noi în aceste rânduri sunt
peripețiile moaștelor, după îndelunga călătorie
din 1402, de la Cetatea Albă până la Suceava.
O primă „schimbare de domiciliu” a
rămășițelor pământești are loc în 1686, atunci
când, în urma campaniei din Moldova a lui Ioan
Sobieski, Mitropolitul Dosoftei, de teama turcilor, se refugiază în Polonia împreună cu odoarele și documentele Mitropoliei, printre care și
racla cu moaștele sfântului, care hălăduise scurtă
vreme și pe la Iași. Stabilit în cele din urmă la
Zolkiew, Sfântul a fost cu ușurință „adoptat” de
călugării catolici din loc.
După cum îndeobște se întâmplă în lumea
largă, ușor este de ajuns într-un loc, anevoie este
de a reveni la baștină. Călugării din Polonia – de
înțeles lucru – nu s-au prea îndurat să scape din
mână așa o comoară și a trebuit să treacă aproape un secol până când moaștele Sf. Ioan să revină pe teritoriul României – în nou denumita
Bucovina. În urma hotărârii Curții din Viena, din
15 aprilie 1783, un an mai târziu s-au pornit
cătră Țara Leșească ieromonahul Iosaf, proegumen al Mănăstirii Putna, care a ajuns pe 30 iunie
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1783 la Liov, unde s-a reunit cu arhimandritul Meletie, pornit anterior pe aceeași
cale. Cu multă trudă, împotriviri din partea călugărilor bazilicani și sprijin din partea autorităților austriece, „au intrat în
biserică, unde au aflat pe un comisar
împărătesc cu vreo treizeci de ofițeri stând
împrejurul Sfântului, toți cu capetele descoperite. Comisarul și ofițerii se deteră în
lături dinaintea călugărilor ce se apropiau
de racla Sfântului, care slujea în loc de
pristol, de făceau bazilianii liturghia pe
dânsul. Pe raclă se aflau cincisprezece
sfeșnice cu făclii, iar la picioare ardea o
candelă mare de argint, și luând călugării
toate sfeșnicele de pe raclă, au cerut cheia
raclei și descuind-o, au ridicat capacul, pe care
atârnau pe dinăuntru câteva lucruri de argint:
inimi, ochi, picioare, mâini și alte lucruri de preț,
pe care le jertfiseră cei ce au avut boale și vătămături la aceste părți ale trupului lor și s-au vindecat mai pe urmă cu rugăciunile Sfântului Ioan.
Mai era încă în raclă și un blid de argint, pe care
se afla scris cu slove de aur: Vasile Voevod,
Domn al Țării Moldovei. Iar banii care s-au aflat
în acel blid s-au dat călugărilor basiliani. Și
făcându-se catastih de toate argintăriile câte s-au
aflat în raclă, au încuiat-o iarăși cu încuietoarea
ei. Numeroasele hrisoave domnești însă, uricele
de danii și întăririle, care erau proprietatea
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vechii Mitropolii și se aflau pe atunci în arhiva
principilor Radziwill, sunt pierdute până în ziua
de astăzi”1.
Drumul de întoarcere comportă peripeții,
peste care trecem, pentru a ajunge, împreună cu
același Ion Grămadă, care s-a ocupat pe larg de
acest subiect, în preajma graniței Bucovinei: „O
mulțime nenumărată de popor urma îndărătul
butcei cu racla Sfântului, încât pentru ținerea
bunei rânduieli a trebuit să li se mai deie
părinților călugări încă șapte husari din Sniatin.
Lângă pârâul Colacin, care desparte Bucovina
de Galiția, au aflat nenumărate corturi întinse pe
șes, în care se adăposteau boieri, târgoveți,
țărani, călugări și preoți ce așteptau, împreună
cu episcopul Dositei [Herescu] sosirea
moaștelor. De astă parte, în Bucovina, lângă
satul Orășeni, se mai aflau și 153 de ostași călări
și pedeștri. [...] Racla fu înconjurată acuma de
toată ostășimea și de cei 204 preoți, care cântau
cântări bisericești, iar în răstimpuri se auzeau
trâmbițările gorniștilor și durăirile toboșarilor
tot drumul până la Cernăuți, unde ajunseră în 10
iulie”2, după care, la 25 septembrie, în Suceava,
la biserica Mitropoliei.
*
Alt moment de cumpănă al românilor – altă
„călătorie” a moaștelor. Declanșarea primului
război mondial aduce, în Bucovina, pericolul
ocupației rusești (transformat în faptă, de altfel)
și, în consecință, al „pângăririi” relicvelor sfinte.
Ca atare, în toamna anului 1914, acestea au fost
transportate la Viena, prilej pentru Nicolae Iorga
să ricaneze, într-o notă intitulată Sfîntul Ioan de
la Suceava, vienez!: „Ziarele au adus o știre care
ne uimește și ne umple de indignare: nemții din
Bucovina au luat moaștele Sfântului Ioan de la
Suceava, fără a întreba pe Mitropolitul
Cernăuțului, și le-au mutat la Viena, de frica
rușilor. Va să zică nemții se amestecă și în cele
sfinte ale noastre și dispun ei. Cu ce drept?”3.
Leca Morariu evocă acest fapt în cartea Viață.
Din carnetul unui român, prizonier în uniforma
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împăratului: „Părintele Pancratie [Sidorovici],
numai dânsul știe cum s-a refugiat de la Suceava
până aice, cu moaștele Sfântului Ioan, târâte pe
furiș, prin sâhle și corhane, sub escorta a doi
soldați «armați până-n dinți», că «să fi prins
norodul de veste, nu mai pupam noi Viena»”4. În
capitala austriacă, moaștele și-au găsit adăpost
în capela gr. or. română, pe str. Lowelstrasse la
nr. 8, unde au venit să se închine și să caute alinare nenumărați soldați răniți de prin spitale. La
sfârșitul războiului, Sfântul se pune din nou în
mișcare:
„După patru ani de petrecere în capitala
monarhiei, moaștele sf. Ioan cel Nou, însoțite de
protosincelul Pancratie Sidorovici, de comisarul
guvernamental Dr. A. Voiuțchi și de o gardă de
onoare, au pornit din Viena din gara de nord joi,
în 25 iulie 1918, cu trenul de seară, și au ajuns
sâmbătă în 27 iulie, la oarele 10 a.m., la frontiera
țării, în Nepolocăuți, unde au fost întâmpinate de
reprezentantul arhiepiscopesc, vicarul general
Ipolit Vorobchievici, și de reprezentantul guvernului țării, consilierul guvernial A. Patac, care
amândoi au condus sicriul până la gara din
Cernăuți, unde ieșise întru întâmpinare clerul gr.
or. din Cernăuți și un număr mare de creștini
dreptmăritori. În drumul spre Suceava moaștele
sfântului au fost întâmpinate la Gara Milișăuți
de un număr de popor din comunele învecinate
cu procesiile bisericești. Impunătoare a fost primirea Sfântului în gara Ițcani. Aici s-au concentrat procesiile din Suceava și din comunele învecinate și preoțimea decanatului, în frunte cu protopresviterul G. Berariu și cu priorul de la
mănăstirea vechii mitropolii din Suceava, egumenul Inocentie Ștefanelli, și un număr mare de
cetățeni și de popor. La sosirea trenului în gară
fură date mai multe salve de tun de cătră ostașii
de onoare care veniseră la această întâmpinare.
[...]
În curtea largă a vechii mitropolii Moaștele
fură depuse sub baldachinul împodobit cu flori
și, după sfințirea apei, profesorul Dr. O. de
Tarangul ținu o predică, care făcu impresie adân-

CONVORBIRI LITERARE

că asupra mulțimii credincioșilor. După înconjurarea bisericii, scrinul în care se afla sicriul fu
așezat înaintea intrării și despecetluit de comisarul ministerial Dr. A. Voiuțchi. În momentul
când sicriul fu scos din scrin, miliția descărcă o
salvă de tunuri. În lăuntrul bisericii sicriul fu
așezat în frumosul sarcofag de argint, la locul
său de odihnă seculară”5.
*
Al doilea război mondial a venit cu altă durdură. Același pericol din est, de data aceasta
sovietic-bolșevic, a făcut ca moaștele să fie din
nou transportate, de această dată în zona unde sau refugiat și Facultatea de Teologie a
Universității cernăuțene, Mitropolia și multe alte
instituții culturale: Vâlcea. Caracterul tainic al
deplasării îl face și pe un comentator contemporan, L.S. Desartovici, să consemneze: „De
atunci [1918], prin purtarea de grijă a lui
Dumnezeu, racla cu moaște ale Sfântului Ioan
cel Nou nu a mai părăsit Suceava [subl. n.],
rămânând ocrotitorul văzut al orașului, fiind însă
deopotrivă și în rândul celor care pururea se
roagă pentru mântuirea întregii firi omenești”6.
Că nu a fost așa, ne-o spune martorul contemporan Leca Morariu, aflat și el în refugiu (definitiv)
la Râmnicu Vâlcea, cel care, într-una din desele
sale expediții montane, la data de 4 iulie 1944,
inscripționează: „Coborâm în gara Mănăstirea
Turnu. [...] Dar intrăm la Sf. Raclă a Sfântului
nostru Martir și Erou: Sf. Ioan de la Suceava –
fugit (în 26/III) într-o simplă, atât de umilă raclă
de lemn – cea de argint (studiată de dr. Orest
Luția), betonată fiind, în grabă și pentru a nu
produce panică, a rămas locului! Sfântul a ajuns
la mănăstirea Turnu în 6/ IV. Paznicul lui e ieromonahul Ieronim Sofițchi, licențiat în teologie
(din Marginea, jud. Rădăuți)”7.
Revenirile în „Elveția” de la Turnu, în
„Cetatea de munți” a Turnului, îl fac pe profesorul cernăuțean să consemneze de fiecare dată și
trecerea pe acolo a moaștelor, ca în 10 aprilie
1949: „Pe fugă la vecernia din biserica veche –

unde-a stat racla Sf. Ioan cel Nou de la
Suceava”8.
Din păcate, pentru a rotunji acest periplu, nam reușit să aflăm și momentul revenirii
moaștelor în biserica tradițională din Suceava.
Semnalarea lui Leca Morariu ar merita însă un
demers aparte, menit clarificării unui moment
important din „viața” postumă a Sf. Ioan cel
Nou.
Note:
1. Ion Grămadă, Aducerea moaștelor Sf. Ioan cel Nou
de la Zolkiew la Suceava (1783), în Din Bucovina de altădată, București, 1911, p. 48-49.
2. Idem, p. 52-53.
3. „Neamul românesc”, An. IX, nr. 43, 2 nov. 1914, p.
8. Un an mai târziu, Un student Bucovinean din Iași completează informația: „Nemții n-au luat numai atâta, ci au
răpit, ca să nu le răpească rușii, toate odoarele mănăstirii
Dragomirna, Sucevița și de la Suceava au luat cosciugul Sf.
Ioan cel Nou cu toate odoarele. Cu sf-tul Ioan l-au luat și pe
părintele Sidorovici. Sicriul a fost așezat în capela ortodoxă, iar păr. Sidorovici făcea rugăciunile zilnice la capul
sfântului. Într-o bună zi însă au pus nemții cosciugul întrun muzeu, iar pe îngrijitor l-au trimis la Crucea-Roșie. Dar
ca să nu-și atragă ura românilor, au readus și pe sfânt și pe
îngrijitor la locul lor în capelă” – Jalea Bucovinei, în
„Dimineața” (București), An. XII, nr. 3966, 19 mart. 1915,
p. 1.
4. Leca Morariu, Viață. Din carnetul unui român, prizonier în uniforma împăratului, Ediție îngrijită și prefață de
Liviu Papuc, Ed. Alfa, Iași, 2001, p. 188-189.
5. Aurelian Tăutul, Viața și minunile Sf. Ioan cel Nou
dela Suceava, prelucrate după Viețile Sfinților, ed. a patra,
Suceava, 1921, p. 53-58.
6. Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou, cu sfintele
moaște la Suceava, ed. îngrijită de L.S. Desartovici,
București, 2010, p. 54.
7. Leca Morariu, Opere, vol. III, Jurnal vâlcean (19441948), Ediție îngrijită și note de Liviu Papuc și Constantin
Poenaru, Ed. TipoMoldova, Iași, 2012, p. 95
8. Leca Morariu, Pe urmele lui Creangă și Drumuri
oltene, Ediție îngrijită și cuvânt înainte de Liviu Papuc, Ed.
Timpul, Iași, 2004, p. 218.

ISTORIE LITERARÃ
CONVORBIRI LITERARE

135

ISTORIE

Simion-Alexandru GAVRIȘ
În ultimele decenii, istoricii, politologii,
jurnaliștii, oamenii de litere ori simplii curioși
au devenit din ce în ce mai interesați de istoria
vechiului conservatorism românesc. Contribuții
mai mult sau mai puțin științifice le-au fost dedicate unor lideri de felul lui Petre P. Carp,
Nicolae Filipescu sau Alexandru Marghiloman,
dar și unor personaje mai puțin proeminente (ca,
de exemplu, Ioan Miclescu). Din cea de-a doua
categorie amintită, a figurilor politice conservatoare „de a doua mână”, dar care prezintă totuși
interes atât pentru istoric, cât și pentru publicul
larg, prin cariera și ideile lor politice, face parte
și cel asupra căruia mă voi opri în următoarele
rânduri.
Alexandru C. Catargiu s-a născut în anul
1842, la Iași1, în familia bogatului și influentului
boier Costin Catargiu – în mai multe rânduri
ministru
în
Moldova
sub
regimul
Regulamentului Organic. A fost fratele diplomatului Lascăr Costin Catargiu (care nu trebuie,
desigur, confundat cu liderul Partidului
Conservator, Lascăr Catargiu, fiul lui Ștefan
Catargiu „cel bătrân”). Una dintre surorile sale,
Maria, a fost soția unui membru al familiei domnitoare sârbești, Miloș Obrenovici. Fiul lor,
Milan, a fost principe și apoi rege al Serbiei
(1868-1882 și, respectiv, 1882-1889). Datorită
acestei înrudiri, un alt frate, generalul Gheorghe
Catargiu, a ajuns aghiotant regal în aceeași țară
balcanică.
Alexandru Catargiu a fost activ în armată și
diplomație, dar și în politică (după exemplul atâtor membri ai familiei sale). Militar a devenit în
1859, avansând până la gradul de maior, pe care
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îl mai avea încă în mai 18742. Debutul politic și
l-a făcut, din câte se cunoaște, în 1872, sub
patronajul influentei, deși îndepărtatei sale rubedenii, Lascăr Catargiu, în acel moment primministru. La 14/26 ianuarie, Alexandru Catargiu
a fost numit prefect interimar de Ilfov3. Era o
funcție deosebit de importantă, având în vedere
că din respectivul județ făcea parte, în secolul
XIX, orașul București. Catargiu și-a păstrat postul până în octombrie 1872, hotărându-se apoi să
candideze pentru un loc în Camera Deputaților.
Oportunitatea s-a ivit în luna decembrie, când
guvernul a organizat o alegere parțială la colegiul I Bolgrad, în sudul Basarabiei, pentru a
înlocui un deputat numit în altă funcție. Fostul
ofițer a obținut unanimitatea voturilor exprimate
– succes de care înrudirea sa cu șeful guvernului
nu a fost, probabil, străină.
În primele luni de prezență pe băncile
Camerei, Catargiu s-a dovedit un susținător disciplinat al guvernului (sprijinind, de pildă, adoptarea importantului proiect de înființare a creditului funciar, prima instituție de acest fel din
România). Situația s-a schimbat însă din iarna
lui 1874, odată cu aducerea în dezbatere a unui
alt proiect important – cel privitor la modificarea
legii comunale votate cu zece ani în urmă, în
1864. Printre altele, noua lege urmărea să le
acorde proprietarilor de pământ mai înstăriți,
care aveau să voteze în alegerile locale în cadrul
colegiului I rural, o pondere mai mare în desemnarea membrilor consiliilor locale de la țară. Ei
urmau să aibă cel puțin trei reprezentanți în
cadrul lor (dintr-un număr total de nouă consilieri). Mai mult, în cazul în care într-o comună ar
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fi existat doar trei asemenea proprietari, ei ar fi
devenit de drept membri ai consiliilor, unde ar fi
putut fi reprezentați și prin delegați. Nemulțumit
de această ultimă prevedere, pe care o considera,
se vede, prea favorabilă marilor proprietari de
pământ, Catargiu a înaintat un amendament prin
care cerea ca aleșii colegiului I rural sau
delegații lor să facă obligatoriu parte dintre alegătorii acestuia. Proprietarii nu ar mai fi putut
astfel să își trimită reprezentanți în consilii, trebuind să facă parte în persoană din ele pentru ași reprezenta interesele. Amandamentul a fost
combătut de guvern (inclusiv de prim-ministrul
Lascăr Catargiu); în cele din urmă, el nu a mai
fost supus la vot.
Legea din 1864 prevăzuse ca primarii din
mediul rural să fie aleși de săteni și confirmați
de prefecți. Proiectul conservator prevedea
schimbarea situației, cerând ca aceștia să fie
desemnați de guvern (argumentându-și poziția
prin observația că prin alegeri erau desemnați
numeroși primari incompetenți, adesea chiar
neștiutori de carte). Catargiu nu s-a lăsat convins
că eliminarea comunității locale din procesul de
numire a primarilor era o soluție dezirabilă.
Suținut de mai mulți colegi, el a propus o variantă de compromis (mai apropiată însă de vechea
lege): primarii urmau să fie aleși de consiliile
locale și confirmați de guvern. Propunerea a fost
respinsă la limită de Adunare, cu 55 de voturi
„împotrivă” și 44 „pentru”.
La sfârșitul anului 1874, Catargiu avea să se
afle din nou în divergență cu cabinetul și majoritatea parlamentară, și tot pe teme privitoare la
situația satelor. Camera Deputaților a luat atunci
în discuție așa-numitul „împrumut al rentei”,
prin care guvernul cerea autorizația să împrumute suma de 19 milioane de lei pentru acoperirea
datoriei flotante (pe termen scurt) a statului.
Alexandru Catargiu a depus mai întâi un amendament prin care cerea ca suma împrumutată să
fie sporită, pentru ca 2 milioane de lei să poată fi
alocați înființării creditului agricol – instituție
care urma să le acorde împrumuturi accesibile
țăranilor. Amendamentul a fost trimis secțiunilor
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Camerei, spre analiză (nemaiavînd, în cele din
urmă, nici o finalitate). Catargiu a solicitat apoi
ca o parte dintre moșiile statului care urmau să
fie vândute pentru achitarea împrumutului să îi
fie rezervată unor cumpărători din rândul sătenilor. Amendamentul a fost înlăturat din dezbatere,
negăsindu-se nici măcar cinci deputați dispuși să
îl sprijine.
Eșecul înregistrat și, din câte se poate
înțelege, lipsa de receptivitate arătată de colegii
săi față de alte inițiative de același fel au dus la
întreruperea abruptă a prezenței lui Alexandru
Catargiu pe băncile Adunării Deputaților. La
14/26 decembrie 1874, el și-a anunțat demisia
printr-un scurt discurs, memorabil dacă nu prin
stil, atunci cu siguranță prin franchețe și originalitate:
„D-le președinte și d-lor deputați, nu am
voința să fiu o notă discordantă în partidul conservator, reprezintat în această cameră prin
majoritatea din care fac și eu parte prin ideile
mele. În urma unei propuneri pe care am depuso la birou, privitoare la locuitorii săteni, am fost
tratat de majoritate, în mod oficios, de membru
revoluționar al unui comitet de salute4 publică.
Apoi, de o altă parte a Camerei am fost tratat că
ideile mele ar fi retrograde, și că aș susține ideile
trecutului. În cât privește trecutul, poate că sunt
fiul lui și nu-l neg; însă voi spune acelor domni
cari aruncă noroi asupra trecutului, că el avea
ceva; poate că era autoritar; dară niciodată nu a
discutat pânea poporului.
Așadară, fiindcă majoritatea mă tratează de
revoluționar și minoritatea de reacționar, nu mai
am calitate în această cameră de a reprezinta
ceea ce trebuie să reprezint pentru țara mea.
D-lor, ideile mele au fost să răstorn
biurocrația sub greutatea căria zace țara întreagă; și de aceea, mi-am permis să vin cu o propunere astfel... dară fiindcă nu reprezint nici ideea
unei părți, nici a alteia din Adunare, de aceea îmi
dau demisiunea din mandatul de deputat,
rămâind ca fiecare să înțeleagă zicătoarea românească, vulgară, pe care o știți toți: când îți zice
(sic!) doi că ești beat, du-te și te culcă. Așa fac și
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eu”5.
Relația dintre Alexandru Catargiu și cabinetul conservator a rămas oscilantă până la plecarea celui din urmă de la putere (martie 1876). La
alegerile din primăvara lui 1875, rudenia sa cu
prim-ministrul sau, poate, lipsa de candidați
competitivi a făcut ca guvernul să îi susțină realegerea ca deputat, în colegiul IV Ilfov.
Concilierea nu a durat mult: la 29 iunie/11 iulie,
deputatul s-a abținut atunci când Camera a votat
importanta convenție comercială dintre
România și Austro-Ungaria. În sesiunea de
toamnă, Catargiu a mai înaintat două propuneri
urmând aceeași linie „populistă”, favorabilă
sătenilor: un proiect de modificare a legii comunale prin care dreptul marilor proprietari de a fi
reprezentați prin delegați în consiliile comunale
ar fi fost eliminat și un amendament cerând
suprimarea din buget a unei sume pentru „escursiuni arheologice și (...) colecțiuni” și transferarea ei către învățătorii rurali. În cele din urmă,
poate și în urma faptului că ideile sale nu avuseseră nici o finalitate, deputatul s-a pronunțat
public pentru retragerea guvernului (cu ceva mai
mult de o lună înainte ca ea să se producă efectiv).
Nu dispun, în acest moment, de prea multe
date privind cariera politică ulterioară a lui
Alexandru Catargiu. Se știe că, la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, el a făcut
parte, pentru o lungă perioadă, din corpul diplomatic. În anii 1892-1895, Catargiu a fost ministru plenipotențiar („ambasador”) al Regatului
României în Rusia. În anii 1899-1900, el a ocupat un post similar în Italia, iar între 1900 și
1911 – în Anglia.
Participarea la viața parlamentară în anii primei mari guvernări Lascăr Catargiu a fost doar
un episod – nu cel mai prestigios – din cariera
publică a lui Alexandru Costin Catargiu. El prezintă totuși destul de mult interes pentru cei
interesați de istoria conservatorismului românesc, mai ales prin originalitatea luărilor de
poziție ale deputatului în ambele legislaturi din
care a făcut parte. În acei ani, Catargiu a fost sin-

gurul conservator (dacă nu singurul om politic)
român care a făcut din ameliorarea situației sătenilor principala sa preocupare, chiar și prin
reforme care ar fi avut drept rezultat scăderea
influenței proprietarilor mai înstăriți de pământ.
Pe plan administrativ, tânărul deputat a promovat menținerea autoadministării comunale și a
ponderii electorale importante, la nivel local, a
elementului țărănesc. Pe plan economic,
Catargiu a susținut alocarea de bani pentru
înființarea creditului agricol și vânzarea de
moșii ale statului către săteni. Demisia sa din
Cameră, din decembrie 1874, denotă
atașamentul curajos față de trecut, lipsit de atitudinea defensivă atât de obișnuită la conservatorii
de ieri și de azi. Pentru a-l parafraza pe Titu
Maiorescu, profilul lui Alexandru Catargiu nu
mărturisește urmele vreunui deosebit talent;
însă, cel puțin în acei ani de tinerețe, el denotă
un bine conturat caracter.
Note:
1. Câteva date despre viața sa se găsesc la AdrianBogdan Ceobanu, Politică și diplomație la sfârșitul secolului XIX. Din istoria relațiilor româno-ruse (1878-1899),
Iași, 2017, p. 301-302. Cu privire la anul nașterii, am adoptat varianta avansată în tabelul genealogic din volumul IV
al Enciclopediei familiilor boierești, aflat încă în manuscris, și care mi-a parvenit prin bunătatea regretatului său
inițiator, prințul Mihai Dimitrie Sturdza.
2. La 28 mai/9 iunie, el anunța o interpelare adresată
ministrului de Război cu privire la demisia sa din respectivul post, care nu fusese încă acceptată (Monitorul Oficial al
României, 141, 29 iunie/11 iulie 1874, ședința Adunării
Deputaților din 28 mai/9 iunie 1874, p. 897).
3. Ibidem, 12, 18/30 ianuarie 1872, p. 59.
4. Salvare. Aluzie la comitetul salvării publice, principal instrument al puterii revoluționare franceze în perioada
dictaturii iacobine.
5. Monitorul Oficial al României, 278, 20 decembrie
1874/1 ianuarie 1875, ședința Adunării Deputaților din
14/26 decembrie 1874, p. 1557.
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pasajul respectiv din Mângâierile filosofiei,
Boethius stabileşte, aşadar, o antiteză între fericire şi nefericire, exprimată etimologic, dar ai
cărei termeni se verifică succesiv, sub imperiul
timpului, fără a exclude reversibilitatea condiţiei
momentane. Trecând la textul dantesc pentru a
desluşi mai ales deosebirea faţă de sursă: după
prima referire la acel „tempo felice”, trăit în
lumea celor vii, termenul antitetic miseria („tristeţe”) iese ireversibil de sub puterea vremii,
întrucât e aplicat, ca pedeapsă divină, osândiţilor
din Iad (unde, pe de altă parte şi în mod definitiv,
nici de „fericire” nu mai poate fi vorba, nici
măcar prin propria sa negare).
Maria Chiţiu ne dăruieşte o primă traducere
integrală, în proză, a Infernului dantesc (1883),
unde terţina de care am ales să ne ocupăm este
redată în felul următor: „Şi ea mie: «nicĭ o durere
maĭ mare[/] de câtŭ a’şĭ aduce aminte de timpulŭ ferice[/] în miserie; şi acésta doctorulŭ tĕŭ o scie»”.
Observăm menţinerea, ca în original, a fomulării
impersonale cu ajutorul persoanei a treia singular („a-şi
aduce aminte”, cu uzul locuţiunii verbale în locul verbului simplu pronominal „a-şi aminti”), întrebuinţarea,
între timp specializată, a vocabulei „doctor” (pentru
„învăţător” sau „maestru”), precum şi, istoriceşte interesante, forma feminină nediftongată a demonstrativului neutru („acésta”) şi, mai aproape de originea latinească, verbul „scie” (care încă nu devenise „ştie”).
Tălmăcirea este aproape exactă, o variaţie de topică
survenind spre finalul ultimei terţine, prin inversarea
poziţiei relative a subiectului şi predicatului faţă de plasamentul lor din textul-sursă.
N. Gane (1906) – adaptând noi aici doar uzul ghilimelelor, pe care traducătorul le plasează la fiecare început de vers, atunci când vorbeşte un personaj – traduce
în alexandrini: „Ear ea: «nu-i rău mai mare, de cât să-ţi
aminteşti/ De fericiri trecute în chinuri când trăeşti!/
Aceasta al tĕu dascăl în stare e a şti.»”. Varianta defini-
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Terţina dantescă de care am ales să ne ocupăm în
rândurile care urmează este una dintre cele mai cunoscute şi mai des citate. În Cântul al V-lea al Infernului,
Dante o întâlneşte pe Francesca da Rimini, care îşi
spune povestea de dragoste în versuri atât de emoţionante, încât, în cele din urmă, Poetul ascultător leşină
pur şi simplu („cum un corp mort cade”). Însă, la un
moment dat, povestitoarea intercalează o cugetare de
obârşie stoică, rămasă celebră tocmai în această reformulare a lui Dante (Inf. V, 121-123): „E quella a me:
«Nessun maggior dolore/ che ricordarsi del tempo felice/ ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore. (...)»”. În traducere liberă, cu completări ce se vor lămuritoare între
paranteze pătrate: „Iar aceea [îmi spuse] mie: «[Nu
există] nici o mai mare durere/ decât [aceea de] a-ţi
aminti de vremea fericită/ în tristeţe; iar asta [o] ştie
învăţătorul tău». Subiectul prononimal demonstrativ
„quella” („aceea”, adică, mai pe şleau: „ea”) o indică
pe Francesca, în timp ce sintagma „’l tuo dottore” îl
desemnează pe Vergilius, însoţitor şi dascăl al Poetului
în lumea de dincolo. În diferitele ediţii ale Divinei
Comedii, comentatorii afirmă, în unanimitate, că punctul de plecare al acestei cugetări îl constituie un pasaj
din Boethius (De consolatione philosophiae, II, 4)1.
Dar implicarea lui Vergilius în discursul Francescăi
face trimitere şi la unele pasaje din capodopera poetului
latin în care se exprimă o ideea similară, aşa cum a
observat Boccaccio, urmat şi de alţi comentatori
(Eneida, II, 3-4 şi IV, 647 şi urm., precizând aici cele
două repere identificate şi descrise succint de părintele
prozei italiene, autor şi al primei biografii a Poetului,
precum şi al unui comentariu2 al Divinei Comedii).
Fără a ne adânci în analiza filosofică, merită să observăm că modelul boeţian unanim recunoscut se încadrează poeticeşte în motivul exprimat sintetic „Fortuna
labilis”, privitor la caracterul nestatornic al „norocului”3, caracter pe care Boethius (ca personaj al propriului său dialog imaginar cu „doica sa” Filosofia) îl
implică din punctul de vedere al „fericirii” lumeşti. În

139

tivă, din 1907, prezintă, ca de obicei, actualizări în
materie de ortografie: „ear” devine „iar”; „tĕu” devine
„tău”, iar după „fericiri trecute” apare o virgulă pertinentă. Una peste alta, junimistul traduce „durerea” din
original prin „rău”, iar „miseria” dantescă o echivalează prin „chinuri”, acceptabile în context infernal.
„Vremea fericită” devine „fericiri trecute”, bine reformulate întrucât timpul fericirilor e chiar trecutul.
Completiva temporală „când trăieşti” e un adaos necesar completării diferenţei silabice dintre endecasilabii
de pornire şi alexandrinul de sosire, dar pertinenţa
opţiunii e zădărnicită tocmai de condiţia defunctă a
împricinaţilor (Francesca da Rimini şi Vergilius, invocat în continuare). Şi mai principial vorbind, Gane
derapează atunci când se referă, pentru „ne la miseria”,
la temporalitate: la vremuri trecute se referea eventualul model livresc al Poetului (Eneida vergiliană), pe
când Dante însuşi nu are în vedere timpul, ci starea de
osândă a personajelor implicate4. Tot un câştig silabic e
adus de formularea „în stare e a şti”, care însă mai
introduce o inversiune într-un vers, al treilea al terţinei,
care, deja iniţiat cu alte inversiuni, ajunge să sune excesiv de hiperbatic în comparaţie cu originalul. În fine,
opţiunea lexicală „dascăl” pentru dantescul „dottore” e
şi adevărată, şi bine găsită.
George Coşbuc (1927) traduce, pentru prima oară
în endecasilabi: „Iar ea: – «Nimic nu doare-atât de rău/
decât de-un timp ferice-a-ţi fi aminte/ în timp de-amar,
şi-o ştie domnul tău»”. Marele poet schimbă categoria
gramaticală a „durerii” danteşti, de la substantiv la
verb. Astfel, el recuperează predicatul din propoziţia
eliptică a lui Dante, pe care o reformulează cu ajutorul
complementului „atât de rău”. Din mers, obţine şi rima
necesară pentru „domnul tău” din finalul terţinei, unde
opţiunea „domnul” nu corespunde strict pasajului din
original, dar se înscrie corect în seria apelativelor practicate de Dante la adresa lui Vergilius (numit altundeva:
„tu duca, tu segnore e tu maestro”). Versul al doilea
conţine o inversiune inexistentă în textul-sursă, iar sintagma verbală „a-ţi fi aminte” are forţă poetică.
Articularea nehotărâtă a acelui „timp ferice” nu prejudiciază semantica textului, iar adjectivul însuşi „ferice”
apare şi el în forma sa elegantă, italienizantă şi acceptată poetic pe româneşte. Tot poetică e opţiunea „în
timp de-amar”, însă repetarea substantivului „timp”,
deşi întăritoare în formularea antitezei dintre trecutul
fericit şi prezentul trist, nu e un procedeu la care Dante
să fi recurs în această strofă. În plus, aşa cum subliniam
şi în analiza traducerii lui N. Gane, nu timpul „mizeriei” este adus în discuţie de Dante, ci situaţia actuală a
sufletelor condamnate. Totuşi, ceea ce citim este tradu140

cerea lui Coşbuc, iar acesta se ridică la o altitudine
apreciabilă.
Alexandru Marcu (1932) oferă varianta în proză
(uneori ritmată, adesea presărată cu diverse trucuri din
repertoriul poetic): „Ci dânsa mie: «Durere nu-i mai
mare,[/] precum e amintirea de timpuri fericite,[/] când
eşti nenorocit; iar cel ce te-ndrumează[//] o ştie foarte
bine»”. Trecând de iniţialul „ci”, dăm peste o primă
inversiune, iar dacă citim „mie” cu diftong, observăm
că Marcu a tins către endecasilab. Însă porţiunea de
text corespunzatoare celui de-al doilea vers e un alexandrin de paisprezece silabe, ca la N. Gane. Efortul lui
Marcu de a menţine alexandrinul se prelungeşte şi la al
treilea vers, unde lipseşte o silabă înaintea cezurii (din
pricină că „nenorocit” e oxiton). Mai important, Marcu
apelează la adjectivul „nenorocit”, pe care noi l-am evitat în traducerea literală explicativă de la începutul articolului, tocmai pentru că, prin etimologia sa legată de
„noroc”, reîncadrează reflecţia, în mod dicutabil, în
tema poetico-filosofică „Fortuna labilis”. În fine, formula perifrastică „cel ce te-ndrumează” pentru „dottore” e validă semantic, deşi terminaţia -ează e cel puţin
demodată. Oricum, cu ea se cheltuie mai multe silabe,
în aşa fel încât predicatul regentei şi complementul pronominal antepus al acestuia („o ştie foarte bine”) pot fi
adăugate doar în prelungirea acestei scheme metrice
(pe care Marcu nu o revendică, dar pe care o reconstituim în condiţii de laborator). Adaos lexical în „adaos”
metric, adverbul la superlativ absolut „foarte bine” e
atât pertinent semantic (reconstituind o expresie uzuală
în limba română: „a şti foarte bine”), cât şi convenabil
metric (întrucât ajută la compunerea unui heptasilab
iambic, imposibil de realizat prin expresia verbală concurentă: „a şti prea bine”). Merită să subliniem, măcar
din când în când, virtuţile (sau, după caz, deficienţele)
metrice şi prozodice ale unei traduceri efectuate în
proză, însă cu evidente tendinţe de reformulare poetică
ce depăşesc necesităţile stricte ale demersului declarat.
Ion A. Ţundrea se ia la întrecere cu George Coşbuc
şi obţine o terţină endecasilabică de o mare limpezime
(1945): „Şi ea: – «Nu poate fi un chin mai mare,/ Ca în
restrişte gândul vremii bune:/ O ştie-acesta care-ţi dă
’ndrumare”. Binomul dantesc apăsător dolore-miseria
devine aici chin-restrişte, în timp ce, trecând la registrul pozitiv, amintirea (exprimată verbal de Dante) a
vremii fericite e remarcabil reconstituită pe româneşte
prin „gândul vremii bune”, formulă de o simplitate şi
de o concizie, ambele, cuceritoare. Perifrazarea lui
„dottore” apare şi la Ţundrea, ca la Marcu, dar pe o
treaptă analitic-lexicală ulterioară, la care se ajunge
prin înlocuirea verbului simplu „a îndruma” cu sintagCONVORBIRI LITERARE

ma verbală „a da îndrumare”. Traducătorul îşi permite
însă această zăbovire silabică, deoarece izbutise să economisească unităţi metrice prin chibzuita reconstrucţie
în limba română a materialului poetic din cele două
versuri anterioare.
Nu se poate spune acelaşi lucru despre Eta Boeriu,
ale cărei zbateri sârguincioase se soldează, în cazul terţinei pe care o cercetăm, cu două rezultate distincte.
Prima variantă (1965) sună după cum urmează: „«Cînd
plângi şi-amaru-şi scurmă în pietu-ţi loc/ nimic nu
doare mai cumplit, grăi,/ ca amintirea stinsului noroc.//
Şi-o ştie domnul tău.»” Extinderea silabică a discursului dantesc, inofensivă în reconstrucţia alexandrină a
lui Gane şi în proza lui Marcu, atinge aici terţina succesivă. Conţinutul extensiei e preluat însă de la
Coşbuc: „şi-o ştie domnul tău”, doar că e plasat într-o
nouă frază, după un punct final şi în versul următor.
Dar mult mai frapantă decât ofensiva metrică este, în
această tălmăcire, reformularea poetică a materialului
de start. În primul rând, Eta Boeriu inversează conţinuturile primelor două versuri, începând cu complementul simplu în original „ne la miseria” care devine o
temporală situaţională cu două subiecte gramaticale:
„când plângi şi-amaru-şi scurmă-n pieptu-ţi loc”. În
această defilare, plânsul e original, deşi are legătură cu
tematica. Amarul fusese întrebuinţat de Coşbuc, dar
metafora personificant-animalieră a „scurmatului” îi
aparţine în întregime traducătoarei, la fel cum îi aparţine şi „pieptul” ca spaţiu anatomic afectat. Mai departe,
în versul al doilea, Coşbuc scrisese: „nimic nu doareatât de rău”. O făcuse însă în primul vers, unde şi Dante
plasase ideea. Eta Boeriu propune: „nimic nu doare mai
cumplit”, cu originalitate discutabilă. Originală este
repoziţionarea, inserată în continuare, a verbului
„grăi”, cu dulce sonoritate autohtonă, dar fără vreo
separare ortografică „grăitoare”. În versul al treilea,
găselniţa „amintirea stinsului noroc” ar suna mai bine
dacă nu ar trimite cu gândul la „icoana stinsului amor”
eminesciană... Dar Eta Boeriu revine cu varianta definitivă (1982 şi urmatoarele), care, ca şi în alte cazuri pe
care le-am examinat, diferă spectaculos de prima versiune (se înţelege: abandonată, dar încă reperabilă în
biblioteci şi anticariate): „«Nu-i chin mai mare-n vremi
nenorocite/ decît – răspunse-n lacrimi şi păli –/ să-ţi
aminteşti de clipe fericite.// Şi-o ştie domnul tău.»”
Pentru prelungirea dicursului în terţina următoare, Eta
Boeriu nu a găsit altă soluţie, aşa încât a rămas cum era.
Diferenţele survin în terţina de referinţă, unde traducătoarea decide să repoziţioneze cumva materialul sintactico-morfologic al strofei. Astfel, ea începe, ca şi
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Dante, cu „nu-i chin mai mare”: formulă simplificată
atât în raport cu precedenta opţiune proprie („nimic nu
doare mai cumplit”), cât şi cu modelul propus de Ion.
A. Ţundrea („Nu poate fi un chin atât de mare”); însă
„chinul cel mai mare” văzuse lumina tiparului şi în traducerea lui George Buznea, de care ne vom ocupa imediat. Sintagma „vremi nenorocite” (pentru „miseria”
din original) va fi contrabalansată, două versuri mai
jos, de antitetice „clipe fericite” (pentru „tempo felice”), de unde vedem că traducătoarea a preferat o rimă
facilă, spre eliminarea născocirilor şi a imitaţiilor din
prima variantă. Oricum, „clipele”, chiar dacă nu „fericite”, aparuseră şi ele în varianta lui Buznea. Cât despre
„vremuri”, oricât de „nenorocite”, Eta Boeriu perpetuează, în ambele sale versiuni, lectura temporală introdusă (subtil) încă de N. Gane şi preluată (cu forţă antitetică) de Coşbuc: aceea în care se confundă timpul cu
starea osândiţilor. Dar inventivitatea traducătoarei se
răzbună fără întârziere în versul următor, unde introducerea unui verbum dicendi („răspunse”) este marcată
ortografic aşa cum se cuvine, dar apare nuanţată printrun complement descriptiv („’n lacrimi”) şi îmbogăţită
cu încă un verb prin care traducătoarea informează asupra fenomenelor emoţionale, devenite vizibile pe chipul vorbitoarei („şi păli”). Introducerea de imagini poetice inexistente în original şi metaforizarea unor formulări literale din textul-sursă constituie principalele două
caracteristici reprobabile ale traducerii semnate de Eta
Boeriu. În tălmăcirea acestei terţinei, în ambele sale
versiuni, nu se poate spune că aceste contribuţii personale sunt incompatibile cu originalul: ele rămân, totuşi,
neconforme.
George Buznea precede (1975), tot în endecasilabi,
varianta a doua a traducerii semnate de Eta Boeriu. El
este cel care s-a referit mai întâi la „chin” (pentru
„dolore”) şi la „clipe (pentru „tempo”). Însă, pentru
prelungirea discursului în spaţiul terţinei următoare,
întâietatea îi aparţine, încă de la debutul din 1965, ilustrei traducătoare pe care o preţuieşte şi o emulează. Iată
şi versiunea lui Buznea la această terţină (cum spuneam
şi cum vedem de îndată, prelungită): „«În ceasuri grele,
chinul cel mai mare/ E să-ţi aduci de clipe dulci aminte»,/ Şopti Francesca, «cum ştiinţă are/ Şi Domnul
tău.»” Găsim şi aici antiteza fals-temporală insinuată
de Gane şi exprimată iniţial, în termeni categorici, de
George Coşbuc. La Buznea, aceasta se „nuanţează”
lexical în opoziţia dintre „ceasuri grele” şi „clipe
dulci”, sintagme plasate în ordinea inversă faţă de cum
apar elementele corespondente în original. Al doilea
termen e inserat, în versul al doilea, între componentele
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locuţiunii verbale „a-şi aduce aminte”, pentru care
foloseşte, corect şi la îndemână, persoana a doua singular. Dar elementul cel mai remarcabil din această traducere îl reprezintă, în această terţină, transformarea frazei negative din original în fraza pozitivă de semnificaţie echivalentă. În principiu: „nu există durere mai
mare decât...” (respingerea posibilităţii comparative)
devine „cea mai mare durere este...” (afirmarea condiţiei superlativ-relative). Buznea este, subliniem anticipând socoteala finală, singurul traducător în limba
română care apelează la acest procedeu. În continuare,
interpolatul verbum dicendi este, de această dată, foarte
originalul „a şopti”. Nu se ştie de ce, dar suntem liberi
să ne imaginăm. Tot locuţionar se manifestă aici verbul
„a şti”, devenit, cu o inversiune adiţională, „ştiinţă are”.
Cât despre „Domnul tău” (pentru Vergilius), el pare
preluat de la Coşbuc, dar aici figurează, ca încă un
exces, cu nejustificată majusculă iniţială.
Varianta lui Giuseppe Cifarelli (1993, 1998)
şchioapătă în câteva privinţe: „Şi mie ea: «Mai mare
nu-i mâhnirea/ decât a-şi aminti vremea ferice/ în jale;
ducele tău ştie firea.»” Mai întâi, inversiunea „mie ea”
e greu de pronunţat, din pricina e-urilor (final şi iniţial)
din ultimele două cuvinte. Apoi, din nou inversiunea
„mai mare nu-i mâhnirea” corespunde semantic originalului, dar introduce o aliteraţie (pe m-urile iniţiale)
care sună ca o bâlbâială. Versul al doilea sună armonios, dar verbul la persoana a treia a infinitivului („a-şi
aminti”) pare să încerce o raportare la un subiect antecedent, de fapt inexistent: ca expresie impersonală, s-ar
fi cuvenit folosirea persoanei a doua („a-ţi aminti”),
care, culmea, ocupa acelaşi număr de silabe. Pentru
situaţia „ne la miseria”, Cifarelli recurge la o expresie
succintă („în jale”), căreia parcă îi lipseşte ceva (poate
numai o altă prepoziţie), dar corespunde semantic originalului. În final, după opţinea „ducele” (ca variantă
pasabilă, prezentă în numeroase alte contexte ale poemului, a „doctorului” dantesc), expresia „ştie firea”
(probabil, cu sensul de „ştie cum stau lucrurile”) sună
şi cam... nefiresc.
Marian Papahagi (2012, 2019) începe terţina ca
George Buznea (adaugând o virgulă salvatoare măcar
vizual) şi termină primul vers cu o formulă prezentă în
proza lui Alexandru Marcu: „Şi mie, ea: «Durere nu-i
mai mare/ decât să-ţi aminteşti vremea ferice/ ’n mizerie; călăuza-ţi ştire are.»” Versul al doilea sună legat şi
conţine opţiunea elegantă „ferice”, deja prezentă în
două tălmăciri anterioare. Lectura propriu-zisă versului
al doilea e îngreunată din start de elidarea chiar a primei iniţiale (şi e un procedeu la care traducătorul recurge şi cu alte prilejuri); în rostire, însă, impedimentul se
142

