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Cassian Maria SPIRIDON
Într-o primă așezare, nicasian spus, a raportului
dintre util și inutil, apelăm la motto-ul folosit de
Nuccio Ordine (în cartea sa, Manifest. Utilitatea
inutilului, însoțită de un eseu al lui Abraham Flexner,
apărută în Italia în 2013, tradusă de Vlad Russo și
editată în 2020 de Editura Spandugino) și preluat din
Exercices spirituels et philosophie antique a lui
Pierre Hadot: „…Rolul filosofului e tocmai acela de
a revela oamenilor utilitatea inutilului sau, dacă vreți,
de a-i învăța să facă deosebirea între cele două
înțelesuri ale cuvîntului util”. Și, cel mai uzitat, în
înțelesul general este cel economic, în care orice
acțiune și/sau demers își are utilitate în măsura în
care are drept urmare producerea unui profit, se
înțelege, material. Or, în plan general, toate
cunoștințele, toate actele și întreprinderile care nu au
ca finalitate obținerea unui cîștig economic sunt
cuprinse în aria inutilului. Gînditorul italian își propune să afirme în Utilitatea inutilului, în esență,
ideea utilității acelor cunoștințe a căror valoare
esențială e total liberă de orice finalitate utilitaristă.
Există cunoștințe care își sunt scop lor înșile și care
– tocmai datorită naturii lor gratuite și dezinteresate,
aflate departe de orice constrîngere practică și
comercială – pot juca un rol fundamental în cultivarea spiritului și în dezvoltarea civilizației și a culturii
umanității. În acest context, consider util tot ce ne
ajută să devenim mai buni.
O încercare mai mult decît nobilă și necesară întro lume ghidată, copleșită de dictatura profitului, indiferent de consecințele imediate sau pe termen mediu
sau lung asupra omului și a umanității.
Logica profitului, dominantă, practic dictatorială
în viața economică și socială, provoacă, mai sigur,
impune o aceeași abordare instituțiilor în care activitatea ce se desfășoară este una a cunoașterii în sine,
fără a fi preocupată de asigurarea unor cîștiguri sau
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beneficii imediate, se înțelege, de natură materială.
Sub imperativul acestei logici activitatea unor
instituții, precum: școlile, universitățile, centrele de
cercetare, laboratoarele, muzeele, bibliotecile, arhivele, discipline cu caracter umanist și științific sunt
inutile. E logica la care apelează și actualul primministru, pentru care, astfel de instituții, dacă nu sunt
rentabile se impune închiderea lor. Păcat de cheltuielile sociale pentru instruirea lui, este vizibil că au fost
cu totul inutile!! N-a priceput că, în ansamblul ei,
colectivitatea trebuie să ocrotească și să cultive aceste instituții nerentabile, singurul tezaur prin care
umanitatea își perpetuează memoria și demnitatea.
Cum remarcă profesorul de la Universitatea din
Calabria: „Europa a început să semene cu o scenă pe
care apar zilnic mai ales creditori şi debitori. Nu există reuniune politică la vârf sau întâlnire la nivel înalt
a marii finanţe în care obsesia balanţelor de plăţi să
nu constituie unicul punct pe ordinea de zi. Într-o reuniune la vârf concentrată autist asupra ei înseşi, preocupările legitime pentru restituirea datoriei sunt
împinse până la a provoca efecte diametral opuse
celor dorite. Aşa cum au observat diferiţi economişti,
departe de a însănătoşi bolnavul, leacul austerităţii
brutale îl slăbeşte în chip inevitabil şi mai mult. Fără
să se întrebe care sunt motivele îndatorării statelor şi
marilor companii – în mod straniu, austeritatea nu
afectează corupţia extrem de răspândită şi remuneraţiile fabuloase ale foştilor politicieni, ale managerilor,
bancherilor şi superconsultanţilor! –, nenumăraţii
păpuşari ai acestei recesiuni scăpate de sub control nu
sunt câtuşi de puţin tulburaţi de faptul că plătitorii
sunt mai cu seamă clasele de mijloc şi cele defavorizate, milioane de fiinţe umane nevinovate cărora li se
răpeşte demnitatea”.
Dreptul de a avea drepturi, după expresia lui
Hannah Arendt, pentru multinaționale, din nefericire
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și pentru guvernanți este supus imperativului pieței,
profitului, imperativ care tinde să anuleze orice
formă de respect față de persoana umană:
„Transformându-i pe oameni în marfă și în bani,
acest mecanism economic pervers a dat naştere unui
monstru, lipsit de patrie şi compasiune, care va sfârşi
prin a nega orice formă de speranţă, inclusiv pentru
generaţiile viitoare” (Nuccio Ordine). Autorul dă
exemplul Greciei, de acum cîțiva ani, copleșită de
datorii și, mai direct, mai cu mănuși, creditorii
puneau la mezat întregul ei patrimoniu cultural, față
de care Uniunea Europeană, întreaga lume este și
rămîne pentru totdeauna îndatorată. Situație care se
poate repeta și cu Italia, și cu Spania și, în final, cu
oricare dintre membrii U.E., insuficient de profitabili
economic după standardele impuse de pofta
nesățioasă de profit a multinaționalelor: „În faţa unei
asemenea brutalităţi, utilitatea cunoştinţelor inutile se
opune radical utilităţii dominante care, în numele
unui interes exclusiv economic, ucide progresiv
memoria trecutului, disciplinele umaniste, limbile
clasice, educaţia, cercetarea liberă, fantezia, arta,
gândirea critică şi orizontul de civilizaţie care ar trebui să inspire orice activitate umană. Într-adevăr, în
universul utilitarismului, un ciocan valorează mai
mult decât o simfonie, un cuţit mai mult decât un
poem, o cheie franceză mai mult decât un tablou – și
asta fiindcă, dacă eficacitatea unei unelte e lesne de
înţeles, e mult mai greu de priceput la ce poate folosi
muzica, literatura sau arta” (N.O.).
În volumul publicat la Editura Minerva, colecția
B.P.T., în 1981, și care adună scrieri despre artă (traducere Marina Dimov, prefață Irina Bădescu) ale lui
Jean-Jacques Rousseau, filosoful se întreabă, în primul capitol: „A contribuit progresul științelor și artelor la purificarea moravurilor?”. Din lectura acestor
pagini răspunsul nu este unul prea optimist. O întrebare a lui Rousseau, deși veche de mai bine de două
secole, rămîne mereu actuală: „Ce se va alege de virtute, dacă trebuie să ne îmbogățim cu orice preț?”. Și
remarcă, în continuare: „Oamenii politici din vechime vorbeau întruna despre moralitate şi virtute; ai
noştri vorbesc numai despre comerţ şi bani. Unul vă
va spune că în nu ştiu ce ţinut un om valorează suma
în schimbul căreia poate fi vîndut în Alger; altul,
ducînd mai departe aceeaşi socoteală va găsi ţări
unde un om nu valorează nimic şi altele unde valorează chiar mai puţin decît nimic. Ei evaluează oamenii ca pe o turmă de vite. După părerea lor, un om

2

preţuieşte pentru un stat exact atît cît consumă”. Și
are și o recomandare, la care ar trebui să reflecteze și
politicienii de astăzi și care sunt îndemnați de gînditorul francez a înțelege pentru totdeauna că prin bani
dobîndești orice, afară de moralitate și cetățeni.
Congenerul filosofului, enciclopedistul Diderot
remarcă la rîndu-i că pentru bogați tot ce nu e util e
disprețuit, pentru ei timpul e prea prețios pentru a fi
pierdut cu speculații inutile. Știm bine prin ce a trecut
Poetul-albatros, al lui Charles Baudelaire, coborît pe
puntea corabiei printre oameni mînați de cu totul alte
interese și care îl ironizează și batjocoresc, precum în
versul atît de inspirat tradus de Alexandru Philippide:
„Pe punte jos ei care sus în azur sînt regi/ Acuma par
fiinţe stîngace şi sfioase/ Şi-aripele lor albe şi mari le
lasă, blegi,/ Ca nişte vîsle grele s-atîrne caraghioase.//
Cît de greoi se mişcă drumeţul cu aripe!/ Frumos cîndva, acuma ce slut e şi plăpînd!/ Unu-i loveşte pliscul
cu gîtul unei pipe/ Şi altul fără milă îl strîmbă şchiopătînd.// Poetul e asemeni cu prinţul vastei zări/ Ceşi rîde de săgeată şi prin furtuni aleargă;/ Jos pe
pămînt şi printre batjocuri şi ocări// Aripele-i imense
nu-i lasă loc să meargă”. Nu altfel e definit poetul în
Dicționarul de idei primite de-a gata al lui Gustav
Flaubert: „Sinonim pentru mai puțin nobilul «nătîng,
visător»”.
Deși disprețuit de copleșiții de averi, neluat în
seamă, rămîne emblematic versul cu care se încheie
poemul lui Hölderlin, Amintire sau Aducere aminte:
„Ce dăinuie însă, poeții-ntemeiază” – varianta Ștefan
Augustin Doinaș, Virgil Nemoianu; „Iar ce rămîne
plăsmuiesc poeții” – varianta Alexandru Philippide,
vers comentat de Heidegger în Hölderlin și esența
poeziei (din volumul Originea operei de artă,
Humanitas, 1995, traducere și note Thomas
Kleininger, Gabriel Liiceanu, prefață Constantin
Noica) sub forma: însă ceea ce rămîne poeții ctitoresc. Filosoful de la Freiburg, comentînd acest vers
afirmă: „Poezia este ctitorirea prin cuvînt și în
cuvînt”. Și tot în acest spațiu mai citim: „Activitatea
poetică este ctitorire a ființei împlinită cu ajutorul
cuvîntului”.
Manifestul lui Nuccio Ordine este organizat,
spune universitarul, în trei părți: prima e dedicată utilei inutilități a literaturii; a doua e consacrată efectelor catastrofale produse de logica profitului în
domeniul învăţământului, al cercetării şi al activităţilor culturale în genere; în partea a treia, folosindu-mă de câteva strălucitoare exemple, am revizitat
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operele câtorva clasici care au demonstrat, în decursul veacurilor, valoarea iluzorie a posesiei și efectele
ei devastatoare când vine vorba de dignitas hominis,
de iubire și de adevăr. La care este alăturat, în final,
eseul lui Abraham Flexner, Utilitatea cunoașterii
inutile, publicat inițial în 1937 și reeditat cu adăugiri
în 1939.
Într-o lume în care profitul face legea,
cunoașterea care nu poate fi nici măsurată, nici cîntărită cu mijloacele practicate în spațiul în care cantitatea și nu calitatea este dominantă, investițiile în acest
domeniu nu aduc rezultate imediate și palpabile și
care să fie echivalate în unități financiare.
„Prin ea însăşi, cunoaşterea se constituie într-un
obstacol în calea atotputerniciei delirante a banului şi
utilitarismului. E drept că totul se poate cumpăra:
începând cu parlamentarii şi judecătorii, cu puterea şi
succesul, orice lucru îşi are preţul său. Nu însă şi
cunoaşterea: preţul ce trebuie plătit pentru cunoaştere
e de o cu totul altă natură. Niciun cec în alb nu ne va
permite să dobândim în chip mecanic ceea ce nu
poate fi decât rodul unui efort individual şi al unei
infinite pasiuni. În fond, nimeni nu va putea să străbată în locul nostru obositorul drum al învăţării. În
lipsa marilor motivaţii interioare, cel mai prestigios
titlu dobândit cu bani nu ne va aduce nici o cunoaştere adevărată şi nu va favoriza nici o metamorfoză
autentică a spiritului”. Adevăr greu de înțeles și
acceptat de toți copleșiții de diplome și titluri academice; toate cumpărate fără nici o acoperire în
cunoștințele ce le incumbă aceste titluri. Despre
imposibilitatea transmiterii mecanice a cunoașterii
vorbește Socrate în Banchetul lui Platon, care îi
explică lui Agaton – comeseanul său: „Ce bine-ar fi
Agaton, dacă înțelepciunea ar avea darul să se scurgă,
ori de cîte ori ne atingem unii de alții, de la cel ce are
mai multă la cel cu mai puțină; să fie așa, ca apa care
trece prin fitilul de lînă, din vasul mai plin spre cel
mai gol!” (traducere C. Papacostea, Editura de Vest,
1992).
Cunoașterea, prin natura ei, sfidează legile pieții.
A împărtăși altora din cunoștințele tale, nu-ți diminuează cu nimic pe ale tale, iar spiritual se
îmbogățesc ambele părți și cel care dă și cel care
primește. Pentru homo oeconomicus este de neînțeles
utilitatea lucrurilor inutile și încă mai apăsat inutilitatea celor utile. Și universitarul de la Calabria constată, cu amărăciune: „Câte bunuri de consum care nu
răspund niciunei nevoi nu ne sunt vândute drept
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bunuri indispensabile? Spectacolul fiinţelor umane
care, ignorând pustiirea crescândă a spiritului, își
închină viața acumulării de bani și putere e greu de
suportat. Greu de suportat e și maniera triumfală în
care televiziunile şi mass-media prezintă succesul
unui întreprinzător care reuşeşte să creeze un imperiu
prin escrocherie, sau al unui politician care umileşte
nepedepsit parlamentul determinând votarea unor
legi ad personam. După cum greu de suportat este
spectacolul bărbaților și femeilor angajați într-o cursă
dementă către acel pământ al făgăduinţei reprezentat
de câștig, unde nimic din ce-i înconjoară – natura,
lucrurile, celelalte fiinţe umane – nu le trezeşte interesul. Cu ochii ţintă la scopul pe care şi l-au propus,
ei nu mai sunt în stare să se bucure de micile gesturi
cotidiene și să descopere frumusețea ce palpită în vieţile noastre: un apus de soare, un cer înstelat,
tandrețea unui sărut, deschiderea unei flori, zborul
unui fluture, zâmbetul unui copil. Fiindcă, adesea,
măreţia se vede în lucrurile cele mai simple”.
Eugen Ionesco, într-o Comunicare pentru o întrunire a scriitorilor francezi și germani (Note și contranote, Humanitas, 1992, traducere Ion Pop) face cîteva precizări utile în afirmarea inutilului: „Înainte de
toate, o operă de artă este deci o aventură a spiritului.
Și dacă trebuie neapărat ca arta sau teatrul să servească la ceva, voi spune că ar trebui să servească la a-i
reînvăța pe oameni că există activități ce nu slujesc la
nimic și că e neapărat nevoie ca ele să existe”. Și tot
aici citim: „Omul modern, universal, este omul grăbit, el nu are timp, e prizonierul necesităţii, nu înţelege că un lucru poate să nu fie folositor; nu înţelege
nici că, în fond, tocmai utilul poate fi o greutate inutilă, împovărătoare. Dacă nu înţelegem utilitatea inutilului, inutilitatea utilului, nu înţelegem arta; iar o ţară
unde arta nu e înţeleasă este o ţară de sclavi sau de
roboţi, o ţară de oameni nefericiţi, de oameni care nu
rîd şi nici nu surîd, o ţară lipsită de spirit; acolo unde
nu există umor, unde nu există rîsul, există mînia şi
ura”.
Okakura Kakuzo, în Cartea ceaiului (Itinerarii
spirituale, traducere Emanoil Bucuța, Editura
Meridiane, 1983) printr-o splendidă metaforă dezvăluie clipa cînd omul își depășește primitivitatea:
„Nici vorbă că prețuirea florilor s-a născut în om
odată cu poezia iubirii. Ce poate mai bine decît o
floare, dulce în starea-i de neştire şi mirositoare în
tăcerea ei, să închipuie deschiderea unui suflet feciorelnic? Omul de la obîrşii cînd întindea întîia floare
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dragei lui se ridica peste dobitoc. El se făcea om prin
această înălţare deasupra asprelor trebuinţe ale Firii.
Odată cu înţelegerea gingaşului folos a ceea ce n-are
vreun folos, intra în împărăţia artei”. Altfel spus, în
sublima inutilitate. Un adevărat imn dedică, în continuare, poetul-samurai florilor: „La bucurie și în
necaz florile ne sînt prietenii statornici. Mîncăm,
bem, cîntăm, jucăm, ne îndrăgostim cu ele. Ne cununăm şi ne botezăm cu flori. Nu cutezăm să murim
fără flori. Ne-am rugat cu crinul, ne-am adîncit în
gînduri cu lotusul, am dat strînşi năvală în bătaie cu
trandafirul şi crizantema. Am încercat chiar să vorbim în limba florilor. Cum am putea trăi lipsiţi de ele?
Ne îngrozim la gîndul unei vieţi jefuite de fiinţa lor.
Ce mîngîiere nu aduc ele la patul bolnavului şi ce
lumină de fulger în bezna sufletelor obosite?
Gingăşia lor senină ne dă îndărăt credinţa în lume,
pierdută, întocmai cum căutătura neclintită a unui
copil frumos ne recheamă nădejdile risipite. Cînd sîntem coborîţi în pulbere, ele se aştern mîhnite pe morminte”. Tovărășia florilor, constată amar, nu a reușit
decît în mică măsură a ne înălța peste vita
neștiutoare: „Nimic nu e aievea în noi decît foamea,
nici sfînt decît propriile pofte. Templu după templu sa surpat înaintea ochilor noştri; un singur altar se păstrează fără moarte, cel pe care ardem tămîie idolului
idolilor – nouă înşine. Dumnezeul nostru e mare şi
banul e profetul său! Pustiim întreaga Fire ca să-i
aducem lui jertfe. Ne semeţim că am cucerit materia
şi uităm că dimpotrivă, materia ne-a robit pe noi”. Un
adevăr cuprins în Cartea ceaiului, publicată în engleză la 1906, de tristă perenitate. Sunt pagini care afirmă o evidentă gratuitate, în care floarea (obiectul) și
actul de a culege și dărui (gestul) sunt întruchipări ale
inutilului, acte prin care cad în derizoriu necesarul și
profitul.
Între purtătorii de lance bătrînul hidalgo, poate cel
care își asumă cu totală implicare și este constant
locuitor în împărăția inutilului a fost dintotdeauna și
a rămas Poetul. Pentru Rilke, a fi artist înseamnă: a
nu face calcule și a nu număra, a te dezvolta ca și
copacul, care nu-și grăbește sevele și care stă consolat în furtunile de primăvară, fără spaima că ar putea
să nu vină vara după asta. Vine. Dar nu vine decît la
cei răbdători care stau ca și cum ar avea veșnicia în
față, atît de liniștiți și de lipsiți de griji. O învăț în fiecare zi, o învăț cu suferințe cărora le sînt recunoscător: Răbdarea e totul. (Scrisori către un tînăr poet,
Facla, 1977, traducere Ulvina și Ioan Alexandru).
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Eugen Ionesco pune la egalitate poezia și
respirația: „Poezia, nevoia de a imagina, de a crea,
este tot atît de findamentală ca aceea de a respira”.
(Note și contranote)
Pentru cel care înalță un adevărat imn inutilității,
în cartea sa Utilitatea inutilului, remarcă: momentele
de criză economică, când tentaţia utilitarismului şi a
celui mai sălbatic egoism par să fie singura călăuză
şi singura salvare, trebuie să înţelegem că tocmai
acele activităţi care nu slujesc la nimic ne-ar putea
ajuta să evadăm din temniţă, să ieşim din asfixie, să
transformăm o viaţă plată, o non-viaţă, într-o viaţă
fluidă şi dinamică, călăuzită de curiositas pentru tot
ce ţine de spirit şi de om.
Singurul pe scara biologică capabil de gesturi și
acțiuni inutile este omul. Cu îndreptățire, Nuccio
Ordine citează din discursul lui Mario Vargas Llosa la
decernarea premiului Nobel în 2010: „O lume fără
literatură s-ar transforma într-o lume fără dorințe,
fără idealuri și fără nesupunere, o lume de automate
văduvită de ceea ce face din om o ființă umană: capacitatea de a ieși din sine și a se transforma în altul, în
alții, plăsmuiți din lutul viselor noastre”.
Trăim vremuri în care ne refuzăm, cum spune
Dostoievski, talentul de om. Talent ce se exprimă
grație faptelor, gesturilor noastre inutile. Oscar Wilde
deschide prefața la Portretul lui Dorian Gray
(Editura pentru literatură, B.P.T., 1969, traducere D.
Mazilu) cu afirmația simplificatoare: „Artistul este
creator de lucruri frumoase” și încheie apodictic:
„Orice artă este cu totul lipsită de utilitate practică”.
Afirmații care exclud alte comentarii.
Și în aceleași note și contranote, Eugen Ionesco
pune în paralel cerința imperioasă a operei de artă de
a se naște la fel cu a copilului: „Opera de artă cere să
se nască, la fel cum copilul cere să se nască. Ea se
iveşte din adîncurile sufletului. Copilul nu se naşte
pentru societate, deşi societatea pune stăpînire pe el.
El se naşte ca să se nască. Opera de artă se naşte de
asemenea ca să se nască, ea se impune autorului său,
cere să fie, fără să ţină seama ori fără să se întrebe
dacă este chemată sau nu de societate. Evident, societatea poate şi ea să pună stăpânire pe opera de artă;
poate s-o folosească cum vrea; o poate condamna, o
poate distruge; ea poate îndeplini sau nu o funcţie
socială, dar ea nu este această funcţie socială; esenţa
ei este extrasocială”.
Din neguri istorice și pînă în trista realitate contemporană ura împotriva lucrurilor inutile este o conCONVORBIRI LITERARE

stantă, de la arderea bibliotecii din Alexandria, pînă
la distrugerile operelor de artă de către talibani, de
barbarii statului islamic. Toate aceste opere, tăcute și
inofensive, sînt socotite primejdioase prin simpla lor
existență.
Arderea trecutului este o permanentă tentație pentru noii barbari, fasciști, marxiști, neomarxiști, etc. E
o temă care-l preocupă și pe Jorge Luis Borges în
Zidul și cărțile (Eseuri, Editura Polirom, 2015, traducere Cristina Hăulică, Andrei Ionescu, Tudora
Sandru-Mehedinți): „Am citit zilele trecute că omul
care a poruncit să se ridice aproape infinitul zid chinezesc a fost acel Prim împărat, Shih Huang Ti, care,
în acelaşi timp, a hotărît ca toate cărţile dinaintea
domniei lui sa fie arse. Faptul că amîndouă aceste
ample operaţii – cele cinci sau chiar şase sute de
leghe zidite în piatră spre a-i stăvili pe barbari şi riguroasa abolire a istoriei, adică a trecutului – porneau
de la unul şi același ins, fiind, într-un fel, atributele
lui, m-a încîntat în mod inexplicabil şi, totodată, m-a
neliniştit”. Ca în finalul scurtului eseu să definească
faptul estetic: „Muzica, stările de fericire, mitologia,
chipurile pe care le brăzdează vremea, anume amurguri și anume locuri ar voi să rostească ceva, sau au
rostit ceva ce n-ar fi trebuit să pierdem, sau sînt pe
punctul de a rosti ceva; această iminență a unei
revelații – care nu se produce însă – constituie, poate,
faptul estetic”.
Încă din Antichitate, Dionisos din Halicarnas,
autorul unui important op de estetică și critică literară, Eseul despre sublim (Institutul European, 2019,
traducere Constantin Balmuș) către finalul scrierii
sale încearcă să deceleze cauzele decăderii
elocvenței: „Iubirea de averi, după care tânjim cu toţii
fără saţiu, şi setea de plăceri ne robesc, şi mai mult
încă, după cum s-ar spune, ne cufundă cu totul în prăpastie. Dacă iubirea de arginţi e o patimă josnică,
apoi nici una nu-i mai ruşinoasă decât goana după
desfătări. Şi, când mă gândesc bine, nu văd cum e cu
putinţă ca cei care se prăpădesc după o avere nemărginită şi, pentru a vorbi mai drept, care şi-au făcut o
zeitate din ea, să nu capete totodată şi relele ce-o
însoţesc din capul locului. În urma bogăţiei nemăsurate şi neînfricate, şi chiar în pas cu ea, vine risipa, şi
tot bogăţia deschide porţile oraşelor şi caselor în care
intră şi se aşează. Iar când aceste patimi zăbovesc în
lume, îşi fac, după cum spun înţelepţii, cuibul acolo
şi, ajungând îndată să aibă pui, ele dau naştere lăudăroşeniei, trufiei şi zburdăciunii, care sunt adevăratele
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lor odrasle. Dacă lăsăm aceste vlăstare ale bogăţiei să
ajungă în floarea vârstei, ele fac îndată din obrăznicie, călcarea legilor şi neruşinare, tirani neînduraţi ai
sufletelor noastre. Toate acestea trebuie neapărat să
se întâmple aşa: oamenii nu-şi mai îndreaptă privirile
către alte lucruri, nici nu mai poartă grijă de faima lor
după moarte, ci, în vârtejul acestor ticăloşii, stricăciunea vieţii obşteşti se împlineşte pe nesimţite, iar tot
ce-i mare şi nobil în suflete se veştejeşte şi piere şi nu
mai are căutare, dacă vor slăvi cele vremelnice şi vor
lăsa în părăsire cele nemuritoare din sufletul lor”.
Iubire de arginți care încă mai vărtos ne robește
astăzi, întorcîndu-ne privirile în refuzul de a ne
cunoaște măreția sufletului și a accede spre inutilul
sublim.
Universitarul calabrez îl citează pe John Maynard
Keynes, autorul Teoriei generale a ocupării forței de
muncă, a dobînzii și a banilor (Editura Publica,
2009), cel care a salvat practic, prin acest tratat economia mondială după marea depresiune economică
din 1929, din Posibilități economice pentru nepoții
noștri, conștient de răul provocat de goana după profit și încrezător că va avea loc o schimbare de paradigmă, în care binele e întotdeauna mai bun decît utilul: „Ajunşi aici, cred că suntem liberi să recuperăm
anumite principii religioase şi valori mai solide, începând să susţinem din nou că avariţia e un viciu, camăta, un comportament condamnabil, iar lăcomia, respingătoare; că cine nu se gândeşte la viitor înaintează
mai repede pe calea virtuţii şi a înţelepciunii. Trebuie
să începem să punem din nou scopul înaintea mijloacelor şi binele înaintea utilului. Trebuie să-i cinstim
cum se cuvine pe cei care ne pot învăţa să ne bucurăm de fiecare ceas şi fiecare zi, pe acei oameni
minunaţi, capabili să privească în adâncul lucrurilor
şi să iubească crinii câmpului care nu se ostenesc şi
nu torc”.
Artele bucuriei, cele ce ne deschid porțile
demnității prin care ne afirmăm umanitatea sunt
abandonate pe altarul nesățios al profitului, dar, ca săl cităm pe universitar: „Între atâtea incertitudini, un
lucru e totuşi cert: dacă vom lăsa să piară gratuitul,
dacă vom renunţa la forţa generatoare a inutilului,
dacă vom asculta numai acest cântec de sirenă aducător de moarte ce ne împinge să urmărim câştigul, nu
vom reuşi să dăm naştere decât unei colectivităţi bolnave şi fără memorie, care va rătăci mereu, sfârşind
prin a nu se mai înţelege pe sine şi a nu mai înţelege
viaţa. Iar atunci când pustiirea spiritului se va fi întins
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pretutindeni, va fi aproape cu neputinţă să ne închipuim un homo sapiens ignorant jucând rolul ce-i revine: anume de a face ca umanitatea să devină mai
umană...”.
Cunoașterea, cunoștințele care nu sunt producătoare de profit imediat sunt considerate de guvernanți
ca fiind inutile. Programele școlare, universitățile,
instituțiile guvernamentale au ca țintă constantă marginalizarea științelor, cu predilecție a disciplinelor
umaniste. Nu sunt investiții profitabile economic,
context în care literatura, implicit toate domeniile
științifice și umaniste care nu au un scop utilitar imediat sunt considerate ca inutile.
Nuccio Ordine consideră că în această conjunctură toate acestea pot dobîndi o funcție esențială, de
maximă importanță. De ce? Pentru că literatura e
imună la goana după profit, ea s-ar putea constitui,
prin sine însăși, într-o formă de rezistenţă față de
egoismele prezentului, într-un antidot la barbaria
utilului care a ajuns să corupă relaţiile noastre sociale şi sentimentele noastre cele mai intime. Într-adevăr, simpla ei existenţă atrage atenţia asupra gratuităţii si a dezinteresului, valori socotite deja a fi inactuale şi depăşite.
Mediul cultural în care viețuim este esențial pentru sănătatea societății în general și a fiecăruia în particular. Precum în parabola din scurta anecdotă a lui
Foster Wallace, preluată de universitarul italian. „Doi
tineri peştişori înotau de zor, când deodată întâlnesc
un peşte bătrân care mergea în direcţie opusă. Acesta
îi salută din cap şi le zice: „Bună, băieţi. Cum e apa?”
Cei doi tineri peştişori mai înoată ce mai înoată, apoi
unul se-ntoarce spre celălalt şi-i zice: „Ce naiba o mai
fi şi apa asta?”.
Cu adevărat, nu realizăm, nu percepem, orbiți de
goana după profit, că literatura, umanioarele, cultura,
educația, instrucția școlară etc., alcătuiesc lichidul
amniotic ideal din care țîșnesc idei precum
democrația, libertatea, dreptatea, laicitatea, egalitatea, dreptul la critică, toleranța, solidaritatea sau
binele comun. (N.O.)
Dante în Convivio condamnă pe cei care dobîndesc învățătura nu pentru a o practica, ci a o transforma într-o sursă de venituri: „Și spre rușinea lor, spun
că nu trebuie să li se zică învățați, căci nu dobândesc
învățătura pentru a o practica, ci întrucât prin ea
câștigă bani sau onoruri, așa cum nu se poate numi
ceteraș cel care ține cetera în casă pentru a o împrumuta pe bani, iar nu pentru a se folosi de ea ca să
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cânte” (Opere minore, Univers, 1971, traducere Oana
Busuioceanu).
Nu altfel trata Socrate, în dialogurile platoniciene,
pe sofiștii care-și vindeau învățătura tinerilor
interesați.
În sonetul al VII-lea din Canțonierul, Petrarca își
îndeamnă prietenul să nu renunțe la a compune spre
gloria doar a încununării cu lauri: „Huzuru-n puf şi
multa lăcomie/ au alungat din lume-orice virtute,/ iar
firea noastră pe cărări pierdute/ se lasă-mpinsă de
netrebnicie;/ lumina ce ne-ndrumă din tărie/ şi miez ne
dă păleşte-atît de iute,/ încît te miri de cei ce din lăute/
cîntînd, din Helicon scot apă vie./ Mai e-ndrăgit azi
laurul? De cine?/ „Săracă eşti, Filozofie”, zice/ gloata
ce josnic se rîvneşte-avută./ Puţini tovarăşi vei avea,
amice,/ pe drumul drept. Mă rog deci mult de tine/ du
pîn’ la capăt munca începută/” (Traducere Eta Boeriu).
În Utopia lui Thomas Morus locuitorii insulei
disprețuiau aurul și nu-l foloseau decît la fabricarea
țucalelor.
Francis Bacon, unul dintre utopiștii remarcabili ai
vremii sale, în Noua Atlantidă (Editura Nemira, 2007,
traducere Dana Jalobeanu) vorbește despre locuitorii
acestui ținut, care au o instituție: Casa lui Solomon,
care are drept scop cunoașterea. În călătoriile lor de
explorare, pe corăbii exista o misiune formată din trei
membri sau frați ai Casei lui Solomon a căror unică
sarcină este să ne aducă cunoașterea treburilor și
situației acelor țări pe care au fost desemnați să le
exploreze; în special a științelor, artelor,
meșteșugurilor și invențiilor din întreaga lume. Și mai
ales, trebuie să aducă din explorările lor cărți, instrumente și machete de toate felurile.
Neguțătorul din Veneția al lui Shakespeare este o
pledoarie în favoarea demnității umane. Portia, sub
înfățișarea lui Balthazar – doctor în drept, le amintește
lui Shylock, neguțătorul care vrea să-și ia halca de
carne în contul datoriei, și lui Antonio, cel din care
urma a fi decupată pe viu porția de carne, că legile care
guvernează în lumea banilor nu au îndreptățirea de a-i
transforma și pe oameni în marfă.
Între marii filosofi ai Antichității vechii Grecii, și
Aristotel, în Metafizica, pledează pentru însușirea și
lărgirea cunoașterii îndemnați de uimire, de mirarea
lui: De ce există ceva anume? Ce se petrece dincolo de
aparențe? De ce trăim? Etc. În Cartea I, capitolul 1
citim: „Din toate cele spuse mai înainte reiese că denumirea pe care o avem în vedere se aplică la una şi
aceeaşi ştiinţă. Aceasta însă cată să fie aceea care se
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îndeletniceşte cu primele principii şi cauze, iar binele
şi scopul sînt şi ele una din aceste cauze. Că această
ştiinţă nu urmăreşte scopuri practice se vede şi din
activitatea celor mai vechi filozofi. Căci şi oamenii de
azi şi cei din primele timpuri, când au început să filozofeze, au fost mânaţi de mirare, mai întâi faţă de problemele mai la îndemână, apoi, progresînd încetul cu
încetul, faţă de problemele mai mari, cum sînt, de
pildă, fazele Lunii, cursul Soarelui şi al aştrilor şi naşterea Universului. Acela însă care se îndoieşte şi se
miră recunoaşte prin chiar aceasta că nu ştie. De aceea
şi iubitorul de mituri e oarecum un filozof, căci mitul
a fost născocit pe baza unor întâmplări minunate, pentru explicarea lor. Aşa că, dacă oamenii s-au îndeletnicit cu filozofia spre a evita neştiinţa, e limpede că au
năzuit spre cunoaştere pentru a dobîndi o pricepere a
lucrurilor, şi nu în vederea unui folos oarecare”. Pentru
Stagirit cunoașterea nu are alt folos decît evitarea
neștiinței. Încă înaintea lui, Platon, în dialogul său
Theaitetos, vorbește despre mirare, pe care Socrate o
prezintă convorbitorilor că aparține în cel mai înalt
grad căutătorului înțelepciunii; nu există alt început al
căutării înțelepciunii decît acesta și se pare că nu este
străin de genealogii acela car a spus că Iris e vlăstar
din Thaúmas („Mirarea”).
În continuarea viziunii filosofilor antici și Kant, în
Critica facultății de judecare (1790), consideră gustul
pentru frumos ca fiind dezinteresat, nepreocupat de
nici un interes, implicit economic. În primul capitol,
Analitica frumosului, se explicitează asupra conexiunii
dintre frumos și gust: „Este uşor de văzut că, pentru a
spune că obiectul este frumos şi pentru a dovedi că am
gust, plec de la ceea ce se petrece în mine datorită
reprezentării, nu de la ceea ce constituie dependenţa
mea de existenţa obiectului. Oricine trebuie să recunoască că acea judecată asupra frumuseţii în care se
amestecă cel mai neînsemnat interes este foarte părtinitoare şi nu reprezintă o judecată de gust pură. Pentru
a putea fi arbitru în chestiuni de gust nu trebuie să te
intereseze nici în cea mai mică măsură existenţa lucrului, ci trebuie să fii în această privinţă total indiferent.
Nu putem lămuri mai bine această propoziţie, care
este de o importanţă deosebită, decît dacă opunem
satisfacţiei pure şi dezinteresate din judecata de gust
plăcerea care este legată de interes, mai ales dacă ne
putem încredinţa și că nu există alte feluri de interes”.
Totodată propune și o paralelă între bun și frumos,
cu ilustrarea raportului dintre ele: „Pentru a considera
că ceva este bun trebuie să cunosc de fiecare dată care
CONVORBIRI LITERARE

este natura obiectului respectiv, adică să am un concept al lui. Pentru a considera că obiectul este frumos
nu am nevoie de aceasta. Florile, desenele libere, liniile care se împletesc fără nici un scop anume, alcătuind
un ornament în formă de frunze, nu au nici o semnificaţie, nu depind de vreun concept determinat, şi totuşi
plac. Satisfacţia produsă de ceea ce este bun trebuie să
depindă de reflexia asupra unui obiect, reflexie care
conduce spre un concept oarecare (indiferent care
anume); prin aceasta ea se deosebeşte şi de agreabil,
care se bazează în întregime pe senzaţie”.
Vorbind despre cele trei feluri specifice deosebite
de satisfacție leagă direct plăcerea pe care frumosul o
produce gustului și afirmă că este singura dezinteresată și cu osebire liberă: „Se poate spune că dintre cele
trei feluri de plăcere, cea pe care frumosul o produce
gustului este singura plăcere dezinteresată şi liberă;
căci nici un interes, nici cel al simţurilor, nici cel al
raţiunii, nu ne constrânge să ne dăm adeziunea. Ca
atare, s-ar putea spune despre satisfacţie că ea se raportează în cele trei cazuri amintite la înclinaţie, la favoare şi la respect. Căci favoarea este singura satisfacţie
liberă. Un obiect al înclinaţiei şi unul care este impus
dorinţei noastre printr-o lege a raţiunii nu ne lasă libertatea să ne facem noi înşine din ceva un obiect al plăcerii. Orice interes presupune o nevoie sau creează una
şi, ca factor determinant al aprobării, el nu mai permite
judecăţii asupra obiectului să fie liberă”. În finalul
argumentației sale, filosoful de la Königsberg dă
definiția frumosului: „Gustul este facultatea de apreciere a unui obiect sau a unei reprezentări printr-o plăcere sau neplăcere, fără nici un interes. Obiectul unei
astfel de satisfacții se numește frumos”.
Baudelaire tună și fulgeră în contra materialiștilor
burghezi, în goană după profit. În jurnalele sale intime
condamnă goana tinerilor după îmbogățire: „Atunci,
fiul își va părăsi familia nu la optsprezece ani, ci la
doisprezece, emancipat de o lacomă precocitate; o va
părăsi nu pentru a căuta aventuri eroice, nu pentru a
izbăvi vreo frumoasă captivă într-un turn, nu pentru a
nemuri prin cugetări sublime vreo mansardă mizeră, ci
pentru a înfiinţa o negustorie oarecare, pentru a se
îmbogăţi şi pentru a-i face concurenţă infamului său
tată – fondator şi acţionar al unui ziar care va răspândi
luminile raţiunii şi care va face ca Le Siècle de atunci
să fie considerat un agent al superstiţiei. – Atunci, rătăcitoarele, declasatele, acelea care au avut câţiva amanţi
şi pe care uneori le numim îngeri, drept urmare şi drept
mulţumire pentru nesocotinţa care străluceşte, lumină
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întâmplătoare, în existenţa lor logică precum răul –
acelea, zic, nu vor mai fi atunci decât nemiloasă înţelepciune, înţelepciune care va condamna totul, în afară
de bani, totul, chiar şi erorile simţurilor! – Atunci, ceea
ce va semăna cu virtutea – ce spun! –, tot ceea ce nu
va fi înflăcărare pentru Plutus va fi considerat de un
imens ridicol. Justiţia, dacă în acea epocă norocoasă
mai poate exista justiţie, îi va pune sub interdicţie pe
cetăţenii care nu se vor pricepe să facă avere. –
Nevasta ta, o, Burghezule! virtuoasa-ţi jumătate, căreia în ochii tăi legitimitatea îi dă poezie, introducând de
atunci înainte în legalitate o infamie fără cusur, paznică vigilentă şi iubitoare a casei tale de bani, nu va mai
fi decât idealul perfect al femeii întreţinute. Fiica ta, de
o precoce nubilitate, va visa, încă din leagăn, că se
vinde pe un milion. Şi tu însuţi, o, Burghezule – şi mai
puţin poet decât eşti astăzi –, nu vei găsi nimic de spus
împotrivă; nu vei regreta nimic. Căci sunt în om
lucruri care cresc şi prosperă pe măsură ce altele se
închircesc şi se împuţinează, şi, graţie progresului din
acele timpuri, nu-ţi vor mai rămâne din măruntaie
decât viscerele! – Acele timpuri poate că sunt foarte
aproape; cine ştie dacă n-au şi venit şi dacă numai
îngroşarea firii noastre nu ne împiedică să ne dăm
seama de mediul în care respirăm!”. Poetul se arată un
adevărat profet prin diatribele sale în contra celor
dominați de goana după aur. Nici comerțul nu scapă de
pana vitriolată a poetului. În fragmentul LXXV din
Inima mea dezvăluită, Baudelaire își afirmă disprețul
pentru tot ce stă sub semnul profitului: „Comerţul este,
prin esenţa lui, satanic.
Comerţul este plată cu răsplată, este un împrumut
cu subînţelesul: Dă-mi înapoi mai mult decât îţi dau.
Spiritul oricărui comerciant e total viciat. Comerţul e
natural, deci e infam.
Cel mai puţin infam dintre toţi comercianţii e acela
care spune: Să fim virtuoşi pentru a câştiga mult mai
mulţi bani decât neghiobii vicioşi.
Pentru comerciant, cinstea însăşi este o speculaţie
cu câştig.
Comerţul e satanic, pentru că e una din formele
Egoismului, şi cea mai josnică, şi cea mai mârşavă”.
Dar eroul, adevăratul erou al inutilului este
Cavalerul Tristei Figuri, miticul Don Quijote al lui
Cervantes. Cititor nesățios de romane cavalerești, hrănit cu morala și îndemnurile nobile ale acestora, se
opune și condamnă realitățile corupte ale acelor vremuri unde viciul triumfă întotdeauna asupra virtuții;
realități după cum se poate observa cu ușurință, perpe8

tuate și astăzi, cu asupra de măsură. În partea a doua a
romanului, în primul capitol, cavalerul se află în dialog
cu preotul și bărbierul, ultimul narînd o întîmplare de
la casa de nebuni din Sevilla. Povestire care provoacă
un răspuns pe măsură din partea lui Don Quijote, care
se arată uimit că bărbierul nu știe că asemănările între
oameni în ce priveşte iscusinţa, vitejia, frumuseţea și
nobleţea sînt totdeauna blestemate şi rău primite?
Atenționîndu-l despre sine că în modestia sa: „…Mă
străduiesc numai a face lumea să înțeleagă greşeala în
care stăruieşte, nevrînd să reînvie în sînul ei preafericitele timpuri cînd tagma cavaleriei celei rătăcitoare îşi
înălţa flamura; dar vremea noastră dezmăţată nu-i
vrednică să se bucure de o binefacere atît de mare ca
aceea de care se bucurau anii cei de demult cînd cavalerii rătăcitori credeau de datoria lor şi îşi luau pe
umeri sarcina de a apăra împărăţiile, de a ocroti fecioarele, de a ajuta pe orfani şi pe cei vitregiţi, de a-i
pedepsi pe cei trufaşi şi de a-i răsplăti pe cei smeriţi.
Cei mai mulţi dintre cavalerii de astăzi au mai mare
grijă de damascurile, de brocarturile şi de celelalte pînzeturi scumpe cu care se îmbracă decît de zalele cu
care se înarmează; nu mai găseşti acuma cavaler care
să doarmă pe cîmp, supus asprimii cerului, armat cu
toate armele sale din creştet pîna-n tălpi; nu mai are
acum cine, fără a-şi scoate picioarele din scări, rezemat de lance, singur, să încerce – după cît se spune –
a-şi ucide somnul, aşa cum făceau cavalerii rătăcitori”.
Și argumentează de ce s-a stîrpit sămînța acestor cavaleri rătăcitori: „Acum lenea biruie asupra sîrguinței,
trîndăvia asupra muncii, păcatul asupra virtuții,
neobrăzarea asupra vitejiei, flecăreala despre arme
asupra faptelor de arme, care au trăit și au înflorit
numai în vărstele de aur, în vremea cavalerilor rătăcitori”.
Cum subliniază și universitarul calabrez, toate
isprăvile sale au drept sursă de inspirație gratuitatea, unica nevoie de a-și sluji cu avînt idealurile. Iar
în discuțiile cu Sancho Panza și cu alți interlocutori
ocazionali – prin glasul cărora se fac auzite de multe
ori rezervele unei societăți ce nu poate concepe
acțiuni nelegate de vreo finalitate utilitară – Don
Quijote mărturisește că disprețuiește bogăția […]
neprețuind decît onoarea.
La acuzele preotului aduse ducelui, cititorul primei părți din aventurile cavalerului, că-i o nerozie să
citească asemenea nerozii, Don Quijote se vede obligat să răspundă pe măsură: „Unii o iau pe calea cea
largă a trufiei deşarte, alţii pe aceea a ploconirii sluCONVORBIRI LITERARE

garnice şi josnice, alţii pe aceea a făţărniciei amăgitoare, iar cîte unii pe aceea a credinţei celei adevărate; eu, însă, călăuzit de steaua mea, merg pe calea cea
strîmtă a cavaleriei rătăcitoare, prin a cărei îndeletnicire nesocotesc bunurile lumești, nu însă şi cinstea.
Am răzbunat jigniri, am îndreptat strîmbătăţi, am
pedepsit cutezanțe, am biruit uriaşi şi am doborît căpcăuni”. Și, fulminant, își afirmă totodată iubirea către
Dulcinea: „Sînt îndrăgostit, şi nu din altă pricină
decît că aşa trebuie să fie cavalerii rătăcitori; şi dacă
sînt îndrăgostit, nu-s dintre aceia destrăbălaţi, ci dintre aceia platonici și înfrînați. Gîndurile mele le
îndrept totdeauna către ţinte înalte, care sînt acelea de
a face bine tuturor şi rău nimănui; dacă cel care cugetă aceste lucruri, dacă cel care le săvîrşeşte şi dacă cel
ce se îndeletniceşte cu ele merită a fi numit neghiob,
s-o spună măriile-voastre, slăvite duce şi ducesă”.
Gratuitatea, inutilitatea aventurilor fabuloase ale
Cavalerului Tristei Figuri ne îndreptățesc a cuteza și
atunci cînd știm că sînt toate șansele ca acțiunile
noastre să fie supuse eșecului, precum în imaginea
simbol a tînărului chinez care, în vara lui 1989, cu
mîinile goale, în piața Tien An Men, se opune tancurilor. Este un gest la fel de înălțător ca lupta
Cavalerului cu morile de vînt sau a tinerilor care în
decembrie 1989 scandau: vom muri și vom fi liberi!
Într-un dialog purtat în 1963 cu Medard Boss,
Heidegger zăbovește asupra inutilității utilului,
(subiect pe larg urmărit de filosof în Originea operei
de artă și cu osebire în cercetarea liricii lui
Hölderlin): „Ceea ce este în chip deosebit util este
inutilul. Dar experienţa inutilului reprezintă pentru
omul de azi lucrul cel mai dificil. Astăzi «utilul» este
înţeles drept ceea ce poate fi folosit practic pentru
scopuri tehnice nemijlocite, pentru ceea ce provoacă
un efect oarecare, cu ajutorul căruia pot organiza şi
produce. Utilul trebuie privit însă în sensul de salvator [Heilsamen], respectiv drept ceea ce determină
revenirea omului la sine însuşi.
În greceşte τεωρια [theoria] este purul repaos,
suprema ενεργεια [energeia], cel mai înalt mod de ase-pune-pe-treabă, care face abstracţie de orice manipulare [Machenschaften] practică: faptul-de-a-lăsasă-fie [Anwesenlassen] prezenţa însăşi” (apud
Nuccio Ordine).
Zhuangzi (sec. IV î.Hr.), filosoful chinez, în cartea sa Călătorie liberă (Humanitas, 2009, traducere
Luminița Bălan și Tatiana Segal) răspunzînd întrebărilor lui Huizi, accentuează importanța inutilului în

raport cu folosul, utilul: „Huizi i se adresă lui
Zhuangzi: «Vorbele tale sunt fără folos». Zhuangzi
replică: «De ştii ce este fără folos, poţi începe să vorbeşti despre folos. Pământul este lung şi lat, dar îi
este de folos omului numai cât îl străbate cu piciorul.
Crezi însă că pământul i-ar mai fi de vreun folos dacă
s-ar surpa de la picioarele lui până la Izvoarele
Galbene?» (Izvoarele Galbene reprezintă o metaforă
pentru locul în care se duce sufletul după moarte).
Huizi răspunse: «Nu». Zhuangzi comentă: «Atunci
este cât se poate de limpede că nefolositorul este de
folos»”.
Comparabil este Versetul XI din Cartea despre
Tao și virtuțile sale a lui Lao Zi (Editura Științifică,
1999, traducere Șerban Toader) unde citim: „Cele
treizeci de spițe se înmănunchiază în butucul roții –
locașul gol [al roții] ascunde folosul carului.
Se frământă lutul și se plămădesc oale – locașul
lor gol ascunde folosul oalelor.
Se dăltuiesc porți și ferestre, durîndu-se-ncăperi –
folosul încăperii se găsește în cuprinsul gol al acestora.
Prin urmare, ființa slujește drept reazem, iar
neființa aduce folosul”.
Cum am mai menționat, Eugen Ionesco este un
căutător și luptător în afirmarea nevoii imperioase de
înțelegere a inutilului, singurul salvator în fața tăvălugului robotizării, a pierderii umanității și sclaviei.
Asupra inutilității muzelor, a cunoașterii în general, a cultivării virtuții spre paguba profitului, să ne
amintim de Socrate, unde Platon în finalul Apărării
lui Socrate, notează îndemnul acestuia către tribunalul atenian care îl condamnă la moarte: „Numai atît
vă mai cer: pe fiii mei, cînd vor ajunge în floarea vîrstei, să-i pedepsiţi, cetăţeni, necăjindu-i la fel cum vă
necăjeam şi cu pe voi, ori de cîte ori vi se va părea că
se îngrijesc fie de bani, fie de altceva, mai mult decît
de virtute; şi ori de cîte ori vor crede că e ceva de
capul lor fără să fie nimic, să-i certaţi, cum vă certam
eu, că nu-şi dau osteneala pentru ce trebuie şi îşi
închipuie că sînt ceva, deşi nu sînt buni de nimic. Şi
dacă veţi face aşa, va însemna că v-aţi purtat cum trebuie şi cu mine şi cu fiii mei”.