atenuează simţitor. Finalul terţinei („călăuza-ţi ştire
are”) frapează prin cele două inversiuni succesive, din
care nici una nu sună bine, iar a doua pare rodul strident
al unei opinteli şcolăreşti. De altminteri, opţiunea „ştire
are” apare ca o adaptare mai economică silabic a mai
plauzibilei locuţiuni adoptate de Buznea: „ştiinţă are”.
În nota de subsol care dă seama de diferitele momente
ale efortului traductologic, Papahagi declară a făcut traducerea în 1982. Au urmat, spune el mai departe, câteva reveniri asupra textului, dar la 11 iulie 1996, data
ultimei revizuiri, notează că „mai e de lucrat”. Nu a mai
apucat. Nota 81 de final, comentând opţiunea „călăuza”, ne informează prompt: „În original, lit.: «doctorul
tău», cu alte cuvinte Vergiliu”.
Răzvan Codrescu (2006) îşi justifică noua traducere
printr-o formulare care, în cursivitatea ei neîmpiedicată
de nici o inversiune forţată şi de nici o imagine inovatoare, se plasează cel mai aproape de originalul dantesc: „«Nu-i chin mai mare»,-mi spuse dânsa mie,/
«decît a-ţi aminti de fericire/ întru restrişte; domnul tău
o ştie!»”. E drept că startul („Nu-i chin mai mare”)
fusese deja folosit de Eta Boeriu. Dar nu în originalitatea cu orice preţ stă meritul unei traduceri.
Impresionantă este plasarea, în acelaşi vers, a complementarului verbum dicendi (în cazul său, elementarul
„spuse”) însoţit atât de subiect (popularul „dânsa” pentru „quella”), cât şi de complementul indirect pronominal în ambele sale forme (neaccentuată: „-mi” şi accentuată: „mie”). Ultimul complement asigură şi rima cu
versul ultim al terţinei, unde nu va mai fi nevoie de artificii, ci se va exprima direct echivalentul românesc al
predicatului din original („ştie” pentru italianul „sa”).
Opţiunea lexicală „restrişte” pentru „miseria” din textul-sursă e şi originală în raport cu celelalte traduceri, şi
frumoasă poeticeşte. Singurul element problematic din
varianta lui Codrescu îl constituie, în această terţină,
uzul prepoziţiei „întru”, care ar fi de aşteptat să introducă fie un complement circumstanţial de scop, fie
unul de relaţie, iar traducătorul pare să îl echivaleze pur
şi simplu cu mai simpla „în” (care, însă, la rândul ei
sună mai puţin poetic şi, mai ales, măsoară o silabă mai
puţin).
Cristian Bădiliţă reformulează textul dantesc într-o
proză ritmată care ne provoacă să îi descoperim melodia: „Ea mie «Nu-i nimic mai dureros[/] decât să-ţi
aminteşti trecuta-ţi fericire[/] când eşti nefericit;[/] iar
cel ce te-ndrumează ştie asta.»” Am încercat, din nou,
o marcare specială a eventualelor „versuri” conform
porţiunilor de text ritmate din proza propusă de traducător. Cum se vede, nu mai poate fi vorba de o terţină.
N-ar fi stricat două puncte după „mie”, chit că un verCONVORBIRI LITERARE

bum dicendi oarecare lipseşte, ca şi în original.
Elementul de noutate din această variantă este schimbarea categoriei gramaticale a „durerii” prin recursul la
adjectivul corespunzător, „dureros” (de aici decurgând
şi modificarea automată adjectivului pronominal „nici
o” în pronumele negativ „nimic”): astfel „nici o durere
[nu-i] mai mare” devine, păstrând semantica intactă,
„nimic [nu-i] mai dureros”. Coşbuc operase şi el o
schimbare de categorie gramaticală, dar optase pentru
verbul „a durea” (obţinând „nimic nu doare-atât de
rău”, posibilă sursă de inspiraţie, ţinând seama de felul
cum începe, pentru noua soluţie a lui Bădiliţă). Mai
departe, traducătorul redă antiteza dintre („tempo”)
„felice” şi „miseria” prin aceea dintre „trecuta-ţi fericire” şi „când eşti nefericit”, inversând categoriile gramaticale din original şi aderând la lectura temporală a
„nefericirii” (în cazul său, probabil, sub influenţa pasajului boeţian pe care Dante îl „citează” şi pe care patrologul îl stăpâneşte fără îndoială). Recursul la aceeaşi
etimologie pentru cele două elemente antitetice („fericire” vs „nefericit”), străină de originalul dantesc, ar
putea deriva tot din primara sursă boeţiană, unde „infelicissimum” stă în opoziţie cu „felicem”. Inversiunea
„trecuta-ţi fericire” se justifică doar prozodic. Pentru
sintagma „cel ce te-ndrumează” (cu tot cu terminaţia
verbului implicat), a se vedea traducerea, tot în proză şi
tot ritmată, a lui Alexandru Marcu. În sfârşit, formula
concisă şi onestă „ştie asta” (cu reordonarea în limba
română a singurei inversiuni practicate de Dante în
această terţină: „ciò sa”) îl ajută pe traducător să obţină
aici, în cele din urmă, şi un endecasilab...
Repere bibliografice:
Dante: La Divina Commedia: Inferno, a cura di
Natalino Sapegno, Firenze, La Nuova Italia, 19933;
Dante: Divina Comedie, în româneşte de Giuseppe
Cifarelli, îngrijire de ediţie, note şi comentarii de Titus
Pârvulescu, Craiova, Editura Europa, 1993;
Dante: Infernul, traducţiune de pe original de Doamna
Maria P. Chiţiu, Craiova, Tipo-litografia Naţională Ralian
Samittca, 1883;
Dante: Infernul, traducere în versuri de N. Gane, Iaşi,
Editura Librăriei Nouă Iliescu, Grossu & Comp., 1906;
Ediţia [a] II-a complect revăzută şi corectată, Iaşi, Editura
Librăriei Nouă Iliescu, Grossu & Comp., 1907;
Dante: Infernul, în româneşte de George Coşbuc,
Bucureşti, ESPLA, 1954;
Dante: Infernul, tradus [în proză] de Alexandru Marcu,
Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1932;
Dante: Infernul, traducere de Ion A. Ţundrea, Craiova,
Casa Şcoalelor, 1945;
Dante: Infernul, în româneşte de Eta Boeriu, Bucureşti,
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Editura Minerva, 1982;
Dante: Infernul, interpretare românească, note şi un
cuvânt înainte de George Buznea, Bucureşti, Editura
Univers, 1975;
Dante: Divina Comedie, în româneşte de Giuseppe
Cifarelli, cuvânt înainte de Alexandru Ciorănescu, îngrijire
de ediţie, note şi comentarii de Titus Pârvulescu, Editura
Europa, Craiova, 1993 [şi Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1998];
Dante: Divina Comedie – Infernul, traducere din italiană şi comentarii de Marian Papahagi, ediţie [bilingvă]
îngrijită introducere şi completarea comentariilor de Mira
Mocan, Bucureşti, Editura Humanitas, 2019 [A se vedea şi
varianta fragmentară din „Apostrof”, anul X, nr. 1 (14),
Cluj, 1999];
Dante: Infernul, text bilingv, cu noua versiune românească a lui Răzvan Codrescu, Bucureşti, Editura
Christiana, 2006;
Dante: Divina Comedie – Infernul, traducere [în proză
ritmată] şi note de Cristian Bădiliţă, Bucureşti, Editura
Vremea, 2021.

Note:
1. Natalino Sapegno citează cu concizie din originalul
latin: „in omni adversitate fortunae infelicissimum este
genus infortunii fuisse felicem”, după care oferă, precum
bine obişnuieşte, traducerea pasajului în limba italiană.
Dar, deoarece noi ne ocupăm tocmai de traduceri, putem
consulta acest fragment prin intermediul unei tălmăciri
autorizate (şi, nu în ultimul rând, binecuvântate) în limba
română. Profităm pentru a extinde citatul la fraza anterioară, care face referirea la durere şi, mai ales, aceea la amintire, prezente şi în terţina dantescă: „Aceasta mă arde mai
rău cînd mi-aduc aminte, căci în toată împotrivirea soartei,
partea cea mai grea a nefericirii este să fi fost fericit”
(Boethius: Mîngîierile filozofiei, II, 4, în Boethius şi
Salvianus: Scrieri, traducere, note şi comentarii de prof.
David Popescu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992, p. 85).
2. Giovanni Boccaccio: Esposizioni sopra la Comedia
di Dante, a cura di Giorgio Padoan, Oscar Classici
Mondandori, Milano, 1994, p. 322.
3. Motivul, de origini străvechi, e recurent în operele
tuturor celor trei mari poeţi din epoca augusteică: Vergilius,
Horatius şi Ovidius.
4. Cum bine remarcă Giorgio Inglese în nota de subsol
corespunzătoare din cea mai recentă ediţie a Divinei
Comedii pe care o avem la dispoziţie: „aici timpul fericit
este viaţa pământeană ca atare, [iar] tristeţea este eternă”
(Dante Alighieri: Commedia. Inferno, Carocci editore,
Roma, 20202/6, trad. n.).
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Ovidiu PECICAN
Târziu, Al. Paleologu evoca timpurile domiciliului forțat la Câmpulung, prilejul cunoașterii
procesului de elaborare a lui Anti-Goethe și a textului cărții. „Anti-Goethe îmi fusese citit cu glas
tare de către autor...”1.
Paleologu mărturisește că „Am fost atunci,
nici nu e nevoie s-o spun, un auditor mai mult
decât entuziast, dar pe urmă, cu trecerea anilor,
am început să-i găsesc cărții, bazându-mă, ce e
drept, în lipsa textului, numai pe amintire, destule
puncte contestabile”2. Trecerea timpului, recapitularea retrospectivă a conținuturilor cărții, meditarea lor pe cont propriu, în liniște, fără imixtiuni
de vreun fel sau altul dinafară, l-a condus pe
eseist la formularea unor critici, a unor rezerve,
cu privire la Anti-Goethe. Peste decenii, după
apariția celor trei capitole în ediția recuperării
precare – doar o treime! – a cărții din arhivele
Securității, Paleologu a decis să își aștearnă în
scris unele dintre impresiile astfel decantate.
El își justifică demersul printr-un proces de
meditație întins pe durata a circa două decenii.
„Din dialogul prelungit pe care l-am avut cu
Noica în acei cinci ani de conviețuire am ajuns
să-i decelez sistemul, nu pe cel filosofic, pe care
mi-l expunea el însuși în toate nuanțele și la care
reușea să reducă în mod persuasiv aproape orice,
ci sistemul idiosincrasiilor sale funciare, extraordinar de ingenios camuflate în transpunerea lor
speculativă. Aceste idiosincrasii și-au găsit cea
mai potrivită expresie în Anti-Goethe”3. Prin
urmare, dintr-un anume punct de vedere, AntiGoethe ar fi cartea din care idiosincraziile lui
Constantin Noica transpar cel mai bine. Al.
Paleologu propune, nici mai mult, nici mai puțin,
decât o lectură a respectivei cărți prin perspectiva
descifrării nu atât a propunerilor pe care le
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conține și exprimă concepția filosofică a lui
Noica, cât prin observarea respingerilor, refuzurilor, nerăbdărilor care răsar de pe urma lecturării
și meditării textului. Este un exercițiu hermeneutic de factură oarecum psihanalitică; nu propriuzis, căci el nu respectă tipicul unei explorări specifice psihanalizei ca metodă, ci prin atenția
deplasată către ceea ce răsare colateral, din subtext, fără a se spune direct, și anume – mai cu
seamă ori exclusiv – prin atenția față de refutări,
de respingeri, de refuzuri așa cum le întruchipează subtextul cărții noiciene.
A vorbi însă despre idiosincrasiile unui autor
înseamnă să îi evidențiezi preferințele în contrast
cu respingerile. În cazul lui Constantin Noica
însă și unele, și altele sunt însoțite de argumente,
nu rămân tacite, luând astfel aspectul unor pledoarii pro și contra raționalizate, dacă nu
raționale.
Paleologu constată înainte de toate că „...
Punctul de vedere al lui Noica devine ... fundamental viciat în clipa în care neagă gândirii goetheene validitatea filosofică, plasându-se exclusiv
pe terenul filosofiei spiritului, ca și cum pur și
simplu filosofia naturii, respectiv cosmologia, nu
ar exista. Aici, Noica nu mai este îndreptățit să
elimine cosmologia din regnul filosofiei...”, căci
„.... ocupându-se de Goethe a cărui gândire
aparține în mod esențial tradiției cosmologice,
era obligat, firește, nu s-o adopte, dar s-o accepte
ca existând înăuntrul cadrului ei problematic...”4
Evidențiind această situație, Al. Paleologu aduce
un important serviciu atât discuției despre Goethe
și gândirea lui, cât și înțelegerii contribuției lui
Noica, pentru care, într-adevăr, tradiția antică a
filosofiei cosmologice nu pare să mai reprezinte
un reper valabil în modernitate. Acest din urmă
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aspect poate fi explicat însă prin aceea că Goethe
nu s-a înscris în istoria filosofiei ca autor al unei
concepții în mod notabil originale de factură cosmologică, el fiind, în contemporaneitatea marilor
novatori ai concepțiilor despre natură – Charles
Darwin mai ales – unul dintre gânditorii mai
puțin reliefați, mai atașați de gândirea tradițională
asupra naturii.
Pentru gânditorul român „Știința lui Goethe
înseamnă științe ale naturii; așa fiind, ele sunt o
istorie naturală de fiecare dată, dar o istorie întrun înțeles deosebit, unul genetic; iar perspectiva
aceasta, abia, ne va da sensul final al concepției
sale despre știință”5. După Noica, „Peste tot ... el
aduce o istorie a formelor: morfologie și metamorfoză”6. Se identifică și o prioritate în viziunea
goetheană. „Ceea ce primează la Goethe este ...
ideea calitativă a vieții, organismul viu, și ca
atare continuitatea de dezvoltare organică”7.
Cultura este văzută de Goethe, după filosoful
român, ca o altă natură. „Omul și cultura sunt, la
Goethe, o a doua natură; ceea ce în primul
moment înseamnă: sunt aceeași natură; a doua o
dublează pe prima; iar la o mai atentă reflexiune,
ar putea însemna, dimpotrivă, nu sunt aceeași
natură, ci altceva. Dar de fiecare este sigur că
pentru Goethe cultura nu este reductibilă la un
factor oarecare, psihologic, economic ori social,
așadar la un determinism definit”8. Rămâne de
reținut că pentru Noica abordarea naturii și a
omului de către Goethe este o reflectare, o punere
în oglindă, un soi de autoscopie aducătoare de
conștiință de sine pe seama naturii. Prin om,
natura se distanțează de sine, dar și dobândește o
perspectivă autocontemplatoare. Astfel, Noica
este de părere că pentru Goethe, „omul nu este
nici alături de natură, dar nu este poate nici în
natură. Mai degrabă natura este în el”9. Gândurile
lui Noica referitoare la natură sunt pline de ingeniozitate, căci, după el, „... Goethe vede, în fond,
o natură în sânul naturii, o natură înnobilată, cum
era cea a grecilor”10. Se poate observa lesne că,
de astă dată, natura și omul nu mai stau față în
față, ci omul – ca expresie a celei de a doua naturi
– este înglobat în prima. Problema este însă că
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omul a imitat natura. Or, „Cine doar imită natura,
stă sub ea. Trebuie să ridici natura reală, mai
joasă cum este, la înălțimea spiritului tău und das
jenige wirklich zu machen, was in natürlichen
Escheinungen... nur Intention geblieben ist”11.
Astfel, imitația servilă a naturii nu își atinge, cu
adevărat, țelul înalt căruia i-ar putea servi drept
instrument. Pentru a o face, este nevoie să atingă
altitudinea spiritului uman. Această dinamică
este una ascensională și ea rămâne singura împlinitoare. Se deslușește aici o critică a mimesis-ului
aristotelic și tentativa de a umple noțiunea respectivă – nepomenită ca atare – de un nou
conținut. În același timp însă, într-o mișcare
inversă, „... Lumea culturii este încă natură și
reclamă, după Goethe, să fie privită ca atare”12. A
contempla deci cultura ca formă a naturalului, a
teoretiza naturalul culturii înseamnă păstrarea în
paradigma antichității, a vechiului. Pentru maestrul german, zice Noica, „... solidare cu natura îi
apar tehnica și arta”13. Ele nu se înalță deci către
ordinea spiritualului, desprinsă de natural, ci
rămân strâns legate de acesta. Prin urmare, se mai
spune despre Goethe că „... el va vedea statornic
în creația de artă și în primul rând în cea a
Antichității o natură atât de autentică încât poate
fi chiar imitată”14. Problema pe care o diagnostichează însă gânditorul român este că autorul lui
Faust „... a văzut în ea [= în Antichitate – n. O.P.]
formele, plasticul și, în prelungirea acestuia, epicul mai degrabă decât filosoficul”15.
Noica îi atribuie deci lui Goethe o viziunece
prelungește spiritul Renașterii și care poate fi
regăsită în iluminism.
Toate acestea nu anulează în niciun fel
observația lui Al. Paleologu că „Goethe e în primul rând un artist și nu e ținut să lucreze cu
«deducții transcendentale», improprii de altfel
unei cosmologii non-speculative prin esență, ci
literalmente «teoretică», adică propriu-zis contemplativă”16. Argumentul lui este valid,
construcția goetheană este coerentă și consecventă cu sine, cu concepția autorului despre ce poate
însemna a filosofa. Ea nu răspunde necesarmente
altor comandamente, cum este cel după care
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„Ideea platoniciană se obține întorcând realului
spatele, efectuând o așa-numită periagogé, torsiune în care Noica vede condiția eliminatorie a
oricărei conduite filosofice”17. Viziunea platoniciană nu este normativă, în locul ei pot fi alese
alte perspective fertile în articularea unui sistem
ideatic relevant pentru filosofie. Și totuși, Noica
nu îi concede lui Goethe dreptul de a-și alege propria situare.
Verdictul lui Al. Paleologu este drastic și insuficient motivat. „Toate arguțiile lui Noica împotriva vizualului și a artelor plastice (ca fiind ale
vizualului), arguții ce se întind pe nu puține
pagini din această Despărțire de Goethe, nu sunt
... decât efectul unei infirmități congenitale transformată compensatoriu într-un fel de alibi filosofic”18. Lui Noica nu îi place, așadar, imaginea, nu
are sensibilitate pentru artele imaginii (pictura,
grafica, scultura, filmul). Aceasta poate fi o
observație valabilă, nu fără importanță pentru
cunoașterea filosofului român, dar ea nu știrbește
în niciun fel analiza lui Goethe propusă de acesta.
Faptul că Noica pare să considere caracterul conceptual-abstract al filosofiei drept un sine qua
non evidențiază o contradicție la gânditorul nostru, căci atunci când vine vorba despre scrisul lui,
cugetarea filosofică îmbracă adeseori haina metaforei plastice; ba mai mult: uneori, ca în cazul
sculpturilor lui Brâncuși, se chiar sprijină pe
realități artistice de la care își ia avânt. Cu toate
acestea, poziționarea lui rămâne de luat în considerare, de meditat și, eventual, de explicat
altminteri decât prin prezumata inaderență „congenitală”.
Nu trebuie crezut că eseul lui Al. Paleologu a
fost întâmpinat cu unanim entuziasm, deși era
prima tentativă exegetică la adresa gândirii lui
Constantin Noica și în pofida faptului că nu se
întreprindea de pe pozițiile filosofiei marxiste
oficiale. Nu s-a dorit înregistrarea textului în
câmpul exegeticii filosofice, ci s-a preferat asimilarea lui ca eseu cultural, gen în care
performanțele lui Al. Paleologu fuseseră deja
omologate și unde laxitatea, permeabilitatea
cozeriei îngăduia o bifare din mers, fără stăruințe
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în descifrarea sa mai atentă.
Lectura lui Al. Paleologu a fost întâmpinată
deci – în ton cu suspiciunea din epocă – cu neîncredere. (Nu altfel fusese primită critica lui N.
Steinhardt la adresa „catarilor” de la Păltiniș de
către aceștia, dar și de alții, precum Adrian
Marino, adeptul altei poziții.)
Imediat după ce a parcurs eseul, I.D. Sîrbu,
menționează epistolar eseul lui Al. Paleologu
Amicus Plato sau..., satirizându-l indirect și fără
să-l numească pe autor prin formula: „... un critic
[= Al. Paleologu – n. O.P.] și-a rupt frumoasa-i
dantură încercând să muște de cur un filosof de
cursă lungă [= Constantin Noica]...”19. Cu alte
cuvinte, Al. Paleologu ar fi încercat să îi diminueze lui Noica reputația binemeritată; se
subînțelege că acest lucru ar fi survenit din pură
invidie sau, oricum, în chip nejustificat, nedrept.
Totodată, tentativa criticului și eseistului ar fi
înregistrat un sonor eșec.
În aceeași scrisoare către Sergiu Al-George
mai adăuga o referire la „cine a scris acest galimatias fără cap, fără coadă, dar cu un ac veninos
ascuns”20. I se contestă acum lui Paleologu și
coerența construcției eseului, calitatea elaborării
literare, atribuindu-i-se, în schimb, intenții pamfletare disimulate. Este de crezut, cunoscând și
alte referiri la Constantin Noica ale romancierului de la Craiova, că respingerea tentativei critice
a lui Paleologu se face de pe aceleași poziții: critica literară nu s-ar putea ridica la demnitatea și la
seriozitatea filosofiei, așa cum o concepea I.D.
Sîrbu. El, care îi solicita și lui Noica însuși, sau
lui Gabriel Liiceanu, abordări erudite, sistematice, construite cu un aparat critic solid, fără alunecări în eseistică – aici el întâlnea opinia lui Noica
însuși –, nu avea cum să îi recunoască unui
„intrus” nici dreptul la interpelare, nici temeinicia
acesteia.
Dincolo de tenta savuros pamfletară – în spirit
arghezian (deci... oltenesc!), fragmentul este
important pentru că el contrazice alte referiri la
Noica ale scriitorului. Atunci când Gabriel
Liiceanu făcuse din el protagonistul cvasi-mitic
al Jurnalului de la Păltiniș, atribuindu-i – tacit –
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rosturile unui maestru filosof fără egal și neprecedat de nimeni, I.D. Sîrbu preferase să îl socotească pe Noica... poet, nu gânditor speculativ.
Aceasta, probabil, nu fără legătură cu distincția
dintre filosof și poet pe care o făcuse odinioară
Platon, exilându-l pe cel de-al doilea din cetatea
lui ideală, și, în orice caz, refuzându-i maestrului
păltinișean dreptul de cetate sub semnul bufniței
Minervei, al filosofiei. De astă dată însă Noica i
se înfățișează ca „filosof de cursă lungă...”, ceea
ce vrea să spună nu doar că epistolierul este
conștient de identitatea filosofică a „poetului”, ci
și că îi recunoaște neechivoc un loc de cinste între
oamenii cu ambiții filosofice de la noi sau de aiurea.
Situat deasupra disputelor culturale curente,
stăpânit de gândul proximității morții, I.D. Sîrbu
mai adaugă undeva că „Unii se despart de
Goethe, alții de Noica – eu mă îngrozesc la gândul că va trebui să mă despart de acest instrument
de sublimă și mântuitoare tortură [= mașina de
scris – n. O.P.]”21. Deși mărturisește o angoasă
personală, întruchipând gândul dureros al scriitorului care se află în pragul părăsirii – forțate – a
vocației proprie, odată cu lăsarea în urmă a propriei vieți, I.D. Sîrbu menționează unul dintre
principalele momente de dezbatere culturală a
acelor ani în România: exprimarea doctrinei noiciene în Despărțirea de Goethe a atras după sine
reacția critică a lui Al. Paleologu, detașarea acestuia de gândirea prietenului său de domiciliu
obligatoriu.
Cu toate acestea, I.D. Sîrbu nu avea dreptate.
Critica pe care o întreprinde Paleologu nu este o
critică de natură literară sau culturală, ci se face
de pe pozițiile unui bun cunoscător al filosofiei,
capabil să deceleze ideea originală de preluare ori
de situarea într-o descendență, să argumenteze în
termenii filosofiei acordurile și dezacordurile
sale și, în plus, să le exprime pe toate cu
pregnanță, expresiv, dar și cu o limpezime
neechivocă. Prin asemenea calități, textul își
impune autorul în fața cititorului de bună
credință, iar întâmpinările din eseul respectiv se
cuvin considerate cu toată seriozitatea.
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Paleologu are dreptate să evidențieze idiosincraziile lui Noica. Tocmai ele se numără printre
elementele cele mai pregnante în conturarea
poziției și „ticurilor” de filosof ale prietenului
său. Repunerea într-un alt ancadrament a
argumentației noiciene cu privire la absența filosofiei din orizontul goethean are darul de a-i restitui clasicului german demnitatea de filosof al
naturii și deci al tradiției meditației cosmologice.
Încă o dată, Goethe este apărat cu îndreptățire, iar
Noica este reașezat în fața problemei inițiale pe
care, din motive de argumentare a propriei
poziții, preferase să o obtureze.
Note:
1. Al. Paleologu, Amicus Plato sau... deespărțirea de
Noica, Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2006, p. 16.
2. Ibidem, p. 11.
3. Ibidem, p. 15.
4. Ibidem, p. 20.
5. Constantin Noica, Despărțirea de Goethe, București,
Ed. Humanitas, 2000, p. 76.
6. Ibidem, p. 77.
7. Ibidem, p. 78.
8. Ibidem, p. 83.
9. Ibidem, p. 83.
10. Ibidem, p. 84.
11. Ibidem, p. 84.
12. Ibidem, p. 84.
13. Ibidem, p. 86.
14. Ibidem, p. 88.
15. Ibidem, p. 89.
16. Al. Paleologu, Amicus Plato sed..., ed.cit., p. 21-22.
17. Ibidem, p. 22.
18. Ibidem, p. 24.
19. I.D. Sîrbu, Opere. II: Corespondență, ed. de Toma
Velici și Tudor Nedelcea, București, Academia Română &
Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2013, p. 33.
Scrisoarea către Sergiu Al-George din Craiova, 9 februarie
1981.
20. Ibidem, p. 34.
21. Ibidem, p. 520-521. Scrisoarea către Viorica Guy
Marica trimisă din Craiova, în 9 decembrie 1988.
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PĂRINTELE ANANIA
– CÂTEVA AMINTIRI
Dan CIACHIR
În ianuarie 1992, după Sfântul Ioan, am plecat
pentru 10 zile la Mânăstirea Bistriţa de lângă
Piatra Neamţ al cărei stareţ, arhimandritul Ciprian
Zaharia, îmi era şi duhovnic. De acolo am vorbit
la telefon cu Părintele Anania, care m-a poftit săi fac o vizită. Stareţul Ciprian s-a oferit să-mi dea
o maşină a mânăstirii, cu un diacon la volan, care
m-a lăsat la Văratec, urmând să revină după patrucinci ore pentru a mă duce înapoi. Asta se întâmpla pe 9, 10 sau 11 ianuarie; era o iarnă geroasă,
cu multă zăpadă. Am ajuns la Văratec în amurg –
unul senin, albastru cu tuşe roşcate, care sporea
tăcerea şi pacea mânăstirii. Am urcat aproape
pieptiş spre corpul de clădire fost al episcopului
Partenie Ciopron, latura de la etaj, spaţioasă,
locuind-o Părintele Anania, care, după ce m-a
îmbrăţişat, poftindu-mă să mă dezbrac şi să iau
loc, a ridicat receptorul telefonului – avea o derivaţie în camera de lucru – cerând cele cuvenite
pentru masa de seară, din care nu uit, după aproape trei decenii, cârnaţii fripţi şi vinul chihlimbariu
de la Mitropolia din Iaşi. Părintele Anania era
foarte avansat cu lucrul la diortosirea Noului
Testament – versiunea sa a apărut iniţial în anul
următor, 1993 –, aşa încât s-a vorbit mult despre
aceasta. Cu acel prilej am aflat că în jurul anului
1910 Sinodul Bisericii noastre, pregătindu-se
pentru editarea unei noi ediţii a Sfintei Scripturi,
s-a gândit să recurgă la sprijinul stilistic al lui
George Coşbuc, intenţie care, în cele din urmă, nu
a mai fost pusă în practică. Noua ediţie a Bibliei a
apărut în 1914, iar Părintele Anania o considera
drept cel mai bine întocmită. Tot atunci am discutat despre echivalenţa pe care Gala Galaction o
propunea pentru cuvintele „Saule, Saule, de ce mă
prigoneşti?” (Fapte 26, 14) printr-o formulare
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nejustificată, „Saule, Saule, de ce mă cauţi?”.
Trecuse de ora 10, când a revenit diaconul de
la Bistriţa cu maşina, aşa încât mi-am luat rămasbun de la scriitorul care, ca întotdeauna, se dovedise un amfitrion de prim rang. Când am ieşit din
clădire m-am oprit să privesc unul dintre cele mai
frumoase spectacole ale iernii: sclipeau mii de
stele pe cer şi, la rândul ei, strălucea zăpada
imaculată şi îngheţată. M-am desprins cu greu de
acea contopire de spectacol cosmic şi peisaj,
urcându-mă în micul ARO fără încălzire.
Anul 1992 Părintele Anania l-a petrecut mai
mult la Văratec. De aceea mare mi-a fost surprinderea când am auzit, în ianuarie 1993, în receptorul telefonului glasul Părintelui profesor Mircea
Păcurariu spunându-mi: „Domnu’ Dan, Ardealul
îl vrea pe Părintele Anania!” Ceea ce, aşa cum se
ştie, s-a şi întâmplat în şedinţa Sfântului Sinod
întrunit peste câteva zile în sesiune de iarnă.
*
Era în 1989, vara, când, urmând unele sfaturi,
dar şi exemplul acelui sculptor care, înainte ca
România să rupă alianţa militară cu Germania, a
început să modeleze statuia ostaşului sovietic eliberator, dezvelită în 1946, m-am apucat şi am
scris un eseu de 60 de pagini intitulat Gânduri
despre Nae Ionescu, pe care l-am xeroxat şi broşat
în 20 de exemplare. Prin septembrie sau octombrie acelaşi an i-am dus un exemplar şi Părintelui
Anania. Revenind după două săptămâni într-o
vizită, aşteptam nu un verdict, ci o părere, care mă
interesa foarte mult. Vizita, fără să fie una armenească, fiindcă m-am ridicat la 10 sau 11 seara, a
decurs după tipic, cu discuţie interesantă şi douătrei rânduri de cafele, fără ca să aflu ceva despre
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eseul meu. Abia când am ajuns în vestibul, înainte
să ies pe uşă, Părintele Anania mi-a mărturisit că
îi plăcuse foarte mult, adăugând după o scurtă
pauză, cu arătătorul ridicat în sus: „Acum, duhul
lui se bucură”.
*
Păstrez cu multă grijă o amplă şi frumoasă
ilustrată reprezentând Salzburgul având pe revers,
într-un medalion, chipul lui Mozart. Expeditorul
ei îmi trimitea acest scurt mesaj datat 13 mai
2006: „După patru zile paradiziace în compania
lui Mozart, îmbrăţişarea Părintelui Anania”.
La acea vreme, Arhiepiscopul Clujului avea
85 de ani, însă pasiunea sa pentru muzica simfonică era foarte veche. Atunci când Sandu Tudor,
devenit schimonah, s-a stabilit la schitul de pe
Muntele Rarău, i-a vândut Părintelui Anania patefonul său His Master’s Voice şi aproximativ 300
de discuri de muzică clasică. Am apucat în adolescenţă patefoanele His Master’s Voice – bunicii
mei materni aveau un asemenea aparat. Pe capacul din interiorul patefonului era gravat în email
un căţel alb adorabil ciulind urechile lângă pâlnia
unui gramofon. Se cuvine adăugat că la începutul
anilor ’60, atunci când mergeau în excursii la
munte, elevii din ultimele clase de liceu sau studenţii dansau pe plăci de patefon de 78 de turaţii,
din ebonită, care dacă erau scăpate pe jos se
făceau ţăndări.
Patefonul Părintelui Anania era de cu totul altă
natură şi un exemplar identic deţinea posesorul
unei discoteci particulare foarte bogată la care
medicul și memorialistul Mihail Constantineanu a
văzut prilejul să asculte muzică simfonică şi pe
care îl descrie astfel: „Şterse îngrijit în prealabil
cu un pămătuf special, cu acul schimbat prin atentă înşurubare laterală la fiecare întoarcere, stăpânul lor aşeza cu gesturi măsurate plăcile pe platoul unui patefon de lemn de mahon, marca His
Master’s Voice, comandă specială, înalt cât un frigider, cu excelentă acustică.” La sfârşitul anilor
’80, la Mânăstirea Cernica, am ascultat şi eu discuri la un asemenea aparat, care aparţinea stareţului de atunci al mânăstirii, Părintele Teofil.
Într-o eventuală monografie care i-ar fi consaCONVORBIRI LITERARE

crată, ar putea fi inclus un capitol intitulat
„Mitropolitul Bartolomeu şi muzica”. Puţini ştiu
astăzi că discurile cu colinde bisericeşti interpretate de Corul Madrigal, dirijat de Marin
Constantin, întrucât statul ateu nu putea să şi-l
asume, a apărut sub egida Editura Patriarhiei,
condusă pe atunci de Părintele Anania, care şi-a
impus cu fermitate punctul de vedere. Chiar şi în
domeniul repertorial al concertelor de colinde,
susţinute în fiecare an la Patriarhie în Ajunul
Crăciunului, cu participarea unor invitaţi de cea
mai bună condiţie intelectuală, Părintele Anania
era consultat. În micul apartament de la etajul
întâi al Arhiepiscopiei Bucureştilor, în care locuia
în anii ’50 viitorul Mitropolit al Clujului, aveau
loc frecvente audiţii de muzică simfonică la patefonul amintit. La mijlocul lunii mai 2000 ieşeam
cu domnul Mihai Şora de la înregistrarea ultimei
ediţii, cu numărul 300, a emisiunii Credo, difuzată săptămânal de televiziunea publică. Am plecat
de la studio într-o maşină şi, pe când străbăteam
Calea Dorobanţilor, domnul Şora mi-a mărturisit:
„În noaptea în care a fost arestat Anania am stat
împreună cu soţia mea la el şi am ascultat discuri
până aproape să se lumineze de ziuă – era în iunie
1958. Îţi dai seama că dacă mai rămâneam o
jumătate de ceas ne găsea şi pe noi Securitatea
acolo...”.
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Anton ADĂMUŢ
1. Bufnița Minervei și revista Minerva
Antichitatea sfârșește în opoziția dintre bufnița
Atenei (înțeleaptă și rațională) și bufnița lui Aristotel
(incapabilă de a sesiza lumina/adevărul), cel din urmă
pare a fi în câștig, medievalii sunt de partea lui, cecitatea însoțește invariabil bufnița, figura aristotelică a
bufniței triumfă, bufnița este absentă chiar și din
tabloul celebru al lui Rafael, „Școala din Atena”! Apoi,
portretele sau imaginile filosofilor nu conțin bufnița,
nici măcar în cazul lui Hegel, și dacă bufnița mai are
ceva de simbolizat, erezia va fi aceea. Mai apoi bufnița
capătă conotații hermetice, semnalează ceva ascuns,
cunoștințe rezervate exclusiv celor inițiați. Are loc o
reconciliere: bufnița este deopotrivă nocturnă după
cum este favorabilă cunoașterii, După ce lumina naturală se petrece, lumina rațională își poate intra în drepturi.
O imagine a lui Hegel cu bufnița există totuși și ea
este contrară topos-ului aristotelic al bufniței. Povestea
e de tot interesantă, apare amintită într-o scrisoare a lui
Hegel adresată surorii sale, Christiane (Hegel 1990: p.
282; apud Gress 2015: nota 34). Despre ce este vorba?
Despre o medalie a sculptorului August Ludwig Held
din 1830, medalie din cupru, făcută la Berlin, cu un
diametru de 47 mm și o greutate de 66,41 g. Partea din
față arată capul lui Hegel cu favorit în partea dreaptă a
feței și tunsoare romano-napoleoniană spre dreapta, și
dedicația studenților săi (Von Seinen Schülern); pe
revers apare un duh celest cu aripi și aură (Religio, se
uită spre filosof și ține mâna dreaptă pe umărul stâng
al filosofului și mâna stângă spre „încrucișarea” crucii), o figură feminină (Genius, se uită spre cer) în
picioare și care poartă o cruce pe care duhul urmează
să o înțeleagă, pesemne. În dreapta, un filosof cu togă
largă și lungă, fără mâneci, pe care o purtau romanii
peste tunică, înfășurată pe corp, pornind de la umărul
stâng și lăsând descoperit brațul și umărul drept, cu
sandale, așezat în fața unei coloane cu o bufniță în
vârf, deasupra capului filosofului. În poală ține filosoful o carte deschisă, degetul arătător de la mâna dreap150

tă este îndreptat spre rândurile de sus ale paginii tot din
dreapta (iar crucea și bufnița pot însemna reconcilierea
dintre credință și religie). Cum ocurența „bufniță” este
rară, dacă nu singulară, în textele lui Hegel, problema
care se pune este următoarea: ce caută bufnița tocmai
în acest loc: „bufnița Minervei nu-și începe zborul
decât în căderea serii” – die Eule der Minerva beginnt
erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug
(Hegel 1996: p. 20). De unde analogia? E un indiciu
discret, poate unul secret adresat cititorilor?, mai ales
că bufnița începe cu secolul al XVIII-lea să retrimită la
simbolurile vechi ateniene!, ceea ce face inteligibilă și
dedicația studenților de pe medalion până la urmă. Așa
că, în sistemul filosofic al lui Hegel, bufnița Minervei
nu este doar o metaforă ci și un simbol semnificativ,
unul heraldic. Însemna iluminare și emancipare politică, inclusiv idei radicale, revoluționare, cosmopolite,
anti-monarhice și chiar anarhice. Sarcina filosofiei nu
mai este de a învăța cum trebuie să fie lumea și nici să
emită instrucțiuni către stat, ci să înțeleagă lumea ca
fiind rezonabilă. Ideea nu este doar să te reconciliezi
cu realitatea, ci și să te bucuri de ea. Pe scurt, bufnița
lui Hegel nu apare de nicăieri. În simbolismul epocii
reprezintă nu numai rațiunea ci și revoluția (Timofeeva
2017: pp. 115; 118). Bufnița Minervei vede limpede în
mijlocul tenebrelor pentru că folosește dreapta judecată (rigla) și se adăpostește sub limita rațională a câmpului de investigare a misterului (compasul), ține în
gheare un compas așezat după urechi.
Legătura analogică cu bufnița Minervei devine
clară: așa cum bufnița poate percepe lumina numai
după ce razele soarelui s-au disipat, la fel rațiunea nu
poate înțelege lumea decât după ce aceasta a fost teatrul exercițiului rațiunii. Analogia bufniței nu înseamnă că filosofia nu are nicio influență asupra vieții așa
cum este ea trăită și nici că este total deposedată de
orice eficacitate sau că este incapabilă de a infuza o
viață nouă în ceea ce este învechit și decadent.
Filosofia este un mereu exercițiu de luare la cunoștință
(Harris 1987: p. 34). Această metaforă înseamnă pur și
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simplu că filosofia este întotdeauna în decalaj în raport
cu istoria care se scrie. Amurgul marchează atât
momentul în care lumea acțiunii se oprește, cât și pe
acela în care spiritul devine conștient de propriile sale
limite. Filosofia nu se poate desfășura decât după terminarea zilei, adică odată finalizată o secvență de și
din realitate. Nu este vorba despre asimilarea filosofiei
cu o activitate nocturnă și întunecată, ci de a afirma că
nu se poate înțelege realitatea și reconstruirea ei prin
gând decât doar după ce procesele istorice au fost realizate. „Cunoașterea filosofică debutează post-festum,
ea este una de noapte, pe întuneric, când faptele zilei sau încheiat, împlinindu-se într-un contur definitiv.
Filosofia ajunge prea târziu pentru a mai putea retușa
în vreun fel liniile acestui contur” (Muscă 2019: p.
372).
În imposibilitatea de a se exercita simultan în lume,
filosofia este astfel condamnată la întârziere. „Pentru a
spune încă un cuvânt asupra învățăturii despre cum trebuie să fie lumea, filozofia ajunge la aceasta în orice
caz prea târziu. Ca gând al lumii, ea apare în timp abia
după ce realitatea a terminat procesul ei de formare și
este gata săvârșită” (Hegel 1996: p. 19). Continuă
Hegel: „Când filozofia își pictează cenușiul ei pe
cenușiu, atunci o formă a vieții a îmbătrânit, și cu
cenușiu pe cenușiu nu poate fi întinerită, ci numai
cunoscută” (Hegel 1996: p. 20), „cenușiu pe cenușiu”
e lumea romană, ea poate fi cunoscută dar nu întinerită, trebuie să decadă și ea, așa cum se și întâmplă și
cum s-a întâmplat și cu lumea greacă, pentru ca bufnița
să fie a Minervei. Prin contrast, Atena, zeița, este
„ființa aflată întotdeauna aproape” (Otto 1995: p. 65),
ea ajunge mereu la timp și asta face ca bufnița să fie a
Minervei deși rămâne a Atenei, doar că prea aproape.
Atena, orașul, ca stare de spirit, „reprezintă realitatea
unei întregi lumi, a unei lumi desăvârșite în sine” (Otto
1995: p. 64). Din acest „în sine” are a ieși bufnița
Minervei, și o face tocmai pentru că rațiunea nu este
niciodată suficient de contemporană cu evenimentele
pe care încearcă să le înțeleagă. Înțelepciunea și
înțelegerea survin pe deplin în cursul istoriei umane
numai în stadiile de declin, iar dacă Hegel a fost
înțelept sau nebun spunând asta, rămâne în continuare
un subiect de dezbatere (Warburton 2011: p. 126).
Totul ține la Hegel de filosofia istoriei, o spune și
singur și sigur: „Istoria universală nu este tărâmul fericirii”; „Stoicismul, epicureismul și scepticismul [deși
– n.m.] sunt opuse, se reduceau la același lucru, la
indiferența spiritului față de datele realității” (Hegel
1997, pp. 28; 300). Comentează Hannah Arendt:
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„Ceea ce Hegel spune despre filozofie în general,
anume că «bufnița Minervei nu-și începe zborul decât
în căderea serii», este valabil doar pentru filozofia istoriei, adică este adevărat pentru istorie şi corespunde
viziunii istoricilor. Hegel a fost, desigur, încurajat să
adopte acest punct de vedere ca urmare a încredinţării
sale că filozofia a început cu adevărat în Grecia abia cu
Platon şi Aristotel, care au scris când polisul şi gloria
istoriei greceşti se aflau la sfârşitul lor. Astăzi ştim că
Platon şi Aristotel au reprezentat mai degrabă apogeul
decât începutul gândirii filozofice grecești, care și-a
început zborul atunci când Grecia și-a atins […] punctul culminant”. Și mai apoi: „Din punct de vedere istoric, simţul comun este, ca şi tradiţia, de origine romană. Nu înseamnă că grecilor şi iudeilor le-ar fi lipsit
simţul comun, dar numai romanii l-au dezvoltat întratât încât să devină criteriul principal în organizarea
treburilor public-politice” (Arendt 2010: pp. 39; 78).
Argumentul lui Arendt face trimitere la Cicero. Cu
el filosofia devine animi medicina, filosofia este adevărata medicină a sufletului – est profecto animi medicina, philosophia (Cicero 1886: cartea III, 3; pp. 139140), perspectiva se schimbă, și se schimbă definitiv:
„Faimosul ei comandament – care sună de parcă ar fi
fost formulat anume în contradicție cu platoniciana
mirare admirativă – a devenit nil admirari: nu te lăsa
surprins de nimic, nu admira nimic. Prin romani ni s-a
transmis însă nu doar imaginea populară a filozofului
ca înțelept pe care nimic nu-l poate tulbura; bine
cunoscuta remarcă a lui Hegel despre relația dintre
filozofie și realitate («bufnița Minervei nu-și începe
zborul decât în căderea serii») poartă mai degrabă
pecetea experienței romane decât a celei grecești”; mai
mult, „ceea ce e roman în concepțía hegeliană despre
filozofie este ideea că gândirea nu izvorăște dintr-o
nevoie a rațiunii, ci are o rădăcină existențială în nefericire. Hegel, cu remarcabilul său simț istoric, a recunoscut cu toată limpezimea caracterul tipic roman al
acestei idei în caracterizarea pe care a făcut-o «lumii
romane» […]. Gândirea se naște din dezintegrarea
realității și din dezbinarea rezultată de aici1, dintre om
și lume, din care răsare nevoia de altă lume, mai armonioasă și mai plină de sens […]. Lucrețiu și Cicero au
transformat filozofia greacă în ceva esențialmente
roman – ceea ce însemna, printre altele, ceva
esențialmente practic”, adică „gândirea și înțelegerea
sunt o simplă pregătire pentru acțiune”, gândul e gând
numai dacă iese din sine și se manifestă. Este clar, în
Grecia, filosoful (bíos theoretikós/bíos politikós), spre
deosebire de Roma, era „mai înclinat din fire «să inter-
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preteze lumea» decât «să o schimbe»” (Arendt 2018:
pp. 140; 141; 142; 363).
Și astfel devine Hegel „primul mare gânditor care a
luat istoria în serios2, adică drept o sursă de adevăruri”
(Arendt 2018: p. 234), iar schimbarea s-a datorat
Revoluției franceze despre care Hegel spune în
Prelegeri de filozofie a istoriei, partea a IV-a, când
vorbește despre „Lumea germană” (mai curând „germanică” – Germanische) că este „un minunat răsărit de
soare”, că omul s-a orientat doar „după idee” și prin
urmare „toate ființele raționale au serbat această epocă
[…]. Un entuziasm al spiritului a cutremurat lumea, ca
și cum abia acum s-ar fi înfăptuit împăcarea dintre divinitate și lume”, imperiul spiritual se întrupează în viața
seculară încât istoria nu mai este nici la întâmplare, nici
lipsită de sens și nici fără de semnificație, concluzia la
care trebuie să ne conducă filosofia este aceea potrivit
căreia „lumea reală este așa cum trebuie să fie” (Hegel
1997: pp. 19; 405; 409), prin urmare „ce este rațional
este real și ce este real este rațional” (Hegel 1996: p.
17). Conchide Arendt: „În Revoluția franceză, anumite
principii și idei fuseseră realizate3; se produsese o
reconciliere între «divin», cu care omul își petrece timpul atunci când gândește, și «lume», adică treburile
omenești. Această reconciliere stă în centrul întregului
sistem hegelian” (Arendt 2018: p. 235). Una peste alta,
ultimul cuvânt pe care Hegel l-a destinat publicării a
fost, poate, puțin prin hazard: Revoluție (D’Hondt
2013: p. 373). Prin ea, istoria lumii este cu adevărat
progresul în conştiinţa libertăţi și astfel lumea orientală
a ştiut că numai unul este liber (conducătorul), lumea
greacă şi romană descoperă că unii sunt liberi, în timp
ce lumea germană ştie că toţi sunt liberi și conchide
Hegel: „istoria universală nu este altceva decât dezvoltarea conceptului de libertate” (Hegel 1997: p. 417).
Oricum, maniera în care Hegel întâmpină Revoluția
franceză și îi descifrează semnificațiile este modelată
de influența pe care o au asupra lui în perioada de formare culturală Kant și Rousseau, influență conjugată cu
preocupări religioase și socio-economice tipic hegeliene. Trei teme servesc lui Hegel ca punct de cristalizare
și de pregătire a operelor de maturitate: (1) idealul
republican al virtuților civice, de unde și preocupările
lui Hegel pentru Drept, Stat și societate civilă; (2) un alt
punct de convergență în legătură cu Revoluția franceză
este atitudinea față de creștinism, Hegel fiind pe linia
Aufklarung-ului. Transcendența frustrează omul de
creativitate și-l dezrădăcinează de comunitatea istorică;
(3) ideea care animă cel mai viguros și constant adeziunea lui Hegel la Revoluția franceză este ideea libertății
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(Garnier 1980: pp. 5-7). Pe aceeași linie spune Losurdo
cum că moștenirea Revoluției franceze este de văzut la
Hegel în două puncte principale: (1) afirmarea conceptului universal de om, interpretarea istoriei ca progres și
dificultatea realizării conceptului și (2) relația dintre
politic și economic. Prin aceste două puncte filosofia
istoriei la Hegel legitimează modernitatea (Losurdo
2004: p. 305).
Apoi, Fenomenologia spiritului va răspunde la
întrebarea: „de ce istoria lumii nu este nimic altceva
decât dezvoltarea conștiinței ideii de libertate, și de ce
ceea ce se întâmplă în istorie se întâmplă în mod necesar” (Singer 1996: p. 91), chiar dacă nu aceasta este
principala întrebare a Fenomenologiei, ci: cum știm că
am atins adevărata cunoaștere, cunoașterea absolută
(legată conștiinței libertății).
Încă puțin despre preferința lui Hegel pentru
Minerva, și tot în sens roman. Zeița Atena este și protectoarea artelor, meseriilor. Buffiere se întreabă:
„Cum s-a ridicat Atena din planul tehnic în planul
superior al spiritului. Anaxagoras analizează cu finețe
raporturile inteligenței pure cu inteligența practică.
Răsturnând cu îndrăzneală raporturile el scrie: «Omul
este cel mai inteligent dintre animale». Vroia să spună
că lucrul mâinilor, realizările practice, dezvoltarea
civilizației materiale l-au ridicat încetul cu încetul pe
om în planul nous-ului (acolo unde nu vrea lumea
romană – n.m.). În școala lui Anaxagoras, în care
Zeus-ul religiei populare și poemele homerice erau
figura inteligenței pure (nous), Atena era numele
abilității manuale (tehne): de unde și expresia: «dacă
dispar mâinile, dispare și înțeleapta Atena». Altfel
spus, mâinile sunt unealta indispensabilă a inteligenței:
fără acestea, ea ar fi neputincioasă și sterilă. Atena este
tocmai această inteligență a mâinilor. Mâinile vor fi
încetul cu încetul uitate și se va păstra doar inteligența
(ca în trecerea de la masoneria operativă la masoneria
speculativă – n.m.). Exegeza lui Homer în timpul lui
Platon se afla deja la acest stadiu. În Cratylos (407 ab),
Socrate ajungând la etimologia numelui Atenei, declară: «Se pare că cei vechi o judecau pe Atena întocmai
cum fac astăzi cunoscătorii lui Homer. Într-adevăr, cei
mai mulți dintre ei, interpretându-l pe poet, spun că
acesta ar fi redat prin Atena însuși cugetul și gândirea». Totuși, nu termenii nous sau dianoia au fost
adoptați de către comentatori pentru a defini pe Atena,
ci un fel de compromis între spiritul pur și abilitatea
inteligentă a mâinilor, între nous și tehne: Atena se
identifică […] cu phronesis: înțelepciunea sau bunul
simț, judecata dreaptă, echilibru al rațiunii”. […].

CONVORBIRI LITERARE

Atena este simbolul acestei rațiuni universale la care
orice inteligență umană este doar o participare”
(Buffiere 1987: pp. 226-227).
Să văd acum ce este și cu o „altă” Minervă la
Hegel, una care nu ține de zeița Atena și nici de
Minerva romană, mai curând o adaptare a acesteia din
urmă, chestiunea pare prozaică, nu este! Mă ajută aici
DʼHondt cu lucrarea Hegel secret împărțită în trei
părți: „Întâlniri”, unde studiază pe Hegel în calitatea
lui de cititor al revistei Minerva și al relațiilor cu
mișcarea revoluționară și Iluminații epocii; „Lecturi”,
analizează lecturile „secrete” ale lui Hegel și, în fine,
„Alianțe”, partea a treia care începe cu o lungă analiză
a poemului Eleusis și se termină cu raporturile lui
Hegel cu francmasoneria în capitolul „Fiii Terrei”.
Despre revista Minerva este vorba, revistă frecventată de Hegel încă de la primul număr al acesteia.
Fondată în 1792 de Johann Wilhelm von Archenholz
(fost ofițer în armata prusacă, literat, mason și istoric,
se stabilește la Paris în 1791 și publică în germană
rapoarte despre Revoluța franceză în, cu titlu completMinerva: Ein Journal historischen und politischen
Inhalts) și condusă de el, Minerva și-a împrumutat
numele de la multele loji masonice cu acest nume din
epocă, apără Revoluția franceză și principiile masonice. Un articol din august 1792 în care-și exprima „profesiunea de credință” (condamnarea șefilor iacobinilor,
mila pentru rege, disprețul pentru aristocrați), citit de
Hegel, îl fac pe Archenholz să părăsească Parisul,
Minerva se „mută” la Berlin, apoi la Hamburg vrând să
evite cenzura prusacă, mai ales că în „profesiunea de
credință” Archenholz exprima un sentiment periculos
pentru Germania acelor vremi: „Îmi place Revoluția
franceză”4 (D’Hondt 1995: p. 26), măcar că violența
evenimentelor îl transformă apoi într-un moderat.
Jacques D’Hondt observă un lucru uimitor: o izbitoare
asemănare a gravurii de pe coperta primului număr al
Minervei cu atributele simbolice ale medaliei acordate
lui Hegel în 1830.
Astfel: „Dacă nu am ști apartenența masonică a lui
Archenholz, am putea-o ghici cu ușurință, datorită gravurii alegorice care ornează primul număr al Minervei.
Ea reprezintă, printre altele, o coloană pe care se
citește inscripția: «Părinților înțelepciunii tuturor timpurilor». Un băiat foarte tânăr (un ucenic-n.m.) termină de construit această coloană, utilizând, bineînțeles,
o revelatoare mistrie. La umbra unui copac, o femeie
înconjurată de copii. Lângă ea, un scut decorat cu un
cap de Meduză (asta trimite la Atena/Minerva – n.m.),
pe care este scrisă celebra formulă: «Epoca prezentă
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este plină de viitor» (Die gegewärtige Zeit ist schwanger der Zukunft). Pe coloana monumentală, ieșind
dintr-un coș, își ia zborul o bufniță, pasărea Minervei,
de la care revista împrumută numele. În josul paginii,
încă o inscripție, de data aceasta în engleză: to show
(virtue her own feature, scorn her own image, and –
partea aceasta este lipsă – n.m.) the very age and body
of the time his form and pressure/„de a arăta (virtuţii
propriul ei chip, viciului propria sa imagine şi) fiecărei
epoci, forma şi fizionomia ei particulară”
(Shakespeare 1908: p. 124. Este scena 2 din actul 3 în
care Hamlet intră cu câțiva actori într-o sală din castel
și se adresează Primului Actor, după încă o replică
actorii ies și intră Polonius, Rosencrantz și
Guildenstern – n.m.). Această simbolistică indiscretă a
plăcut masonilor, istoricilor, literaților, chiar și lui
Hegel, care, cu siguranță, a contemplat-o, fiindcă […]
a citit primul număr al Minervei” (D’Hondt 1995: pp.
38-39).
Prin urmare, este mai mult decât probabil ca utilizarea hegeliană a bufniței Minervei să fie o reînviere a
bufniței care împodobește gravura primului număr din
revista Minerva (Gress 2015), Hegel având grijă să
vorbească despre bufnița Minervei și nu despre bufnița
Atenei, ca și cum ar indica lectorului atent originea
acestei imagini, deși o ambiguitate însoțește expresia
„bufnița Minervei” – die Eule der Minerva (care poate
însemna fie bufnița zeiței Minerva, fie bufnița de pe
coperta revistei Minerva). Hegel, explică Jacques
D’Hondt, „a păstrat întotdeauna amintirea anumitor
articole din Minerva (D’Hondt 1995: p. 22), fapt evident de la „Prefața” la Principiile filozofiei dreptului la
Prelegerile de filozofie a istoriei. „Se pare că Hegel sa inspirat din idei, informații și probleme conținute în
toate articolele. Ele se refereau mai ales la actualitatea
politică, sau la istorie în raportul său cu această actualitate” (D’Hondt 1995: p. 22).
Note:
1. „Astfel începe în Atena, o dată cu decăderea poporului atenian, o epocă în care apare aici filozofia. În Roma,
filozofia s-a răspândit abia o dată cu prăbușirea vieții romane adevărate” (Hegel 1963: p. 56).
2. „Hegel a luat în serios istoria” (Singer 1996: p. 25)
spre deosebire de Kant și la sugestia lui Schiller pentru care
„temeiul condiției umane s-ar putea schimba de la o epocă
la alta” (Singer 1996: p. 25), ceea ce s-a și întâmplat.
3. Revoluția franceză este pentru Hegel realizarea imediată a libertății absolute (Garnier 1980: p. 10).
4. „Romantism înseamnă revoluție și Hegel a fost un
revoltat în tinerețe. Dar nu și după” (Papini 1991: p. 55).
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Theodor DAMIAN
Preliminarii
Iluminismul a promovat ideea individului autonom, ceea ce înseamnă că omul nu depinde de nimeni
altul, nici chiar de Dumnezeu. Dimpotrivă, s-a ajuns
chiar la afirmația că Dumnezeu depinde de om, așa
cum se vede dintr-o declarație antropologică: nu
Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, ci omul la creat pe Dumnezeu după chipul omului. Individul
autonom este produsul propriei sale lucrări ce nu mai
are ca ghid moral un set obiectiv de valori, cum sunt
cele zece porunci, ci are propriul său decalog bazat pe
plăcere și preferință. Toate valorile sunt relative și alegerea, preferința fiecăruia, trebuie să fie acceptată de
toți.
Robert Bellah numește acest tip de societate „permisivă” și „individualistă”, în timp ce Erich Fromm o
numește „neurotică” și „narcisistă”.
Tehnologia în general, cea digitală în special, cu
toate avantajele pe care le oferă societății noastre, pare
să exacerbeze de asemenea tendințele menționate mai
sus. Pierderea intimității „omului digital” și
transparența forțată afectează deja în mod fundamental identitatea sa.
Din perspectivă teologică, omul este chipul lui
Dumnezeu cel cunoscut ca Treime, deci în mod ontologic el este ființă comunitară. În acest context se ridică o serie de întrebări. Este pierderea intimității datorată tehnologiei în avantajul sau în detrimentul caracterului comunitar al omului?
Este intimitatea opusă comuniunii? Dacă da, pierderea intimității este un rezultat pozitiv pentru că ea
întărește comuniunea. Dacă nu, pierderea intimității
slăbește comuniunea. Cum se petrec lucrurile?
Cu alte cuvinte, cum va împăca „omul digital”
nevoia de intimitate și distincție cu imperativul comuniunii și amenințarea transparenței forțate?
Vor duce pierderea intimității și transparența
forțată la o schimbare radicală a felului cum înțelegem
omul, la o nouă definiție a omului? Va deveni omul o
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ființă perihoretică așa cum sunt persoanele Sf. Treimi
potrivit teologiei creștine? Ar însemna asta un avans
uman pe calea asemănării cu Dumnezeu?
O parte dintre îngerii primordiali au căzut și au
devenit demoni pentru că au vrut să uzurpe locul lui
Dumnezeu și deci să fie ca Dumnezeu. Omul a căzut
pentru faptul că diavolul a venit cu aceeași ispită:
mănâncă acest fruct și vei fi ca Dumnezeu. Şi omul a
mâncat, a căzut și a devenit animal. Animal politic
(zoon politikon) cum spune Aristotel (după anumite
traduceri; dar mai corect: fiinţă citadină).
Este tehnologia prezentă o nouă față a vechii ispite
ca omul să fie ca Dumnezeu și care deci va produce o
nouă cădere sau este într-adevăr o nouă cale pe care
omul să avanseze spre asemănarea cu Dumnezeu?
Trăind sub continuă supraveghere
Trăim în ceea ce devine din ce în ce mai mult și
mai intens o societate supravegheată. Vrem să știm ce
fac ceilalți. A-i spiona pe ceilalți devine o căutată
distracție. Şi chiar dacă nu fiecare face acest lucru,
multora le place ideea că dacă și când vor să o facă,
pot. Asta implică faptul că și ei sunt de acord să fie
spionați. Încet, încet ne obișnuim cu această idee. Şi
pe măsură ce devine lucru comun, nici nu ne mai surprinde. Totuși aceasta nu se întâmplă și nu se va întâmpla fără probleme. Așa cum Sarah Igo scrie, ceea ce
noi considerăm o culminare a tehnologiei digitale este
doar începutul multor dileme morale curente și viitoare.1
Această activitate de spionaj este practicată atât la
nivel personal, cât și de stat. Vorbind despre supravegherea de către stat, a cărui capacitate de spionare nu
este nici măcar imaginabilă, oamenii au multe motive
să fie înspăimântați câtă vreme ceea ce ei fac, ce spun,
și, în curând, ceea ce gândesc, este înregistrat și păstrat
la dosar, stocat în „catacombele electronice ale computerului stăpân”2, astfel făcând societatea noastră un
depozit național, ceea ce indică ambiția de omniştiinţă
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a statului.3
Problema aici nu este doar despre capacitatea de a
spiona și înmagazina informația, ci și despre ce fel de
informație este colectată. Spionul poate strânge
informație despre tine bazat nu numai pe ce tu faci și
spui, ci și pe ceea ce alții spun despre tine, implicit
bârfele, minciunile și mispercepțiile. Cât de conștienți
suntem de aceasta, despre cum informațiile vor fi folosite, și despre faptul că în realitate fiecare cetățean
adult din Statele Unite are un astfel de dosar,4 rămâne
o întrebare deschisă.
În timp ce supravegherea poate fi justificată de
către stat prin aceea că ea este un instrument bun
împotriva delictelor și a terorismului, totuși ea poate fi
manipulată pentru a schimba comportamentul sau
chiar a crea un anumit fel de cetățean.5
Winfred M. McClay, într-un articol intitulat
„Despre nevoia de ștergere” vorbește despre controversa legată de „dreptul de a fi uitat”, despre „elefantul
care nu doarme niciodată și care nu uită niciodată și
despre neadormita fiară digitală.”6
Când vorbim despre oamenii înșiși ce depozitează
și transmit mai departe informații despre ei și despre
alții și impactul acestui fapt asupra relațiilor umane, să
presupunem scenariul următor: anul trecut tu ai postat
pe platformele de socializare ceva despre tine care nu
e adevărat, sau altcineva a făcut asta în baza unei mispercepţii despre tine sau a intenției de a te răni. Tu vrei
să ștergi asta un an mai târziu, câtă vreme nu ai observat-o la început sau ai uitat de ea, sau pur și simplu nai știut. Această informație va rămâne acolo și alții o
vor vedea și o vor putea folosi împotriva ta oricând.
Ori, poate ai făcut ceva incorect, pe moment ai crezut
că e ok și ai postat informaţia. Între timp ți-ai schimbat
gândul și nu mai vrei ca acel lucru să existe acolo. Nul poţi șterge. Ia cazul unui divorț. Ea (sau el) te
numește pe tine un „monstru” și postează pe internet
despre tine lucruri pe care le-ai făcut și pe care nu leai făcut. Apoi tu vrei să te recăsătorești. Persoana cu
care vrei să fii acum va cerceta profilul tău pe internet
și va afla toate aceste „monstruozități” despre tine.
Problemele create astfel sunt ușor de imaginat.
Pierderea intimității
Vechiul proverb latin spune: verba volant, scripta
manent - vorbele zboară, ce e scris rămâne. Se pare că
ne îndreptăm spre o epocă în care nimic nu mai zboară, nici măcar cuvintele. Totul rămâne înregistrat, chiar
și gândurile (urmează!). Acesta este, de fapt, un argu-
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ment în favoarea doctrinei creștine despre atotștiința
lui Dumnezeu. Dumnezeu știe totul. Nimic nu poate fi
ascuns de El. În unele tradiții religioase se spune că
orice face omul este scris în cartea vieții.
Dacă aceste computere sofisticate pot reține toate
ideile și cunoștințele unei mari comunități, atunci ne
putem imagina că în viitor vom avea computere care
vor fi capabile să stocheze toate cunoștințele lumii și
apoi să le controleze și să le folosească – și aici se ridică problema manipulării și a moralității.
Această realitate ajută pe credincios să-și imagineze ceea ce el credea dintotdeauna despre un
Dumnezeu care are capacitatea de a ști totul, deci
omniştiinţa.
Dacă omul poate atinge această capacitate, chiar
dacă în moduri încă limitate dar totuși inimaginabile,
atunci de ce să nu înțelegi cum Dumnezeu, ca o putere
superioară, poate avea această capacitate la mai înalte
niveluri, în proporții divine?
Cât de intrusivă poate fi tehnologia (prin înregistrarea convorbirilor telefonice, testarea personalității,
prin cipsurile și cardurile magnetice și prin multe alte
mijloace)? Experții în domeniu promit că „vor prinde
în fapt pe oricine încearcă să falsifice până și un
anume sentiment sau emoție”.7
Tehnologia, de asemenea, conduce oamenii înspre
derobarea de intimitate și afișarea mai abundentă cu
privire la cine sunt ei, ce fac ei și ce gândesc, până la
punctul unde în mediul digital nu mai există rușine,
nimic nu mai este sacru sau sfânt. Unii văd o degradare a valorilor în acest fenomen, alții îl numesc „cultură
confesională” care reprezintă o „discontinuitate față
de discuția despre drepturile la intimitate din anii
1960.8 Se pare că hotarul dintre privat și public devine
tot mai subțire.
Într-un fel, acest lucru indică o altă trăsătură a satului global, care este lumea noastră de azi. Într-un sat
tradițional fiecare îl știe pe fiecare. Ceea ce face unul,
află toți. Partea bună aici este că omul este inclinat să
facă mai puține lucruri rele câtă vreme toți vor ști cine
le-a făcut.
În acest caz, întrebarea care se pune este următoarea: poate transparența să conducă spre transcendență?
Şi în ce sens: psihologic, teologic, în amândouă sensurile?
Identitate
Pe măsură ce ne adâncim tot mai mult în sistemul
de supraveghere și pe măsură ce devenim tot mai
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conștienți de acest lucru, vom deveni mai preocupați
de imaginea pe care vrem s-o proiectăm decât de cine
suntem într-adevăr. Acest lucru, prin el însuși, face din
sistemul de spionaj un agent de schimbare în identitatea noastră. Într-un fel, fenomenul este asemănător cu
situația când plecăm de acasă la serviciu și dăm o mare
atenție felului în care arătăm. Asta creează un eu diferit de cel real, cel puțin în multe cazuri, dacă nu putem
generaliza. Întrebarea ce se naște de aici este dacă eul
proiectat îl determină pe cel ascuns. Şi dacă răspunsul
este probabil, da, care sunt implicațiile acestui fapt.
Un alt aspect al acestei identități duale sau schimbări de identitate este legat de situația omului digital
conectat permanent la aparate și platforme de socializare care determină modul în care el vrea să fie perceput de ceilalți. Simple numere și cantități sunt semnificative în acest proces, așa cum observă Julia Ticona.
Numărul de „shares” și „likes” pe aceste aparate și
platforme duce spre o reimaginare a eului și la o redefinire a ființei sociale a cuiva atunci când e vorba de
relații generale, prietenii și intimitate,9 dacă intimitatea încă mai este ceea ce a fost înainte.
Această abordare cantitativă a identității umane
duce spre ceea ce Frank Pasquale numește eul algoritmic, care se referă la modul în care tehnologia digitală
afectează în mod ireversibil identitatea cuiva,10sau
mai precis, la modul în care sistemele și algoritmii din
spatele ecranelor care ne supraveghează sunt menite
să creeze sau să stimuleze anumite reacții în noi, precum generarea plăcerii și exagerarea satisfacției – pentru a numi doar două reacții ceva mai inocente.
Pasquale ne avertizează: „Avem nevoie de o
conștientizare comună și clară despre cei pe care algoritmii din spatele ecranelor îi servesc, înainte ca noi să
acceptăm prezența lor intruzivă în viețile noastre.11
Întregul fenomen al manipulării tehnologice a
eului, a identității cuiva, spune, de fapt, ceva despre
propria noastră fragilitate și vulnerabilitate.
Unul din felurile în care algoritmii lucrează și cum
noi suntem procesați de către acești algoritmi poate fi
explicat prin exemplul scorurilor de credit ale oamenilor. Iată cum se presupune că ele vor lucra în viitorul
apropiat: scorurile de credit sunt afișate pe așa numiții
„stâlpi de credit”, care ne vor determina să facem
schimbări care sunt acceptabile social. Alt exemplu
este acolo unde angajatorul cuiva „postează actualizări
la minut despre dispozițiile vânzătorului și despre
indicatorii de stres, astfel încurajându-l să-și optimizeze atitudinile pentru clienții exigenți.12
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Conștient de riscurile unei astfel de manipulări, F.
Pasquale cheamă la reînvigorarea tradiției care este o
sursă fundamentală de sens și de valori și, implicit, a
religiei care în trecut a fost și, statistic vorbind, încă
este, marele generator de valori.13
Un alt mod în care tehnologia ne afectează ca persoane este legat de oferta de calificări ieftine prin
operații mediate. Așa cum Nicholas Carr observă (în
The Glass Cage – Cușca de sticlă), acest fenomen,
deși inițial eliberator, amenință să sece rezervele de
ingenuitate și creativitate care creează competiția în
primul rând.14
Cu alte cuvinte, calificări ieftine conduc spre stultificare. Totuși, se poate argumenta că în timp ce anumite calificări sau abilități sunt înlocuite sau pierdute,
altele noi sunt create și dezvoltate, câtă vreme omul
are, practic, o capacitate infinită de inovație și creativitate, și asta cu atât mai mult dacă vom considera
mariajul viitor între om și mașină.
Şi încă un caz de schimbare de identitate este legat
de viitorul postuman sau transuman al omului ca o
nouă fază în evoluția sa, fapt ce are de a face cu
îmbunătățirea „forțelor noastre fizice și intelectuale”
prin mijloace tehnologice, când noi vom deveni organisme cibernetice sau „ciborg”-uri, o ciudată hibridizare între om și mașină, așa cum explică Elaine
Graham.15
Dacă postumanismul este înțeles în sensul de promisiune și îmbunătățire sau în cel de pericol și dezumanizare, în sens de eliberare sau de sclavie, în sens
de deificare sau de reificare, imaginea lui „tehnosapiens” rămâne o provocare contemporană16 și va
continua să rămână în viitor.
Mai precis, postumanul „evocă o lume în care,
datorită ciberneticii, inteligenței artificiale, realității
virtuale, chirurgiei plastice, terapiei de genă, reproducerii asistate, oamenii biologici sunt înconjurați din
toate părțile și sunt transformați în amestecuri de
mașină și organism unde ceea ce numim „natură” a
fost în mod semnificativ modificat de tehnologie, iar
tehnologia la rândul ei a devenit asimilată „naturii” ca
un component al înseși vieții organice funcționând din
plin. 17
Acestui tip de transformare ontologică ce implică
transcenderea limitelor fizice și cognitive umane,
Kevin Warwick nu-i vede nici un sfârșit.18
Începe epectaza aici și acum? Sf. Grigore de Nisa
în cartea Viața lui Moisi, discută conceptul teologic de
epectază potrivit căruia, cei care vor fi în Împărăția lui