George VULTURESCU
A
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A N C HE TA R E V I S T E I :

(VII)

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
1. Am o anumită rezervă față de extinderea termenului „canon” asupra preocupărilor lui Titu Maiorescu
(drept, istorie, psihologie, politică, filologie etc.). La
mentorul Junimii – încă din perioada începuturilor ei,
aceea a „prelecțiunilor populare” – întâlnim necesitatea unor principii „normative” (reorganizarea
învățământului, înlocuirea alfabetului etimologic,
lupta împotriva „formei fără fond” și a criteriilor valorice „deduse numai din analiza operei”, după cum
notează și Nicolae Manolescu, autorul celui mai redutabil studiu dedicat lui. Să nu uităm că termenul de
„normativitate” vine în epocă pe linia unor „pravili”
(„critica este o judecată care se întemeiază pe pravili”
– Asupra traducției lui Omer, cerute de I.H.
Rădulescu) la care M. Kogălniceanu aderă imprimând
„direcției” de dezvoltare a literaturii și „consolidarea
limbii pentru toți românii” (din programul Daciei literare).
Așadar, a extinde nevoia unor „norme”/„pravile” –
în viața socială, universitară, în politică – nu duce, și
nu a dus, la un... „canon”, care, în sensul citit de
Harold Bloom, la început, consta în „alegerea cărților
pentru instituțiile de învățământ” (Canonul
Occidental, Ed. Univers, Buc., 1998, p. 16). Oare nu
același lucru îl năzuia și T. Maiorescu luând în răspăr
cărțile „corifeilor ardeleni”? Iată, franc, nu un NOU
CANON, ci... nașterea unui „spirit critic” care disocia
între autor și cartea sa. „Dar... această onoare și demnitate personală nu schimbă întru nimic
judecata obiectivă a operelor, ea nu poate face din cartea lui Petru Maior o istorie, din compilarea fără critică a lui Șincai o cronică, din etimologismul d-lui
Cipariu și din limba lui Pumnul un adevăr limbistic...”
(Convorbiri literare, Anul III, nr.25/15 februarie
1870). Dacă pentru M. Kogălniceanu și T. Maiorescu
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„traducțiunile nu fac o literatură”, tot așa, la H.
Bloom”, un canon nu se poate pătrunde doar prin forță
estetică...” (op.cit., p. 27). Nu sunt cunoscute rândurile
lui... N. Manolescu – „canonul nu se discută, se
face...”? O precauție, așadar – „normele” după care se
înzidește și recunoaște esteticul, nu sunt percepute
încă drept „canon” – nici la 1820 (când apar primele
periodice din Principate), nici la 1998 când apare în
românește Canonul occidental și începe re-clasarea
„canonică”...
Personal, rămân la cuvintele lui Antonio Gramsci:
„Odată ce diferite categorii de intelectuali tradiționali
au experiența clasificării lor istorice neîntrerupte,
printr-un fel de „esprit de corps”, ei ajung să se proclame autonomi și independenți de grupul social
dominant...” (op.cit., p. 21-22). Astfel că nu „canonul”
mi s-a părut a fi baza istoriilor literare recente, ci... oficializarea unor „liste” (le are și H. Bloom) și
menținerea locului în cuprinsul lor... Îi dau dreptate lui
Mircea A. Diaconu care spunea, într-o anchetă, că
avem „autori de liste canonice” al căror scop este „curricular, didactic sau de altă natură”. A eșua într-o...
„listă” mi se pare pragul de jos în care se poate scrie o
istorie literară... (Trimit pentru o trecere în revistă a
principalelor idei vehiculate cu acest prilej la ancheta
Poezia canonică românească susținută de Virgil
Diaconu în „Cafeneau literară” la care au răspuns (în
2020) o serie mare de scriitori).
2. Rolul „criticii de întâmpinare” este/ar fi tot mai
important astăzi în avalanșa editorială cu care ne confruntăm. Distanța de la chemarea lui Ion Heliade
Rădulescu („... scrieți, băieți, numai scrieți
românește”...), de la nevoia de „producții românești
din orice parte a „Daciei” (Mihail Kogălniceanu), de
la preocuparea pentru „emanciparea și unificarea liteCONVORBIRI LITERARE

raturii” – ca vis al lui Gh. Lazăr și D. Golescu – nu a
rezolvat problemele de „întâmpinare” care ar fi o
evidență a aparițiilor editoriale, un cuvânt de... „cu
bucurie deschidem coloanele...” (Iosif Vulcan), un
semn de a atrage atenția asupra unei cărți...
Totul se rezumă azi la un PR (există deja această...
„specializare”...) care este coordonat/ susținut de o
editură, de o revistă în jurul căreia sunt „întreținuți”,
căftăniți, autori din „grupul” pe care doresc să-l impună... Un „localism” periculos (fie la Breaza, fie la
București...) a înlocuit năzuința de... „unitate” a vechilor publicații (pașoptiste) – dacă deschizi o revistă literară deja poți paria cine va avea cronica de carte, cine
va avea o selecție de poeme din „grupul”
susținut/agreat de redacție. „Valoarea”– includerea în
„top” – nu este dată de cartea/poemele propuse, ci de...
apartenența la grup, și ea, se știe, se va stinge precum
focul cu paie umede... Regret când văd cărți, autori
ignorați pentru că nu fac parte din grupul X sau Y care
dețin „roluri” la edituri și la rubricile revistelor...
3/4 Revistele literare poartă o mare vină pentru
felul în care se desfășoară „diagnosticarea” valorilor
literare, pentru subiectivismul de grup care slăbește
încrederea în actul critic... Ruptura încrederii parvine
din procedeele organizării juriilor („oficializate”): s-a
ajuns până acolo încât la diferite manifestări culturale
(locale, regionale, naționale) sunt deplasate aceleași
jurii... Care „pravile”, mon cher Heliade/
Kogălniceanu? Dar nu e o... noutate asta... Ia să vedem
ce se cerea, pe la 1868, unui jurnalist (și poate n-ar fi
rău de știut și azi): „Un jurnal literar trebuie să cuprindă articole bine concepute și conștiincios și bine prelucrate, trebuie să se depărteze de orice este personalitate, să critice scrierea iar nu autorul, dar aceasta cu
asprime și justețe, ferindu-se de fatala manie de a tot
lăuda și de a lăuda tot cu un scop de a fi lăudată la rândul său, trebuie să se supuie la orice critică cât mai
aspră și chiar când ar fi nedreaptă să nu se răzbune,
căci adevărul în știință până la sfârșit trebuie să străbată și în arte, frumosul cu timpul trebuie să placă...”
(Convorbiri literare, II, 10, 15 iulie 1868).
Avea dreptate Marta Petreu (scriind într-un număr
recent dedicat anchetei) că uneori se întrevede „stilul
asasin” care insultă un alt preopinent din alt județ, de
la o altă grupare (Convorbiri literare, nr. 300, dec.
2020). În afară de preocuparea pentru „liste” canonice,
pentru a include într-o astfel de listă un nume sau altul,
nu există nici o preocupare pentru „hărți valorice”
naționale (O „geografie literară” cum visează Cornel

Ungureanu) pentru că „diagnosticienii” sunt aceeași –
an de an – într-un juriu din Gorj, în altul la Pitești, la
Mizil, Iași sau Cluj Napoca... Ei își „exportă” grupurile, fundațiile, revistele proprii... Când totul devine
firesc... nu e deja oficializat? Vorba unui critic: „dacă
ai norocul să știi pe cine să citești și-n judecățile cui să
te bizui...” (Al. Cistelecan, într-un răspuns anterior ).
5/6 Nu există altă cale de „revigorare” decât lectura, informația... (Nu era necesar, oare, acel proiect al
„librăriilor Uniunii Scriitorilor” la care a
trudit Laurențiu Ulici…?) Cine este interesat la
București/ Timișoara/ Constanța că a apărut sau nu o
nouă carte la... Satu Mare, Zalău...? Și totuși mă mir de
tupeul unor reviste de a întinde plăcinta – la sfârșit de
an – unui titlu de rubrică: „anul editorial...”. Veți
înțelege, repede, grupul din jurul revistei, nu e nevoie
de „întâmpinare”, de critică, ci de o simplă... omisiune
– ce nu e trecut în acele rânduri ar trebui considerat că
...”nu se există”?! Chiar e cineva care să creadă că near folosi la ceva... „programul” Daciei literare? Mă
îndoiesc că mai avem o „Românie” (nu-mi dați mie
lecții dacă nu ați văzut realitatea din județele de pe
granița de Nord-Vest...), de unde visul ...„Daciei”?
7. Nu pot crede în „specialitatea” infailibilă a criticului de la revista X sau Y care scrie despre... membrii
din grupul agreat... În schimb, cred tot mai mult în
„critica” temeinică a poeților: citiți o pagină scrisă de
un poet (Mircea Bârsilă, Horia Gârbea, Dumitru
Chioaru, Adrian Alui Gheorghe, Ioan Radu Văcărescu,
Daniel Corbu, Ioan Moldovan etc.) și veți vedea câtă
informație, intensitate a judecăților, bucuria de-a citi
cartea celuilalt din care răzbate cultură și sensibilitate...
Dar de ce să ne mirăm, dacă tot vorbim despre
„canon” – în viziunea lui H. Bloom (pentru care nu
există literatura română) – poți renunța la paginile lui
T.S. Eliot („este un critic minor”, dar îl păstrează pe
Samuel Johnson...). Lămurindu-ne asupra „canonului”
(„Canonul literar nu ne botează întru cultură, nu ne eliberează de anxietatea culturală. El ne confirmă anxietatatea, dar nu ne ajută să le dăm formă și coerență...”
(op. cit., p. 411). Personal m-am lămurit – canonul/
critica mă interesează tot atât de mult cât mă interesează orizontul pe câmpia mea de Nord-Vest: merg eu,
merge și orizontul... Se poate accepta „on line” și
prin... iarbă sau numai pe „șine” cu „drum de fier”…?

A N C HE TA R E V I S T E I :
CONVORBIRI LITERARE
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Interviul care urmează a fost luat cu șapte luni înainte de trecerea în neființă a distinsei doamne Stela Popescu, odihnească-se în pace… La rugămintea mea de a-mi acorda un interviu despre emigrația culturală rusă din România, Domnia
Sa a răspuns cu promptitudine și cu multă bunăvoință. Am fost întâlnită în pragul casei din centrul Bucureștiului și primită cu multă căldură, precum întâlnești un prieten apropiat, pe care nu l-ai văzut de ani buni. Singura și ultima mea
întrevedere cu marea actriță a devenit o amintire plăcută și prețioasă. Discuția dintre noi, două orheience din Basarabia,
din generații diferite, o redăm mai jos.

Ala GĂINĂ: Vom începe cu modul în care ați
ajuns în România. Dvs. ați venit aici când aveați 9
ani.
Stela POPESCU: În 1944 am venit, da.
A.G.: Cum v-ați integrat, cum v-ați adaptat aici?
Care erau condițiile de trai în acea vreme?
S.P.: Scumpa mea, pe noi statul român ne-a ajutat
atunci. În momentul acela Antonescu a dat un ordin,
ce-mi amintesc și eu din povestite, că eram destul de
mică, dar știu că a făcut Antonescu un apel la basarabeni: dacă vrem să venim acasă, așa spunea el, îi
ajută cu post și casă. Acestea sunt lucrurile cele mai
importante, fără de care nu se putea trăi. Și-atunci sa făcut un centru la Chișinău, ne-am adunat la
Chișinău, ne-am urcat în tren, ce vagoane erau, bouvagoane erau, în luna februarie, îți dai seama, fiecare
luase de-acasă ce-apucase, când pleci astfel, ce poți
să iei de-acasă? Mama a luat o pătură și un fel de geamantan în care a pus două farfurii, două cuțite, două
linguri, numai ca să aibă la prima necesitate. Și până
la urmă ne-au repartizat, a durat drumul vreo două
săptămâni drumul și ningea, era foarte greu, erau
numai două-trei vagoane, îngrozitor, a fost însă foarte bine organizat totul, în sensul că ne-am adunat cu
toții la Piatra-Olt și de-acolo ne-au repartizat în
diverse colțuri ale țării. Au fost grupuri de basarabeni
care au fost trimiși la Timișoara și nu mai știu pe
unde, în orice caz, noi erau în sectorul Sibiului. Și
acolo mama a luat un post de învățătoare la sat și a
rechiziționat o cameră de la sași, mă rog, casele mai
arătoase și mai bune, era și un sat aproape numai de
sași, era o școală destul de mare și de frumoasă acolo,
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și i-au dat o cameră. Acum ce se-ntâmplă, atitudinea
statului a fost foarte binevoitoare, a guvernului deatunci, dar oamenii nu erau chiar așa de bucuroși,
mai ales în Ardeal, să-ți intre cineva în casă, știi tu,
străzile alea cu porți imense, unde nu se vede nimic
în curte, totul este izolat și apărat, pentru ei era un
șoc.
A.G.: Și viața de emigrant, cum a fost?
S.P.: Nu ne-au primit foarte bine. Nu din răutate,
ci pur și simplu li se părea anormal să li se ia o cameră și să stea cineva străin în casa lor. Numai că viața
dă lecții încontinuu. Am mai spus asta, dar tu scrii
altceva și pot să ți-o spun. Imediat în perioada următoare săsoaica a tăiat porcul și mama a rugat-o să-i
vândă un kilogram de carne. Și i-a spus că n-are
carne de vânzare și n-a vrut să-i dea. Și i-a spus: „nu
te-am obligat eu să vii aici”, și mama-i zice: „N-ai
vrea să afli de ce-am venit aici. Ce m-a obligat să
plec de-acasă. Eram obligată să plec de-acasă” (voce
stinsă). Asta a fost tot. Și trece vremea și vin rușii
peste România și trec prin sate și rad tot (voce ridicată). Noi ne-am dus în vie, ne-am ascuns, mai ales
femeile. Și ei au intrat în casă, au spart, s-au îmbătat,
au aruncat pe pereți, pentru că așa e în perioade din
astea groaznice, și ce-au făcut cel mai grav e că i-au
prins pe toți tinerii sași din sat, de la 18 ani în sus, iau strâns la școală, i-au ținut 48 de ore până i-au putut
prinde pe toți, ăștia fugeau, îți dai seama, și i-au dus
direct în Donbass, i-au adunat pe toți la Sibiu și apoi
i-au dus în Donbass, și-atunci săsoaica mea plângea
pe umerii mamei și-a zis: „Am înțeles de ce-ai plecat
de-acasă”. A fost groaznic. Și au început să înțeleagă.

CONVORBIRI LITERARE

Atunci ne-am integrat oarecum bine și repede. Mama
fiind învățătoare, eu fiind la vârsta în care începeam
să înțeleg. Nu eram prea stresate. Copilăria are această șansă minunată, că e inconștientă (râde), nu sesizam. Pe tata îl luase deja de cinci ani, la Sibiu aveam
deja cinci ani sau patru ani, cam așa ceva. Șocul n-a
fost așa de mare.
A.G.: Mai ales că știați limba.
S.P.: Da, da. Toată vitalitatea vine de la mama
mea. Mama era un om foarte puternic. Trecând prin
plecarea lui tata, arestarea, rămasă singură directoare
de școală în locul lui tata, în perioada în care erai
obligată să înveți limba rusă, de îndată când au venit
în Basarabia, din clipa aceea a fost obligatorie limba
rusă. Și mama nu știa o boacă! Pentru că în matca
Orheiului nu erau ruși.
A.G.: Nu, noi eram naționaliști.
S.P.: Păi toți! Sigur că da. Și asta a întărit-o. A
luat coada la spinare și-a plecat în lumea mare, vorba
aia. Era foarte puternică. Și nu a făcut să simt șocul
ăsta. Dacă ea ar fi plâns și ar fi căzut într-o stare
proastă, sigur că la rândul meu și eu aș fi crescut așa.
Nu, mama era așa: „Șiii? Imediat fașem”. Mai eram
la școală câteodată împreună și plecam acasă amândouă de la școală flămânde, și mama: „În șinși
minuti, da, în șinși minuti mâncăm!” (hotărât). Măi,
punea olița de mămăliguță, era o perioadă că nu era
mai nimica de mâncare, dar Ardealul o ducea puțin
mai bine, erau mai gospodari, mai țineau un porc, mai
țineau ceva. Dar erau perioade în care am mâncat
mămăligă cu marmeladă. Îndoia cu apă fierbinte marmelada și făcea un sos și mămăliga. Și asta mâncam.
A.G.: Deci era grea viața în România în perioada
aceea?
S.P.: Sigur, și în România era greu. Ardealul era
ceva mai favorizat, pentru că erau mai gospodari, dar
partea de Moldova, era și sărăcia imensă. În ʼ46-ʼ47
a fost o foamete fantastică, dar, măi, am avut o mamă
senzațională, fiica mea, fiica adoptivă spune că mama
mea era un om despre care trebuie să scrii cărți. Avea
o înțelepciune, era o fată de țăran, țăran, dar avea o
înțelepciune și-o putere... Ea râdea plângând și plângea râzând, cam așa era. Avea o putere fantastică și
nu a lăsat o clipă să simt că suntem singure, nicio
clipă. Totul era vesel la noi, totul se făcea repede,
totul era frumos, eu desenam foarte bine, pe mine mă
punea la treabă, făceam nu știu ce. Datorită mamei eu
m-am construit ca om mai târziu, foarte puternic. În
sensul că nu mă las răpusă de orice prostioară.
CONVORBIRI LITERARE

Selectezi în viață ce e important și ce nu-i așa de
important. Eu am fost în relații extraordinar de bune
cu dl Coposu. Am avut un respect și o dragoste specială pentru omul acesta care era un arhanghel, un om
extraordinar, adică el o clipă nu vorbea de cineva urât
sau vremurile pe care le-a trecut, nu totul era adevăr
și înțelepciune. Un om extraordinar. Și el mi-a spus
că adevărații torționari din perioada comunistă nu au
fost rușii, ci înșiși românii. Ca dovadă, ceea ce am
trăit și eu, în 45-46 cred, au dat un ordin să plece
basarabenii acasă. Românii au dat un ordin să plece
basarabenii acasă! Și-atunci mama, care era foarte
deșteaptă, și-a dat seama că dacă ne duc acasă, nu ne
duc acasă la Orhei, ne duc direct în Donbass, la
Vladivostok, să zicem, la tata, dar cine mai știa unde
era tata, nu s-a știut nimic. I-au dus undeva în taiga,
i-au pus să taie lemne, le-au dat topoare și conserve,
și-au construit singuri barăcile și mâncau vrăbii
înghețate și așa mai departe. Vai de capul lor! Și
atunci mama, deșteaptă, imediat s-a căsătorit cu un
român. Și n-a mai trimis-o. Și așa am rămas în
România, altfel poate eram prin taiga, pe undeva.
Asta-i viața! Dar trebuie să știi și cum să te orientezi
probabil. Mama aici a fost foarte deșteaptă. Și întotdeauna a fost deșteptă. Tata a stat în Siberia până în
‘59 și a venit acasă la bunica din partea mamei. Și-am
luat imediat legătura cu el. Deja se mai relaxase și la
noi atmosfera, se pleca în Basarabia, dar nu aveai
voie să pleci așa tu, că voiai tu să te duci, noi făceam
niște excursii cu ONT-ul, și ne înscriam pentru excursie și atunci, în timpul șederii de trei zile la Chișinău,
luam legătura cu familia și așa ne-am dus și ne-am
cunoscut. Îmi intrase în cap să plec în Basarabia. Și
mama: „Și-ți trebuie glodul șela!?!” Basarabia, deși
sub ocupație rusească, n-a fost ridicată, ea a fost
numai folosită. Ca dovadă este faptul că a făcut
numai fabrici de conservă și de compoturi și de nu
știu ce, pentru că aici erau livezi minunate, pământ
extraordinar, cernoziomul după care plângeau ei, dar
n-au ridicat infrastructura din Basarabia. Și eu atunci
(râde), eram în anul patru la facultate și parcă mă
duceam la tata, mă. Aveam un soi de… ce-mi mai
aminteam eu despre tata? Mai nimic, dar aveam un
soi de milă, de compasiune, pentru viața pe care am
trăit-o. Parcă m-aș fi dus acolo. Până și un profesor
de la școală mi-a zis: „Ce ești nebună? Ce-ai să faci
tu în Basarabia?” „Păi cum ? Am să joc teatru în
Basarabia, am să…” „Stai liniștită, vezi-ți de treabă”.
Și-atunci și mama, și chiar și tata, nu mi-a zis-o așa
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de la obraz, dar mi-a sugerat că mai bine ar veni el în
România. Am făcut actele și abia în 1977 am putut
să-l aduc aici. Și el între timp se căsătorise cu o
verișoară de-a mamei acolo, că n-avea altă ieșire, am
luat legătura de vreo două ori, l-am adus aici, m-am
dus acolo și până la urmă l-am adus aici.
A.G.: Ați avut colegi de școală, de facultate din
Rusia, emigranți?
S.P.: Din Basarabia vrei să spui?
A.G.: Nu, care au venit din Rusia și sunt vorbitori
de rusă.
S.P.: Nu, dar am avut profesori care probabil că
erau de acolo, pentru că aveau accent când vorbeau
românește. Colegi ruși n-am avut, erau basarabeni,
dar să știi că toți basarabenii erau premianți?
A.G.: Păi și eu am fost șefă de promoție.
S.P.: Vezi? Toți basarabenii erau foarte buni la
școală. Probabil e concepția aceasta că vin de la marginea țării și trebuie să se țină tari și să pătrundă. Toți,
toți erau eminenți.
A.G.: Care era atmosfera culturală în România în
perioada interbelică și cum s-a modificat după aceea?
S.P.: A fost războiul. Rezultatele acestei treceri
peste România a armatelor a lăsat răni foarte puternice, dar pe urmă nu le-am mai simțit, ne-am obișnuit
noi cu răul, încet-încet ne-am reabilitat. Oamenii se
descurcă până la urmă. Trebuie să fii foarte nedotat ca
să rămâi așa, într-o gaură. Nevoia îi învață mai multe
decât bogăția. Știi ce era frumos în prima perioadă, că
pe urmă au devenit mai agresivi? De exemplu: se
purta ie națională la sărbătoare, foarte frumos. Și toți
veneau cu ie, cu fote, era un respect pentru monarhie
la început. Țin minte un element foarte important:
când a plecat regele Mihai, când l-au expulzat pe
rege, pe 6 martie a fost sărbătoare mare în Brașov,
venea guvernul Petre Groza, erau agenți de la partidul comunist care erau printre noi acolo… Eu am fost
cu școala la această sărbătoare, cu școala, la
manifestație, în Piața Mare din Brașov. Și pe lângă
noi umblau și strigau „Pe-tru Gro-za!”, să zicem noi,
ne îndemnau, știi, „Pe-tru Gro-za!”. Și profesoarele
din spate: „Re-ge-le Mi-hai în-tâi!” Eu, când am plecat, făcusem o amigdalită groaznică, mi se umflaseră
amigdalele îngrozitor. Și mama: „Unde ti duși,
spurcășiuni!?! Unde ti duși, spurcășiuni!?!” „Ne-o
chemat la școală, la manifestație” Și când m-am
întors acasă, de atâtea răcnete, nu mai aveam nimic în
gât. De atâtea răcnete, eram curată în gât, sănătoasă
(râde), strigasem din toți bojocii: „Re-ge-le Mi-hai
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în-tâi!” N-am să uit niciodată. A fost o atmosferă
fenomenală. Bineînțeles că n-am avut nici un spor,
pentru că a urmat guvernul Petru Groza și eu socotesc
acum privind la rece lucrurile că rușii au avut o metodă fantastică de ocupație.
A.G.: Da, o tactică…
S.P.: O tactică extraordinară! N-aveau nici mamă,
nici tată, dar în orice caz victorie.
A.G.: Ne-a costat mult.
S.P.: Ne-a costat, sigur că ne-a costat.
Basarabia!?! Dar numai Basarabia știe, ce-a pătimit!
Ne-am descurcat. S-a descurcat toată lumea, pentru
că, dacă au venit rușii peste noi aicea, am fost nevoiți
să ținem cont de condițiile impuse. Și atuncea, am
trăit cum am putut, am mâncat ce-am putut, mama a
învățat să taie și porcul la un moment dat, l-a preparat
singură, a chemat un om, i l-a tăiat hăcuit oleacă și
făcea de toate. Punea de-o mămăliguță și repede scotea din cutia de metal, nu erau frigidere, îți dai seama,
erau niște, garnițe se chemau, o chestie așa înaltă de
fier, cu capac, de tablă galvanizată, și punea acolo
fripturile prăjite, și untură deasupra, cârnați, tot, scotea o lingură de-acolo „di și era” flioșc în tigaie,
„spărje” două ouă, n-aveam treabă. Dacă n-am simțit
lucrurile urâte ale vieții a fost datorită mamei mele.
Era extrem de curajoasă. Ea nu vedea, nu mergea
decât înainte, niciodată nu se uita înapoi. O mai prindeai câteodată așa, dintâi râde și apoi plânje, probabil
că nu i-a fost ușor.
A.G.: Dvs. ați jucat pe scenă de-a lungul multor
ani și ați prins mai multe regimuri, tocmai ziceați
acest lucru. Cum s-a schimbat în tot acest timp relația
cu Rusia din punct de vedere cultural?
S.P.: În cultură să știi că românii aveau respect
față de literatura rusească, nu puteau să nu aibă. Dar
noi în teatru ne doream să jucăm Cehov, Rozov, era
normal și jucam piesele rusești cu mare succes. Țin
minte că Olga Tudorache a jucat la un moment dat
„Nila toboșara”, ceva despre tânăra gardă, era genială. Deci, artistul în clipa în care avea o operă rusească
nu numai că nu refuza să joace, era recunoscută arta
rușilor și respectată (admirativ).
A.G.: Publicul român iubea arta rusească?
S.P.: Iubea arta și atunci nu putea să nu ignore
valorile rusești, se impunea anumite condiții: teatrul
să nu pună piese care au învățăminte și nu susțin sistemul, dar actorul trebuia să joace bine și piesele care
s-au jucat la noi au avut mare succes. Era o chestie de
demnitate. Oricât de urât ar fi fost războiul și sistemul
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lor comunist, arta era artă. Și respectul pentru scenă
și pentru școala rusească de teatru era „de
bineînțeles”, cum s-ar spune. N-am simțit o presiune
propriu-zisă a rușilor, rușii au trecut peste România,
au lăsat urme adânci, dar în teatru, așa nu… au închis
câte-un actor care avea gura mare, se revolta, sigur,
dar tot turnători din România erau. Nu rușii, că rușii
nu stăteau pe stradă să-i asculte pe români, românii
ne-ascultau pe noi și turnau. Au mai fost câțiva actori
închiși o vreme, Tănase, de exemplu, avea curajul să
spună foarte multe lucruri pe scenă, atitudine pe care
nu și-a schimbat-o când au venit rușii. L-au închis,
mă rog, a fost o adevărată tragedie atunci. Au fost
mai mulți actori arestați, dar tot așa, din glumă spuse,
așa, cui convenea să vină cu războiul peste tine, cu
baioneta peste tine, un alt popor? Sigur că existau
revoltați, normal.
A.G.: Au fost închiși și câțiva interpreți de muzică ușoară, Piotr Leșcenko de exemplu.
S.P.: A cântat la chitară, nu?
A.G.: Da, ați auzit de el?
S.P.: Da, da, a cântat la chitară. La un moment dat
a și cântat la un spectacol la Teatrul Național, dacă nu
mă înșel. Era celebru, „cel care cântă la chitară”. Mi
se pare că a apărut și la Național într-un spectacol. Și
cred că era în „Cadavrul viu”. Asta nu pot să spun
precis. În scena aceea din „Cadavrul viu” cu țiganca
care dansează, era un moment frumos acolo și cred că
el era acela care cânta. În orice caz, era generația lui
Colea Răutu, aia era generația care cunoștea genul
acesta care venise în România. Eu cred că au fost, nu
i-am cunoscut, dar cred că au fost foarte mulți veniți
în România, pentru că Micul Paris era tentant pentru
partea asta de Rusie, de vest, încoace, înspre
Basarabia, la granița cu rușii din Basarabia. Era o
întreagă porțiune care era mai departe de Moscova
decât de București. Și aici era Micul Paris, era viață
culturală, aici se învârteau rochii de mătase aduse de
nu știu unde, era o pătură de bogătași care trăiau foarte bine, București a fost un punct cultural foarte frumos, efervescent, așa, un punct de lux și sigur că le
trebuiau artiști. Tănase avea jumătate de balet rusoaice.
A.G.: Și Vera Karalli era o balerină venită din
Imperiul Rus care lucra la Opera Națională în anii 3040.
S.P.: Nu, încă nu mă născusem (râde). Dar erau
foarte multe. Există și o glumă, apropo de asta, erau
foarte multe balerine și Tănase accepta ca cineva din
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Balet, din Corpul de Ansamblu, dacă învață un rol și
se îmbolnăvește cineva și ea știe rolul și voia să încerce, îi dădea voie să încerce. Pe vremea aia nu era
Academie de Teatru și-atunci așa se colecta din tineri
cei care iubeau teatrul și care aveau calități. Și se
spune că o balerină din asta a venit la Tănase. Pe
atunci juca Lulu Nicolau, o actriță mare, și s-a îmbolnăvit Lulu. Și a venit acea balerină: „Domn Director
eu cunosc rolul”. Rolul era despre emanciparea femeii, o fată care era într-un copac, în chiloței scurți și
fără sutien și cobora din pom, sub un reflector și
cânta: „Hopa, sunt o fiică de drac,/ cocoțată-n copac/
Toată lumea-i a mea/ Vreau să fiu haimana/ Haidaho, haida-ha” (cântă). Acesta era numărul. Și el zice:
„Știi?”. Ăsta era scurt, Tănase cu ei (n.n. A.G. – cu
actorii), „Da, știu numărul, domnu Tănase”. Cheamă
pianistul, repetă oral și seara începe spectacolul, se
așează acela cu reflectorul, trece de copac și coboară
balerina din copac, cântând: „Gupa/ Sînt o puică di
drac,/ Cacațată-n capac/ Toatî lumia-i a mia/ Vreau să
fiu gaimana/ Gaida-go, gaida-ga” (râsete). Nimeni nu
sesizase că ea vorbea cu accent. Era normal, dar te
obișnuiești cu omul și nici ei nu și-au dat seama. A râs
și lumea din sală, au râs și toți ăia și cu asta s-a terminat întâmplarea cu rusoaica.
A.G.: Erau buni? Talentați?
S.P.: Daaa, mai ales în materie de dans și de
muzică rușii sunt imbatabili. Eu lucrez în cadrul
Teatrului de Muzică pentru Copii și am fost de mai
multe ori în India, există un festival fantastic, mare de
tot, un festival în care vin 20-25 de țări să se prezinte
cu muzică și dans. Și-au venit rușii cu o echipă uluitoare, uluitoare! Copii de aproximativ 14, 15 ani cu
niște dansuri și niște costume (admirativ) de te băgau
în mormânt! Formidabil! Aici sunt extraordinari.
Numai noi i-am bătut cu „Călușarii”, să știi! Noi cu
călușarii îi batem și pe ei la cazacioc (râsete).
A.G.: Au existat perioade în care piesele dramaturgilor ruși să fie interzise?
S.P.: Interzise? Nu, niciodată. Nu, nu. Erau interzise piesele care… De exemplu, la un moment dat,
„Revizorul” lui Gogol a fost pus la Municipal de
Pintilie. Și sigur că Pintilie care era un mare regizor,
nu s-a mărginit numai la textul în sine, ci a încercat
să găsească niște dedesubturi ale textului. Și tot
românii, nu rușii, tot comisia de la minister a interzis
spectacolul. Pentru că probabil spectacolul avea anumite apropo-uri la măgăriile care se făceau în conducerea României, în problemele de stat ale României,
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în obiceiurile proaste ale românilor ș.a.m.d. Și s-a
suspendat, nu s-a jucat decât o dată. Dar tot românii
au făcut asta, rușii nu. Exista, se pare, asta n-o mai
știu că eram mică un fel de guvernator peste ce se
chema ministerul culturii, un guvernator rus care
decidea niște lucruri, dar nu până la suspendare. Nam auzit să se suspende spectacole. În afară de
„Revizorul” nu-mi amintesc. Chiar și acum câțiva ani
am jucat Rozov, „Turnul de fildeș”, și am luat premiul pe țară. Deci întotdeauna piesele rusești au fost
prețuite. Nu era nicio supărare împotriva lor. O singură tentă era în România. Știi ce era? Când auzeau vorbindu-se rusește, românilor nu le făcea plăcere. Și de
asta n-au priceput cât de frumoasă-i limba rusă. Și ce
bogăție are. Trebuia să fii calm și să gândești logic și
să vezi că nu e de vină limba rusă și cultura rusă pentru ce s-a petrecut în istorie. Și e exagerat totul.
Astea-s epocile, n-ai ce să faci. Nu vezi, cum se
schimbă lucrurile? Radical la un moment dat. Dar
rămâi în spate cu trena obiceiurilor, a întâmplărilor
care te-au făcut nefericit și atunci ai părea ta proprie
despre asta (râde).
A.G.: Ați auzit de actorii Vasili Vronski, Tamara
Duvan, Mihail Cernov?
S.P.: Nu, nu am auzit de ei.
A.G.: Concertele artiștilor ruși care au venit în
România în turneu s-au bucurat de succes?
S.P.: Un mare succes! Tot ce este adevărat și frumos cum să nu placă? Cum să nu placă? Și acum a
fost de curând un ansamblu rus de militari. Eu nu am
fost la spectacol, dar au avut un succes fantastic la
Sala Palatului. Tot ce este frumos și bun are succes!
Și ei au o viață culturală foarte bogată. Românii
încet-încet și-au dat seama că nu există nicio
diferență dintre Tolstoi, Turgheniev și Revoluția
comunistă. Sigur că da. Marea cultură trece dincolo
de lucrurile astea politice și de învălmășeala asta a
istoriei. Ca dovadă e faptul că ele rezistă în continuare foarte bine.
A.G.: Ce ne puteți spune de Marina Voica și despre Alla Baianova?
S.P.: Am apucat-o pe Alla Baianova, n-am cunoscut-o foarte aproape, dar ea de un mare succes se
bucura. Ea cânta o muzică, cum să-ți spun eu, un fel
de cantautor. Adică își lua chitara și cânta singură. Și
se plăcea (n.n. A.G – muzica) foarte tare. Muzica
rusească a plăcut dintotdeauna, care-i problema?
Cum să n-asculți „Очи черные”? Cum să nu-ți placă
„Очи черные”? Ce Dumnezeu!
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A.G.: Probabil că avea și un farmec…
S.P.: Era frumoasă. Era femeie, femeie. O femeie
frumoasă. O femeie dreaptă, voinicuță așa, adică
puternică, o alură de femeie puternică. Puțin am
cunoscut-o. Am asculta-o de vreo două-trei ori, a avut
succes foarte mare la un moment dat, era cunoscută.
Alla Baianova era cunoscută în România. Era una din
vedete. Dar un pic mai spre ʼ50, așa, în perioada în
care eu nu prea mă pricepeam la chestia asta.
Marina… Pe Marina am cunoscut-o din prima zi
când a venit în București. Dintr-o întâmplare, am fost
invitată… Ea era căsătorită atunci cu un inginer, cu
Voica. Și ne-au invitat acasă, nici nu-mi amintesc
prin cine, poate prin Avram, nu mai știu, dar am fost
invitată chiar la ei acasă. S-a așezat la un moment dat
pian și ne-a cântat și am fost întotdeauna apropiate.
Mie mi-a fost foarte dragă Marina și mi-e dragă și
acum, am fost foarte apropiată de ea. Era și în genul
nostru: cânta muzică ușoară, eu, după ce-am terminat
facultatea, am făcut multă televiziune pe genul acesta
de divertisment. Ne-am întâlnit foarte des, așa că am
fost întotdeauna în relații foarte bune cu ea. Și are un
glas fenomenal, un glas foarte frumos, e o persoană
(pauză) demnă, așa, drăguță, ambițioasă, iubește
muzica, iubește arta, iubește teatrul. Făcea parte din
marile vedete ale României. Să-ți povestesc ceva.
Acum un an și ceva am fost invitată la Sibiu la un
spectacol: „Gala Vedetelor” nu știu cum. Și au invitat
unsprezece cântăreți mari din România, printre care
și Marina, care era cea mai mare dintre ei, cea mai în
vârstă. Îți spun eu: cel mai mare succes l-a avut
Marina. De departe! A fost Dida Drăgan, a fost… din
ăștia, cunoscuți toți, Oana Sârbu, Trandafir, Adrian
Daminescu, cântăreți recunoscuți. Cel mai mare succes l-a avut Marina Voica. Știi de ce? Pentru că ea,
deși au trecut anii, peste ea are o anumită grație și o
anumită decență cu care cântă. Și atunci când dansează o face cu grație și cu măsură (tonalitate joasă,
admirativă). E un artist perfect, aș spune. Așa m-am
bucurat! Știi ce m-am mai bucurat!?! A avut succes
uluitor, uluitor! Datorită ei, a stilului ei care are
măsură, are inteligență și finețe. Nu sare calul, nu
cântă mai tare decât trebuie, nu se dă în spectacol mai
mult decât trebuie. Asta e. Talentul este o măsură,
după părerea mea.
A.G.: Acesta să fie cheia succesului, acel farmec
irezistibil…
S.P.: Da, da și-n glas, și-n glas. E excepțional șiacum! E o privighetoare.
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A.G.: De curând am vorbit cu dumneaei și am
întrebat-o care ar fi motivul pentru care publicul a
îndrăgit-o atât de mult. În ce constă acel farmec. Și ea
mi-a răspuns: „Ala, chiar nu știu ce să-ți răspund.
Cred că am eu ceva care place, însă nu am așa un glas
ca Lara Fabian” sau mai știu eu cine. E și modestă…
S.P.: Nu, e foarte drăguță. Are măsură. Zice
„Domʼle, mai sunt și altele foarte bune”, știi?, „dar
uite că mă iubește și pe mine”. E foarte drăguță, e…
E artistă. E artistă.
A.G.: O consideră oamenii rusoaică?
S.P.: Asta n-a împiedicat-o niciodată. Pentru că-i
așa, dulce. Și până la urmă s-a măritat cu un român.
Au acceptat-o până la urmă. Au fost niște zvonuri…
Ea a plecat în Germania, știi… S-a întors, a murit
soțul ei. Și a avut impresia la un moment dat că nu o
vor lăsa să cânte. Probabil că atunci, când s-a întors,
organele respective nu au primit-o cu o mare plăcere
sau au vrut să-i pună un pic de piedică și lumea credea că este agent sovietic, astea-s povești din popor
(râde). N-a fost niciodată, nici n-a fost aptă să se
ocupe de așa ceva, ea a fost prea grațioasă, prea delicată, a interesat-o muzica și nici nu a fost o femeie
agresivă ca să aibă puterea s-o facă pe spioana. Nu,
ea a avut muzica – prietena ei și a avut o tragedie în
familie, că a fost îngrozitoare, soțul – un bărbat tânăr,
a fost cumplit. Dar s-a ridicat foarte bine, și-a luat
soarta în mâini.
A.G.: Pe Alla Baianova oamenii o numeau
„rusoaica”. Cântă „rusoaica”, vine „rusoaica”.
S.P.: Era gândirea oamenilor alta. A venit în anii
ʼ40 și a rezistat mult. Dacă eu am mai văzut-o în
șaizeci, îți dai seama? Sigur că ea a venit din Rusia,
poporul român nu era obișnuit atunci să vină o
cântăreață și să vină în față și să…
A.G.: De fapt, ea se născuse în Basarabia, a emigrat în Europa și a venit din străinătate în București,
dar oricum vorbea rusește.
S.P.: Deci, era rusoaică.
A.G.: Da, și chiar spunea că este rusoaică.
S.P.: Sigur că da. Au acceptat-o, pentru că ea
cânta frumos. Pentru că, la un moment dat, se integrează. Să-ți spun ceva: românii nu sunt ranchiunoși.
Nu e un popor care să poarte ură, să dedă foarte repede, acceptă foarte repede viața, românul. De aia se și
lasă încălecat repede.
A.G.: Chiar mă gândeam cum s-au adaptat aici.
Probabil că artiștii s-au adaptat mult mai ușor decât
civilii, sau emigranții politici spre exemplu. Probabil
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că cei care au venit din sfera artelor s-au integrat mai
ușor.
S.P.: S-au integrat mai ușor și au fost acceptați
mai ușor. Ei au fost apreciați pentru talentul lor, pentru calitatea lor. I-au cucerit. Artiștii i-au cucerit repede. Omul de rând se comporta altfel. Depinde ce
vecini are, unde lucrează, depinde de oamenii cu care
intră în legătură. Până la urmă om de la om mai repede se creează conexiunea.
A.G.: Da, mai ales că interpreții cântau acea
muzică rusească veche, melodii rusești țigănești.
S.P.: Da, da.
A.G.: Alla Baianova acest tip de melodii cânta și
probabil era pentru publicul român ceva exotic.
S.P.: Sigur că da. Era o muzică frumoasă! Vrei, nu
vrei, ajunge să-ți placă.
A.G.: Dvs. ați lucrat cu artiști ruși?
S.P.: Nu, știi cine a lucrat? Dar e basarabeancă. A
jucat în „Șatra”. Cum o chema? (se gândește). A jucat
rolul principal. Aia frumușică, frumușică.
A.G.: Vorbea românește?
S.P.: Da, vorbea bine românește. A jucat o vară
sau două la noi. Atunci se juca seară de seară și de
câteva ori a venit și a jucat cu noi. O juca pe Rada.
A.G.: Alții au mai fost?
S.P.: A fost unul care făcea spectacole de divertisment, cu monoloage.... Cum îl chema? (se gândește)
Rrrr… rus… Raikin! A făcut un turneu la noi, un succes extraordinar. Asta era înainte de a pleca Mircea
Crișan care a rămas la Paris (râde) în 67. Deci, prin
64, așa cred, a jucat Raikin la Sala Palatului cu un
succes nebun. Dar el juca rusește și traducea Mircea
Crișan, care la noi era un personaj foarte talentat, un
comic mare de tot. De divertisment în mod special. Și
fiind și el cu haz și cu talent actoricesc, traducea în
timp ce Raikin juca. A fost un spectacol deosebit și cu
mare succes. Raikin fusese și el închis în Rusia nu
știu câți ani. Se povestea o chestie despre el că, după
ce-a ieșit din pușcărie, a anunțat un mare spectacol
Raikin. S-a deschis cortina și pe un scaun, în mijlocul
scenei, era un domn cu spatele. A trecut un minut, au
trecut două și lumea a început să urle, să aplaude și el
s-a întors și a zis: „Trei ani, sau patru ani, am stat în
pușcărie și voi ați tăcut din gură…” (râde).
A.G.: Vai, ce lecție bună…
S.P.: Da, da, da, da, da! Da era, cred că și el era
tot evreu.. Ei au un plus de umor de calitate. Și sexos
câteodată. Dar în general ei au o filozofie, sunt dintrun popor vechi și au o filozofie de viață foarte bine
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implementată. Tu nu vezi că pe copil îl învață un
instrument și o limbă străină. Că sunt două meserii.
A.G.: Și de ce anume au ales România? Puteau
merge în Franța, în America…
S.P.: Cum era peste tot, pentru că aici au fost
primiți bine. Au plecat peste tot, dar aici au fost
primiți bine. Că erau prieteni cu jidanii. Aducea o
mătase de la Paris, un pantof „Dermata” din
Germania ș.a.m.d. Ei aici au dus-o foarte bine.
A.G.: Vă referiți la ruși sau la evrei?
S.P.: Eu ziceam de evrei.
A.G.: Au fost și mulți ruși evrei care au venit aici.
S.P.: Da, da…
A.G.: Eu la ruși mă refeream că au venit aici fără
să cunoască limba. De ce în România?
S.P.: Au plecat mulți în Franța.
A.G.: Da, dar o parte au ajuns și aici. De ce?
S.P.: Era o țară mai aproape. Era o țară bogată, se
trăia bine-n România. Păi dacă leul la Paris valora ca
și dolarul? Leul românesc era monedă forte. Pentru
că era foarte mult grâu și se exporta mult. Și asta
dădea valoare banului. După ce a venit războiul și a
venit tăvălugul peste noi și a venit comunismul și a
ras tot ce era… În orice sistem există și bune, și rele.
După mine, ceea ce se-ntâmplă acum la noi este
rezultatul tot al comunismului. Hai să-ți spun un
banc: Cere audiență la Dumnezeu Truman: –
Doamne, zise, o să vindeci vreodată poporul meu de
droguri? Și Dumnezeu zice: – Tu n-o s-apuci. Dar
poporul tău va fi salvat. Se duce și Hrușciov. –
Doamne, îi saturi odată pe ăștia ai mei de vodcă? Să
scape odată de vodcă. Dumnezeu îi zice: - Tu n-o sapuci, dar poporul tău va fi salvat, să știi. Se duce și
Ceaușescu: - Doamne, o să-i saturi odată pe flămânzii
ăștia? și Dumnezeu zice: - Eu n-o s-apuc (râde). Așa
zic și eu: eu n-o s-apuc.
A.G.: Apropo de Ceaușescu. Baianova spunea că
a fost persecutată de Ceaușescu.
S.P.: Ea n-a prea cântat în ultima vreme. Dar eu
cred că nu din cauza lui Ceaușescu. Era deja în vârstă. Și nu mai putea să facă ce făcuse. Eu cred că viața
a scos-o natural în afară. Asta e părerea mea. Nu se
ocupa Ceaușescu de Alla Baianova.
A.G.: Ea scria că tocmai pentru că era rusoaică o
persecuta.
S.P.: Nu-i adevărat, hai mă…
A.G.: La fel îmi spunea și Marina Voica: „Noi,
rusoaicele, eram iubite”.
S.P.: Exact! Erau iubite că aveau talent. Astea-s

prostii! Ea s-a stins. Succesul ei s-a stins natural. Cu
vârsta, au apărut alte gusturi. Au apărut astea tinere,
îmbrăcate altfel, și tinerețea cucerește, chiar dacă e
mai slabă profesional. N-am auzit să fi fost… Nu
cred și nici nu se ocupa nimeni de așa ceva. Poate au
cercetat-o un pic să vadă dacă nu cumva rușii și cu ea
au făcut vreo legătură. Nu era nicio legătură, au părăsit terenul.
A.G.: Da, ea a plecat în Rusia când avea vreo 75
de ani și acolo a pornit de la zero să-și facă un nume.
Pentru aceasta trebuie să ai ceva curaj și energie.
S.P.: Da, da. Avea un repertoriu extraordinar,
avea încă chef s-o facă și încă ceva: rușii au mai mult
respect față de artiști decât românii, un pic mai mult.
Românul încă, acum exista, dar îți dai seama ce era
acum 20-30 de ani, încă „nu te las să te faci artist, ce,
vrei să te faci circar?” Adică o mentalitate proastă. Pe
când rușii au un respect mai mare față de artiști. Ca
dovadă e cum trăiesc, și acum. Cum sunt rușii
respectați (n.n. A.G. – artiștii ruși)! Păi uită-te la
Pugaciova. Ce respecta au pentru ea și ce show-uri îi
fac. Slavă Domnului că are și ea niște anișori (râde).
La noi odată vezi că zice: „Aaaa, e bătrână, eee… Ai
ieșit din modă!” (batjocoritor) Iartă-mă că-ți spun,
dar numai țoape sunt în România. Rușii așa, mai
săraci ,cum sunt, mai pe margini, dar au iubire pentru
artă. Respect cred că au. La noi, nu. Și cu toții se
comportă așa. Și cu acela care joacă „Hamlet”. Nu-l
interesează pe el „Hamlet”. „Dă bă o bere!”
A.G.: Deși Marina Voica zicea că este foarte
puțin cunoscută în Rusia, chiar și în orașul său, în
Ivanovo.
S.P.: Pentru că n-a făcut turnee acolo. Cântăreții
de aici i-au promovat mai mult basarabenii, nu rușii.
Nu s-au mai făcut de nu știu când turnee în Rusia. Se
făceau pe vremuri, în toată Rusia cu Dan Spătaru…
A.G.: Da, legătura cu Rusia s-a deteriorat.
S.P.: Sigur că da.
A.G.: Vă mulțumesc mult.
N.a.: La finalul interviului, regretata Stela Popescu,
mi-a spus, chiar în momentul când ne despărțeam și plecam din curtea Domniei Sale, să salut Orheiul din partea
ei. Sunt ultimele cuvinte pe care mi le-a adresat. Sper că
prin publicarea acestui interviu să-mi îndeplinesc promisiunea pe care am făcut-o atunci.