CONVORBIRI LITERARE

Dumnezeu în comuniunea divină, nu vor trăi o
existență statică, ci una dinamică, progresând infinit în
cunoștința de Dumnezeu și în bucuria acesteia,19 câtă
vreme Dumnezeu este o ființă inexhaustibilă; aceasta
va fi un fel de progresie, numită clasic în teologie, „din
slavă în slavă”.
Potrivit postumaniştilor și imortaliştilor acest tip
de proces epectatic va avea loc chiar aici, la nivelul
existenței fizice și va fi etern.
Aceste predicții merită atenție deoarece majoritatea utopiilor trecute din istoria omenirii au devenit realitate, iar cu avansarea științifică și tehnologică dezvoltându-se nu în progresie aritmetică, ci geometrică,
incluzând aici și mecanica cuantică, ne putem aștepta
la orice.
Manipularea
Platon a spus că lucrurile în ele însele nu au valoare morală; ele sunt neutre. Ceea ce facem cu ele ne
duce pe teritoriul moralității, al binelui și răului.
Același lucru este valabil pentru tehnologie. Ea are
proprii ei apărători și entuziaști, dar și proprii ei sceptici.
Vorbind de civilizație, locul unde tehnologia este
creată, dezvoltată și folosită, Emil Cioran a scris:
„Civilizația ne instruiește cum să punem stăpânire pe
lucruri deși ea ar trebui să ne învețe cum să ne deposedăm de ele, deoarece nu există libertate, nu există
viață reală fără o instruire spre disposesie. Apuc un
obiect, mă consider stăpânul lui; de fapt sunt sclavul
lui câtă vreme sunt sclavul instrumentului pe care-l
fac, al uneltei pe care o folosesc. Fiecare nouă
achiziție înseamnă un nou lanț, fiecare factor de putere, o nouă cauză de impotență.”20
Puterea de distrugere a uneltelor noastre este direct
proporțională cu dezvoltarea și sofisticarea lor. Asta
înseamnă că în timp ce ne bucurăm de beneficiile unei
tot mai avansate tehnologii trebuie să trăim în mod
constant în umbra morții al cărei spectru creşte la
proporții planetare și cosmice.
În cuvintele lui Cioran, „cu cât o civilizație devine
mai complicată și variată, cu atât blestemăm legăturile
care ne țin atașați de ea. Potrivit spuselor lui Soloviev,
ea își va afla sfârșitul în mijlocul secolului celui mai
rafinat. Atâta lucru e sigur: civilizația nu a fost niciodată atât de amenințată sau detestată ca în momentele
când a părut a fi cel mai bine întemeiată.”21
Dar trebuie să notăm că civilizația, și implicit tehnologia, înseamnă cunoaștere, iar cunoașterea e pute-
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re. În acest context vorbim în special de expertiză în
cunoaștere și în consecință de puterea expertului.
Mașinile pe care le folosim fără însă a le înțelege sunt
produsul expertizei în cunoaștere, care este dincolo de
controlul celor mai mulţi. Şi tocmai aici apare manipularea. Așa cum Rudi Volpi atenționează, majoritatea
experților sunt angajați de către agenții, organizații sau
oameni cu bani care au propriile lor agende și interese
pe care, în multe cazuri, nici experții nu le cunosc. Nu
există transparență etică, nici expunere a seturilor de
valori, principii și criterii din spatele unei anumite
acțiuni, dezvoltări sau inovații; uneori singurul principiu este acesta: mai multi bani, mai multă putere. Şi
uneori, dacă există o asemenea expunere de valori și
interese legate de un anumit proiect, cine garantează
că nu este doar o fațadă?
Facebook, de exemplu, nu a pus problema eticii,
nu s-a întrebat cine sunt experții în domeniu și care ar
fi modul în care ei ar face o evaluare etică.22
Un cercetător oferă un exemplu de manipulare
care alterează comportamentul oamenilor și implicit
identitatea lor: „Odată ce o masă critică de atenționări
cum ar fi: Nu vreau să văd asta sau acesta este mesaj
nesolicitat (spam) se adună în contul electronic al unei
persoane, ea poate fi considerată de alții ca fiind ciudată sau depresionantă fără ca ea să știe vreodată acest
lucru ori să știe de ce această determinare a fost făcută.”23
Potrivit aceluiaşi cercetător „experţii în date creează aceste noi tipuri de oameni chiar şi când modifică
datele câtă vreme sortarea şi teoretizarea induc schimbări în concepţia de sine şi în comportamentul oamenilor astfel clasificaţi.” 24
Există impresia că noi ne creem, ne recreem și ne
remodelăm pe noi înșine pe baza concepțiilor noastre,
a posibilităților și a influențelor externe și în special pe
baza libertății noastre de a alege. S-ar pute să existe
forme de manipulare și în acest fel de proces. Totuși,
cu tehnologia de care dispunem azi și cu cea care vine,
un tip mai periculos de manipulare poate fi dezvoltat
și folosit. În acest caz noi vom fi mai degrabă creația
altuia decât a noastră înșine.
Şi un tip foarte special de manipulare pe care tehnologia, după unii, o face în prezent, și după alții, va fi
capabilă să o facă foarte curând, este legată de furtul
de identitate, mai precis de euri (adică nu a datelor personale, ci a caracteristicilor persoanei tale). Această
problemă ne aduce înapoi la întrebarea fundamentală
despre cine suntem. Suntem noi euri individuale sau
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posedăm euri individuale? Sunt cine sunt sau sunt ce
posed, ce am? Am învățat că „cine” este cuvântul
potrivit când ne referim la persoane și nu „ce”, care
este degradant câtă vreme el se potrivește pentru
lucruri.
Totuși, dacă ne gândim la noi înșine în sensul
cantităților și atributelor pe care le posedăm, cum ar fi
inteligenţa, sensibilitatea, generozitatea, curajul, compasiunea și multe altele, recunoaștem cu ușurință că
acestea sunt talanți și daruri pe care le avem. Dar ele
ne fac să fim cine suntem. Deci eu sunt ceea ce am!
Ceea ce am mă face să fiu cine sunt.
Şi aici intervine marea întrebare: poate mașina, sau
va putea ea in viitor, să îmi fure darurile, cum ar fi
inteligenţa mea și alte calități pe care le am? Dacă privim la ceea ce transumaniştii spun despre asta, răspunsul este: da. Furtul de euri este o înfricoșătoare perspectivă a viitorului nostru. Neurotehnologia este un
domeniu unde acest lucru poate avea loc. Un exemplu
„inocent” care poate indica desfășurări viitoare în
acest sens a fost oferit recent de un articol publicat în
The New York Times despre neuro-politica legată de
reclamele politice din Mexic: privești la o reclamă ce
promovează un anume candidat politic și n-ai nicio
idee că de fapt reclama te privește pe tine, te citește;
prin neurotehnologie sofisticată, ea îți detectează stările, îți citește reacțiile, plăcerea sau neplăcerea din
priviri, gură, față, gesturi etc;25 mai târziu tu primești
pe platformele tale digitale o versiune modificată a
reclamei care acum îți va plăcea.
Un mai înalt nivel de manipulare poate fi imaginat
când savanții și experții în neurotehnologie vor fi în
stare să facă harta creierului tău, să o descarce și să o
stocheze. Ei chiar ar putea să-ți ofere o copie în caz că
ai avea nevoie.
După cum spune Winfred Denk, director al
Institutului de Neurobiologie „Max Planck” din
Germania, în următorii 40 de ani neurobiologia va fi
capabilă de a copia mintea unei persoane prin folosirea tehnicilor avansate de creare de hărți mintale, deja
în uz în prezent, pentru a constitui o replică.26
Dup cum scrie Ray Kurzweiler, viitorul apropiat
va produce minți îmbunătățite cibernetic, câtă vreme
el vede mințile noastre ca software și trupurile noastre
ca hardware.27
Același Ray Kurzweiler, un cyber-utopic, programator de software, considerat a fi urmașul de drept al
lui Thomas Edison, crede că imortalitatea este ținta
noastră următoare și că ea este realizabilă. „Avem mij-
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loacele, chiar acum, de a trăi destul de mult pentru a
prinde să trăim veșnic,” a scris el.28
Desigur, acesta este visul permanent al neamului
omenesc de la începutul istoriei și civilizației sale.
Avicenna și-a dedicat întreaga viață acestui vis, Martin
Luther King Jr. a vorbit despre actualitatea lui și
oamenii continuă să fie fascinați de el.
Totul începe cu boala și remediul. Oamenii iau
pastile ca să trăiască mai mult și mai bine. După părerea lui David Bosworth toate științele trebuie să se
concentreze în cele din urmă pe vindecare, pe găsirea
unei cure finale pentru condiția umană,29 ceea ce
înseamnă, în mod specific, pentru moarte. Pentru doctorii „zilelor din urmă,” cum scrie el, moartea nu va
mai fi sfârșitul aventurii umane în condiția existențială
curentă. Ea nu va mai fi inevitabila linie finală, ci doar
o problemă tehnică ce va fi rezolvată prin lucrul asupra perfectibilității trupului nostru în sensul
înfrumusețării lui, al îmbunătățirii și întăririi lui, întrun cuvânt, vorbim de digitalizarea trupului nostru. 30
Perihoreza
Una din doctrinele principale despre Sf. Treime în
teologia creștină este privitoare la modul în care cele
trei persoane divine interacționează. Acest lucru este
numit perihoreza. El înseamnă o relație de interpătrundere, co şi inhabitare, relație reciprocă, înconjurare sau
conlocuire interioară. În limba greacă peri-choreo
înseamnă a face loc, a merge împrejur. Termenul indică faptul că în centrul vieții divine se află relația personală și că această relație este una de intimitate.
Potrivit învățăturii Sf. Ioan Damaschinul persoanele
Sf. Treimi trăiesc împreună în unire, într-o relație care
exclude fuzionarea sau amestecarea; ele sunt distincte
una față de cealaltă, dar își au ființa una din cealaltă.31
Termenul perihoreză este aplicat vieții comunității
ecclesiale în Hristos. Credincioșii trebuie să fie toți
unul, chemați spre a fi toți unul câtă vreme aceasta a
fost dorința lui Iisus exprimată în rugăciunea Sa către
Tatăl: „Că ei toți să fie una precum Tu, Tată, ești în
Mine și Eu în Tine, ca ei toți să fie una în Noi” (Ioan
17, 21).
Astfel perihoreza implică transparență totală, intraparticipare, concomitență, unitate în diversitate, sau
distincție fără separare. Acest din urmă lucru a fost
discutat în profunzime la sinodul IV ecumenic de la
Calcedon (451 AD), în special cu privire la modul în
care cele două firi, divină și umană, coexistă în persoana lui Iisus Hristos. Concluzia calcedoniană a fost for-
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mulată după cum urmează: cele două firi coexistă în
mod neamestecat, neschimbat, neîmpărțit și
nedespărțit.
La nivel uman noi suntem chemați a fi una în și
prin comuniunea noastră cu Dumnezeu. În liturghia
Sf. Ioan Gură de Aur celebrată în Tradiția Bisericii
Ortodoxe, oamenii sunt îndemnați să-L laude pe
Dumnezeu „cu o gură și o inimă”. De fapt, sensul etimologic al cuvântului „comuniune” are de a face cu
faptul de a fi toți ca unul. Rădăcina cuvântului este un
de la unus, ceea ce în latină înseamnă unul. Toți ca
unul, acesta este mesajul.
Acest lucru poate părea utopic, și totuși suntem
chemați la acest fel de utopie: Au existat multe alte
utopii în istoria omenirii care au devenit realitate. În
multe feluri, tehnologia digitală face din negândit o
realitate.
Angelizarea omului
O societate perihoretică ar implica transparență
totală. Aceasta ar fi o lume unde toate defectele,
deficiențele și păcatele omului ar fi expuse. În acest
caz am putea avea o societate unde s-ar crea o cultură
care ar accepta și ar îmbrățișa totul, adică o cultură în
care oamenii nu se mai judecă unii pe alții. Dar am
putea de asemenea avea o societate unde răul, păcatul
sunt eliminate din mintea omului înainte ca ele chiar
să apară acolo, datorită faptului că fiecare ar ști că fiecare ar afla pe loc ceea ce gândește celălalt. (Vorbind
despre păcat și despre rău, dar și despre defect și
deficiențe, s-ar ridica o întrebare: care este relația dintre ele? Păcatul este cel care generează defectul sau
invers? Cine este responsabil pentru defecte și
deficiență? Suntem născuți cu ele sau le achiziționăm
pe parcurs?)
Cu alte cuvinte, într-o lume de totală transparență
unde păcatul, ca o eroare de gândire potrivit unei
definiții patristice, va fi eliminat din mintea omului,
mai precis, nici măcar nu va apărea acolo, omul va
ajunge la o condiție existențială angelică, o stare asemănătoare cu ceea ce Sf. Ioan Gură de Aur dorea să
avem: aceea de înger pământesc sau om ceresc.
În alți termeni, Wilfred McClay vorbește de „o cultură a transparenței unde totul despre noi este descoperit și totul despre noi e folosit în urmărirea, recursul și
permanenta noastră schimbare”.32
Este posibil ca frica și rușinea să joace un rol pozitiv în acest proces. Frica de a fi urmărit, de a-ți ști gândurile depozitate, stocate, și apoi de a fi judecat, foarte
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asemenea ca în doctrina despre Judecata Viitoare din
tradiția creștină: tot ce facem și ce gândim este urmărit, văzut de Dumnezeu, depozitat sau stocat, potrivit
unor tradiții „scris în cartea vieții” și apoi subiect de
judecată la venirea a doua a lui Hristos.
Singura diferență între cele două scenarii este
aceea că în cazul lui Hristos doar Dumnezeu este cel
care-ți știe gândurile, în timp ce în celălalt caz, cu
mașini și oameni, fiecare știe gândurile și simțirile fiecăruia.
Procesul transformării noastre interioare este văzut
de Frank Pasquale astfel: Mașinile (sistemele de
supraveghere) care ne supraveghează nu au doar
menirea de a ne înregistra trecutul, dar și pe aceea de
a ne controla viitorul prin „modelarea” eurilor noastre.
Acest lucru se realizează prin instituirea sistemului de
penalizare și recompensă pentru comportament rău
sau bun bazat pe ceea ce este considerat acceptabil sau
neacceptabil din punct de vedere social.33 Vorbind
despre un sistem bazat pe un scor acumulat în urma
supravegherii, Pasquale ridică următoarea întrebare:
„Vrem noi să fim tipul de persoane care evaluează
continuu modul în care fiecare cuvânt sau faptă va
afecta permanent profilul nostru reputaţional?”34
Problema evaluării fiecărui cuvânt pe care-l spunem ne aduce foarte aproape de avertismentul dat de
Hristos în Noul Testament: „Dar vă spun că pentru
orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit oamenii
vor da socoteală în ziua judecății” (Matei 12, 36).
Dacă acest fel de urmărire și supraveghere devine
(și este) posibil la nivelul omului, cu atât mai mult are
sens să gândim că este posibil la Dumnezeu. Iată cum
un savant își înfățișează viitorul nostru vorbind despre
acest lucru. Mașinile noastre, cum ar fi modemele,
computerele, laptopul, tableta, telefoanele inteligente
și altele, vor deveni tot mai mici până ce vor ajunge la
dimensiunea unui chip cu capacități generalizate de
identificare a aparatului prin radio-frecvență (RadioFrequence Identification Device – RFID), care în final
va conecta ființa noastră biologică la lumea de network în toate felurile posibile.35
Acest lucru se poate ușor imagina dacă ne gândim
la teoria și aplicațiile mecanicii cuantice care sunt la
baza computerelor și laserelor moderne. Potrivit ultimelor descoperiri științifice în domeniu, când vorbim
de comunicare, precum scrie Ronald Hanson, „network-uri de comunicare cuantică” pot fi „formate
dintr-un lanț de particule încurcate unele în altele (ca
într-o rețea de sârmă ghimpată) ținând ca într-o centu-
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ră întregul glob pământesc.”36
Angelizarea omului este acum o viziune utopică
dar previzibilă pentru mulți tehno-savanți. Câtă vreme
ne putem gândi că răul ar putea fi eradicat, digitalizarea omului ar aduce cu sine un rezultat ideal. Totuşi nu
oricine este așa de entuziasmat cu privire la nivelul la
care dezvoltarea tehnologică ne poate duce. De exemplu, vorbind despre posibila manipulare prin tehnologie și media sau despre cum tehnologia poate contribui la degradarea principiilor morale tradiționale, ca
de exemplu în cazul în care cei ce folosesc tehnologiile media exprimă preferințe mai degrabă pentru felul
cum arată cineva fizic decât pentru trăsăturile personale de caracter, Christian Rudder consideră că media
trebuie salvată din mâna oamenilor și nu oamenii
salvați de media, deoarece problema este despre
oamenii care trebuie să fie mai umani și mai principiali în folosirea tehnologiei disponibile.37
În acest sens fizicianul și filosoful Basarab
Nicolescu propune o schimbare a felului în care știința
și tehnologia se înțeleg pe ele însele. Tehno-ştiinţa,
crede el, trebuie să se convertească la valori. În ea
însăși tehno-știința este oarbă la valori. Acest lucru
trebuie să se schimbe și un dialog cu religia, ca una din
sursele principale de valori tradiționale, devine o necesitate.38
Asta pentru că tehnologia nu va salva lumea și specia umană, dar o schimbare radicală în modul de a
înțelege realitatea o va face. Şi acest lucru necesită un
nou tip de spiritualitate.39
Concluzii
Titlul numărului de primăvară (2015) al revistei
academice The Hedgehog Review: Critical Reflections
of Contemporary Culture este „Prea multă
informație”! Acesta sună ca o prevenire și aduce aminte de pictura numită Țipătul a lui Edvard Munch. El
aduce aminte de asemenea de narațiunea despre Adam
și Eva „căzuți în timp” (pentru a folosi titlul unei cărți
de Emil Cioran), deoarece ei au vrut să știe prea mult
pentru condiția existențială în care se aflau. De aici,
întrebarea: cât de mult putem duce și gestiona înainte
de a ne face rău nouă înșine?
Pentru mulți sceptici toate aceste victorii tehnologice sunt ca și cum am deschide o cutie a Pandorei. Şi
acest lucru este adevărat, în special când e vorba despre posibilitățile și surprizele mecanicii cuantice atât
pentru viitorul apropiat cât și pentru cel depărtat.
Tocmai recent, într-un articol intitulat „Sorry Einstein,
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but Spooky Action seems to be real” („Îmi pare rău,
Einstein, dar acțiuni sinistre par a fi reale”) publicat în
The New York Times, John Markoff raportează un nou
experiment științific care demonstrează că există o
lume ciudată (sau miraculoasă cu alte cuvinte), plină
de surprize ce vor afecta viețile noastre în mod radical
și ireversibil. Un element al descoperirii: două particule mai înainte legate între ele, chiar fiind separate cu
întreaga lățime a universului, pot interacționa imediat”,40 exact așa cum obiectele cuantice „pot exista în
același timp în multiple stări și nivele, ca într-un fel de
ubicuitate”.41
Această teorie ar putea explica sau aduce ceva
lumină în înțelegerea doctrinei creștine în domeniul
eshatologiei potrivit căreia, după moarte va exista
învierea trupului când fostul trup se va reuni cu sufletul respectivei persoane şi astfel va reveni la viață. Cu
alte cuvinte, dacă particulele trupului meu și cele ale
sufletului meu au fost cândva înlănțuite sau existând
„ca în mariaj”, chiar după separare sau moarte, chiar
separate de o lățime ca cea a universului sau a multiversului se vor „recunoaște” unele pe altele imediat și
vor interacționa.
Un alt aspect interesant al descoperirii științifice
menționate este privitor la demonstrarea existenței
„unei lumi ciudate formată dintr-o țesătură de particule subatomice unde materia nu se formează decât
atunci când este observată și unde timpul merge atât
înainte cât și înapoi.”42 Asta amintește de filosofia lui
Parmenide Eleatul care gândea că pentru Dumnezeu,
pe care el îl numea „matematicianul tuturor lucrurilor”, este destul să se gândească la un lucru pentru ca
acel lucru să intre întru existență. Aici, din nou, se
vede similaritatea cu ceea ce conclude experimentul
științific raportat de Markoff: „Potrivit mecanicii
cuantice, particulele nu iau proprietăți formale până ce
ele nu sunt măsurate sau observate într-un mod oarecare. Până atunci ele pot exista în mod simultan în
două sau mai multe planuri. Odată ce sunt însă măsurate ele intră într-o realitate mai clasică existând doar
într-un loc.”43
De ce este discuția despre mecanica cuantică așa
de importantă aici? Pentru că, așa cum am menționat
mai sus, mecanica cuantică reprezintă „baza computerelor și laserelor moderne”, iar discuția curentă este
exact despre cum tehnologia computerelor, cu dezvoltările ei viitoare previzibile și imprevizibile, afectează
și va afecta identitatea noastră și viața în general.
În același timp, în acest context, se pot formula
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mai multe întrebări: cum omul este o ființă trecătoare,
vulnerabilă și mortală, va fi digitalizarea sa un nou tip
de finitudine, de data asta făcută de el însuși și autoaplicată, sau este un nou tip de abilitare, de împuternicire, un fel de transfigurare menită să-l ducă dincolo
de limitele lui naturale?
Care este relația între homo religiosus al lui
Tertulian și al lui Mircea Eliade și homo digitalis al
tehnologiei moderne? Este acesta începutul sfârșitului
condiției pământești a omului ori este pedeapsa pentru
a fi voit să fie știutor ca Dumnezeu? Este aceasta adevărata formă de cunoaștere care duce spre salvarea
noastră sau forma greșită care duce spre condamnare
veșnică? Ne aflăm în zorii unei noi condiții
existențiale, una de maturitate când suntem în procesul
auto-transcenderii? Ne aflăm în mâinile lui Dumnezeu
sau ale Satanei? Se află mâna lui Dumnezeu în toată
această ecuație? Suntem cu toții subiecte ale unui
mare, nou experiment social?
Se pare că am ajuns la punctul fără de întoarcere cu
aceste noi avansări tehnologice și că nu putem decât să
supraviețuim cât putem de bine la ceea ce vine peste
noi ca o avalanșă.
Dacă ținem cont de faptul că tehnologia nu se dezvoltă în progresie aritmetică, ci geometrică, atunci nici
măcar nu ne putem imagina ceea ce ne rezervă viitorul
apropriat, pentru a nu-l menționa măcar pe cel depărtat. Poate Ray Kurzweiler are dreptate când spune:
„trăiește destul de mult ca să prinzi să trăiești veșnic”!
Note:
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2015, p. 20.
2. Arthur Miller, cf. Sarah Igo, op. cit., p. 23.
3. Sarah Igo, op. cit., p. 21.
4. Robert Wallace, cf. Sarah Igo, op. cit., p. 21
5. Ibidem, p. 26
6. Wilfred M. McClay, „On the Need for Erasure,” în
The Hedgehog Review, Critical Reflections on
Contemporary Culture, vol. XVII, Nr. 1, Spring 2015, p. 9.
7. Frank Pasquale, „The Algorithmic Self,” în The
Hedgehog Review, Critical Reflections on Contemporary
Culture, vol. XVII, Nr. 1, Spring 2015, p. 38.
8. Sarah Igo, op. cit., p. 26.
9. Julia Ticona and Chad Wellmon, „Uneasy in Digital
Sion”, în The Hedgehog Review, vol. XVII, Nr. 1, Spring
2015, p. 68.
10. Frank Pasquale, op. cit., p. 32.
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13. Ibid., p. 41.
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JURNAL SPIRITUAL (PE SĂRITE)
– 1998: ALT AN APARTE (XXV)
Magda CÂRNECI
9 mai
Aseară am cinat cu Alisanne F., o „studentă”
americană de la Apollo. De fapt, seara pe la 19,30,
aflându-mă într-un magazin, am simţit o mică lovitură în creştet şi am crezut că un cârlig sau o tijă de
deasupra m-a atins – dar în jurul meu şi deasupra
mea nu era nimic! Aşa că brusc am devenit atentă,
mi-am luat seama şi m-am gândit să dau un telefon
la Şcoală. Acolo am dat peste Alisanne care era singură şi nu avea cu cine să cineze. Aşa că am ieşit
împreună în oraș.
Am fost la un restaurant japonez. Din toată discuţia serii am reţinut în principal că Robert e un
maestru spiritual deosebit, pe care merită să-l simţi
de aproape cât mai repede şi mai mult cu putinţă.
De aceea, m-a sfătuit să particip la cât mai multe
dineuri când mă duc la Apollo. Şi să-mi pregătesc
1-2 întrebări îndelung rumegate, să nu mănânc ci să
ascult în timpul dineurilor, şi să am o rochie foarte
frumoasă, căci acolo totul e somptuos şi lui Robert
îi plac toaletele preţioase.
Când i-am povestit cum am intrat în Şcoală
(cum am notat în jurnalul din 1997), Alisanne mi-a
spus că probabil într-o altă existență am fost într-o
Şcoală esoterică, iar acum îmi aduc pur şi simplu
aminte. Ceea ce cred că ar putea fi adevărat. Apoi
mi-a făcut o schemă cu evoluţia în cadrul Şcolii,
care se poate reduce la: punctul de sus e Învăţătorul,
punctul de jos e studentul; iar cele 2 triunghiuri
intersectate reprezintă evoluţiile posibile ale fiecăruia.
După ce am mâncat feluri japoneze rafinate, neam dus să ne plimbăm pe malul Senei. Alisanne mia povestit și că Robert spune că trebuie să fii cât mai
aproape de centrul unei şcoli esoterice, de cercul ei
interior, iar nu de margine, pentru că altfel rişti să fii
aruncat afară din cercul exterior de către forţa centrifugă a vieţii. Eu, în schimb, i-am povestit ei despre zeiţa Isis şi legătura ei cu oraşul Paris, ceea ce a
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încântat-o.
Noaptea am adormit cu greu şi spre ziuă am avut
un vis mai lung. Esenţialul ar fi ăsta: povestesc câte
ceva din ce mi s-a întâmplat în legătură cu Şcoala;
studenţii mai vechi care mă ascultă îmi spun că am
o soartă aparte, că tot ce s-a întâmplat până acum e
numai o pregătire pentru ceva important care
urmează, că viaţa de fapt e o pregătire pentru Ceva
fabulos. Ascult cu bucurie şi răspund că exact asta
îmi spunea şi bunica mea când eram mică şi îmi
povestea legende și poveşti. Mă trezesc pe această
replică şi am un sentiment real de bucurie. Mai ştiu
că invocarea bunicii (i.e. a „mumei”) e un semn
bun, căci e un simbol al Surselor adânci. Imi aduc
aminte că atunci când eram copil şi-mi închipuiam
ce anume aș vrea să cer zânelor, dacă ar veni până
la mine, le ceream nemurirea. Pur și simplu nemurirea ! Mă gândesc apoi că trebuie într-adevăr să mă
pregătesc intens pentru întâlnirea în vara asta cu
Robert şi cu Şcoala, la centrul din Apollo în
California. În acel moment aud un sunet puternic,
aparte, în cameră (nu e un scârţâit de mobilă, ca de
obicei). Ştiu că e o confirmare. Mă uit pe fereastră.
Deja e dimineaţă şi e aproape 7, ora de sculare. Sunt
odihnită şi fericită.
16 mai
Pe Champs Elysées, plimbându-mă pe jos într-o
seară, am făcut un exerciţiu de Self-Remembering.
Am încercat să fiu atentă şi la frumoasa priveliște
din jur (era o înserare splendidă), dar şi la mine, la
felul cum înregistrez senzaţiile. De data asta am
reuşit pentru câteva bune secunde. Şi o stare de
bine, de calm, împăcare, şi aproape de fericire m-a
invadat. Era ca şi cum aş fi sesizat cu mult mai
multă acuitate şi plenitudine prezenţa frumuseţii din
jur. Tocmai pentru că eram totalmente acolo, în
Clipă.
Am fost la o întâlnire a asociației „Café métapCONVORBIRI LITERARE

hysique”, de la Cafeneaua Cluny, pe Bd. Saint
Michel, la etaj. Era plin, vreo 100 de oameni, abia
mi-am găsit loc. După o vreme de aşteptare (în care
mă simţeam că într-un tablou impresionist de la
1860-70), a apărut organizatorul acestor întâlniri,
un tânăr ambiţios, şi Henry Bonnier. Acesta e un
bărbat monumental la vreo 70 de ani şi un scriitor
prolific de succes. Ne-a vorbit și citit din ultimul lui
roman, “Le Christ ressuscité à Patmos”, care nu
suna rău deloc. Dar, mai important, ne-a povestit o
experienţă a lui de „moarte clinică” şi faptul că a
fost discipolul unui mare maestru sufit, care era de
fapt o femeie. Acest lucru mi-a trezit interesul. În
pauză m-am dus la el, i-am cumpărat o carte și i-am
cerut un autograf spunându-i că ştiu din proprie
experienţă că cele povestite de el sunt adevărate
(mai făcuse şi alte remarci). Bonnier mi-a dat autograful și mi-a spus că nu ştie de ce, dar „toate operele lui sunt traduse în româneşte”. Ceea ce eu nu
ştiam dar, având în vedere conținutul cărților, nu mă
miră.
21mai
Perioadă amorfă, mai degrabă rea, căci mă simt
din nou „adormită”, în ciuda eforturilor zilnice.
Singurul câştig provizoriu e că sunt mult mai lucidă
asupra dificultăţilor şi iluziilor „lucrului în Şcoală”.
Acum două nopţi, m-am sculat pe la 3 din cauza
unui coşmar. De fapt nu dormeam, eram într-o stare
„specială”, între veghe şi somn, căci, deşi cu ochii
închişi, vedeam camera şi auzeam ce-i în jur. Din
întuneric, am simţit venind asupra mea o teroare
nespusă, dar fără chip şi fără motiv, care a pus stăpânire pe mine. M-am auzit spunând „Nu, nu, nu”
cu voce tare, îngrozită, şi apoi „Nu mai vreau să trec
prin starea asta! Nu mai vreau!”. După care m-am
trezit, de fapt am deschis ochii şi am văzut acelaşi
lucru ca şi înainte, întunericul camerei.
Am rămas speriată cu ochii deschişi încă vreo
două ore, căci mi-era teamă să nu adorm şi să nu
cumva să trăiesc din nou „starea” aceea. Simţeam
ceva ameninţător în aerul camerei, auzeam tot felul
de zgomote, şi pur şi simplu am ridicat și încrucișat
braţele în poziţie defensivă, ca în faţa unui duşman
nevăzut. Vorbeam cu „cineva” în gând şi-i spuneam
decisă că nu mă voi lăsa, că voi lupta, că mă voi
apăra, că am curaj. Am stat aşa, în gardă, vreme
îndelungată.
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După o vreme m-am liniştit, căci am văzut că nu
mi-e somn şi că nu voi adormi. M-am gândit, uşor
amuzată, că parcă aş fi într-o scenă dintr-o carte de
Carlos Castaneda, cu braţele aşa ridicate în poziţia
de luptă, de „samurai”. Le-am lăsat în jos. Ascultam
cu atenţie zgomotele din jur şi mă gândeam între
timp intens la ce s-a întâmplat, încercând să compar
data asta cu alte dăţi şi să găsesc motivul revenirii
acestei stări rele. În cele din urmă cred că am găsit
ceva explicabil. Dar am simţit imediat că, dacă era
aşa, fusesem înfrântă într-o luptă de durată, şi parcă
revenisem înapoi la o stare anterioară. Parcă în
lupta dintre „principiul morţii” şi cel „al Vieţii adevărate”, această etapă fusese, tocmai la urmă, pierdută.
23 mai
Noaptea, mă scol uneori din cauza frigului teribil care-mi invadează trupul. Periodic mi se întâmplă să-mi scadă tensiunea în somn, sau să mi se
răcească extremităţile până la limita periculosului,
şi atunci organismul reacţionează şi o instanță din
mine mă trezeşte. Mai şi aud ţiuituri noaptea, uneori
şi ziua. Un vis de acum 2 zile: Sunt într-o mare
bibliotecă, parcă franceză, şi la o masă dau de un
bărbat care are în faţă o tăbliţă. Pe tăbliţă e desenat
ceva complicat, un fel de hieroglifă impresionantă
şi misterioasă. Bărbatul cercetează acea hieroglifă,
e un savant. Îl întreb ce înseamnă acea hieroglifă. El
îmi răspunde că sensul e următorul: timpul nu e
ceva linear, cum îmi închipui eu sau ne închipuim
toți în general, ci e ceva foarte complex şi determinat de multe lucruri, ca de pildă locul şi timpul naşterii, părinţi, influenţe stelare etc. Apoi mai
amintește alte determinaţii, mai misterioase, pe care
însă le-am uitat. Oricum, îmi spune el, ca să afli
„timpul unui om” trebuie să ţii seama de toate astea
şi să faci un calcul complex, care îţi va da la urmă
„timpul acelui om”.
25 iunie
Astă noapte m-am sculat pe la 3,30-4 şi am
rămas trează până pe la 6. Am încercat să mă concentrez în mine însămi, să mă „curăţ” de gânduri. Şi
la un moment dat, cum stăteam cu capul culcat pe o
parte pe pernă, şi cu ochii închişi, am simţit ceva ce
demult nu simţisem. Iarăşi, ca în pubertate-adolescenţă, am avut o stare de straniu „vertij”, deşi nu
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ăsta e cuvântul potrivit. Mi se părea că stau suspendată peste un abis şi că spiritul, sau conştiinţa mea,
urcă şi coboară în acelaşi timp! Eram perfect lucidă,
dar simţeam în mod foarte clar cum conştiinţa mea,
sau „principiul vital”, sau un anume nivel de fiinţare din mine urca vertiginos în sus, dar în acelaşi
timp ceva din ea cobora vertiginos în jos. Mişcarea
în sus era mai puternică decât cea în jos, ceea ce
dădea finalmente senzaţia de mişcare în spirală.
Eram foarte atentă la ce mi se întâmpla, încercam să
şi verific cât de lucidă sunt. De pildă controlam
dacă simt „contextul”, împrejurul, şi ştiam foarte
bine că sunt în pat, că aud zgomotul unei maşini pe
strada pustie etc.
Senzaţia clară de ridicare în sus era foarte interesantă. Parcă un „corp uşor” din mine făcea această mişcare, se ridica vertiginos. Aveam senzaţia de
uşurime, de plutire, şi mă gândeam „unde” o să
ajung. N-am ajuns nicăieri, totuşi m-a fulgerat gândul că poate astfel începeau senzaţiile, sau viziunile
de ridicare în „lumi înalte”, de care vorbesc profeţiile biblice. În timp ce eram atentă la mişcarea de
înălţare lăuntrică, mă gândeam totuşi că sunt trează,
şi că probabil e imposibil ca în această stare de trezie să „acced” undeva. Greu de zis. Oricum, starea
de înălţare uşoară a durat destul, minute bune, a fost
intensă şi clară, şi nu ştiu ce „scop” a avut.
Apoi am adormit. Dimineaţa m-am trezit cu
amintirea clară a unei scene din visul de dinainte de
trezire. În ea, Horia se uita la mine şi-mi spunea că
vede împrejurul capului meu fire luminoase, electrice. Eu nu le vedeam dar le simţeam. De fapt, cred
că visul reflectă faptul că acum simt foarte des diferite „ţâşniri” invizibile din capul meu. De pildă, de
fiecare dată când mă concentrez spre Sinele meu,
sau mă gândesc la Şcoală, sau am un gând pios, mă
rog în gând, sau am un gând bun, nobil pentru cineva, simt acele fire invizibile.
28 iunie - Rochester
Am ajuns la Rochester, statul New York, la un
Summer Institute for Visual Arts organizat de Getty
Foundation la Universitatea din Rochester. Cum am
ajuns să primesc acest grant e o minune pe care am
s-o povestesc cândva, cred că mi s-a dat tocmai
pentru că doream mult de tot să ajung la centrul
școlii mele esoterice din America. Aici la
Rochester, vom avea cursuri şi seminarii cu profe-

sori cunoscuţi, excursii şi vizite. Dar dincolo de
asta, pentru mine e o ocazie de a mă concentra asupra mea însămi şi de a mă pregăti pentru Apollo,
căci după o lună petrecută aici, voi pleca la Apollo
pentru încă o lună.
Ieri după-amiază în campus, după un somn greu
(căci mai sunt încă în „jet-lag”), mi s-a întâmplat iar
ceva ce a început să se repete frecvent în ultima
vreme. M-am sculat din somn brusc, exploziv, ca şi
cum aş fi fost „băgată în priză”, ca şi cum cineva mar fi „pus în funcţiune”, ar fi întors un comutator. E
greu de explicat, dar brusc mă trezesc din somn,
invadată de o luciditate atât de mare, de intensă, că
pare un fel de „aprindere a luminii” într-o cameră
întunecată, sau o explozie luminoasă. Mă „inundă”
pur şi simplu conştienţa, trezia, şi pe moment sunt
atât de surprinsă, de înspăimântată de forţa senzaţiei, că încep să mă rog în gând şi să fiu atentă la
gânduri, ca să nu mi se întâmple ceva. Nu mi se
întâmplă decât că intru repede în starea de conştienţă normală, adică automată, numită starea a doua în
Şcoală, stare în care, în ciuda eforturilor mele, mă
invadează mareea obişnuită de gânduri.
Mi-am adus acum aminte că la București, în
timp ce citeam „Theory of Eternal Life” de Rodney
Collin şi ajunsesem la ideea de „reamintire” și de
„recurență”, eu chiar am avut o „reamintire”. Când
citeam despre „starea moleculară”, de după moarte,
în care ai deplină libertate în raport cu „starea celulară” a corporalităţii, şi poţi în consecinţă să treci
prin toate formele corporale – ei bine, „mi-am adus
aminte” de ceva similar trăit de mine cândva! Parcă
mă vedeam într-un loc pustiu și sălbatic, la vremea
crepusculului, trecând ca un vânt, ca un curent de
aer prin copaci, stânci, forme de relief. Senzaţia de
„amintire” a unei experienţe reale a fost pregnantă,
aparte, ca o „remanenţă”, ca ceva ce urca de undeva
din adânc, şi din „altă parte”. Mi-a trecut apoi prin
cap că poate că structura psihică românească are o
„amintire genetică”, sau o „transmisiune culturală
subconştientă”, făcută prin poveşti şi prin folclor,
către acest tip de experienţă, care, conform Şcolii,
ne e dată tuturor după moarte, într-un scurt răstimp
de „trecere” dintre lumea de aici și lumea de dincolo.
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CARTEA DE RELIGIE

Florin CRÎȘMĂREANU
Interogația aceasta poate primi răspunsuri dintre
cele mai diferite. Pe unii îi poate scandaliza și, prin
urmare, aceștia vor respinge categoric întrebarea de
mai sus, considerând-o ca fiind fără sens. Alții, dimpotrivă, văd la tot pasul justificări ale acestei situații
și cred din toată inima lor că, asemenea altor religii,
și creștinismul va avea un sfârșit. Norocoși din fire,
cei din urmă cred că acest sfârșit se derulează chiar
sub ochii lor. Imparțial, un spirit împăciuitor ar spune
că adevărul este undeva la mijloc. „Căldicei” pot fi
recuperați fără un efort susținut atât de o tabără, cât și
de cealaltă. Totuși, dacă ar fi să ne rezumăm la mesajul Scripturilor, care reprezintă nucleul învățăturii
creștine, „căldicei” sunt scuipați din gura
Mântuitorului (Apoc. 1, 16: „fiindcă ești căldicel nici fierbinte, nici rece - am să te vărs din gura
Mea”), ceea ce înseamnă că Adevărul nu este niciodată la mijloc, ci numai la capăt: „Eu sunt Alfa şi
Omega, începutul și sfârșitul” (Apoc. 21, 6; 22, 13).
De curând, într-un eseu cu titlul Sfârșitul
Creștinătății. Inversiunea normativă și noul timp
(traducere din limba franceză și prefață de Teodor
Baconschi, București, Spandugino, 2022), Chantal
Delsol analizează ceea ce consideră a fi etapa de final
a creștinătății. De la bun început, trebuie spus faptul
că toate cărțile publicate de Editura Spandugino arată
din ce în ce mai bine, atât în ceea ce privește forma,
cât și conținutul lor. Apar în condiții grafice remarcabile lucrări din ce în ce mai valoroase. Textul lui
Chantal Delsol nu face excepție, iar traducerea realizată de Teodor Baconschi desăvârșește această ediție,
fiind acurată și cursivă.
Creștinătatea, potrivit oricărei definiții de
dicționar, semnifică „ansamblul țărilor sau popoarelor creștine”. Eseul lui Chantal Delsol, cunoscută
deja publicului autohton mai ales prin lucrarea Ideile
politice ale secolului XX (traducere de Velica Boari,
Iași, Polirom, 2002), nu mi-a lăsat impresia că ar
vorbi despre o astfel de creștinătate, ci doar despre
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spațiul occidental și, dacă am înțeles bine, doar
spațiul francez ar oferi unele argumente pentru ideea
care dă titlul acestui volum. Autoarea este foarte clară
în acest sens: „creștinismul a creat o civilizație
(„Creștinătatea”), adică o realitate efemeră, supusă
timpurilor și modelor, dar mai cu seamă fragilă, căci
este muritoare” (p. 31). Un cititor oarecare se poate
întreba dacă această civilizație, „Creștinătatea”, este
indisolubil legată doar de Occident?
Se prea poate ca afirmația lui J.-F. Lyotard, potrivit căreia „omul postmodern nu mai crede”, să fie
adevărată. Totuși, cine are o unitate de măsură pentru
credință? Adevărații creștini au fost în mai toate epocile doar o „turmă mică” (Lc. 12, 32). Problematica
abordată de Chantal Delsol nu este deloc nouă.
Exegeți dintre cei mai importanți s-au aplecat asupra
subiectului și au ajuns în textele lor la concluzii îngrijorătoare. Pe scurt, suntem pe marginea prăpastiei, de
unde „numai Dumnezeu ne poate salva” (M.
Heidegger). În același sens, acum mai bine de patru
decenii, Jean Delumeau publica un text cu titlul
„Creştinismul se află pe moarte?” (Le christianisme
va-t-il mourir ? Paris, Hachette, 1977; interesantă
este și poziția lui Gianni Vattimo, Après la chrétienté.
Pour un christianisme non religieux, Paris, CalmannLévy, 2004). Mai mult decât atât, încă de la începutul
secolului al XX-lea, Max Weber susținea că „religia
creștină aparține unui tărâm al trecutului, pe când
politeismele (vechi sau potențiale, victorioase sau
învinse) constituie mereu fundalul la care ne întoarcem” (p. 69). Opinie împărtășită fără rezerve și de
Chantal Delsol, care afirmă foarte limpede că după
sfârșitul creștinătății – ce se petrece sub ochii noștri –,
omenirea se va întoarce la păgânism: „în chipul cel
mai natural, golul lăsat de creștinism va fi umplut cu
diferite forme de păgânism” (p. 32).
Mesajul cărții lui Chantal Delsol pare concentrat
în cuvintele următoare: „pentru catolici, Biserica este
veșnică, întrucât va exista mereu un grup, oricât de
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mic, de credincioși pentru a-i da viață. Însă
Creștinătatea este cu totul altceva. Vorbim despre
civilizația inspirată, ordonată și călăuzită de Biserică.
Din acest unghi, putem spune despre Creștinătate că
a durat șaisprezece veacuri, începând din anul 394 –
bătălia de la Răul Rece (Frigidus) – și până în a doua
jumătate a secolului al XX-lea, odată cu succesul
celor care susțin avortul” (p. 19). Întrebarea este dacă
această „Creștinătate” a fost întotdeauna așa cum o
înțelege autoarea franceză. Contrar acestei interpretări, Emmanuel Mounier susține fără rezerve:
„creștinătatea este o iluzie […], întrucât creștinismul
nu este altceva decât o cale lăuntrică a inimii și nu o
instituție” (Feu la chrétienté, Paris, Desclée de
Brouwer, 2013, p. 51). Mai mult decât atât, nu ne
îndemna oare chiar Mântuitorul: „daţi deci Cezarului
cele ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce
sunt ale lui Dumnezeu” (Mt. 22, 21) ?
Cu privire la problematica avortului, autoarea
leagă moartea creștinătății de succesul celor care
susțin această cauză. Ne putem întreba dacă în țările
din estul Europei, aflate sub regimuri comuniste până
în 1989, unde avortul era strict interzis,
„Creștinătatea” funcționa sau nu ? Nimeni nu se
îndoiește de faptul că foarte multe persoane au pătimit în aceste regimuri pentru credința lor, unii devenind martiri. În România, cel puțin, celebrul decret
nr. 770 din 1 octombrie 1966, care interzicea întreruperea de sarcină (erau menționate, totuși, și unele
excepții), nu se baza deloc pe învățătura creștină, ci
pe alte considerente legate de sporul demografic. Prin
urmare, putem lega astfel cele două problematici în
mod universal sau ceea ce ne spune Chantal Delsol
este specific doar unui spațiu anume, restrâns în tot
cazul?
Autoarea eseului pe care îl avem în vedere identifică în mod corect simptomele unui declin: „perioada
postbelică, până în anii `60, a marcat debutul unui
îndelungat declin, care a cuprins totul. Din a doua
jumătate a secolului al XX-lea, am văzut cum, în
țările occidentale dezvoltate, creștinismul îți pierde
amploarea ți notorietatea” (p. 33). Totuși, în textul
său, Chantal Delsol nu spune nimic despre
creștinismul răsăritean, despre cel african sau american, spre exemplu. Or, printr-o astfel de abordare
cred că suntem plasați în fața următoarei situații: trebuie să acceptăm o serie de concluzii generale plecând de la premise particulare, specifice doar Europei
Occidentale. Mai mult decât atât, ca să ne plasăm în

cadrele aceleiași confesiuni, ne putem întreba justificat dacă analiza și concluziile autoarei se potrivesc
întrutotul creștinătății din America de Sud?
Nu cu mult timp în urmă, un distins istoric de la
Universitatea ieșeană mi-a spus pe un ton foarte
tranșant că, la un moment dat, toate religiile vor muri.
Nici măcar creștinismul nu poate evita această soartă
crudă. Reputatul istoric, cu acces facil la nenumăratele izvoare vechi și noi, își susținea teza cu argumente foarte credibile și greu de combătut, asemeni celor
propuse de Chantal Delsol. Privind la semnele vremurilor în care trăim, coroborate cu tezele susținute
de anumiți istorici și exegeți, ceea ce mai rămăsese
dintr-un anumit sentiment de confort a fost zdruncinat din temelii. Totuși, imediat mi-au venit în minte
cuvintele lui Hristos: „De ce vă este frică, puțin
credincioșilor ?” (Mt. 8, 26), „Eu cu voi sunt în toate
zilele, până la sfârșitul veacului” (Mt. 28, 20).
___________
Chantal Delsol, Sfârșitul Creștinătății. Inversiunea
normativă și noul timp, traducere din limba franceză și
prefață de Teodor Baconschi, București, Spandugino (col.
Perpetuo), 2022, 124 p.
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Bogdan Mihai MANDACHE
Din punct de vedere istoric, se știu foarte puține
lucruri despre originea, formația și activitatea lui
Pitagora. Este unul dintre motivele pentru care reconstituirea filosofiei lui Pitagora este o problemă dificilă cu care se confruntă istoricii filosofiei. Pitagora
însuși și-a creat o genealogie fantastică bazată pe un
șir de întrupări, lanțul reîncarnărilor precumpănind
asupra descendenței naturale, teoria metempsihozei
fiind deasupra filiației firești. Din amestecul de
legendă și adevăr, istoricii confirmă că Pitagora s-ar
fi născut la Samos la începutul secolul al VI-lea î.H.,
că a avut parte de o instrucție aleasă sub îndrumarea
unor maeștri iluștri, printre care sunt amintiți
Hermodamas și Pherecyde din Syros. I-ar fi întâlnit
pe Tales din Milet și pe Anaximandru, pe
descendenții lui Mokhos care l-au inițiat în misterele
de la Tyr și Byblos, a petrecut mult timp în Egipt
unde a fost inițiat în misterele de la Diospolis și în
doctrina învierii lui Osiris. După periplul asiatic revine la Samos, începe să predea într-un amfiteatru sub
cerul liber, Hemyciclul, fără mare succes, pleacă în
Tracia unde este inițiat în misterele orfice, apoi ajunge la Delfi, de unde se îndreaptă spre cetatea greacă
Sybaris, din sudul Italiei, pentru ca în cele din urmă
să se stabilească la Crotona, unul dintre cele mai
bogate și populate orașe grecești din sudul Italiei. La
Crotona, Pitagora va fonda congregația sa religioasă,
homakoeion, cunoscută pentru viața austeră și spiritul
aristocratic, care va influența numeroase generații de
filosofi. Congregația sa număra în anii de glorie șase
sute de discipoli care și-au pus viața și bunurile în
comun, după proverbul citat deseori de Platon: „între
prieteni, totul este comun” și care vor răspândi
învățătura Maestrului în întreg sudul Italiei. Mărturii
despre viața și doctrina lui Pitagora sunt consemnate
de numeroși autori antici: Herodot, Diogenes
Laertios, Porfir, Aulus Gellius, Iamblicos, Aristotel,
Cicero, Platon, Aristoxene, Neanthe din Cyzique.
Dacă numele discipolilor care au fost contemporani
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cu Pitagora sunt mai puțin cunoscute, este în schimb
cunoscut numele și activitatea unui discipol tîrziu,
Apollonios din Tyana, care a trăit în primul secol d.H.
Despre viața lui Apollonios din Tyana a scris Filostrat
în cartea Viața lui Apollonios, care a fost sursă de
inspirație pentru Mario Meunier, Apollonios din
Tyana. Viața, practicile ascetice și învățăturile filozofice ale unui mare vindecător de la începuturile erei
creștine, traducere din limba franceză de Ilie Iliescu,
București, Editura Herald, 2022, 266 p.
Mario Meunier (1880-1960) a fost publicist și traducător, pentru traducerile din Plutarh (Isis și Osiris)
și Pitagora (Versurile de aur) a fost premiat de
Academia Franceză, pasionat de cultura antică.
Mario Meunier a fost impresionat de viața lui
Apollonios din Tyana așa cum a povestit-o Filostrat,
deși știa bine că autorul a idealizat modelul real. În
opinia lui Eugene de Faye, Apollonios al lui Filostrat
„reprezintă filozoful perfect, așa cum îl visau cei mai
mulți dintre contemporanii lui Origene. El este, rând
pe rând, îndrumător de conștiință, ca Seneca, educator ca Epictet, predicator și orator popular în genul lui
Dion din Prusa, ascet și mistic cum a fost, se pare,
într-adevăr, Apollonios”. Filostrat a văzut în
Apollonios din Tyana un moștenitor al doctrinei, al
științei taumaturgice, dar și moștenitorul regulilor de
viață instituite de Pitagora. Apollonios al lui Filostrat
este un personaj istoric idealizat, transfigurat, dar mai
presus de toate este un ideal religios, un ideal împlinit
căruia filosoful sofist i-a atribuit înțelepciunea supremă, sfințenia și bunătatea. Mario Meunier a preluat în
cartea sa o bună parte din portretul schițat de
Filostrat, înfățișându-ne darurile și talentele lui
Apollonios, înclinația acestuia pentru activități spirituale, pentru echilibrul și seninătatea unei rațiuni
lucide, acceptarea celor cinci ani de tăcere absolută,
cerință preluată din învățătura Maestrului Pitagora.
Tăcerea l-a ajutat la fixarea atenției, la disciplinarea
puterilor, la călirea voinței, la dezvoltarea impresio167

nantei sale memorii. După ce s-a inițiat în
înțelepciunea greacă, urmând exemplul lui Pitagora,
Apollonios și-a convins discipolii că trebuie să cerceteze știința magilor și a brahmanilor, făcând o lungă
călătorie prin Antiohia, Babilon, pentru a ajunge în
India. Peste tot, în toate întâlnirile, Apollonios surprindea prin eleganța, elocința și ușurința cu care se
adresa auditoriului, se remarca prin blândețea cuvântului și gravitatea gândirii sale, prin inteligența care îi
ilumina fruntea, prin calmul inspirat al surâsului său
blând. La revenirea în Efes, Apollonios a găsit un
oraș în care domneau dezmățul și imoralitatea, trândăvia și libertinajul: „Peste tot răsuna muzica, nu se
vedeau decât fastul, măreția și risipa nebunească.
Tyanianul nu a vrut să închidă ochii la această destrăbălare. Astfel, chiar de la prima cuvântare adresată
efesienilor, la intrarea în templu, acest apostol al
binelui a încercat prin sfaturile sale să-i scoată din
moleșeala în care se complăceau, să le insufle iubirea
pentru înțelepciune și să-i îndepărteze de orice preocupare care s-ar abate de la regulile unei purtări cuviincioase. Mustrările aspre ale înțeleptului i-au supărat
pe mulți dintre cei care trăiau în desfrâu, dar a reușit
să-i facă pe o parte dintre cetățenii Efesului să vadă
cât de odioasă este viața deșănțată pe care au dus-o
până atunci.” Prin cuvântări pline de tâlc, Apollonios
căuta să înlăture răul care pusese stăpânire pe efesieni, să îndrepte moleșeala obiceiurilor.
Când împăratul Nero a interzis șederea filosofilor
în Roma, pe timpul călătoriei sale în Grecia,
Apollonios și-a îndemnat discipolii să-l urmeze întrun periplu prin țările apusene; ce ar fi putut să capete
discipolii mergând pe urmele trasate de Pitagora?
Răspunsul îl găsim într-o scrisoare a lui Apollonios
către Eufrat: „Dacă te vei iniția în filozofia pitagoreică te vei bucura de două feluri de binefaceri. În primul rând, te vei înălța pe plan spiritual, inima îți va fi
mai largă, vei căpăta măreție, statornicie, un bun
renume, îi vei cunoaște pe zei direct, nu având păreri
despre zei, opinia ta despre demoni se va baza pe
rațiune, nu pe superstiție, vei învăța să-i iubești și pe
unii, și pe alții, vei cunoaște bucuria mulțumirii de
sine, perseverența, cumpătarea, arta de a te mulțumi
cu puțin, vei dobândi vigoarea minții, agilitatea,
respirația ușoară, o înfățișare plăcută, o sănătate
bună, o minte liniștită și, în cele din urmă, nemurirea.
Pe de altă parte, dacă te vei orienta spre disciplinele
științei, vei căpăta înțelegerea geometriei, a astronomiei, a aritmeticii, a muzicii, a medicinei, a dreptului

legislativ și a diferitelor secrete ale divinației.”
Cartea lui Filostrat despre viața lui Apollonios are
ca sursă istorică informațiile deținute de filosoful
Damis, discipol al lui Apollonios; o biografie
romanțată, redactată la cererea împărătesei Iulia
Domna (193-211), soția lui Septimius Severus.
Datele certe despre Apollonios susțin apartenența
acestuia la școala pitagoreică a lui Euxene din
Heracleea, acceptarea regulii ascetice a tăcerii, călătoriile în Orient pentru a cunoaște înțelepciunea
Indiei, relațiile cu Musonius Rufus, Dion din Prusa,
Demetrius Cinicul. Apollonios a intrat în conflict cu
împărați ai Romei, dar afirma cu tărie că sufletul său
nu are nici o teamă, pentru că pe el nu-l pândește nici
o primejdie pentru că „datoria unui înțelept este să
moara pentru înțelepciunea pe care el însuși o manifestă. Nici natura și nici legea nu-i dictează principiile de viață. Aceste virtuți le găsește în el însuși, în
curajul și forța sufletului său de neînvins. Nici focul
și nici securea nu l-ar putea face să trădeze ceea ce a
descoperit”, scrie Mario Meunier. Trimis la închisoare de împăratul roman Domițian, Apollonios își
pregătește o strălucită apologie, o pledoarie în favoarea filosofiei, a regulilor divinului Pitagora.
Apollonios nu a mai putut citi apologia, el dispărând
din fața ochilor celor care urmăreau procesul. A revenit printre ai săi, pentru ai săi, pentru a intra în legendă.
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KAMRAN MIR HAZAR
Născut în 1976, Kamran este un renumit poet hazar, editor, activist al drepturilor omului din Hazaristan, jurnalist, și
specialist în sisteme informaționale de management, fiind absolvent al Universității din Norvegia de Sud-Est. Locuiește
în Norvegia, și este cetățean norvegian. A publicat cîteva volume de versuri: Poeme pentru Hazara, antologie multilingvă,
incluzînd 125 de poeți din 68 de țări, Cîrd de căprioare, și Strigătul iepei pe punctul de a deveni fluture. Este autorul cărții
de investigație și documentare, Cenzură în Afganistan, în care, pe lîngă cenzura presei, poeților, scriitorilor, jurnaliștilor,
artiștilor, și activiștilor, s-a concentat pe problema violării drepturilor umane, incluzînd genocidul, sclavia, deplasarea
forțată, și discriminarea încă de la invazia ținutului poporului băștinaș în sec. al XIX-lea și apariția numelui Afganistan
pe hărți. Volumul de Citire și Scriere abordează critica literară și literatura afgană a noii generații. Opera lui Kamran a fost
tradusă în engleză, spaniolă,olandeză, arabă, japoneză, italiană, albaneză, macedoneană. A participat și participă la festivaluri internaționale de poezie (vezi The International Poetry Festival of Medellin, The International Poetry Festival
Rotterdam, și Venezuela World Poetry Festival). Este membru al Uniunii Scriitorilor din Norvegia.

Șaisprezece poeme din Hazāristān
cu Haiku Body și o Mandala Aurie
Uneori te vor cu lanțuri la mîini și la piciore!
Pește la nevoie să devii,
elefant la nevoie, salvat de la pieire!
Libertate clocotitoare ca ceaiul,
ea oferă o cupă.
A urmat calea ADN-ului
de la haplogrupul J2 conectat la T
răceala munților îi curgea prin vene!
Într-o oală mare din cupru latră afganul
vrabie, vrabie, vrabie
afganul împiedică zborul vrabiei mele.
Un jurnalist de la Times, din Kolkata, raportează în
octombrie, 1893:
Amir din Afganistan a vîndut zece mii de captivi
Hazara ca sclavi!
Ceașca cu ceai în care democrația a digitalizat mirosul
de fier
neîncetată nostalgie după un trup transmițînd molecule de CO2
Pot să-ți scriu deasupra etichetei de pornire
și să-nchid PHP-ul?

lup sărind să prindă un alt joik*
*mod de exprimare muzicală,specific poporului Sami
Prietene, mor pentru tine,
mă fac rîu să curg din muntele tău.
Prefacem piatra în plantă, dacă dorim
scrierea Constituției Hazaristanului
Privind, cercetînd cînd un IP cînd altul
ea arată spre 84.48.227.217.
Tot fugind a dispărut renul,
fără căldură zăpada era foc.
O voce moale dintr-o gură tănără
cînd vara vine cu pepeni și struguri.
Un cîine topit în fața alfabetului
într-un Sami joik.
Mireasma mărului mi-e dragă, de la Bamiyan la
Kabul,
nu molima talibană, neclintită de trei secole
Îți blochează drumul Bamiyan-Kabul, îți stau în cale
și spun că ar trebui să fii decapitat.
Te împușcă, îți calcă trupul cu caii, apoi te ard!
Prezentare și traduceri: Olimpia IACOB

Lup într-un vest civilizat sălbatic,
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JAKUB EKIER
S-a născut la Varşovia. A studiat filologia germană la Universitatea din Varşovia. După absolvire a fost lector la catedra de germanistică. A beneficiat de stagii de practică în Germania.
A debutat cu volumul Tot timpul. Versuri 1986-1991 (1992). A mai publicat plachetele: Tot timpul (1992), În timpul tău (1999).
A realizat împreună cu Jerzy Ficowski şi Piotr Sommer culegerea de lirică populară
românească: Meşterul Manole.
Trebuie să treci
Trebuie să treci
prin obscurităţi
toate culorile se
ofilesc chiar şi cea invizibilă

totul se rezolvă
într-o formă clară
e suficient
să pleci puţin
1987

Ultima staţie...
Ultima staţie
încă-i departe
în compartimentul întunecat
e cu capul
pe umărul meu
lumea adormită

1992
livadă în august
din cer
ploaia
a căzut pe toţi
ne-aplaudă copacii
1994

1987
intru ies
intru ies
iar el
cu faţa la pământ
deasupra mea mereu
lucrează

în acelaşi timp
ziua-i ca zâmbetul
criminal la masa negocierilor
ziua-i ca zîmbetul criminal
de ziua mea
1995

Traduceri de Nicolae MAREȘ

1989
totul se rezolvă…
lui Maciej
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IN MEMORIAM VAL PANAITESCU
Scriitorul Val Panaitescu (Valeriu Stoleriu) a trecut la cele veșnice pe data de 24 mai 2021.
Critic şi istoric literar, comparatist şi eseist, Val Panaitescu s-a născut pe data de 11 aprilie 1924. A debutat publicistic
în revista „Ethos”,3-4/1948. Debutul editorial are loc în 1957 cu volumul Satira lui Rabelais. Au urmat: La littérature française du symbolisme au surréalisme, 1977; Umorul lui Raymond Queneau, 1979; Humorul (sinteză istorico teoretică). A
fost coordonatorul volumelor: Direcţii în critica şi poetica franceză contemporană, 1983; L’Analyse du poeme, 1987;
Terminologie poetică şi retorică, 1994.
A tradus din limba franceză: Raymond Queneau, Florile albastre, 1997; Marc Bloch, Regii taumaturgi,1997; Jean-Paul
Kauffmann, Lupta cu îngerul, 2007. Din limba germană: Karl Emil Franzos, Nuvele (în Nuvela austriacă în
sec.XIX),1966; Hans Erich Nossack, Interviu cu moartea, 1967; Hans Erich Nossack, Cel mai tîrziu în noiembrie, 1973;
Johann W.Goethe, Contribuţii la teoria culorilor, 1995; Hans Georg Gadamer, Moștenirea Europei, 1999; Hans Georg
Gadamer, Actualitatea frumosului, 2000; Ulrich Im Hof, Europa luminilor, 2002; Harald Höffding, Humorul ca sentiment
vital, 2007.
Pentru activitatea sa, Val Panaitescu a primit numeroase premii, dintre care amintim: Premiul Filialei Iaşi a USR, în
2000,pentru traducerea volumului „Actualitatea frumosului” de Hans Georg Gadamer; Premiul „Cartea Anului” a
Salonului International de Carte Românească, ediția a XII-a, Iaşi, 2003, pentru Humorul (sinteza istorico-teoretică),vol. III; aceeași lucrare a fost nominalizată de USR pentru premiul de critică şi istorie literară, în 2004. Totodată, Ministerul
învăţămîntului din Franţa i-a conferit,în 2002, Ordinul „Les Palmes Academiques”, în grad de cavaler.
Prin trecerea în Veșnicie, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași a pierdut un important scriitor și traducător.
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CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU

„De peste vremi îngălbenite de toamne și păcate,
La Frumușica Nouă, în cimitir,
Maica Domnului, în straie imaculate,
Sloboade peste morminte mir.
Și se face din întuneric lumină,
Din tunuri și tancuri-paraclis...
Maica Domnului e atât de senină,
Căci din senin a descins.
Ruga ei neauzită
E pentru vii și pentru morți:
Norii în cer, sângele-n vine se-agită
Și lumea iese, uimită, la porți.
Ceva se întâmplă, se săvârșește,
Ceva, cum e picătura de mir...
Maica Domnului pe toți ne bocește
La Frumușica, în cimitir”.
Vadim Bacinschi, Maica Domnului la Frumușica Nouă

În anul 2021 a fost derulat un proiect transfrontalier din care au rezultat, deși din fonduri diferite1,
două cărți: Spațiul liric, antologie de poezie românească contemporană din sudul Basarabiei2, apărută
la Editura Irbis, în Ismail (unde a fost deschis un
„Centru de Informare al României”3), și o a doua
ediție a aceleiași cărți, apărută la Iași4. Cumva pornind de la același concept, de antologie (și) pe criterii
geografice (cum, de pildă, a fost catalogat, uneori
„mănunchiul de flori cu mireazmă tare de stepă”,
cum descrie Ștefan Ciobanu, – deși cuprinde creații
ale poeților nu doar din această zonă, ci și care au
scris despre ea (Între care Byron, Pușkin, Alecsandri,
Goga ș.a.), și piese folclorice5 – Antologia
Bugeacului, alcătuită de Dragomir Petrescu (atunci
director al revistei „Bugeacul”, care apărea la
Bolgrad), în 1938, „cu un cuvânt al dlor Iorga, Șt.
Ciobanu și Artur Gorovei“, apărută la editura
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„Intelect”, din București, care începe cu poemul lui
Derjavin – La cucerirea Ismailului), dar și de limbă,
însă în cadrul unui alt proiect, a fost publicată, la editura Irbis din Ismail, și aceasta la care facem aici referire, Ecoul Bugeacului, cu sprijinul financiar al
Consiliului Municipal Ismail.
În general, când vorbim de teritoriile smulse
României de U.R.S.S. sunt amintite cel mai adesea
Moldova de peste Prut („Basarabia”) și „Bucovina”,
mai rar cele din Maramureșul istoric, Herța ori
Bugeac, care cuprindea, în geografiile vremii,
județele Ismail, Cahul, Cetatea Albă și Tighina.
Călătorind în aceste locuri am putut să simt, fie și o
fărâmă, ceea ce trăiesc românii de acolo. din nefericire, acum sunt prinși și în război.
În cele două ediții ale Spațiului liric sunt
antologați zece poeți (toți membri ai unui cenaclu
înființat la inițiativa lui V. Bacinschi”, numit tot
„Ecoul Bugeacului”), în ordinea în care apar în carte:
Vadim Bacinschi (n. 1958), Ion Bâcu (n. 1972),
Eufrosinia Cojocaru (1968), Vera Boinegri (Balica)
(n. 1959), Veaceslav Cușter (n. 1989), Valentin
Mahmut (n. 1987), Vladimir Caraciobanu (19362012), Victor Capsamun (1949-2015), Anatol
Manole (1960-2015), Valeriu Cojocaru (1957-2010).
Fără alte comentarii, neștiind cum a fost alcătuită
antologia, cine a dorit sau nu să facă parte din ea etc.,
notăm că din Ecoul Bugeacului lipsesc: Veaceslav
Cușter, Valentin Mahmut, Vladimir Caraciobanu și
Valeriu Cojocaru. Și în ce privește poemele selectate
există diferențe între cele două proiecte.
Exemplificăm doar în cazul lui Vadim Bachinschi;
lipsesc în Ecoul Bugeacului poemele: Nucul de după
casă, Cântecul mamei, Același Eminescu,
Așteptându-l pe Bacovia, Îmi cântă Nicu Alifantis,
Tu, Te-am văzut. Apare însă poemul Chipul tău.
Selecția textelor, dar și a autorilor, a fost alcătuită
pe baza atât a altor antologii, cât și prin preluarea din
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diverse publicații ori din manuscrise care nu văzuseră
lumina tiparului. De folos pentru cititor, indiscutabil,
sunt și datele biobibliografice și referințele critice,
atâtea cât sunt (și în acest caz sunt diferențe între
Spațiul liric și Ecoul Bugeacului, în aceasta din urmă
fiind și numai în limba ucraineană), cu care se deschid grupajele poeților, unii poate mai puțin
cunoscuți în Țară (deși pe meleagurile unde viețuiesc
sunt nume semnificative). Cu o excepție, cel puțin
conform prezentărilor din carte: Valentin Mahmut,
poate și pentru că locuiește în depărtatul
Ecaterinburg), toți au publicat în reviste sau în volume, au apărut în antologii, alții au primit premii și/
sau s-a scris despre ei în România.
Ne oprim, spre mai buna înțelegere a felului în
care au privit acest demers scriitorii ucraineni/ antologatorii, și la textele însoțitoare, dintre care îl alegem
acum pe cel de final, anume Poezia contemporană
românească din Bugeac: Dominantele lumii artistice
în dimensiune contextuală, semnat de Galina
Raibediuk și Victoria Demidcik Asarji. Cele două
autoare, citând din bibliografia ucraineană, pleacă
(folosind, „în termeni metodologici”, „principalele
teze ale lucrării amănunțite a lui S. Andrusiv: Modul
identității naționale: textul de la Liov din anii 1930)
de la câteva premise, începând cu ideea că, pe fundalul globalizării, care „a contribuit la formarea unui
nou câmp cultural”, deși sunt „consecințe pozitive
evidente”, între care „stabilitatea locuitorilor pe teritoriu, depășirea contradicțiilor interetnice”, se observă fenomene ca: „omogenizarea culturii estomparea
frontierelor naționale”, care duc și la „unificarea
valorilor spirituale și deprecierea identității naționalculturale a personalității și a etniei în general”. În astfel de condiții, în viziunea autoarelor, „devine actuală
problema conservării autenticității culturilor regionale”, în mod special cu referire la „cele polietnice”,
dintre care ar face parte și „Bugeacul (Sudul
Basarabiei)”, cu un specific „determinat de tradițiilor
multor etnii (ucraineni, bulgari, români, moldoveni,
ruși găgăuzi, albanezi)”. Sunt și alte considerente
care țin de maniera în care sunt, acum, abordate arta/
cultura/ literatura/ limba minorităților etnice din
Ucraina, dar și privitoare la faptul că „poezia lirică a
poeților români din Bugeac este dominată de diverse
aspecte ale temei limbii și culturii române ori de
comparațiile/ asemănările pe care autoarele și autorii
citați le consideră că ar fi cu poezia ucrainenilor sau
a reprezentanților altor etnii, sau de modul în care
CONVORBIRI LITERARE

aceștia se raportează la „spațiul holistic ucrainean”
ș.a.
Acestea fiind spuse, în antologie sunt autori din
generații diferite, care au stiluri diferite, referințe
diferite, arii tematice diverse, înțelegeri variate a
modului în care se scrie poezie. Unii sunt mai aproape de lirica populară, alții racordați la modalitățile
moderne de abordare a poeziei, la parte se simt adieri
ale versului venind dinspre poezia clasică și modernă
românească ș.a.. Dar cu toții au ales să scrie în limba
română, reflectând o lume frumoasă, un colț de românitate cu atâtea caracteristici care o particularizează.
Din unele răzbate glasul vechilor poezii populare
– de altfel, autori ca Vera Boinegri-Balica, Victor
Capsamun, Anatol Manole ori Vladimir Caraciobanu
– care lipsește din Ecoul Bugeacului – , sunt numiți
„poeți populari”), din altele credința (iar „poezia fără
Dumnezeu este ca o poezie moartă”, spune „rebelul”,
cum se autodefinește, Veaceslav Cușter, nici el antologat aici), dragostea de casa părintească (Vera
Boinegri Balica), de meleagurile natale, de marii
poeți ai neamului și de părinți, închinăciunea stepei
Bugeacului (Eufrosinia Cojocaru), ori durerea gândului la masacrele românilor ale căror case au căzut sub
jug străin, și au rămas așa, din nefericire, ca acela de
la Fântâna Albă, distrugerile unor sate ca Frumușica.
Ori viitorul românilor de acolo, de „la capăt de lume,/
la capăt de stele” unde „bat clopote grele/ și Dunăreași varsă amarul/ în veșnicul Pont Euxin”, cum scrie
Vadim Bacinschi...
Remarcăm și reperele geografice ale Bugeacului
(lacul Ialpug, sate de acolo, motivul stepei ș.a.),
cuvinte tipice zonei (ceamur), dar și referințele la folclor, la istorie/ personalități ale neamului românesc,
la scriitorii români din Țară sau/ și din Moldova de
peste Prut, dar și folosirea unor diminutive caracteristice acestui teritoriu de românitate.
Și toate acestea, deși uneori se simt în sufletele
oamenilor de „acolo” aidoma unor cuvinte neînţelese
de geamătul vremii – Valentin Mahmut, așezate ca la
o „șezătoare a speranțelor” (Ion Bâcu) în această
antologie, așternute „pe iarba sufletului din Bugeac”
pentru cititorii din partea aceasta de țară. Poate înainte de a „cataloga” într-un fel sau altul scriitorii de
limbă română din afara granițelor Țării ar fi mai de
folos să îi raportăm la condițiile în care s-au născut și
au trăit/ trăiesc. Și la tipul de educație școlară de care
au avut parte, climatul literar-cultural în care s-au format (de un timp mai deschis, având acces altfel la ce
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înseamnă limba și cultura română, la România) și astfel să le analizăm creația când scriem istorii ale literaturii noastre. Istorii în care, de altfel, ar trebui să se
regăsească. De altfel, autori din generațiile mai tinere
au făcut pasul în mod individual spre limba, poezia
română.
Concluzionând, fără a intra în alte discuții (legate
de criteriile de antologare, textele însoțitoare, cum sau petrecut lucrurile până în anii din urmă ș.a.), călătorind de mai multe ori în Ucraina, din Herța până
dincolo de Odessa, remarc acum în primul rând că e
bine că, după atâția ani, a putut să se ajungă la astfel
de proiecte. Este un altfel de pas, pe care îl privesc în
ideea că avem de a face cu un punct de pornire. De
asemenea, tipărirea acestor poeți în ediție bilingvă,
într-o antologie, poate că va duce și la mai buna
cunoaștere a poeziei de limbă română, a felului în
care scriu acești poeți și a temelor lor de către ucraineni și de către alte etnii din țara vecină.
Încheiem cu un fragment din poemul Ecoul
Bugeacului, al lui Ion Bâcu (despre care Tatiana
Șevciuk și Natalia Ursu scriau că „din punctul de
vedere al problematicii abordate”, сreația sa „reprezintă o artă poetică neomodernistă, conturată prin
intermediul simbolurilor și al semnificațiilor.”6):
„după atâta întuneric în sufletul Bugeacului/ pe străzile rănite se aprind felinarele trecutului/ șiroaie de
vremuri se scurg printre riduri/ cu zgomot istoric(...)/
așază-te drumețe pe iarba sufletului din Bugeac/ apoi
plimbă-te pe roua dimineții dezbrăcat de amintiri/ să
simți cum adâncul apelor cerșește de la frunzele uscate/ popas dezlipit de indiferența plecării/ zidește
măcar o secundă înarmată cu poduri de flori/ pe ecoul
respins de la naștere/ aici s-au aprins felinarele/ dar
încă e întuneric/ și noaptea ne cheamă la nevoi”.
Ecoul Bugeacului, din seria „Poezia din Bugeac”,
ediție bilingvă ucraineană – română, versiunea ucraineană: Marina Kopanoi, Natalia Ursu, Liubov
Burlac, Tatiana Șevciuk, Galina Raibediuk, cuvinte
de deschidere: Tatiana Șevciuk (care este și coordonatoarea proiectului), Galina Raibediuk (este și interpret responsabil), Natalia Ursu, postfață (Poezia contemporană românească din Bugeac) Galina
Raibediuk și Victoria Demidcik Asarji, coperta: cu o
lucrare de Anatolie Gherasimov, Editura Irbis, Ismail,
Ucraina, 2021, 112 p.

tuită/ tipărită în cadrul proiectului „Organizarea și
funcționarea Centrului de Informare al României din Ismail
– Ucraina”, derulat de Universitatea Umanistă de Stat din
Ismail, cu sprijinul financiar al Secretariatului General al
Guvernului României – Departamentul pentru Românii de
Pretutindeni, printr-un program de finanțare din anul 2021;
ediția a doua a apărut cu sprijinul financiar al familiei
Georgeta Cârjan (Violeta Craiu) și Costel Cârjan.
2. Spațiul liric, antologie de poezie românească contemporană din sudul Basarabiei, ediție îngrijită de Natalia
Ursu, Violeta Craiu, Mihaela Dincă, prefața: Adi G. SecarăHalil, ilustrație copertă: pictură în acuarelă de Anatolie
Gherasimov, Editura Irbis, Ismail, Ucraina, 2021, 156 p.
3. Într-un comunicat al acestuia se anunță că „la data de
12 aprilie 2019, în cadrul Centrului de Informare al
României din Ismail, în colaborare cu Asociația „Centrul
de Informare al României”, a fost deschisă prima ședință de
lucru a Cenaclului literar „Ecoul Bugeacului”. (...) Obiectiv
principal al Cenaclului este promovarea culturii şi creației
literare a autorilor de limba română ce locuiesc în
Basarabia istorica (regiunea Odesa)”. Inițiativa a fost a lui
Vadim Bacinschi. În comunicat se mai menționează: „Este
pentru prima dată când se va traduce la nivel academic poezia română din zona Bugeacului în limba ucraineană și va
intra în școlile din regiune”.
4. Spațiul liric, antologie de poezie românească contemporană din sudul Basarabiei, coordonatori: Natalia
Ursu, Violeta Craiu, Mihaela Dincă, prefață: Valentin Popa,
postfață: Adi G. Halil-Secară, ediție îngrijită de Rodica
Rodean, Editura Pim, Iași, 2022, 188 p.
5. Iorga nota, în scurta sa notă: „în ce privește cântecul popular, trebue să ne ferim de acela care, vădit, vine
de aiurea”.
6. Ion Bâcu – un poet (neo) modernist avant în spațiul
cultural Sud-Basarabean, în „Perspectivele și Problemele
Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”,
volumul VIII, partea a 2-a, Cahul: USC, 2021.

Note:
1. Ediția apărută la editura Irbis din Ismail a fost alcăCARTEA STRÃINÃ
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ACTUALITATEA FRANCEZÃ

Simona MODREANU
Nu e întotdeauna ușor să fii scriitor, dar uneori
ai parte de privilegii unice. E și cazul scriitoarei
franceze Jakuta Alikavazovic, recompensată la
finele lui 2021 cu premiul Médicis Essai pentru
Comme un ciel en nous/ Ca un cer în noi (col.
„Ma nuit au musée”, Paris, Stock). Iată că nu
doar Dan Brown și al său cod al lui da Vinci ne
pot introduce noaptea în tainele unuia dintre cele
mai mari muzee ale lumii. Fără a pătrunde clandestin, de această dată, doar în baza proiectului ei
de scriitor, Jakuta Alikavazovic a petrecut o
noapte întreagă în Luvru, între statuia lui Venus
din Milo și amintirile tatălui ei, trezind operele
din adormire, într-o aventură stranie, desigur,
cutremurată de frumusețe, dar și străbătută de
întrebări neașteptate („Și tu, cum ai face să furi
Gioconda?”, de pildă).
Jakuta Alikavazovic s-a născut la Paris, în
1979, dintr-o mamă bosniacă și un tată muntenegrean. Ferită de conflictul care a răvășit țara
părinților ei, dar marcată de ecourile acestuia, s-a
refugiat în literatură încă din copilărie. Elevă,
apoi studentă strălucită, pasionată, curioasă, a
studiat la Ecole Normale Supérieure din Cachan,
apoi în Statele Unite, Scoția, Italia, obținând o
„agrégation” de engleză și predând la Sorbona,
unde a susținut și o teză de doctorat despre cabinetele de curiozități și încăperile memoriei. A
publicat mai multe romane, povestiri și nuvele
(premiul Goncourt pentru primul roman, Corps
volatils, 2007), precum și traduceri, iar din 2019,
ține o rubrică lunară în ziarul Libération.
Luvrul e un loc paradoxal, atunci când e
pustiu, e populat, scrie ea. Populat cu tot ceea ce
aduci cu tine, fără îndoială. Când ești singur în
acest loc te simți repede foarte mic, sub forța
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acestei instituții patrimoniale. Te simți îndată
privit de statui: privirea se inversează, nu mai
suntem noi cei care privim statuile, ci statuile ne
observă.
Așadar, scriitoarea profită de noaptea care i se
oferă pentru a-și desfășura interogația intimă,
printre statuile venerabilului muzeu, pentru a
redeveni fiica tatălui, al cărui portret se conturează, neclar, odată cu zorii. Chestiunea anchetei se
află în miezul demersului meu de scriitor.
Consider că frazele pe care le pronunțăm sunt ca
niște locuri ce pot ascunde pasaje secrete.
Povestea furtului Giocondei se numără printre
ele. Era o invitație la găsirea unei soluții prin
transgresiune...
Singură în secțiunea antichităților și mai ales
în sala Cariatidelor, Jakuta Alikavazovic pătrunde într-un loc fără timp și un timp fără loc, respirând, dormind, dansând printre statuile cărora le
inventează genealogii numai de ea știute, mergând pe firul poveștilor umane ascunse în piatră.
De ce Luvru? Pentru că, în copilăria ei, tatăl o
ducea adesea la muzeu, ba chiar a și uitat-o acolo
într-o zi. Devenită mamă ea însăși, a simțit un
impuls imperativ de a intra din nou în pașii copilului de odinioară, pentru a-și regăsi tatăl care o
așteaptă căci, de data aceasta, aș putea spune că
eu l-am uitat în Luvru. Tatăl, fugit dintr-o țară
care nu mai exista, la douăzeci de ani, își găsise o
nouă „acasă” în acest muzeu, care fusese pentru
el primul oraș francez descoperit, un oraș de o
copleșitoare întindere și sensibilitate, unde
frumusețea pură luase locul politicului, unde a
putut întâlni mii de alți „exilați” ca el, anume
operele acestea care poartă, fiecare în felul ei,
amintirea unui ținut natal, precum celebra Venus
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din Milo: Oare e posibil ca ea să tânjească după
pământul acela, cu întunericul și miresmele sale
– pământul din care a dezgropat-o un țăran grec
în primăvara lui 1820?
Luvrul i-a dat o nouă viață tatălui ei, l-a
recompus din bucăți, i-a șters crunta istorie personală pentru a o înlocui cu cea a artei, deși, se
întreabă Jakuta Alikavazovic, dialogurile despre
artă nu sunt, într-un fel, modalități oblice de a
evoca violența, distrugerea, moartea? Sunt întrebări la care caută răspunsuri în noaptea muzeului,
confruntându-și trecutul și spaimele disimulate în
forme necunoscute. Întâlnirea cu arta e o călătorie în spatele lucrurilor, în spatele timpului, spre
a ieși dincolo, însoțită de umbra tatălui, un pelerinaj ce se constituie într-un omagiu, dar și într-o
pedeapsă pentru cel care trăia mai mult prin
ficțiunile pe care și le inventa, un dar pe care i la lăsat moștenire, de altfel, Jakutei. Ce-i transmiți
fiicei tale, copilului tău unic, atunci când ți-ai
renegat trecutul? Când ai putut sau crezi că ai
putut să te reinventezi, într-o altă țară, într-o altă
limbă? Tatăl meu mă ducea la Luvru. Istoria
artei e o poveste cu fantome pentru oameni mari,
îmi spunea el. Istoria artei e ceea ce mi-a transmis în locul istoriei lui personale, cu iscusință
ștearsă și redesenată de-a lungul vremii.
Noaptea e în sine un tărâm de trecere, dar în
orele ei solitare din muzeul pustiu, scriitoarea se
lasă pradă dezechilibrului subtil indus de transformările luminii în umbre. Statuile își schimbă
raportul de prezență cu spațiul când obscuritatea
le învăluie și, în acest clarobscur orbitor al
memoriei, fiica alunecă imperceptibil în identitatea tatălui, modulându-și limba și vederea interioară potrivit acelei lumini ce țâșnește din îndepărtata amintire a Muntenegrului patern, povestindu-i traseul migrant, retrăindu-l ca străin familiar, într-o succesiune de răsturnări și echivalențe
pe care doar imaginarul le permite. Dar numai
până la un punct. Fiindcă e ceva ce-i scapă în
aceste spirale concentrice care se strâng fără să
poată atinge vreodată acel punct sălbatic, necunoscut, pe veci inaccesibil cuvintelor mele, în
care se sparge în zori figura abia reconstituită a

tatălui. Chipul nu e câtuși de puțin linear sau
liniștitor; o sumă întreagă de incompletitudini
semnificative apar în noaptea memoriei, inclusiv
îndoieli tulburătoare, o insinuantă suspiciune că
tatăl îndrăgostit de artă, revenit la viață prin artă,
ar fi putut participa la jaful din 20 mai 2010
comis la Muzeul de artă modernă. Nimic nu e
limpede și alinător până la urmă, aidoma cerului
opac în transparența sa imaterială. Sâmburele
rămâne neatins, revelația nu merge până la capăt,
tatăl își păstrează misterul, dar fiica se sculptează
în marginea lui și, tocmai cerul coborât în suflet,
impalpabil și dur totodată, îi decide destinul: fiindcă nu vedeam nimic în el, am devenit scriitor.
Până la urmă, dincolo de regăsirea (?) imaginii tatălui și a copilăriei visate, textul inclasabil al
Jakutei Alikavazovic – un eseu autoficțional, în
bună măsură – vorbește despre vizibil și invizibil
într-o lume obsedată de cel dintâi într-atât încât
lumina puternică în care ne expunem ajunge să
ecraneze ceea ce merită cu adevărat văzut. E și o
modalitate de a recunoaște că nespusul, incertitudinea, neînțelegerea completă ne constituie
ființial și că un mister ne va învălui întotdeauna
pașii în această lume. Taina nestrăpunsă ca prag
de trecere între lumi.
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ANTICHITÃÞI ACTUALE

Ioana COSTA
Latinescul consolatio (ca, de altfel, şi pandantul lui românesc, „consolaţie”) este un deverbativ; verbul de la care derivă este uşor de găsit
şi nu provoacă nicio surpriză: consolari, „a consola”. Dacă mai facem însă un pas îndărăt în etimologia lui, dăm peste o întîmplare care, chiar
dacă nu e defel rară, merită un strop de zăbavă:
verbul simplu, fără preverb, solari, atestat încă
de la Plaut, ajunge să fie rar folosit în proza clasică, pierzînd teren în faţa compusului consolari
(da, compus, pentru că în latină se consideră
derivate doar rezultatele sufixării). Acest element de compunere, con- (cu varianta co-), are
şi o existenţă independentă: prepoziţia cum (da,
prepoziţie, chiar dacă uneori există ca postpoziţie, cum este, de pildă, în pax vobiscum), cu
varianta fonetică atestată în textele arhaice con.
Sensul este similar, pentru că deopotrivă prepoziţia şi preverbul trimit la o adunare, grupare,
reunire – în plan concret sau abstract. Poate că
solari li s-a părut latinilor prea neîncăpător pentru mîngîierea, alinarea pe care trebuia să o
numească, iar atunci sporul de o silabă şi, mai cu
seamă, cuprinderea amplă a lui con-/cum au dus
la înlocuirea – şi aproape uitarea – verbului simplu. În latina clasică circula şi deverbativul solacium (cu varianta poetică solamen): iarăşi, sensul este cam acelaşi („mîngîiere”, „consolare”;
dar şi „compensaţie”).
Nu fără legătură cu simţul lingvistic spontan
al anticilor, pe care îl invocăm adesea vorbind
despre etimologii populare, acestui verb consolari ajunge să i se opună desolare, denominativ
al lui solus, adjectiv moştenit în toate limbile
romanice, în afara românei. Pentru această aparentă pereche (con)solari/desolare, dă mărturie

glosa desolare, solacium auferre; i se poate
adăuga un fragment cu mult mai interesant, elaborat, bine strunit pe cele două coarde: Epistola
130 a lui Augustin, în paragraful al treilea: Dabo
illis solacium uerum, pacem super pacem, sine
quo solacio, quaecumque sunt terrena solacia,
magis in eis desolatio quam consolatio reperitur.
Istoria cuvîntului păleşte însă în faţa istoriei
termenului tehnic: consolaţia este un gen literar
ilustrat de texte celebre ale antichităţii, citite perpetuu, reluate, asumate, germinînd mirific în
epocile ulterioare. Cartea a doua a „Scrisorilor
către cei apropiaţi” (Epistolae familiares) compuse de Petrarca conţine mai multe asemenea
epistole consolatorii. Pentru a ne rezuma la un
singur exemplu, prima dintre ele (2.1) îi este
adresată episcopului de Cavaillon şi are trimiteri
explicite la două scrisori senecane (Ad Lucilium
63 şi 76); dincolo de citate, epistola ne aminteşte
viu „Consolaţia pentru Marcia”, a aceluiaşi
Seneca: cei doi destinatari, episcopul şi Marcia,
par să nu aibă nevoie de mîngîiere, pentru că
tăria lor de caracter îi face să suporte cu fermitate pierderea fratelui şi, respectiv, a fiului.
„Curajul tău ia acum de la mine uriaşa îndatorire
de a-ţi scrie”, îi spune Petrarca lui Philippus,
Cavallicensis epyscopus, ca un ecou al paragrafului senecan de deschidere: „Dacă nu aş şti,
Marcia, cît de mult te-ai îndepărtat de slăbiciunea inimii [...] nu aş îndrăzni să ies în întîmpinarea durerii tale”.
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ARTE

Marian Sorin RĂDULESCU

Gripa. Subiect gonflat și politizat până la exasperare, la scară planetară, vreme de (cel puțin) doi
ani. În filmul lui Kirill Serebrennikov, gripa e doar
pretextul pentru o călătorie în adâncul conștiinței
personajelor principale, ca o transpunere în
imagini a capitolului „Circe” din Ulise-le joycean.

neînțeles. Degeaba deduci, până la urmă, că seria
de orori e doar produsul unor minți înfierbântate de
gripă (sau de felurite forme de viruși ce cauzează
depresii extreme), că personajele nu săvârșesc, în
fond, nicio crimă. Impactul lor vizual e copleșitor,
profund disconfortant.