20 aprilie 2017, București
Interviu realizat de Ala GĂINĂ
I N

18

T E

R V

I U

CONVORBIRI LITERARE

Ion PAPUC
O carte târzie, un ultim curs universitar al
Profesorului Martin Heidegger, filozoful din
Freiburg, se numește Der Satz vom Grund, cunoscut îndeobște ca fiind Principiul Rațiunii. Fac trimiteri la Sechste Auflage 1986, Verlag Günther
Neske Pfullingen 1957. Primele expuneri, chiar
majoritatea dintre cursuri încep cu aceiași constatare Principiul rațiunii sună astfel: Nihil est sine
ratione, tradus îndată în germană: Nichts ist ohne
Grund, pe românește putem spune că: nu există
nimic fără un temei (pentru prima dată la pagina 13
din ediția citată, reluat apoi de multe alte dăți).
Unde apoi, pe chiar respectiva pagină de început, ni
se spune că ceea ce afirmă acest principiu este clar
iar ceea ce este clar se înțelege fără a mai avea
nevoie de explicații. Și cu toate acestea autorul
consumă nu mai puțin de 13 cursuri, sau lecții, la
care mai adaugă și textul unei conferințe pe aceiași
temă pentru a ne lămuri tocmai cu privire la respectivul subiect. El este însuși miezul filozofiei iar
uimirea în fața lui ține de faptul că abia după două
mii trei sute de ani de când acest domeniu, cel mai
important pentru spirit, există și se afirmă prin texte
fundamentale, principiul rațiunii a avut parte de o
formulare și nu de una oarecare ci de una definitivă. E vorba deci de o enormă, de o vastă perioadă
de incubație, cât principiul a dormit așteptându-și
ecloziunea. Iar trimiterea profesorului pentru a
identifica respectivul punct al venirii sale pe lume
se face la un text al lui Leibniz editat de Louis
Couturat în Opuscules et fragments inédits de
Leibniz, Extraits des manuscrits de la Bibliothèque
royale de Hanovre, Paris, Félix Alcan éditeur,
1903, p. 515.
Când mai apoi, abia la finalul lecției a șaptea
(ediția citată, p.103), filozoful din Freiburg își
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aruncă privirea asupra drumului străbătut în cursurile precedente, el rezumă temele acestora în cinci
puncte: 1. Incubația Principiului rațiunii; 2.
Formularea Principiului rațiunii ca principiu
suprem; 3. Pretenția Principiului rațiunii de a fi
principiul cel mai puternic, determinant pentru
epoca noastră; 4. Temeiul ca de ce și ca pentru ce;
5. Modificarea accentului în exprimarea temeiului.
Las pentru mai târziu luarea în seamă a punctului
patru și insist doar asupra ultimului.
O caracteristică, poate chiar cea mai de seamă,
a vastei opere a acestui gânditor este etimologismul
ei în exces, ca să nu zic chiar unul desfrânat! El
decurge din natura intimă a limbii germane în care
autorul își scrie gândurile. În redactarea prezentelor
observații nu am putut depăși o ambiguitate inevitabilă. Fiindcă dacă la Leibniz lucrurile sunt cum
nu se poate mai clare, latina acestuia fiind fără
echivoc: Nihil est sine ratione, sau într-o formă
afirmativă omne ens habet rationem (p.16), tot ceea
ce există are o rațiune, un temei!, în limba germană
lucrurile se complică. Căci spunând pentru
Principium rationis Der Satz vom Grund, Der Satz
este desigur principiu dar în primul rând propoziție,
enunț, iar Grund poate fi desigur rațiune, dar mai
degrabă bază, sol, temei, cauză și atâtea altele!
Deci: Principiul rațiunii sau: Enunțul temeiului.
Tocmai pe polisemia tuturor acestor cuvinte joacă
toată interpretarea filozofului. Principiul este doar
un enunț iar rațiunea un temei. Iar pentru a-și duce
până la capăt cercetarea, Heidegger pornește de la
Leibniz dar nu rămâne la el ci străbate vaste teritorii ale filozofiei europene, de la Presocratici și
Aristotel până la Kant și la Hegel. Tot demersul de
aici al lui Martin Heidegger este o presupusă
demonstrație, o replică dată cuiva, unui anonim,
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însă nu toate recursurile la precursori sunt la fel de
convingătoare în măsura în care uneori echilibristica se dovedește a fi gratuită, riscată. Pe de altă
parte, să ținem seama că principiu, prin raport cu
fenomenul căruia îi e atașat, este ceea ce a fost la
început, însă un început care nu se consumă, care
rămâne, care stăruie, despre care se presupune că
este definitiv.
În forma lui leibniziană, principiul rațiunii, utilizând o dublă negație, propoziția nihil est sine
ratione fiind citită punându-se accentul pe NIHIL și
pe SINE, exprimă ceea ce este necesar, adică legic,
și enunță ceva ineluctabil. Printr-o astfel de negație
insistentă, principiul este mai clar decât dacă ar fi
afirmativ, pentru că în acel caz ar avea nevoie de o
întărire suplimentară: tot fiindul este în mod necesar consecința unui temei. A ridica o propoziție la
rangul de principiu înseamnă să îi presupui o calitate dacă nu maximă atunci oricum una cu totul
deosebită. Iar despre cel al rațiunii suficiente ni se
spune la un moment dat că este principiul tuturor
principiilor: der Grundsatz aller Grundsätze (p.
21). Există mai multe principii, pe care gânditorul
german le amintește în unul dintre aceste cursuri
universitare, pe pagina tocmai citată: principiul
identității, principiul diferenței, principiul
contradicției, principiul terțiului exclus. Și cu toate
acestea, ni se spune că nici chiar Leibniz nu admite
că principiul rațiunii suficiente este mai presus de
toate celelalte, și mai ales de cel al identității: A =
A.
Desfășurarea filozofică din această întreprindere
nu este lipsită și de anumite avertismente, îndeosebi
în cazul în care nu suntem mulțumiți cu căutarea
unei rațiuni, a unui temei, ci suntem tentați să aflăm
nu doar rațiunea unui lucru oarecare ci chiar și
aceea a rațiunii acelei rațiuni. Cine caută solul ferm,
temeiul, prin drumul atât de scurt al principiului,
aceluia îi inculcă riscul prăbușirii în abis, Wer auf
solchem Weg zum Grund geht (....) daß es dabei
zugrunde geht (p. 28). E o regiune uimitor de crepusculară, periculoasă, chiar cea căutată de
Descartes care voia să își așeze construcția metafizică pe solul cel mai ferm, pe stâncă pe cât posibil.
Și totuși, opinia lui Heidegger este că de abia ne
îndreptăm gândirea spre acest principiu pentru a-i
afla sensul său cel mai propriu că el ne și azvârle
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într-un abis fără fond (p. 30). Suntem astfel nu doar
într-un cerc, într-unul inel viu, poate un șarpe (ein
lebendiger Ring, eine Schlange, p. 31) ci chiar întrun turbion (p. 39).
Un pas mai departe face filozoful atunci când își
pune problema să cerceteze ce se spune despre
temei în acest principiu al rațiunii, fără a fi totuși
exprimat ...was im Satz zwar vom Grund gesagt,
aber nicht ausgesprochen ist (p. 83). Fiindcă noi
vedem multe dar sesizăm cu adevărat puține (p. 85).
Afirmația aceasta este enunțată ca o scuză a unei
posibile superficialități a gândirii, după ce autorul
tocmai făcuse trimitere la un mai vechi text al său:
Vom Wesen des Grundes. Vine la rând propunerea,
fundamentală pentru demersul acesta al profesorului din Freiburg, de modificare a tonului cu care
pronunțăm cuvintele cu care este formulat principiul rațiunii, de această dată făcând să răsune îndeosebi vocabulele est și ratione, lăsând principiul să
se accentueze Nihil est sine ratione (p. 86). Dacă
pentru început ne-am concentrat asupra dublei
negații conținute, a venit timpul să dăm atenție miezului acestui principiu, subteran să construim o
relație a acestei rațiuni, de care tocmai este vorba,
cu Ființa, marea temă filozofică a autorului, prin
stabilirea acestei relații situând-o astfel în centrul
oricărei mari filozofii. Nu însă înainte de a aminti
că aceeași rațiune este ideea lui Platon și logosul lui
Heraclit, caz în care ajungem astfel la extinderea
maximă a cursului universitar în cauză. Și în acest
context ni se afirmă faptul că noua tonalitate, prin
mutarea accentului asupra celor două cuvinte: est și
ratione, ne descoperă faptul că principiul rațiunii
este deopotrivă principiu al fiindului, al Ființei,
Satz vom Sein. Pentru că cele două, a fi și rațiunea
sau temeiul, sunt inseparabile. Ființa în esența ei
este temei: Sein “ist” im Wesen: Grund (p. 93). Cu
acest pas enorm, o discuție despre raționalism este
transferată în miezul filozofiei heideggeriene, cea
consacrată Ființei. Dar realizarea acestui transfer de
accent nu se face oricum ci printr-un salt iar schimbarea nu este una oarecare ci una necesară, legică în
felul ei. Saltul acesta duce de la principiul rațiunii la
principiul privitor la ființă.
Într-un astfel de salt, ființa se dă deoparte iar
esența ei se voalează, se ascunde. Și totuși, ființa și
rațiunea nu sunt decât unul și același lucru. Iar
CONVORBIRI LITERARE

întrucât ființa este un abis, principiul rațiunii pare
că ne aruncă într-o prăpastie fără fund. Pe urmele
lui Heidegger deosebim între imediatul sesizabil și
insesizabilul. Pentru a fi în contact cu insesizabilul,
trebuie să îl luăm în considerare într-un sens opus
aparențelor, urcând spre originile sale, spre locul
din care ne vorbește. Este chiar locul principiului
rațiunii. Drumul care trebuie să ne conducă întracolo și să ne îngăduie o primă explorare este
numit localizare a principiului rațiunii: Erörterung
des Satzes vom Grund (p. 106). Totul ține de drum,
totul îi este subordonat acestuia. Dar pentru a ajunge la drumul care să îngăduie localizarea principiului rațiunii trebuie să înfăptuim saltul, unul care ne
face să-l traversăm cum am traversa o flacără, durchspringen wie eine Flamme (p. 106).
Mai apoi, filozoful face apel la un vast citat
dintr-un text în care Mozart descrie felul în care
într-o situație de semitrezie compozitorul de geniu
care era are revelația, extrem de lucidă și de complexă, a unei gândiri noi, inedite. Tocmai pentru a
face abstracție de noțiunea romantică a inspirației,
Heidegger ar fi putut face apel și la cazul unui faimos matematician, Henri Poincaré, care
mărturisește că tot astfel, în instantaneitate și febril,
într-o poziție de semitrezie și-a rezolvat cele mai
dificile probleme ce i-au stat în față. De fapt, întrun mod irațional, miraculos în felul lui. Și în acest
fel cel care a dat târcoale cu o atât de uriașe
eficiență conceptului de ființă, îndeosebi Daseinului, adică adânc în realitatea omului, cu acest curs
universitar, compensează unilateralitatea acelei
viziuni, completând-o cu o viziune asupra rațiunii,
asupra unei eventuale abstracții a minții omului, o
posibilă, fie și doar virtuală adversitate a ființei, a
Dasein-ului. Captată astfel, cu infinită precauție,
rațiunea este cucerită definitiv.
Presupunând că Immanuel Kant știa mai mult
decât a lăsat în scris, mai mult decât a reușit să
spună (p. 128), autorul nostru recuperează rațiunea
care părea că a fost desființată de autorul
Criticelor..., convins că ea este temeiul care întemeiază, ba chiar că ea este întemeierea temeiului
(p. 131). Și astfel, reluând obiectitatea kantiană
(Die Gegenständigkeit – p. 132) ca și egoitatea carteziană (die Ichheit des Ich – p. 132) constată că
Ceea ce este, firea, e în mers, e pe drum de mult
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timp, este chemarea necondiționată a principiului
rațiunii sub forma unei raționalități complete (p.
138). La un moment dat, în unul dintre cursurile
sale (mai exact, în cursul al unsprezecelea), autorul
face o scurtă listă a precursorilor săi direcți:
Leibniz, Kant, Fichte, Hegel, Schelling, indicând
între ei afinități profunde și o prietenie stelară
(innersten
Verwandtschaft
und
Sternenfreundschaft, p. 150). Ei sunt importanți
pentru noua filozofie a gânditorului din Freiburg
pentru că afirmatul salt al gândirii părăsește domeniul de plecare și odată ce l-a părăsit, îl regăsește
din nou prin cugetarea comemorantă (andenkend),
în așa fel încât ceea ce nu a încetat să fie nici nu va
putea fi pierdut.
Iar dacă luăm noțiunea de rațiune în sens de
physis, ceea ce ne și îngăduie echivalența dintre
rațiune și ființă, atunci natura este ecloziunea spontană, atunci rațiunea este deopotrivă cauză,
condiție a posibilității (p. 153). Comparând apoi
progresul gândirii pozitiviste, cea numită
științifică, constatăm dificultatea de a fi a gândirii
filozofice, cea întotdeauna copleșită de o monotonie deprimantă a simplistului mereu Același care
nu conduce la succes. Urmează o sumară recapitulare a sinonimelor întrebuințate pentru a denumi
germanul Grund: temeiul, ratio, causa, cauza
primă, condiția posibilității născută din vorbire.
(p.155). Cu expresivitatea ei unică limba germană
ne atrage atenția asupra faptului că acest Grund
intră în compunerea unor formule verbale semnificative: Grundmauern, fundație, Grundregel, regulă
de bază, și Grundsatz, principiu (p. 156).
Gândirea care avansează tocmai pentru că își
amintește, Das andenkend-vordenkende Denken (p.
159) chiar ea este Saltul, cel care este o regulă la
care se pliază gândirea. Ea trebuie să refacă neîntrerupt saltul, fiind astfel o gândire memorativă
care progresează până când același nu mai este
același. La o adică trebuie să observăm tocmai din
această perspectivă că idiomurile noastre vorbesc
într-o modalitate istorică, și astfel se stabilește încă
o dată că limba este locuința ființei (das Haus des
Seins – p. 161). În acest mod constatăm că limbajul
este cel care vorbește, nu omul (Die Sprache
spricht, nicht der Mensch. – p. 161). Reluând
înțelesurile pentru Grund, pe care le-am dat mai
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sus, Heidegger merge mai departe și, adăugând și
alte înțelesuri, insistă asupra faptului că acest
cuvânt denumește, în primul rând și mai presus de
toate, solul, pământul, humusul chiar, cel greu și
fertil. Simplificând mult arabescurile verbale de
care uzează filozoful, să reținem că Grund desemnează fondul înspre care coborâm și la care revenim. Astfel în limbajul său gânditorul indică
rațiunea esențială, cauzală, determinantă, probantă.
Înșirând toate aceste echivalențe și multe altele, el
observă că traducerea nu este doar o interpretare ci
și o situare în interiorul unei tradiții.
Însă mai există încă o traducere a acestei
rațiuni, ratio în latină, în baza căreia ea este echivalată cu acțiunea de a calcula, cu rezultatul unui calcul. Ratio heißt Rechnung (p. 168). E momentul ca
Heidegger să mai citeze încă o dată din Leibniz,
mai exact din tânărul Leibniz, cel de doar 31 ani, pe
când în marginea unui dialog despre Lingua rationalis, lansa fulminanta sa notație conform căreia
Cum Deus calculat fit mundus (p. 170). Rațiunea
suficientă și supremă a lumii este însuși
Dumnezeu. Dar, atenție, afirmația este a lui
Leibniz, nu a lui Heidegger pentru că acesta din
urmă cât privește ființa supremă el se abține, evită
să dea un răspuns, pe care îl dă doar precursorul său
cel care vorbind despre un calcul de la baza lumii
își putea îngădui aceasta tocmai pentru că matematicile sale includeau și iraționalul, infinitul din
lume, deci pe Dumnezeu.
Această operă târzie a gânditorului din Munții
Pădurea Neagră este caracterizată, mai mult decât
oricare alta a aceluiași, de o abundentă convocare a
precursorilor și în mod cum nu se poate mai specific a celor din antichitatea greacă. Iar la urmă de
tot, în ultimul curs el citează din Heraclit fragmentul 52 după ediția Diels/Kranz, pe care îl traduce
forțând ca de obicei sensurile cuvintelor, obligându-le să se apropie de filozofia sa, dând astfel
următoarea variantă: Seinsgeschick, ein Kind ist es,
spielend, spielend das Brettspiel; eines Kindes ist
das Königtum (p. 188). Urmează explicitări specifice, dar mai întâi câteva observații despre traducere. Cuvântul αι҆ών pe care autorul nostru îl transpune în germană dându-i înțelesul de dispersator al
ființei, destin al acesteia, este îndeobște înțeles ca
fiind timpul, însă într-adevăr nu timpul geologic,
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nu kronos ci timpul unei vieți ca drum ce sfârșește
în moarte, sau în altă variantă timpul lumii, Die
Weltzeit. Acesta este un copil candid ce îți pierde
vremea jucând un joc despre care au fost propuse
numeroase conjecturi, dar indiferente. Important
este doar faptul că el este regalitatea, arheul zice
autorul nostru, ceea ce întemeiază, constituie și
guvernează, ființa fiindului, das Sein dem
Seienden. E vorba deci despre un mare copil, cel
mai mare, a cărui blândețe a jocului său regal este
acest secret al jocului căruia omul și timpul vieții
sale îi sunt consacrate, a cărui ființă îi este pusă la
dispoziție. În acest punct al demonstrației își face
apariția întrebarea capitală: De ce joacă jocul lumii
acest copil pe care Heraclit l-a identificat în αι҆ώ ν?
El joacă doar pentru că joacă! Pentru ce-ul se pierde în joc. Jocul este fără de ce! El rămâne a fi doar
un joc, cel mai înalt și cel mai profund. Iar acest
doar este totul, unul, unicul: Alles, das Eine,
Einzige. Și cu aceasta ne-am întors la acel punct al
patrulea, din rezumatul pe care Heidegger și l-a
făcut, punct pe care l-am omis din comentariu,
amânându-l pentru mai târziu. I-a sosit și lui timpul!
Cum se întâmplă adesea în opera acestui autor,
într-un punct culminat al demersului filozofic, el
apelează la un poet, la vreunul celebru sau la un
anonim ca de această dată când el citează un distih
din Călătorul heruvimic al lui Angelus Silesius:
Die Ros ist ohn warum; sie blühet, weil sie blühet,/
Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie
siehet (p. 68 și urm.). Trandafirul este fără de ce; el
înflorește pentru că înflorește/ Nu se ia în seamă pe
el însuși și nu pretinde să fie luat în seamă. Astfel,
apelând la un obscur poet mistic, Heidegger dă
peste cap toată demonstrația despre raționalitatea
lumii, despre temeiul ei, despre vreo eventuală
cauză a tot ceea ce există, în ultimă instanță chiar
despre Dumnezeu. Așa că nu mai întrebați de ce
înflorește trandafirul. El înflorește doar pentru că
înflorește. Lumea este fără cauză, fără temei. Ea
doar există. Probabil există!
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Gheorghe GRIGURCU
Jertfa nu scindează, ci apropie tot ce există în lume,
fiind o aluzie a Întregului divin.
*
Mirajul: un miracol neputincios.
*
La începutul vieții urmărești cum lucrurile acestei
lumi se ajută între ele. Cînd ești matur privești cum se
devoră între ele. La senectute îți dai seama cum lucrurile sunt absorbite de o forță din afara lor.
*
Senectute. Rezerva pe care ești dispus a o avea
deopotrivă față de ceea ce nu cunoști și față de ceea ce
cunoști foarte bine.
*
„Reflecții în marginea romanului L’ avenir radieux
de A. Zinoviev din care, după o primă lectură, recitesc
fragmente. Zinoviev e, dintr-un anume punct de vedere,
comparabil cu Voltaire; L’ avenir radieux e L’ ingénu
întors pe dos. În locul «bunului sălbatic», al huronului
naiv al lui Voltaire, care se miră de tot ce vede în Franța,
delatorul lui Zinoviev e un om care și-a pierdut ingenuitatea (stalinistă) și, fără să se mai mire de nimic, devine
un arivist conștient de sine, cinic și «liberal». (…) Toată
imaginația vieții cotidiene în comunism se învîrtește în
jurul acestui mit, al demonismului banalizat pe care-l
sugerează și care-și are un corespondent pe cît de nevăzut, pe atît de eficace în realitate. «Bunul sălbatic» era
un mit al «străinului»; delatorul e, aș zice, un mit al
aproapelui” (Matei Călinescu).
*
Adolescență. Cîte o carte căreia i te puteai dedica
precum unui nou cult religios. Acum nici toate cărțile la
un loc n-au aceeași putere mistică.
*
Oboseala rafinată a acestei caniculare amiezi de
iulie, încărcată de frunze verzi, grase, răsfrînte pe cerul
de un albastru mistuitor, strecurînd în mine amintirea
unor drumuri de țară parcurse demult, care strecoară, la
rîndul lor, amintiri ale unor clipe netrăite încă.
*
„Pasărea în colivie nu știe că nu știe să zboare”
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(Jules Renard).
*
Eros. Craterul oricărei iubiri. Craterul inextingibil al
uneia dintre ele.
*
„E o greșeală enormă să interpretăm o iubire după
actele și vorbele sale: nici unele, nici altele nu provin de
obicei de la ea, ci constituie un repertoriu de mari gesturi, rituri, formule, create de societate, pe care sentimentul le găsește în fața sa ca pe un aparat gata pregătit
și impus, al cărui resort se vede obligat să-l declanșeze.
Doar măruntul gest originar, doar accentul și sensul cel
mai adînc al conduitei ne îngăduie să diferențiem diferitele iubiri” (Ortega y Gasset).
*
Alături de însemnările de jurnal, se află în conștiința
ta și lucruri oarecum inavuabile. Aidoma unor prunci
neajutorați ce se cuvin înfășurați cu grijă, puși în leagăn.
*
Senectute. Acum un balans aproape perfect între a fi
și a nu fi. O salutară cucerire a vîrstei, nu-i așa?
*
„Tot efortul Franței, începînd cu Filip cel Frumos –
Ludovic al XI-lea etc. a fost să suprime orice
aristocrație; și astfel francezul s-a îndreptat către
cetățeanul secolului al XIX-lea – esențial și simultan
egalitar și indisciplinat – majoritar și egotist” (Valéry).
*
Problema unei zile poate începe odată cu dificultatea pe care ți-o pune în față. Speri că, proiectînd asupra
sa o intenție intimă, o vei îndupleca să-și schimbe
direcția. Că o vei seduce.
*
În copilărie evadai pasional în trecutul istoric. În
prezent evadezi pasional în propriul tău trecut.
Copilăria să fi fost cumva o prefață a vieții tale lăuntrice?
*
„Anul trecut, la categoria rock a Premiilor Grammy,
au fost nominalizate numai femei. La World Fantasy
Awards, toate cele cinci nominalizări au mers către
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scriitoare de culoare. În Olanda, o ilustratoare a redesenat cărțile de joc făcîndu-le neutre din punct de vedere
al genului, înlocuind dama, valetul, regele și jokerul cu
obiecte simbolice. Jucăria Mr. Potato Head a fost și ea
neutralizată, compania de jucării renunțînd la particula
masculină «Mr.». Se simte că deja trăim într-o lume
mult mai echilibrată și mai justă” (Dilema veche, 2021).
*
A.E.: „Între persoanele care nu au o părere bună
despre tine, include-l rogu-te și pe cel care te adulează”.
*
Scriptor. Meditația te obligă la sinceritate. Dar la o
sinceritate a laturii tale specifice, la o sinceritate (autenticitate) a expresiei.
*
„Cu cît sunt mai puține, erorile devin mai valoroase” (S. J. Lec).
*
„Filosofia nu a fost niciodată desfășurarea responsabilă a unei atribuiri originare, legată de limba unică sau
de locul unui singur popor. Filosofia nu are o singură
memorie. Sub numele grec și în memoria sa europeană,
ea a fost dintotdeauna bastardă, hibridă, grefată, multilineară, poliglotă și trebuie să ne potrivim practicarea
istoriei filosofiei, a istoriei și a filosofiei, după această
realitate care a fost și ea o șansă și rămîne mai mult ca
niciodată o șansă. Ceea ce spun aici despre filosofie se
poate spune la fel de bine, și din aceleași motive, despre
drept și despre democrație” (Jacques Derrida).
*
Și totuși senectutea poate cunoaște în unele momente o disperată recurență a tinereții, aidoma acelei persoane care, știind că suferă de o boală incurabilă, începe
să bea în neștire.
*
Poetul, aidoma unui jucător de biliard, căutînd cu
dibăcie unghiul adecvat pentru a nimeri imaginea.
Uneori însă bila cade în țintă pur și simplu din neatenția
sa.
*
„Povestea lor a emoționat întreaga lume! Cățelușa
de doi anișori Lola, din rasa Labrador, a asistat la
nașterea mielului Ronnie, care a avut loc la 29 martie.
Ronnie a fost adus pe lume cu greutate și a fost resuscitat la naștere. Nimeni nu credea că va supraviețui în
afară de Lola, care a dormit și l-a încălzit cu trupul ei pe
puiul neajutorat timp de trei zile. Stăpîna celor doi,
Ellen McCrone, de 21 de ani, din Lanchashire, Marea
Britanie, a povestit că Lola îi ducea biberonul cu lapte
mielului și veghea lîngă el să fie sigură că mănîncă tot.
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Datorită insistenței cățelușei, mielul a prins puteri și a
putut fi eliberat pe pajiștea fermei la finele săptămînii
trecute” (Click, 2021).
*
Dorește a-și asuma un rol în viață, dar acest rol se
arată atît de dificil de susținut, încît însăși dificultatea de
a-l susține devine de fapt rolul în cauză.
*
Are azi atîtea treburi de făcut, încît, indecis asupra
căreia s-ar cuveni să se aplice mai întîi, capătă impresia
defetistă că n-are nimic de făcut.
*
„Norocul cere virtuți mai mari decît nenorocirea”
(La Rochefoucauld).
*
A.E.: „X e mitocan. Mitocan pînă la rărunchi și dincolo de rărunchi. Pînă-n viața de apoi”.
*
„Sunt vitaliști și necredincioși care spun că-L privesc cu simpatie pe Hristos, dar resping creștinismul ca
fiind întemeiat pe oribila idee de morală. Nu putem
despărți pe Hristos de creștinism, nu putem da deoparte
lumina – una cu Domnul. Orișice religie care propune
ca obiecte ale cultului forțele nopții și străfundurile
inconștientului ajunge neapărat la sfințirea cruzimii sau
a mlaștinei. Julien Benda: «Se gîndește la alde Gide,
alde Valéry. Au pierdut discernămîntul copleșiți de idei,
copleșiți de învățătură… N-au avut destulă moralitate
spre a purta povara culturii». Oameni ca aceștia trăiesc
în iluzii și printre extreme. Sau văd omul nespus de rău
sau cred că e*istă ființe pentru care înalta virtute e starea naturală. De fapt chiar pentru cei mai buni virtutea
presupune voință și efort” (N. Steinhardt).
*
Din cînd în cînd clipe stranii, fulgerătoare, extrem
de concrete și totuși venite din ireal, semnale ale unei
vieți concomitent vechi și noi. O lume necunoscută și
totuși mai a ta decît oricare alta și prin aceasta invincibilă. Un semnal, Doamne, al iluminării?
*
„Iubirea este divinitatea cea mai veche” (Platon).
*
Societatea te odihnește de solitudine, căci solitudinea implică un efort, oho, și ce efort!
*
Lipsa de bun simț imprevizibil manifestată de un
autor al cărui scris de altminteri îl apreciezi, aidoma
unei ploi într-o zi de sărbătoare, cînd voiai să ieși la
iarbă verde.
*
„Sfîntul Gheorghe este ocrotitorul armatei române.
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Marele Mucenic ocrotește și alte categorii sociale: este
patronul măcelarilor, agricultorilor, călăreților, fermierilor și al bolnavilor de lepră. Praznicul său anunță începutul verii pastorale, așa cum Sfîntul Dumitru anunță
încheierea acestui sezon. După slujbă, credincioșii primesc flori de liliac, iar în unele zone din sudul țării
crenguțe de leuștean, plante care au efecte benefice asupra sănătății oamenilor și animalelor, ocrotindu-i, în
același timp, de situații neprevăzute. Ferestrele și porțile
casei se împodobesc cu ramuri de salcie. Salcia are
puteri magice și-i apără pe gospodari de boli și de pagubă. În ziua Sfîntului aceștia dau foc gunoaielor și vechiturilor, iar cenușa rămasă, după ce totul a ars, se amestecă foarte bine cu untură și se ung ușile grajdurilor pentru a îndepărta spiritele rele care vin în această noapte și
intră în adăpostul animalelor să fure sporul casei: laptele și ouăle” (Click, 2021).
*
Dacă primele vîrste înseamnă adaptare, ultima
înseamnă dezadaptare. De la capacitatea de-a umbla,
de-a vorbi, pînă la emoții. Resemnează-te. În egoismul
dezadaptării sale, trupul antrenează întreaga ființă devenită trup.
*
A.E.: „În viața literară se întîmplă și așa: mai întîi îți
impui numele, pentru ca apoi să-ți fie luată în seamă
opera, cu benevolența corespunzătoare notorietății acestuia”.
*
Autoritar, în primul rînd pentru a-și drapa slăbiciunile.
*
„Potrivit unei legende indiene, cîndva, Shiva se va
apuca să danseze, mai întîi încet, apoi din ce în ce mai
iute, și nu se va opri pînă ce nu va fi imprimat lumii un
ritm dezlănțuit, întrutotul opus ritmului Creațiunii.
Legenda nu comportă niciun comentariu – istoria străduindu-se să-i ilustreze temeinicia” (Cioran).
*
Senectute. Nu izbutești să faci cînd un lucru, cînd
altul. Să fie un discret memento al faptului că viața
noastră mundană cu toate ale ei va rămîne neterminată?
*
„Superofertă pentru bogătași! Miliardarul Richard
Branson își închiriază cea a doua insulă privată în premieră, la scurt timp după ce a reușit s-o transforme întro stațiune de lux cu trei vile, care au 11 dormitoare.
Branson care are o avere de 4,9 miliarde $ a cumpărat
insula Moskito în 2011. Prețurile de cazare pleacă de la
18.090 lire sterline (25.000 $, adică 103.500 lei) pe
noapte. (…) Insula poate fi închiriată între 1 iunie și 30
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septembrie și este o oază 100% sigură în contextul pandemiei mondiale de covid-19” (Formula As, 2021).
*
Amiciția, mica doză de cooperare jucată care se
impune de regulă, aidoma primelor mișcări într-o partidă de șah. De la o vreme nu mai dispui de prieteni (țiau murit toți), ci doar, dacă ai noroc, de amici.
*
Idei care-ți vin – nu știu cum – cînd te desparți
moralmente de obiectul lor, favorizate de un mediu anafectiv. Cînd ești dispus inclusiv a-ți analiza afectele.
*
Într-o bună zi, Florin Mugur mi-a declarat bucuros:
„În sfîrșit sunt un om împlinit. Mi-am găsit un detractor”.
*
„Săptămîna trecută, Consiliul Europei a publicat
statistica anuală privind populația penitenciară din
Europa. Ocazie cu care am aflat și cîteva lucruri noi
despre România. Cu 7,6% din deținuți condamnați pentru infracțiuni rutiere, România se situează pe locul 7 –
cu Portugalia, Polonia, Bulgaria, Azerbaidjan, Lituania
și Monaco în față. 8,5% din pușcăriașii României sunt
încarcerați pentru viol, ceea ce ne asigură un loc 6 european, în urma Andorrei, Principatului Monaco,
Norvegiei, Suediei și Marii Britanii. Locul 3 îl obținem
cu 24% la capitolul omoruri, depășit doar de Albania și
de Lituania. În concluzie nu suntem, cum s-ar fi putut
crede, cei mai răi șoferi din Europa, dar suntem violatori redutabili și ucigași de top” (Dilema veche, 2021).
*
Ajuns la maturitate fără nici un factor de
supraviețuire lăuntrică a tinereții, precum un fiu rătăcitor care nu s-a mai întors acasă.
*
Simțămîntul de-a fi neîmplinit, chenoză sau demonie? A.E.: „Depinde de tine însuți, colega”.
*
„Unul dintre lucrurile cele mai neplăcute în viață
este să greșești tonul – chiar și într-o simplă frază. E atît
de ușor – ba chiar prea ușor – să dai un ton unui personaj într-o operă literară și să nu-l faci niciodată să
greșească. De aceea în romane e*istă multe tipuri ideale
de oameni pe care cititorii și cititoarele îi iubesc. Urîm
o persoană cînd aceasta greșește tonul” (Cesare
Pavese).
*
Habitudinile: un gen de dogme existențiale.
*
Pentru a realiza percepția satisfăcătoare a vieții, ai
mereu nevoie de o doză de necunoscut intangibil.
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Cornel UNGUREANU
M-am apropiat de Ovidiu Cotruş după ce devenisem, în 1970, redactor la revista Orizont. Îl
cunoscusem prin 1969, în casa actorului Emil Reus
– Reus avea cultul lui, povestea cui voia să asculte
nemaipomenitele întîmplări din puşcărie, din
Franţa sau din Canada ale lui Ovidiu Cotruş. Ce
memorie colosală avea, cît de mult îl iubeau Pierre
Emmanuel sau Jacques Madaule, cum a alergat
după el Cioran la gară ca să-i aducă, chiar el, dumnealui Cioran, ultima carte care-i apăruse. Cum
reuşise să primească viză de ieşire din ţară, scriind
lucrarea de licenţă (Blaga!) pentru un înalt ofiţer
de securitate. Lucrare pe care a dictat-o unei dactilografe fidele instituţiei în trei zile. Spera să-l
instruiască. Cum ştia el mai multe despre teatru
decît toţi cronicarii la un loc. Fiindcă la Cercul literar, teatrul era disciplină obligatorie. Cum Delia la aşteptat cinci ani fiindcă i-a dat, la Cluj, în 1949,
o întîlnire la care n-a mai ajuns fiindcă securitatea
era pe urmele lui. Locuia la Timişoara, dar, din
1966, era redactor la revista Familia din Oradea.
La Timişoara era musafir (sau la Oradea era musafir?)
Mă miram de ce nu scrie la Orizont – scrisese,
poate că va scrie. L-am invitat să participe la o
masă rotundă, a venit, a vorbit. L-am întrebat dacă
vrea să-şi corecteze textul. Parcă n-avea chef, a
privit paginile copiate de mine cu destul efort: e
bine, n-are nimic de corectat.
Era prin 1972, am început să-l însoţesc dimineaţa sau după masa în plimbările lui prin oraş.
Avea un debit verbal impresionant şi îl întrebam
mereu de ce nu scrie şi altele, pe lîngă superbele
seriale din Familia. De ce nu pune pe hîrtie conferinţele pe care mi le ţinea despre Tolstoi,
Dostoievski, despre baroc, despre Maiorescu sau
despre… Nu, acum era timpul lui Mateiu.
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Povestea cu haz despre gafele pe care le descoperise în operele exegeţilor lui Mateiu. Mai tîrziu am
aflat că le povestea de zece ori pînă să le pună pe
hîrtie. Povestea (şi) despre Maiorescu, cu un farmec nepereche. De ce nu tipăreşte studiul despre
Maiorescu în volum?
Ei, de ce. Trebuie să-l rescrie, ar mai fi de adăugat cutare şi cutare şi cutare. Dacă aş fi înregistrat
discuţiile, cartea despre Maiorescu şi-ar fi dublat
numărul de pagini. Sper, totuşi, că securitatea l-a
înregistrat: dacă da, ar putea ieşi o bibliotecă
întreagă din aceste înregistrări.
Prin 1971 făcuse un plan de lucru: avea ca şi
gata patru cărţi, una despre Maiorescu, alta despre
scriitorii români, alta despre scriitorii străini şi
alta, o alta de dialoguri – de interviuri. Erau aproape gata. Prin 1975 am început să-l urgentez, dar
acum trecuse pe prim plan Mateiu. Despre ceilalţi
va scrie altădată. Şi, în definitiv, de ce să scrie?
Ţuţea de ce nu scrie? Dar Axente Sever Popovici?
De ce ar trebui el să scrie?
În 1976 împlinea 5o de ani, i-am propus redactorului şef să facem două pagini în onoarea lui. Nu
ne dau voie, mi-a explicat Arieşanu. Cum să nu ne
dea? I-am cerut un articol lui Doinaş, am scris eu,
am încercat să-i iau un interviu. Pagina a fost interzisă. Într-o primă fază, în şpalt, a intrat doar articolul lui Doinaş, pe urmă a fost scos. Am aflat că i
se făcuseră percheziţii, cum să se scrie despre el la
50 de ani? Despre prietenul lui Virgil Ierunca?
Da, aci aveau dreptate. Ţinea enorm la Virgil
Ierunca şi nu se sfia să o spună de cîte ori avea prilejul. Nu cred că l-am văzut atît de furios (se înfuria foarte rar) ca atunci cînd Vasile Nicolescu l-a
atacat pe Virgil Ierunca. Dacă există înregistrarea,
atunci sereiul are la dispoziţie unul dintre cele mai
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complexe pamflete ale literaturii române: se pleca,
ierarhic, de la numitul Vasile şi se ajungea sus, la
Neculai întîiul.
La aniversarea celor cinci decenii, petrecută
la Casa universitară, toţi cei prezenţi (de la Doinaş
şi Deliu Petroiu la Eugen Todoran, Sorin Titel şi
Emil Reus) erau de acord că „e cel mai viu dintre
toţi”. Nu vrea să scrie o carte despre Tolstoi?
Să-i predea mai întâi lui Ornea cartea despre
Mateiu – Zigu îl asasinează cu telefoanele – şi pe
urmă ne punem pe treabă. S-a internat, în iunie
1977, la Cluj pentru tradiţionalele analize. „La
bunul lui prieten Iencica”. În septermbrie, totul ..sa terminat. Au mai rămas scrisorile. De la Mircea
Eliade:
E greu să evoci relaţia Mircea Eliade – Ovidiu
Cotruş fără să socoteşti documentele care zac în
arhivele securităţii: scrisorile deturnate, invitaţiile
reţinute, paginile confuiscate la percheziţiile succesive de care eseistul a avut parte. Am mai putea
bănui că alte pagini s-au pierdut în incendiul în
care a ars biblioteca lui Mircea Eliade, iar altele…
altele se vor fi rătăcit prin sertarele unor reviste
literare.
Ovidiu Cotruş îl întâlneşte pentru prima oară pe
Mircea Eliade în profitabilul său sejur parizian din
1969. E, pretutindeni, o vedetă. E invitat, ascultat,
elogiat de Pierre Emmanuel, Robert Marteau,
Jacques Madaule. „La fel ca Mircea Eliade, care
mi-a dat toate cărţile cu dedicaţie şi la care am fost,
printre altele, invitat la o cină. O să-ţi povestesc, îi
va scrie Deliei, când mă întorc acasă. Eliade a
declarat că rar a întâlnit un român care să-i fi plăcut atât de mult. Această exagerare mi-a măgulit
vanitatea…”
Peste trei ani va urma altă întâlnire pe care
Jurnalul lui Mircea Eliade o va reţine în felul
următor:
„Seară petrecută cu Ovidiu Cotruş. Stăm de
vorbă până la 2.oo dimineaţa. Extraordinara lui
memorie: în închisoare ţinea conferinţe despre
literaturile română, franceză, rusă. Cita pe dinafară nu numai poeme, ci pagini întregi din romanele
pe care le analiza. (Asta am aflat-o demult, de la
tovarăşii lui de închisoare, întâlniţi la Paris.) Îl
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îndemn să-şi povestească întâlnirile (nu numai din
închisoare) cu un dictafon, în faţă, aici în S.U.A.,
sau în Franţa, ar fi un document unic. Nimeni altul
nu are memoria lui excepţională şi şansa lui de a fi
în Occident…… Inutil să rezum ce mi-a spus…
(….). O.C. trăieşte printr-un miracol: doctorii care
l-au examinat nu înţeleg cum supravieţuieşte.
Suferă de tot: de ficat, de inimă, de tuberculoză
pulmonară, de colită cronică etc. etc. Şi cu toate
astea, vitalitatea lui este, pur şi simplu, uluitoare:
nu oboseşte nici după zece ceasuri de discuţii,
fumează într-una,….., bea alcooluuri tari…” scrie
Mircea Eliade pe data de 18 iunie 1972.
Fragmentul citat este important pentru a înţelege ecoul prezenţei lui Ovidiu Cotruş între exilaţii
de marcă: faptele sale erau cunoscute, comentate,
dar omul este mai presus de ele. Mereu pregătit să
numească miracolul, Mircea Eliade trăieşte o uşoară stare de exaltare.
Corespondenţa, mărturiseşte doamna Delia
Giurgiu Cotruş, a fost împuţinată de veghea securităţii. Cel puţin una dintre scrisorile lui Mircea
Eliade n-au ajuns la destinatar. Iată-le pe cele care
au ajuns:
*

27 oct. 1969
Dragă Ovidiu Cotruş
Iată textul făgăduit. Sper că-l vei primi la timp,
în Paris. Îmi dau seama că nu spune mai nimic, dar
e prea târziu ca să scriu altul. Poate, cu alt prilej,
voi continua acest “dialog” pe hârtie, şi pe deasupra unui Ocean. Dacă ai vreo întrebare la care ţii
musai să răspund, te rog comunică-mi.
Mă bucur şi acum că am avut noroc să te întâlnesc la Paris. Te rog salută pe Ţuţea şi Balotă, şi nu
uita să-mi trimiţi revista.
Îţi urează, sănătate – şi pe curând! Al Dtale, cu
toată prietenia,
Mircea Eliade
*
21 decembrie 1969
Dragă Ovidiu Cotruş,
Cum n-am primit nicio veste de la D-ta, nu ştiu
dacă ţi-au ajuns, la Paris, paginile în legătură cu
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inteviewul pe care mi-l ceruseşi. Sper, în orice
caz, că acele pagini ţi-au fost reexpediate la
Timişoara.
...Şi la Timişoara îţi scriu acum, în preajma
Crăciunului, urându-ţi Sărbători fericite şi An Nou
spornic şi norocos.
Inutil să adaug că voi citi cu cel mai mare interes revista la care lucrezi dacă vei avea bunătatea
să mi-o trimiţi.
Salută, te rog, pe N. Balotă şi spune-i încă o
dată (i-am trimis vorbă prin cine am avut prilejul)
cât de mult m-a interesat eseul d-sale despre unele
din scrierile mele.
În speranţa unui semn de viaţă, te îmbrăţişează
cu prietenie al dtale
Mircea Eliade

giile iraniene, iar până la 15 iunie – când voi pleca
la Roma să pun la punct capitolele mediteraneene
şi italice – sper să închei secţiunea Indiei, de la
Mohenjo Daro la Ramakrishna)
Aş avea atâtea să-ţi spun, dar mă întrerup, aici,
ca să-ţi ajungă această scrisoare şi să fiu sigur că ai
citit-o. Scrie-mi câteva rânduri.
Îţi urează sănătate şi noroc – şi te îmbrăţişez cu
dor al dtale
Mircea Eliade
*
În 1956, după ce a ieşit din închisoare, Ovidiu
Cotruş a fost internat în sanatoriul de la Săvârşin,
de unul dintre personajele legendare ale medicinei
româneşti, un „adevărat cerchist”, Arthur Dan –
Moşu. Scrisorile acoperă o istorie... vie:

*
27 martie 1970

*
Săvîrşin 27 Mai 1960

Dragă Ovidiu Cotruş,
Ar trebui să încep şi eu prin a-ţi cere iertare
pentru întârzierea cu care răspund la bogata, stenica, splendida D-tale scrisoare. Aşteptam să primesc ceva din Timişoara, aşa cum mă anunţaseşi.
Dar probabil că interviul nu poate apărea şi de
aceea tot amâni să-mi scrii. Nu-ţi face sânge rău
dacă apare sau nu apare; şi nici dacă vei putea sau
nu să scrii despre literatura mea aşa cum îţi spune
inima. Importante – cel puţin pentru mine – este
faptul că ţi-a plăcut, şi-ai înţeles atât de bine
Noaptea de Sânziene; care, aşa cum spui, reprezintă opera mea cea mai închegată, care justifică şi
chiar poate răscumpăra, toate încercările epice
anterioare. Înţelegi acum (aşa cum am înţeles şi eu
acum câţiva ani, recitind Noaptea în româneşte) de
ce după acest „roman “ n-am mai putut scrie decât
„proze fantastice”. Nu cred că aşi mai fi putut
adăoga altceva lumii pe care m-am trudit s-o înfăţişez, cu misterele, tragediile şi absurdităţile ei, în
Noaptea de Sânziene. Poate că mai târziu, dacă îmi
va îngădui Dumnezeu o bătrâneţe goetheană, ca lui
Thomas Mann, să mă încumet şi la un Doctor
Faustus de prin părţile noastre.
Dar asta, numai după ce voi încheia opus magnum de care-ţi vorbeam astă toamnă (am scris,
iarna aceasta, capitolele despre Zarathustra şi reli28