În 1984, când apărea Căința lui Tenghiz
Abuladze, critica îl prezenta drept un film despre
dezgroparea întreită a unui mort. Șase ani mai târziu, Scara lui Iui Iacob, de Adrian Lyne, a fost etichetat drept un film despre un supraviețuitor al războiului din Vietnam. Era mult mai convenabil așa.
Să fi scris că, în filmul lui Abuladze, dezgroparea
era doar imaginară (pentru că decedatul odihnea
bine-mersi într-un cavou, după ce fusese îngropat
cu toate onorurile), ori că, în filmul lui Lyne,
(aproape) totul se petrecea în mintea delirantă a
personajului principal (ce agonizează și apoi
moare), era prea puțin atrăgător pentru spectatori.
Nu altfel a fost comentat filmul lui Serebrennikov,
în care atrocitățile pe care și le închipuie Petrov și
fosta lui nevastă sunt prezentate drept realitate.

Există însă, în complicatul și – nu o dată – amuzantul film al lui Serebrennikov, destule tăceri și
chiar o anume tandrețe felliniană, ca un jind după
clipa cea repede a copilăriei – așa cum îl aflăm și
din versurile muzicilor heavy metal din coloana
sonoră. Petrov (mecanic și autor de benzi desenate
cu subiecte S.F.) retrăiește emoția primei sale întâlniri cu „Crăiasa Zăpezii”, la o serbare de Anul
Nou, când își duce fiul pre-adolescent la o festivitate asemănătoare. (Pentru o clipă, relația tată-fiu
din Petrov amintește de relația lui Berton cu fiul
său din Solaris-ul tarkovskian.) Spre final, în albnegru, se derulează un „film în film” despre cea
care întruchipase binecunoscutul personaj de basm
în anii ’70, când Petrov era copil. „Ești reală?”, o
întreabă acesta. „Da, sunt reală, iar tu ai acum
febră.” Schimbul de replici se reia peste patruzeci
de ani, când adultul de acum se închipuie copil.

Poate că – cine știe? – pe undeva au dreptate și
cei care-ți spun că a ucide cu gândul (sau cu vorba)
e tot fărădelege. Crimele pe care le vedem sunt
doar „imaginare”, dar privitorul trebuie să aibă
sensibilitatea tocită ca să nu fie impresionat de
rafala de gloanțe ce seceră niște oameni în costum
(politicieni despre care cineva, într-un autobuz,
spusese că – fără excepție – ar trebui împușcați)
sau de bibliotecara ce taie în carne vie (la propriu)
în dreapta și-n stânga și bate cu sânge rece (mărturisind nonșalant că a învățat să se bată din filme)
sau de felul în care un mecanic auto pasionat de
literatură își zboară creierii pentru că se consideră
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La Cannes 2021, Vladislav Opelyants a primit
premiul pentru imagine. Grafica genericului trimite la precedentul film al regizorului, electrizantul
Leto / O vară rock’n’roll, în care, de asemenea,
aflăm câteva plonjări în imaginar, însă într-un
număr invers proporțional cu onirismele tragicomice din Febra lui Petrov.
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Alex VASILIU

Până vom avea bucuria să deschidem prima carte
despre Radu Lupu, muzician de notorietate mondială intrat demult în legendă, plecat din viața pământeană la 17 aprilie 2022, rămâne mai întâi spre lectură cel mai recent volum dedicat lui Dinu Lipatti.
Dintre toți pianiștii români apreciați de critica și
publicul de peste hotarele țării, deocamdată nici
unul nu a atins echilibrul între valoarea profesionalartistică superlativă și ceea ce numim cu mare grijă
aură, așa cum l-au atins Dinu Lipatti și Radu Lupu.
Voi ordona acum impresii despre albumul Dinu
Lipatti. Muzicianul în imagini1 în primul rând pentru că trebuie să ne referim la personalitățile geniale
oricând, nu doar la aniversări și comemorări. În al
doilea rând, locul într-adevăr privilegiat al celor doi
interpreți în istoria modernă a artei sonore, în
memoria afectivă a celor care i-au cunoscut, i-au
ascultat aevea sau prin mijlocirea înregistrărilor,
impune definirea lor ca personalități în ceea ce i-a
apropiat, le-a asigurat individualitatea.
Primul motiv al relației mult timp afective a
muzicienilor față de Dinu Lipatti a fost valoarea sa
excepțională ca pianist și compozitor, revelată precoce. A debutat în 1933 la Ateneul Român din
București cu o lună înainte de a împlini 16 ani, dirijorul George Georgescu nu doar acceptând programarea sa în stagiunea imediat următoare, ci acordându-i de atunci adolescentului libertatea alegerii
lucrărilor pe care le-au interpretat împreună.
Evident, a fost un gest de respect și față de valoarea
profesională, prestigiul, intransigența profesoarei de
pian Florica Musicescu, care a refuzat orice ieșire în
public a adolescentului Lipatti (în pofida
insistențelor părinților lui), până ce i-a considerat
stadiul evolutiv potrivit aparițiilor scenice.
Respectul arătat foarte tânărului Lipatti de Mihail
Jora și Florica Musicescu, recunoscuți pentru valoarea ca profesori de compoziție și de pian, pentru
severitatea proverbială, prețuirea nedisimulată a lui
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George Enescu, aprecierea superlativă demonstrată
de reputatul pianist și pedagog în știința, în arta cântului pianistic Alfred Cortot, creșterea renumelui ca
interpret de profunzime, de virtuozitate a repertoriului clasic și romantic, celebritatea argumentată prin
discuri – totul a contribuit la impunerea în țară, în
Europa a unui muzician exceptional, de la care toată
lumea aștepta în continuare realizări artistice pe
măsură.
Relația afectivă s-a accentuat în perioada dinaintea sfârșitului său nedrept de timpuriu, la numai 33
de ani, posteritatea conferind numelui, personalității
lui Dinu Lipatti dimensiunile mitului. Fotografiile
au contribuit timp de decenii la perpetuarea unui
basm frumos, adevărat, cum puține sunt, datorită
semnului de egalitate ce apare foarte rar între om și
artist. Abia cine îi cunoaște biografia, îi citește cronicile publicate în presă, corespondența, este familiarizat cu universul său muzical și uman, poate
desluși prețiosul semn de egalitate.
Doar George Enescu, Dinu Lipatti și Constantin
Silvestri au parte de o bibliografie românească
bogată. Mulți creatori își așteaptă autorii de monografii, de cărți muzicologice, de publicistică. Sigur,
este de apreciat consecvența unor cercetători în
menținerea interesului profesioniștilor și publicului
pentru viața, pentru creația lui Lipatti. Un motiv în
plus pe plan românesc îl constituie posibilitatea
publicării acum necenzurată a informațiilor până în
1990 evitate, sau abia descoperite. Cum Dinu Lipatti
continuă să fascineze muzicologi și melomani din
tinerele generații, este de înțeles pasiunea, obstinația
cu care se caută în arhivele unor instituții și
colecționari acte, fotografii, înregistrări ale sale
rămase necunoscute public. Pe lângă reluarea datelor aflate demult în circulație, meritul noului volum
este aducerea la lumină a unor documente inedite, a
unor împrejurări ce au motivat nerealizarea proiectelor lui Lipatti, oferind în consecință alte explicații,
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ce surprind dar este bine să fie știute.
În afara informațiilor de dicționar bine cunoscute, volumul de publicistică probează cu argumente
noi, impresionante, pasiunea lui Dinu Lipatti pentru
arta fotografiei. Este un prim capitol de mare
atracție. Talentul portretistic, atenția deosebită acordată oricărei imagini personale ce putea ajunge
publică, stăpânirea perfectă a tehnicii developării iau pemis lui Lipatti să realizeze fotografii demne să
ajungă în sala de expoziție. Primul argument este
chiar autoportretul de pe coperta dintâi. Fiind atât de
grijuliu cu imaginea sa, compunând și acest cadru cu
evidentă meticulozitate în privința poziției sale față
de obiectiv, a raportului lumină-întuneric (dificil de
atins în cazul fotografiei alb-negru), Lipatti nu lasă
impresia că doar pozează. Îl vedem așa cum a fost:
de o seriozitate, cumințenie, sensibilitate și
înțelepciune uimitoare pentru vârsta sa, confirmând
mărturisirea mamei, care a reușit târziu să trezească
zâmbetul copilului, abia la vârsta de trei ani.
Seriozitatea se vădește în toate imaginile pe care și
le-a alcătuit, ori în care a fost surprins – împreună cu
dirijorii Hans von Benda și Paul Sacher, cu pianistul
George Enescu, regizându-și cadrele fotografice în
casa de vară de la Fundățeanca sau în camera de studiu. Până și în momentele de bucurie, având zâmbetul pe buze (alături de mama sa pe o bancă în grădina Boucicaut din Paris, împreună cu profesorul
Cortot, care l-a admirat atât de mult, la botezul fiicei
dirijorului Igor Markevich, în călătoria pe lacul
Thun, în plimbările montane) s-a păstrat seriozitatea
constitutivă – seriozitate accentuată în ultimele luni
de viață prin zâmbetul trist. Abia imaginile foarte
puține, acum ieșite la lumină, de pe singura peliculă
ce i-a memorat prezența în mișcare, înfățișează un
Lipatti fericit alături de soția sa Madeleine, cu chipul larg zâmbitor demn de un actor de cinema. Atât.
Iar cadrele fotografice de la ultimul recital
(Besançon, Franța, 16 septembrie 1950) revelează
ceea ce aș putea numi pasul ce i-a despărțit viața
muzicală pe pământ de viața eternă, pe care muzicianul avea să o înceapă foarte curând, la 2 decembrie.
Din seria informațiilor puțin cunoscute până
acum, semnificative pentru valoarea lui Dinu
Lipatti, rețin acordarea în 1942 de către Boris al IIIlea Unificatorul, Țarul Bulgariei, a ordinului Sf.
Alexandru, gradul al V-lea, distincție primită până
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atunci numai de regale Ferdinand I al României și de
prestigiosul om politic Nicolae Titulescu. În 1940,
când avea doar 23 de ani, Lipatti a primit și din partea autorității regale din România Medalia “Meritul
Cultural” clasa a II-a, apoi Ordinul „Meritul
Cultural” în grad de Cavaler, clasa a II-a acordate de
regele Mihai I. Superior medaliei, ordinul s-a acordat celor care “se disting prin cultură, fac fală
României și umanității prin opere de creație.”2
Dintre artiștii români apreciați la acest nivel, autorii
albumului îl numesc pe Constantin Brâncuși, onorat
în 1931.
Al treilea, cel mai consistent (31 de pagini) și cel
mai incitant capitol povestește în cuvinte puține,
măsurate, sprijinite pe documente, majoritatea
reproduse fotografic, odiseea înregistrărilor lui Dinu
Lipatti. Firească prin activitatea permanentă a doi
dintre autori – Ștefan Costache și Monica Isăcescu –
la Societatea Română de Radio, atenția acordată
imprimărilor se justifică prin dorința oricând admirabilă a profesioniștilor din domeniul muzical de a
descoperi noi mărturii ale artei interpretative purtând
amprenta
interpreților
excepționali.
Profesioniști ce activează ca istorici sau jurnaliști.
Așa cum s-a confirmat deseori, melomanul pasionat,
obsedat în sensul cel mai bun de o anumită personalitate creatoare, poate izbândi chiar mai mult decât
profesioniștii. Este cazul lui Mark Ainley, intens
preocupat de aproape trei decenii să găsească înregistrări realizate de Dinu Lipatti. Lui Ainlay i se
datorează apariția celor mai recente ediții discografice care poartă pe coperți numele pianistului.
În acest capitol se adună destule noutăți semnificative pentru muzicianul cercetat, pentru ceea ce se
poate numi industria difuzării și tezaurizării muzicii.
Mai întâi este infirmată ideea aflată mult timp în
circulație conform căreia Lipatti se ferea să înregistreze din reticență față de nivelul tehnic al aparaturii
epocii și din autoperfecționism. Dorința de a atinge
cotele cele mai înalte ale redării și interpretării textului muzical a fost reală, dar tocmai aceasta l-a
determinat să repete de multe imprimarea lucrărilor
până ce era mulțumit. Doar un exemplu îl constituie
seria de înregistrări ale coralului Jésus, que ma joie
demeure din Cantata nr. 147 de Johann Sebastian
Bach în aranjamentul pentru pian de Myra Hess. Din
cele șapte imprimări realizate în anul 1947, Lipatti a
ales-o pe ultima, publicată inițial de casa
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„Columbia” cu indicativele CZ 2.188 – LF 284, fața
A. Alte înregistrări oficiale au fost solicitări ale
radiodifuziunilor, casei de discuri „EMI”, sau personale, fără destinație publică. Descoperirea unor
benzi magnetice în arhivele posturilor de radio din
Elveția, Franța și Marea Britanie, în colecțiile soției
sale și ale unor melomani care i-au imprimat concertele transmise la radio revelează plăcerea lui Lipatti
de a cânta ascultat de microfoane. Fără îndoială,
incertitudinea efectului medicamentelor, apoi
conștiința sfârșitului apropiat au contribuit la preocuparea sa de a înregistra lucrări pentru pian solo,
mai ușor și mai ieftin de organizat. Exemplul cel
mai edificator, mai emoționant îl constituie sesiunile
din iulie 1950, când noul medicament adus din
America de Nord special pentru el, cortizonul, i-a
îndepărtat vremelnic suferințele, nutrindu-i
speranțele de însănătoșire.
Începută de soția lui Lipatti, Madeleine, după
dispariția muzicianului, acțiunea de recuperare spre
difuzare publică a înregistrărilor a fost îngreunată,
împiedicată uneori de legile statelor unde au fost
realizate, de dezinteresul, de nepriceperea unor
reprezentanți ai radiodifuziunilor, chiar de opoziția
lui Walter Legge, cunoscutul și influentul producător al casei de discuri „EMI”. Campania de valorificare a înregistrărilor lui Dinu Lipatti s-a concretizat
prin succese discografice răsunătoare, prin greșeli
flagrante, prin necunoașterea unor documente de
valoare excepțională. Nu atât unii colecționari care
au deținut și mai dețin astfel de documente au
fost/sunt vinovați că nu vor să le cedeze spre difuzare, ci însuși Legge, despre care s-a crezut multe
decenii că a făcut eforturi să-l imprime pe Lipatti în
ultimele luni de viață. Din documentele reproduse în
volumul Dinu Lipatti. Muzicianul în imagini, iese la
iveală și refuzul său inexplicabil de a organiza anumite ședințe de înregistrare, deși cunoștea verdictul
implacabil al medicilor. Citez mai întâi de la paginile 88-89:
Vânătoarea de înregistrări pierdute, condusă de
Legge și de văduva lui Lipatti, Madeleine – și
imaginați-vă ce însemna asta când nu exista internet -, are și ea o intrigă de roman polițist, pentru că
în arhivele radio se găseau prea puține imprimări,
iar colecționarii nu erau întotdeauna dispuși să
colaboreze. Unul din fani, posesor al unei prețioase
benzi cu o înregistrare făcută după o transmisiune
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radio în care Lipatti cânta un concert de Chopin, sa răzgândit și s-a retras din joc; în cele din urmă,
fără intenții rele, dar și fără să verifice informația,
„EMI” a scos o imprimare [disc] despre care se credea că ar fi fost a lui Lipatti – pentru ca, cincisprezece ani mai târziu, să se descopere că era vorba
despre o versiune de studio a unui alt pianist.3 Saga
concertului de Chopin a coincis cu descoperirea,
într-o arhivă radio, a unei benzi cu Concertul nr. 3
de Bartók, dar pentru că existau unele probleme
tehnice, iar dirijorul Paul Sacher nu era mulțumit
de interpretare, înregistrarea respectivă a fost, timp
de decenii, pur și simplu ignorată, inclusiv de cei
mai pasionați dintre colecționari. / Este surprinzător faptul că Legge nu a valorificat cele
douzecișicinci de minute de înregistrări de probă în
care Lipatti cânta cu violoncelistul Antonio Janigro
în 1947. Se știe că avea còpii în colecția personală,
la fel ca și Janigro, care a deplâns ocazia pierdută.4
La pagina 95 este reprodusă fișa tehnică a înregistrării din 24 mai 1947, în care s-au precizat durata
de 12 minute, prima parte din Sonata op. 69 în la
major, numele interpreților (Antonio Janigro și
Dinu Lipatti), numele compozitorului, Beethoven.
Însemnările de mână datate 5 octombrie 1949
demonstrează că nici după doi ani și cinci luni de la
efectuarea imprimării, când era limpede că sănătatea
lui Lipatti se afla în involuție, producătorul Walter
Legge nu a fost interesat să includă imprimările întro ediție comercială. La aceeași pagină 95 din album
sunt reproduse trei fețe de disc: pe eticheta celui deal doilea Dinu Lipatti a scris cu mâna sa (în afara
primei părți din Sonata de Beethoven): Andante en
ré majeur, Bach. CZX 223, iar pe eticheta celui deal treilea Le vol du Bourdois. Pièce en forme de
Habanere. CZK 226 – pe cele trei etichete adăugând
numele interpreților. Precizarea autorilor, fixată
între reproducerile fișei tehnice și a celor trei fețe de
disc, este liberă de orice comentarii:
Nu știm de ce aceste imprimări nu au fost scoase
pe piață în timpul vieții lui Lipatti, la fel cum nu se
explică nici de ce Walter Legge, producătorul lui
Lipatti, care avea câteva exemplare în colecția sa
privată, nu le-a făcut publice după moartea pianistului. Nici còpii al discurilor și nici banda master nu
există în arhivele „EMI”.5 Madeleine Lipatti avea,
așa cum s-a constatat după moartea sa, o serie de
discuri de șelac neoficiale – Concertul nr. 1 de Liszt
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într-o versiune din 1947 și difuzări radio ale unor
lucrări de Lipatti, de exemplu – iar în arhivele
„EMI” nu există nici un document care să indice că
ea și Legge ar fi vorbit vreodată despre aceste discuri.6,7
Documente între timp descoperite sau absența
unor înscrisuri oficiale contrazic afirmațiile lui
Walter Legge publicate în 1951 în prestigioasa
revistă „Gramophone”. Citez explicațiile autorilor
albumului, referitoare la înregistrările din 17 și 21
aprilie 1948 realizate la Londra de Lipatti pentru
casa de discuri „Columbia”:
În februarie 1948 , Walter Legge a făcut cunoscut,
într-un raport intern, că Lipatti își manifestase
intenția de a înregistra un concert de Beethoven. A
urmat o serie întreagă de note interne, în care se discuta care dintre cele cinci concerte ar fi fezabil și
când ar putea fi lansat pe piață. Sesiunea de înregistrări nu a mai avut loc – cel mai probabil din cauza
bolii lui Lipatti, iar nu, așa cum a spus Legge mai târziu, din cauza faptului că pianistul ar fi avut nevoie
de ani de studiu și de pregătire înainte de a se angaja
să înregistreze un concert de Beethoven.8 […]
Despre Walter Legge se spune, elogios, că a
făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i da lui
Lipatti cât mai multe șanse de a intra în studioul de
înregistrări, dar se pare că lucrurile nu stau tocmai
așa. Această notă din 1949 [reprodusă în album
lângă explicație] arată că Legge a refuzat o propunere de a face imprimări cu Lipatti în Elveția după
absența îndelungată (de mai mult de un an) a pianistului din viața muzicală londoneză. Bolnav,
Lipatti a trebuit să anuleze atât sesiunea de înregistrări programată în Abbey Road în noiembrie 1949
și destinată Concertului nr. 3 de Bartók și Valsurilor
de Chopin, cât și concertele londoneze din acea
perioadă.9
În alt document scris, din 21 februarie 1950,
adresat conducerii casei de discuri ‚Columbia’, Paul
Jecklin își manifesta entuziasmul în urma audiției
Concertului în mi minor pentru pian și orchestră de
Chopin interpretat de Dinu Lipatti la Zürich, recomandând urgența înregistrării acestui opus în
Elveția. În mod surprinzător, Walter Legge, foarte
bine informat, mai ales la acea dată, despre starea
sănătății muzicianului, nu a luat în considerație nici
acest apel... Abia în luna iulie 1950, alertat de medi-

cul personal al lui Lipatti, Henri Dubois-Ferrière,
Legge a organizat ultimele înregistrări. Dar o serie
de ocazii potrivite spre a se îmbogăți discografia
pianistului au fost ratate, cea mai gravă constituind
tratarea cu indiferență a unor imprimări existente.
Epopeea discografiei lui Dinu Lipatti include
eforturile reușite ale lui Mark Ainley de a căuta înregistrări, de a convinge colecționarii să le ofere spre
publicare, eforturi îndreptate spre orice fel de documente privitoare la marele pianist. Din această epopee trebuie reținută munca extrem de riguroasă,
bazată pe tehnica digitală performantă a zilelor
noastre, muncă prin care înregistrările realizate
inițial pe discuri de acetat, de ebonită și de vinil au
fost/sunt eliberate cât mai mult posibil de
imperfecțiunile și defecțiunile adunate în timp. Se
precizează imprimările bănuite că ar mai exista, sau
localizate cu certitudine, imprimări ce pot îmbogăți
fondul documentar inestimabil rămas de la Dinu
Lipatti. Acest capitol, ca de altfel, întregul text, se
citește ca un roman de suspens, actualizat până în
2020, anul publicării prezentului album. Astfel se
dovedește actualitatea subiectului Lipatti, subiect pe
care, după Dragoș Tănăsescu, Grigore Bârgăuanu și
alți cercetători români, echipa Ștefan Costache –
Monica Isăcescu – Orlando Murrin – Mark Ainley la tratat cu pasiunea, respectul și profesionalismul
cuvenit.
Note:
1. Autori Ștefan Costache, Monica Isăcescu, Orlando
Murrin, Mark Ainley – Editura Institutului Cultural
Român, 2020.
2. Op. cit., p. 23.
3. Halina Czerny Stefaṅska.
4. Din păcate, lipsa de scrupulozitate poate fi întâlnită
și la instituții prestigioase din lume: pentru înregistrările cu
Janigro, realizate în studioul din Zürich pentru casa de discuri EMI, nu există nici un act despre modalitatea de
desfășurare, despre scopul acelor sesiuni... Și mai gravă a
fost pierderea din arhiva Radiodifuziunii Române a unor
imprimări.
5. Op. cit., p. 95.
6. Absența subiectului din convorbirile și
corespondența celor doi nu poate fi imputată soției pianistului, care a dorit mereu să ofere spre difuzare înregistrările
lui Lipatti.
7. Op. cit., p. 88-89.
8. Op. cit., p. 98.
9. Op. cit., p. 101.
ARTE
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Serbările de la Putna (1871) și Beilic (1875),
ediție îngrijită de Mircea Platon, editor: Cassian
Maria Spiridon, Timpul, Iași, 2022, 246 p.
În cadrul zilelor „Convorbiri
literare”, în fiecare an redacția
înțelege să omagieze pe înaintașii
noștri printr-o serie de cărți care să
reamintească generațiilor actuale
făptuirile lor. Anul acesta, între
aceste cărți, într-o colecție intitulată „Diplomație culturală la
Convorbiri literare”, a apărut
volumul Serbările de la Putna (1871) și Beilic
(1875).
De ce acest titlu? „Vreme trece, vreme vine”,
multe lucruri se schimbă în lume, dar noi credem că,
indiferent de felul în care se „vede” astăzi „istoria”,
asta nu înseamnă că trebuie să uităm cine suntem și
cine au fost și ce au făptuit înaintații noștri pentru ca
noi să ajungem aici. Astfel, spun colegii care semnează în această carte: „Un moment important în afirmarea unității naționale a românilor din toate ținuturile
românești a fost Serbarea de la Putna din 1871”
(C.M. Spiridon) „La Iași, la 1 Octombrie 1875, s-a
comemorat exact această răpire a Bucovinei de către
austrieci. Data de 1 Octombrie a fost aleasă «în amintirea Domnitorului Moldovei Grigorie Ghica, ucis în
Beilic în aceeași zi la anul 1875»” (M. Platon)
(Cititorii vor vedea într-un text din carte, cum se
spune că la această manifestare de fapt, având de
acum statul nostru național (care nu peste multă
vreme își va dobândi și independența), s-au spus
multe dintre lucrurile care nu puteau fi spuse la
Putna, și românii priveau de acum altfel situația țării.)
„...pelerinajele la locurile de amintire istorică pe care
le are Iașul au făcut legătura directă cu Ștefan cel
mare al Putnei din 1871, cu Grigore Ghica de la
Beilicul din 1875, cu mormintele culturii române de
la Eternitatea, cu Tătărașii și bibliotecile de întărire a
neamului” (L. Papuc, 72).
Este de folos cititorului pentru a înțelege mai bine
ce anume și-a propus această carte să îi detaliem
structura: Partea I – Putna (C.M. Spiridon, Serbarea
de la Putna – 150 de ani, Liviu Papuc, Putna 1871),
Partea a II-a – Iași, Beilic 1875 și după (M. Platon –
Putna 1871 – Iași, Beilic, 1875, *** stihuirea
Domnului Ghica Voevod, M. Kogălniceanu, Răpirea
Bucovinei, N. Gane, D. Petrino, Serbarea comemoraCONVORBIRI LITERARE
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tivă pentru moartea Domnului Grigorie Ghica
Voievod, N. Ionescu, Răpirea Bucovinei și uciderea
lui Grigorie Ghika. Solemnitatea de la 1 Octombrie,
Iraclie Porumbescu, Din Bucovina. În ziua Sântului
M.M. Dimitrie 1875, ***, Preludii și concluzii ziaristice, Petru V. Grigoriu, Corespondență din Iași –
1877 octombrie 7/ 19, Iacob Negruzzi, Cântecul sau
„stihuirea” lui Grigorie Ghica Vodă), Anexa I –
Actele autentice, extract dintr-un tractat secret dintre
Austria și Poartă, Anexa II – Bonifaciu Florescu,
Răpirea Bucovinei.
Se vorbește azi frumos, uneori folosindu-se
cuvinte „împrumutate” de la înainte mergători, despre „proiecte de țară”, dar fie și la o repede privire
vezi cum arată de fapt lucrurile, cât de „prioritare”
sunt sănătatea, educația, „independența energetică” și
toate celelalte soiuri de „independențe” clamate de
către unii sus-puși care e greu de crezut că se mai
gândesc la lucruri ca acestea despre care se vorbește
în această carte. Nu ar fi rău nici, înainte de a semna
vreun tratat ale cărui prevederi le cântăresc sau nu așa
cum se cuvine, să citească, de pildă, și actele din
Anexa I, traduse de Mihail Kogălniceanu. Și, pentru
fiecare dintre noi, „Poate că n-ar fi rău să reîncepem
să ascultăm de bătrânii noștri. Ei au ridicat din
genunchi o țară. Și ne-au explicat clar și răspicat cum
se poate face acest lucru”. (M. Platon) Astfel, spune
Iacob Negruzzi (p. 97), „În acest chip ne vom reîmbărbăta pe noi înșine și Românii din toate provinciile
vor vedea că nu suntem nepăsători, nici către bărbații
ce au binemeritat de patrie, nici către trecutul nostru”
(întâi în C.L., an VIII, nr. 11, 1875, reluat apoi în
„Curierul de Iassi”, „Curierul. Foaia intereselor generale (Balassan”, Iași)”.
Așadar, semnalăm cititorilor noștri, succint, în
tonul rubricii, dar și ca un îndemn la lectură, această
nouă carte apărută la „Convorbiri literare” despre un
domnitor care asasinat pentru că s-a opus trunchierii
Țării, despre oameni care au crezut în națiune, în
poporul român și au arătat asta prin faptele lor, drept
pentru care considerăm că aceste lucruri trebuie readuse în atenția generațiilor de azi. Poate că, citind și
aceste pagini, și altele de acest fel, gândindu-se la
acești oameni cari au fost și cei care sunt azi, se vor
întreba, aidoma lui Mircea Platon (p. 75), „de ce elitele noastre actuale fac, punct cu punct, exact opusul?
Ce credeți că se întâmplă? Unde credeți că va ajunge
națiunea română în acest fel?”
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Aurora Ciucă, Vespasian V. Pella și idealul păcii
prin drept, Editura Lumen, Iași, 2019, 106 p.
Câteva luni în urmă scriam
despre o carte îngrijită de Miruna
Mureșanu
Ionescu,
despre
Octavian Ionescu absolvent al
facultăților de Drept și de
Filosofie la Iași, doctor în drept al
Universității din Paris ș.a., care,
după venirea comunismului a avut
o soartă ingrată și, din păcate,
după revoluție, s-a „înscris” în lunga listă a marilor
oameni ai noștri ale căror merite, a căror activitate
este puțin spre deloc amintită/ cunoscută.
Un alt personaj cvasi-necunoscut (poate că nu
doar) publicului larg de la noi este Vespasian V. Pella
(1897 – 1952), absolvent de Drept tot la Iași, cu un
doctorat la Paris cu teza Des incapacités résultant des
condamnations pénales en droit international.
Cu o carte de vizită impresionantă, autor al mai
multor cărți de specialitate de interes în epocă, fost
președinte al Asociației Internaționale de Drept
Penal, Vespasian V. Pella a fost „inițiatorul unui grandios proiect reformator al dreptului internațional”,
pledând în cele mai importante foruri europene ale
vremii. „A creionat o primă definiție a agresiunii, a
propus soluții pentru reprimarea pirateriei, a terorismului, a genocidului, a susținut construcția europeană, unificarea dreptului internațional și crearea unei
instanțe penale internaționale” (Aurora Ciucă) De altfel, în 1927 publica la Paris Projet du Statut d’une
Court criminelle internationale. Între preocupările
sale au fost și libertatea de comunicare, libertatea
presei, legea presei.
În această carte-album, în care informațiile sunt
însoțite de un bogat material iconografic, Aurora
Ciucă prezintă viața și activitatea lui Vespasian V.
Pella, care, între altele, a fost delegat al României la
conferințele Uniunii Interparlamentare, reprezentantul țării la Societatea Națiunilor, membru în diverse
comisii și comitete internaționale importante, diplomat/ ambasador al României ș.a. O medalie importantă pentru „Drept internațional” (a fost primul care
a primit-o) îi poartă numele și a fost decernată unor
personalități importante din domeniu.
Cartea are două părți: I. Fotografii și documente
inedite, II. Vespasian V. Pella în galeria marilor juriști
ai lumii, în final fiind Note și Surse documentare și
fotografice.
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Avem „restanțe” majore în a valorifica nu numai
literatura exilului (s-au făcut pași, dar încă mai este
de străbătut un drum lung), ci și în a re-aduce în
atenție „poveștile” de viață ale acelor oameni al căror
nume este rostit cu respect în diverse locuri de pe planetă în timp ce la noi în țară sunt cvasi-uitate și
aproape deloc cunoscute. Și de aceea, în bunul obicei
al meu și al revistei „Convorbiri literare”, de câte ori
avem ocazia semnalăm apariția unor cărți cum este
aceasta a Aurorei Ciucă.
O carte frumoasă, despre un om de seamă al
Iașului, al României, despre un nume important în
Dreptul național și european.
Trandafir G. Djuvara, Misiunile mele diplomatice. Belgrad – Sofia – Constantinopol – GalațiBruxelles – Le Havre – Luxemburg – Atena, (18871925), traducere și postfață de Andrei-Alexandru
Căpușan, prefață de Victor Bérard, cuvânt înainte la
ediția română: Neagu Djuvara, Institutul European,
Iași, 2009, 274 p.
După 48 de ani de carieră
diplomatică, întreruptă însă timp
de cca. un deceniu ca urmare a
unei „aventuri”, despre care
povestește în paginile de început
nepotul său, Neagu Djuvara,
Trandafir Djuvara, unul dintre
diplomații importanți în epocă ai
României, a decis să își publice
memoriile, cu „sentimentul de a fi spus în orice
împrejurare adevărul gol-goluț”. Aceste pagini fuseseră publicate, înainte de fi strânse în volum, în
„Revue de Sciences Politiques” la Paris, între 19281930. În 1930 a apărut volumul în ediția franceză
după care a fost făcută această traducere, Mes missions diplomatique, Belgrad-Sofia-ConstantinopolGalați-Bruxelles-Le
Havre-Luxemburg-Atena,
(1887-1925), Librairie Felix Alcan, Paris, 1930,
prefața fiind semnată de Victor Bérard.
Bérard era el însuși un cunoscător al zonei, publicase mai multe cărți, și ele de interes, despre situația
din regiune, între care La Turquie et l’hellénisme contemporain; La Macédoine: Hellènes. Bulgares.
Valaques. Albanais. Autrichiens. Serbs.
Sunt multe, foarte multe detalii pe care le relevă
diplomatul în această carte, tradusă la atâția ani de la
apariția ei în franceză. Multe s-au schimbat de atunci,
în ce ne privește, multe doar s-au „nuanțat”. De pildă
CONVORBIRI LITERARE

nu pare să mai țină minte cineva cele scrise de diplomat: „Să ne obicinuim cu ideia ca România nu se marginesce cu Dunărea, Prutul și Carpații. Nu-i uitați, și
reamintiți copiilor voștrii asemenea, că pe malurile
Tisei și ale Nistrului, la póalele Balcanilor, de-alungul
Pindului și până pe țermurile mărei Negre și a
Adriaticei sunt presărați frați de ai noștrii de sânge”.
Altele, însă, în ce privește jocurile de interese ale unor
vecini ai noștri mai apropiați sau mai depărtați nu doar
s-au „nuanțat”. De interes sunt cele notate despre bulgari, sârbi, turci, germani ș.a., și, nu în ultimul rând
despre ruși, și politica/ interesele/ atitudinea lor față
de români. Mă gândesc de pildă la ce scria diplomatul
despre Pierre Loti, care cita vorbele unui „mare om de
stat român (probabil Take Ionescu), adresate lui Louis
Barthou”, despre cum s-au comportat unele popoare,
cu care și azi avem de a face, cu românii.
Sunt pagini scrise de un diplomat cu o activitate
îndelungată, experimentat, a cărui carieră a început
chiar din primul an când am avut reprezentanțe diplomatice ca stat independent. Acesta a activat într-o
epocă tulbure și cu destule probleme și pentru țara
noastră. Notele explicative sunt bine venite pentru
mai limpedea înțelegere a textului, dat fiind că sunt
multe personaje cu un rol sau altul în epocă, multe
aspecte care țin și de culise și de cadrul mai larg, istoric, în parte cunoscut ș.a.
Mi-am propus doar ca, ținând cont de specificul
rubricii, să semnalez această carte, care, aidoma altora care vorbesc despre o epocă despre care pare că tot
mai puțini au curiozitatea să mai afle câte ceva, să
mai citească (deși am avea multe de învățat și azi și
despre cum se face politica la „Marile Puteri”, despre
prieteni și despre așa-ziși prieteni, și despre țări care
își știu cel mai bine propriul interes în timp ce impun
altora „corectitudine politică” ș.a.), în speranța că voi
atrage, și astfel, atenția asupra ei.
Mihai Maxim, Brăila 1711. Noi documente otomane, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2011,
122 p.
Mihai
Maxim
(1943,
Vorniceni, Botoșani – 2017), a
absolvit liceul și facultatea la Iași,
specializându-se apoi în studii
orientale, osmanistică. A fost visiting profesor la Columbia
University, predând apoi la
universitățile din Istanbul și
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Veneția. Membru de onoare al Academiei turce, a fost
un nume în domeniul relațiilor româno-otomane,
având peste 130 de titluri publicate, unele de referință
în domeniu.
Vom semnala, succint, pentru publicul interesat,
câteva dintre cărțile sale, începând cu Brăila 1711. Noi
documente otomane, „prima (micro)monografie consacrată Brăilei otomane și bazată aproape exclusiv pe
noi documente turcești de arhivă” (M. Maxim), publicată cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la apariția primei cărți dedicate acestui oraș în străinătate.
Structura cărții (după Cuvânt înainte): Partea I –
Brăila otomană la cumpăna secolelor XVII-XVIII,
Partea a II-a – Brăilenii și campania de la Prut 1711,
Încheiere, Fotocopii după documente din Arhiva otomană (BOA) din Istanbul, fondul A.DVN, Ilustrații.
Materiale de secol XVIII din Muzeul Brăilei.
Sunt în carte o serie de aspecte dedicate poate cu
precădere specialiștilor, dar cel puțin o parte dintre
acestea pot fi de interes și pentru alte categorii de cititori. De pildă, în genere sunt, în multe manuale/ cărți
de specialitate ale noastre se foloseau înainte o serie de
informații, titulaturi ș.a. asupra cărora, în timp, s-a limpezit imaginea, clarificându-se o serie de aspecte. Așa,
de exemplu, se folosea și pentru Brăila, inadecvat, cum
arată Mihai Maxim pe baza documentelor otomane,
termenul de „raia” (care a început să fie folosit/ preluat
de la Neculce). În fapt, orașul, cetatea (iskele) și satele
arondate compuneau „un complex administrativ-militar numit kaza-ua Brăilei”.
Sunt prezentate diverse documente (autorul amintind că în Arhivele Otomane se regăsesc plângeri/
șikāyet, memorii/ arz-uri, ș.a.) privind „Brăila 1711”,
anume „preliminare, circumstanțe, desfășurări politico-militare”, diverse aspecte, întâmplări din viața
socială, o serie de urmări ale „campaniei de la Prut”/
Prut seferi sau ale „campaniei moscovite”/ Moskov
seferi din 1711. Toate, subliniază autorul, sunt „documente oficiale de primă mână” provenind „de la cel
mai abilitate autorități ale statului otoman”.
O lectură interesantă despre Brăila, oraș care
fusese anexată imperiului de către sultanul
Suleyman, „în intervalul dintre 1538-1542”. O carte
scrisă de o autoritate în domeniu, cu detalii diverse,
parte puțin spre deloc cunoscute, care pot ajuta cititorul interesat să-și facă o imagine mai limpede a vieții
din „Brăila otomană” a acelui an 1711.
Marius CHELARU
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Ioan HOLBAN
Remarcabilă este forţa prozei lui Mircea Aanei
din Potecile primăverii, Floare de noiembrie, Unde-i
tinereţea mea?..., Paharul singurătăţii, Ultima scrisoare şi, acum, în urmă, Mama fetiţei din flori
(Editura Timpul, 2022) de a prezentifica un spaţiu
social şi comunitatea acestuia prin explorarea în amănunt a psihologiei unor personaje care locuiesc acolo;
în cea mai recentă carte, de pildă, destinul unor generaţii de femei, mamă şi fiică, Lina Lăstun şi Oltiţa
Asandei, expun satul românesc din vechiul regim
(întrucît s-a schimbat el, azi, oare?), fixat, undeva, în
nord, Boroaia, Fălticeni, Suceava fiind evocate în
naraţiune, dar fără a avea, neapărat, o importanță
referenţială: ţăranul lui Mircea Aanei este acela
„generic”, din toate satele unde trăia/ trăieşte peste
cincizeci la sută din populaţia României. Mama fetiţei din flori este o carte de o tristeţe adîncă; nu atît
subiectul sugerat de titlu – fetiţa nu e tocmai din flori,
totul a fost o vorbă uitată pe culoarul unei clinici
ginecologice –, cît, mai ales, detaliile existenţei personajului într-o atmosferă încordată, traumatizată de
un tată beţiv, violent, care spune, nu o dată, că fetiţa
e un copil nedorit în familie: și are grijă ca aceste
vorbe să se audă bine, pe canalul unor energii negative în focarul cărora creşte copilul ce învaţă repede
că viaţa asupreşte oamenii, îi înrăieşte: „Da, scrie
protagonista într-un jurnal intim, am fost stresată
toată copilăria mea de atmosfera neguroasă din familie; certuri, reproşuri, ţipete, înjurături, bătăi, refugiul
mamei la vecini sau la părinţii ei... Toate acestea mau afectat profund şi m-au urmărit pînă şi în anii de
facultate. Mă mir şi acum ce tărie sufletească a avut
maică-mea de a rezistat atît amar de vreme alături de
o persoană brutală ca taică-meu. Sunt convinsă, că la iubit enorm, mai ales în primii ani de căsnicie, altfel
nu pot pricepe de ce nu l-a părăsit. În schimb, el nu
părea s-o iubească. Nu l-am văzut vreodată s-o mîngîie, s-o cuprindă, să-i facă unele complimente. Îi
zicea «Oltea», susţinînd că aşa e numele ei corect şi
nu «Oltiţa», cum era trecut în buletinul de identitate
şi cum îi spunea toată lumea. Cred că mama, în adîncul fiinţei sale, ne-a iubit mult şi pe noi copiii, şi n-a
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lăsat-o inima să ne lipsească de tatăl nostru, aşa rău
cum era, care ne oferea totuşi siguranţa unei vieţi
îndestulate şi suport financiar pentru studii”. Ce ar
spune aprigele susţinătoare ale feminismului în faţa
unei asemenea situaţii „de manual”?
Pentru personajele din Mama fetiţei din flori, casa
nu e acasa, ci un loc „întunecos şi turbulent”, purtînd
complexul intrusului, al copilului din flori: sîntem departe de vîrsta de aur, de „raiul copilăriei” din atîtea
alte romane şi autobiografii literare: „N-am ştiut,
scrie personajul în acelaşi jurnal, „preluat” de autor,
confirmînd o convenţie epică de lungă tradiţie în vîrsta modernă a literaturii, decît din cărţi şi de la alte
fete ce înseamnă «raiul copilăriei”. Pentru mine, acei
ani fragezi au fost un calvar, cu întreruperi mai mari
sau mai mici, şi nu-mi face deloc bine să-i rememorez. Prea au fost zbuciumaţi, prea adesea am suferit
şocuri emoţionale, prea multe nedreptăţi, scandaluri,
spaime şi înjosiri mi-au tulburat apele sufletului...”.
Cuplul erotic începe cu „posesii animalice” şi se termină în „slugărit”, copilăria e aceeaşi („Rămasă orfană de la şase anişori, avusese parte de o mamă vitregă
care o trata cu răceală şi asprime, iar tatăl său îi pusese sapa în pîini de la şapte ani şi nu-i arătase prea
multă dragoste părintească. Copilăria şi adolescenţa
ei au însemnat trudă, lipsuri şi zbucium...”), părinţii
au influenţe malefice asupra copiilor („în mod cert,
tatăl meu mi-a influenţat în rău viaţa. Pe lîngă toate
necazurile pe care mi le-a provocat în copilărie şi în
adolescenţă, a jucat un rol esenţial în alegerea viitorului meu soţ. Eşecul căsniciei mele, pe care l-am
resinţit după cîţiva ani de la nuntă, i se datorează în
mare parte şi lui”), convieţuirea e falsă, „searbădă,
golită de sens”, în două vieţi paralele; aceştia sînt
oamenii care, adesea, îşi topesc existenţa, pentru zeci
de ani, într-o poveste tristă: bărbatul vine bine
„aghezmuit” de la cîrciuma din sat, ia un retevei şi îşi
loveşte zdravăn soţia, îi altoieşte, cu aceeaşi rîvnă, şi
pe copii, femeia fuge la părinţi, aceştia o mîngîie şi-i
spun „mai bine te întorci acasă, nu poţi să laşi copiiifără tată!”, iar, de a doua zi, povestea se repetă. Iată:
„Pe atunci, în comuna noastră, exista această
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mentalitate învechită: mai bine să rabzi în tăcere toate
suferinţele din casa ta decît să te faci de rîsul lumii
despărţindu-te de soţ sau de soţie. Eu am preluat de la
părinţi această idee greşită şi, din păcate, am aplicato în viaţa mea conjugală”. Acestea sînt mentalitățile,
iar promiscuitatea în care se lasă cuprins personajul e
a întregii comunităţi: „În plus, lumea satului se bălăcea într-o promiscuitate mult mai vizibilă decît în
părţile noastre. Nu considera nimeni că se oprea soarele pe cer dacă pe o femeie o prinsese bărbatul cu
amantul în pat, dacă cineva se încurcase cu o fată şi o
lăsase gravidă sau dacă, doi amanţi se luaseră la bătaie pentru aceeaşi iubită”. Femeile satului lui Mircea
Aanei trăiesc în „dictaturi conjugale”, în „mlaştina
unei gospodării blestemate”, urmînd un calendar al
suferinţelor de tot felul: „Viaţa mea conjugală a fost
un şir de necazuri, griji, îmbolnăviri, nopţi nedormite,
suferinţe fizice şi morale, pricinuite de Tinu. Cu toate
acestea, am avut tăria să mă achit cu demnitate de
datoria de soţie, noră, mamă, bunică şi, nu în ultimul
rînd, învăţătoare. Am dat tot ce am avut mai bun:

putere, tinereţe, frumuseţe, dragoste pentru cei din
preajma mea. Acum am îmbătrînit, puterile mi-au slăbit şi mi-au rămas doar amintirile drept alinare. La ce
bun să mai trăiesc dacă nu mai pot munci? Decît să
fiu o povară pentru ai mei, cărora le vine greu să mă
îngrijească, mai bine să mă strîngă Dumnezeu din
lumea aceasta în care m-am simţit pedepsită de o
forţă nevăzută, iar în prezent, mi se pare adesea că
abia mai sunt tolerată. Eu atît am putut face cu viaţa
mea, poate că urmaşii vor avea mai multe realizări.
Eu mi-am terminat, în mare, misiunea pe acest
pămînt. Cînd voi pleca, nu ştiu cine va plînge după
mine sau cine va ofta uşurat că a scăpat de o grijă în
plus...”.
Acesta este „testamentul” unui personaj emblematic, în notaţiile unui jurnal intim unde importantă
e sinceritatea şi în patetismul unor scrisori către cei
care contează, copii şi nepoţi. Mama fetiței din flori
este romanul unui autor care ştie să se (re)inventeze
cu fiecare nouă poveste rostogolită în cărţile sale.