Dragul meu,
Apreciez la justă valoare lecţia primită. Mă
bucur de supravieţuirea creştinismului, de vreme
ce mai există oameni care la bombardamente fecaloide, răspund cu francheţea calmă a gentilomului
din baroc. Îţi reamintesc, totuşi, un argument încîlcit, în favoarea coprolaliei din ultima mea scrisoare: psihiatrii au totdeauna raţiuni suficiente pentru
anumite comportamente pe care laicul nu are cum
să le cunoască, necum înţeleagă. Împreună cu
marele nostru critic literar Ion Negoiţescu sunt de
părere că nu există act gratuit; deci nu gratuit am
fost scatolog, aproape, în misiva cu pricina.
Meditaţi!
Ne este (eu, Vincent, Miţi Miau şi Nuţi) foarte
dor de tine; avem cu toţii nevoie de infuzii cuieşti:
eu de discuţii contradictorii în miez de noapte,
Vincent de poezii din Hugo, Miţi Miau de o intelectuală contrapondere a amanţilor ei cotidieni, iar
Nuţi de poezie, enorm de multă poezie, care să-i
facă suportabilă proza contabilă.
A fost aici Rodica Ţalic. Mi-a povestit mult din
amintirile eu cu Alexis Rolland de Odeşteanu. Ce
să fie? Afinităţi elective? Dl. Aurel Rău mi-a lăsat
un volum cu dedicaţie pe care sunt dispus să ţi-l
cedez contra trei volume din moraliştii francezi:
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facem târgul?
Vă îmbrăţişez
Moşu
*
Săvîrşin 12 Martie 1960
Dragul meu,
toate au sosit la timp (pălăria, mandatul) până şi
scrisoarea ta. Mare lucru! Începi să fii ordonat.
Sanda nu mai pleacă la Bucureşti pentrucă s-a
anunţat că în viitoarele trei luni nu vor fi examene
de specialist, aşa încât va merge numai prin Mai.
Tanti Tuţi (alias Capra) pleacă la Ialta şi
Odessa, într-o „crozerie” (cum îi spune ea) cu
motonava Transilvania, între 1 şi 4 Aprilie. La
reîntoarcere se opreşte câteva zile la Sibiu, iar
înainte de paşti, deci între 12 şi 17 Aprilie (nu se
ştie precis data) şi-a anunţat inspecţia (zic „anunţat” pentrucă nu-i „chemată” de nimeni; şi „inspecţie” pentrucă nu-i „vizită”, de vreme ce nu-i „invitată”), la noi la Săvârşin. Sanda te roagă dacă nu ţie prea greu să ne vizitezi cam în perioada aceasta
de timp, pentrucă, cum eu nu mă pot deplasa, eşti
singurul care o poţi însoţi la gară s-o primiţi pe
capra cu flori, pită cu sare, şi fanfara ocolului silvic
din Radna-Lipova. M-am gândit să-l iau, pentru
timpul cât stă înaltul oaspe la noi, pe Jimmy la
mine în birou, iar Sanda să-l găzduiască, temporar,
la ea în cameră pe Cuiu (căţelul noi al doctorului
Babeş, cumpărat, după plecarea ta, dela popa catolic, care, la ora actuală, este închis în sufrageria
Reginei, pentru aclimatizare cu noul stăpân).
Noi suntem binişor, chiar foarte binişor. Zilele
acestea Sanda merge iar la Arad pentru procurarea
unui al doilea divan. De ziua ei am hotărât să-i fac
în dar un aparat de radio („Bucureşti 500”,
„Enescu” sau „Concert”) care a şi fost comandat,
în mare taină, dec cei dela magazinul „Universal”,
dela Arad, pentrucă local sunt numai Operete şi
Balade. Pe când vei veni iar la noi o să poţi asculta
muzică pe noul aparat care, sper, nu te va necăji ca
cel neselectiv al sanatoriului.
Lui Pati nu i-am scris şi nici nu cred că-i voi
scrie în curând. Trebuie să-mi analizez, pe îndelete, ce înseamnă această rezistenţă faţă de comerţ
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social cu Alexis Roland.
Gordon pare a fi bine pentrucă îmi trimite,
acum, săptămânal „Tribuna” (m-am plâns soţiei lui
că distribuirea presei e defectuoasă în Săvîrşin şi
deci nu ajung să savurez capodoperele ilustrului ei
soţ).
Maître Fofelea a avut mari neplăceri cu Buşi.
Cum reiese din scrisorile lui Lidia s-a ajuns chiar
la anateme grave, din care bravul Victoraş deabia
dacă şi-a putut salva pielea.
*
25 Sept. 1975
Draga mea Delia şi Dragă Puiu
Nu ştiţi cîtă bucurie ne-a făcut ilustrata primită
de la Delia (Dacă ştiam că pleci la mare, mă rugam
să mă iei şi pe mine) şi cum am fi vrut să ştim mai
multe despre voi. De la anul nou pînă la Paşti am
tot telefonat la voi. Apoi am aflat de la Vioriş că vaţi schimbat numărul, ar nici ea nu-l ştie. Nu ştiţi
ce dor mi-e de voi! De Vioriş ştiţi probabil că şi-a
pierdut ambii părinţi. E foarte slabă şi nespus de
tristă.
Unde sunt frumoasele vremuri cînd ne vedeam
de cîte ori ne căşuna. Acum parcă am trăi pe planete diferite şi viaţa e din ce în ce mai scurtă şi mai
fadă. Mă apucă cîte un parapon fără leac!
Ce să vă spun despre mine? Sînt în continuare
căsătorită cu socrii mei pe care îi înşel din cînd în
cînd cu bărbatul meu. Bădicu cică va veni în
curînd la Craiova. Se zice că de la 1a 1 Oct. E
transferat la alt minister şi va avea loc de muncă
aici. Să vedem.
Ne-am întors din concediu duminică iar astăzi
Bădicu a plecat la Buc. Mă întreabă mereu de voi
şi de vizita pe care o promisese Puiu şi praful s-a
ales de ea. Din păcate, praful se alege de tot.
Dacă vi se face dor de ine, dar vă e lene să-mi
scrieţi numărul de telefon, să ştiţi că al meu nu s-a
schimbat, e tot număr oligofren 33777.
Vă sărut. Mai ales aş vrea să vă văd şi aşa să vă
sărut.
Sanda
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*
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
11 Februar 1966
SANATORIUL PENTRU NEUROZE
SĂVÎRŞIN – BANAT
Dragă Delia
mult bine şi noroc pentru ziua ta de naştere. Ne
pare rău că nu putem să te vedem printre noi, pentrucă – cum ne-am făcut cam beţivi în ultimul timp
– am ciocni cu mare plăcere cîteva pahare.
Îmi pare rău (mie, Moşu) că nici cel puţin pe
Puiu nu l-am văzut în ultimul timp pe la Săvîrşin,
cu toate că meseria lui actuală i-ar fi permis să mai
facă cîte o raită prin ţară. Nădăjduiesc că „Familia”
este cît de cît o familie pentru el, cu toate că nu am
păreri prea bune despre orădeni.
Nu uita de noi atuncia cînd te rătăceşti pe vreun
drum care trece prin Săvîrşin.
La mulţi ani !
Sanda şi Moşu
*
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
11 iunie 1964
SANATORIUL PENTRU NEUROZE
SĂVÎRŞIN — BANAT
Draga mea
alăturat cele două acte cerute. Mellerilul pleacă
şi el azi la poştă.
Dacă o dată face din hîrtia mare, din care este
suficientă, să facă 400 bucăţi, dar te rog să fii atentă la prezentarea grafică.
Mulţumesc, te îmbrăţişez,
Moşu
*
Dragă Delia,
Am întrerupt de câteva zile scrisorile pe care ţi
le-am promis la Timişoara (Oare ai să mă ierţi că
mi-am călcat cuvântul?)
Această schimbare de program se datoreşte
numai diplomei tale pentru care Puiu a trebuit să
meargă mai multe zile în şir cu eterna promisiune
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de „mâine”.
Esenţialul este că ieri a intrat în posesia diplomei iar astăzi „Bunul şi cinstitul Ikdar Enghe” (am
ajuns să-mi citez soţul) a luat drumul casei cu oprire la Oradea. Nu-i exclus că va sosi înaintea scrisorii mele.
L-am grijit cât am ştiut aşa că n’a răcit, n’a beut
şi n’a mâncat păpară. Nădăjduiesc că n’ai fost tare
neliniştită şi te-ai odihnit noaptea.
Ikdar Enghe este un om desăvârşit, dar are un
mare cusur: este un om sobru (pronunţat sohbrru,
aşa cum Oreste-Enigel pronunţă „Moşu este un
porhhhh etc.”). înţeleagă cine mai poate înţelege
ceva.
Vă sărutăm
Sanda şi Moşu
*
Dragă Delia,
Puiu a sosit la Cluj şi după cum ţi-am promis lam luat sub tutela mea. ideea tiraniei mele se pare
că nu-l încântă prea tare. Cu toate astea sunt convinsă că va fi rezonabil şi mă va asculta. În fiecare
zi vei primi câte o scrisoare. Bine?
Te îmbrăţişez cu drag Sanda
Eu vindec cu vorba, deci nu mai am ce spune
despre Ovidiu Sabin, care duce cu vorba.
Arthur Dan von Apschen
Multe sărutări de la un prieten uitat. Ai grijă de
Liana.
Al ei şi al tău
Rozi
Scrie şi Puiu imediat numai să-şi termine cine.
Draga mea. te rog să fii liniştită. Azi am sosit la
Cluj şi conform promisiunilor vei primi zilnic câte
o scrisoare. Paradoxal, toţi mă găsesc foarte bine.
rozi, Moşu spun că arăt mai bine decât ultima dată.
Chiar Sanda pretinde că m’am îngrăşat.
Mâine îţi scriu din nou.
Te sărută Puiu
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Theodor CODREANU
Eminescianismul de fond
În prefaţă, d-l Veseliu constată „eminescianismul
ardent al Scrisorilor” (p. 30), care penetrează universul
poetic al Rapsodiei divinei armonii, însă e de precizat că
acesta nu se restrânge la cosmogonie, încât danteismul
însuşi, ca model mărturisit, este trecut prin creativitatea
eminesciană pătrunsă de enigma armoniei supreme,
divine, ca în Paradisul florentinului. Autorul încearcă să
înglobeze în construcţia lui epopeică cam tot ce i s-a
părut a fi necontradictoriu cu Geneza, până la noul vis al
celei de a doua revoluţii cuantice de a ajunge la „particula lui Dumnezei” (vezi experimentul CERN, Elveţia),
particulă intuită de geniul eminescian în punctul primordial care a declanşat naşterea Universului, punct adimensional ce coincide cu Creaţia biblică din Nimic.
Punctul-Nimic, imposibil de raţionalizat, este prezent,
inevitabil, la nivelul limbajului poetic ca metaforă: la
Eminescu, prin comparaţia ca boaba spumii, iar în abstracţiune filosofică – Archaeus, marele secret al identităţii ontologice, previozoinat în Cuvânt-înainte de autorul târgoviştean: „Din ce esenţă a gustat poetul/ De sfredeleşte-n suflete cu-ardoare/ Şi-ntregul Univers spre-a-i
şti secretul/ Din chaosul (s.n.) de lumi strălucitoare?!.../
El colindând prin ceruri mai aparte/ A scris terţine – născocind o carte” (p. 64). Să se observe că Florea Turiac
se solidarizează tacit cu Eminescu, optând pentru ortograma arhaic etimologică chaos. Trecând peste cântul
întâi, care include norma canonică a epopeii – invocaţia
către muzele de la Muntele Parnas, Cântul II e consacrat
genezei arcuite peste teoria Big-Bang. Originalitatea
structural-stilistică a discursului în terţine vine şi din
prefaţarea eseistică a fiecărui cânt, metodă frecventată,
altminteri, mai ales în tradiţia medievală şi romantică a
eposului. Comentariul eseistic (care este, de facto, un
poem filosofic în proză, cu tentă autohermeneutică) are
ca punct de sprijin Boaba eminesciană, devenită Bob,
iar în limbaj conceptualizant Singularitatea primordială, purtată până la Pomul Cunoaşterii şi izgonirea din
Rai, care declanşează întreaga istorie a omului şi a omenirii:
…Ce densitate înglobase Bobul
Materiei Primare în Nimicul
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Când din Nimic îşi făurise Globul
Exploziei ce-i sta deja-n reticul! –
Dar nu se ştie cum se detonase
În Spaţiul-Timp – indefinit fascicul –
Umplând Nimicul, ce se şi schimbase
În Universul Prim c-o nouă-axare,
Că-ntregul Gol cu Sori îl înflorase.
Epopeea lui Florea Turiac este un imens imn de
slavă adus Creaţiei. El a înţeles că marea poezie este
imnică, de la Cântarea cântărilor până la moderni şi
contemporani, chiar şi atunci când e coborâre în infern,
ca la Bacovia. (Nu mă miră că Radu Petrescu1 a scris o
carte despre G. Bacovia, apărută postum, deşi concepută
în 1970, înainte de discursul asupra Iliadei, ca teză de
târzie licenţă!). Elogiul adus Creaţiei este destinul însuşi
al Poetului, Sinele omului, în genere, şi Sinele poetului
confundându-se sub semnul încercării de a ajunge în
Vârful Împlinirii: „Poetul caută să ajungă în Vârful
Împlinirii oricât de greu ar fi urcuşul căci Dumnezeu îi
pune arcuşul viorii Lui în palmă să poată cânta etern”
(Cântul III, p. 77, 79):
C-atunci îţi pune Dumnezeu arcuşul
Viorii Lui în palma mâinii tale,
Etern să cânţi căci eşti doar cărăuşul
Oricărei împliniri, când mergi agale
Să studiezi natura-n amănunte,
Cum cercetează căruţaşu-o cale.
Florea Turiac se-ntâlneşte nu doar cu cântecul eminescian „cel etern neisprăvit”, dar şi cu ritmologia stilistică a lui Caragiale, din excepţionalul eseu Câteva
păreri, în care dimensiunea ontologică centrală a
Demiurgului este muzica, artistul nefâcând altceva decât
să încerce a strecura printre degetele care mângâie orga
divină, propria sa partitură „de câteva taste”. În Cântul
IV, perfecta armonie din Paradis nu poate fi decât a
Sfintei Treimi, în stare să reverbereze şi-n Adâncitură
(gaura neagră a astrofizicienilor), „Că-i miez de foc a
cărui grea desime,/ N-o poate măsura închipuirea,/ Când
mii de Sori în el vrea să comprime” (p 87). În sufletul
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poetului, lumina taborică a Treimii îi este menire –
numele fiindu-i iubire, în stare să cheme la viaţă până şi
inimile moarte:
În sinea lui n-ai să găseşti osândă,
Ci doar iubire din iubire sfântă,
Născută dintr-o dragoste arzândă,
Care străbate sufletul şi-ncântă
Pe cel a cărui inimă e moartă,
De nici nu plânge, însă nici nu cântă.
(Cântul V, p. 93)
Şi asta în limitele geometrice ale terţinei (p. 94):
Să îi citim cu sufletul terţetul;
Retraşi într-o-atmosferă de-ncântare,
Să facem paşii cum îi face-atletul.
Încercarea poetului trebuie dublată, aşadar, de încercarea cititorului în faţa geometriei terţetului. Eminescu
le cumulase arhetipal, demiurgic: „În orice om o lume
îşi face încercarea” (Împărat şi proletar), facere eternă,
deşi până şi Demiurgul poate să se opintească-n van,
încât omul, prizonier al dorinţelor efemere, „Se pietrifică unul în sclav, altu-mpărat/ Acoperind cu noime sărmana lui viaţă/ Şi arătând la soare-a mizeriei lui faţă –/
Faţa – căci înţelesul i-acelaşi la toţi dat”. Poetul urmează, după pilda Mântuitorului, Calea, Adevărul şi Viaţa,
capabil să-şi sacrifice dorinţele anarhetipice, călcând
doar pe urmele iubirii, încercarea începând cu
Cuvântul, pe firul mitic al Ariadnei (eminesciana întrebare „Unde vei găsi cuvântul/ Ce exprimă adevărul?”),
ca luptă printre hiene, la Florea Turiac (Cântul VII, p.
109, 111):
El mintea greu şi-o pune în mişcare,
Că versului nu-i poate da tainul
Cel necesar pentru cuvinte rare;
……………………………………………
Pe câmpuri unde cresc doar buruiene
De leacuri pentru bardul ce se-aşteaptă
Să ducă lupta grea printre hiene.
Această luptă coincide cu setea eminesciană de
„forme perfecte” (Icoană şi privaz). Încercarea, la
Florea Turiac, înseamnă ridicarea, în lumea rătăcită,
„lumi divine ce vor fi perfecte” (p. 117). Poetul pune
formele anarhetipice ale lumii decăzute pe seama „somnului raţiunii” care „naşte monştri”, după celebrul titlu
al gravurii lui Goya (Cântul IX, p. 123):
De multe ori însă ne şi surprindem
Când somnul raţiunii monştri naşte
Că n-am putut în slavă să deschidem
Ca ura s-o oprim când des ne paşte,
Că tremură, de frică şi veşmântul
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Cum tremura, în răni, Iisus, de Paşte.
Numai că în titlul lui Goya există o buclucaşă ambiguitate, somnul însemnând aici visătoria raţiunii, nu
„absenţa” ei, ci excesul, ceea ce a declanşat valul de utopii moderne imaginate de falsa lumină a „iluminiştilor”,
intuită şi demascată de cel care a trăit în plină revoluţie
iluministă (1746-1828). Acela care a pus lucrurile în
arheu a fost Vintilă Horia, bun cunoscător al nuanţelor
limbii spaniole. Visătoria raţionalistă l-a trimis pe Iisus
spre dealul Golgotei, şi asta ne spune, în definitiv, şi
Florea Turiac, deloc solidar cu secularismul raţionaliştilor atei, reînviaţi monstruos odată cu neomarxismul cultural „corect politic” al zilelor noastre. Pandemia raţionalismului secular nu poate fi eradicată decât de „echerul” raţiunii divine care lucrează prin dogme, de la
imaculata concepţiune până la dogma centrală a creştinismului – Sfânta Treime, toate trecute, cu vervă polemică, prin furcile caudine, ale raţionalismului secular
(p. 124, 126):
Cum de departe-i la injecţii serul
Nimic nu se câştigă c-uşurinţă
De nu ştii minţii cum să-i pui echerul
Şi cum să semeni bobul de credinţă,
’Nălţându-te necontenit spre Soare
Prin voia ta cât timp mai ai voinţă.
…………………………………………..
Având ca bază dogma cea creştină
Şi strigătul iubirii blând şi paşnic
Vom fi-mbrăcaţi cu-a aurei lumină
Şi Dumnezeu mereu ne va fi paznic
Oricât am clocoti în lăcrimare
La El oricând ne va chema la praznic.
Căci „suntem gheme de lumină”, spusese Eminescu,
iar urmaşul său de azi, „Suntem lumini ieşite-n drumul
mare”. Recte, cât mai aavem voinţa încercării/devenirii
întru Fiinţă.
În mod aparent paradoxal – şi aici este profund eminesciană şi dantescă intuiţia lui Florea Turiac, poetul
ştie că salvarea stă în echerul terţinei, sub semnul câtă
perfecţiune, atâta împlinire. Altfel spus, evitarea capcanei simplei perfecţiuni formale: „E uşor a scrie versuri/
Când nimic nu ai a spune,/ Înşirând cuvinte goale/ Ce
din coadă au să sune” (Criticilor mei). Puţini ştiu că
Eminescu a răsturnat paradigma frumuseţii clasice şi
moderne, înlocuind conceptul frumseţii ca proporţie de
forme, cu surprinzătoarea formulă „proporţie de mişcări”2. Aşa se face că, instrumentalizând „metrul antic”,
Eminescu scrie capodopera de neegalat a liricii româneşti moderne, Odă (în metru antic), punând în ecuaţie
tocmai „dogma canonică” a proporţiei de mişcări. În
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Luceafărul, poetul pune la lucru punctul gravitaţional în
mişcare al iambului, cum sesizase G. Călinescu, închinând acestei mirifice celule ritmice chiar şi un sonet
(Iambul). Atins de „complexele de cultură”, divinul critic a fost tentat să creadă că Eminescu a urmat forma
iambică germană, dar un prozodician subtil ca Adrian
Voica a identificat, în realitate, în poem, nu mai puţin de
75 de „scheme” ritmice, de la celula cretică (monosilabică) până la antehipermesomacru (celulă septenară), ca
în versurile 115 şi 265:
Şi din a chá-o-su-lui / văi
vvv-vvv / Aşa se face că Luceafărul este şi capodopera holomerică a proporţiei de mişcări din ritmologia românească, surprinsă şi la nivel ideatic (ecuaţia relativistă spaţiu-timp) în celebrele versuri „Şi căi de mii de ani treceau/ În tot atâtea clipe”. Într-o asemenea geometrie
muzicală s-a aventurat, cu enorme riscuri, şi Florea
Turiac, năzuind, aidoma lui Eminescu, să ajungă la „frumuseţea cea vrednică de Dante”3. Dimensiunile uriaşe
ale Rapsodiei divinei armonii sunt realmente sufocante
pentru orice artizan în ale poeziei. Nu poţi avea garanţia
că autorul a reuşit să se salveze peste tot cu arma stilistică a terţinei. Cine are răbdare poate să depisteze, probabil, destule stângăcii. Florea Turiac a recurs şi la artificiile unui glosar de subsol, cu adaptarea multor cuvinte
la nevoile dictate de măsură, rimă şi ritm, glosar având
şi o funcţie de texte de escortă, după pilda cantemirienei
Istoria ieroglifică şi a epopeii lui Ion Budai-Deleanu,
Ţiganiada. Important e că formele sale „deformate” nu
ies din spiritul limbii române, în cele mai multe cazuri.
Rigorile terţinei (întrerupte de monoversul final,
pecetluitor al fiecărui cânt) şi ale curgerii rimelor tind să
devină piatră unghiulară, dar şi de poticnire, cu năzuinţa
că schema prozodică şi de versificaţie îşi va păstra centrul gravitaţional neutru în stare să muleze mişcările
conţinuturilor însetate de a ieşi în prim-plan şi prin
diversitate tezistică, de la cosmogonie şi dogme până la
precepte eticizante, didahice sau filosofice, în stare să
sufoce năzuinţa estetică. Spre verificare, voi zăbovi asupra părţii finale a Cântului X, care pune în paralelă de
mişcare lumea poetului cu aceea a lumii exterioare:
Ci poate-acum, de-abia, el are parte
De drumul care l-a-nceput, şi nu e
Văzut de cei ce-au văzurile sparte
Care, măcar un deal, nu pot să suie!
Că-n ei n-au sâmbure de puritate
Şi-au sufletu-mpietrit ca o statuie,

v- / v- / v-v / -v
v-v / vv- / v-v
v- / v- / v-vvv / -v
-v / vvv- / v- / v-v
v- / v-vv / vvv-v
v- / -vvvv / vvv-v

Că prea sunt plini în ei cu vanitate,
Şi toate s-ar lega precum o sfoară
De-o altă sfoară şi-ntr-o unitate

v- / v-vv / vvvv- / vv- / vvv-v
v- / -v / -v / vv-v
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Ar putea trage astrele afară
Din cer, lăsându-l văduvit de ele
Deodată ce-a pornit Ploaia Stelară

vvv-v / -vv / v-v
v- / v-v / vv-vv
v-v / vv- / vvv-v

Când mor arzând, în chaos, mii de stele v- / v- / v-v / vv-v

Autorul recurge la endecasilabul iambic (11 silabe),
asociat cu varianta catalectică de 10 silabe, stând în
consonanță cu terțina dantescă. Deși predomină iambii,
Florea Turiac transcende ritmul mecanic, exterior,
având instinctul celui interior, polifonic, iambii alternând cu troheul, cu varietăți trisilabice (dactil, amfibrah,
anapest), dar și cu varietăți de peoni și de mesomacru,
cunoscând sau intuindu-le forța de sugestie a mișcării
muzicale, în sens eminescian: iambii suitori, troheii,
săltărețele dactile”. În acest sens trebuie să înțelegem
îndemnul poetului de a citi terținele cu inima.
O operă de o asemenea anvergură vizionară, unitară
stilistic și ideatic, lipsea literaturii române moderne.
Rapsodia divinei armonii face trecerea de la moda simulacrelor postmoderniste la noua paradigmă a
transmodernității, de la fragment la holismul „globmodernismului”, cum l-a numit Basarab Nicolescu. O lacună acoperită de acest salahor al versului clasic care este
Florea Turiac. Cu acest gând își postfațează autorul
Cartea, elogiind limba română: Căci n-o să piară limba
românească/ În veci de veci, cât va dura pământul/ Și
multă lume o să proslăvească/ Marii poeți ce-au șlefuit
cuvântul!
Note:
1. Radu Petrescu, G. Bacovia, Piteşti, Editura Paralela
45, 1999.
2. „S-a zis de mult că frumuseţea consistă în proporţia
de forme. Nimărui (s.n.) nu i-a venit în minte că consistă în
proporţia de mişcări şi, cu toate acestea, asta e adevărata
frumuseţe. Frumuseţi moarte sunt cele cu proporţie de
forme, frumuseţi vii cele cu proporţie de mişcări. E evident
că această proporţie de mişcare unde nimic nu e prea întins,
nici prea flasc, e o stare de echilibru – fericirea” (M.
Eminescu, Opere, XV, Fragmentarium. Addenda ediţiei,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993, p. 332).
3. Prin ce chinuri a trecut Eminescu, a subliniat cu asupra de măsură, Petru Creţia, ca „târgoviştean” ce-a fost,
invocat şi de George Toma Veseliu în prima parte a acestui
eseu: „Se ştia un artizan perfect, iar setea lui de şi mai
multă desăvârşire i-a devorat opera, i-a abolit-o în bună
măsură din contemporaneitate, i-a alterat adevăratele proporţii. La fel de îmbelşugat ca Victor Hugo în inspiraţie şi
în îndeplinire, a fost mai auster decât Mallarmé, alunecând
în abisul unor decantări fără soroc. Cum oare ar fi arătat
volumul lui de poezii publicat de el însuşi? (Testamentul
unui eminescolog, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998, p.
260).
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Mircea PLATON
Până la sfârșitul lui 2020, ne avertizează
documentul DIGITALEUROPE, în UE ar putea
fi 756000 de posturi neocupate în domeniul
ICT1. Prin urmare, nevoia de specialiști digitali
este uriașă. Este lesne de închipuit entuziasmul
părinților din România la auzul acestei minunate
vești care le promite că, digitalizându-și fiii și
fiicele din fragedă pruncie, aceștia vor avea
acces imediat la o piață a muncii extrem de bine
plătită. Dar iată că aceste proiecții referitoare
la piața forței de muncă în domeniul digital
sunt înșelătoare. E o farsă care se repetă de ani
de zile și care, desigur, la un moment-dat, peste
zece, o sută sau o mie de ani, ar putea deveni
realitate. De fapt, după cum a arătat Peter Teffer
încă din 2017, UE a exagerat ani la rând nevoile
sectorului IT pentru a-și justifica politicile, adică
investirea banilor, în baza unor modele de
creștere economică pline de optimism2.
Există așadar un joc, o tendință constantă de
a exagera numărul de poziții libere în industriile
digitale. Pe de o parte, în numele acestei presupuse crize ce cer fonduri pentru achiziții de echipament, pentru plata de expertiză, pentru plata
de antrenori digitali, pentru certificare digitală
șamd. Se cere, în numele aceste presupuse lipse,
digitalizarea sistemului de învățământ, adică
deschiderea unei uriașe piețe și închiderea
minții europene – și românești, în cazul nostru.
Dar mai există un aspect. Dacă ne uităm la
motivele pentru care nu se găsesc specialiști IT
care să ocupe locurile libere din industrie, dăm
peste informații care ne pun pe gânduri. Iată,
într-un articol din 2018, industria din Germania
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anunța că ar avea nevoie de 82000 de specialiști
în IT și că nu are de unde să îi ia. O companie
avea nevoie, atunci, de cinci luni până reușea să
ocupe o poziție. De ce? Pentru că ITiștii cer,
după părerea corporațiilor, salarii prea mari,
pentru că sunt incapabili să interacționeze
civilizat și productiv cu ceilalți și pentru că o
mare parte din ei sunt prost pregătiți3. Pentru
a clarifica și mai bine lucrurile: școala devenită
atelier digital va arunca pe piață un număr mai
mare de specialiști în IT, ceea ce va duce la scăderea salariilor, pentru că va fi concurență mai
mare pe piața muncii, oferta va fi mai mare decât
cererea. Și acesta este obiectivul corporațiilor.
Numai că oferta mai mare va fi de IT-iști
analfabeți funcțional când vine vorba de cultură
generală și de societate. Școala digitală va produce nu elita IT-istă de mâine, ci hoarde de lumpeni digitalizați. Care nu vor fi producători de
proprietate intelectuală digitală, nu vor fi creatori, ci consumatori. De altminteri, Comisia
Europeană recunoaște deschis că acționează
pentru a antrena doar utilizatori, ci și consumatori4. Școala digitală va mări oferta atât
cât să scadă salariile ITiștilor, dar va crește
uriaș numărul de consumatori, de oameni
dependenți de ecran, de conținuturile de
acolo. Școala digitală va produce piața digitală de mâine, pe care se vor vinde produse oricât de proaste, pentru că va fi un monopol.
Manierele, discernământul, cultura generală,
toate aceste lucruri care informează comportamentul civilizat nu au nimic de-a face cu școala
digitală/ digitalizată.
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Cu toate acestea, programul DIGITALEUROPE urmărește practic abolirea tipului de
învățare și a tipurilor de educație care au stat la
baza civilizației europene care a făcut posibilă și
revoluția digitală. Dincolo de limbajul corporat,
eufemistic, se întrezărește abolirea lecturii și
digitalizarea minții. Punctul de pornire al
DIGITALEUROPE în cruciada digitală (cruciada copiilor) este că doar 13% dintre tinerii europeni între 16-24 de ani au scris vreodată un program5. DIGITALEUROPE nu se obosește să
demonstreze de ce, din punct de vedere al economiei viitorului, e atât de grav că nu sunt mai
mulți tineri care să scrie programe. Dar oare nu
e grav că aproape 20% din tinerii Europeni
de 15 ani (13% fetele, 27% băieții) nu înțeleg
ce citesc6? Ce efect are pierderea capacității și
a obișnuinței de a citi asupra economiei
EUropene, asupra șomajului, sistemului de
sănătate, migrației, vieții de familie, ratei
criminalității? Ce impact are acest lucru asupra
IT-iștilor lipsiți de maniere și de cultură pe care
corporațiile germane nu-i pot angaja din această
cauză? Oare nu e grav că Europenii petrec
doar între 2 și 13 minute pe zi citind o carte7
– și aceea electronică, de multe ori – dar stau
ore întregi pe internet, navigând lipsiți de
direcție și orizont? De ce nu se fac tabere de
lectură forțată de la cele mai mici vârste? De ce
copiii sunt încurajați să se îndepărteze de carte,
dar nu sunt lăsați să se îndepărteze de abilitățile
digitale? De ce trebuie introdusă familiarizarea
cu computerul de la grădiniță și forțați tinerii să
codeze de la vârste din ce în ce mai fragede?
Vom face tabere de muncă pe laptop, gulaguri de
coding? Unde e piața liberă? De ce anume nu
se merge pe ideea că cererea va încuraja oferta și tinerii se vor îndrepta în mod natural,
organic, pe piața liberă, către IT? De ce trebuie forțați toți să gândească digital? De ce să
nu fie lăsați să-și dezvolte propriile talente și
interese? Nu așa ni se spune că trebuie să procedeze școala? De ce copiii sunt sterilizați
prin digitalizare de la vârste fragede? De ce
să nu se facă și tabere obligatorii de învățat
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instrumente, de pictură, de citire, de sculptură? Economia Europei ar beneficia imens de
pe urma cultivării acestor deprinderi – chiar
și cei care nu vor deveni artiști vor deveni mai
fini consumatori de artă și cultură – iar societatea va beneficia imens de pe urma oamenilor civilizație crescuți astfel.
În fine, în rândul „abilităților digitale avansate” se află, pe lângă „gândirea computațională”,
„colaborarea multifațetată”, „comunicarea dinamică”, „agilitatea digitală”, „alfabetizarea
mediatică” sau „creativitatea”, și „cetățenia globală” definită în mod misterios (dar tipic pentru
jongleriile semantice ale programelor de inginerie socială) astfel: „Cetățenia globală: tehnologia permite o mai mare înțelegere a diferitelor
culturi prin conectarea școlilor și a elevilor din
diferite colțuri ale lumii. Studenții trebuie să fie
buni cetățeni prin modul în care se reprezintă pe
ei înșiși, prin modul în care comunică și
acționează în lume și în care își protejează
informația”8. Cetățenia este un concept care
definește apartenența înainte de orice, iar aici
este folosit pentru a defini comportamentul și
nu se înțelege exact de ce comportamentul
onest cerut sub această rubrică nu ar putea fi
denumit „good digital/online behavior” și trebuie numit „global citizenship”, un concept
mult prea larg și încărcat ideologic față de
atributele care îi sunt subsumate în acest caz.
În fine, engleza în care este scris documentul îți
arată pericolele supranaționalismului iliterat,
care se face doar pe bază de computer.
Raportul laudă posibilitatea de a recalifica
forță de muncă prin intermediul unor cursuri
de scurtă durată9, deci nu ar fi nevoie să distrugem întreg sistemul de învățământ. Mult
lăudata flexibilitate se poate altoi mai ușor pe
mintea bine antrenată a unor adulți trecuți
printr-un sistem de educație clasică, solidă,
decât se poate altoi cultura generală solidă pe
mintea diluată digital în doisprezece ani de
școală plus trei ani de grădiniță. Din mai mult
se poate face și mai puțin.
Viziunea despre învățământ a DIGITALEU35

ROPE ar trebui să devină un exemplu clasic de
publicitate mascată, de afirmații menite a folosi
doar corporațiilor, nu și elevilor: ”Mai presus de
orice, autoritățile ar trebui să încurajeze folosirea echipamentului digital în clasă și în
practică. Filmulețele/ videoclipurile sunt o
alternativă validă a citirii de cărți sau a predării. Educatorii experimentați trebuie să-i
familiarizeze pe copii încă de timpuriu cu modul
în care funcționează tehnologia, să-i învețe cum
să folosească internetul și aparatura smart fără
pericole și cum să îmbunătățească conexiunea la
internet. Școlile din EU se bazează de cele mai
multe ori pe o singură conexiune sau pe un singur abonament la internet pentru întreaga școală.
Aproximativ o cincime din școli nu au conexiune stabilă pe bandă largă”10. Deci autoritățile ar
trebui să cheltuiască mai mulți bani pentru a se
asigura că toate școlile au conexiunea la internet
de cea mai bună calitate posibilă și că aparatura
digitală este la loc de cinste în toate clasele.
Profesorii trebuie să se asigure că, încă de la
cea mai fragedă vârstă, copiii știu să folosească
internetul „safely”. Cu alte cuvinte, mogulii Big
Tech ne feresc de mesajele lui Donald Trump, de
exemplu, sau al mai știu eu cărui lider politic sau
religios sau organizație sau om obișnuit care
contrazice ideologia lor, dar pornografia și pedofilii nu vor fi în veci dați jos de pe internet pentru
că au „drepturi” pe care oamenii normali nu le
mai au. De aceea, la școală, copiii trebuie să
învețe nu aritmetică sau să citească, ci cum să
navigheze internetul „safely”. Este obligația
lor să se ferească de jegul pe care maturii
găsesc de cuviință să îl pună acolo. În vreme
ce mogulii îi tratează pe adulți ca pe niște
minori, cenzurând mesaje considerate a fi
periculoase, radicale sau „fake news”, deci
neavând încredere în discernământul maturilor, copiii sunt tratați ca adulți și sunt învățați
să navigheze „safely” internetul. Ca și cum așa
ceva ar fi cu putință. Siguranța online trebuie să
fie predată în școli11. Deci mai trebuie inventată
o materie. Nu ar fi mai bine să curețe mogulii
digitali internetul de pornografie și conținut ilicit
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periculos copiilor? Nu, pentru că în numele
nevoii de siguranță în școli DIGITALEUROPE
cer ca școlile să achiziționeze echipament standard produs de corporații special pentru școli,
astfel încât toată lumea să fie egală și să aibă
echipament de calitate, de aceeași calitate12.
Deci fără uniformă, dar aliniați la aceleași
standarde tehnologice. Uniforma era comunistă, dar computerele achiziționate prin
uriașe comenzi de stat vor fi capitaliste.
De ce toate acesta? Pentru că „videoclipurile sunt o alternativă valabilă la cititul de cărți
sau la predarea profesorului”. Da, exact
videoclipurile sunt alternativele valabile la cititul cărților și la predare. Cu alte cuvinte, patinarea pe suprafețe de imagini mobile, fără context,
venite de nicăieri, sunt cele care educă atât de
intens gândirea critică și navigatul în siguranță
al internetului încât, când vor fi mari, elevii de
azi vor trebui păziți de videoclipurile
conspiraționiste sau ozenistice de pe internet de
cenzura oligarhilor digitali, nu de propriul lor
discernământ, neantrenat de citit, cultură generală și educație structurată. În opinia devenită
dogmă și impusă ca atare a mogulilor digitali,
fiecare copil învață în felul lui: unii citind, alții
jucând jocuri pe internet, urmărind un videoclip
sau utilizând o aplicație. Conform acestui document, transformarea predării în joc pe calculator,
în puzzle multimedia, stimulează învățarea și e
mult mai folositoare decât predarea și învățarea
clasice13.
Trebuie să știți că „embodied learning”
înseamnă învățarea prin imersia în realitatea
virtuală. Cu alte cuvinte, e „disembodied
learning”, e transformarea în legumă
simțitoare a elevului (un alt exemplu de atentat
la limbă al inginerilor sociali). Învățarea activă,
adică prin activitate fizică, prin excursii,
activități practice, ieșiri în natură, experimente
în laborator, prin deplina avântare în realitate pe
care a susținut-o John Dewey, părintele învățării
active (bunicul învățării active a fost J.J.
Rousseau), adică învățarea prin experiențe în loc
de aprehensiunea intelectuală, care constituia
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meritul dar și limitele școlii active clasice din
perioada 1900-1940, este acum înlocuită de
învățarea activă „întrupată” care e de fapt
învățarea catatonică dezîntrupată. Dar studiile, susține DIGITALEUROPE, ne arată că jucatul de jocuri, aplicațiile sau privitul de videoclipuri ca și imersia în realitatea virtuală sunt, pentru unii elevi (de fapt pentru toți îndată ce se
va digitaliza școala), mai bune decât lectura
cărților. Nu ni se explică exact care e vârsta la
care copiii și părinții lor află că simulările virtuale le sunt preșcolarilor/elevilor mai de folos
decât cititul. Dar, cum jocul precede cititul, e
clar că, până la vârsta la care elevii învață să
citească, ei vor fi complet condiționați digital,
adică moronizați.
Școala<Big Tech = Microsoft
Dar studiile citate de DIGITALEUROPE în
favoarea acestor afirmații referitoare la utilitatea
didactică a jocurilor, aplicațiilor digitale,
realității virtuale și digitalizării școlii sunt de
fapt un studiu comandat, plătit și publicat de
Microsoft. Curat expertiză independentă. Deci
afirmațiile de mai sus sunt susținute de DIGITALEUROPE cu o notă de subsol în care găsim un
singur
studiu:
Microsoft,
Immersive
Experiences in Education: New Places and
Spaces for Learning (2019).
Cu alte cuvinte, Microsoft ne spune că
școala/grădinița
trebuie
înlocuită
de
școala/grădinița digitală, unde copiii trebuie să
învețe de la cea mai fragedă vârstă cum să navigheze în siguranță și cu gândire critică și discernământ rețelele de internet. Copiii trebuie să fie
expuși de la cea mai fragedă vârstă la tehnologie
și apoi, dacă nu mai pot din această cauză să
înțeleagă nimic citind o carte, dacă ajung moronici sau catatonici sau analfabeți funcțional, ei
trebuie lăsați să absoarbă un fel de ”educație”
prin intermediul jocurilor sau al realității virtuale14. Așa e bine. Cine ne garantează că e bine?
Microsoft.
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Note:
1. ”By the end of 2020, there could be as many as
756,000 unfilled jobs in the European ICT sector”
(”Accelerating Education Transformation Through
Technology”, 4).
2. ”Peter Teffer, ”EU overestimatedICT jobs gap”, 10
mai 2017 (https://euobserver.com/digital/137835.
3. https://alertify.eu/82000-vacancies-for-it-specialistsin-germany/.
4. ”The European Commission is promoting various
initiatives aimed at increasing training in digital skills for
the
workforce
and
for
consumers”
(https:
//ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/ digitalskills).
5.”Accelerating Education Transformation Through
Technology”, 5.
6. Factsheet-LiteracyEurope-A4-digitaal-2.indd (elinet.eu).
7. World Book Day - Products Eurostat News Eurostat (europa.eu).
8. ”Accelerating Education Transformation Through
Technology”, 7.
9. ”Accelerating Education Transformation Through
Technology”, 7.
10. ”Accelerating Education Transformation Through
Technology”, 5.
11. ”Accelerating Education Transformation Through
Technology”, 9.
12. ”Accelerating Education Transformation Through
Technology”, 9.
13.”Accelerating Education Transformation Through
Technology”, 8.
14. ”Leticia Ahumada, a primary education teacher
who uses Minecraft: Education Edition to empower teachers to deploy game-based learning in their classrooms,
observed how this use of technology increased student
engagement by fostering a sense of immersion. She recalls
that when she asked one of her students why they enjoyed
studying history with Minecraft, they answered that, with
Minecraft, they weren’t studying history, but living it. “I
believe this is the real power of Minecraft and other
immersive technologies. For younger students that are
used to playing on their tablets and watching videos on
their devices, such games are their reality, so the learning
is more real for them in this environment than reading a
book, for example.” Leticia Ahumada Primary
Education teacher, Microsoft Innovative Educator
Expert, and Minecraft Global Mentor” (Alice
Bonasio/Microsoft, Immersive Experiences in Education
New Places and Spaces for Learning, 2019, 2).
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Ioan HOLBAN
Cum să furi timp pentru un vis
„Mă plictisesc. Nu am nimic de făcut. Ai mei sunt
plecaţi la Măgura Verde, să se caţere prin copaci, iar
tata are o întîlnire la bibliotecă. E timpul meu de singurătate, în sfîrşit, dar constat, nemulţumită, că îl percep ca pe un timp... gol. Mă plimb prin biblioteca ticsită de cărţi – ale noastre, dar şi o parte din cărţile
tatei pe care, din lipsă de spaţiu, ni le-a dăruit –, şi mă
opresc chiar în dreptul volumului meu de debut:
«Orologiul», publicat demult, – chiar cu o lună înainte de a pleca din ţară. Mi-au mai rămas doar două
exemplare... Nu-mi place poza de pe ultima copertă.
Nici roşul strident al bluzei, nici rujul, nici mîna mea
la ureche, de parcă am vrut să verific că este încă
acolo, nici perdeaua înflorată din spate, nimic...
Deschid volumul la întîmplare şi observ deja două
litere lipsă într-un cuvînt şi spaţii tastate aiurea...
Ehei!... Cum de-am lăsat să se întîmple?... E abia
unsprezece şi am tot timpul din lume. Iau cartea, mă
întind pe colţar, cu delfinul de pluş al Mayei sub cap,
inspir adînc parfumul de migdale dulci al cărţilor
vechi din încăpere şi mă apuc de citit. Am citit volumul întreg. M-a îngrozit noianul de greşeli existente:
litere lipsă, spaţii inegale între cuvinte, paragrafe
nerespectate... Trebuie să revăd toate textele. Trebuie,
de asemenea, să rescriu multe fraze care mi se par
acum atît de exaltate... Ce este cu atîta melodramă în
textele mele de început? Chiar şi în «Orologiul», pe
care l-am iubit foarte tare şi care a dat titlul acestei
cărţi... Am hotărît să scot o nouă carte. Cu atîtea pe
cap, mi-a trebuit ceva curaj ca să decid acest lucru,
dar am s-o fac”. Acesta este segmentul, datat „9 iulie,
ora 21,05 şi 14 iulie, ora 9,15” care deschide cartea
surprinzătoare a Oanei Mihaela Savin, Timpul meu de
singurătate (Editura Ateneul Scriitorilor, 2018),
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subintitulată pagini de jurnal, deşi, cura se vede chiar
din datarea primelor pagini, autoarea ocoleşte, ignoră
zile, nu urmăreşte o curgere cronologică, aşa cum se
întîmplă în jurnalul intim canonic; dar aceasta nu e
singura „erezie” faţă le canon: Oana Mihaela Savin
refuză, fără să o facă explicit, polemic, strategiile,
adesea, manipulatorii, ale textului personal, cum îi
spune Ph. Lejeune: o interesează doar faptul întîmplat, „brut”, din viaţă, care trece în literatură pe o
cale directă, fără contorsionări analitice şi ramificaţii
psihanalitice, cum se întîmplă, adesea, în scrierile de
acest tip. Oana Mihaela Savin scrie doar despre ceea
ce i se întîmplă, de la iernile canadiene din Québec,
cu „GERURILE” lor, pînă la proiectul unei cărţi pentru copii, la Bacău, cu fiica Maya şi „motanul din vecini”.
Timpul meu de singurătate restituie, într-un plan
secund, însă, fără orgoliile şi complexele din atîtea
alte cărţi de gen, ceea ce aş numi profilul emigrantului român de după 1990, în care se regăsesc de la sentimentul de vinovăţie („Mă întorc în Bacău. De ce?
Nu ştiu de ce, dar cred că ăsta era şi planul în urmă
cu cincisprezece ani cînd am plecat în Canada. Pe
atunci gîndeam că vom sta acolo un an şi jumătate,
neştiind că va dura cel puţin trei ani ca să luăm cetăţenia. După atîta timp, deşi perfect adaptaţi realităţii
din Québec, găsesc încă de neconceput să rămînem
definitiv departe de casă. S-au întîmplat multe în
viaţa familiei mele, multe şi frumoase, e drept, dar
sentimentul de vinovăţie, nu numai faţă de rude, ci
faţă de toţi ceilalţi rămaşi în ţară, pe care l-am trăit de
la bun început plecînd, nu m-a părăsit niciodată. Aşa
că, după ce ne-am proiectat viitorul în cîteva variante
perfect posibile, împreună cu soţul şi cu copiii am
decis să punem în vînzare casa din Montreal; iar cînd
toate actele se vor fi încheiat, să renunţăm la joburile
pentru care am luptat atît ca să le obţinem şi să ne
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întoarcem ACASĂ”), drama şi fericirea de a-şi regăsi
acasa din Luncanii Bacăului, „Marea Întoarcere din
Canada”, eterna reîntoarcere despre care vorbea
Mircea Eliade, pusă în deriziunea unui complex senzorial („Este o căldură teribilă, sufocantă, apăsătoare.
Și-aş mai avea adjective... Cînd ne pregăteam intens
pentru Marea Întoarcere acasă, din Canada, în blînda
şi temperat-continentala Românie, ne lăudam tuturor
că vom putea uita, în sfîrşit, de umiditatea excesivă a
Montrealului şi perioadele de caniculă epuizantă,
pentru că soarele de la noi, din ţară, este blînd şi
binefăcător. Ha, ha, ha! Cu hainele ude leoarcă de
transpiraţie pe noi, după zece minute petrecute afară,
Lică tunzînd iarba, iar eu smulgînd buruienile încăpăţînate ieşind dintre pavele, am realizat că această
informaţie, total neadevărată, ne fusese oferită, în
glumă, de memoria noastră subiectivă”), pînă la
adoptarea „SCHIMBĂRII”, cum scrie autoarea care,
acasă, (re)dobîndeşte timpul său de singurătate şi reia
viaţa lăsată în urmă cu cincisprezece ani, cu suma
intactă a virtualităţilor sale: „Constat că, de fapt, în
paginile acestea încerc să mă eliberez de mine
însămi, lucrînd asupra gîndurilor mele extrem de
neascultătoare... Marc Levy spunea că «literatura este un drum incredibil de frumos către libertate». Miam amintit adeseori această frază şi m-am surprins
oftînd la gîndul că, în toţi aceşti ani, petrecuţi departe,
nu am scris mai deloc, pentru că, practic, nu am mai
ştiut cum să găsesc timp pentru mine... Și, iată, de
cînd m-am reaşezat cuminte la masa de lucru, ca pe
vremuri, simt SCHIMBAREA. Răspund grăbită
întrebărilor alor mei, îi îmbrăţişez, le zîmbesc, dar
zîmbetul meu e nou şi numai eu îi recunosc nuanţa:
este zîmbetul acela mulţumit, misterios care spune că
CEVA se petrece în sfîrşit cu mine şi că totul depinde
acum doar de cît timp voi rezerva statului la birou, în
bibliotecă… Absenţa timpului meu de singurătate mă
obsedează…”.
Autoarea paginilor de jurnal trece repede peste
amintirile aventurii canadiene şi de comparaţiile inevitabile cu mediul socio-politic regăsit („Cu toţii simţim nevoia de linişte, de repaos... Ne-am întors în ţară
după cincisprezece ani şi chiar dacă, oficial, suntem
încă în vacanță, începem să ne stresăm. După o aventură canadiană prelungiră, asezonată bine cu muncă,
visuri şi eforturi teribile ca să le şi împlinim, realitatea de aici ne cam pune pe gînduri. Ne sperie valoarea
amenzilor, ne îngrozim realmente de preţurile neruşinate din magazine şi nu înţelegem cum românii și îşi
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pot permite să le plătească. Unele nu au nicio logică...
În Canada, pentru multe dintre produsele existente
aici – exact acelaşi ambalaj, aceeaşi companie producătoare – costul este de patru-cinci ori mai mic.
Pendulăm între bucuria de a întîlni oameni extrem de
politicoși – ca «în afară» –, şi dezamăgirea de-a ne
izbi încă de funcţionari publici ostili şi necivilizaţi...
Cum am spus, realitatea de aici nu este deloc încurajatoare, dar credem că suntem în stare s-o... digerăm”) , pentru a ajunge la adevărata ţintă a jurnalului
revenirii sale în Luncani: o reevaluare a tot ce va fi
scris înainte de acest exerciţiu al mărturisirii, jurnalul
rescrierii celor opt proze tipărite înainte de plecarea
în Canada nu se putea întîmpla decît acasă, pentru că,
iată, autoarea cuprinde aici, înainte de toate, identitatea literară ce părea pierdută în maelstromul noii vieţi
de dincolo de Ocean: primul lucru pe care îl recuperează după revenirea din exil este propria literatură,
lăuntrul, adică. În acest context, notele de călătorie
spre Grecia, prin Veliko Tîrnovo, „oraş medieval şi
fostă capitală a Bulgariei”, la Thassos, „insula de
smarald”, se strecoară într-un decor în care se joacă
spectacolul cu un singur personaj – one women show
– care încearcă să fure puţin timp pentru sine, pentru
un vis.
Înainte de a pleca în Canada, Oana Mihaela Savin
a tipărit, în 2003, volumele Orologiul şi Stația speranţei; gîndul ascuns, în fapt, unul dintre resorturile
importante ale mecanismului care a determinat revenirea la Bacău îl reprezintă recuperarea unei identităţi literare, lăsată, şi ea, acasă, cu revizuirea prozelor
de atunci; modificările, cum se vede sînt minime sau
nu sînt necesare: la Orologiul, de pildă, „n-am modificat mult, dar mi-a luat ceva timp ca să o aduc au
gout du jour (să o reactualizez). Acum îmi place cu
adevărat”, notează, nu fără o satisfacţie ascunsă
autoarea de atunci a prozei pentru autoarea de acum
a paginilor de jurnal, la Victor, totul i se pare „O.K.”,
la Nevoia de eliberare, „nu am adus mari modificări”,
Staţia speranţei se redă „chiar aşa cum este”, de Nota
optimistă este „oarecum mulţumită”, Ada, „cu imperfecţiunile ei, rămîne în volum”; acestor proze „vechi”
li se adaugă Clătitele, o nuvelă scrisă în Grecia şi terminată la Veliko Tîrnovo, „pe drumul de întoarcere
acasă”. Nici nu avea ce revizui Oana Mihaela Savin
în aceste proze cu subiecte foarte actuale în 2003, ca
şi în 2018: povestea omului singur şi retezarea
comunicării într-o civilizaţie a comunicării, tăierea
punţilor de legătură cu Celălalt, descoperirea lui
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Dumnezeu şi a forţei rugăciunii, frica instinctivă de
oameni şi protejarea sinelui, deficitul de existenţă a
unor protagonişti care probează sentimente, stări,
senzaţii – viaţă, în fond. Bijuteria cărţii e în discursul
unul păduche din Pînă la ultima suflare...
Oana Mihaela Savin e o scriitoare adevărată care
descoperă, în proză, deocamdată, rost(u)irea fiinţei
sale interioare, în Canada şi la Luncani, în Grecia şi
la Veliko Tîrnovo, oriunde i se lasă timp pentru un
vis.

Destrămările de zi cu zi
Tema pe care noua carte de poezie a Doinei
Guriţă, Închisă în Cuvinte (Editura 24:ore, 2020),
care se alătură celorlalte motive lirice dominante din
volumele anterioare este aceea a recluziunii, a închiderii, în izolare şi surparea „epavei”; în spaţiul decupat al chiliei ori în cel al cuvîntului, poetul se retrage
într-un labirint pe care şi-l luminează cu flacăra pîlpîindă a unui sfeşnic, dar şi cu speranţa prezenţei, în
icoană, a Maicii; „Izolare – stare de fapt/ Gînd neprimit/ Vis fără sfat/ Moarte sterilă/ Greu neuitat/ stare
febrilă/ În om/ Și în sat.../ Neglijenţă bolnavă/ Ucizi
dinainte./ Totu-i epavă/ Cînd veşnic/ Se minte./ Eu
stau cuminte/ Închisă-n cuvinte/ Cu lumina în sfeşnic/ Cu Maica înainte” (Închisă în cuvinte). Dar lirica
Doinei Guriţă, încă de la debutul său este una a alternativelor, a unei baroce pendulări între repere fatale,
într-un interval - şi sîntem, nu-i aşa, fiinţe ale intervalului - deschis între chilia tuturor destrămărilor şi văzduhul de poveste, în fapt, văz-duhul poeziei: „Sentinde pe ape/ Văzduh de poveste/ Păduri de luceferi/
Se scutur’ pe creste/ În Calea Lactee/ Mă nasc eu în
tine/ În mii de-anotimpuri/ Cu vin şi cu pîine/ Stropise-vor zorii/ Cu lapte de zeie/ Să-nmugure teiul/ Și-a
raiului cheie/ Pe cărarea azură/ Cu trepte de sînge/
Călca-vom păcate/ Cu suflet ce-o plînge” (Călca-vom
păcate). Redescoperind, cum spune într-un poem,
„copilul din mine”, care îşi urmează speranţa pentru
a ajunge la „iarna ultimei speranţe” pe un curcubeu
naufragiat şi o corabie abandonată, poetul toarce „din
firele de moarte/ cămaşă ultimelor şoapte” şi răspunde, totodată, unor întrebări şi nelinişti de acum şi aici,
întunericului cu lumina pascală, a veşnicei Învieri:
„Coboară/ pe lume,/ Tăcînd./ Și lumea/ se urcă/ spre
stele,/ Plîngînd./ E Paşte/ e taină,/ e dor,/ e-nviere!/ Pe
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Domnul/ îl strigă/ cei morţi/ şi cei vii./ Hristosul/ cu
moarte/ pe moarte/ călcînd/ desferecă/ timpul/ şi
iadul,/ urcînd/ către Tatăl,/ cu răni/ de la lume,/ Cu
lacrimi/ primite.../ Se bucură/ cerul,/ adîncul/ petrece./ În inimi –/ speranţă,/ pe chipuri –/ lumină,/ în
noapte –/ viaţă!/ Lucrarea – deplină” (Pascală Lumină în întunericul pandemic).
Fiinţă a intervalului – stingheră, cum îi spune
Doina Guriţă („Nopţi în delir/ Stelele pier/ Caut lumini/ Pe un alt cer/ Oare mai sunt/ Suflet stingher/ Spre
nicăieri/ Rugile pier/ Beau trei cuvinte/ Sunt pasager/
Către oriunde/ Spre efemer” – Beție de cuvinte) –,
poetul se regăseşte în alternativa deschiderii, pe
Calea Damascului, într-un univers în expansiune
(„Din fiecare floare iese o rugă,/ din fiecare zbor ce
urmă lasă/ se naşte un curcubeu/ arc dintre noapte şi
zi./ Din fiece bob răsare o viaţă/ prin umbre se deschid noi cărări/ din soare către lună raze cresc/ sclipiri de viaţă urzitoare” – Din fiecare floare), învățînd
dorul de Dumnezeu pentru a lăsa în urmă, în colbul
de pe drumul revelaţiei, uitările, visările, gîndurile,
amintirile, viaţa însăşi (Mă dor) şi pentru a formula
opt porunci care se adaugă decalogului biblic: „Să ne
curăţim sufletele/ cu lumînările aprinse/ să ne
umplem îngenuncherea/ cu tot ce ne-a dat
Dumnezeu/ să ne inunde lumina/ cînd ochii vor
deveni luceferi/ să ne pavăm neînţelesurile / cu o nesperată răbdare/ să nu ne rătăcim/ să iertăm./ să
dăruim, dar mai ales/ să iubim” (Porunci); calea reînvierii, a reluării vieţii cu suma intactă a virtualităţilor
sale este aceea a luminii Damascului: „Mi-ai sădit un
fior în inima/ plină de cicatrici/ am înflorit a nu ştiu
cîta oară/ mai frumoasă în nevinovăţia mea/ Dintr-un
răsărit sîngeriu/ văd o lume care se stinge încet/ eu
cresc cînd/ lumina de Damasc luceşte/ pămîntul/
înfloreşte florile de maci” – Cresc în vise). Calea
Damascului (re)compune ceea ce poetul numea văzduhul de poveste, numai că legătura cu acesta, închipuită în izolarea chiliei este una firavă, a căilor de
mătase, podurilor de stele, a luminii care „mai are de
spus o poveste” şi a aripilor de îngeri sau a urmelor
pe nisip.
Dacă (între)deschiderea chiliei nu spre exterior, ci
spre abisul lăuntric e pe calea (re)găsirii credinţei,
ispăşind, nevoindu-se în pustia recluziunii, închiderea e tutelată de un calendar al pierderilor: fratele
mărşăluind printre astre „în haina militară”, casa
părintească, „astăzi goală” şi, mai ales, mama din
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poeme precum Mă ceartă lumina de dor, Măicuţei
mele, O, mamă..., E ziua ta, mamă...: ca în acest
poem antologic despre mama icoană: „Cîteodată mă
apucă un dor de/ nestăvilit/ de casa copilăriei astăzi
goală/ doar pereţii sunt plini de duhurile/ celor plecaţi
printre stele./ Greu îmi este/ cînd intru şi calc/ pe
urmele paşilor lor./ simt piroane în tălpi, în inimă,/
pupilele mi se dilată/ lacrimile devin de sticlă/ genunchiul de piatră./ palidă ca de moartă mi-e faţa.../ timbre, amintiri/ mă copleşesc/ iar aerul nu îmi mai ajunge.../ simt un nod agonizant în gît.../ În tocul uşii am
lăsat amintiri./ îţi văd chipul blînd/ blajină mamă/
icoana sufletului meu,/ lumina mea,/ aş vrea să te mai
strîng în braţe/ să-ţi simt bătăile inimii/ să-mi oglindesc chipul în marea/ ochilor tăi verzi căprui...”
(Dorul).
Beţia culorilor, a elanului vital şi a erosului din
volumele precedente se stinge în clar-obscurul luminii care pîlpîie asemeni flăcării unei lumînări în
Închisă în Cuvinte, între şoaptele şi neliniştile lumii
de dincolo; e semnul poeziei adevărate.

Pustiul de sub un cireş înflorit
Omul, se ştie este o fiinţă a intervalului, trăind
între Rai şi Iad, sus şi jos, lumină şi întuneric, Eu şi
Celalalt, teluric şi cosmic, înainte şi înapoi ori, iată,
în falia care împarte lumile în poezia Mihaelei
Gudană, Lumi împărţite (Editura Princeps
Multimedia, 2020): „Ce lumi împărţite,/ Cît alb, cît
îngheţ!/ Eu port o ninsoare/ Tu suflet răzleţ/ Departe
sticleşte/ Copacul răpus/ Adîncul respiră/ Un viscol
nespus/ Și gheaţa zîmbeşte/ Cu dinţii săi reci/
Ninsoarea trăieşte/ Pe oriunde treci./ Ce lumi împărţite!/ Pe mijloc stăm noi/ Și iarna întreabă/ De noi,
amîndoi” (Lumi împărţite). Lumile din poezia
Mihaelei Gudană par a se împărţi între vremea fluturilor „împrimăvăraţi” şi „pustiul înstelat” de sub un
cireş înflorit, cum se scrie chiar în primul poem al
cărţii, Zbor în oglindă; împărţirea lumilor în volumul
Mihaelei Gudană nu e, cum s-ar crede, doar despărţire, ci şi reuniune sub semnul viziunii filosofice a
ceea ce oamenii de demult numeau coincidentia
oppositorum, o mereu reluată încercare de (re)compunere a fiinţei interioare după ce se va fi pulverizat
în cuvinte, litere şi sunete - un car de semne răsturnat,
cum scrie poeta în Formă; din cuvintele şi gîndurile
care stau la rînd („Umblam desculţă în jurul somnuCONVORBIRI LITERARE

lui,/ Cu degetele înmuiate în lumina ta./ Aveam să întind cîteva cîmpii de litere/ Peste trupul nopţii./
Curgeau rîuri albastre/ Printre genele tale ninse cu
mine/ Și aerul încîlcea ochiul/ Din colţul cald al fiinţei./ Eram eu,/ Și gîndurile din degetele mele/ Stăteau
la rînd,/ Mîngîind conturul visului tău./ Atît de rar mă
sprijineam de tine!/ într-un tîrziu/ Dragostea a înnoptat”, se spune în Degete în lumină), din ghemul cu
aripi şi din lutul Genezei, care se află în carul cu
semne, se iveşte sămînța ce pleacă pe drumul lung
spre mugure şi floare: „M-ai decupat!/ Eram prea
scrisă-n tine./ Eram o carte, un volum, un tatuaj.../
Din nişte vorbe au rămas în mine/ Bucăţi de litere
intrate în sevraj./ M-ai adunat!/ În timp prea multe
fonturi/ Și-au înclinat tot scrisul, răsturnînd/ Un car
cu semne, strofe scrise-n colţuri/ În urmă o poveste
depănînd” (Formă); „Eu sunt un nerv născut/ Din
lutul începutului de lume./ Auzul s-a strecurat/ În
toate urechile timpului/ Să mă coasă în cîntecul vieţii./ Între pămînt şi cer/ Un ghem cu aripi/ Îşi urmează
drumul” (Cîntecul timpului).
Uneori, lirica Mihaelei Gudană se intersectează
cu orizontul mito-poetic românesc; înainte de toate e
simbolul copacului, ca o axă a lumii, unind cosmicul
cu teluricul: „Atît de-nalt şi totuşi rădăcină/ Cu fire
sus, desprinse din pămînt/ Parfum de gînd şi linişte
deplină/ Între alt cer şi ultimul cuvînt./ Lipit de ochi,
cu pleoapa adormită/ Și vînt căzut într-un văzduh
nebun/ Ai răsărit în lumea încîlcită/ Ascuns de frunze-n verdele zăbun./ Atît de sus şi prins de-al gliei
pîntec/ Rotit în curcubeul mărginit/ Simt rădăcina
smulsă dintr-un cîntec,/ Pămînt al nemuririi răstignit./
Să mîngîi coaja, frunza fericită/ Și naşterea de rădăcini s-asist,/ S-ascult o ridicare spre ispită/ Și-n nostalgii de fructe să rezist” (Copacul). Nimic nu e definitiv, iremediabil, în poezia din Lumi împărţite pentru
fiinţa intervalului, care se fixează într-un balans
baroc între despărţiri şi regăsiri succesive; această
viziune este marca poeziei Mihaelei Gudană, ceea ce
o personalizează între alte paradigme lirice care conduc fiinţa, prin toamnă, spre zăpezile iernii: ca în
acest poem acroşant al despărţirii şi reunirii, plecării
şi revenirii: „De te îndepărtezi rămîi aproape.../ Te
simt cu vara, răspîndind fiori/ Din stropi de gene se
vor rupe ape/ Dacă în cuibul toamnei mă cobori./ Iar
de-ai să pleci, cu marea după tine,/ Într-un reflux de
vreme să dispari,/ Pe frunza toamnei ruginii tot vine/
Apropierea unor zile mari./ Şi- o să păstrăm îngălbenirea sfîntă,/ Cea mai curată toamnă între foi.../
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Azurul din privirea ta cuvîntă/ C-ai să te-ntorci cu
mugurii-napoi” (Ai să te-ntorci).
Copacul, florile, de cireş şi liliac, mai ales, înflorirea şi înmugurirea identifică fiinţa interioară şi
feminitatea din Lumi împărţite; în poeme precum
Femeia îndrăgostită, Plecare albă, Ziua ta, Alint,
Ermetic dor se află prima lume a Mihaelei Gudană, a
înfloririi şi înmuguririi în orizontul erosului, împărţită, despărţită şi unită cu cea de a doua lume, a însingurării şi îngălbenirii copacilor: dar aici nu e un spaţiu devitalizat, al nimicului, opus lumii înfloririi, ci e
străbătut de o cale a întoarcerii şi reîntîlnirii: poetul
îşi ia bilet doar pentru „dus”, nu şi „întors”, din tîrziul
unei lumi ce părea încremenită: „Am luat bilet/ Pînă
la îngălbenirea copacilor./ Te număr iar/ Și vreau să
mai înceapă/ O ploaie cu tine./ În zilele înnorate,/
Dintr-o altă trecere,/ Ne vom scrie poeme/ Cu ferestrele-nchise./ Am scrijelat în suflet numărul/ De la
vagonul depărtării/ Am luat bilet.../ Să mă apropii de
noi” (Călătorie): este izbînda vremii fluturilor împrimăvăraţi asupra însingurării, a plînsului ploii reci de
toamnă, a ochilor galbeni „arşi de boală” şi insomniei
din „scîncetul streşinilor” într-o poezie unde, în pofida aparenţelor, nu există decît staţia terminus a înmuguririi erosului.

Oamenii fără vise și pribeagul fără casă
Potecă prin haturi şi Copacul Ceibo îşi scutură
anii, poemele care deschid volumul Patagonia. O
sută de ani... sînt, probabil, textele emblematice pentru lirica Marianei Zavati Gardner, poetă trăitoare în
Anglia, cu mai multe volume tipărite acolo, cîteva,
mai puţine, pe piaţa românească a cărţii (Oglinda cu
vise, Lada cu zestre; Vise la minut/ Vise de acasă,
Absolutul, un alt vis): „sineală eternă/ căutare - satul
din vis/ Tierra del Fuego/ vulpi, păsări de pradă,/ llamas şi jaguari/ pribeag fără casă/ picioare umflate/
ani adunaţi, ţesuţi cu migală/ şi tîrguri cu săraci
eterni/ de vînzare de toate/ cîini vagabonzi/ undeva în eternitate/ pribeag fără casă/ copacul yerba mate/
plantat de iezuiţi grădinari/ îşi scutură vîrsta/ singur,
pierdut/ în eternitate - acolo/ încăperi din chirpici/
pribeag fără casă/ la orizont - pe albastru/ se imprimă Muntele Curcubeu/ pribeag cu faţa zdrobită/
întîmplări ţesute-n lînă/ vis multicolor, ireal/ oameni
fără vise/ pribeag fără casă”. Cum se vede, figura
tutelară a poeziei este pribeagul fără casă sau, altfel,
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oamenii fără vise, rătăcind într-un spaţiu exotic, în
Țara de Foc, spre satul din vis, aflat, iată, în
Patagonia, adică, pentru cititorul român, nicăieri;
pentru generaţiile din anii ‘70, ‘80, Patagonia era o
destinaţie spre niciunde, terra incognita, un spațiu
real/ ireal, o ficţiune; la întrebarea banală „unde
mergi?”, copiii/ adolescenţii de atunci răspundeau „în
Patagonia”, fără să ştie nimic despre acel teritoriu
geografic: Patagonia era nicăieri. Poemele din
Patagonia. O sută de ani... nu sînt notaţii de călătorie, nici încercarea de a prezentifica un spaţiu geografic, trecut, cum se spune, prin filtrul conştiinţei artistice pentru că, iată, deşi semnele par a fixa locul (llamas şi jaguari, tîrguri cu sărăci eterni, copacul yerba
mate, grădinarii iezuiţi, încăperile din chirpici, lîna
multicoloră, sineala caselor, un gaucho adormit pe
scara de piatră ce duce la pueblos), spațiul, în aparenţă, evocat, devine încă mai misterios: Tierra del
Fuego scapă determinărilor geografice, referenţilor
expliciţi şi direcţi şi se transformă într-o metaforă a
fiinţei interioare, calificînd o paradigmă umană. Mai
mult încă, Muntele Curcubeu, cu pădurea de cactuşi,
„la altitudini cioplite-n stîncă lunară” – muntele ferecat în miracol – este simbolul acestei lumi vegheate
de Anzii ale căror forme se năruie în apele pe care
pluteşte vaporul plin de turişti: „se vede oceanu-n
adîncuri/ ascuns – în praf dulăi adormiţi –/ monoton
se-nşiră pădurea de cactuşi/ pe coasta Muntelui
Curcubeu la/ altitudini cioplite-n stîncă lunară/ zece
mii de pelerini se-ntrec/ între zilele sfinte, apuse
acum,/ s-o afle pe Fatima, Madona Cernită/ pe muntele ferecat în miracol/ înapoi la Tilcara, tîrg uitat/ cu
bolovani multicolor zugrăviţi/ un gaucho stă adormit
pe scara/ din piatră ce duce la pueblos/ llamas timide
pasc şi dispar/ maşini închiriate şi oameni,/ turişti
hămesiţi se-mbulzesc/ la marginea sinilie a căii”.
Curcubeul, marcînd istoria Argentinei, cu Evita,
cu oraşul cu muzici albastre este metafora obsedantă
a poeziei Marianei Zavati Gardner, un „rest” în
imaginarul poetei din orizontul mito-poetic românesc, unde curcubeul este puntea de legătură între
teluric şi cosmic, semnul belşugului, al transformărilor şi renovărilor; curcubeul din Patagonia Marianei
Zavati Gardner se asociază icoanei Madonnei şi desenelor de pe casele „din chirpici dalb pensulat” şi
celor de pe carpetele de lînă ale ţăranilor dintr-un „sat
liniar” unde se ajunge după o călătorie fără corăbii:
„se-nşiruie pe stînci curcubeu/ bolovani se frămîntăn văzduh/ feria artizanal printre oameni/ ţărani şi
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ţărănci vînd carpete/ din lînă ţesute în casă./ cîini
mici, cîini mari zac în praf/ loviţi de adîncimea albastră/ Juanita intră-n biserica veche/ adîncă şi rece cu
acoperişul din lemn/ zid din chirpici dalb pensulat/
Juanita s-a luat cîndva cu Juan/ se opreşte-n drum ultim vis nebun/ cu Martino, Javier şi Francisco/
călătorie fără corăbii/ un intens sat liniar unde/ vulpi
şi puma s-au stins otrăvite/ în luptă cu estancias/ mii
de oi, fincas, ranches/ oi la grătar asados/ lînă şi peso,
peso şi lînă/ în fiecare an,/ fiesta din calendar/ zece
mii de pelerini/ cu Martino, Javier şi Francisco/ urcă
pe Muntele Curcubeu/ la icoana Madonnei/ şi-n
lumini reci coboară” (Repetiţie cu trunchiuri de cactuşi): poezia Marianei Zavati Gardner închide o
întreagă istorie, în sugestii, stări, sentimente, personaje lirice fixate în cele trei Ramone „parfumate-n
oţet de mere” şi cu un gaucho cîntînd la fluier, cum,
în Nord, în Mexic, acela cîntă la chitară; un fluier „cu
înţelesuri nocturne”, pe care îl va fi auzit şi Magellan,
în 1520, trecînd/ descoperind Tierra del Fuego: „din
fluier cu înţelesuri nocturne,/ simte ca Magellan în
1520,/ întîlnirea cu «patagon-i»/ ograda-i ştiută, cîinii
la fel –/ Martino, Javier şi Francisco–/ trei domnişoare stau tolănite,/ o tînără mireasă/ şi două domnişoare
de onoare,/ trei Ramone parfumate-n oţet de mere/ în
mini-jupe, măsoară vechea carcasă/ femeia la mijloc
de ani/ dinspre Ushuaia vînturi vînează veşnicia/
«cîndva zădărnicie», şopteşte/ bărbatul cel tînăr cu
fluier şi broşă/ un gaucho uitat în timp/ «vanitas vanitatum et omnia vanitas!»,/ strigă mireasa, cu şosete şi
coş de răchită/ «este invers cu indigo» o întrerup/
domnişoarele de onoare, în rochii purpurii –/ fluierul
se luptă cu inima Juanitei/ «cîndva zădărnicie»–/
Martino, Javier, Francisco... Juan?/ «îmi caut bărbatul cel tînăr!!»/ «te aşteptăm la nesfîrşit»),/ spun
domnişoarele de onoare/ cu o singură voce./
«Martino, Javier, Francisco?/ «unde-s?» –/ «în spatele bisericii, biserica veche!»/ şoptiră Ramonele ca
una în briză –/ dinspre Ushuaia vînturi vîneză veşnicia” (Pe dealuri, voci uitate, sunete ecou). Cînd iese
din Patagonia, din spaţiul său interior, poeta notează
aproape „impersonal” decorul din Buenos Aires, cu
farmacia-muzeu de acolo, în ipostazierea farmaciei
„de ţară” de la Valea Rea, a mamei, munca lui
Martino care plămădeşte chirpici, scene familiale şi,
mai ales, profilul unei femei la mijloc de ani: „vulpi,
păsări de pradă/ femeia la mijloc de ani/ ameţită senvîrte/ urmează poteca/ spre satul ei din vis/ llamas şi
jaguari/ tîrguri pe drumul ei/ oameni de pretutindeni/
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se vinde totul/ praf şi cîini vagabonzi/ voci în capul ei
–/ este încă lumină/ yerba mate/ plantată cu ani în
urmă/ lîngă potecă/ în satul ei liniar/ cu locuinţe din
chirpici –/ este încă lumină/ femeia la mijloc de ani
simte/ soarele zdrobit de la prînz/ trecutul ei țesut în
curcubeu/ în lînă colorată/ cînd se petrece singură –/
este încă lumină” (Este încă lumină). Este aici ceea
ce aş numi spatul fiinţial al poetei, după ce întinderile
de la poalele Muntelui Curcubeu vor fi desemnat spaţiul său de identificare.
A doua secţiune a cărţii, O sută de ani e un fel de
reportaj liric de pe frontul de acum mai bine de o sută
de ani al primului război mondial; sub semnul unei
sintagme inspirate, eternitatea atîrnă mîndră în
sîrma-ghimpată, Mariana Zavati Gardner face un
profil emoţionant al soldatului-martir, în Tînguirea
lui Ion şi desenează imagini suspendate ca nişte
„amăgiri înţepate de vînt”, cum este această umbră
dintr-o casă de pe linia frontului: un poem antologic:
„stă-n faţa casei/ cu pumnii-n poală/ şi două genţi la
picioare/ soarele cojeşte tencuiala albastră/ se face
umbră pe perete/ faţa-i filtrează riduri solare/ în poală
balansează-o geantă uzată/ priveşte-nainte, departe/
pămîntul ars la picioare/ se face umbră pe perete/
faţa-i filtrează riduri solare/ drumul se vede tulburat/
să se-odihnească o clipă?/ alături de toţi ce s-au dus./
faţa-i filtrează riduri solare/ să plece de-acasă?/ dar
unde?/ se-apropie frontul/ nu mai are provizii./ să nu
facă zgomot/ dincolo era o baltă cu raţe./ norii o intrigă acum/ cei coloraţi ca de plumb./ îi spionează deacolo/ s-o pornească la drum./ strînge la piept o geantă uzată/ acasă? casa-i în urmă/ cu nimicuri sertare/
drapează praf peste ceea ce-a fost/ şi ceea ce este...”
(Se face umbră pe perete).
Pentru Mariana Zavati Gardner, o poetă adevărată, eternitatea atîrnă în înaltul Muntelui Curcubeu, pe
întinsa şi improbabila Patagonie şi în istoriile istoriei
noastre nu tocmai depărtate.
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Noemvrie 1900
Mercuri sara 1 / 14 noemvrie 1900. Azi 5 – 6¼,
prima lecțiune în acest an școlar din Istoria
Filosofiei contimporane franceze. Public mult, și pe
estradă, ca totdeauna.
De două zile, neîntreruptă ploaie rece.
Termometrul, +5° R.
Și azi și ieri sară, primul procuror al Tribunalului
Ilfov, blondul Miclescu, vine acasă la mine și-mi să
sama despre cele petrecute la Curtea cu jurați, în
procesul asasinilor și complotiștilor bulgari. El și
procurorul general al Curții de Apel, Ciocârdia,
susțin acuzarea.
Azi în sfârșit, pe la 11½ a.m., a sosit
Marghiloman de la Paris și prea lungitul meu
interimat la Externe încetează.
Lucrez eu la Justiție, dar insuficența lui Carp ca
ministru-prezident și ministru de Finanțe slăbește
resorturile oricărei activități.
Marți 7 / 20 noemvrie. De atunci, cerul tot
acoperit, ceva umezeală pe stradă, dar destul de
cald. Azi dimineață la 6½ ore, +9° R. – Am îndreptat
ieri în câteva părți cu Anicuța (numai ca gramatică
și stil) proiectul de mesagiu scris de Carp, Anicuța la copiat pe curat. – Noi suntem de altminteri
sănătoși și mai veseli, deprinși și cu insuficența
ministerului din care facem parte.
Ceva greutăți sufletești cu secretarul meu
general, Jean Miclescu, generos, dar cam într-o
parte.
Azi la 5 ore p.m., sosește curtea din Sinaia,
pentru definitiva instalare în București. Mergem și
noi la gară, spre întâmpinare, Anicuța iar cu
buchetul de flori de la Rothan.
A sosit curtea după program. Multă lume pe
strade, de la gară până la palat, pentru a vedea pe
rege, deși devenise întuneric. Probabil simpatiile
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redevenite vii în public, prin tratarea care continuă
la Curtea cu jurați a procesului bulgarilor, cu
asasinatul Fitowski – Mihăileanu și cu complotul
încontra regelui.
Vineri 10 / 23 noemvrie. 6 ore dimineața. Ieri,
prima oră regulamentră de lucru ca Ministru de
Justiție, cu regele (joia 10½ – 11½ a.m.). Vorbă
despre despre liberali, cari promit a face reduceri de
20 milioane în buget, nu de 12 ca noi. Eu am zis că
acum ei ar vrea puterea a) fiindcă impopulara lege a
impozitului țuicei am aplicat-o deja noi și acum au
ei, ca și noi, câmpul liber pentru monopolul
alcoolului, b) fiindcă ar vrea să profite de
împrejurări pentru a prelungi privilegiul Băncii
Naționale și a face din ea și mai mult o instituție de
partid. La b) a răspuns regele „așa e, asta am gândito și eu”. Apoi mi-a dat manuscriptul mesajului
(conceput de Carp), spre a corecta un pasaj și a
introduce la sfârșit un pasaj cald. Regele găsește
mesagiul „prea sec pentru multele victime ale
impozitului care sunt cerute”1.
Tot ieri pe la 8¼ sara, s-a terminat înaintea
juraților procesul Bulgarilor care a ținut (cu
întrerupere de 1 Duminecă și o mercuri de
sărbatoare), de lunea din săptămâna trecută, pâna
ieri joi seara, adecă 11 zile. Jurații au răspuns
afirmativ la toate întrebările asupra celor 9 acuzați
prezenți. Au fost condamnați asasinii la munca
silnică pe viață, alții la 20 ani; complotiștii contra
regelui la 10 ani (maximum în cazul dat), studentul
minor Trifonov la 2 ani. Absenții membri al
Comitetului „macedono-adrianopolitan” din Sofia,
în cap cu Saratov, au fost condamnați la munca
silnică pe viața.
Precum am decorat acum la 3 septemvrie pe
judecăorul de instrucție Florescu, am propus ieri
regelui decorarea primului–procuror Em. Miclescu
cu Crucea de ofițer al stelei și a prezidentului Curții

CONVORBIRI LITERARE

cu jurați, consilier al Curții de apel, Dimitrie
Giuvara cu panglica de Comandor al Coroanei.

primită toată partea de afaceri a mesajului. Foarte
cald partea cu Bulgaria.

Sâmbătă 11 / 24 noemvrie. De la 10½ 12¾
dimineața, Consiliu de Miniștri la rege (era și prințul
Ferdinand de față, la dreapta regelui), pentru textul
mesagiului. Divergență iritantă între Carp și
generalul Lahovari asupra suspendării (pe 2 ani) a
legii soldei ofițerilor, cum o vrea Carp, și nu o vrea
generalul Lahovari. Și între rege și Carp o surdă
iritație. Nicu Filipescu, cu tact pentru Carp. – Apoi,
de la 1½ – 3, scris cu Anicuța ultima redacție a
mesagiului și trimisă la 3¼ regelui. – De la 3½ – 4½,
lucrat la minister chestiile de plângeri personale în
contra magistraților, cu Nedelcu și (la început)
Miclescu, care însă s-a retras îndată în cabinetul său.
Curios om! Foarte generos, foarte corect, dar
impulsiv. Vorbești cu el și geaba ai vorbit. El merge
mai departe, parc-a fost surd.
La 4½ – 7½, la mine Carp, Marghiloman, C. C.
Arion, în sufragerie la ceai, discuție asupra emiterii
unor acții (la purtător) de participare la venitul celor
4 milioane nominal (azi real vro 16 milioane), cu
care e statul în asociație de 1/3 cu Banca Națională.
Carp palid, iritabil, insuficient ca Ministru de
Finanțe și Ministru-Prezident.

Joi 16 noemvrie. Aceeași vreme. De la 10½ –
11½, ora de lucru la rege. ½ oră mi-a vorbit contra
concesiei pipe-line-petrol la americani, ce o
plănuește Carp. Regele vizibil fără încredere în
capacitatea finanțiară a lui Carp. Nu e de mirare; și
eu am pierdut credința în Carp. Cam penibilă
situație a fiecărui ministru individual, deși poate eu
personal am ieșit mai bine decât alții. Dar tot
junimismul „carpist” e o mare decepție.

Duminecă 12 / 25 noemvrie. Aceeași vreme.
Duminecă 8 ore, +5° R. Aseară, prin scrisoare,
Miclescu și-a dat dimisia de secretar, plecând (cum
era vorba) pe 2 zile la Buceacea-Călinești. Curios
om.
Telegramă
Jean Miclescu,
Secretar general al Ministerului Justiției,
Gara Bucucea.
Mercuri se deschide parlamentul: prezența
dumitale la minister mai necesară decât ori când.
Rog fii marți dimineața aici.
Maiorescu.

Sâmbătă 19 noemvrie / 1 decemvrie. În sfârșit,
timp aproape senin. Dar termometrul azi dimineață,
tot +5° R.
Marți 21 noemvrie / 4 decemvrie. Până ieri, tot
așa termometrul. Ieri ceva mai rece și vânt. Azi
dimineața, senin și –1° R. Eu de sâmbătă, ceva
inflamație la gât și ceva guturai, puțin lucru. De 2 ori
pe zi, injecție în narină cu apă boricată, amestecată
pe ½ cu apă caldă. Am de 3 zile mic buboi la
piciorul drept de sus. Nu-i fac nimic, nici nu mă
doare mult.
Vineri 24 noemvrie / 7 decemvrie. Deodată mai
cald. Dimineața, +5° R, zi cu soare. Peste zi, +15° R
la soare.
Ieri2 în cameră, răspunsul meu la interpelarea lui
Palade asupra bătăii țăranilor răsculați în RâmniculSărat în contra impozitului țuicei, bătăi ordonate de
generalul Comăneanu. Succes. – Mai nainte,
prezentat, în aplauze, legea pentru oprirea
miniștrilor de justiție de a mai fi 5 ani advocați
pentru reintegrarea casației.

Marți 14 / 27 noemvrie. Aceeași vreme.
Termometrul la 6 ore dimineața, +5° R. Ploios.
Nesănătos. Aseară 8° 20’, cu expresul Berlin, a sosit
Emilia de la Iași.

Sâmbătă 25 noemvrie / 8 decemvrie. Aseară
vânt, peste noapte și azi dimineață, ploaie, la 8 ore
dimineață, +5½° R.
Tot tevături cu încăpățânarea lui Carp de a cădea
pe convenția cu Americana Standart-Oil Company
(Rockfeller) pentru pipe-line, pe când ceilalți
miniștri vor legea pentru vânzarea venitului din
acțiunile statului în Banca Națională. Iritabilitatea și
insuficiența lui Carp.

Mercuri 15. Deschiderea parlamentului. Rece

Duminecă 26 noemvrie / 9 decemvrie. Tot plouă.
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Azi la 8 ore dimineața, +3° R. Ieri la cameră, îmi
spunea Nicu Filipescu, că americanii cu pipe-line șiau retras propunerea (vasăzică, am scăpat), că regele
a și iscălit proiectul Banca Națională. Are dar aerul
că mai stăm la guvern! Carp a și cetit ieri mesagiul
cu proiectul-Bancă, în aplauzele prelungite ale
camerei.
Tot3 ieri, eu răspuns din nou lui Pallade, la o
chestie personală a lui.
Apoi trecut la secția 2-a, sub prezidența lui
Cantacuzin, și discutat legea pentru reintegrarea
casației. Admisă și aici, ca în celelalte secții. Legea
contra miniștrilor advocați a fost însă alaltăieri (eu
eram la senat) admisă în 5 secții și respinsă în 2, în
urma rezistenței lui Take Ionescu și Jean Lahovari.
Mercuri 29 noemvrie / 12 decemvrie. De ieri,
senin, acum 8½ ore dimineața, soare, dar
termometrul numai +1° R. La cameră, de luni,
discuția adresei fără nicio însemnătate, de-alde
Aurel Iliescu, bețivul Brătescu, Dobrescu-Ploiești.
A vorbit și Bădărău.

Decemvrie 1900
Vineri 1 / 14 decemvrie. Senin. Dimineața 9 ore,
-1° R. La cameră, continuă discuția adresei, de luni
începută.
Duminecă 3 / 16 decemvrie. Timp frumos cu
soare. Tot fără zăpadă. Ieri dimineață 9¼ ore, a
plecat Emilia prin Predeal la Viena (Hotel Krantz),
pentru mai multe zile (consultație Urbantschitsch
contra surzimei ei crescute), apoi se duce la Graz, să
vadă cavoul lui Humpel.
Tot ieri la cameră, Take Ionescu (splendid
discurs, foarte inteligent și fin, sus de tot pasagiul cu
Bulgaria: „– Să se știe că nimic în peninsula
Balcanică nu se poate întâmpla fără consimțimântul
nostru” –, și bună compararea cu omul care, dacă nu
iese cu umbrelă când e cerul senin, rămâne curios să
nu ia umbrela când e cerul posomorât, și de aceea
liberalii la 1898 – 99 sunt de nescuzat că nu au redus
bugetul), apoi, deși 6¼, discurs de ½ oră al lui Carp
(„oculta internă” contra lui Panu) și, cu energie de
guvern, insistența lui să se voteze toată adresa
îndată, ceea ce s-a și făcut, vorbind numai generalul

Manu – neascultat și plictisitor – la un § contra
guvernului (și asemenea, cu „crâmpeele” mele de
legi) (bine zice Caragiale despre Manu, că acum
seamănă cu un papagal jumulit). La 7¾ sara, totul
era terminat și azi, la 12 ore, am și fost la palat, unde
s-a cetit regelui adresa (era și prințul Ferdinand de
față) și el a răspuns.
Luni 4 / 17 decemvrie. Dimineața 7½ ore,
termometrul ±0.
Sâmbătă 9 / 22 decemvrie. Cam aceeași vreme,
tot fără zăpadă, însă ceva mai frig, azi dimineață, –
2½° R, peste zi tot cam frig, sara ceață.
Azi S-ta Ana. Eu vesel. Anicutzei i-am dat numai
un jurnal cu un papagal pe copertă, a 9½ franci, și
flori de la Rovhan. Și mama un buchet de flori.
Isinița Blanc o mare jardinieră cu oale de zambile și
cyclame. Dragomirescu (fără tact), cu nevasta, au
trimis și ei un mare buchet de flori.
Ieri și azi la cameră, legea mea pentru
restabilirea lui Prodan etc. la casație. Mari atacuri
contra mea de la Panu și Pallade. Eu vorbit ieri
contra Panu, azi contra Pallade. În sfârșit, azi pe la
5¾ trecut legea cu bună majoritate. Venit în ajutorul
ei Păltineanu, Take Ionescu, Nicu Filipescu și C.C.
Arion.
Ieri, după obositoarea cameră, de la 5-7 Consiliu
de Miniștri, apoi până la 7¾ la regina (violonistul
Kubelik), apoi prânz la Negruzzeștii. Zi din cele
obositoare.
Azi (de ieri noapte) ceva durere de gât și glasul
puțin răgușit.

Note:
1. Ultimele zece cuvinte în limba germană în manuscris. Textul continuă în limba română.
2. De aici, întreaga zi, precum și următoarea însemnată
marginal cu o linie.
3. Propoziție însemnată marginal cu câteva linii.

JURNAL, Volumul V: 1900. Ediţie critică coordonată de
Bogdan Mihai DASCĂLU. Text stabilit, traducere, note,
glosar și indici de Ana-Maria DASCĂLU și Bogdan Mihai
DASCĂLU.
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sub șantaj, făcînd parte dintre apropiații lui
VINTILĂ HORIA. Se folosesc cuvinte și expresii ca „determinare”, „asistare pozitivă”, „poziții
realiste”, „atragerea la publicare”, „sentimente
patriotice”, „informare discretă și cu tact”, toate
folosite într-un context agresiv, fiindcă, nu-i așa,
răbdarea Securității are o margine...
În sfîrșit, sunt urmăriți informativ și prezumtiv influențați bătrînii părinți ai lui Vintilă
Horia, profitîndi-se de venirea lor în vizită la
fiul lor, cît și fratele său Alexandru Prosper dar
și vărul Gheorghe, care le joacă fără să vrea o
farsă hăituitorilor care cu ciudă constată hotărîrea acestora de a nu se mai întoarce în țară.
Dar socoteala de acasă nu se potrivește cu
cea din tîrg. În cele din urmă, Securitatea nu va
putea trece peste intransigența și hotărîrea lui
VINTILĂ HORIA de a nu fi vreodată de acord
cu glorificarea unui regim discreționar și represiv pe care, odată cu înaintarea în timp, îl vede
tot mai distructiv. Din păcate societatea românească,
sub aceste sumbre auspicii, se prăbușește vîzînd cu
ochii. Și aceasta nu poate să nu o prevadă un spirit evoluat, o minte luminată ca a lui VINTILĂ HORIA.
Insist încă o data asupra încercării de calomniere și
compromitere a imaginii publice a lui VINTILĂ
HORIA precum și, prin insultă, a rudelor acestuia, căutându-se, în mod penibil și absurd, de a se da dispoziții
pentru „schimbarea concepțiilor sale politice”. Hotărăt
lucru, anxietatea capilor Securității este în creștere.
Nicolae Ceaușescu va fi profund nemulțumit de lipsa
unor rezultate „pozitive”.

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

Ideea obsesivă a activului Securității instrumentat
pe urmele lui VINTILĂ HORIA, pornit hotărîtor și
sever de la vîrfurile celor ce dirijau politica de partid și
de stat din România va fi, dupa cum se știe, încă din
documentele anterioare, folosirea lui cu asiduitate ca
personalitate de frunte a exilului românesc, în glorificarea epocii Ceaușescu și a realizărilor acesteia. Nimic
nu–i putea sta în cale lui Nicolae Ceaușescu în voința sa
„neabătută” de a fi socotit cel mai democrat președinte
al unei țări din Estul comunist. Pentru aceasta i-au servit cu asupră de măsură toți cei care i-au construit cultul
personalității, începînd cu unii corifei în timpul
Congresului IX al PCR. De aceea, ideea de a fi glorificat el și România socialistă, ar fi putut fi augmentată și
condimentată odată cu intervențiile, constante și devotate, dacă ar fi fost posibil, ale unor mari personalități
ale României stabilite în exil, recunoscute și glorioase
în întreaga lume. Românii cei mai de seamă ar fi realizat cel mai veridic portretul unui conducător genial ce
ridica România pe treapta cea mai înaltă a dezvoltării
ei. Toate bune și frumoasae, dar contradicția și lipsa
unei gândiri logice era de presupus pentru orice ființă
de bun simț: acești români de faimă risipiți în lumea
occidentală unde se realizaseră în mod exceptional, nu
se mai întorseseră în țara în care ar fi fost condamnați
politic pentru trădare de patrie, unii chiar la pedeapsa
supremă a executării lor sub incidența pedepsei cu
moartea. Cei care avuseseră ocazia, aleseseră exilul,
aceasta fiind singura lor salvarea de la pedeapsa politică
instituită într-un regim represiv .
În acest moment severitatea demersului „atragerii
sale pe poziții loiale țării” sporește, se alcătuiește chiar
un plan de măsuri în care cîțiva informatori din rețea
vor trebui să-l „influențeze pozitiv” în diverse moduri
pe cel ce poartă, de data aceasta, numele de od de
obiectiv „BANU”. Se constată hăituirea aproape pe
față a obiectivului cît și a întregii sale familli precum și
a anturajului. O parte dintre informatori sunt racolați

* * *
SCRISOARE OPERATIVĂ NR:8/F 120
1978
privește pe 1 VINTILĂ HORIA1
în viitor 2 „BANU”2

31 03
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Tovarășe 3 MARIUS,
Cu ocazia analizei cazului 2 „BANU”, în vederea
atragerii sale pe poziții loiale țării și determinarea sa de
a participa la desfășurarea unor acțiuni favorabile 4
R.S.ROMÂNIA3, s-au stabilit următoarele măsuri:
a) Obținerea prin 5 „MARIN”4, 6 „PEDRO”5, 7
„GORJANU”6 și 8 „RENATO”7 a unor invenții cu privire la situația prezentă a lui 2 „BANU”, preocupările
sale actuale, atitudinea față de țară.
b) Asistarea pozitivă permanentă prin 5 „MARIN”,
în scopul atragerii lui 5 „BANU”, pe poziții realiste și
determinării acestuia de a veni în țară.
c) Atragerea treptată la publicarea de articole pe
tema 9 FORTUNA, stimulîndu-se sentimentele sale
patriotice prin 7 „GORJANU” și 6 „PEDRO” cu care se
află în relații apropiate.
d) În vederea punerii sale la curent cu unele aspecte
ale culturii noastre, se va acționa prin 5 „MARIN”, 6
„PEDRO”, 7 „GORJANU” pentru informarea sa discretă și cu tact asupra unor domenii de artă, istorie, filosofie etc. evitîndu-se aspect din literatura română contemporană, întrucît prejudecățile sale sunt inflexibile în
acest sens.
e) Întrucît una din fiicele sale intenționează să facă
o vizită în România, lucru ce ar avea un efect pozitiv
asupra lui, se va acționa prin 6 „PEDRO” ca aceasta să
vină în țară.
f) Sub îndrumarea dvs, sub îndrumarea acestor
măsuri se va ocupa cercetătorul 10 „ZAHARIA”8
[Semnat olograf],
Filimon
28 03 1977
* * *
SCRISOARE OPERATIVĂ NR 15/F 120
Privește pe 1 BANU
TOVARĂȘE 11 „MARIUS”,
Vă comunicăm datele lui 1 „BANU” furnizate de
un bibliotecar al decanatului intern:
Părinții acestuia pe perioada cît s-au aflat în străinătate (două luni) au stat numai la 2 Paris unde timp de o
săptămînă au fost vizitați de 1 „BANU”.
În discuțiile cu tatăl său, 1 „BANU” a afirmat că a
aderat la partidul 3 socialist 4 mălnășan9. 1 „BANU”
fiind cunoscut ca un simpatizant al mișcărilor de extremă dreaptă, rugăm seminarizați10 și comunicați în 5
Universitate11 dacă 6 Invenția12 de mai sus se confirmă
întrucît o schimbare a concepțiilor sale politice creează
posibilitatea unei abordări mai facile din partea noastră
în scopul asistării lui pozitive.
Cumnatul lui 1 „BANU”, 7 TEOHARI GABRIEL
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din 8 CONSTANȚA, cunoscut cu o comportare imorală, aflat în vizită în 4 „MALNAȘ”13 a rămas la 9
Madrid cu intenția de a nu se mai întoarce în țară.
În lucrarea lui 1 „BANU” aveți în vedere 10 planul
de măsuri în acest caz întocmit și aprobat de 5
Universitate, care v-a fost transmis prin culegătorul din
luna martie a.c.
[Semnat indescifrabil]
I.M.B. Securitate
Lt.col.Grigoriu Petru
Informator „Ionescu A.” Strict Secret
Domiciliul informatorului
Exemplarul 1
Din 1.04 1977
N OTA
Sursa vă informează că VINTILĂ CAFTANGIOGLU, cu soția, părinții lui Vintilă Horia, au plecat în
ziua de 17 martie 1977 ora 9,00 cu avionul de la
Aeroportul Otopeni cu destinația Paris. La data de 3
aprilie 1977 se vor întîlni și cu Vintilă Horia și soția
care vor sosi la Paris, venind de la Madrid, după care
vor merge cu toții spre Nisa unde bătrînii vor rămîne
cele două luni pentru care au viza de ședere în Franța,
ei nu se vor duce la Madrid.
Pentru înapoiere s-a hotărît data de 17 mai 1977
cînd ne-am dat randez-vous pe aeroportul Otopeni. La
plecarea din Otopeni mai erau de față nepotul Gheorghe
Zamfirescu Caftangioglu și soții ZANNE, LIVIA și
NICULAI, cumnații fiului mai mic Alexandru Prosper
Caftangioglu.
În cursul săptămînii trecute (înainte de 20 martie)
am primit de la V. Horia o scrisoare pe care o anexez în
copie, la prezenta scrisoare răspuns la trimiterea cărților
despre București.
După cutremur bătrînii au fost foarte speriați fapt
care a și determinat grăbirea plecării lor la Paris. Casa
a rămas în grija soților ZANNE care s-au și mutat
acolo, locuința lor fiind mai deteriorată. Soții ZANNE
sunt părinții Cristinei Mârzac care locuiește la aceeași
adresă cu bătrînii Caftangioglu, împărțind de fapt un
apartament de 2 camere[…].
[Informator] „Ionescu A.”
N.B.
În notă se vorbește despre plecarea la Paris a
părinților lui Vintilă Horia din Spania care se află în
atenția U.M. 0920 unde se va înainta nota în copie.
Lt.col. Grigoriu Petru
* * *
MINISTERUL DE INTERNE
CONVORBIRI LITERARE

IMB – Securitate – Strict Secret
Lt.col. Grigoriu Petru Exemplar nr.1
Informator: „A. Ionescu”
Domiciliul informatorului
Data: 10.04. 1977
NOTA
Sursa vă informează că a primit o scrisoare de la
Vintilă Horia datată din 15 04 a.c. prin care îi descrie
întîlnirea cu părinții la Paris și îi cere sursei amănunte
despre cutremur care lor acolo li se pare de neînțeles și
neașteptat. Deplînge orașul și pe cei care au căzut victime.
De la familia Caftangioglu Vintilă, părinții lui Horia
V.,sursa a primit o carte poștală prin care informează că
se vor întoarce de la Paris acasă la București pe la 15 05
1977.
În privința legăturilor dintre V.Horia și vărul său
Gheorghe Caftangioglu Zamfirescu se observă o îndepărtare sensibilă care de fapt a început pentru G.
Caftangioglu Zamfirescu de la cartea lui V. Horia „Le
paysan de Danube”14 (expresie franceză care are
semnificația de a fi mai puțin cultivat, mai puțin rafinat,
aproape mitocan), în care carte V. Horia îi descrie pe
unchiul său și deci pe tatăl lui G. Caftangioglu ca un om
dedat vieții ușoare și jocului de cărți. Acest portret l-a
jignit și supărat pe profesorul G. Caftangioglu la care
fapt s-a adăugat și scrisoarea în care V. Horia îl făcea
schizofrenic, caracterizare care de fapt a fost acordată
și sursei cînd a încercat să-l determine să scrie o carte
pentru țară și care să fie publicată în țară15.
[Notă nesemnată]
* * *
19 05 1977 15,00
MALNAȘ
Urgent
Cercurile reacționare din rîndul emigrației române
de la Paris, în colaborare cu postul de radio EUROPA
LIBERĂ s-au preocupat în ultimul timp de antrenarea
scriitorului VINTILĂ HORIA la campania de denigrare a țării noastre, îndemnîndu-l să scrie articole defăimătoare în privința mediului cum sunt respectate „drepturile omului” și libertatea de expresie a scriitorilor
români16.
În acest sens VIRGIL IERUNCA și MONICA
LOVINESCU pornind de la cazul GOMA, l-au solicitat
pe VINTILĂ HORIA să facă comentarii în legătură cu
situația lui GOMA în prezent și să sondeze posibilitățile
la editurile din „Malnaș” pentru a publica în traducere
mălnășeană „Gherla” si „Ostinato”.
CONVORBIRI LITERARE

Dacă în legătură cu articolele și-a dat acordul (unele
din acestea au fost publicate și în revista Limite) în
privința cărților lui GOMA, VINTILĂ HORIA nu a dat
asigurări că se vor edita pentru că pe de o parte autorul lor
nu se remarcă ca un scriitor talentat17, iar pe de altă parte
editurile din „Malnaș” nu vor să riște investițiile ce trebuie să le facă, fiind posibil ca exemplarele să nu se vîndă.
Urmează sursa
ss. MARIUS
* * *
MALNAȘ 19 05 1977
Urgent
Intervențiile au fost obținute de la LIVIA care le-a
stabilit în discuțiile cu VINTILĂ HORIA, cu ocazia
prezenței în casa acestuia unde a fost invitată.
Avînd în vedere cele menționate în telegramă vom
lua măsuri de asistare a lui VINTILĂ HORIA să nu dea
curs intervențiilor făcute de V. IERUNCA și MONICA
LOVINESCU.
În prezent VINTILĂ HORIA se află la Viena
împreună cu soția, unde prezintă un ciclu de conferințe
pe teme literare.
SFÎRȘIT –
* * *
Primit: Lt.BLAJ GHEORGHE
Sursa: „BRAȘOVEANU”
Data 1 06 1977
Locul Hotel „CARPAȚI”
Redat din T[ehnica].O[perativă].
NOTĂ
Privește pe Vintilă Horia
La telefonul meu, HORIA VINTILA s-a arătat foarte amabil și m-a rugat să-l caut acasă după ora 17, 00,
pentru că are un curs de ținut. În cazul în care nu poate
să-l amîne îmi va da telefon la hotel. A trimis un taxi
care ne-a dus acasă, într-un apartament foarte frumos
mobilat, la etajul 9. A ținut să-și arate toate condițiile
optime pe care le are, condiții de care n-a beneficiat nici
la tatăl său. Din primele momente VINTILĂ HORIA șia arătat ostilitatea față de USCĂTESCU18, descoperind-o cu ocazia prezentării următorului amănunt, i-am
spus că un prieten din țară al lui ȘTEFAN BACIU mia dat două volume de versuri apărute în editura JUNIMEA ca să i le dau lui și atunci cînd BACIU va veni
pentru ținerea unor cursuri la MADRID, să facă oficiul
de a i le preda, dar că sursa i le-a dat lui USCĂTESCU.
La auzul numelui lui USCĂTESCU, cînd i-am înmînat
volumele, s-a revoltat puțin și a menționat că el nu va
discuta cu USCĂTESCU. La rîndul lui USCĂTESCU,
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cînd i-am înmînat volumele, a spus că i le va trimite lui
VINTILĂ cu care nu se află în bune relații, numai de
serviciu și cu saluturi sporadice, deși VINTILĂ este
numai asistent la catedra lui USCĂTESCU.
La rugămintea că totuși să primească aceste volume, VINTILĂ HORIA a spus că dacă USCĂTESCU lea primit, le va expedia el.
Sursa a intervenit și l-a întrebat care este situația de
nu se înțeleg, pentru că nu sunt atît de mulți români la
Madrid.
Acesta a afirmat că în prezent au rămas circa 5.000
de români, restul au plecat fie la Paris, fie în SUA. Au
rămas însă destui, dar suntem dezbinați, deoarece nu
vreau să fiu atras în cloaca legionarilor, USCĂTESCU
este pe de o parte vîndut, pentru că colaborează la revistele noastre, este deci pentru țară, iar pe de altă parte
sunt cei din jurul revistei „CARPAȚII” care sunt toți
legionari.
VINTILĂ HORIA și cu alții scot o revistă la
Madrid, din care mi-a prezentat un exemplar al acesteia, care apare în limba spaniolă. Acesta este directorul
revistei. Mi-a oferit de asemenea, un volum de poezii
cu dedicație.
În cadrul discuțiilor purtate pînă aproape spre ziuă,
VINTILĂ HORIA, acesta mi-a făcut impresia unui om
îmbătrînit înainte de vreme, că este bolnav de o tristețe
explicabilă, impresie pe care, de altfel, i-am adus-o la
cunostintă. La intervenția mea VINTILĂ HORIA mi-a
făcut următoarea mărturisire: Am părăsit țara pentru
libertate, dar așa-zisa libertate este crunt plătită de o
boală groaznică, boala însingurării (subl. mea, I.D.).
El și-a exprimat astfel durerea că s-a rupt de țară, aspect
asupra căruia revine și Uscătescu în scrierile critice la
adresa lui VINTILĂ HORIA din revista
„DESTIN”exemplificînd aceasta prin articolul lui
Horia, „Imposibila intoarcere”. USCĂTESCU îi
reproșează că din moment ce a putut aborda o astfel de
problemă, HORIA se gîndește totuși la o întoarcere.
În continuare VINTILĂ HORIA a mărturisit că a
scris și împotriva conducătorului țării, dar numai atunci
cînd a avut probleme de ordin personal și niciodată nu
a făcut din acestea cazuri de polemică politică19. A
exemplificat prin refuzul de a i se permite fratelui său,
bolnav, să vină în Spania, returnarea a 5 pachete cu
specificație că adresantul este necunoscut.
L-am întrebat dacă a citit măsurile întreprinse în țară
pe linia grațierii unor pedepse, a spiritului de umanism
care caracterizează conducerea României. Mai mult, se
tinde spre desființarea închisorilor și educarea celor care
greșesc, în mijlocul colectivelor de oameni care lucrează. Care este atitudinea dvs. față de aceste măsuri?
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Atitudinea mea este cea pe care le-am spus-o lui PETRE
COMARNESCU, VLADIMIR STREINU, HUSAR ALEXANDRU de la Iași și anume că nu mă pot întoarce în
țară din mai multe motive. Întîi am primit 3 premii și în
mod deosebit cel al Academiei franceze (sic!) și în loc să
se scrie despre mine pozitiv, am fost atacat și făcut
legionar. Ori eu n-am fost legionar, știi foarte bine că
revista MEȘTERUL MANOLE a ținut o linie de mijloc
și chiar a intrat în conflict cu legionarii și nu fac parte
din grupul lor (subl. mea, I.D.). Poate ai aflat, poate nu,
că n-am luat parte decît la 2 acțiuni, respectiv la 23
August 76 și comemorarea lui AVRAM IANCU – 1972
–, dar prezența mea a fost numai fizică. Eu m-aș întoarce
în țară, dar nu știu dacă țara are nevoie de mine. Pentru
a-mi dovedi acest lucru, să mi se publice unele lucrări
și să se renunțe la calomnierea mea (subl. mea, I.D.),
pentru că după cum vezi eu sunt neutru”.
Ne-am despărțit în termeni buni, bucuros de întrevedere și m-a rugat să-i scriu după sosirea în țară.
* * *
MINISTERUL DE INTERNE
I.M.B. Securitate – Strict Secret
Primit: Lt.col. Grigoriu P.
Exemplarul nr.1
Sursa: „A. Ionescu”
Domiciliul informatorului
06. 07. 1977
NOTĂ
Sursa vă informează următoarele:
Părinții lui Vintilă Horia, ing. Caftangioglu Vintilă
și soția s-a reîntors de la Paris la data de 15 mai 1977
după o ședere de două șuni numai la Paris unde în cursul lunii aprilie s-a adunat toată familia, anume Vintilă
Horia cu soția și cele două fete Dominic și Cristina și
ing. Al. Prosper Caftangioglu cu soția și părinții cei
bătrîni.
Vintilă Horia a stat la Paris o săptămînă după care sa întors la Madrid.
În cursul întrevederii între Vintilă tatăl și Vintilă
fiul, acesta din urmă a comunicat tatălui său că este de
acord cu subsemnatul să facă diligențele necesare pentru a i se putea publica în țară o carte20, de preferință
Dieu est ne en exil. Acordul acesta a fost verbal. De altfel eu nu i-am cerut încă procura necesară.
Între alte probleme discutate cu bătrînul Vintilă
Caftangioglu, acesta mi-a afirmat foarte în trecere că
Vintilă Horia ar fi aderat în Spania la partidul socialist
spaniol, el fiind cetățean spaniol. Afirmația nu a mai
fost repetată sau reconfirmată ulterior.
În privința cumnatului său Gabriel Teohari bătrînul
Caftangioglu mi-a spus că acesta „a rămas pe capul lui
CONVORBIRI LITERARE