Adrian Dinu RACHIERU
Cu o carieră militară în spate (colonel), absolvent
al Facultății de Drept, devenit detectiv particular,
chiar Senior detectiv (din 2017), expert în criminologie, Iosif Roca, trecut prin grele încercări și izbăvit
sub pavăză divină (v. Călăuza, 2016) are, ca prozator,
un palmares impresionant și variat. Romanul din
urmă, Serafina, din zori până în amurg (ePublishers,
2022), dedicat mamei („după o sută de ani de la
naștere”), aduce în atenție, alături de alte titluri, deja
apărute, satul natal (Faraoani), fiind, cum bine spunea Cezarina Adamescu, prefațatoarea lui, „un roman
memorialistic”.
Gen ospitalier, romanul este, se știe, primitor și
îngăduitor. Poposind asupra textelor sacre, vindecat
miraculos, Iosif Roca trăiește „viața ca dar”; poate fi
Omul care aprinde lumina (2019), îl putem găsi în
diverse antologii, este, categoric, un meditativ, ispitit
și de eseistică. Închipuind / deschizând o trilogie,
Serafina, din zori până în amurg a fost un proiect
care l-a chinuit. A trudit doi ani „retrăind” viața
mamei și a cunoscut frământări (recunoscute) legate
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de publicarea cărții. Este, în fond, o poveste de
viață, reconstituind arborele genealogic al familiei,
plecând de la străbuni (neamul Cotior). Dar și o
istorie a satului (al cărui cetățean de onoare este),
plonjând într-o lume/ atmosferă aproape magică
(datini, comori, blesteme), cu un deal personificat
(Mamelonul), protector al justiției divine.
Însuflețind personajele în aluatul textual, cu alertețe
reportericească, prozatorul descinde în vechea vatră
a faraoanenilor, ascultând Glasul memoriei. Fluxul
mărturisitor, dens prin carnația evenimentelor, are,
inevitabil, intarsii biografice. Și impresionează prin
viteză narativă, sfidând cumva convențiile
romanești, înțelegând romanul ca „gen tărăgănat”.
Reînviind memoria, cu tușe reflexive și transfigurări ficționale, Iosif Roca re-face o lume. Din
care se ițesc poveștile Tatei și, luminoasă, figura
Mamei (văduvă, tăcută și răbdătoare, având toate
ale casei în seama ei). Serafina, aflăm, nu era o
femeie oarecare. Însoțindu-se cu Mihai Roca din
Lerand, Serafina Cotior va trăi un calvar în casa
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socrilor, suportând și răutatea surorilor lui Mihai.
Dar tăria și lupta ei se reazemă pe credința în
Dumnezeu, căutând răspunsuri în Cartea Sfântă.
Credincioasă și muncitoare, fidelă Evangheliei își
va proteja, depășind toate potrivniciile, copiii,
știind, alături de Mihai, că viitorul lor este
învățătura, într-ajutorându-se. Vin, însă, vremuri
grele: războiul foametea, reformele, înființarea
colectivei, prigoana credincioșilor. Sunt zile „fără
vești” (Mihai, prizonier la Odessa), doar la poalele
Mamelonului, cu luminile lui umblătoare, aflânduși alinarea. Întărită și înseninată prin biserică. Apoi
căsătoria cu Martin, păstrându-și chipul îngeresc și
credința catolică a neamului de ceangăi. Pătrundem
în atmosfera epocii, cu represaliile ofițerului
Ifrimovici, fost revizor școlar, secondat de Ilieș,
zeloși activiști ai noului regim. Se perindă numeroase personaje, construite din / prin gândurile lor;
și peste caruselul evenimentelor veghează, ca reper
sacru, Mamelonul (Dealul Sfânt), alături de necazurile și bucuriile oamenilor. Țesând, din poveștile
bătrânilor, istoria satului (ca istorie vie), Iosif Roca
ne dezvăluie, într-un cod nescris, cu arhaismele de
rigoare și formulele consacrate, rânduielile vechi,
din „vremuri apuse”: ritualul iertăciunii, a botezului, tihna și evlavia sătenilor, „cumințenia sacră”
peste care se revarsă, nemilos, vitregiile Istoriei.
Un puternic filon narativ privește familia Cotior,
trăind sub povara blestemului (ca „taină ascunsă”
lungă vreme). Apriga dușmănie a fraților, un Ianuș
(Ianoș), împărțit și un Martin, prietenos, trăitori în
aceeași curte, cunoaște certuri, încăierări, răfuieli,
morți năprasnice. Dihonia și invidia, o grea pizmă,
transmisă de la mamă (Magda) la fiică (Marta)
înseamnă o ștafetă a răului, urând cu patimă, până
la „dezlegarea de mânie”. Chinuită de visecoșmaruri, stăpânită de „gândurile Deavolului”,
acuzând ispita comorii și povara relelor, dar și blestemul căutării ei (odată cu dezgroparea potirului de
către Marghita), Marta-aleasa, dedată, și ea, la vrăjitorii, folosește „timpul ei”, clocind planuri de răzbunare, „ajutată” de țiganca Arginta. Sunt pagini
memorabile, iscate de „zvonul comorii”, sub pecetea blestemului și a nenorocirilor lăcomiei, cu morți
în serie și tăierea nucului, ca gest simbolic.
Suverană, domnind peste avalanșa întâmplărilor, Serafina este personajul tutelar al romanului.
Unii comentatori au văzut Mamelonul drept perso188

najul central (poate va fi, din perspectiva trilogiei).
Aici, însă, Serafina, aflând în credință singura mângâiere, eliberată de gânduri, ieșind din nevolnicii,
înmulțește talanții vieții. Își cercetează cugetul, se
asigură că rozariul e la locul lui, trăiește durerea de
mamă când fiul cel mare se prăpădește. Și se
pregătește de marea călătorie, „spre brațele de lumină în care se odihnesc bunii ei”, încredințând
urmașilor mărturia sa, scrisă cu creion chimic:
Blestemul comorii și nenorocirile lăcomiei.
Sperând că acea coală de hârtie, făcută sul, pusă cu
grijă într-un tub păstrat cu sfințenie va fi descoperită cândva. Fiindcă Spiritul Serafinei, protejând casa
și curtea, rămâne, asigurând „puterea urmașilor”.
Iosif Roca, bine documentat, s-a încumetat să-i
parcurgă viața „din zori până în amurg”, interogând
un veac tumultuos, tulburând ritmurile unui sat
ancestral, cu datini înveșnicite, având ca sprijin doi
piloni de neclintit: graiul și biserica. Descoperind la
tot pasul „urmele luminoase” ale trecerii prin viață
a Serafinei, femeia cu nume de înger. Iar tăierea
Nucului cel Mare, copac mistic și martor mut al atâtor întâmplări, dezvăluie secretul atâtor morți,
scoțând la iveală potirul; adică blestemul aurului.
Lăstarii iviți după moartea acestui simbol vegetal
anunță „vara vieții”. Ar fi, desigur, exagerat să spunem că, implicat emoțional, Iosif Roca redă „magistral” o lume apusă (cf. Cezarina Adamescu). Dar o
face cu har și credincioșie, cu infuzie spirituală,
dovedindu-se un condei exersat, narând vitezist,
uneori neglijent, în contexte largi și în cheie realistă, meandrele unei vieți: cea a Serafinei, răzbind „cu
orice preț lumesc”. Și dacă protagonista cărții,
făcând muncă de bărbat, cunoscând minuni „care au
întărit-o”, își propusese să povestească cândva,
cuiva, chinuita sa viață, iată că fiul și-a înfrânt
temerile, izvodind Cartea Serafinei, femeia din
Faraoani, Mama-Cunegunda. Lăsând celor ce vor
veni îndemnul credinței, doar acolo aflând „tăria și
lupta”, Serafina devine, în ochii autorului, „un simbol al mamelor și fiicelor Evei”, anunțând, pe
făgașul reușitelor anterioare, un proiect ambițios.
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Teodor PRACSIU
Până acum, având ca reper temporal un deceniu (20122022), Marinel Gîlcă a demonstrat o fixație predilectă pentru proză, fie scurtă, fie de mare întindere, respectiv povestire și roman, debutând editorial cu Puterea justiției (2012)
și continuând cu două construcții romanești masive
(Torentul, 2018 și Surâsul magnoliei, 2021) prin care a
izbutit să-și consolideze un statut literar, deocamdată relativ. Există însă așteptări și speranțe de reconfirmare valorică în viitorul apropiat. Cel de-al doilea volum de povestiri,
Visul (2021), nu face altceva decât să ratifice un traseu configurat de la început. După toate indiciile și canoanele naratologice, prozele sale scurte nu s-au cristalizat în nuvele și
există o explicație la îndemână: autorul are ”vână” de
povestitor, știe să nareze, uneori urmând cărări bătătorite
(modelul arhetipal este Sadoveanu), are înclinație nativă
către evocare și rememorare. Nuvela are alte rigori de
construcție epică, de contur psihologic al personajelor, de
traseu narativ, ca să nu mai punem la socoteală proporțiile.
Povestirile lui Marinel Gîlcă din recentul volum exersează
pe două ”claviaturi”: la persoana I ori la persoana a III-a, în
primul caz naratorul fiind necreditabil, în cel de-al doilea
caz - creditabil, cu nuanțarea necesară a sincerității auctoriale în raport cu referențialul care este realitatea însăși (v.
Nicolae Manolescu – Arca lui Noe).
Visul este povestirea de referință în cazul autorului nostru și cred că nu întâmplător ea dă titlul volumului.
Evenimentele sunt narate aici din perspectiva copilului, cu
mențiunea obligatorie că vorbim de o rememorare la altă
vârstă, ceea ce ne determină să admitem convenția literară:
de fapt, adultul se întoarce cu gândul la ”vârsta de aur”,
oferindu-ne, în stil sadovenian, istorisiri de altădată.
Judecată à vol d’oiseau, povestirea contează pe o binecunoscută ”zestre” de teme și motive consacrate de literatura
română: bunica păstrând în suflet traumatismele războiului,
bărbatul care nu s-a mai întors de pe front, așteptarea înfrigurată a celor dragi de acasă, durerea provocată de incertitudini și epilogul ”decupat” glacial de autor: numele eroului căzut la datorie este găsit într-o listă oficială la peste 70
de ani de la încheierea conflagrației mondiale. O mențiune
adiacentă: Marinel Gîlcă are aptitudini descriptive, identificabile în câteva proze, ceea ce îl așază în strictă
descendență estetică sadoveniană.
În Drepturi de autor, Deghizare perfectă și Cafea de
pomină accentul cade pe satira socială. Autorul este atent la
pulsul societății, fiind de partea legii și înainte și după
Revoluția din decembrie 1989. Este neîndoielnic un observator lucid, pe cât este omenește posibil și se plasează întrCONVORBIRI LITERARE

un punct avantajos ce-i asigură echidistanța. Protagoniștii
celor trei povestiri, Silviu Covrig (Drepturi de autor), Ion
Hulpescu (Deghizare perfectă) și Dumitru Pufulete (Cafea
de pomină), sunt canaliile postdecembriste cu rădăcini în
trecut (Să ne reamintim celebra butadă: ”M-am săturat de
lichele, mi-e dor de o canalie!”): ariviști prin vocație,
demagogi, ipocriți, aroganți și abuzivi, în trepte și în nuanțe
deosebitoare, grosolani, rudimentari, obedienți fără limite
față de superiori, satrapi cu subalternii, amorali și duplicitari - o faună ce proliferează incontrolabil într-un context al
răsturnării și bulversării valorilor. Ei descind din Caragiale,
tipologic vorbind și ilustrează, în stricta noastră actualitate,
clasica discrepanță dintre esență și aparență. Lui Marinel
Gîlcă îi izbutesc paginile satirice, cu eroi rupți din imediata
realitate și nu este exclus, în viitor, să ne ofere surpriza unei
narațiuni ample, a unui roman social și satiric.
Sub auspicii stilistice sadoveniene se dezvoltă
narațiunea din Răzbunarea: o ursoaică atacă omul pentru ași apăra puii; moare împușcată, nu înainte de a-l răni grav.
Peste ani, ca simbol al justiției imanente, puiul ursoaicei,
ajuns la maturitate biologică, va pedepsi și el nesăbuința
umană. Morala implicită la care cu siguranță subscrie autorul este transparentă: să nu tulburăm ordinea naturală prin
intervenția noastră inoportună și brutală.
Pase în doi valorifică epic o poveste anecdotică și grotescă, exploatată prompt la vremea potrivită de către presa
„setată” pe senzaționalul ieftin: un deget uman găsit într-un
pachet de carne. Finalul dezvăluie făcătura și aruncă întâmplarea în derizoriu.
Un ajutor nesperat și Luminița de la capătul tunelului
sunt pasabile în ordine estetică, pândite de redundanță verbală, risc inevitabil când subiectele sunt mici, iar
semnificația evenimentelor cantonează în anecdoticul colportat folcloric.
Punctele tari ale autorului, în sfera prozei scurte, sunt
capacitățile descriptive (liniștea maiestuoasă a naturii
amintește izbitor de Sadoveanu), evocarea unor întâmplări
și oameni de odinioară (apelând la câte un povestitor sfătos), caratul satiric al unor pagini inspirate.
Înclin să cred că Marinel Gîlcă a depășit faza
„exercițiilor de digitație” și că în anii următori va dedica
romanului toate forțele sale creative. Are cele mai bune
șanse să izbutească, eliberat de dulcea povară a începuturilor.

189

Mircea M. POP
româneşti1,

Volumul cu titlul Antologia poeziei populare
recent apărută în Germania, însumează 140 de texte selectate
de Lucian Blaga.Traducerile textelor sunt făcută de trei profesori universitari din Köln, şi anume Artur Greive, Gerda
Schüler şi Ion Taloş, editorul cărţii fiind Christian W. Schenk.
Din prefaţa la carte, “Lucian Blaga şi creaţia populară
românească”, semnată de Ion Taloş, cititorul german află o
serie de lucruri deosebit de interesante.
Astfel, dacă existau o serie de cercetători sceptici în ceea
ce priveşte creaţia populară şi valoarea ei, în schimb Lucian
Blaga şi Ovid Densuşianu au crescut cu folclorul românesc şi
sunt încântaţi de acesta.
În perioada în care a fost diplomat la Berna, Blaga a realizat împreună cu tânărul scriitor elveţian Hermann Hauswirth
o subţirică „Antologie de poezie românească”. Şedinţa din
martie 1931 de la Berna, a Societăţii elveţiene de creaţie
populară este dedicată folclorului românesc, creaţiile
româneşti traduse şi prezentate bucurându-se de succes. În
acelaşi an a fost prezentată mica antologie în Basel, iar în
anul următor în Zürich. Din cauza crizei financiare, antologia
nu s-a tipărit însă.
Aflăm că antologia de faţă a fost selectată de Blaga în
ultimul său deceniu de viaţă (1951-1961) în Cluj. Era perioada în care dictaturile din Europa de Est negau autonomia artei
şi a filosofiei, respectiv o subordonau principiilor lor ideologice şi politice. Blaga se opune acestor principii, pentru antologia sa existând doar un criteriu: valoarea literară a textelor. A
fost convins că în regimul de atunci nu putea apărea şi de fapt
a apărut de-abia în 1966, la 5 ani după moartea sa, în scurta
perioada de deschidere politică.
Publicarea antologiei a avut un deosebit ecou, mai ales
textele cu motive cosmice, cu care autorul s-a preocupat în
scrierile sale de morfologia culturii.
Textele selectate oglindesc viaţa sufletească a tinerilor
locuitori ai satelor din secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, precum dragostea şi dorul, în care răzbat însă şi natura şi cosmosul.
Conform tradiţiei rurale, bărbaţii tineri se ocupă cu agricultura şi cu creşterea animalelor, iar tinerele femei cu
activităţi casnice şi familiare.
Poveştile de dragoste au loc în mediul natural din satul
natal sau dacă îndrăgostiţii sunt departe unul de altul, într-un
spaţiu imaginar. Dacă tânărul e departe de sat, îi scrie celei
dragi scrisori plin de simţăminte adânci. Ea citeşte scrisoarea
într-un colţ din grădină. În scrisori sunt evocate scene de
dragoste, fiind şi elemente cosmice prezente: frumuseţea
femeii fiind comparată cu cerul, soarele, luna şi stelele.
Îndrăgostiţii se visează reciproc, se pierd, se caută...
„Sunt acestea versuri în care rămâne vie o formă arhaică
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de viaţă care nu mai există, a cărei deosebită vrajă sperăm
că cititorul de azi al antologiei o gustă” (p. 11) se afirmă în
prefaţă.
Dorinţa lui Blaga era ca antologia sa să fie tradusă în
germană, fără rimă, păstrându-se însă ritmul. Această dorinţă
a sa devine realitate azi, acum, după atâţia ani, fiind meritul
traducătorior, care au aflat, prin Ion Taloş, direct de la Blaga,
felul în care acesta îşi imagina destinul operei lui, dar şi al
neobositului editor şi traducător care este Christian W.
Schenk, cel care a tradus în germană numeroase texte din literatura română şi a scris biografia lui Blaga din această carte.
Este îmbucurător faptul că din an în an se traduce tot mai
mult din creaţia lui Blaga şi se prezintă în spaţiul cu limba de
vorbire germană.
Prin această importantă realizare se scoate la lumină un
nou aspect din multitudinea activităţilor lui Lucian Blaga
cunoscute în Germania, astfel că doar dramaturgia a rămas
deocamdată nevalorificată...
Pentru cunoscătorii ambelor limbi, dăm alăturat două
mostre: originalul şi traducerea:
32.
„Trage mândra cu geana
Să se legene iarba.
Trage mândra cu ochiu
Să se legene codru“.
„Liebchen hebt die Augenbraune,
Und die Gräser wiegen sich.
Liebchen zwingt mit dem Auge.
Und die Bäume biegen sich“.
33.
„De-ar fi fete ca mândra,
Nu mi-ar trebui luna.
Nici luna, nici stelele
C-ar lumina fetele“
„Wenn alle wären wie mein Liebchen,
Bräuchte ich den Mond nicht mehr.
Nicht den Mond und nicht die Sonne,
Die Mädchen strahlen hell genug.“

___________________

Lucian Blaga: Anthologie der rumänischen Volkspoesie.
Übersetzt von den Professoren: Artur Greive, Gerda Schüler und
Ion Taloş. Mit ein Vorwort von Ion Taloş in der Übersetzung von
Gerda Schüler. Herausgeber: Christian W. Schenk, DIONYSOS
Verlag, Boppard am Rhein, 2022, 172 p.
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Andrei Breabăn, Castelul de pe Nistru, editura
Timpul, Iași, 480 p, 2022.
Tot mai importante și mai necesare, sunt romanele cu caracter istoric,
pe care le scriu foarte puțini dintre prozatorii noștri contemporani, făcând
astfel ca dezinteresul școlii pentru istoria neamului să fie suplinită de acestea.
Un romancier cum este Andrei
Breabăn știe, prin har de povestitor și
printr-o documentare exemplară să
dozeze scene din trecutul îndepărtat al neamului nostru și
să evidențieze figuri legendare, figuri care care au făcut ca
trecutul nostru istoric să fie unul glorios și de luat în
seamă pe la curțile Apusului, Apus mereu cu țâfna pe sus.
Figuri legendrare, cum ar fi: Iancu de Hunedoara, Vlad
Țepeș, Ștefan cel Mare și Sfânt etc. capătă viață și întrupare prin pana lui Andrei Breabăn, tot așa cum personajele
din istoria Franței au căpătat întrupare sub pana lui
Alexandre Dumas fiul. Acest nou roman, Castelul de pe
Nistru, asemenea celorlalte semnate de el ( Visul Măriei
Sale, Vol.I și Vol. II) urmărește evoluția luptei pentru tronul Moldovei în perioada premergătoare urcării pe tron a
lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Asemenea celebrilor lui
înaintași: Mihail Sadoveanu, sau Barbu Ștefănescu
Delavrancea, Andrei Breabăn cunoscând documentele
vremii, cronicile lui Ion Neculce, Grigore Ureche și
Miron Costin, dar și din alte surse de informare, a vieții
locuitorilor din acele vremuri ce păreau demult apuse,
întocmește tablouri de o emoționantă forță artistică, dând
viață multora dintre cei care au trăit și au luptat în acele
vremuri, ce ar fi rămas uitate definitiv în colbul uitării
dacă nu trudea la descrierea lor romancierul despre care
vorbim. Aplecarea lui Andrei Breabăn spre această lume
trecută și readucerea ei în prim plan este un act de curaj
dar și de încredere în harul său. Radiografia personajelor,
cu toate calitățile, dar și defectele lor fac o adevărată paradă alegorică întru fixarea în mintea și inima cititorului a
multor scene cu aspect epopeic. Vorbind despre Cetatea
Albă, autorul ne-o prezintă în toată splendoarea și măreția
ei, drept o cetate de o profundă rezonanță printre cetățile
medievale din estul Europei, cetate la care râvneau multe
seminții. Castelul de pe Nistru este o altă cetate despre
care autorul cunoaște nenumărate scene de luptă, de vitejie dar și de piraterie, pentru că acolo se cuibăriseră, prin
rapt, frații Senarega, venețieni care se ocupau cu tot felul
de răpiri de persoane și de bunuri cu ajutorul tătarilor cu
care se aflau în cârdășie. Incursiunile pe care le face autorul, desigur în plan imaginar, pe la curțile împărătești ale
Apusului, sunt pline de învățăminte valabile și peste ani,
demonstrându-ne că el este un fin cunoscător al psihologiei celor ce ocupau în acele vremuri diferite tronuri.
Animați de aceleași interese, de a se lupta cu fiul satanei,
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totuși au și diferite interese oculte. Tipologii de personaje
importante ale vremii sunt evidențiate plastic în romanul
Castelul de pe Nistru, așa cum este descris Mahomed
cuceritorl Europei ( Fire distantă și închisă care rareori
scotea un zâmbet) sau Iancu de Hunedoara despre care se
știe că a fost (Singurul care a făcut ceva a fost Măria Sa
Iancu de Hunedoara. Fără atâta zarvă și agitație, cum au
făcut principii Europei, Iancu al nostru, a adunat oștile și
i-a înfruntat pe turci în Serbia, iar la întâlnirea ce s-a ținut
în urmă cu trei luni la Dieta convocată la Neustlandt a
bătut cu pumnul în masă și le-a spus adevărul în față –
caracterizează Andrei Breabăn comportamentul acestor
personalități ale Istoriei. Acțiunea romanului Castelul de
pe Nistru se derulează în perioada tulbure a Moldovei, a
lui Petru Aron și Alexăndrel, împlicați în urcarea pe tronul
de la Suceava, dar și în faza incipientă când se pregătea
urcarea în scaunul domnesc a lui Ștefan, devenit apoi cel
Mare. Extem de antrenant și încărcat de învățăminte
romanul lui Andrei Breabăn poate fi considerat, alături de
celelalte două, drept un model despre cum trebuie să știm
și să învățăm istoria zbuciumată a Moldovei, despre comportamentul marilor dregători de la curtea domnească,
despre implicațiile luptelor pentru ajungerea la domnie.
Volumul al doilea, ne avertizează și criticul și istoricul
literar Ioan Holban, în prefața la acest roman, al ciclului
epic ștefanian este o bună promisiune pentru ceea ce, nu
mă îndoiesc, va urma; în fond, Ștefan cel Mare încă nu sa instalat la Suceava, în Visul Măriei Sale și Castelul de
pe Nistru, romanele unui prozator de care trebuie să se
țină seama. Andrei Breabăn evocă, în neascunsă emoție
un spațiu și o istorie a le eroilor. Cu siguranță că aceste
romane ale lui Andrei Breabăn vor putea fi folosite drept
izvor de inspirație și în unele filme istorice, filme care se
vor ocupa de această perioadă istorică fabuloasă. Dacă
ținem cont și de multitudinea de informații, de documente
de arhivă, monografii, cronici ale vremii, Letopisețe, tratate de istorie medievală, putem spune că se constituie
pactul verosimilității din care cresc aceste romane și că
descrierile și caracterizările pot fi certe.
Iosif Roca, Mamelon. În seara asta să nu pleci, editura ePublishers. Prefață semnată de Prof. dr. Anton Coșa și
Iosif Diac. Iconografie cuprinzând fotografii, scrisori,
cărți poștale din cel de-al doilea război
mondial în care au participat și ostași
moldoveni (zona Faraoani- Bacău).
Așa cum se întoarce primăvara
barza la cuibul ei, acolo într-un sat de
mulți neștiut, tot așa se întoarce și Iosif
Roca în satul său natal, Faraoani, din
jud. Bacău, cu amintirile pe care le
orânduiește, cu multă migală și talent în
schițe, povestiri, pilde spre aducere aminte. Această carte
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a sa, Mamelon. În seara asta să nu pleci!, poate fi considerată drept un manual de inițiere în tainele religiei. Cele
14 opriri, cele 14 cruci, pe care cei din Faraoani le poartă
cu sine, din sat și până pe Mamelon, punctul de răsfrângere și de rememorare, refac într-un anume sens, drumul
chinurilor lui Iisus Hristos, spre locul răstignirii, al chinului dar și al Învierii și sunt un adevărat reper în evoluția
locuitorilor acestei așezări din mijlocul Moldovei. Nu ești
niciodată singur se numește popasul la prima cruce iar
cea de a patrusprezecea ne dă forța să știm că: A venit timpul să urc, semn că această călătorie are un început și un
sfârșit, tot așa cum viața noastră terestră are aceeași traiectorie. Între cele două porți se regăsește, pentru bunii
creștini, acest Mamelon, drept un adevărat reper al statorniciei, prin timp și peste timp pentru locuitorii din acele
zone. Cel puțin două sunt cheile cu care se pot deschide
porțile, imaginare, ale acestei cărți scrise de Iosif Roca, și
anume: Călătoria inițiatică, în rit creștin și călătoria prin
lumea imediată a satului românesc unde se desfășoară o
adevărată viață specială, o viață cu bucuriile și necazurile
cotidiene, o viață văzută, mai ales, prin ochii copilului, cel
care înregistrează și înmagazinează, în integralitatea sa
lumea satului. Punctul de plecare dar și de sosire, fiind în
cazul locuitorilor satului Faraoani, acea culme de deal,
Mamelon, dealul-munte,ce străjuiește ținuturile Moldovei
de centru ca un adevărat stâlp de rezistență și de statornicie, locul unde se pot împlini destine și care pentru a
cuceri mistica locului, trebuie străbătut, cu pasul, dar și
cu inima și cu privirea, fie pe vreme bună, fie pe vreme
rea. Această cucerire înseamnă pentru toți ceilalți, că ești
apt să-l cunoști și să te cunoască considerându-te drept
unul de-ai locului, un fel de carte de identitate. Ioasif
Roca, cel care a purtat peste tot pe unde l-a dus viața,
Mamelonul ca punct de referință și de stabilitate, ba chiar
de statornicie, este urmărit de gândul de a-și readuce în
prim plan copilăria prin acest reper numit Mamelonul, și
de a reface acel tainic urcuș. De aici și de pe vârful
Mamelonului poți vedea mult mai multe lucruri decât ai
văzut tu. Acum se apropie amurgul. Alege și coboară pe
una din căi în sat. Du-te pe ulița copilăriei tale! Am citat
un foarte scurt pasaj din această carte, care redă, de fapt,
esența întregii cărți. Trimiterea de către acel cioban misterios, pe ulița copilăriei tale nu face altceva decât să-l readucă pe Mihai, personajul principal, în realitatea timpului
pe care îl trăiește la maturitate. Tot mai multe întrebări se
rostogolesc în minte și în inimă ne avertizează autorul în
Cuvântul pe care îl atașează la sfârșitul cărții. Ceva sau
cineva din mine așteaptă răspunsuri. Paradoxal, dacă
apar răspunsurile, întrebările revin în progresie geometrică, mai spune el și romanul capătă sent și întrupare prin
paginile sale de memorialistică, sentimental-lirică. Se
simte în fiecare amintire a sa spiritul de bun creștin, de om
cu o educație sănătoasă ce pune în prin planul evoluției
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sale acea călătorie inițiatică sub paradigma căreia își
construiește întregul destin. Un document cu totul inedit
este inserat în acest roman și anume Jurnalul soldatului
Dumitru Maer, un jurnal care cred că ar merita să fie
publicat pentru că redă atmosfera de pe front până la detaliu. Cred că ar fi un document de o mare valoare socială,
mai ales. Mamelon – În seara asta să nu pleci!, este un
roman în care autorul forțează memoria recuperatorie și
gândul interior, ne avertizează prozatorul Ion Avram,
membru al Uniunii Scriitorilor, reflexiv-introspectiv, în
jurul unor nuclee narative tentate de magicul tradițional al
Faraoani-ului natal, care întrețin generativ structura epică
a cărții, în a cărei tramă autorul însuși se implică afectiv,
dar discret. Chiar despre o anume discreție a implicării în
acțiunea romanului, din partea autorului se poate vorbi
pentru că el are harul și înțelepciunea de a sugera mai mult
decât a nara întâmplări din copilăria personajului principal, Mihai, în spatele căruia se află chiar autorul. Romanul
Mamelon – In seara asta să nu pleci! este o autentică pledoarie pentru sinceritate, un roman scris cu mult har.
Ștefan Olaru, Dincolo de umbre, editura eCreator,
Baia Mare, 2022, 176 p. Prefață de Ică Sălișteanu.
Mărturisesc faptul că nu știam prea multe despre
Ștefan Olaru, autorul acestei cărți de poeme, Dincolo de
umbre, carte, care conține un set de
poeme autentice, bine articulate și cu o
logică deosebită a metaforei. Baladesc
prin exprimare, el știe să-și etaleze gândurile poetice în așa fel încât să
emoționeze. Ușor ironic, ușor ludic,
ușor bonom, el construiește turnuri de
rouă și de melancolie chiar și pe canalele Veneției. Într-un poem dedicat prietenilor mei poeți adevărați, Invocație, el
spune: Pe voi ce-ați plătit sângerând în poeme/ Ofranda
iubirii de azi și de ieri.../Pe voi ce-ați murit în ascuns și
stingheri,/Voi, clinchet suav pe-un pământ care
geme...//Pe voi ce-ați născut în durerile sfinte/ Pe-un
drum neumblat ale voastre poeme,/ Pe voi ce-ați murit
înainte de vreme,/ Și-n schimb ne-ați lăsat veșnicia-n
cuvinte// Vă chem lângă noi, mai trăiți un poem… Sunt
versuri de autentică vibrație lirică prin care încearcă să ne
readucă în memorie poeții care s-au bucurat doar de durere și neîmplinire. Stilul baladesc despre care pomeneam se
regăsește și în poemul Ninge: Ninge peste țară, ninge pur
și sfânt,/ Ninge cu iubirea blândă și bogată,/ Ninge pesteo lume desprimăvărată/ Fulguiri de lacrimi, cerul pe
pământ… El se imaginează ca fiind curcubeul altui univers, crezând cu ardoare în poezia sa, dar și în durerea
pierderii unul prieten drag, Nicu Gavrilovici știind că se
află totuși sub paza îngerului păzitor scriind un vers
deosebit : Căci îngerii-s ascunși în milostenii. Profund
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religios, cu multe trimiteri la Biblie dar și la Iisus Hristos:
Când ai nădeje, dragoste, credință/ Dar cea mai minunată dintre toate,/ Născută-ntr-un amurg de primăvară/ Din
trup străpuns și din eternitate,/ Iubirea niciodată n-o să
moară! Cărturar autentic, Ică Sălișteanu, descoperă în
poezia lui Ștefan Olaru semnele unei religiozități remarcabile și trimiterile la Cartea Sfântă sunt o bună sursă de
inspirație pentru cel care reușește să vadă lumea dincolo
de umbră făcând, așa cum spune prefațatorul, închinăciune în poziția rugii, omagiind pruncul zămislit de Fecioară
prin versurile: Noi cititori în stele, noi purtători de nume,/
Noi cântece de leagăn pe nevăzute strune,/ Să-ngenunchem la pruncul în mută rugăciune/ Căci azi printr-o
fecioară se naște pentru lume. Sunt versuri de o profundă
trăire religioasă, scrise cu mult har și cu trăire profundă
știind că îngerul păzitor ne vine aproape să ne pună la
dispoziție un fie călăuzitor care să ne3 împiedice rătăcirea
în labirintul blestemat din care să putem ieși spre slava lui
Dumnezeu. Și, concluzionează Ică Sălișteanu: Știindu-se
Poetul trist al Celui Prea Înalt Ștefan Olaru are speranța
că cel puțin după moarte, blestemul care i-a împiedicat
notorietatea va fi rupt și că cei interesați vor fi înfiorați (
chiar dacă postum) de creația sa care va depune mărturie
în favoarea sa și mai ales a poeziei sale. Ștefan Olaru este
un poet viguros, doldora de metafore, pe care și le pune
drept talisman în creația sa lirică de o autentică expresivitate. Lectura unor astfel de poeme ca acestea scrise și
publicate de Ștefan Olaru te înnobilează că o rugă în
pustiu într-o zi de duminică, acolo unde nu se aude decât
cântecul păsării măiesteși șoapta bobului de rouă pe frunzele de acant.
Ion Hadârcă, Tezaurul zilei de 27 martie 1918,
Unirea Basarabiei cu Țara-Mamă, editura Junimea, 2019,
136 p. Cuvânt însoțitor de Acad. Răzvan Theodorescu și
în loc de postfață un Cuvânt al autorului, Un alt tezaur…
Poet cu o bibliogarfie foarte bogată,
publicist redutabil dar și om politic, Ion
Hadârcă s-a impus, pe merit, în literatura de dincolo și de dincoace de Prut,
drept o voce extrem de proeminentă.
Provincia românească a lui Stere și
Halippa, ne spune acad. Răzvan
Theodorescu în prefața la această carte,
a lui Mateevici și a lui Ciugureanu, a
lui Pelivan și a lui Inculeț – inspirat numit Brătianu al
Basarabiei / a dat personalități pe care autorul le creionează cu dragoste: Elena Alistar și Anton Crihan, filantropul Vasile Stroescu, și mitropolitul Gurie, transnistreanul Toma Jalbă și mareșalul Constantin Prezan sunt eroii
paginilor lui Ion Hadârcă. Cartea se deschide cu
Discursul din Senatul României la aniversarea Unirii
Basarabiei cu Patria – mamă rostit de Ion Hadârcă în 28
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martie 2018, discurs în care prezintă martirologiul celor
care au luptat pentru unire! Mărturia lui Ion Hadârcă este
de-a dreptul cutremurătoare și pare de domeniul absurdului despre felul în care au sfârșit acești eroi ai neamului
nostru. Mulți în gulagul sovietic iar restul în temnițele
comuniste din România. Soarta lor a fost expusă pe larg
de către Ion Hadârcă în Discursul său în Adunarea solemnă din 28 martie 2018. Cel mai tânăr apostol al Marii
Uniri – Anton Crihan, Elena Alistar și conștiința unirii,
Mecenatul Marii Uniri – Vasile Stroiescu,Mitropolitul
Gurie al Basarabiei – Un exemplu duhovnicesc pentru
dezrobirea Republicii Moldova, Ioan Pelivan – Părintele
mișcării naționale din Basarabia, Gherman Pântea –
Ostașul și Primarul de sacrificiu, Toma Jalbă și chemarea
neuitării de neam a Transnistriei, Daniel Ciugureanu –
Prim-ministrul întregitor al Basarabiei, Ion Inculeț – un
Brătianu al Basarabiei, Ion Buzdugan – clarvăzătorul,
Pan Halippa sub crucea apostolatului unionist, Un nume
cât o legendă: Constantin Stere, Apostolatul basarabean
al ardeleanului Onisifor Ghibu, Morala vieții căpitanului
unionist Vasile Țanțu, Aedul și martirul limbii române –
poetul Alexei Mateevici, Pantelimon Erhan și drumul
regăsirii de sine, Emanoil Catelly, eroul unirii răpus ca
sfânt, Martiriul lui Vasile Gafencu și al familiei sale,
Neîngenunchiatul preot-martir Alexandru Baltaga, Unde
este Mareșalul Prezan?, Alexandru Marghiloman artizanul unirii de la 27 martie 1918, Regele Ferdinand –
Întregitorul sunt numele sacre, nume care au făcut posibilă unirea și pe care Poetul și omul politic Ion Hadârcă le
așează cu pioșenie în Tezaurul sacru al românismului,
spre aducere aminte de-a pururea în veac. Am enumerat
aceste nume spre păstrare la loc sfânt, în inima cititorului
faptele lor și jertfelnicia pentru un crez și un ideal, în
speranța că aceste modele vor putea fi urmate și într-un
viitor apropiat ca astfel România să devină ceea ce a fost
la 1918. Ion Hadârcă vorbește despre Marea Lecție a
Marii Uniri, despre figurile emblematice dar și despre
speranțele celor mulți , care din anonimatul profund au
știut să se jertfească pentru acest ideal. Lor li se cuvin
semnele de prețuire din partea noastră acum la 104 ani de
la săvârșirea acestei Lecții magnifice. Pentru ei trebuie să
avem încredere că România se va reîntregi în granițele
istorice așa cum le-a visat și Mihai Eminescu, cel care la
Putna în 1871 a văzut Sanctuarul Dacic într-o horă imensă, interpretată la vioară de Ciprian Porumbescu, iar
Lucian Blaga a văzut o Românie dodoloață. Să nu uităm,
însă, că România anului 1918 s-a născut și din înfruntarea
a trei imperii care își întinseseră tentaculele peste pământurile noastre, tinzând, la vreme prielnică lor, să ne ia
chiar inima – concluzionează poetul Ion Hadârcă. Această
apariție editorială este un omagiu profund adus luptătorilor pentru Marea Unire!