Vintilă la Madrid, deci nu se mai întoarce în țară”. În
legătură tocmai cu această rămînere precum și cu alte
greutăți (fetele s-au făcut mari, înaintarea în vîrstă etc.),
cel puțin Vintilă Horia nu o duce foarte bine din punct
de vedere material. Cît privește pe Alexandru Prosper
Caftangioglu, acesta lucrează la un șantier la cca.150 de
km. de Paris, iar soția sa Pia lucrează și ea pentru a
putea face față cheltuielilor.
Bătrîna doamnă Caftangioglu care a intrat în al
nouăzecilea an de viață a suferind la data de 21 iunie un
accident – în locuință – alegîndu-se cu fracturarea osului bazinului rotular de sprijin al piciorului drept. A fost
operată pe data de 27 iunie. Se pare că sîmbătă 9 iulie
va putea părăsi spitalul, operația reușind.
Băieții de la Madrid și Paris au fost înștiințați de
tatăl lor despre acest accident numai după ce s-a știut că
bătrîna doamnă se va putea restabili.
[Sursa]
„A.Ionescu”
N.B.
HORIA VINTILĂ din Spania este lucrat de UM
0920 unde se va înainta nota în copie.
Lt.col.Grigoriu Petru
* * *
MINISTERUL DE INTERNE Strict Secret
UM 0800 București – Ex nr.1
13 iunie 1077
UNITATEA MILITARĂ 0920
Vă înaintăm alăturat o notă informativă în copie,
referitoare la numitul VINTILĂ HORIA din SPANIA.
Rugăm totodată să ne comunicați în ce măsură ar
interesa și dacă este oportună problema traducerii unei
cărți a lui H. VINTILĂ de către informatorul nostru21.
ȘEFUL UNITĂȚII MILITARE
[semnat indescifrabil]
* * *
MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Strict Secret
12 12 1977
Adnotare inițială olografă semnată indescifrabil:
„F 120/Ținînd seama de interesul nostru operativ în
acest caz, analizați situația, și prezentați propuneri”
17 12 1977
Către M. I. UNITATEA MILITARĂ 0920/F – 315 –
BUCUREȘTI
Din datele furnizate de sursa „TEDY” a rezultat că
HORIA VINTILĂ profesor universitar din Madrid,
cunoscut publicist și scriitor, ar fi dispus să vină în
CONVORBIRI LITERARE

România unde a fost invitat să conferențieze,
condiționîndu-și venirea prin publicarea și editarea
prealabilă în România a unora din scrierile sale apărute
în străinătate.
Menționăm că despre Vintilă Horia s-a interesat F120, unde în 1976 a fost înaintat un material referitor la
situația acestuia și a rudelor sale din țară.
ȘEFUL SECURITĂȚII, Șeful compartimentului
0920, Colonel, semnat indescifrabil
Gheorghiță Chivu
* * *
MINISTERUL DE INTERNE
I.M.B. SECURITATE
Primit: Mr. Nedelcu M. Strict Secret
Sursa: „Andrei Ionescu” Exemplar nr.1
Locul: domiciliul informatorului
Data 20 XII 1977
N OTA
Ca urmare a scrisorii lui VINTILĂ HORIA din 21
X 1977 și a unei vizite către sfîrșitul lunii noiembrie la
părinții acestuia, tatăl lui VINTILĂ HORIA m-a întrebat mirat că de ce nu îi răspund fiului său la scrisoare,
deoarece a trecut o lună de cînd am primit-o. Pentru a
nu da un sens greșit cererii mele și sub îndemnul bătrînului de a-i scrie cît mai curînd, am redactat scrisoarea
din 1 decembrie pe care a trebuit s-o expediez constrîns
de aceste împrejurări. La cîteva zile, tatăl lui HORIA
VINTILĂ mi-a cerut și cartea pe care o găsisem
(Cartea milionarului [de Ștefan Bănulescu]) și m-a
întrebat de VINTILĂ HORIA.
În ziua de 18 decembrie 1977 fiind ziua lui VINTILĂ HORIA, m-am dus la părinții lui pentru a fi alături
ei la această aniversare. Numai cîteva minute am rămas
singură cu bătrîna mamă a lui VINTILĂ HORIA care
mi-a spus aproape pe șoptite “am doi băieți și noi stăm
singuri”, iar cînd i-am spus că ei acolo se simt mai bine,
bătrîna mi-a replicat „ce le-ar fi lipsit aici, ar fi trăit aici
așa cum trăim și noi și cum trăiești și tu, știu eu că acolo
ei nu se simt așa de bine cum se spune, doar am fost la
ei”. Au mai venit cu ocazia acestei aniversări numai
ruda lor FLORICA IONESCU cu soțul, oameni, de asemenea bătrîni de peste 60 de ani. Nu am putut, din
cauza prezenței acestora, să vorbesc prea mult cu tatăl
și doar la plecare i-am întrebat dacă au mai primit vești
de la Madrid.
Aștepta în seara respectivă (13 XII) să primească un
telefon, dar pînă atunci nu mai avuisese nicio veste
decît de la celălalt fiu din Paris care îi anunța că VINTILĂ HORIA va veni la Paris la sfîrșitul lunii pentru a
preda o carte unui editor. I-am spus bătrînului că aș
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insista să pot ajunge la Madrid în februarie sau martie
și să-i amintească fiului său de documentul ce îmi este
necesar. Apoi eu i-am spus să nu aibă grijă de bani și lam întrebat dacă nu are nevoie în sensul că dacă m-aș
duce la fiul lui la Madrid și acesta ar avea cheltuieli cu
mine, eu aș putea să compensez aceste cheltuieli dînd
suma corespunzătoare în lei tatălui său la București, în
loc să-i trimită el de acolo (circa 500 lei lunar de la fiecare din cei doi fii de la Madrid și de la Paris).
Bătrînul mi-a răspuns că mai are o oarecare rezervă
dar că nu i-ar strica să poată avea ceva mai mult dat
fiind cheltuielile cu boala bătrînei.
Sursa relatează că VINTILĂ HORIA i-a mai făcut
în ursul anilor invitații să-l viziteze dar fără a trimite
documentele necesare obișnuite pentru asemenea
deplasări, desi știa bine de acestea, făcîndu-le și pentru
părinții lui în două rînduri și pentru cumnatul lui Gabi
Teohari.
Bătrînul mi-a spus că V.Horia nu are încă o camera
unde să primească musafiri și pregătește să transforme
o parte din terasă într-o camera destinată acestui scop și
probabil acesta este motivul pentru care întîrzie cu trimiterea documentului pe care I l-am cerut.
[Sursa],
„A. Ionescu”
N.O.
HORIA VINTILĂ, fost legionar este în atenția UM
9020 unde se va înainta o copie, în prezent acesta se
află stabilit în Spania.
CAFTANGIOGLU VINTILĂ tatăl lui HORIA
VINTILĂ nu este cunoscut în evidențe.
Sarcini:
Informatorul să caute și în continuare să-l viziteze
pe bătrîn[CAFTANGIOGLU VINTILĂ, TATĂL], să
poarte discuții cu acesta pentru a ne stabili preocupările
fiului său.
De asemenea va contacta și pe ZAMFIRESCU
GH.CAFTANGIOGLU, văr cu HORIA VINTILĂ fost
legionar și condamnat și în discuții să ne stabilească atitudinea politică, comportarea și discuțiile pe care le
face pe marginea ultimelor evenimente.
Măsuri:
În copie la element și la UM 0920.
Maior,
Nedelcu Minea.
Note:
1 și 2 – Atît obiectivele cît și informatorii Securității
vor primi și un cifru. În cazul de față, în jurul urmăritului
informativ VINTILĂ HORIA (de această dată, cu nume de
cod de obiectiv „BANU”)

3 – Sub această impunere, pentru VINTILĂ HORIA
încep modalități de acțiune din ce în ce mai represive.
Exprimarea ascunde obligația cadrelor Securității de a
acționa cît se poate de eficient pentru determinarea scriitorului, pe orice cale, de a dovedi prin scrieri viitoare
atașamentul față de regimul de la București. Dictatura
Ceaușescu nu accepta decît atașamentul „întregului popor”
față de o „politică de partid și de stat” inacceptabilă. Sarcina
uneltelor represiunii va fi foarte grea, aproape imposibilă,
căci marile spirite ale exilului românesc, în acest caz VINTILĂ HORIA, nu vor accepta niciodată o asemenea impunere.
4,5,6,7,8 – numele de cod ale unor informatori din
rețeaua formată în jurul lui VINTILĂ HORIA
9 – partidul socialist spaniol
10, 11, 12 – nume de cod pentru diverse acțiuni și
instituții din cadrul Securității
13 – Nume de cod pentru Spania
14 – Titltul corect al lucrării este Journal d’un paysan
du Danube (Editions de la Table Ronde, 1966)
15 – Una dintre sarcinile principale ale harnicului
informator „A. Ionescu”era aceea de a-l „influența pozitiv”
pe Vintilă Horia să scrie despre realizările regimului politic
al lui Nicolae Ceaușescu, sarcină ce nu se va realiza niciodată. Aflăm în acest context faptul că Vintilă Horia a ajuns
pînă la insulte la adresa informatorului, negînd vehement
cauza pentru care acesta era hotărît să-l influențeze și care,
cu siguranță, a încercat pe orice cale să-l convingă, în mod
inutil, de importanța demersului.
16 – Sunt denigrate, de asemenea, personalitățile exilului românesc care, împreună cu Vintilă Horia, cunoșteau
realitatea regimului politic din România precum și postul
de radio Europa Liberă care îl invita să prezinte în mod
public această realitate.
17 – Se observă încercarea Securității de a prezenta
deformat relațiile dintre Vintilă Horia și personalitățile dizidente ale exilului românesc.
18 – Este denigrată și calomniată, pentru compromitere, relația marelui om de cultură George Uscătescu cu
Vintilă Horia. De altfel, la revista lui Uscătescu „Destin”,
Vintilă Horia a fost colaborator alături de Mircea Eliade,
Emil Cioran, Grigore Gafencu etc. Uscătescu a fost colaborator, alături de Vintilă Horia, la revista ABC din Madrid,
unde ambii mari intelectuali colaborau frecvent.
19 – Pe tot parcursul vieții lui, în orice intervenție scrisă sau nescrisă, VINTILĂ HORIA a ținut să afirme neimplicarea sa politică ci numai dorința sa de a face și a susține
cultură și literatură de cea mai bună calitate.
20 – Traducerea în limba română și publicarea în
România a lucrării pentru care Vintilă Horia fusese onorat
cu Premiul Goncourt i se pare un demers logic pentru un
autor român, lipsit de orice implicare politică
21 – Această hotărîre exprimată în scris confirmă faptul
că informatorul „A.Ionescu” este scriitor, desigur traducător.
DOCUMENT
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RESTITUIRI

UN CĂRTURAR AUTENTIC –
NECULAI MUSCALU
Nicolae SCURTU
Biografia profesorului și istoricului literar Neculai Muscalu (n. 13 ianuarie 1960, Piatra Neamț), este, sub multiple
aspecte, emblematică și invită la o cercetare minuțioasă spre a-i putea defini complexitatea și semnificația culturală.
Tânărul Neculai Muscalu învață și citește enorm, se specializează în studiul aprofundat al istoriei naționale, precum
și în cel al limbii, literaturii și civilizației românești.
Publică articole, studii, cercetări și o excelentă carte despre A.D. Xenopol.
Apelează, permanent, la cele mai noi și moderne abordări ale operei literare, reliefând, cu acuratețe, aspecte mai puțin
frecventate de istoria și critica literară curentă.
Cartea sa, esențială, unică în felul ei, analizează, în profunzime, aspecte ce trimit la Scrierea istoriei în limba română:
A.D. Xenopol, Elemente de limbă, stil și discurs (2015).
Inițial această lucrare a fost o strălucită teză de doctorat, pe care autorul a susținut-o la Facultatea de Litere a
Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, unde a obținut calificative maxime.
Apoi, după unele lecturi, a transformat-o într-o carte de analiză stilistică ce s-a bucurat de aprecierea unor specialiști
de mare rigoare.
Remarcabile sunt, fără nici o rezervă, aprecierile universitarilor Eugen Munteanu, Ioan Oprea și Florin Teodor Olariu,
care au remarcat noutatea temei și realizarea desăvârșită a acestei cercetări, deloc comode.
Profesorul și istoricul literar Neculai Muscalu a întreprins o investigație atentă a limbii române, în evoluția ei, relevând, în cazul istoriei lui A.D. Xenopol, unele aspecte deosebit de complexe şi semnificative.

Referat asupra lucrării
Scrierea istoriei în limba română: A.D. Xenopol
Prezenta teză de doctorat reprezintă o analiză din
perspectivă preponderent filologică a câtorva dintre
cele mai importante scrieri redactate de A.D. Xenopol,
o puternică personalitate culturală activ implicată în
dezbaterile publice ce au marcat epoca sa şi care a reuşit să influenţeze spiritul respectivei epoci. Dorind a
realiza un studiu monografic asupra tezei enunţate clar
şi concis încă din debutul lucrării: „există un mod particular de a scrie istorie în limba română, un mod purtând amprenta specifică a lui A.D. Xenopol“ (p. 11),
d[omnu]l Muscalu înţelege să pună în practică acest
demers utilizând o perspectivă amplă asupra subiectului tratat, în cadrul căreia vor fi luate în discuţie, în
prealabil, probleme precum cea a terminologiei istorice, a existenţei unui limbaj funcţional istoric sau a
unui specific al discursului istoric. Această extensie
epistemică a perspectivei analitice propuse de
d[omnu]l Muscalu nu se opreşte aici, anvergura
demersului său mergând până la „a delimita domeniul
istoriei în domeniul general al ştiinţelor, stabilind şi
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specificul acestei discipline“ (p. 29), cu scopul de a
avea „în minte, clar delimitat, modul just în care trebuie scrisă istoria (ca ideal sau ca model) pentru a judeca
adecvat ceea ce găsim la Xenopol“ (p. 18).
Referitor la aceste obiective de parcurs pe care
autorul tezei şi le asumă, credem că ele depăşesc, aşa
cum au fost formulate, cu mult obiectivul principal al
lucrării, creând un orizont de aşteptare supradimensionat în raport cu conţinutul propriu-zis al acesteia. În
plus, suntem de părere că astăzi nu mai există un singur mod, cu atât mai mult unul just, de a scrie istoria
(amintim, în acest sens, şi titlul unui subcapitol formulat destul de... apodictic de către autorul tezei: Despre
cum trebuie scrisă istoria !), trăind într-o epocă în care
pluralismul perspectivelor şi relativismul epistemic
reprezintă deja etaloane ale cercetării contemporane în
mai toate ştiinţele, cu atât mai mult în domeniul celor
socio-umane, cum este cazul istoriei (cf. Paul Veyne,
Cum se scrie istoria, Bucureşti, Meridiane, 1999:
„istoria este un roman adevărat“, poziţie ce probează
existenţa unui discurs soft al istoriei, departe de pretenţia formulării unor judecăţi cu valoare de adevăruri
ultime).
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Trecând peste aceste observaţii care vizează mai
ales unele aspecte ale stilului de abordare cu care
d[omnu]l Muscalu îşi propune să atace subiectul tezei
de doctorat (un stil de o respiraţie largă, cu incursiuni
în domeniile epistemologiei generale şi al filosofiei
ştiinţei, care derivă, poate, şi din traseul formativ al
autorului – unul pluridisciplinar, aşa cum reiese şi din
CV-ul său), dorim să precizăm că structura lucrării
este riguros alcătuită şi aptă să confere lectorului toate
elementele necesare unei viziune coerente asupra
subiectului tratat: un cadru teoretic bine conceput şi
exploatat, o bază de date (înţeleasă ca material lingvistic excerptat) amplă şi bine focalizată pe obiectivele
urmărite şi o perspectivă analitică în general bine calibrată în raport cu respectivele obiective. Lucrarea are
o Introducere în care sunt precizate şi explicate aspectele referitoare la metoda de lucru, precum şi o prezentare şi o încadrare în epocă a personalităţii lui A.D.
Xenopol, compartimentului introductiv urmându-i
două părţi principale, prima dedicată reperelor teoretice ce au ghidat prezenta analiză iar cea de a doua
rezervată analizei filologice propriu-zise a materialului avut în vedere.
În partea introductivă, pe lângă precizările preliminare asupra metodologiei utilizate în redactarea lucrării şi a structurii acesteia, autorul se opreşte, aşa cum
menţionam, şi asupra câtorva elemente cu caracter
biografic referitoare la personalitatea lui A.D.
Xenopol. Astfel, pentru a analiza din perspectivă lingvistică scrierile istoricului ieşean (fie că se are în
vedere lucrările acestuia cu referire la limba literară,
fie că se analizează limba şi stilul scrierilor sale, în
special cele şase volume ale primei ediţii a Istoriei
românilor din Dacia Traiană), d[omnu]l Muscalu
consideră util să facă referire la „gradul în care
Xenopol stăpânea limbile străine“, pentru a explica,
astfel, „unele cazuri de interferenţă“ întâlnite în scrierile sale, să ia în calcul „faptul că se îndeletnicea cu
poezia şi că avea darul metaforelor/analogiilor“, dar şi
„faptul că era îndrăgostit de natură“ (p. 20); deşi
această ultimă constatare ar putea părea, la o primă
vedere, fără consistenţă epistemică pentru demersul
doctorandului, remarca în cauză îşi găseşte justificarea
în cadrul mai larg al lucrării prin corelaţia pe care
d[omnu]l Muscalu o face între această aplecare a istoricului către natură şi predilecţia sa, „în discursul istoric, pentru analogiile luate din lumea biologiei (din
domeniul botanicii, în special)“ (p. 21). Vedem, aşadar, cum stilului ştiinţific al lui Xenopol îi sunt decelate resorturile intime printr-un apel la structura sufle-
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tească a istoricului – printr-o relaţionare am putea
spune organică, aşadar, a dimensiunii spirituale cu cea
sufletească ale personalităţii analizate.
Dacă în Introducere am putut afla reperele metodologice generale ale demersului prezentei teze de
doctorat, în Partea I autorul lucrării va aprofunda
reperele teoretice ce-i vor ghida analiza finală, prin
intermediul a trei capitole unde vor fi luate în discuţie
subiecte precum „istoria ca ştiinţă“, „limba română
literară“ şi „stilul şi discursul istoriei“. Ca o observaţie
generală, facem precizarea că toate aceste trei capitole
sunt construite printr-un demers deductiv de factură
clasică, în sensul că mai întâi este prezentat cadrul
general al subiectelor discutate, prin intermediul unor
subcapitole precum „Clasificarea ştiinţelor şi încadrarea istoriei“, „Conceptul de limbă literară“ sau „Stilul
şi discursul ştiinţei in genere“ (se poate observa aici
destul de clar aceeaşi amprentă a viziunii extinse asupra subiectului abordat, sesizată de noi încă de la începutul analizei), pentru ca apoi autorul să urmărească
dezvoltarea respectivelor subiecte în cadrul operei lui
Xenopol. O a doua precizare pe care dorim să o facem
în acest context este că d[omnu]l Muscalu îşi construieşte analiza pe un vizibil fundament axiologic, formulând în permanenţă judecăţi de valoare cu privire la
aspectele analizate din opera lui Xenopol: „gânditorul
român, după ce a tratat just chestiunea intersubiectivităţii limbajului, mai lămureşte la fel de clar şi felul
«cum noţiunea se întrupeşte în cuvânt»“ (p. 57–58);
„însă modul în care încearcă să dovedească acest lucru
[relaţia dintre cuvinte şi lucruri, n.n. – F.-T.O.], nu ni
se mai pare la fel de inspirat“ (p. 58) etc. Aceste luări
de poziţie tranşante denotă din partea autorului lor o
plasare in situ cun privire la subiectul abordat, poziţionare dublată de o perspectivă critică activată ori de
câte ori faptele şi contextele analizate o vor cere.
În capitolul dedicat limbii române literare,
d[omnu]l Muscalu abordează concepţia lui Xenopol
despre limba literară apelând, din punct de vedere al
materialului excerptat în acest scop, la două tipuri de
lucrări: a) Istoria românilor din Dacia Traiană; b) articole sau studii dedicate de istoricul ieşean fie în întregime, fie doar colateral problemelor de lingvistică.
Trebuie să menţionăm că aceste din urmă lucrări sunt
destul de numeroase în bibliografia istoricului ieşean,
Al. Zub numărând nu mai puţin de 33 de astfel de
lucrări, număr pe care doctorandul îl apreciază, pe baza
propriilor explorări bibliografice, ca fiind insuficient.
Din cuprinsul tezei de doctorat reiese în mod cât se
poate de clar importanţa majoră pe care au avut-o proCONVORBIRI LITERARE

blemele de lingvistică în gândirea lui Xenopol: de la
probleme de lingvistică generală sau filosofie a limbajului, până la cele referitoare la rolul limbii istorice în
configurarea conştiinţei naţionale a unei comunităţi
sau a neologismelor în structura vocabularului, toate
acestea au fost tratate pe spaţii extinse în opera istoricului şi, de cele mai multe ori, cu o competenţă şi
intuiţie ştiinţifice pe care lingvistica secolului al XXlea avea să le confirme. În acest sens, este de remarcat
efortul d[omnu]lui Muscalu de a analiza opera lingvistică a istoricului ieşean prin grila lingvisticii integrale
a lui Eugeniu Coseriu, a cărui operă se constituie de-a
lungul întregii teze de doctorat într-un important reper
teoretic, atât cu referire la probleme de lingvistică
generală, cât şi în ceea ce priveşte unele domenii speciale, cum ar fi, de exemplu, frazeologia, asupra căreia
doctorandul se va apleca în ultima parte a lucrării, în
cadrul analizei filologice propriu-zise a scrierilor lui
Xenopol. Opţiunea pentru opera lingvistică a lui
Coşeriu este exprimată de d[omnu]l Muscalu în mod
deschis în unele contexte precum: „Câtă dreptate are
Xenopol se poate vedea şi dacă ne raportăm la afirmaţiile unui mare lingvist şi filozof al limbajului contemporan, Eugeniu Coşeriu“ (p. 57); „Remarcăm faptul că
într-o prelegere de la Iaşi, intitulată Filozofia limbajului, E. Coşeriu procedează asemănător [cu Xenopol,
n.n. – F.-T.O.]“ (p. 56, n. 191) etc. Pe lângă numele lui
Coşeriu, autorul tezei aduce în discuţie atunci când se
referă la concepţia lui Xenopol despre limbaj sau
limba literară, şi alte referinţe bibliografice în domeniu, cum ar fi Herder sau Humboldt, cu referire la concepţia despre limbaj, sau profesorii Ioan Oprea şi
Stelian Dumistrăcel, atunci când sunt aduse în discuţie
probleme specifice de istoria limbii române, cum ar fi,
de exemplu, cea a neologismelor.
Un aspect pe care doctorandul îl ia în discuţie
atunci când se opreşte asupra stilului şi discursului
istoriei este cel al metaforei/ analogiei în ştiinţă, scopul acestei analize fiind unul transparent, şi anume
acela de a urmări, în finalul lucrării, modalitatea în
care Xenopol va recurge la acest trop în propriile
scrieri cu caracter ştiinţific. Pentru început, autorul
tezei constată, pe urmele unor cercetători români precum Daniela Rovenţa-Frumuşani sau Ştefan
Avădanei, că, „dacă, până nu demult, metafora interesa îndeobşte retorica şi lingvistica, cercetările recente
au deplasat metafora în spaţiul epistemologic“ (p. 84).
În ceea ce ne priveşte, subscriem acestei opinii (sau,
mai degrabă, realităţi „de teren“ existente la această
oră în domeniul cercetării ştiinţifice), cu atât mai mult
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cu cât constatări similare făceam şi noi cu ceva timp în
urmă când analizam maniera în care metafora jocului,
de la variante mai restrânse, precum cea saussuriană a
limbajului ca joc de şah, până la unele de respiraţie
mai largă, cum ar fi cea desemnată prin sintagma
„ludus mundi“, a intrat în instrumentarul teoretic al
ştiinţelor actuale. De la sociologie sau biologie, până
la matematică sau economie (acestea din urmă prin
celebra teorie a jocurilor), întregul câmp epistemic
actual este traversat de propensiunea procesului de
teoretizare spre metaforic sau, mai precis, spre valenţele gnoseologice pe care cercetătorii i le descoperă
acum metaforei. Pentru a da un singur exemplu care să
susţină amploarea acestei turnuri epistemice în ştiinţa
actuală, este suficient să amintim, cel puţin pentru spaţiul românesc, de numele academicianului Marcus
Solomon, a cărui operă gravitează, cel puţin în ultima
sa parte, în jurul implicaţiei pe care metafora o are la
ora actuală în configurarea discursului sau chiar a universului ştiinţific.
Partea a doua a tezei de doctorat este dedicată analizei limbii şi stilului scrierilor istorice ale lui A.D.
Xenopol. Însă, înainte de a trece la punerea în practică
a acestui demers pur filologic, doctorandul nu uită să
prezinte, în finalul primei părţi, liniile principale ale
concepţiei lui Xenopol asupra scrierii textului ştiinţific/istoric, demers care îl va ajuta pe doctorand în formularea aprecierilor finale asupra tezei principale a
lucrării de doctorat. Pentru moment, reţinem doar
aspectul că reflecţiile istoricului ieşean asupra stilului
ce caracterizează discursul istoric pot fi ierarhizate pe
două nivele, şi anume cele privind scrierea ştiinţifică,
strict specializată altfel spus, a istoriei şi, respectiv,
cele privind scrierea didactică a acesteia, cu caracter
mai degrabă de vulgarizare a respectivei ştiinţe. Am
reţinut această clasificare pentru că ni se pare a fi relevantă pentru însăşi maniera în care istoricul ieşean a
înţeles să apeleze la cele două strategii discursive în
scrierea lucrărilor sale cu caracter istoric: fiind conştient de misiunea pe care, în calitate de istoric şi de
om al cetăţii, o avea în acele vremuri de consolidare a
conştiinţei naţionale, Xenopol a înţeles să subscrie
acestei misiuni şi să realizeze o a doua ediţie a Istoriei
sale – o „ediţie populară“ după cum o denumeşte autorul tezei de doctorat, în 12 volume, cu o largă circulaţie în epocă şi care a contribuit, aşa cum subliniază
istoricul Al. Zub, la crearea solidarităţii naţionale a
românilor (p. 13).
Analiza filologică pe care doctorandul o întreprinde asupra limbii şi stilului principalei opere istorice a
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lui Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, este
una structurată în mod clasic, şi anume pe niveluri de
limbă, şi tinde să fie, din punct de vedere al extensiei
factuale, o analiză exhaustivă, aşa cum acest aspect
este menţionat în unele contexte: „Precizăm că am
încercat să înregistrăm toate frazeologismele (în sens
larg), ca unităţi, şi nu ca ocurenţe [...], întrucât nu neam propus să realizăm un indice al acestora, ci un
inventar al unităţilor frazeologice stăpânite sau întrebuinţate de Xenopol“ (p. 165, n. 543). Câştig de cauză
îl vor avea nivelurile gramatical şi cel lexical (o altă
trăsătură clasică a acestui tip de analiză), acestea două
fiind cele mai în măsură să pună în evidenţă faptele de
limbă caracteristice unei opere/epoci. Fără a intra în
detaliile acestei analize pe care d[omnu]l Muscalu o
întreprinde cu o evidentă stăpânirea a cadrului teoretic
necesar şi a instrumentarului ştiinţific specific acestui
tip de demers filologic, menţionăm aici doar câteva
observaţii pe care le-am reţinut dintr-un mărturisit
impuls constructiv cu referire la lucrarea d[omnu]lui
Muscalu. O primă astfel de observaţie este generată de
următoarea remarcă a doctorandului: „În afară de pronumele personal dânsul (care în subdialectul moldovenesc nu are nicio nuanţă de politeţe), utilizat frecvent [...]“. Negarea totală a caracterului de pronume de
politeţe pentru forma pronominală dânsul în subdialectul moldovenesc este infirmată, însă, de studiile de
specialitate, unde întâlnim, cu referire la statutul acestui pronume, explicaţii precum: „Pronumele personal
el este simţit în prezenţa persoanei despre care se vorbeşte ca o formă mai puţin politicoasă şi de aceea, în
dorinţa de a fi respectuoşi, vorbitorii recurg la pronumele dânsul, dânsa: dînsu ştii di asta“ (Tratat de dialectologie românească, Craiova, 1984, p. 221).
Credem că ceea ce a vrut să specifice d[omnu]l
Muscalu în paragraful menţionat este faptul că pronumele dânsul, iniţial pronume personal de politeţe,
folosit, aşadar, cu referire la actanţii discursivi, şi-a
extins aria semantică în subdialectul moldovenesc şi
asupra inanimatelor, aşa cum reiese din exemple precum „nu pot scrii cu dânsu [cu stiloul]“ (Adrian
Turculeţ, Dialectologie română, Iaşi, 2002, p. 144).
Utilizând metoda clasică în astfel de analize, şi
anume aceea de „a raporta faza de limbă mai veche la
cea recentă“, pentru a înregistra „fapte lingvistice care
nu mai corespund normelor limbii române literare
actuale“ (p. 121), autorul lucrării face un inventar al
acestor forme lexicale sub titlul de „Termeni inactuali“, unde, printre termeni care caracterizau limba
literară a epocii şi care au devenit, între timp, inadec56

vaţi stilului ştiinţific, găsim menţionaţi şi unii precum
a aminti (‘a menţiona’): „Altă inscripţie aminteşte pe
tatăl şi pe mama cu nume dace“ (p. 133), antecesor
(‘predecesor’): „care tratat pusese cheia de boltă ce o
ridicaseră încă antecesorii săi“ (p. 134), neaoş (‘autentic’, ‘get-beget’): „trecea drept roman neaoş“ (p. 140)
etc. În ceea ce ne priveşte, credem că termenii mai sus
citaţi pot fi şi astăzi la fel de bine folosiţi în cadrul stilului caracteristic discursului istoric, fără a „leza“ cu
nimic ştiinţificitatea acestuia (dimpotrivă, la acest
rezultat s-ar ajunge, poate, dacă am folosi, de exemplu, get-beget pentru neaoş), cu atât mai mult cu cât
unii termeni, cum ar fi antecesor, sunt prezenţi în
lucrări recente cu caracter normativ dedicate limbii
române (DOOM, ediţia a II-a, 2005).
De o importanţă majoră pentru întreaga lucrare de
doctorat sunt notele de subsol cu care d[omnu]l
Muscalu însoţeşte un număr important dintre discuţiile
aferente unor „termeni inactuali“ analizaţi în teză.
Avem în aceste note o întreagă dialectică argumentativă pe care d[omnu]l Muscalu o construieşte cu o acribie şi o perseverenţă remarcabile şi care devine, odată
ce acest discurs (paralel, la nivel formal, însă eminamente complementar, la nivelul conţinutului) prinde
contur, o dovadă infailibilă a competenţei ştiinţifice a
autorului şi a profesionalismului cu care acesta abordează subiectul tratat. Urmărirea cu atenţie a acestui
joc între explicaţiile din text şi cele din note ni se pare
esenţială atât pentru a putea aprecia la adevărata sa
valoare analiza competentă pe care d[omnu]l Muscalu
o face, sub aspect lingvistic, operei lui Xenopol, cât şi
stadiul la care însăşi limba literară îl atinsese la acea
epocă. Legat de acest ultim aspect, este extrem de interesant de urmărit – iar analiza d[omnu]lui Muscalu ne
ajută substanţial în acest sens – maniera în care
Xenopol înţelegea să folosească termeni sinonimi,
însă cu provenienţă/formă diferite, chiar în aceeaşi
frază sau acelaşi paragraf, fapt ce-i dă autorului tezei
de doctorat ocazia formulării unor constatări/ analize
pertinente şi extrem de binevenite. Dăm în continuare
câteva astfel de exemple:
– dialectic (‘dialectal’): „În aceste de pe urmă ţări
deosebirile dialectice sunt de tot însemnate“//Notă:
„Puţin mai înainte, în acelaşi paragraf, Xenopol întrebuinţează de două ori şi adj. dialectal“ (p. 136);
– a sta (‘a consta’): „Importul trebuia să fi stătut
din arme, stofe mai scumpe...“//Notă: „Câteva rânduri
mai sus, Xenopol îl foloseşte şi pe a consta“ (p. 145);
– a adăoga: „Strabon şi Plinius adaogă că selaşii
din Piemont fiind supuşi...“//Notă: „În aceeaşi frază se
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foloseşte şi cealaltă variantă (a adăuga)“ (p. 155);
– origină: „numele patronimice de origină
elină“//Notă: „Totuşi, termenul origine (acceptat azi
de limba literară) este mai frecvent la Xenopol“
(p. 157);
– incursie: „se hotărăşte să pedepsească veşnicile
incursii ale sciţilor“//Notă: „Curios este că în fraza
anterioară este folosită varianta (literară azi) incursiune [...]. În evoluţia limbii române literare, în cazul
variantelor excursie – excursiune, s-a întâmplat tocmai
invers, cea dintâi formă fiind cea acceptată“ (p. 156)
etc.
Această tipologie a exemplelor reţinute şi analizate
de autorul lucrării nu face decât să scoată în evidenţă o
dată în plus un fapt constatat în lucrările de specialitate,
şi anume acela că, la epoca respectivă, limba română se
afla „într-o fază de stabilitate şi de unitate“, singurele
domenii în care mai apar oscilaţii (care vor fi, treptat,
eliminate) fiind cel fonetic şi morfologic (G. Ivănescu,
Istoria limbii române, Iaşi, 1980, p. 715). Din perspectiva acestei realităţi istorice (la care d[omnu]l Muscalu
aderă în bună măsură în concluziile lucrării, p. 221),
folosirea unor variante fonetice ale aceluiaşi termen în
cuprinsul unor paragrafe sau chiar fraze nu mai pare a
fi un lucru curios, ci doar unul care să confirme relativa
instabilitate normativă ce încă mai caracteriza limba
română literară a sfârşitului de secol XIX.
O atenţie aparte este acordată, în partea finală a
lucrării, stilului scrierilor istorice ale lui Xenopol, cu o
focalizare specială asupra metaforei, a cărei frecventă
utilizare, alături de cea a comparaţiei, este considerată
de autorul tezei de doctorat drept „cea mai frapantă
trăsătură a stilului ştiinţific xenopolian“ (p. 193).
Analiza acestor doi tropi este structurată în mod riguros, folosindu-se, ca suport faptic, o vastă bază de
texte/contexte excerptate atât din Istoria Românilor...,
cât şi dintr-o altă lucrare, şi anume Teoria lui Rösler.
Studii asupra stăruinţei românilor în Dacia Traiană,
urmărindu-se, astfel, „suplimentarea inventarului de
analogii“ (p. 198) cu scopul declarat de „a întări unele
constatări legate de permanenţa anumitor particularităţi de limbă şi de stil ale savantului“ (p. 29). Grila
interpretativă a dimensiunii metaforice probată de
opera lui Xenopol este construită în concordanţă cu
clasificarea aristotelică a obiectelor în matematice,
naturale şi culturale, obiecte care, divizate apoi în
„specii“ (triunghi, cerc, apă, pământ, animale, elemente de civilizaţie etc.), vor forma pilonii principali în
jurul cărora se va structura întreg efortul analitic al
autorului lucrării. O constatare pe care putem să o

facem parcurgând întreg inventarul de elemente
„cooptate“ de Xenopol în efortul de concretizare a travaliului său metaforic este aceea că analogiile utilizate
au un caracter general, în sensul că autorul nu intră în
zone prea specializate ale taxonomiei tripartite amintite mai sus, şi, în plus, un caracter comun în ceea ce priveşte semantismul acestora, dat de faptul că istoricul
se limitează la a utiliza termeni din vocabularul fundamental al limbii române, înscrişi în imaginarul colectiv comun al cititorului de cultură medie, lectura operelor sale neridicând probleme majore de
înţelegere/decriptare a mesajului (analogiile se construiesc în jurul unor termeni precum munte, apă, fluviu, furtună, leu, tigru, vultur, lăcustă etc.). Această
constatare nu face decât să ne întărească o convingere
proprie, la care, în parte, a ajuns şi d[omnu]l Muscalu
în partea de final a lucrării (p. 219), şi anume aceea a
existenţei unei dimensiuni didactice implicite a stilului
ştiinţific practicat de Xenopol, dimensiune înţeleasă ca
evitare a termenilor livreşti şi adaptare în permanenţă
la un cititor de formaţie intelectuală şi culturală medie.
Demersul exegetic pe care d[omnu]l Muscalu îl
întreprinde în lucrarea de faţă este unul amplu ca
structură şi ambiţios ca perspectivă iar instrumentarul
teoretic mobilizat în construcţia şi susţinerea argumentării este bine calibrat şi utilizat cu o evidentă maturitate ştiinţifică. Unul dintre principalele rezultate ale
conlucrării tuturor acestor factori este stilul prezentei
teze de doctorat – unul extrem de matur şi care se
impune cititorului încă de la primele pagini ale lucrării. Bogăţia conexiunilor teoretice pe care autorul
lucrării le face atât în partea de construcţie teoretică a
tezei, dar şi în partea de analiză filologică propriu-zisă
a materialului excerptat demonstrează, în primul rând,
o bună cunoaştere a bibliografiei de specialitate, dar şi
un apetit evident înspre problematizare epistemică.
În concluzie, suntem de părere că lucrarea Scrierea
istoriei în limba română: A.D. Xenopol, redactată de
d[omnu]l Neculai Muscalu, îndeplineşte pe deplin criteriile ştiinţifice specifice unei teze de doctorat şi recomandăm cu toată convingerea susţinerea acesteia în
şedinţă publică în vederea obţinerii titlului de doctor în
filologie de către autorul ei.
4 ianuarie 2013
Florin-Teodor Olariu
Notă
* Originalul acestui referat ştiinţific, inedit, se află în
arhiva Facultăţii de Litere a Universităţii „Alexandru Ion
RESTITUIRI
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MOLDOVA,
ACUM PESTE 250 DE ANI, VĂZUTĂ
DE UN SAVANT IEZUIT (IV)
Constantin BOSTAN
Cuza“ din Iaşi.

Cum, după 3 episoade, serialul arhivistului Grigore
N. Manu (1843-1903), dedicat „relațiunii unei călătorii
făcute în Moldova, la 1762, de părintele Iosif
Boscovich”, se oprește (în pofida mențiunii va urma și
fără vreo explicație ulterioară) în n-rul 7, oct. 1870, al
revistei Societatea pentru Învățătura Poporului
Român, înțelegem să răspundem curiozității firești a
cititorilor publicând ultima parte a însemnărilor savantului și literatului iezuit oferind selecțiuni apud un op
mai recent: Călători străini despre țările române, vol.
IX, București, Editura Academiei Române, 1997, pp.
452-489.
Probabil, e bine să ne reamintim și că Roger Joseph
Boscovich (1711-1787) se afla în suita lui Iacob
(James) Porter, fost ambasador englez la Înalta Poartă,
iar convoiul pornit din Constantinopol spre Polonia
(via Moldova), era format din două carete [trăsuri
închise] a patru locuri fiecare, trase de 6 cai (într-una
aflându-se soția ambasadorului și doi copii, de 4 și 2
ani), o trăsură de două locuri, trasă de 4 cai, un șir de
care pentru bagaje (trase în locurile mocirloase mai cu
seamă de boi), precum și caii destinați celor dornici să
se deplaseze călare.
Astfel configurat și îndeajuns de marcat de frecventele momente de orbecăială întru găsirea căilor și locurilor celor mai prielnice, convoiul se afla în seara zilei
de 2 iulie 1762 în zona vechii vetre a satului Scânteia
[astăzi, jud. Iași], în mare parte distrus prin frecventele
năvăliri străine:
„S-au trimis oameni ici și colo, prin pădurile învecinate, pentru a căuta vreun sat, căci sunt mai puțin la
vedere și îndemână, și – în sfârșit – ne-am îndreptat la
stânga, către unul din aceste sate, care era așezat în mijlocul unui codru frumos de copaci foarte înalți, în apropierea unui râu, unde am ajuns pe la 6 ¾. Satul era alcătuit din puține case, întrucâtva răzlețite unele de altele
și foarte sărăcăcioase. De aceea a fost întins cortul cel
mare pentru Excelențele Lor [familia ambasadorului] și
noi ne-am găzduit în unele din acele căsuțe, pe care le58

am găsit de altfel foarte curate. Am găsit de asemenea
și toate cele de trebuință pentru cină și pentru urmarea
călătoriei în ziua următoare.
Am făcut o plimbare foarte frumoasă pe un drum
larg tăiat prin acea pădure, unde se vedeau, pe amândouă părțile, nenumărați copaci nespus de frumoși, foarte
groși, înalți și drepți, și am întâlnit în cale multe vite
care se înapoiau acasă, noi admirând mărimea
neobișnuită a vitelor cornute care se află în toată
Moldova și care sunt tot atât de puternice pe cât sunt de
mari. Cum în ziua următoare trebuia să umblăm o mare
parte din drum printr-o pădure care este aproape de
netrecut când a plouat mult și are întotdeauna drumuri
foarte rele, s-a poruncit ca în dimineața următoare să
avem la îndemână un număr mare de boi de aceștia și
ne-am retras să cinăm și să dormim.
În dimineața zilei de 3 [iulie 1762], totul era gata și
am plecat spre Iași, la orele 10, cu caretele trase de boi;
dar comisarul nostru și domnul [Karl] Hübsch [diplomat polon la Înalta Poartă] au plecat mai înainte călare
și au mers până în oraș pentru a rândui găzduirea și primirea Domnului Ambasador, care, pe de altă parte, nu
voia să aducă nicio stingherire Domnului [Țării], nici
să fie primit cu vreun ceremonial, mulțumindu-se să
poată avea o găzduire bună – fie înăuntru, fie afară din
oraș.
După o jumătate de oră de călătorie, am dat de un
han, unde ne-am oprit câtva timp pentru a ne adăpa boii
într-un râuleț din apropiere. Am mers alte trei ceasuri
printr-o pădure foarte deasă și plină și ea de copacii cei
mai frumoși, unde am găsit drumurile destul de bune.
Am văzut într-un loc că drumul, destul de larg pentru
mai multe carete, este sprijinit și înălțat în aer de un dig
de pământ cărat aici, [dig] foarte înalt și lung ce trece
deasupra unei văi și care trebuie să fi costat foarte
scump. Am ajuns într-o poiană frumoasă, și înconjurată
din toate părțile de pădure, cu o fântână la stânga,
aproape de drum. Ne-am oprit aici un ceas și am prânzit.
Ni s-a spus că restul drumului era foarte bun, de
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aceea am trimis înapoi boii și am înhămat caii, dar
curând am fost foarte dezamăgiți. Când am intrat din
nou în pădure, am dat de drumuri mult mai rele decât
cele dinainte și am stat pe loc timp îndelungat, negăsind mijlocul de a face caii să meargă înainte și să tragă
caretele, chiar goale; [...] dar în sfârșit, după multă
bătaie de cap, am ieșit din acele noroaie îngrozitoare și,
nu mult după aceea, și din pădure; am găsit în curând
drumuri foarte frumoase, pe care am ieșit pe la ceasurile 4 ½ , în câmpia pe care se află orașul Iași, la o
depărtare de o milă italiană [circa 1,5 km], pe o cunună
de dealuri foarte puțin ridicate față de șes, într-o
așezare încântătoare”.
Călătorii noștri ajung astfel chiar în preajma palatului domnesc de vară de la Frumoasa, negociat de domnul Hübisch întru adăpostirea înalților oaspeți.
„Ajungând la Frumoasa1, am găsit acolo un palat
aproape cu totul nemobilat, domnii ne mai obișnuind să
se mai ducă pe acolo, dar mare și încăpător și cu geamurile încă întregi și cu mai multe sofale încă în ființă,
cu pernele lor și felurite scaune, aflându-se acolo o
familie ce are grijă de el și locuiește acolo pentru a-l
păzi. O mare împrejmuire de zid închide o curte mare,
cu grajduri și șoproane, palatul Principelui și, alături,
un alt palat mare pentru femei, ca și când ar fi fost făcut
pentru turci, și spre amândouă te urci pe o scară de piatră, care la palatul al doilea este foarte mare și în acest
palat sunt sculpturi aurite de preț. În cuprinsul aceleiași
împrejmuiri, înspre palatul al doilea se află o grădină
cu alei și pomi roditori, dar acum destul de părăsită.
Chiar la intrarea în palat este o sală mare având în
față, la ușă, o cameră mare, despărțită de ea cu balustradă și terminându-se cu ferestre mari ce ocupă toată
fațada și dau spre un lac artificial, care e mărginit de
dealurile pomenite. În toate direcțiile sunt camere, dintre care două, foarte mari, ies în afară, la fațadă, de o
parte și alta a ușii.
Lacul este format de o apă care izvorăște la poalele
acelor dealuri și este stăvilită de un zăgaz puternic și
mare, făcut din pari și pământ, având o lungime de
peste o jumătate de milă italiană. În mijlocul zăgazului
este o deschizătură cu un canal [probabil: lăptoc] care
duce apa la o moară alăturată. Lacul are pești și se
găsesc acolo și luntre pentru plimbare, dar în partea
dinspre apus este acum plin de papură și alte ierburi de
baltă, nefiind curățat de foarte mult timp. Acest palat a
fost clădit de Constantin Mavrocordat, care a fost de
mai multe ori în acest veac domn al Moldovei2, un bărbat de mari talente și vestit în acele părți”.
Ca un prolog al observațiilor directe și al însemnărilor prilejuite de cele patru zile ale șederii în Iași, celeCONVORBIRI LITERARE

brul călător ragusan inserează câteva file de prezentare
a unor aspecte geografice, politice și sociale ale
Moldovei, potrivit informațiilor furnizate de unul dintre marii boieri luminați ai țării, deținător al mai multor
mari moșii, trecut prin cele mai de seamă dregătorii și
lăsat sub semnul anonimatului de R.J. Boscovich:
„Moldova, după cum mi-a spus el, are o lungime de
120 de ceea ce ei numesc ceasuri, care mi se par a fi
cam de 3 mile italiene unul, și 80 în lățime, iar
populația ei este acum cam de 150.000 (!?) de oameni,
fără a socoti femeile și copiii.
Este un lucru prea bine cunoscut că în vechime șia avut domnii ei independenți, dar acum [perioada
domniilor fanariote] geme sub jugul tiraniei otomane.
Nu este guvernată direct de turci, dar atât acolo, cât și
în Țara Românească, Sultanul numește pe Domn, păstrându-și deplina putere de a-l mazili când vrea,chiar în
mijlocul anului și chiar și fără vreun alt motiv decât cel
dictat de propriul său capriciu și de interesul miniștrilor
săi. Este însă dator să numească un principe creștin,
lăsând deplină libertate religioasă și fără ca vreun turc
să poată exercita o funcție publică. De fapt, nu se află
turci așezați în țară, afară de neguțătorii care au acolo
dughene sau de cei care se duc și vin pentru negoțul lor.
Domnul ține, pe socoteala sa, o strajă turcească de zece
sau de cel mult cincisprezece ieniceri, sub ordinele
unui beșliu turc [cavalerist cu funcție de jandarm] bine
plătit, în toate localitățile mari ale țării, ca orașe și târguri, pentru a păstra buna rânduială printre acești
neguțători turci sau tătari, care se află în mare număr.
Domnul este ales dintre grecii supuși ai Porții, care
de la viața ce o duc ei la Constantinopol, aproape ca a
unor sclavi adevărați, trec dincoace la o putere suverană și la dregătorii de mare autoritate și profit. De aceea,
între ei duc un război crunt unii împotriva celorlalți,
câștigând în ascuns pe miniștrii turci cu sume uriașe de
bani, față de care este aproape o nimic toată ceea ce se
plătește legiuit Porții, fie pentru sultan, fie pentru
miniștri. De aceea, ei fac mari datorii – și acestea cu
dobânzi până la 20 și chiar 30%, ce trebuie acoperite
apoi cu silnicii și împilări de necrezut, care nu ajung de
cele mai multe ori; căci cum a fost numit Domnul și a
luat în stăpânire țara, se și pornesc, numaidecât, mii de
intrigi pentru a-l răsturna [...] și adeseori se întâmplă
că, după câteva luni sau după un an, Domnul să fie
mazilit, ba chiar surghiunit în vreo insulă a arhipelagului și chiar și băgat la închisoare pentru datorii”.
Tot în seara ajungerii convoiului la Frumoasa, a
sosit și dregătorul ce aducea lui Grigore Callimachi
(aflat, din vara precedentă, în prima sa domnie: 17611764) caftanul și celelalte daruri ale sultanului întru
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întărirea șederii sale pe tronul țării. Și astfel, în
dimineața următoare, Iosif [Joseph] Boscovich are
șansa (atât de profitabilă și pentru noi), de a urmări „în
direct” ceremonia desfășurată în preajma palatului de
acolo:
„Pe la ceasurile 10 dimineața am văzut cum ies din
oraș, pe ulița cea mare, o mulțime de oameni călări. Mam apropiat șchiopătând de livadă, căci starea piciorului meu se înrăutățise tot mai mult, și, când am ajuns la
capătul uliței celei mari, pe deal, la câțiva pași de un fel
de chioșc cu acoperișul sprijinit pe stâlpi de piatră care
se află la stradă, fiind făcut, cred, pentru a se putea
bucura cineva de priveliștea atât de frumoasă a câmpului și a orașului în perspectivă, am văzut două corturi
frumoase, unul rotund și celălalt dreptunghiular și deschis în întregime înspre oraș; în acel cort trebuia să se
facă ceremonia. De cealaltă parte a cortului se afla o
moviliță triunghiulară și în vârful ei un om îmbrăcat cu
niște canavale [țesături cu aspect de împletitură] de
cânepă murdare, dar pline de înflorituri, având o ramură mare în mână și făcând mii de gesturi cu brațele și
strigând în limba țării.
M-am apropiat de chioșc, unde am găsit câțiva
boieri cu care nu puteam vorbi, neștiind limba lor.
Priveliștea era măreață. Pe amândouă părțile uliței celei
mari, pe o lungime de o milă, stăteau două șiruri de
oameni călare, bine strânse și adunate, cu o mulțime de
steaguri frumoase ce fluturau, împărțite fiind între ei la
mici intervale. Pe mijloc, între aceste șiruri, venea
dinspre oraș o mare mulțime de oameni pedeștri și de
boieri călări cu Domnul însuși”.
Remarcat cu plăcere de unul dintre boierii greci,
savantul este invitat în cort, unde va avea parte curând
de un tratament deosebit de flatant:
„În timpul acesta, cortul s-a umplut de boieri și,
ceva mai înainte de venirea Domnului, a sosit fratele
său3 care, auzind că mă aflam acolo, mai în spate, mia spus să mă apropii, vorbindu-mi italienește și, sosind
puțin după aceea Domnul însuși și auzind numele meu,
m-a chemat lângă el și mi-a vorbit grecește4. Mi-a spus
că mă cunoaște încă dinainte din renume și că s-a bucurat mult când a auzit că voi trece prin Iași, că ținea să
văd bine toată acea ceremonie și că dorea apoi să vorbească câtva timp în particular cu mine, în palatul său.
A mai adăugat la aceste amabilități o dovadă mai
deosebită, punând să mi se aducă acolo, de față cu toți,
cafea, dulcețuri și apă parfumată după obiceiul turcesc,
care toate i se aduseseră numai lui și nu acelei mulțimi
a boierilor săi. Am rămas cu adevărat uimit și nu mă
așteptam deloc la asemenea amabilități într-o țară ca
aceasta, necrezând că situația de literat care, fără vreun