Emilian MARCU
PA N O R A M I C E D I T O R I A L
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Ana PARTENI
În perioada 22-29 mai 2022 a avut loc cea de-a VIII-a
ediție a Festivalului Internaţional Poezia la Iaşi. La ediția
din acest an au participat 67 de poeți din România, R.
Moldova, Turcia, Tunisia, Polonia, Grecia, Spania, Franța,
Grecia, Ungaria, Spania, Italia, Israel, Portugalia. În cele
şapte zile de festival poeţii invitaţi au fost prezenţi în 11
licee ieşene, unde au susținut recitaluri de poezie. Totodată,
recitaluri extraordinare de poezie au avut loc în fiecare după
amiază la Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iaşi.
Sâmbătă, 28 mai 2022, după un „mic dejun la firul ierbii”
organizat în comuna Ciurea, la Tabăra „Celesta Curătura”,
scriitorii au participat, la Centrul Cultural „Cela Neamțu”, la
vernisajul expoziției pictorului Emil Șchiopu și la lansarea
cărților scriitoarei Ioana Diaconescu, apărute la Editura
Timpul: Nusakan, Țesuturi și Dezaripare. În ultima zi a festivalului, poeților le-a fost înmânată distincția „Refugiat
prin poezie”. Festivalul s-a încheiat cu un recital extraordinar inedit oferit de cunoscutul actor francez Charles
Gonzales, care a recitat din operele poeţilor ieşeni: Daniel
Corbu, Adi Cristi, Cassian Maria Spiridon şi Valeriu Stancu.
Joi, 2 iunie 2022, ora 12, la Biblioteca Bucovinei „I.G.
Sbiera” Suceava a avut loc lansarea cărților: Diplomație
Culturală la Convorbiri Literare, Partea I: Serbările de la
Putna(1871) și Beilic (1875); Partea a II-a: Iraclie
Porumbescu Scrieri, Editura Timpul, 2022. Despre cele
două cărți au vorbit: Mircea Platon, Liviu Papuc și Ion
Filipciuc. Evenimentul a fost organizat de Consiliul
Județean Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”
Suceava, în parteneriat cu Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor
din România.
Scriitoarea Madeleine Davidsohn, membră a Filialei
Iași, și-a lansat luni, 7 iunie 2022, volumul Adăpost pentru
dragoste (editura 24:Ore). Cartea a fost prezentată de prof.
Maria Trandafir și de scriitorul Adi Cristi. Despre scriitoarea Madeleine Davidsohn au vorbit Cassian Maria
Spiridon, președinte al Filialei Iași a USR și scriitorul
Valeriu Stancu Evenimentul a avut loc la sediul Societății
de Medici și Naturaliști Iași 1830, fiind moderat de
prof.univ.dr. Eugen Târcoveanu. Scriitoarea Madeleine
Davidsohn este absolventă a Facultăţii de Stomatologie,
IMF Iași. Emigrează în Israel în anul 1973, stabilindu-se în
oraşul Haifa, unde a profesat ca medic stomatolog. În anul
1999 începe să-şi publice textele şi, totodată, devine colaboratoare la importante reviste literare: Contemporanul,
Ideea Europeană, Plai Străbun, Plumb, Cetatea Ardealului,
Convorbiri literare, Observatorul Cultural etc.Numele ei
apare în antologii cuprinzând scriitori din Israel şi din
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România, în Antologia Scriitorilor Medici, editată la
Bucureşti în 2009, sub îngrijirea dr. Mihail Mihailide
(Literatura artistică a medicilor). Madeleine Davidsohn
este membră a Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din
Israel, este membră a Uniunii Scriitorilor din România,
Filiala Iași și a Asociaţiei Scriitorilor Medici din România.
Festivitatea de acordare a premiilor Filialei Iași a
Uniunii Scriitorilor din România pentru cărțile apărute în
anul 2021 va avea loc pe data de 11 noiembrie
2022.Scriitorii interesați pot depune cărțile spre jurizare la
sediul USR, Filiala Iași, str. Grigore Ureche 7, până la data
de 15 septembrie 2022.

Cărțile săptămânii
Începând cu luna ianuarie 2022, pe site-ul filialei Iași
(www.uniuneascriitorilorfilialaiasi.ro) președintele filialei,
Cassian Maria Spiridon prezintă cărțile pentru luna mai
2022, în format video:
Emil Verhaen, Zorii, editura Fides, traducere din limba
franceză de Dumitru Scorțanu
Charles Ferdinand Ramuz, Separarea raselor, traducere
din limba franceză de Petruța Spânu
Michel Onfray, Înțelepciune. Cum să trăiești la poalele
unui vulcan, Editura Cartea Românească Educațional, traducere din limba franceză de Petruța Spânu
Catherine Safonoff, Minerul și canarul, editura Fides,
traducere din limba franceză de Petruța Spânu
Catherine Safonoff, Distanța de fugă, editura Fides, traducere din limba franceză de Petruța Spânu
Catherine Safonoff, Despre mama, editura Fides, traducere din limba franceză de Petruța Spânu
Bluma Finkelstein, Datoria de a spune adevărul, editura
Fides, traducere din limba franceză de Petruța Spânu
Bluma Finkelstein, Pelerini la Samarkand, editura Fides,
traducere din limba franceză de Petruța Spânu
Gabriela Melinescu, Paracelsus’ rotes Barett, traducere
în limba germană de Christian W. Schenk
Victor Albu, Ahorn Paradies – Gedichte, editura
Dionysos, traducere în limba germană de Christian W.
Schenk
Ioan Flora, Der Zustand, editura Dionysos, traducere în
limba germană de Christian W. Schenk
Theodor Damian, Maria Eich, editura Dionysos,traducere în limba germană de Christian W. Schenk
Tristan Tzara, Kerzen im Draht, editura Dionysos, traducere în limba germană de Christian W. Schenk
Mihaela Grădinariu, Die Wörterkirch, editura Dionysos,
traducere în limba germană de Christian W. Schenk
Mihai Ursachi, Rätselring, editura Dionysos, traducere în
limba germană de Christian W. Schenk
Radu Ulmeanu, Ab Urbe condita, editura Dionysos, traducere în limba germană de Christian W. Schenk
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Balazs F. Attila, Blau, editura Dionysos, traducere în
limba germană de Christian W. Schenk
Petocz Andras, Des Besuchs Erinnerung, editura
Dionysos, traducere în limba germană de Christian W.
Schenk
Gabriela Chiran, Eine Lilie über dem Mund, editura
Dionysos, traducere în limba germană de Christian W.
Schenk
Christian Schenk, Ungarische Gegenwartslyrik/ Eine
Auslese, editura Dionysos
Violeta Craiu, Inima vinului verde (jurnal portughez
imaginar), editura Sympoesium
Violeta Craiu, La masa lui Fernando, editura Tipo
Moldova
Elena Prus, Poetica modalității la Proust, editura Tipo
Moldova
Elena Prus, Romanul parizian. Mit și realitate, editura
Tipo Moldova
Simion Bogdănescu, Nesfânt, editura Junimea
Daniel Dragomirescu, Băieții de la Diribau, editura PIM
Doru Scărlătescu, Cercuri și sfera, editura Junimea
Victor Iosif, Vasile Diacon, un model intelectual contemporan, editura PIM
Valentin Coșereanu, Pompiliu Crăciunescu, Odiseea
manuscriselor Eminescu, editura Junimea
Lucia Olaru Nenati, 100 de ani de literatură feminină în
România
Ioan Țicalo, Granița blestemată, editura Miorița
Radu Andriescu, Fire lungi de wolfram, Casa de editură
Max Blecher
Valeriu Mardare, Clepsidra cu nisipuri reînviate, editura
Inspirescu
Valeriu Mardare, Privirile Elpidei, Editura Princeps
Multimedia.

Din viața filialei
Ședinta Comitetului de Conducere al Filialei Iași a
U.S.R. din data de 10 mai 2005
Valeriu Stancu ia în discuție cererile către CNSAS de verificare a existenței/inexistenței dosarelor.
Lucian Vasiliu: precizează că a fost anchetat de către securitate în 1983, în ianuarie 2005 face cerere către CNSAS de studiere a propriului dosar.
Răspunsul CNSAS-ului a fost completarea unui formular la
care dumnealui răspunde completând respectivul formular. Din
acea dată acțiunea acestuia a stagnat. În schimb, o dată cu solicitarea d-lui Nichita Danilov către CNSAS, răspunsul instituției
a fost prompt.
Cezar Ivănescu își exprimă indignarea că altcineva ar putea
avea acces la dosarul dumnealui înaintea propriei persoane.
Nichita Danilov: a cerut accesul persoanelor în cauză la
dosar.
Cassian Maria Spiridon: amintește implicarea în acțiunile
anticomuniste din anii regimului trecut. Precizează și citește
mai multe solicitări ale dumnealui către CNSAS de a-și verifica
propriul dosar, la care a primit răspuns de la CNSAS că nu există un asemenea dosar. Însă la solicitarea d-lui Danilov răspunsul
a fost prompt.
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Cezar Ivănescu: propune luarea unei atitudini împotriva
acțiunii CNSAS, o adresă care S.T.R în chestiunea CNSASului, o solicitare către CNSAS de a-și face clară poziția publică.
Gellu Dorian: solicită Comitetului acordarea unei sume
pentru premiul H. Lașcu. Membrii sunt de acord cu acordarea
acestei sume.
Nichita Danilov: inițierea unui proiect de instituire a unor
statui ale unor personalități ieșene, în puncte reprezentative ale
Iașului
Dl. Valeriu Stancu declară ședința închisă.
Ședinta Comitetului de Conducere al Filialei Iași a
U.S.R. din data de 06 iunie 2005
(...)
Cassian Maria Spiridon: Revista Convorbiri literare este
revista USR și conform hotărârii USR, parterul Casei cu
Absidă aparține revistei Convorbiri Literare.
Nichita Danilov: referitor la desemnarea editurii
Convorbiri Literare ca editură a Asociației Scriitorilor din
Iași – nu este de acord. Face propunerea ca revista
Convorbiri Literare să se transforme într-un săptămânal.
Cassian Spiridon: editarea revistei Convorbiri Literare
săptămânal presupune cheltuieli mai mari.
Gellu Dorian: propunerea pentru editarea revistei săptămânal să se facă la nivel USR.
Cezar Ivănescu: cere domnului Cassian ca doamna
Magda Ursache să prezinte scuze în revista Convorbiri
Literare privind o dezmințire la unele afirmații calomnioase
referitoare la modul de acordare a premiilor Filialei pe anul
2005.
Cezar Ivănescu aduce aminte de încercarea de fraudare a
3 membri ai Filialei în cadrul alegerilor Filialei Iași (Nichita
Danilov, Constantin Parascan, Alex. Andriescu) și de faptul
că acest fapt a fost prezentat distorsionat în presă.
Dl. Cezar Ivănescu susține că dl. Nichita Danilov a prezentat fapte distorsionate în presă legat de activitatea Filialei
și de persoana dumnealui.
Dl. Cezar Ivănescu cere Comitetului sa ia o măsura privind schimbarea dl. Nichita Danilov. Dl. Nichita Danilov
consideră acestea o diversiune pentru distragerea atenției.
Nichita Danilov amintește că dl C. Ivănescu în ședința anterioară l-a jignit și nu consideră normală atitudinea aceasta.
V. Stancu: propune trecerea la următorul punct; organizarea deplasării la București în vederea participării la
conferința USR.
Dl. Stancu face precizările în legătură cu organizarea
deplasărilor la Conferință.
Nichita Danilov cere Comitetului să spună ce sancțiune
ar putea să fie aplicată în cazul acuzațiilor domnului
Ivănescu, considerându-le lipsite de suport real.
C. Ivănescu ridică problema membrilor ce nu au avut
cum să participe la Adunarea Generală Filialei și care vor
veni la Conferinței Naționale de la București.
N. Danilov solicită anunțarea din timp a festivalurilor la
care participă membrii USR Iași.
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Ioan M. RUSU
În fiecare seară, când nu am somn sau când plouă prea
tare și nu pot dormi, caut în bibliotecă Frații Karamazov și
deschid la pagina unde Ivan îi spune lui Alioșa Legenda
Marelui Inchizitor. O citesc în liniște, sorb fiecare cuvânt,
fiecare virgulă, mă transpun și eu în Sevilla inchizitorială și
îl privesc pe Hristos cum vindecă orbul, cum înviază fata,
cum este prins și închis de către autoritățile bisericii. Mă tulbură o stare de anamneză ciclicitară, ceva între nostalgie și
durere, același Hristos vine și la noi, același Hristos a venit
și atunci, același Hristos va veni mereu. Dostoievski
reușește să creioneze un tablou nesperat de exact al lumii
contemporane, al libertății furate, al neputinței umane de a
primi dragostea hristică.
Pledoaria ofensivă a Inchizitorului debutează ca o adevărată capodoperă a geniului filosofic, argumentele lui sunt
tari, raționamentul aproape perfect, cunoaște firea umană
până în străfundurile ei, știe că omul e rău, e vicios, e caduc
și știe că doar Hristos e etern și pentru omul slab perenitatea
hristică e grea pentru că cere chenoză iar chenoza presupune
smerenie. Jocul silogistic al Inchizitorului îl pictează pe
Mântuitorul ca pe un dumnezeu mândru, care a venit doar
după cei aleși, doar după cei puternici făcând abstracție de
cei umili și neputincioși, preferații lui Nietzsche. Cele trei
întrebări puse de Diavol în pustiu și reluate de Inchizitor
sintetizează caracterul idolatru al omului, el trebuie mereu
să îngenuncheze, are nevoie de zei, pentru că doar zeul îi
poate oferi un scop în viață, un motiv pentru a trăi și pentru
a face ceva, mersul în gol naște doar disperare, angoasă și,

în final, moarte spirituală. Idolatria este prezentă în toate
sufletele, în toate mințile, în toate inimile și chiar Dumnezeu
este închis într-o obnubilare hermeneutică abstractă, ferită
de potența unei relații vii de dragoste sinceră. Nevoia de
idoli se maifestă astăzi mai mult ca oricând, se maifestă prin
ideologia cariată a veacului din urmă, unde nu mai sunt
pictați sau construiți idoli, ci concepte și viziuni găunoase.
Căutarea este pusă în paranteze, îndoiala nu mai are rost,
creștinismul își pierde, în lumea lui Dostoievki și din păcate
în lumea noastră, caracterul revelator, mântuitor și devine
un simplu sistem etic care pune individul la adăpost de orice
nesiguranță existențială, de orice formă de cutremur cardiac.
La sfârșit, răspunsul în fața demonstrației filosofice este
un sărut. Mântuitorul nu contestă nimic din spusele
Inchizitorului ci răspunde doar cu un sărut răscolitor, devorator pentru bătrânul preot. Acesta rămâne pietrificat, nu
reușește să înțeleagă Iubirea, nu poate să o înțeleagă, simte
cum o flacără îi cuprinde inima, știe că cel din fața lui e
Hristos deși se considera ateu. Această scenă trădează floarea cu multe petale a Învierii, același Hristos răspunde fariseilor-inchizitori printr-un sărut, prin sărutul sacrificiului
ultim. Nu mai este apolinic sau dionisiac, nu mai este sacru
sau profan, nu mai există dihotomia dintre ceresc si teluric
pentru că Hristos, prin Învierea-sărut înalță trupul omenesc
lângă Tronul Tatălui și astfel îl umple de Har, îi oferă ființei
cheia prin care poate să iasă din peștera platoniciană, maieutica hristică pavează omului drumul spre Rai, iar acesta nu
trebuie decât să creadă și să iubească.

IN MEMORIAM CONSTANTIN POPA
Joi 20 mai 2021 a plecat la cele veșnice maestrul Constantin Popa, actor-societar al Teatrului Național „Vasile
Alecsandri” din Iași, scriitor, profesor doctor al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.
Născut în comuna Cozia, județul Iaşi, pe data de 10 martie 1936, Constantin Popa, poet si dramaturg, a debutat editorial în 1976 cu volumul de versuri Preţul alegerii, Ed. Junimea. Au urmat volumele de versuri: Cuvinte învinse, Ed.
Junimea, 1978; Perioada de instrucţie, Ed. Junimea, 1981; Împăcarea cu Faust, Ed. Junimea, 1986; Şcoala de îngeri, Ed.
Junimea, 1991; Teroarea clepsidrei, Ed. Cronica,1996; Donatorul de umbră, Ed. Junimea, 2000; Sertarul cu emoţii, Ed.
Junimea, 2006, Crescătoria de clipe, 2011.
„Eu întâi am scris poezie și mai apoi dramaturgie, dar un debut substanțial a fost în ordinea lor inversă.(…) Și dramaturgia și poezia au fost pentru mine căutarea unui alt mijloc de expresie, de comunicare, decât cel pe care-l foloseam ca
actor”, mărturisea Constantin Popa.
Ca dramaturg a debutat în 1975 cu Hora întreruptă, Ed. Casa de creație. În 1996 publică volumul Maşina de vânt, Ed.
Cronica, cu piesele: Calul Verde, Regulamentul de bloc, Maşina de vânt şi Cavou Bar. În 2013 publică Salonul nr. 6 Bis,
Editura 24 Ore. A colaborat la revistele: Cronica, Convorbiri literare, Gazeta literară, Teatrul şi Dacia literară.
Pentru activitatea sa scriitoricească, Constantin Popa a primit Premiul de excelență, acordat de Uniunea Scriitorilor din
România – Filiala Iași, 2007. În semn de apreciere a întregii activități şi pentru dăruirea şi talentul interpretativ pus în slujba artei scenice şi a spectacolului, i se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler (2004). În 2019, a fost premiat
în cadrul celei de a doua ediții a „Valorilor Iașului, Valorile României”.
Prin plecarea la cele veșnice, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași a pierdut o voce de excepție a poeziei și
dramaturgiei românești contemporane. Dumnezeu să îl odihnească în pace!
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PREMIILE UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
PENTRU ANUL 2021
Juriul pentru decernarea Premiilor Uniunii Scriitorilor
din România pentru anul 2021, alcătuit din: Dan Cristea (preşedinte), Gabriel Coșoveanu, Andrea H. Hedeș, Ioan Holban,
Angelo Mitchievici, Vasile Spiridon și Răzvan Voncu
(membri), a stabilit luni, 30 mai 2022, laureații Premiilor
Uniunii Scriitorilor din România pentru apariții editoriale din
anul 2021:
Cartea de poezie
Horia Bădescu – Dinaintea ta merge tăcerea, Ed. Școala
Ardeleană
Cartea de proză
Kocsis Francisko – Atelierul de pipe și tutun, Ed. Cartea
Românească
Cartea de critică, eseu şi istorie literară
Vasile Popovici – Punctul sensibil – De la Eminescu la
Mircea Cărtărescu, Ed. Cartier
Cartea de teatru
Dinu Grigorescu – Teatru românesc contemporan, Ed.
Academiei Române
Cartea de debut (ex aequo)
Bogdan Alecu – Cetatea, Ed. Niculescu și Ana Herța –
De nerostit, Ed. Limes
Cartea pentru copii şi tineret (ex aequo)
Corina Anton – Divina Comedie povestită pentru copii,
Ed. Humanitas și Ștefan Mitroi – Poveștile cerului, poveștile
pământului, Ed. RAO
Cartea de traduceri din literatura universală (ex aequo)
Jana Balacciu Matei – Confiteor – de Jaumé Cabré (traducere
din limba catalană), Ed. Pandora și Marina Vazaca – Memorii
de dincolo de mormînt, vol. I-II – de Chateaubriand (traducere din limba franceză), Ed. Vremea
Premiul Special Ovidiu Pecican – Românii și Europa
mediană/ Contribuții la tipologia culturală a Europei, Ed.
Polirom și Andrei Oișteanu – Moravuri și năravuri. Eseuri de
Uniunea Scriitorilor din România aduce la
cunoștința membrilor și a publicului motivarea deciziei
din apel pronunțate de Tribunalul București în dosarul
nr. 15108/299/2018*.
Precizăm că dosarul menționat are ca obiect cererea
de înregistrare în registrul special al persoanelor juridice
a mențiunii privind alegerea dlui. Nicolae Manolescu
Apolzan în calitate de președinte al USR pentru mandatul 2018-2023.
Prin Decizia nr. 1342A/11.05.2022, pronunțată de
Tribunalul București, Secția a III-a Civilă, în dosarul nr.
15108/299/2018*, instanța a dispus înlocuirea considerentelor
încheierii primei instanțe cu următoarele: „Uniunii Scriitorilor
din România nu i se aplică prevederile O.G. nr. 26/2000, așa
cum o statuează extrem de clar dispozițiile art. 85 din O.G. nr.
26/2000, astfel încât nu se mai impunea analiza fondului cererii de înregistrare a modificărilor”.
De asemenea, instanța de apel a mai reținut că dnii. Dan
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istorie a mentalităților, Ed. Polirom
PREMIUL NAȚIONAL, acordat de către Juriu, fără
nominalizări: Mircea Mihăieș
Comisia pentru Minorităţi, compusă din: Markó Béla
(președinte), Octavia Nedelcu, Karácsonyi Zsolt, Ivan
Kovaci, Dagmar Maria Anoca (membri), a stabilit Premiile
Uniunii Scriitorilor din România pentru literatură în limba
maternă și literatura în limbile minorităților naționale:
Literatura în limba maternă Scriitori/ Cărţi în limba
maghiară:
Kiraly Ștefan (pseudonim: Káli István): Klastrom utca
kettő Titlul în limba română: Strada Claustrului doi (proză)
Editura Prae Kiadó – Budapesta, Mentor Könyvek, TârguMureș, 2021
Literatura în limbile minorităților naționale Scriitori /
Cărţi în limba sârbă:
Slavomir Gvozdenovici: Гроница Севера Titlul în limba
română: Febra Nordului (poezie) Editura Agora, Novi Sad,
2019
Debut/ Literatura în limbile minorităților naționale
Scriitori/ Cărţi în limba maghiară: György Alida:
Hármasszabály Titlul în limba română: Regula de trei (nuvele) Editura Fiatal Írók Szövetsége, Budapesta, 2021
În cadrul Galei s-au mai acordat Premiile ARIEL
(Asociația Revistelor, Imprimeriilor și Editurilor Literare) pentru cea mai bună revistă literară: DISCOBOLUL (Cornel
Nistea); – pentru cea mai bună carte (ex aequo): 1. Aproape
totul despre Virgil Ierunca, Ed. Cartea Românească, acordat
doamnei Alexandra Florina Mănescu; 2. De mâine suntem
pământ fierbinte, Ed. Paralela 45, acordat domnului Andrei
Novac. În cadrul Galei Premiilor U.S.R. a fost acordată
Diploma de Excelență domnului Ion Cepoi, pentru
contribuția prețioasă și consecventă la promovarea literaturii
române contemporane.
Mircea Cipariu și Eugen Uricaru nu au calitatea de
reprezentanți ai USR, ci doar dl. Nicolae Manolescu.
Mai mult, instanța a reținut ca fiind relevante considerentele reținute de Judecătoria Sectorului 1, în încheierea din
16.01.2020, pronunțată în dosarul nr. 112387/299/2015*, prin
care s-a reținut faptul că USR nu este supusă înscrierii în registrul special la persoanelor juridice, întrucât aceasta a fost
înființată în temeiul Decretului nr. 267/1949 ca persoană juridică de utilitate publică, precum și că Decretul nr. 27/1990 nu
a transformat-o în persoană juridică guvernată de Legea nr.
21/1924, ci aceasta a continuat să există ca persoană juridică,
supusă, așa cum menționează și art. 85 din OG 26/2000, reglementărilor speciale care stau la baza înființării și funcționării
sale.
Subliniem că decizia pronunțată în dosarul nr.
15108/299/2018* este definitivă.
UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
Președinte, Nicolae Manolescu
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comPRESA REVISTELOR
Valentin TALPALARU
Vară cît cuprinde, amoc idem, vești care mai de
care de culoarea depresiei, atmosferă numai potrivită
să te refugiezi în generozitatea revistelor literare.
Cum ar fi, bunăoară, Vatra. Marian Drăghici ține să
converseze liric cu Liviu Ioan Stoiciu via Tg. Mureș:
„Ce era cu câinele acela nu știu/ dar câine era și nu
cal/ iar strada se numea Mihai Eminescu – poet./
Mergeam pe strada Mihai Eminescu – poet/ ziua-n
amiaza mare cu gânduri la ce am să scriu/ pentru o
revistă din Ardeal, când deodată,// cotarla nimănui,
ivindu-se printre mașinile/ brambura parcate,/ prinse
din senin să mârâie și să mă latre/ la început destul de
încet/ apoi dindărăt tot mai tare”. Proză, poezie după
gustul fiecăruia: Gabriela Adameșteanu, Constantin
Severin, Vasile Baghiu, Maria Pilchin, Ioan Barb.
Evident secondate de numeroase pohtiri la lectură din
partea Martei Petreu, a lui Alex Cistelecan, a Ninei
Corcinschi. E vremea anchetelor literare și a lămuririlor într-un context în care conceptele, teoriile suferă
mutații neașteptate sau contaminări ambigue. Așadar,
Andreea Coroian Goldiș și Alex Goldiș își argumentează demersul: „În acest context, revista „Vatra” propune o dezbatere cu privire la statutul general al studiilor literare, invitându-vă să răspundeți la următoarele întrebări”. Pe care nu le mai menționăm din motive de spațiu, dar vă asigurăm de gravitatea și
pertinența lor. Cînd armele vorbesc, muzele musai
să-și tragă bocancii. Pentru că, vorba editorialului din
Euphorion: „Dar, s-a văzut, scriitorul are de prea
puține ori antene senzitive pentru derapajele istoriei
petrecându-se chiar sub ochii săi; el este, oricât ne-ar
displăcea inerția, familiarul turnurilor de ivoriu, adulmecă idealisme, se turmentează când cu apele Lethei,
când, mai rar, e drept – cu băuturile tari, prețioase și
excesive ale unui viitor abia presimțit, încă în neguri;
este mai degrabă constatativ decât prospectiv, dezleagă cauzalități istețe în retortele a ceea ce s-a petrecut,
dar prea arareori riscă anticipări, proiecții, scenarii,
explorări în teritorii fără cartografie; prea de puține
ori îmbracă haine noi și exersează muniție în teste; el
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râvnește mai degrabă la edenuri antediluviene, la
unele bizare geometrii regulate care să compenseze și
să corecteze degringolada cea mai concretă; el
vorbește un grai parcă revolut, descifrează, orgolios,
variante ale trecutului; este mai des sintetic, fără a fi,
cel puțin în declarație, reformator”. Asta ca să vă dați
seama cu cine aveți de-a face! Vorba bancului ardelean adaptat: „Ăsta ori îi ceva, ori mere undeva!” Este
de fapt, preludiul la o anchetă a revistei cu șapte întrebări, la care răspund Ion Pop, Gellu Dorian, Adrian
Alui Gheorghe, Iulian Boldea, Vasile Spiridon,
Dumitru Chioaru, Rita Chirian. Și întrebările și răspunsurile abordează din varii perspective
criteriul/valoarea estetică. De lecturat cu atenție.
Facem și un popas liric în grupajul lui Mircea Petean:
„crâșma aceea sordidă din piața mare – o mai știi? – /
aceea lângă sectorul de lactate/ vizavi de tarabele cu
flori străjuite de țigănci gălăgioase și
fistichiu/înțolite// stop cadru-/ un pâlc de case scunde
colorate cu grădini înmiresmate/fântâni în curte și
băncuțe la poartă/ dispare încet – încet înghițit de
apele care pun stăpânire pe uscat” (Epistola unui veteran către vechiul său camarad, Lui Dumitru
Chioaru). Trecem Prutul pentru o întîlnire cu Revista
Literară. Aici, un alt editorial, mai marcat de proximitatea amenințării voalate sau directe a unui posibil
vecin nedorit, semnat de Adrian Ciubotaru care merită o lectură serioasă și nu una pe diagonală. Față în
față, Teo Chiriac(fără pipă) cu al doilea episod din
Apocalipsa după Putin și Nichita Danilov (cu pipă)
cu Experimentul. Două texte care nu trebuie ratate.
Reverența lui Leo Butnaru față de Fănuș Neagu care
ar fi împlinit 90 de ani, sub titlul Omul și stilul Fănuș
Neagu. Confesiuni, amintiri de la întîlnirile cu magul
brăilean, iconografie, o evocare alertă și incitantă
însoțită de cîteva fotografii. Mircea A. Ciobanu ne
atrage atenția asupra unei antologii a proletcultismului, semnată de Dumitru Crudu și apărută recent la
Cartier: Omul nou. O antologie a poeziei proletcultiste din RSSM (1924-1970). Selecție de Dumitru
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Crudu. O invitație la poezie ne face Anda Vahnovan:
„când simți că pământul tău va deraia de pe osie/ întro direcție necunoscută/ ca un glob de pe biroul profei
de geografie/ pe care-l învârteai, încercând să îl
oprești cu un deget,/ în locul unde te vei muta cândva,/ în visurile interzise de pionier,/ e vital să apeși la
timp butonul/ care anunță coborârea la următoarea
stație,/ exact ca în autobuzele roșii londoneze –
«stop»/ și să cobori” (Sigiliu). De la Tg. Jiu, de la
recentul Festival de Poezie „Tudor Arghezi”, m-am
întors cu o liliputană și înduioșătoare „revistă”:
Ceașca de cafea, pe care poetul și actorul George
Drăghescu o scoate cu orgoliu și cerbicie de cîțiva ani
buni. Este, în fond, o reverență în fața personalităților
care au trecut prin zonă ori le-a întîlnit în varii ocazii,
cu texte autografe de la Gheorghe Grigurcu, Paul
Aretzu, Nicolae Dragoș, Ion Cepoi, Florin Piersic,
Robert Șerban, Victor Știr, Dumitru Augustin Doman,
Florentin Popescu, Ana Blandiana, Nora Iuga, Rodica
Mandache, Angelo Mitchievici, Victor Socaciu,
Dumitru Prunariu la Sorin Dumitrescu. O minirevistă
orgolioasă, cu tot arsenalul tehnic aferent unei reviste
cu ștaif, ajunsă la numărul 200! Impresionantă și ca
ținută, revista Vitraliu a Centrului de Cultură
„George Apostu” ne propune un sumar bogat, cu
multe „ispite”. Cum una dintre slăbiciunile declarate
ale subsemnatului este scrisul lui Ioan-Aurel Pop, nu
pot ocoli glosele sale pe tema Perenitatea cărții, în
scurtul circuit biografic al ei pe care îl propune și nici
concluziile logice și de un ferm bun simț:
„Deocamdată, cartea, ca și Mihai Eminescu, tronează,
ne descântă și ne încântă sub orice formă, definindune esența de „trestii gânditoare” (Blaise Pascal). Să ne
bucurăm, așadar (Gaudeamus igitur) în tristețea noastră, să nu ne gândim la scurtimea vieții (de brevitate
vitae) pământești, ci la eternitatea cuvântului scris”.
Iată un subiect inedit pe care îl propune Călin
Ciobotari: Sărutul la Shakespeare cu exemplificări
din Henric al VI-lea. O contabilitate severă a variantelor sărutului cu varii motivații și semnificații continuă și în Richard III, Titus Andronicus sau Doi tineri
din Verona. Glumind, avertizăm: atenție la sărut,

Călin Ciobotari veghează! Cînd vorbim/scriem despre
avangardă este imposibil să îl ocolim pe Leo Butnaru,
un specialist al curentului, cu substanțiale traduceri,
mai ales din cea rusă. Așadar nu putem ocoli articolul
său Avangarda, muzica, dansul, poeții…Și dacă suntem la acest capitol, să nu omitem amplul studiu, mai
bine spus fragmentele avînd ca temă Teatrul românesc după 1989 al Ancăi Hațiegan. Ne oprim aici, cu
toate că numărul „colcăie” de ispite și provocări. Ne
oprim la o cafea oferită de Virgil Diaconu în proaspătul număr din Cafeneaua literară. În compania lui
Radu Ulmeanu și poemelor sale („Îngerii-n cer se
sting pe rând/ca niște lămpi/care și-au consumat
petrolul” – Hibernală) dar și a comentariilor lui
Gheorghe Grigurcu la cartea lui Dan Ciachir De ce nu
iubesc democrații pisicile. Evocări. Alex Ștefănescu
urmează firul comentariilor eminesciene cu un nou
episod al Luceafărului, precizînd convingător de
ambiguu: „La întrebarea «Este luceafărul
Eminescu?», se poate răspunde astfel: bineînțeles că
este Eminescu, bineînțeles că nu este Eminescu!”
Just! În vizorul lui Jean Dumitrașcu, cel care
răsfoiește paginile Generației 60, generația socialismului intră în acest număr Petre Stoica. Evident, nu
putea lipsi nici aici o…anchetă literară! Virgil
Diaconu ne propune o temă mereu actuală legată de
receptarea lui Eminescu și actualitatea operei sale. „Sa discutat foarte mult și în fel și chip, în literatura
noastră, despre poezia lui Mihai Eminescu. Ce
critic/critici credeți că a/au analizat mai bine, mai
aproape de ființa ei, poezia lui Eminescu?” este una
dintre întrebări. Răspund Theodor Codreanu,
Alexandru Jurcan, Elisabeta Bogățan, Liviu
Pendefunda. Să cităm, pour la bonne bouche, și un
fragment din grupajul de poeme semnate de Virgil
Diaconu: „Îmbrăcată sumar,/ doar într-o metaforă,/ ea
aleargă spre mine.// Într-o metaforă atât de lipită de
trup/ că i se vede zmeura sânilor.// O femeie trece strada direct spre mine./ Un poem se oprește drept în
inima mea!” (Fructe secrete).

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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CURIER DE AMBE SEXE
„Sunt îngrijorată de faptul că, deși am încercat în
mai multe rânduri să public și eu o poezie într-o revistă
literară adevărată și nu doar pe cele de pe internet, am
fost refuzată pe motiv că poeziile mele nu corespund
calităților necesare de publicare. Cele patru texte pe
care vi le trimit acum cred că întrunesc criteriile de a fi
publicate. Vă mulțumesc, Corina T. Precup” – Corina,
nu trebuie să ai nici un motiv de îngrijorare. Faptul că
ești încă în liceu e un atu important în evoluția ta. Puțini
sunt cei care izbutesc să publice din primele încercări.
Ceea de ne-ai trimis acum nu e nici publicabil dar nici
foarte rău: „Plâng după tine păsările care îmi zboară
prin grădină/ florile pe care le-am găsit pe masă în fiecare dimineață/ nunțile amânate din cauza apusurilor
reci/ și valurile care au legănat fidele o scoică albastră”.
Ceea ce am citat e (poate) singura strofă mai izbutită
din grupaj. Ar mai fi câteva din „Motiv” și „Petrecerea
din urmă”. Mai multe lecturi din poezia marilor poeți
contemporani te va ajuta, sigur, să treci peste năvala
dezordonată a vorbelor, care te caracterizează acum.
Deși am tot amintit corespondenților noștri să se
limiteze în a ne trimite nu mai mult de 7-8 pagini, Elena
Maramureș (frumos nume, ales) atașează scrisorii sale
(interesantă, dealtfel) vreo 50 de pagini cu texte. Ele
(textele) sunt, din păcate, simple exerciții „după ureche” care ne indică necunoașterea aprofundată a fenomenului poetic actual. Nu ne deranjează faptul că Elena
scrie doar în vers clasic, doar faptul că, fiind în permanentă vânătoare de rime, pierde șirul ideilor: „Chipul
tău încântător/ ce pare o gingașă floare/ cu un parfum
îmbietor/ mă luminează ca un soare/ ce zâna codrilor
de-argint/ îl urcă în lumină/ și vezi natura magică
albind/ atât de pură, cristalină”. Îndemnul dat corespondentei anterioare e valabil și pentru tine.
„Bună ziua! Mă numesc Ciobăniță Ștefan, am 20 de
ani, sunt student la Universitatea de Arhitectură și
Urbanism Ion Mincu din București. Pe lângă marea
mea pasiune față de artele plastice și arhitectură, iubesc
și scriu poezie. Nu-mi place vorba multă așa că vă trimit dumneavoastră o serie de câteva poeme. Mi-ar face
mare plăcere să le citiți, să-mi dați o părere, iar de le
considerați potrivite revistei dumneavoastră, să colaborăm. De menționat ca nu am mai publicat până acum.
Mulțumesc!” – Ștefan, nu scrii rău dar nu m-ai convins
pe deplin. Ai o grabă furibundă de a spune tot ce îți
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trece prin cap fără a mai ține cont de nici o logică lirică
elementară. Poezia e, totuși, ceva mai mult decât a
transmite frustrări, bucurii sau dorințe, e ceva mai înalt
în expresie. Două dintre textele trimise mi se par mai
cizelate totuși, mai aproape de poezie. Ele poartă titlurile „Păreri digitale” și „Grupa mea sanguină este obsesia de orice”. Le citez în această ordine: „Hai să facem
schimb de urechi prin mesaje/ Să ne judecăm erorile
scoase cu bețișorul./ Poate așa o să ne înțelegem mai
bine între noi./ O să fim atât de deschiși de sinceri/ încât
o să credem opusul/ o să ne speriem/ și vom fugi în
ceartă doar ca să putem face față.”; „Ascult o melodie
7/24 timp de câteva luni./ Uit de ea. Apare una nouă.
Mă plictisesc./ Mă învârt într-un cerc sonor vicios./
Prietenii îmi spun că am gusturi dubioase în materie de
muzică/ de asta niciodată nu mă conectez la boxe/ de
frică să nu-mi audă obsesiile./ M-am compromis la
insistențe./ Stresat îmi deschid playlistul. Apoi bluetooth. Îl conectez. Play./ Se uita toți fix la mine./ „Tot
asta?”/ „Plictiseste-te naibii.”/ „Nu știu când te mai
maturizezi”. Tac./ Refuz orice formă de abuz care ar
putea pune în pericol/ cele 5 albume și cei 3 artiști pe
care îmi scriu toate obsesiile./ Sparg telefonul. Mă
retrag.” Aștept de la tine un grupaj mai substanțial, în
calitate, pentru o eventuală viitoare antologie a
Curierului nostru.
„Dacă cele două poezii pe care vi le atașez acestui
mail vă vor convinge că trebuie să le publicați, vă rog
să nu ezitați. Pe mine nu mă interesează onorarii bănești
și nici glorie literară. Eu doresc doar să transmit ceea ce
simt la vârsta mea într-un mod cât mai artistic posibil.
Mă numesc P.O. dar doresc să public sub pseudonimul
Viorel Cernășcanu. Cu respect și recunoștință” –
Domnule P.O., intenția e nobilă dar cele două texte sunt
lipsite de calități literare, neavând șansa de a ajunge în
pagină. Cităm spre edificare doar două strofe: „Evlavie
purtăm în suflet/ și-un dor nebun ce ne veghează/
curând se naște iar un vuiet/ ce cu o stea ne luminează./
Eden al păcii noastre sfinte/ grădina scumpă a unui vis/
e inima din noi fierbinte/ e încercare fără risc.” – Cât
despre onorarii bănești, domnule P. O., nu vă faceți probleme, acestea îi ocolesc în vremurile pe care le trăim
și pe autorii de marcă.
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