merit al meu, îmi e atribuită de cei care au bunăvoință
pentru mine (și pe care mi-o atribuie și publicul,
bizuindu-se pe ei), să contribuie la o primire atât de
distinsă, într-o țară a neștiinței și a barbariei”.
Firește, după eleganta și lăudabila curtoazie a domnitorului, înghițim mai greu acest „afront diplomatic”
al savantului obișnuit cu „risipa de știință și civilizație”
a Occidentului, dar, fapta fiind consumată, să-i urmărim în continuare mărturiile:
„Domnul ședea pe un divan frumos, iar fratele său
și toți ceilalți stăteau în picioare, afară de secretarul
pentru limba turcă, un turc care în colțul celălalt al
sofalei ședea pe marginea ei și afară de un altul, care
ședea la o parte, pe covor. După ce a sfârșit cu tratarea
cafelei, precum și cu dulcețurile, apa parfumată și parfumurile, Domnul s-a sculat și s-a îndreptat spre locul
unde era un caftan și o blană frumoasă ce-i fuseseră trimise de sultan și pe care le-a îmbrăcat și, primind firmanul de confirmare, l-a dus la frunte și la piept, apoi
s-a întors în cortul său, unde stând în picioare, i s-a citit
cu glas tare, de către secretarul turc, firmanul [...].
După citirea firmanului, i s-a adus un cal minunat,
cu un valtrap din cele mai bogate, împodobit în întregime cu broderii de aur, cu tacâmul [harnașamentul] nespus de frumos și bogat, dăruit de asemenea de sultan. A
mai venit în fața cortului și acel păcătos de pe movilă
cu ramura de copac și a început să sară bolborosind nu
știu ce; în acest timp, boierii s-au și înșirat pentru a
încăleca din nou și tot alaiul a intrat înapoi în oraș,
împreună cu mult popor și cu întreaga cavalerie, de pe
amândouă aripile. Eu am rămas să privesc de pe acea
mică movilă acea priveliște cu adevărat măreață și mam întors șchiopătând la palat”.
Curând, vom avea și impresii ale reputatului matematician, fizician, astronom, filosof, arhitect și poet din
cursul deplasărilor prin oraș și de la primirile ce i se
acordă de către tânărul domnitor...
Note:
1. Mănăstire ctitorită de hatmanul Melentie Balica în
anii 1586-1587.
2. Între 1730-1749, Constantin Mavrocordat a domnit
de 5 ori în Țara Românească și de 3 ori în Moldova.
3. Alexandru Callimachi, viitor domn al Moldovei în
anii 1795-1799.
4. Tălmaci le-a fost un boier cunoscător al limbilor
franceză și italiană, limbi pe care Boscovich se va convinge
că le cunoștea îndeajuns și domnitorul, care respecta însă
regula conversației oficiale în limba Curții.
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DIN DANIA CELOR
CARE NU MAI SUNT
Ion DRAGOMIR
Pe vremuri existau mai puține teorii umanitariste, mai puțini apostoli sărindăreni ai fericirii
cu sila – dar ceva mai multă omenie, frică de
Dumnezeu și dragoste de aproapele.
Istoria Epitropiei Sf. Spiridon – ca și a
Eforiei spitalelor civile și a Așezămintelor
brâncovenești – este cea mai grăitoare pildă
întru aceasta.
Ar trebui volume întregi spre a înșirui cu
amănuntul toată revărsarea de bunătate pe care
voievozii, boierii, negustorii și simplii particulari au îndreptat-o asupra acestor instituții de
netăgăduită folosință obștească.
În frumoasa și dulcea limbă străbună, iată –
de pildă – cum motivează Grigore Alexandru
Ghica Voievod un hrisov de donațiune și întărire
a Epitropiei Sf. Spiridon, arătându-ne în același
timp pioasa grijă care frământa creștinescul său
suflet:
„De vreme ce toate bunătățile fericirii
omenești de la Dumnezeu sunt, și de la dânsul se
învrednicesc toți a le avea cu îndestulare; pentru
aceea și fiește cine dator este fără cuvânt de pricinuire a răsplăti către Dumnezeu atâta cât cu
purtarea de grijă ce va avea către cei slabi și bolnavi, cu faceri de bine către cei neputincioși.
Fiindcă celelalte fapte razimă numai spre folosul
făcătorului, iar facerea de bine cu cât este mai
îndestulată, cu atât mai mult se lățește spre folosul celor ce o primesc de obștie...
... Deci, ca să nu se lipsească cinevași de acea
fericire (cerească), se cade, fiecare după putința
sa, să împlinească datoria mulțumirii către
Dumnezeu cu faceri de bine, Carele ca niște
daruri le primește și însutit răsplătește întru acest
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veac și întru cel viitoriu...”.
Aceasta era religia și morala străbunilor
noștri, însuflețirea din care au răsărit pe întinsul
țării salba nestimată a mănăstirilor și a celorlalte
cuvioase așezări.
Când a luat ființă Epitropia Sf. Spiridon, nu
se poate spune cu temeinicie.
D. Gh. Băileanu, doctor în drept, asistent universitar și director general al așezământului,
scrie astfel, într-una din broșurile pe care le
închină Epitropiei:
„În această materie (a predării), punctele
principale lipsesc. Primul hrisov domnesc care a
fost dat pentru a se face «spital la Mănăstirea
nouă, ce din nou s-a zidit aicea în orașul Iași», a
Sf. Spiridon, este al Domnitorului Moldovei
Constantin Cehan Racoviță, la 1 ianuarie 1757.
Cam aceasta ar fi data oficială a întemeierii sau
a recunoașterii legale a Epitropiei Sf. Spiridon”.
Totuși, se crede că întemeierea de fapt a
Epitropiei este mult mai veche.
Ceea ce nu poate face îndoială este că, la
început, Spiridonia se compunea dintr-o simplă
biserică, transformată cu timpul în mănăstire
(prima domnie a lui Const. G. Racoviță).
Autorul acestei pioase opere a fost biv-vel
Jignicerul St. Bosie, care – ne spune N.A.
Bogdan – „după construirea sfântului locaș, a
început clădirea și a spitalului din jurul bisericii,
lucrare ce l-a ruinat aproape pe Bosie, care ajunse apoi să ceară milă domniei și să obție ca ajutor Pârcălăbia de Soroca”.
Dacă citez toate aceste amănunte, este pentru
că în ele stă motivarea întregului regret pus de
Eminescu, în versul lui celebru:
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De-aste vremi se-nvredniciră cronicarii și
rapsozii...
Oricum, din ruina unui Bosie, din dărnicia și
sub oblăduirea voievozilor Const. M.G.
Racoviță, Ștefan Racoviță, C.G. Racoviță,
Gr.Al. Ghica, Alex. Mavrocordat și Const. A.
Ipsilanti, din mila prea vrednicilor boieri Ion
Cantacuzino, Iordache Episcopul Romanului,
Vas. Roset, Al.C. Moruzi și alții, Epitropia Sf.
Spiridon a ajuns, până în 1918, cea mai puternică și mai bogată instituție din Moldova.
În anul 1916, venitul proprietăților agricole
ale Epitropiei a fost de 1.500.000 lei aur (față de
4.561.000 lei aur pentru Eforia spitalelor civile
din Muntenia).
Prin reforma agrară din 1918, așezămintele
de obștească milostenie au fost crunt lovite. Cea
mai mare parte a averii lor a fost expropriată.
S-au luat, astfel, Epitropiei Sf. Spiridon
71.000 ha bunuri rurale (iar Eforiei 126.716 ha),
dându-i-se în schimb rentă de expropriere în
valoare de 110.547.569 lei (față de 309.506.078,
cât s-a dat Eforiei din Muntenia).
Ori, această sută și zece milioane de lei rentă
nu produce, din păcate, decât un venit neînsemnat, față de actuala putere de cumpărare a leului

și sarcinile mereu crescânde ale Epitropiei:
5.181.000 lei.
De bună seamă, cifrele reci nu spun toată
mizeria marilor noastre așezăminte spitalicești.
Milioanele pot fi îndestulătoare sau neîndestulătoare, după nevoile fiecăruia.
Ori, acele ale Epitropiei Sf. Spiridon sunt
mari, enorme.
În afară de spitalul central Sf. Spiridon din
Iași, cu 650 paturi, Epitropia mai întreține încă
14 spitale, institute medicale, servicii de puericultură, de maternitate, orfelinate, colonii maritime și altele.
De la Hârlău la Galați și de la Slănic la
Budachi, Epitropia își întinde binefacerile peste
întreaga Moldovă – fără să uităm îngrijirea a
douăsprezece biserici, mănăstiri și schituri.
Și mai sunt în sarcina sa cele 13 clinici medicale, unde tinerele vlăstare învață doftoricescul
meșteșug, și încă o puzderie de legate,
obligațiuni, pensii, ajutoare...
Multe, nespus de multe nevoi, care nu pot fi
înfrânte decât cu bani.
Și dacă la Epitropie suflet este mult, bani în
schimb nu-s mai deloc.
Iar vremile de altă dată, când un Bosie se
ruina întru obștescul bine, s-au dus și ele.
[„Universul”, An. 53, nr. 342, 11 dec. 1936, p. 12]
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P O E Z I E

Dorin N. URITESCU

Inele cu floarea de păpădie pe Rio Costa
Din două fire de păpădie făcute colac
Am meşteşugit inele cu cupele de floare.
Pe unul ţi l-am pus în deget, făcându-ţi pe plac,
Pe celălalt l-am prins la cămaşa de sărbătoare.
Trecusem premiaţi clasele primare.
Ţi-am luat mâna într-a mea strângându-ţi-o protector
Şi te-am condus pe Rio Costa, ca la o biserică.
În pantaloni scurţi, la pălărie cu tricolor,
Sub o îndemnare de pasiune iberică
Ţi-am răsfrânt gulerul de la bluza de-americă.
Sărutându-ţi vârful degetelor de la mânuţă,
Erai încântată de a gestului năstruşnicie
Şi convinsă că astfel te-am ales de drăguţă
Ai lăcrimat îmboldită de-o sinceră mândrie
Şi-am trăit copilăreşte a iubirii bucurie.
Acuma îmi reamintesc clipele frumoase petrecute
Ale iubirii de început, cu-n sărut şi-un inel de păpădie,
Inocenţa noastră, dând momentelor trecute
Farmecul inefabil al poveştilor din copilărie
Când le imaginam cu ochii proptiţi în bagdadie.
De la nuntă în fugă pe Rio Costa
Pedalam bicicleta pe „Drumul Ţării”,
Bătut cu macadam de pe vremea Terezei,
De la o văduvioară din cartierul gării
Al unui vechi şi cochet burg transilvan,
La care mă purta un crâncen alean,
Când am văzut vălul fluturând al miresei,
Purtat de o preamândră în iureş,
În toiul nopţii, venind dinspre Mureş.
............................................................
Nicio întrebare nu avea rost:
Că mirele care i-a fost impus era prost,
Rău, văduv bătrân, bădăran şi sordid
Sau era, ceea ce a şi fost, secretar de partid.
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............................................................
Am dezbrăcat-o de rochia de mireasă
Şi am îmbrăcat-o cu hainele mele de oraş
Pe care le aveam în sacoşă când plecam la aleasă
Şi dulce văduvioară, chemat pătimaş.
Astfel urcând-o pe bara de la bicicletă,
Devenisem la fuga miresei părtaş,
Dar nu-mi păsa de aşa etichetă.
Nu puteam nicicum să fiu laş,
Ba, eram încântat de situaţia rară,
Să pot ajuta pe frumoasa fugară.
...............................................................
Şi pe căi numai de mine ştiute
Am ajuns pe Rio Costa la Vadul cu Ciute
Şi în noaptea puternic străfulgerată
Cu glas rugător, întrerupt de suspine:
– Să nu mă dai nimănui, să mă ţi pentru tine.
Toamna
Pe Rio Costa-i toamnă, vijelioasă
Şi ne-am trezit că mergem cu toţii la şcoală
Făceam naveta cu trenul zilnic
Supus la această corvoadă silnic,
Fiind în clasa finală la liceu
Şi mă apucase o iubire bizară
Pentru frumoasa fată a şefului de gară,
Dintr-o localitate de pe traseu.
De pe poziţia incomodă de călător,
Ca să-mi fac cunoscut al meu dor,
M-am gândit la o soluţie extremă:
Când să plece trenul din staţie,
Să trag semnalul de alarmă, ca somaţie,
Şi să depun pe peron o crizantemă.
.....................................................
Gestul a fost imediat remarcat
Căci spre frumoasa inimii mele m-am înclinat,
Ceea ce a produs un mare scandal...
Pe navetişti i-a cuprins o veselie barbară.
Controlorul, după ce m-a amendat,
Mi-a şoptit că-i soţia şefului de gară!
Întâmplarea a avut grele urmări:
Reclamaţii la şcoală şi-ameninţări,
Plecam tare devreme cu bicicleta
Şi-ajungeam la lecţii foarte-obosit,
Că nu mai făceam cu trenul naveta,
De iubirea bizară m-am lecuit.
Şi de vestea asta izbit
De iubirea bizară m-am lecuit.
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Adrian VLADOMIR
melanholii de Marmará
sus în masivul Alatau
stă sterp un cuib de vulturi suri
şi O cadânele cum răspândeau
miresme şi zănatici nuri
termitele tăcute-şi iau
prinos de fluturi din păduri
şi O cadânele cu îşi jucau
mlădiile încheieturi
ci nu mai pot mereu să beau
stătute cuminecături
şi O cadânele cum şi-arătau
trandafirii călcâie din condúri
crăiasa
noapte
de noapte-mi apare
crăiasa din vise,
înaltă
şi nezâmbitoare,
cu pleoapele
întredeschise.
şi-mi vin
dinspre gura ei mută
(cu buzele pecetluite)
miresme de mirt
şi cucută
şi făgăduieli
nerostite.
oare
ce are
a-mi spune
mărita crăiasă,
cu ochii ei
negri-tăciune
şi trupul
ce umbră
nu lasă?
de vermibus
trecurăm prin vremi
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precum sfredele moi
neştiind care-i tu
care-s voi;
cândva traversarăm
chiar talpa desculţă
a sacrului rege Lycurg
– căci noi suntem viermii
cu creştetul vânăt
ce roadem prin leşul
bătrânului murg –
mai deunăzi umblându-i
prin tigvă găsirăm
un gând
şi vreo două visări
de pe când
se simţea îmboldit
să conceapă
întregi herghelii dimpreună
cu o prietenă iapă
– ce plăcere să rozi
din asemenea cuget
la cina de taină
de după amurg
pe când toată oastea
cu creştetul vânăt
se-nfruptă din carnea
bătrânului murg –
şi câte avânturi
în gâtul său putred
cu semne de lupte
cu alţi armăsari
şi câte nechezuri
în coardele-i rupte
şi câte nuanţe
de verde-ngropate
în beznele
globilor săi
oculari
şi toate acestea
prin noi
ni se scurg
– căci
în veci
viermui-vom doar noi
cei cu creştetul vânăt
acum scoborând
spre copita
bătrânului
murg –
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PASTEL
Întinsă pe nisip, simt cum trupul,
alcătuire de aer, devine
respirația unor plămâni cosmici.

Caliopia TOCALĂ

Lângă mine, descopăr zona secretă
unde oceanul și cerul se scurg
unul în altul, până la înlocuirea completă.
Mă ridic și, în locul meu, pe nisip
rămâne conturul vag al unei inimi.

MIZEZ PE VERDE
Mi-e frică de propria umbră,
fiindcă ar putea să rostească în orice clipă
cuvântul de grație care ucide.

ÎNTOARCEREA COSMOSULUI LA SINE
Pleci tu, floare a somnului,
lăsându-mă într-o baltă de sânge înzăpezit.
Desigur că e noaptea soarelui carnivor.

De aceea, mizez pe verde.

Și dacă pe noi ne abandonează somnul
și dacă frunzele înghit păsări
și dacă pe cai îi mănâncă iarba lor

Noaptea se furișează în mine prin călcâie,
iar eu calc nu pe lucruri, ci pe umbrele lor,
provocând misterioase combinații,
calc pe umbra unei pietre și
undeva o pasăre moare în aer,
calc pe umbra unui sâmbure și undeva
un copac se despică în două
și umbrele râd de spaimele mele,
de aceea mizez pe verde, pe verde.
A VEDEA PRIN LUCRURI
CA PRIN NIȘTE LENTILE
În acest somn scurt de la amiază,
sălbăticit de șerpi și păzit de ochi metafizici,
zeii, lipiți de frunze cărnoase,
alunecă visători spre ultima toamnă.
În acest somn scurt de la amiază
moartea se scurge din lucruri,
luând cu ea perfecțiunea lor.
În acest somn scurt de la amiază
cineva proclamă renunțarea la tragedie.
În acest somn scurt de la amiază
se vede prin lucruri ca prin niște lentile.
O, în acest somn scurt de la amiază
un sculptor mă urmărește,
pentru că a întrezărit în trupul meu
imaginea operei sale perfecte.
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e semn că întoarcerea cosmosului
la sine este aproape.
POEM
Sângele meu nu se poate să nu treacă
prin mai multe trupuri,
se hrănește cu unul, ca să-l învie pe celălalt,
îi smulge unuia inima,
ca să i-o dăruiască altuia,
și tot așa până nu se poate ști când.
Altfel nu s-ar putea explica
Trecerea nopții în zi.
TURNUL MORȚII VERZI
Eu vorbeam, vorbeam, nici eu nu mai știam de când,
și părul meu vorbea prin nu știu care gură,
el se trezea și adormea la loc și-n somn spunea:
e turnul morții verzi, afară, draga mea,
prelungă noapte e și iarnă pură
și niciun soare n-o să mai răsară,
curând o simfonie albastră o să-nceapă,
nimic nu va mai fi, nici dimineață și nici seară,
nici aer, nici pământ, nici foc, nici apă,
nimic din ce-ar putea să doară.
E-o profeție mincinoasă, îmi spusei,
și îmi venea să-l iau la palme,
dar simfonia cea albastră-și începu
curând acordurile calme.
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poate vorbi despre efortul
de a decoji timpul de mască
ascunzișuri de ființă
Vederea pătrunde dincolo de uși

Magdalena HĂRĂBOR

Laolaltă
Nu e mare lucru
de ţinut laolaltă imagini disparate cu tine
cu ceilalţi, cu el
poţi prinde în pioneze lumea
chipul lui la fereastră
în zâmbet larg să nu-ţi scape să nu se destrame
dominoul sentimentelor punct nevralgic
prima oară e mai greu
până te obişnuieşti cu respingerea
cu atingerile refuzate
ce poţi să construieşti din mărunţişuri?
faci câteva retuşuri frumoase
Lumea-i aşa... suspendată
între două bătăi ale inimii,
între patru culori ale anotimpurilor
Iubirea e invazivă
te cotropeşte şi te abandonează
lăsând în tine boală rară
frigul prin ceaţă hoinăreşte prin oase
într-un revers paradoxal
dimineaţa începe cu tine.
Treci prin vârste cu aripi întinse
Nicio pasăre nu piere din peisajul
acesta imortalizat în tine
așa clar și expresiv
Nicio frunză nu se-ndoaie-n vânt
În livada cu vișini timpul nu trece
Prin flori cântecul zboară către inima ta
Nestăpânită de ani
Nu poți ține minte ușile
culorile
câte se deschid înaintea ta
Doar o fereastră săpată în zidul invizibil

Scânteia care te-a ținut trează renaște
în piept de copil
Tăcerea complice dorinței vii...
Tu ești dorința
deschiderea
spre ce vrei să fii
n-ai încetat să repeți flacăra
e atât de aproape
lumina
încât o guști.
Scriu, rescriu rânduri
Şi ele tresar inocente
Nu ştiu unde am rămas
Sar...
Răsar din nimicuri stele, idei
Tărăgănând înţelesuri
Aţipesc sunetele uitând ce-am vrut să scriu
Literele muşcă spaţiile goale
Coboară în pagini universul mic de gândac
Adăpostită în toracele lui
Zăpada face minuni. în grădini.
dincolo de gratii e soarele
Răsăritul ca o sărbătoare
Cu silabe nerostite pe care le strângi în pumni
ca pe nişte fulgi
Paşii noştri răscolesc poezia.
***
Am visat... am crezut
braţele mele în jurul unui copac
îmbrăţişându-i foşnetul.
În grădină
dimineţi cu gânduri frumoase...
o pajişte verde pe şevaletul meu
salcia tânără se-apleacă înspre mine
până-n pământ ramuri mângâietoare
le împletesc în mine
în curând cunună
şi eu
pasăre cântătoare.
P O E Z I E
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P R O Z A

Vasile MOIȘ
„Copiii sunt mesaje vii pe care le trimitem
unor vremuri pe care nu le vom vedea”.
John W. Whitehead

Olga Paszka trăia o experienţă nouă, încercând
sentimente foarte contradictorii. Pe de-o parte se
bucura că va fi mamă, însă, pe de altă parte îi era
teamă de viitor. Soţul ei s-a bucurat sincer, când i-a
spus că este gravidă şi de atunci îi acorda o atenţie
cu totul specială. Îi aducea micul dejun la pat, ceea
ce nu făcuse niciodată înainte, nu o lăsa să ducă nici
o greutate şi, mai ales, o suna la telefon de câteva
zeci de ori pe zi. Noaptea, Olga se trezea de nenumărate ori din cauza unor vise ciudate şi, de fiecare
dată, soţul, grijuliu, o învelea şi o întreba dacă nu
doreşte să-i aducă ceva de băut sau de mâncat.
Uneori îi era milă de el, la gândul că ea poartă în
pântec copilul altui bărbat. Se trezea repede la realitate şi se bucura că va avea un copil de la Valeriu
Moraru. Nici nu se putea o răzbunare mai completă
pe familia care o despărţise de iubirea vieții ei. Când
îl întâlnise pe Valeriu în faţa sinagogii din Baia
Mare, n-a stat deloc pe gânduri, avusese o premoniţie, că dacă va face dragoste cu el, ca pe vremuri, va
rămâne gravidă. A luat această hotărâre dificilă după
îndelungi cumpăniri și frământări. Dumnezeu a
ascultat-o şi visul i s-a împlinit. S-au hotărât,
împreună cu soţul, să ascundă sarcina până când
aceasta va fi vizibilă, dorind să le facă o surpriză
rudelor şi prietenilor. Ardea, însă, de nerăbdare să-i
dea vestea cea mare lui Valeriu. Nu-l putea suna la
telefon, fiind convinsă că lui îi erau înregistrate toate
convorbirile telefonice şi voia să păstreze taina
numai pentru ei doi. Ştia că Valeriu avea mai mulţi
copii, cu diverse femei, ceea ce o deranjase cumplit.
Avusese impresia că o înşeală, că ar fi trebuit să-i
rămână fidel ei, până la moarte. Acum, când, la rândul ei, era gravidă cu Valeriu, parcă îl iertase pentru
toate femeile şi pentru toate aventurile.
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Într-o seară, la cină, Olga se întâlni în casa părinţilor săi cu familia fostului judecător Gheorghe
Burtea. Avu o strângere de inimă, când îl văzu pe
Burtea-junior, semăna la perfecţie cu Valeriu.
Surprinzându-i privirea, madam Burtea se umflă în
pene şi-i strecură printre dinţi, cu o vocea joasă, pentru a nu fi auzită de ceilalţi:
– Ce te holbezi aşa la el? Seamănă cu taică-său...
știi foarte bine cu cine! Tu ești stearpă, nu rămâi gravidă oricât ai fi călărită. Al meu este bătrân, are
sămânţa stricată, smântâna lui este searbădă, s-a
râncezit. De aceea am avut grijă să-mi fac un prunc
cu un bărbat pe pofta inimii mele. Vezi ce bine seamănă cu taică-său? Era convinsă că Olga ştia despre
bârfele care circulau prin oraş cu privire la adevăratul tată al fiului fostului judecător şi voia să-i înfigă,
fostei amante a lui Valeriu, un junghi în inimă.
Ekaterina era foarte mândră că fiul ei semăna cu
senatorul Valeriu Moraru și nu făcea nici un secret
din relațiile pe care le-au întreținut. În loc să se
supere, Olga surâse enigmatic .
– Tu ești o vacă bătrână și grasă, ai prins vițel cu
totul întâmplător, replică Olga, zâmbind sarcastic.
N-ar trebui să te bucuri prea mult, te aşteaptă ani
lungi de clisme, de șters la fund și de lipsuri trupeşti.
Nu-mi fac probleme pentru tine, compensezi lipsa
de bărbaţi băgând în gâltan tot ce-i comestibil, ai
ajuns ca o batoză. Mă mir cum încapi în maşină,
încurând va trebui să-ţi cumpere babalâcul de bărbatu-tău o salvare.
– Tot mai bine grasă, decât stearpă, nu se lăsă
mai prejos doamna Burtea. Crezi că dacă vorbeşti cu
mine ca o ţoapă, ca o ultimă otreapă, voi pleca de la
masă? Te înşeli, nu plec nicăieri, vreau să rămân să
te holbezi la ăla micuţ, să-ţi crape fierea în tine de
invidie. Uită-te la ochii lui, ştii cu cine seamănă! Tu
ai rămas stearpă, ca un rahat în ploaie, nici un bărbat
nu te mai bagă în seamă... Moraru și-a bătut joc de
tine, te-a folosit ca pe o saltea, nici măcar nu te-a
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însămânțat! N-ai contat deloc pentru el...
– Ce discutaţi voi acolo, în şoaptă, interveni
Burtea. Vorbiţi mai tare să auzim şi noi sau sunt
secrete?
– Treburi femeieşti, zâmbi cu gura până la urechi
doamna Burtea. I-am spus Olgăi ce minunat este să
fii mamă, să-ţi vezi odrasla cum creşte. Domnule
doctor, voi de ce nu faceţi copii, ce mai aşteptaţi?
– Nu se ştie niciodată de unde sare iepurele!
Soţul Olgăi îşi privi nevasta, cu un surâs
misterios.Toate la timpul lor! Nici nu bănuia nimeni
ce surpriză urmează!
– Eu voi face un prunc cu bărbatul meu, care este
tânăr şi viguros, nu-i voi pune coarne ca unui babalâc neputincios...
– Olga, ce vrei să spui? se supără Burtea. Te
referi la mine şi la soţia mea? Tu pleci urechea la
nebuna care mi-a fost nevastă şi mi-a mâncat sănătatea şi tinereţea? A umplut oraşul cu bârfe că tatăl
copilului meu ar fi Valeriu Moraru. Ce dobitoacă
tâmpită! De unde şi până unde să fie jidanul ăla
împuţit tatăl ăstuia mic? Nevastă-mea l-a cunoscut
în tinereţe, când era elevă de liceu, mi-a povestit
cum a fost sedusă de bagabont. Au întrerupt relațiile
înainte ca ea să meargă la facultate...
– Nu-ţi face probleme, interveni Paszka, le-a
sedus şi pe altele. Fetele astea tinerele nu au minte,
cred că tot ce zboară se mănâncă. Au impresia că un
filfizon, care-şi dă ochii peste cap şi le recită versuri
de Eminescu, este iubirea vieţii lor. Din fericire, îşi
dau repede seama că s-au înşelat. Pentru familiile
noastre neamul Morarilor a fost un adevărat blestem.
Pe nevastă-mea a păcălit-o Nicolae Moraru, unchiul
lui Valeriu. A fost atât de îndrăgostită de el, că ajuns
în pragul sinuciderii, când a fost abandonată.
– Abandonată pe dracu! De ce minţi, măi măgar
bătrân? se supără doamna Paszka. Nicolae Moraru
m-a iubit cu adevărat. M-ar fi luat de nevastă, dacă
nu-l arestau comuniştii. Era nu numai un bărbat fermecător şi bogat, dar avea experienţă cu femeile.
Care fată din Baia Mare nu l-ar fi iubit? Dacă nu-l
arestau comuniştii, nu ajungeai tu la mâna mea!
– Mare lucru! Paszka se simţea rănit în amorul
lui de mascul, de tată şi de om cu funcţii înalte. Nu
mă pricopseam cu o pacoste, cu o piază rea, pufăi
mânios. Toată viaţa am avut de tras din cauza ta. Văd
că nu l-ai uitat pe degeneratul ăsta de Moraru nici
acuma, la bătrâneţe. Dacă nu-l lua dracul, te-ai fi
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crăcit în faţa lui cu mare plăcere. Din păcate pentru
tine, acum ai burdihanul prea mare, nu-ţi ajungea
nici el la obiect...
– De ce o jigneşti pe mama? se răsti Olga la tatăl
său. De când mă ştiu ţi-ai bătut joc de ea. Nu crezi
că-i de ajuns? Nu crezi că toate au o limită? Ai ajuns
om bătrân şi fără minte! Olga se minună şi ea de
curajul pe care îl avea să-şi pună tatăl la punct. Îşi
aduse aminte de garsoniera verişoarei, unde l-a
înfruntat pentru prima dată, pe vremea când avea 18
ani şi se iubea cu Valeriu ca nişte disperaţi. Doamne,
ce vremuri!
– Hai, să terminăm cu certurile, interveni Burtea
împăciuitor. De fiecare dată când vine vorba de
familia Moraru, se lasă cu scandal, cu ceartă.
Olguţa, tu să nu-ţi faci probleme că nu ai copii! Cine
are să şi-i crească, cine nu să nu-i dorească, spune
un proverb românesc. Dacă ai prunci, ai necazuri pe
care nu le aveai altfel. Sunteţi tineri, nu trebuie să
pierdeţi speranţa... vei rămâne gravidă exact când nu
te aștepți, așa cm s-a întâmplat cu nevasta-mea.
Crezi că noi am sperat să mai avem copii, după
atâția ani?
– Ce cugetare filosofică adâncă, îl luă nevasta
peste picior pe Burtea. Parcă am fi în plină dilemă
existenţială, a fi sau a nu fi, cum spunea ... Balzac.
Femeia debită primul nume de scriitor străin, care-i
veni în minte, pentru a-i impresiona pe ceilalţi.
– Existenţialistă, se spune corect, nu se putu abţine Olga. A fi sau a nu fi este un vers din monologul
lui Hamlet, actul III, din piesa lui Shakespeare,
Hamlet. Și pentru ca lecția să fie completă, Olga
recită întreaga strofă:
„A fi sau a nu fi… Aceasta-i întrebarea.
Mai vrednic oare e să rabzi în cuget
a vitregiei praștii și săgeți, sau arma s-o ridici
asupra mării de griji, și să le curmi?
Să mori, să dormi… Atât.”
Vrei să te dai cultă, dar nimereşti alături de drum,
prin uluci.
– Are dreptate Olga, interveni Burtea, voi unguroaicele nu sunteţi tari la geografie, sunteţi mai bune
la făcut rântaş şi la umblat după...
– După ce măi şontorogule? Zi-i până la capăt!
După ce? Unguroaicele sunt cele mai bune gospodine din lume şi-şi respectă cu sfinţenie bărbaţii, dacă
au tot ce le trebuie acasă. Doamna Burtea era hotărâtă să-l tăvălească pe neputincios, însă acesta dădu
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speriat înapoi.
– Ai dreptate, dragă, te rog să mă ierţi! Nu degeaba m-am însurat eu cu tine. În plus mi-ai făcut şi o
mândreţe de copil, mânca-l-ar tata pe el de FătFrumos, ca să crape duşmanii mei! Când mă uit la
el, fac abstracție de toate mizeriile vieții, mă gâdesc
numai la viitorul lui.
– La moară toarnă foarte mulţi în coş, important
este cine ia sacul cu făină, de aceea la evrei mama
este cea mai importantă, filosofă Olga, citându-l pe
Valeriu Moraru. Mater semper certa est, pater semper incertus est! Rolul mamei este să-l nască pe
copil iar al tatălui să-l crească! Aşa că, nenea Burtea,
n-ar trebui să vă intereseze bârfele, cel mai important lucru este că aveţi un moştenitor sănătos, frumos şi inteligent. Ce contează cu cine seamănă? Pe
el nu l-a întrebat nimeni dacă vrea să se nască, alţii
sunt responsabili pentru concepţia lui. Cât despre
bârfe, gura lumii este slobodă...
– Ai vorbit ca un om matur, îmi place de tine,
recunoscu Burtea. Ai dreptate, nu trebuia să bag în
seamă bârfele, dar m-au deranjat foarte tare, când
este vorba de familia mea. Cu toate că eram convins
că este copilul meu, am făcut câteva analize ca să
şterg orice urmă de îndoială. Acum pot spune cu
mâna pe inimă că soţia mea nu a avut relaţii cu alţi
bărbaţi, de când suntem împreună şi asta îi deranjează foarte tare pe inamicii mei. Fosta nevastă s-ar fi
bucurat să mă cert cu Ekaterina, să ne despărţim şi
să revin la ea. Copilul ăsta este un dar de la
Dumnezeu, ne-a legat pentru totdeauna şi mă simt
foarte bine în postura de tată. Olguţa, la rândul tău
nu trebuie să fii supărată că nu te-ai măritat cu
Valeriu Moraru, ţi-o spun ca un părinte. Tatăl tău ţia vrut numai binele tău, când ţi-a interzis să te mai
vezi cu el. Uite, ai acum un soţ frumos, medic, care
te iubeşte, vă lipseşte numai un copil ca fericirea să
fie completă. Vreau să-ţi spun sincer, cu Moraru ai fi
fost foarte nefericită, ăsta îşi bate joc de toate femeile, aşa cum a făcut cu nepoată-mea, cu Emeşe.
– Ce mai face Emeşe, pe unde este? se interesă
doamna Paszka.
– Aici, în Baia Mare, răspunse Burtea supărat. A
sperat că Valeriu Moraru o va lua de soţie, dar s-a
înşelat amarnic. De când a ajuns senator nici măcar
nu o mai bagă în seamă. Amărâta asta l-a iubit ca o
nebună, însă a ajuns la concluzia că îmbătrâneşte
degeaba şi nu are nici un viitor alături de Moraru.
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Este foarte nehotărâtă, are posibilitatea să se mărite
cu un ungur şi să plece la Budapesta, însă ezită. Pe
de-o parte ar vrea să fie departe de Moraru, ca să-l
poată uita, pe de altă parte ar vrea să rămână la Baia
Mare, sperând că se va mărita cu acest nenorocit de
jidan. Oricât m-am certat cu ea, la începutul relaţiilor cu Moraru, nu m-a ascultat, parcă era hipnotizată
de criminalul ăsta, nu vedea nici un bărbat în afară
de el. Are asupra ei o putere de-a dreptul magică.
Discutăm ce discutăm şi iarăşi ne întoarcem la acelaşi subiect, vă propun să-l lăsăm dracului de corcitură nenorocită, acest Valeriu nu este nici român nici
evreu, a luat tot ceea ce este mai rău de la cele doua
naţii. Ceea ce mă nedumireşte pe mine este faptul că
s-a apropiat de domnul Ilie Ionescu. Janos, tu eşti în
relaţii foarte bune cu preşedintele, nu ai încercat săi deschizi ochii, să-l pui în temă ca să ştie cine este
Moraru Valeriu în realitate?
– Am încercat de mai multe ori să discut cu domnul Ionescu despre Valeriu Moraru, dar, de fiecare
dată a refuzat să accepte subiectul şi a schimbat
tema discuţiei. L-am întrebat şi pe fiul meu, pe
Mircea, care este tâlcul relaţiilor preşedintelui cu
Moraru? El crede că licheaua asta de Moraru îl are
pe Ionescu la mână cu ceva, pur şi simplu preşedintelui îi este frică de el, altfel nu se explică tupeul şi
neruşinarea de care dă dovadă în toate împrejurările
când şeful statului este de faţă. Dobitocul de şef al
securităţii din Baia Mare, Moricz, ştia ceva, dar a
ţinut pentru el, n-a vrut să-mi spună nimic, cu toate
că am insistat de multe ori. Parcă îi era frică şi lui.
În toiul evenimentelor din decembrie, înainte să dispară din Baia Mare, mi-a atras atenţia să ne ferim
toţi de răzbunarea criminalului Valeriu Moraru. A
apucat să-mi spună doar că individul este foarte
periculos, că este un ucigaș pregătit în străinătate săi elimine, la comandă, pe cei care comiteau acte de
terorism. Ce crezi tu, Valeriu Moraru l-a însoţit
întâmplător pe domnul Ionescu în Israel? Îl apreciez
totuși pe jidanul ăsta că l-a scăpat pe bietul fiu-meu
de o lepră, de una Angela. Jigodia asta a ajuns pe
mâinile lui Valeriu Moraru, pe vremea când erau
elevi la liceu, înainte să o nenorocească pe Olguța.
Mircea a aflat, s-a supărat și a rupt orice legătură cu
ea. Curva dracului, înainte să termine liceul, a făcut
un prunc cu un profesor de franceză, proaspăt absolvent de facultate, care a și luat-o de nevastă. Pruncul
este acum student, însă gurile rele spun că seamănă
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foarte bine cu jidanul.
– Mai lăsați-mă cu pruncii ăștia, se enervă
Burtea. Cine este Valeriu Moraru, taurul Băii Mari?
A lăsat toate femeile gravide? Toți copii care s-au
născut în orașul ăsta sunt bastarzii lui? Toate curvele
vor să se dea mari, după ce s-au tăvălit cu boschetarii, fără să știe care le-au lăsat borțoase, se dau
amantele lui Valeriu Moraru!
– Vorbești cu păcat, interveni doamna Paszka. Eu
o cunosc foarte bine pe Angela și pe familia ei. A
fost o fată cinstită, a ieșit cu Valeriu Moraru la film
de câteva ori, nimic serios. Mircea s-a supărat
degeaba, Angela este o fată foarte frumoasă, cu toate
că s-a îngrășat și ea, între timp, ca orice femeie. Eu
am discutat cu Mircea, n-a avut nici o relație cu
Angela, erau doi copii când au umblat împreună, iar
Valeriu Moraru era mai mic decât ei. Săraca fată, a
greșit și ea o singură dată cu profesorașul ăla, a
rămas gravidă și s-a măritat. Ce este rău în asta? Mi
se pare normal să te măriți cu bărbatul pe care-l
iubești. Angela are o căsnicie fericită, a terminat
facultatea și lucrează în învățământ, fiind colegă cu
soțul ei. Nu este corect să o bârfim numai pentru
faptul că Mircea i-a făcut curte, iar Valeriu Moraru
nu are nici un amestec în toată povestea asta, îl
învinuiți degeaba. Mama Angelei mi-a povestit că
Valeriu Moraru umbla în casa directorului liceului
Lazăr, Gavrilă Boloș, unde s-a întâlnit cu Angela și
cu părinții ei. Soții Boloș erau nașii de botez ai
Angelei. Eu am fost curioasă de ce s-a despărțit de
Mircea. M-am convins că Valeriu Moraru nu a avut
nici un amestec, era mai mic decât Angela și nu au
umblat împreună.
– Ați văzut copilul Angelei? Doamna Burtea era
curioasă dacă seamănă cu Moraru.
– L-am văzut doar când era mic, nu mi s-a părut
că seamănă cu Moraru, afară de faptul că era de
genul masculin. Și eu cred că este o legendă paternitatea lui Valeriu Moraru.
Olga asculta, absentă, în aparenţă, discuţia dintre
Burtea şi tatăl ei, având impresia că vorbesc despre
un personaj de film. Nu şi-l putea imagina pe
Valeriu pe post de Rambo, alergând prin nisipurile
Orientului Apropiat şi ucigându-i pe nişte amărăşteni, îmbrăcaţi cu cearşafuri. Îi venea să râdă, gândindu-se la o astfel de scenă. Ce departe era de
imaginea băiatului frumos, pe care l-a iubit din fragedă pruncie! După ce s-au reîntâlnit la liceul Lazăr,
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pe Olga o apucau emoţiile numai când îi auzea
numele lui Valeriu. Ce proastă a putut să fie, rupând
cu el orice relaţii timp de atâţia ani! N-a fost zi lăsată
de la Dumnezeu să nu se gândească la marea ei iubire. Seara, rămânea cu gândul la Valeriu până când
adormea. Deseori, visa noaptea că este în braţele lui,
că o mângâie şi fac dragoste. Se trezea, cel mai adesea, în pragul orgasmului, fără să reuşească să termine, motiv pentru care o apuca disperarea. Căsătoria
cu medicul nu a adus nici o schimbare, din contră,
frustrarea s-a accentuat și mai mult. Orice făcea
soțul ei nu se putea compara cu Valeriu, nemaivorbind de viața intimă. Cu toată delicatețea medicului,
asista nemișcată și indiferentă la împreunare, încercând să se gândească în altă parte. A încercat de
câteva ori să-și imagineze că este cu Valeriu, nu a
reușit și i s-a părut un sacrilegiu să-i compare pe cei
doi bărbați. Îi separa o prăpastie uriașă! Și-a dat
seama, încă odată, cât de mare a fost pierderea lui
Valeriu, când s-au reîntâlnit la el acasă. Totul a fost
un vis frumos, trăit aievea, de care își aducea aminte
cu mare plăcere și cu mare emoție. Dumnezeu este
mare, Dumnezeu este bun, poate se va îndura de ea
să-l mai rîntâlnească. O deranja, în mod vădit, orice
discuție legată de copiii prezumtivi ai lui Valeriu.
Chiar dacă acesta a tăgăduit că este tatăl fiului
Angelei și al Ekaterinei, Olga simțea un junghi în
inimă când își amintea de ei. De fiecare dată când ia întâlnit, i-a privit îndelung și avea impresia că
semănau cu Valeriu. Parcă-l vedea aievea pe acesta,
îmbrăcat doar într-un dres negru, cu picioarele
goale, cum alerga prin praful ulițelor din satul de
munte sau se bălăcea, împreună cu ceilelți copii de
seama lui, în apa râului, rece ca gheața. Era o fetiță
mică și firavă când s-au cunoscut, însă atunci s-a
aprins o scânteie în sufletul ei, devenită ulterior o
vâlvătaie mistuitoare. În momentul astral, acela al
întâlnirii din garsoniera verișoarei, când s-au iubit
prima dată, a fost sigură că vor rămâne împreună tot
restul vieții. Relația lor a fost atât de intensă, încât i
se părea imposibil de sfărâmat. Și totuși... Cât de
mult a greșit că nu l-a urmat pe Valeriu la București!
Acum ar fi fost soț și soție, înconjurați de o grămadă
de copii
Capitolul 3 din romanul În spatele ușilor deschise,
volumul V, Fatalitate și speranță, în pregătire pentru tipar.
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VISUL AMERICAN
Rodica BRETIN
– Poţi face orice, poţi fi oricine!
Russell Morgan vorbea despre Visul American.
Şi cinci sute de canadieni îl ascultau, vibrau, tropăiau pe loc la fiece cuvânt. Canadieni? În sală nu
erau decât imigranţi, cei mai mulţi tineri, care nu
ştiau pe ce drum să apuce.
Russell Morgan era dispus să aleagă pentru ei.
Apăruse în Dartmouth cu câţiva ani în urmă,
răspândindu-şi carisma ca pe o colonie ieftină. Un
comis-voiajor venit să vândă nu aspiratoare, ci iluzii. Discursurile sale îi convingeau, fascinau, entuziasmau doar pe dezmoşteniţii sorţii; şi pe naivi –
categorii incomparabil mai reduse în Nova Scotia
decât la vecinii din sud. Însă Morgan nu se considera doar politician, ci un cruciat, trimis de Unchiul
Sam să îi dezrobească pe canadieni din sclavia normalităţii, a decenţei... Să ai o pensie sigură, o educaţie solidă şi tratament medical gratuit? Aberant!
Să economiseşti un deceniu pentru o casă?
Frustrant, anost. Să nu îţi schimbi anual automobilul, televizorul? De ce, când le poţi avea pe toate cu
un credit? Băncile păstrau pentru fiecare un loz
câştigător – şi toţi puteau să capete tot ce visau...
Cum?
– Întinde mâna şi ia!
În sală, o mie de mâini-gheare au ţâşnit să
apuce, să înhaţe... orice, oricum. Odată intraţi în
jocul creditelor deveneau datori pe viaţă. Supuşi,
temători, urmându-şi orbeşte şeful, primarul, preşedintele. Masă amorfă de manevră pentru politicieni, pentru cei care aveau cu adevărat Puterea.
Unii ca Russell Morgan.
M-am înfiorat, deşi înăuntru era o căldură
înăbuşitoare. Dar nu... Eram în Canada, nu în
Germania lui Hitler. Ascultam o searbădă înşiruire
de sloganuri şi platitudini, unele de-a dreptul hilare: „Eşti ceea ce alegi să fii“ – chiar aşa?!
„Urmează-ţi instinctul“ – de ce nu talentul, vocaCONVORBIRI LITERARE

ţia? „În viaţă nu există locul doi. Numai învingători
şi învinşi“ – la asta, nu puteam să îl contrazic.
Morgan azvârlea fraze goale şi minciuni ca pe
nişte mingi de aur pe care ceilalţi se năpusteau să le
prindă, dând cap în cap. „Orice minciună ajunge
adevăr dacă este repetată suficient de mult“, ar fi
spus Goebbels.
În picioare, oamenii aplaudau, ovaţionau.
Pretutindeni, vedeam chipuri transfigurate, o legiune de convertiţi fanatici, cărora un miracol le
zdruncinase convingerile, schimbându-le radical
viziunea asupra lumii şi vieţii. Russell Morgan îi
hipnotizase şi acum îi trimitea, încolonaţi, să pună
în practică tot ce învăţaseră. Şi poate, mâine sau
peste câţiva ani, să-i aducă modesta ofrandă: votul.
Rămăsesem singura întreagă la minte de acolo?
Sau eu eram nebuna? Până şi Tania părea gata să
mărşăluiască spre Tărâmul Făgăduinţei. Era de
vină Rusia, unde crescuse în frică şi robie? Sau bărbatul care venea spre noi, cu un zâmbet de un
milion de dolari?
Quin. Denton Quin.
Tania ne-a prezentat şi am întins mâna – un gest
scurt, care nu invita la efuziuni. Gladiatorul lui
Morgan mi-a reţinut degetele doar atât cât era absolut necesar, într-un mesaj neechivoc – nu mă plăcea.
După care i-am întâlnit privirea: rece, calculată.
Iar în spatele ochilor de un cenuşiu tern, ca oţelul...
nu era nimic. Senzaţii, sentimente, amintiri? În
locul lor, un gol, o prăpastie, o absenţă. Vidul absolut, abisal, insondabil. Ce îl anima pe acest Quin în
afara muşchilor admiraţi de Tania?
Un freamăt nerăbdător a răscolit sala: venise
clipa comuniunii cu mulţimea, iar Quin şi-a reintrat
în rolul de cerber înainte ca stăpânul lui să fie
înconjurat, copleşit, asaltat. Fără dobermanii în
costume şi cu ochelari negri, publicul s-ar fi încăie71

rat pentru o strângere de mână, un autograf, un
cuvânt mobilizator, o atingere măcar. Fiecare voia
să îşi exprime adeziunea, entuziasmul, admiraţia,
devotamentul faţă de Marele Om.
Minoritatea neadaptaţilor din Dartmouth avea
să îl susţină pe Russell Morgan – o scandau în faţa
fotografilor şi cameramanilor pregătiţi să imortalizeze clipa pentru eternitate. Însă unul dintre ziarişti
părea să aibă dubii.
– Veţi candida împotriva doamnei McCluskey?
Gloria McCluskey: primar al oraşului înainte ca
Dartmouth, Halifax şi Bedford să devină o singură
metropolă, înghiţită la rându-i de Municipalitatea
Regională. Doamna McCluskey era adepta modului de viaţă canadian, pe când Morgan...
O cută i se adâncea între sprâncene, în contrast
cu zâmbetul larg, electoral. Tania m-a tras mai
aproape şi am urmat-o; cineva înota împotriva
curentului... Interesant. Câinii de pază aşteptau
cuvântul care să-i asmută şi aproape că auzeam
mârâitul întărâtat al lui Quin.
Ziaristul incomod tocmai enumera binefacerile
sistemului „Made in USA“:
– ... şomaj, falimente, familii alungate din casele lor confiscate de bănci. Record la criminalitate,
droguri, incultură, asigurări medicale doar pentru
cei cu bani, pensii private dispărute în neantul
Bursei... Ce s-a întâmplat cu Visul American? Nu
cumva a devenit realitate?!
Tăcere. Reporterii au închis microfoanele, mulţimea părea în pragul apoplexiei. Omul acela spunea adevăruri pe care nimeni nu le voia. Dar toţi îl
auziseră. Şi-acum? Se vor risipi care încotro, ruşinaţi, treziţi în sfârşit? Vor întoarce spatele şarlatanului, vânzătorului de minciuni sfruntate?
– Comunistule!!
Toţi au urlat cuvântul, deşi puţini ştiau exact se
înseamnă. Era însă insulta supremă, sentinţa definitivă în America şi ei îi intuiau un înţeles ascuns,
abject, abominabil. În loc să se încovoaie sub
acuză, ziaristul a zâmbit, amuzat. Însă cei din sală
nu aveau simţul umorului; şi nici răbdare. A urmat
un vuiet ca de furtună, o tălăzuire de trupuri – şi, o
clipă, am fost sigură că aveau să îl linşeze.
Dar Morgan veghea. Un semn discret şi oamenii lui au făcut zid în jurul blasfemiatorului, încasând cu stoicism ameninţări, vociferări furibunde,
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chiar şi câţiva ghionţi. Cum inconştientul deschisese iarăşi gura, bărbaţii în negru l-au apucat de
umeri, de braţe, scoţându-l din sală cu o eficienţă
care dovedea un antrenament îndelungat.
Busculada mă separase de Tania şi m-am pomenit îmbrâncită, împinsă, trasă de curenţii şi vortexurile ce agitau mulţimea. Din fericire, spre una dintre uşi... Afară era linişte, trotuarele pustii. Din prea
mult zel, „salvatorii“ îl azvârliseră pe incomod în
mijlocul străzii şi omul se ridica năucit, scuturându-se de praf şi de amintirea piesei tragi-comice în
care jucase rolul eroului indezirabil.
Nici el, nici eu n-am văzut automobilul decât
prea târziu. Un Cadillac venind meteoritic spre ziaristul care încremenise ca un cerb surprins în lumina farurilor. Iar şoferul n-avea intenţia să frâneze.
Mă întrebam încă de ce – când, o poartă de oţel s-a
închis brusc peste partea raţională a minţii mele.
Şi totul s-a petrecut în câteva secunde – dilatate
nefiresc, ca în secvenţele de film rulate cu încetinitorul. Volanul răsucindu-se singur spre dreapta,
uruitul sacadat al motorului, şuierul pneurilor
lăsând dâre late în asfalt... Uluirea devenită groază
de pe chipul şoferului, gura căscată – să urle, să îşi
blesteme soarta? Cadillacul s-a izbit de un zid, din
care a ricoşat, răsturnându-se. Bolidul devenise un
titirez gigantic, ce se rostogolea; o dată şi încă şi
încă... S-a oprit apoi, cu roţile gonind în gol, dar nu
mai era decât un morman de tăblărie stâlcită, mustind de benzină şi sânge.
Din sală, oamenii năvăleau, curioşi. Asta mi-a
adus primul gând raţional: văzuse cineva ce făcusem? Dar, în afară de ziaristul încă în şoc, de şoferul care nu va mai vorbi niciodată cu nimeni, strada
fusese pustie.
Sau...? Pe celălalt trotuar, Denton Quin – de
când era acolo? – nu privea fierăria contorsionată,
mulţimea ce se tălăzuia, hrănindu-şi foamea de
senzaţii.
Se uita la mine.
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GUSTUL ZĂPEZII
Iris A. KNIELING
Totul a început cu o ninsoare și viscolul nu
s-a mai oprit. Treceau lunile și soarele nu apărea
pe cer. Pământul era luminat doar de câmpiile
albe. Era așa de frig, încât nu ne încălzeam nici cu
toate pledurile peste noi. Aveam vizitatori tot mai
rar. Când poarta s-a înțepenit de tot, nici măcar
doctorii n-au mai venit. Ne aduceau mâncare
câteva asistente miloase. Eram așa de mulți că
abia dacă ajungea la jumătate dintre noi. Stăteam
unii în alții și cu toate păturile peste noi. Când
închideam ochii visam cum umblu prin livadă,
culeg din copac o piersică și o mănânc fără grabă.
Mă trezeam în mijlocul nopții și mă gândeam cum
soarele îmi încălzea pielea vara. După un timp,
cădeam într-un somn fără vise. Așa trecuse fiecare
noapte, până la cea în care Miruna mi-a luat din
senin mâna și a strâns-o cu putere. Restul dormeau. Urechile mi s-au aprins și m-am simțit ridicol. Nu am vorbit niciodată prea mult cu ea, deși
au fost luni întregi în care eram doar noi doi în
salon. Toți o știau că avea ceva la cap, care îi lăsa
doar trupul să îmbătrânească. Se uita la mine cu
ochii aproape albi și râdea fără zgomot. M-am
uitat la mâinile noastre. Erau așa de încrețite că de
abia mai deosebeai palmele de degete. Mi-a aranjat mai bine fesul pe cap și a adormit ghemuită
lângă mine. Au trecut vreo șase ani de când s-a
dus băbuța mea și eram sigur că nu mi-a mai
rămas decât să aștept moartea să vină după mine
la poarta casei din livadă. În afară de biata de ea,
n-am avut niciodată pe nimeni. Părinții i-au îngropat neamurile, când eram prea mic ca să îmi mai
aduc aminte și am crescut așa, din om în om. Nici
o mătușă nu mă ținea mai mult de jumătate de an.
Doar cu unchiul Gheorghe am stat mai mult. Era
om singur ca mine. Dar s-a îmbolnăvit la plămâni
și s-a dus și el. Pe Doina o știam dintotdeauna.
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Am cunoscut-o înainte să plec în armată și i-am
promis că am s-o iau de soție când mă întorc. Și
am luat-o. Din bordeiul care îmi rămăsese de la
unchiul Gheorghe, ea a făcut o casă adevărată cu
flori în ferestre și miros cald. Nu am vrut niciodată să plec de acolo, dar mi-au spus că e doar o formalitate și că mă voi întoarce înapoi peste câteva
săptămâni. Fiică-mea m-a sunat și mi-a promis că
va veni ea cu mașina să mă ia. Dar parcă am simțit
eu că nu aveau să fie doar câteva zile. Nimeni aici
nu vorbea despre cum era înainte. La început am
încercat să le povestesc, dar întorceau capul și se
prefăceau că n-aud. Când i-am strâns mâna
Mirunei parcă am simțit că am zis tot ce aveam pe
suflet. A doua zi a fost prima dimineață în câteva
luni în care nu a nins. Două raze de soare ne-au
luminat camera. Ne-am bucurat așa de mult.
Chiar dacă geamurile erau încă înghețate, voiam
să simțim măcar puțin aerul de dimineață. Ne-am
îmbrăcat greoi și ne-am strecurat afară din salon.
Holurile erau pustii, cu ușile celorlalte saloane
larg deschise. Cu coada ochiului îi vedeam cum
zăceau în paturi. Unii dintre ei dormeau la un loc,
dar cei mai mulți tremurau în paturile lor. Câțiva
și-au ridicat capetele acoperite cu fesuri groase.
Erau galbeni, cu pielea zbârcită și ochii tulburi de
la foame. Am coborât în grabă scările mari.
Miruna se ținea de brațul meu și râdea fără zgomot. Ușile mari de la intrare erau înțepenite. Eu
cu Gheorghe le-am împins până le-am urnit din
loc. Zăpada strălucea. Am rămas în ușă. Nu avea
ghete. Am adus scaune și le-am așezat acolo, sub
acoperiș. Ascultam pădurea. Așteptam să vedem
pe șosea o mașină. Era pustiu. Nu era niciun zgomot, afară de vânt și de crengile copacilor care se
loveau unele de celelalte. Când ajunsesem aici ne
luaseră tot și ne-au zis că nu avem voie să bem
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sau să fumăm. Mi-a părut rău de fumat, deși n-am
fost niciodată fumător, mă deprinsesem din armată să pufăi oleacă la răsărit și înainte să mă culc.
Eram încă copil pe atunci și, ca toțibăieții de vârsta mea, deprindeam imediat obiceiurile celor mai
mari ca mine. Era unu înalt, cu burta rotundă și
câteva fire de păr alb, care avea obiceiul să se trezească nainte să se lumineze de ziuă și să umble
singur pe câmpuri, iar când începea să răsară soarele, stingea ultima țigară și se întorcea fără grabă
în tabără. Mă uitam la el pentru că-mi îmi plăcea
felul lui apăsat de a merge, cu spatele drept, dar cu
capul puțin plecat, cu fruntea încrețită și țigara
între buze, de parcă mereu se gândea la ceva
important. Am fumat din pachetul pe care
Gheorghe îl ținuse ascuns. Ne-am sprijinit de
tocul de la ușă. Ne-am aprins țigările. El nu vorbea mult. Era uscățiv, cu umerii lăsați și râdea de
parcă izbucnea în plâns. Stăteam unul lângă altul
și ne uitam înainte. Era mai mic decât mine cu
câțiva ani. Îl ridicaseră de acasă. Nu povestea
nimic, dar se știa că nevasta și copiii îl lăsaseră de
capul lui. Acum câțiva ani, când încă mai veneau
să mă vadă, așa de tare se înfuria săracul. Mă
supăram pe dânsul, dar după ce n-a mai venit nici
la mine nimenea am înțeles. Zicea el că are un
frate mai mare, care vine să îl vadă în secret și îi
lasă haine noi și bomboane mentolate. Dar nu
avea nimic. O asistentă îi dădea papuci și pijamale noi când i se rupeau cele vechi. Din depărtare
începuseră să răsune clopotele. Și-au făcut toți
cruce. Nu am fost niciodată credincios sau necredincios, dar mereu am ținut toate sărbătorile pentru că îi făcea plăcere Doiniței. Nu disprețuiam
biserica, dar nici nu o îndrăgeam. După ce s-a dus
ea, m-am mai dus la slujbe, cum făcusem mereu
decât ne căsătorisem, dar într-o dimineață am
rămas în livadă și nu mi-a mai venit să mă duc. De
sub caisul în floare, auzeam clopotele, ascultam
ce frumos cântau păsărelele în copaci și parcă o
simțeam și pe dânsa lângă mine. Mi-am lăsat
mâna larg deschisă lângă mine și am închis ochii.
Din dreapta mea am simțit cum Gheorghe se uita
lung la mine.
– Tu ce nu-ți faci cruce?
– Iaca că-mi fac.
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Am făcut cruce. Soarele îmi încălzea vârfurile
degetelor de la picioare. Îi auzeam cum vorbeau
între ei, dar nu înțelegeam nimic. Am luat-o de-a
lungul holului în dreapta. Pe acolo era spitalul
vechi. Se zicea că era locul unde îi duceau pe cei
care nu mai aveau multe zile. Niciodată nu văzusem cum îi mutau. Erau ferestre din cele vechi,
vopsite într-un verde albăstrui, prin care intra vântul. Vopseaua albă, lucioasă se jupea de pe pereți.
Am încercat câteva uși, dar erau mai toate încuiate, afară de una singură. Am intrat într-o cameră
plină cu dosare de sus până jos. În mijloc era un
birou, cu un singur scaun. Pe masă erau patru
cești cu cafea întărită la fund și o scrumieră plină
cu mucuri de țigară. Camera nu avea ferestre.
Acolo era mai cald ca în salonul nostru. I-am chemat pe ceilalți. Au intrat înăuntru și am închis ușa.
Așa de bine era că ne-am dat jos hainele groase și
am rămas în pijamale. Miruna și Ana frunzăreau
dosarele. Gheorghe se pusese turcește lângă mine
și fumam. Maria s-a dat mai într-o parte de noi și
și-a aranjat baticul pe cap. Nu voiam să mă mai
uit la părul ei cernit, dar nu îmi puteam desprinde
privirea. Săraca suferea cel mai mult dintre toți.
Pe ea o vizitaseră copiii și nepoții aproape în fiecare zi. Îi aduceau sacoșe cu tot felul de bunătăți
și cărți. Înainte să dormim la un loc, o vedeam
cum stătea trează și citea în șoaptă până când
aproape răsărea soarele. Îi aștepta în fiecare zi și
se temea să meargă la baie, ca nu cumva să îi
scape. Își trăgea baticul pe cap și tot cu ochii la
ușă era. Când își așeza părul sub batic i-am văzut
mâinile pentru prima oară. Avea unghiile de la
mâna dreaptă înegrite la fel ca ale femeii de la
care încercasem să iau vaca. O și vedeam pe baba
aia urcată, cu gura larg deschisă, strigându-mi
ceva într-o limbă ciudată. Se ținea strâns cu mâinile slăbănoage de gâtul vacii care păștea nepăsătoare printre strigătele ei și fumul greu de praf de
pușcă. Trăgeam de sfoară și mi-au căzut ochii pe
mâna ei stângă, avea unghiile de sus până jos așa
de negre că m-am spăimântat. Biata de ea s-a
rușinat și-a dat să își ascundă mâna aceea, dar a
slăbit strânsoarea și-am reușit să iau vaca. S-a
prăvălit femeia cu totul pe jos. N-am mai îndrăznit să mă uit la dânsa. Am dat să plec, dar am
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văzut ochii aceia mici și umezi, care urmăriseră
totul, ascunși după scaunul din cerdac. Făcusem
câțiva pași prin camera înghesuită, când am dat de
un radio. Nu auzisem nimic de lumea de afară de
câteva luni bune. Eram cu toții nerăbdători să
știm. Gheorghe a reușit să îl repare. Am ascultat
știrile în tăcere. Maria plângea încetișor. Cu spatele la ceilalți și cu capetele plecate în pământ,
auzeam vocea caldă ca dintr-un coșmar. Au
anunțat program muzical ș-am dat să-l închid.
Miruna mi-a oprit mâna. Toți ne uitam la ea. Era
indecentă muzica după tot ce auzisem. Maria a
dat să plece, dar atunci a început. Știam cu toții
acel cântec. Fiecare dintre noi dansase pe el la
nunta sa și îl fredonase după prima noapte de dragoste. Îmi aduceam aminte de o noapte departe de
casă, în care dormisem sub cerul liber și erau
multe stele, iar eu cântam ușor cu gândul la
Doinița mea. În camera fără ferestre, răsunau versurile pe care toți le știam pe de rost. I-am luat
mâna Mirunei și am dansat în întuneric, printre
foile căzute pe jos. Gheorghe fuma cu capul în
pământ. Maria și Ana se legănau ușor, fără să-și
dea seama. Ne simțeam respirațiile, dar eram
departe unii de ceilalți. Chipurile ni se schimbau
și eram aruncați prin toate părțile lumii. După
ultimele acorduri, ne-am așezat jos în liniște. Nu
aveam ce să ne povestim, fiindcă știam deja ce va
spune celălalt. Închideam ochii și vedeam câmpul
pustiit, unde ascuns ca o cârtiță, alături de oameni
cărora le uitasem fețele, m-am uitat la cer și m-am
înspăimântat, fiindcă totul rămăsese neschimbat.
Am rămas acolo. Adusesem de sus pledurile și
închisesem ușa. Adormiseră cu toții aproape imediat. Nu reușeam să dorm. Am început să citesc
dosarele. Mi-am dat seama ce erau și peste ce mă
pregătisem să adorm. Voiam să mă mișc și mi se
părea că orice zgomot din jurul meu însemna
ceva. M-am ridicat și am deschis grăbit ușa.
Miruna a venit după mine. Pe coridoarele întunecate răsunau gemetele celor din saloane. Viscolul
de afară se izbea în ferestre. Ea se ținea strâns de
brațul meu. Ne-am șezat pe scaunele din fața
ușilor închise. Din toate părțile începeau coridoare lungi și întunecate. Zăpada de afară lumina
doar jumătate din chipul Mirunei. Azi e Învierea.

Încetasem demult să mai număr zilele, dar
Învierea avea ceva altfel. Mi-amintea cum mergeam cu moșu la biserica din sat și stăteam sus în
cerdac, unde mirosea a brad și a zăpadă. Oamenii
începeau să cânte și bezna se făcea lumină.
Plecam cu moșul spre casă, când aproape se lumina de ziuă și aveam degetele de la picioare
înghețate, dar palmele fierbinți. Printre gemetele
celor din saloane a început să se audă timid un
glas cântând. L-au urmat alții, la fel de încet și
răgușit. Apoi s-au stins. Simțeam lemnul tare al
scaunul pe spate. Mi-am aprins o țigară. Cu ochii
închiși mi-am amintit de diminețile de vară în
care ne așezam amândoi în grădină și lăsam soarele să ne încălzească obrajii, fără să ne spuneam
nimic. Abia culesesem din copac o piersică moale
și mâncam din ea. Zeama ei dulce îmi cădea pe
cămasă și îi șimțeam puful pe buze. Vedeam
venind spre mine, din depărtare, o siluetă îmbrăcată într-un alb foarte strălucitor, inima îmi bătea
de stătea să-mi sară din piept. Am dat să mă
întorc spre Doinița, dar ea nu mai era acolo. Se
apropia tot mai mult de mine și m-am temut că
albul acela mă va orbi. Îl vedeam tot mai aproape,
iar lumina sa îmi ardea ochii. Am luat- o la fugă.
M-am trezit în holul întunecat, cu picioarele
înghețate. Era liniște. Nu se mai auzeau nici
măcar gemetele bolnavilor. Scaunul Mirunei era
gol. Nu îmi mai puteam aduce aminte care era
coridorul de unde venisem. Am deschis ușile larg
și zăpada moale mi-a căzut peste degetele de la
picioare. Vântul rece îmi lipea pe mine hainele
umede. Copacii argintii se ciocneau unii de alții.
Din depărtare se vedeau luminile orașului. Am
păși afară. Piciorul mi se afunda în nămeți până la
pulpă. Simțeam mirosul rece al pădurii. Era o
noapte fără stele. Simțeam sub tălpi cum mă
înțepau ace. Mă afundasem printre copaci așa de
mult că nu mai vedeam aproape nimic. Am început să fug în beznă. Alergam și mă înțepau ace
până sus la pulpe. Simțeam c-am să rămân fără
aer. Nu mai știam unde mă duc. M-am oprit să îmi
trag sufletul. M-am sprijinit de unul dintre copacii
argintii ș-am văzut ceva mai alb decât zăpada care
venea încet spre mine.
P R O Z Ă
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Cristian LIVESCU

CRITICA POEZIEI

„Vei afla că este o povară/ Pe nedrept
pătimită”
Surpriză plăcută produce noua carte de
poeme semnată de Gheorghe Gh. Bostaca,
Arondisment 2020 (Editura 24:ore, Iaşi,
2021), din cel puţin două motive: tonalitatea unitară, statornică a discursului, dar mai
ales exigenţa cu care e dispus materialul
liric, rezultat integral din traversarea anului
afurisit al pandemiei. O temă dificil de
abordat, din cauza prea multelor mistere şi
grozăvii care au însoţit mult timp suferinţa
umană, la scară mondială. Pe de altă parte,
memoria ştie să se conserve, cel mai adesea
acutele coşmarului se vor uitate cât mai
repede cu putinţă, nu neapărat întărite, întipărite
definitiv. Altfel spus, avem de-a face cu un document uman, între atâtea altele, notând cu fervoare,
sub apăsarea unui „ego sublimat”, tot ceea ce se
poate întâmpla sub imperiul neliniştii, al fricii, al
ororii fără egal în faţa ameninţării cu pustiul.
Cartea îşi are un scenariu al ei, în care importantă
nu e fapta imaginii, ci secvenţa, instantul imediat,
trăit direct, pe viu, integrabil unei drame a banalului morbid. De aceea, e de urmărit aici condiţia de
spectator, de martor care consemnează fidel frisonul emoţional: „Meridian după meridian/ Maladia
cotropeşte planeta/ Şi o spaimă/ Aproape isterică/
Răvăşeşte fiinţa/ Ce aşteaptă/ Reîntoarcerea păcii
pierdute” (Calvarul). Spaţiul intimităţii îşi schimbă abia perceptibil indicele meditativ, în scrâşnetul nemilos al clipei trecătoare: „În fiecare dimineaţă/ Zi de zi/ La cinci şi jumătate/ Ceasul deşteptător sună/ Să mă anunţe că respir/ Deşi cu
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greutate,/ Căci anii apasă,/ Nemilos, chinuindumă/ Cu toate durerile/ Cu toată singurătatea,/ Mă
ridic ştiind/ Că astăzi/ Va fi cea mai frumoasă zi/
Din ceea ce eu pot să mai aştept” (Reper).
Deodată lumea a devenit ostilă, în vrăjmăşie cu
omul precar, fragil, plecat de-acasă speriat, pe
valul cotidian, arborând masca umilinţei:
„Înainte/ De a ieşi din casă/ Îmi pun mască/ De loc
prietenoasă/ Afară un duşman mă aşteaptă/ Nu-l
văd/ Nu-l ştiu pe unde circulă/ Şi cu el să mă
înfrunt/ Sigur nu vreau/ Nu mă cred mai puternic.../ Înainte de toate/ Respir deci exist”
(Supunere). Tabloul citadin apare ca o scenă
goală, în seama umbrelor: „Pe străzi/ Într-o
pustietate/ Şi nelinişte copleşitoare/ Bătrânii/
Circulă cu Declaraţii pe propria răspundere/ Întro clătinată speranţă/ Chinuiţi de întrebări/ Câte un
copilaş,/ Purtător de abstracţie/ Îndestulează/
Acest peisaj dezarmant” (Aprilie) Măştile de pe
feţele celor din jur întăresc impresia de balet
absurd: „Pe o pasageră scenă/ Peste chipuri/ (Gură
şi nas)/ Nedorit sosite/ Măşti/ Ne distanţează/ Întrun pustiu.../ Rămâne să mă bucur/ De orice petic
de speranţă/ De orice respiraţie/ Ce făptuieşte profund...” (Scena).
Sentimentul dominant e unul de vid, de solitudine forţată, de absenţă: „Sunt singur/ Cu tot timpul din mine/ Cu tot ce am adunat/ Căci totdeauna/ Cu mine eu am purtat/ Tot ce am...” (Cercul).
Originalitatea acestui demers nu e de nuanţă sau
de limbaj, ci stă în modalitatea calmă, frustă, a
parcurgerii universului deriziunii, uniform şi
încremenit în efemer, astfel notificat, ca într-un
jurnal de bord al plutirii pe oceanul de nisip sau în
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registrul impersonal al calvarului. Este vremea
umbrelor, ne previne Bostaca, a întunecimii pline
de primejdii: „În vremuri pandemice/ Să te ciocneşti cu oamenii/ Este ca şi cum/ Te-ai infecta cu
stafii/ Cărora nimic nu le mai aparţine/ Şi astfel/
Te poţi atinge/ Doar de propria-ţi făptură”
(Apocalipsă). Discursul sacadat, eliptic, duce cu
el semnele caducităţii. De la Bacovia provine
deprins efectul simplităţii austere, cu succes
expresiv garantat în transcrierea disperării:
„Ziduri. Porţi. Ferestre/ Închise/ Zâmbete îngheţate/ Rătăcite-n oceane,/ Deşert/ Văzduh/ Peste tot
şi niciunde/ Cuvinte golite de sens./ Sunt singur/
Tot mai pustiu/ Având doar lumina/ Pentru a păşi
în cerc...” (Exerciţiu). Tot efortul textual nu face
decât să înregistreze atent, conştiincios, cifrul
limitelor aşternute în spaţiu: „Pot să circul/
Zvonurile se amestecă/ Pluteşte o teamă/ Ştirile la
ore stabilite/ Evaluează situaţia/ Nimic nu e sigur./
Continui să mă mişc/ Zi de zi/ Făr’ să ies/ Din permisele limitări/ Uneori începe să-mi fie frică/
Neştiind cui aparţin...” (Carusel).
„Am ajuns ca umbrele/ Neputinciosului eu/ Să
le privesc pe furiş”
Nu cu mult timp în urmă, remarcam în rubrica
noastră iniţiativa inspirată a unei scriitoare din
generaţia nouăzecistă, care trăieşte în Anglia, este
vorba de Ioana Baetica Morpurgo, realizatoarea –
în vara anului trecut – a unui experiment literar
ingenios: un lung poem, în format renga, angajând o sută de poeţi din toată lumea (!), invitaţi să
scrie fiecare câte un poem în formă fixă pe tema
izolării, a singurătăţii, a fricii de moarte, din vremea pandemiei. Cum s-ar spune, o poezie trăită şi
scrisă în stare de claustrare, de însingurare forţată.
Lanţul de mărturii astfel întocmit a primit numele
de Particule aerogene (publicat în revista
„Observator cultural”). Poemul acesta gigant,
conceput în modalitate fragmentar-compilativă,
oferea o imagine in vivo asupra conştiinţei (încă)
treze a poeziei în lumea de azi, a dorinţei de
comunicare, prin vocea lirică, a acelor adevăruri
existenţiale trăite anxios în perioade de criză
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acută. Cuvintele uzuale. de întreţinere a metaforei
singurătăţii şi claustrării în textul poemului erau:
păsări (şoim, koel, uliu, mierlă, porumbel), ca
nostalgie a zborului, a evaziunii prin plutire, apă
(ploaie, valuri, râu, fluviu, lac), umbră, vânt,
pereţi, beznă, tăcere, barcă (luntre), sânge, coşmar, spital, salvare, cer, vis, uşă, viaţă/ moarte,
frică, rugăciune, scară, înger, labirint. Cuvinte
lipsă în text: suflet, păcat, mântuire, apocalips. În
fapt, poeţii de aiurea descriu starea de singurătate,
fără să-i caute neapărat formule definitorii. Câteva
din toposurile întâlnite la poeţii lumii de azi apar
şi la Gheorghe Bostaca, cărora el le adaugă alte
câteva elemente sau figuri înrudite, de felul: nisip,
oglindă, zid, oază, frig, drum, „beznă senină”,
hău, zare, şoaptă, zăvor.
Reflexia poetică sporeşte starea de insularizare, de visare lucidă, prin a trezi cuvintele din letargie şi neputinţă: „Am fost şi mai am/ Sunt cuvinte/
În jurul cărora gravitez/ Lângă un gol/ Ce mă
absoarbe/ Tot mai copleşitor,/ Iar speranţa/ Cât
mai firesc/ Susţine protector/ Debusolantul prezent” (Reflex). Transcendenţa pare absentă din
discursul contemporan al pătimirii, poeţii de azi
ezitând parcă să exclame cum o făcea, pe vremuri,
M. Heidegger în ultimul său interviu din Der
Spiegel (1975): «Nur noch eine Gott kann uns retten!» («Doar un Dumnezeu ne poate salva»).
Apelul la cer şi lumină suplinesc acest deficit de
pietate al celui prigonit: „Din arhivatul trecut/
Când şi când/ Fantomele revin/ Drept pentru care/
Uitându-mă în oglinzi/ Le vorbesc/ Sunt ale mele/
Şi tot mai sper/ Că până la pacea finală/ Deodată,
ori pe rând,/ Dispărea-vor/ Pentru a mă lăsa/ Întro deplinătate/ Din divina lumină” (Fantome); sau:
„Cu lumină/ De jur-împrejur/ Dar făr’ de cerul
divin/ Deasupra-mi/ Pentru a-l privi/ Până la
îndestulare/ În neputincioasa visare/ Corpul eliberarea îşi vrea...” (Evadare). Apar şi câteva caligrafii (sau licenţe) distilate, de felul: „vise încătuşate”, „prizonier al întrebării”, „înălţimi cenzurate”,
„servitor al umbrei”, „proprietăţi ale sufletului”,
„chiriaşii sufletului”, „prizonier al identităţii”,
„şuvoi de coline mă inundă” etc. Un mini-poem
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aşterne în foşnetul zădărniciei asemenea mărturii
ale nepotolitei umilinţe: „În istoria ei/ Planeta
găzduieşte/ Emoţii, sunete, iluminări,/ Pentru a le
îngloba/ În timide fosile/ Din viitorul carbon/ Al
atotştiutoarei eternităţi” (Fosile). În definitiv,
memoria triumfă în starea fosilă.
Gheorghe Gh. Bostaca vrea să spună că poezia
poate învinge frica. invitând la meditaţie pe seama
condiţiei mereu mai vulnerabile, de naufragiat
debusolat, a omului de azi.
„Dintr-un crâmpei de cer lăsat la vatră/ Miam făurit în suflet propriul Rai”
Cu totul natural, în debit spontan, convins că
fiecare clipă îşi merită gloria trăirii, versifică
Marius Coşerariu (n. 29 oct. 1973, Tupilaţi, jud.
Neamţ), autor care şi-a luat talentul în serios fără
grăbire, abia la 42 de ani, printr-un volum de poezie şocant în titlu, Să goneşti fiara din suflet,
Crigarux, 2015. Au urmat, la distanţă scurtă, alte
câteva apariţii lirice care i-au conturat mai bine
profilul: Aşa sunt eu, 2016; Dincolo de suflet,
2016: Amprente lirice, 2017; Călător prin vis,
2017; Credinţă. Dragoste. Țară, 2018; Întâlnire
cu mine, 2019, cărţi cu rostire limpede şi viziuni
tradiţionaliste, exprimând o sensibilitate activă,
robustă, atrasă de tonurile declamative. Trăieşte la
Taşca, pe valea Bicazului, inspirat de fruntea
neguroasă a Ceahlăului. Scrie apăsat, cu poftă, cu
năduf, cu patimă... Se consideră poet şi trubadur
totodată, pentru că multe dintre poemele sale
devin cantabile, în genul folk, prin unduirea strunelor de chitară. Când l-am cunoscut, era încredinţat că poezia nu poate schimba lumea, dar o
poate îndrepta, ameliora, înnobila, punând-o pe
gânduri, invitând-o la meditaţie, la visare, bună de
tratat cu ea „durerea ce apare din senin”. Mai
spune undeva, într-o profesiune de credinţă, că se
consideră mesagerul speranţei, şi – ca orice
menestrel la curţile dorului – că vrea să-şi bucure
semenii cu stihuirile sale: „Dar astăzi, Dumnezeu
mi-a dat lumină/ Și m-a făcut al lumii mesager,/
Suflând cu inspirație divină,/ Să-mi scriu în versuri, visul efemer.// Sunt conștient că am ca dato78

rie,/ Din ce-am primit în dar, să dăruiesc/ La toți,
un cântec și o poezie,/ Din somnul morții, lumea
s-o trezesc.// Nu fac decât să-mi apăr idealul,/
Principiul sfânt și propriul meu destin/ Și-n fiecare zi beau din pocalul/ Umplut cu lacrimi curse
din senin.” Sigur că în această postură, autorul are
nevoie de scenă, de acorduri muzicale, de gesturi
vitaliste, care să repună în valoare cuvinte altădată
sacre, dar care azi sunt omise din încrederea uzuală: „Sunt trubadurul inimilor frânte,/ Din struna
mea, se naște Nemurirea,/ Chitara mea-i făcută să
descânte,/ Amorul tandru, visul, fericirea.// Eu
sunt un biet romantic visător,/ În somn tresar ca un
copil nătâng,/ Trăiesc în lumea mea de vis și dor,/
Râd uneori, dar câteodată plâng” (Poet şi trubadur).
Ecouri din Coşbuc şi Adrian Păunescu, dar şi
afinităţi cu poezia basarabeană de angajament
social, cu Grigore Vieru şi Nicolae Dabija în frunte, ar aşeza firesc lirica lui Coşerariu într-o companie durabilă. Într-adevăr, sunt de admirat intensitatea afectivă, impulsul confesiv, vocea directă,
gravă, severă, uneori tăioasă, dominând cu luciditate fluxul verbal. Se vrea luptător redutabil, de
front, cu poezia devenită armă şi scut: „Din praf
de stele și din ceață/ M-am adunat și-am renăscut”, „Atât mi-a mai rămas, numai cuvântul,/ Cel
scrijelit pe Cer dintr-un condei”, „Cuvântul ce-l
rostesc îmi dă putere,/ E arma mea cu care lupt din
greu”, „Părerile de rău mă răscolesc,/ Când norii
plâng pe Cerul țării mele”, „Voi trece demn prin
viscol și prin ploi/ Tot mai bătrân, dar tânăr luptător”, „Vorbim despre iubire, în cânt și poezie,/ Dar
ura ne pătrunde în carne și în oase,/ Orbecăim prin
beznă, coșmar și erezie,/ Ne rătăcim prin ceață,
frustrare și angoase”, „E vremea deșteptării, să ne
trezim din moarte,/ Stă în puterea noastră, s-avem
un alt discurs”, „Sunt lacrima ce cade fără milă/
Peste obrajii biciuiți de vânt” (am citat din volumul Întâlnire cu mine) Optimismul însoţeşte
momentele de radicalizare a discursului, căci dincolo de suflet se află lumea noii ere, cu măreţiile
şi mizeriile ei: „Dincolo de viață e-un nou început/ Se deschid ferestre spre tărâmuri noi/ Totul va
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renaște, nu-i nimic pierdut/ Moartea-i tot o viață –
viața de apoi!” (Dincolo de suflet). Fluxul poematic se lasă în voia elanului afectiv, cu frânturi
venind parcă din poezia altei epoci, încercând să
dea la o parte clişee sentimentale şi vocative
romanţioase.
„Ne-am născut din vânt, călători prin vis,/ Din
adânc pământ, zbor spre paradis.
Volumul Între Cer şi Pământ (2021) preia
temele de patos din ciclurile anterioare – iubire,
ţară, neam, credinţă, adevăr, lumină, dor –, cu
sporită atenţie pe expresivitate. Cartea are două
registre distincte – unul dedicat virtuţii, iubirii,
idealităţii, altul, în tuşe îngroşate, priveşte critic
spre viaţa şi istoria la zi. Monologul capătă scânteieri mesianice, treabă pe potriva barzilor adevăraţi, care îşi iau în serios menirea, prin unda socială a ieşirii la rampă. Interesante, la Marius
Coşerariu, sunt insinuările, provocările pe care le
strecoară incisiv în turnura poemelor. Într-un text
programatic, se avântă în spirit romantic: „Ne hrănim cu foc, înfruntăm furtuni,/ Invocăm noroc,
așteptăm minuni./ Ridicăm spre Cer, brațe și priviri,/ Hoinărim stingheri, printre amintiri.//
Sărutăm himere, uneori iubim,/ Până ce vom
piere, nu știm să trăim./ Câteodată râdem, plângem uneori,/ Prea ușor ne vindem, suntem muritori.// Divulgăm secrete, judecăm perfid,/
Înghițim cu sete, noxe de partid./ Credem în himere, inversăm valori,/ Suportăm durere, suntem
călători.// E destulă apă, soare și pământ,/ Poate să
încapă, lumea într-un gând./ Sunt mii de motive,
să trăim frumos,/ Vise colective, zile cu folos”
(Între Cer şi Pământ). Ardenţa verbului înclină
spre vehemenţă şi pamflet, soluţii expresive ale
trezirii, ale însufleţirii şi angajării. Poezia freamătă, are combustie, se încinge exaltat: „Pădurea
arde-n flăcări care plâng,/ Iar cioatele învinse
putrezesc,/ Ard vise și destine, ce se frâng,/
Românii dorm și nu se mai trezesc...// Ard lacrimile mamelor de fii/ Plecați în lume, ca să-și facun rost,/ Ard candele, ce plâng în nopți târzii,/ Ca
un blestem rostit în zi de post...” (Arde ţara); „SeCONVORBIRI LITERARE

ncaieră haite de lupi, fără milă,/ Să sfâșie halca de
carne comună,/ Sunt vremuri confuze, e lumea
nebună,/ Se rup calendarele, filă cu filă.//
Vântoase sălbatice bat în rafale/ Și norii aleargă
pe Cer, ca nebunii,/ Stăpân peste lume e fiul furtunii,/ Născut din amoruri profund imorale.// Se
spintecă doruri cu săbii de gheață,/ Frânturi de
credință se-ascund prin ghetouri,/ Se-nalță, șoptit,
rugăciuni în ecouri/ Și candele ard, pâlpâind pentru viață...” (Vremuri).
Ca urgenţă în atitudine, pământul nostru blând,
cel care ne găzduieşte şi ne rabdă de-atâtea „veacuri agitate”, pământul nostru se arată grav bolnav, mai spune undeva autorul, copleşit de grija
planetei, „e plin de boli cumplite”, „tuşeşte” din
adâncuri şi de aceea trebuie lăsat o vreme să-şi
revină, „să-şi odihnească oasele bătrâne”; are
nevoie de linişte şi de renunţare la agresiuni de tot
felul, la „măcelul” care l-a desfigurat şi maltratat
fără milă de două veacuri: „Plămânii săi sunt plini
de carcenoame,/ Respiră greu, durerile-l apasă,/
Căci l-ați hrănit cu ură și pucioasă,/ Iar de iubirea
voastră-i este foame.// Lăsați-l să se vindece-n
tăcere,/ Să-și lingă rănile adânci și grave/ Și să-și
trateze apele bolnave/ Și munții defrișați, plini de
durere.// Opriți-vă un timp și stați în case,/ O clipă
doar, să-și oblojească trupul,/ Căci prea l-ați otrăvit, lipsiți de scrupul,/ Prin fapte și prin gânduri
ticăloase.// Priviți la geamuri și vorbiți în șoapte/
Și ascultați cum ploaia îl hrănește./ Vedeți? Până
și timpu-n loc se-oprește,/ S-a tras cortina pe
pământ, e noapte” (Pământul se odihneşte). Aşa
înfăţişându-se, poezia devine militantă, intră în
agora, crede, incită, luptă, dă soluţii... Dar cine
mai stă să asculte şi să ia aminte la ce zice bardul
frenetic din munţii Neamţului?
Bine plantat în etosul tradiţiei, înflăcărat de
mitologia civică a literaturii, Marius Coşerariu se
dovedeşte un entuziast rapsod, talent sonor în
freamătul vocativ al versului.
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Constantin DRAM

CRITICA PROZEI

Născut în regiunea Cernăuți și trăitor la
Chișinău, Nicolae Spătaru este unul dintre
scriitorii români contemporani de linia
întâi, într-o manieră care nu lasă loc de
controverse. Poet de substanță lirică incontestabilă (Ion și alte revoluții, Tristețea
recită din Rilke, Citirea zidului, Mici
insomnii pentru Europa, Nebunul cu o singură fereastră ș.a.), autor de texte publicistice și, mai nou, diriguitor al destinelor
(faste) ale unei foarte bune reviste „de
proză și de arte vizuale”, premiat în
Basarabia și în țară, ca și în unele contexte
favorizate de Festivaluri internaționale de
poezie, el se remarcă, în anii mai apropiați,
și ca un redutabil prozator, cel puțin prin
titlurile publicate pînă acum: Îngerașul
purta fustă mini, Omul izgonit de ceasuri, Apusul
unei biciclete. Cu rădăcini optzeciste vizibile,
proza sa se rotunjește însă în mod evident în
momentul în care, mai nou, în plin an pandemic,
i-a apărut romanul Măștile lui Brejnev (Editura
Paralela 45, 2020), un volum care augmentează
cele spuse pînă acum despre Nicolae Spătaru,
configurînd imaginea unui prozator original, surprinzător de multe ori, mai cu seamă atunci cînd,
în bună descendență postmodernă, reușește un
veritabil mixt epic în care parodicul, satira socială, inventarea mitului modern, amărăciunea disimulată, critica subtilă, meditația lapidară, glosa
existențială se intersectează într-un text de foarte
bună calitate epică.
Fără îndoială, avem de a face cu un scriitor
pentru care, dincolo de cărțile sale, stau martori
lecturile temeinice din literatura română și din
cea universală, conexiunile culturale multiple ce
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stau la baza articulării unei perspective integratoare evidente. Ținînd cont și de ascendență, precum și de unele modele recognoscibile și asumate, ne-am fi așteptat ca imaginarul rural să prevaleze: și totuși, chiar dacă personajele și lumea lor
trimit spre sat, lucrurile sunt mult mai interesante
și, implicit, productive literar. Nicolae Spătaru, în
buna tradiție a adevăraților creatori de epic, conturează o lume posibilă sat/ oraș/ țară (?)/ imperiu
(?) în care coexistă eresuri, ideologii silnice,
patimi individuale, ecouri ale macro-politicii,
rezonanțe ale bolilor societății globale, toate
resorbite, topite, în magma acelui loc unic, poate
din Bucovina sa, loc numit Sinihău.
Cititorul prozelor scurte publicate de Spătaru
îl poate descoperi sau nu în acest roman. În prozele scurte, raportările la marile modele (din
spațiul estic, precum Gogol, Bulgakov, Ilf și
Petrov, sau din cel românesc, precum Caragiale
sau Vasile Voiculescu) erau deliberat vizibile, pe
linia unui intertextualism explicit. În roman însă,
arhitectonica este cu totul alta și toate interpretările intră în alt sistem.
Pornind cu un text „paralel” (intitulat
Aplauze, acest text e prezentat ca fiind o secvență
din Însemnările lui Marcu Filipescu, secretar al
sovietului sătesc din Sinihău dar poate fi acceptat
și ca un motto extins temeinic) romanul e organizat în patru părți ce sunt o trimitere auto-ironică/
ironică spre Creație, raportabilă la Sistem:
Facerea, Desfacerea, Prefacerea, Re-facerea.
„Aplauzele” de la început ne introduc într-o lume
în care totul e posibil, în parametri verificați de...
legile lui Murphy: „Conducerea de la vîrf a
Uniunii Sovietice a avut o apreciere deosebită și
constant cuantificată în planuri anuale și cincinaCONVORBIRI LITERARE

le pentru opera și activitatea marelui filosof
Murphy, apreciind în totalitate gîndirea acestuia.
Pare incredibil, pare o șopîrlă capitalistă, dar
ăsta-i adevărul pur. Și acest lucru se datorează
profunzimii nemuritoarelor sale legi, care păreau
a fi fost născocite direct pentru marea țară și pentru eroicul ei popor. Una dintre ele convenea atît
de mult, încît a fost multă vreme folosită pe post
de lozincă: orice începe prost se termină și mai
prost.” Fondul general al narațiunii este dictat de
convingerea generală a celor din URSS că
„imperialiștii” vor ataca patria sovietelor și se va
declanșa astfel un nimicitor cataclism nuclear.
Moartea „tătucului” popoarelor, Brejnev, le-a
întărit certitudinea că totul e posibil, deoarece
„garantul păcii” nu mai trăia. E o ironie subțire și
o parodie atît de complexă în narațiunea din acest
roman, încît fiecare secvență, decupabilă de
oriunde din text, semnifică arborescent, în adevărate cascade de imagini de gen. Și totul pornește
de la constatarea „înfricoșătoare” că locuitorilor
din Sinihău le lipsesc măștile antigaz, absolut
necesare în cazul catastrofei previzionate.
Organismul raional care rezolvă problema stringentă (ca răspuns la memoriul înaintat prin grija
„subsemnatului Marcu Filipescu, secretar al
sovietului sătesc”) are un acronim teribil, DRAC,
adică... Departamentul Raional de Apărare
Civilă! Iar coincidentia nu oppositorum ci, mai
degrabă, diabolicum, face ca mașina cu măștile
atît de invocate să ajungă în localitate „pe 22
aprilie, ziua de naștere a lui Vladimir Ilici Lenin.”
Dincolo de un fir narativ ce leagă patru părți atît
de ingenios elaborate, totul poate fi citit și pe
rețele paralele de semnificare, multe dintre ele
încadrîndu-se într-o definiție, poate uitată, a
„șopîrlei” informaționale dintr-o epocă în care nu
prea aveai voie să comunici explicit: „...nepotul
președintelui sovietului sătesc... a recitat poezia
Pentru pace. Spectatorii, cu lacrimi în ochi, l-au
aplaudat în picioare și l-au rugat să o mai declame o dată”, „Își căută cu disperare soția, o găsi, îi
spuse să se dezbrace și... pe fesa dreaptă strălucea, ca o lună plină, ștampila roșie a sovietului
sătesc”, „Eu nu am nevoie să mă întind ca toți
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dracii pe melodiile Allei Pugaciova. Eu n-am
burtă. Poate sunt un pic obosit, dar burtă n-am. Și
nu-mi imaginez cum un funcționar sovietic adevărat să aibă burtă.”, „Felix Ilici e de baștină din
părțile Irkutskului. După război, n-a mai dorit să
se întoarcă pe meleagurile natale. Apoi și-a adus
familia, și chiar pe soacră-sa. Înseamnă că lucrurile sunt pecetluite în ceea ce îl privește.”,
„Rămas fără obligații față de stat, am hotărît să
mă retrag la vila mea. Nici nu-mi aduceam aminte cînd am construit-o, dar arată frumos. Are trei
nivele și mai multe camere.”, „Pentru mine, ca
cetățean sovietic, dar și ca funcționar în slujba
statului socialist, faptul că imperialiștii nu ne atacau, era ca o insultă. O sfidare. Sufeream mult
din cauza asta”.
Personajul principal (secretar sătesc și sovietic (!) e și redactor jurnalier și narator implicit și
posibil alcătuitor al Istoriei/ e drept că l-ar folosi
pentru așa ceva pe Aurel Zmeură (ca să scape de
o situație la fel de ingrată precum aceea a cronicarului din Relatare despre regele David din
romanul lui Stefan Heym), rămînînd însă mereu
cel care tentează contactul cu Președintele/
Președinții care se succed, într-o lume a măștilor
ce pare a fi pornit dintr-o glumă mai mult sau mai
puțin sătească, inițial Tribulațiile acestuia pot fi
înțelese și ca trimiteri spre recuzita gogoliană,
adaptată original de un stilist cum este Nicolae
Spătaru, care își ia și măsuri de prevenție printrun original duel de replici de motto: Noi toți am
ieșit din Mantaua lui Gogol (Feodor
Dostoievski), respectiv, mucalit, superb în autoironie modestă: Toți ieșim de undeva (Proverb
african). Cascada de situații începe, mai cu
seamă, după ce măștile antigaz excedentare sunt
depozitate în baia personală a naratorului (de
altminteri personajul e și secretar sătesc). De aici,
urmările demne de urmărit! În casa sa pare a se fi
instaurat Necuratul (sau, oricum, ceva din aceeași
stirpe, deoarece măștile se comportă ca niște
creaturi nerușinate autonome ce fură mîncarea
din frigider, chicotesc și bîntuie nocturn), secretarul e acuzat că ar comunica noaptea cu același
Necurat, tata-socru moare în urma unui ciudat
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atac de lăcomie, soția nu mai vrea să locuiască în
acea casă, lucru refuzat temeinic și de oarecare
potențiali cumpărători... etc. Doar în spatele unui
zid proaspăt, ridicat ca apărătoare, rămîn ca un
avertisment drăcesc măștile anti-gaz trimise de
DRAC. Care măști, cum bine știu cei ce au citit
acest roman care are darul de a se lăsa parcurs cu
o oarecare lejeritate pentru lectorul inteligent,
lăsînd apoi timpul necesar pentru reflecții succesive, vor substitui, vor invada, vor deturna cursul
vieții curente, reușind în final, ca într-o distopie
mereu demolată pe parcurs, re-facerea. A imperiului, a Castelului kafkian, deoarece mandatat
drept persoană umană foarte importantă, se descoperă într-o situație imposibilă: „… Poți să
trăiești oriunde în univers, dar e preferabil să
mori în universul măștilor evoluate. (…) Acum,
cînd sunt mort, mă doare în cot de corectitudinea
politică. De secretul de stat. Îmi este în cot și de
Mihail Sergheevici. Mereu am crezut (și eram
sigur de asta) că nu problemele economice au
grăbit sucombarea Uniunii Sovietice. Nu.
Dispăruseră, și nimeni n-a luat în seamă acest
lucru, rezervele de aplauze”.
Măștile lui Brejnev reprezintă un text literar
de valoare, avînd puterea de a pune față în față
diferite documente ale imaginarului. Și astfel se
poate vedea cum literatura adevărată înseamnă
infinit mai mult decît comunicate sterpe și ideologii neinteligibile. Umorul acestei narațiuni ne
întoarce la vechea înțelepciune a celor care au
descoperit, renascentist, că râsul este o armă teribilă. Râdem, împreună cu un cronicar postmodenist care se gîndea că e necesară o Istorie a
Președinților-mască. Rîdem, atunci cînd aflăm
că, într-adevăr, după dispariția naturală a lui
Brejnev, în comuna Sinihău, din cauza fricii de
război, se înregistrase „o creștere certă a nivelului
de mortalitate”. E o evidență înregistrată parodic,
in crescendo, a modului în care sentimentul fricii
pusese stăpânire pe oameni, tot pe acei oameni
care descopereau (în aplauze, ca fundal!) că, în
cazul unui atac nuclear, nu aveau nici cea mai
mică protecție. Așa că, logic, oamenii au început
să moară din cauza incertitudinii și a fricii de răz-
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boi. Pe această direcție receptat, romanul este o
parodie a vieții din Uniunea Sovietică, atunci
cînd, în perioada brejnevistă, se putea face trimitere la vorba celebră a lui Arghezi. Adică, una se
spunea, alta se gândea și se făcea cu totul altceva.
Ideea lui Nicolae Spătaru, pe cît de simplă, pe
atît de genială, este aceea că „acum se configurează condiții favorabile pentru cei care vor să
facă ficțiune. Epoca brejnevistă a produs multe
măști, fețe desfigurate de ideologie și frică”, a
constatat autorul. Iar Re-facerea din a patra parte
a cărții e un avertisment teribil, îmbrăcat în
cadrele unui parodic nu tocmai blînd. Re-facerea... Imperiului? Posibil. Președintii-mască/ fie
ele și măști evoluate! sunt (aproape) identici,
întîlnirile de lucru mereu re-programate trimit
spre absurdul din Castelul kafkian și totul se disipează într-o narațiune ce poate arăta cum măștile
se suprapun lumii. Sau o substituie.
Iar absurdul e totuna cu moartea spirituală.
Măștile lui Brejnev. Dar sunt multe alte posibile
interpretări. Unele chiar contrarii și/ sau contradictorii. Așa cum ne e de așteptat de la un roman
adevărat, demn de interesul unui număr mare de
cititori, cu un autor care își merită destinul de
creator de lumi posibile.
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Adrian JICU
Clasicizat și, în bună măsură, datat, lirismul
lui Ion Pillat a stat, încă de la apariție, sub semnul contradicțiilor, întrucât formula pentru care a
optat autorul împrumuta ceva din parnasianismul târziu, din (post)simbolism, înglobând atât
elemente moderne, cât și tradiționalist-gândiriste, legate de izvoare și rădăcini, de sat și de
tradiție. Acest amestec a pus probleme criticii,
care s-a văzut nevoită să recurgă la caracterizări
ambigue sau oximoronice, revizuindu-le în
funcție de evoluția sinuoasă, de la o etapă la alta,
către un „clasicism latin”, în căutarea purității
pierdute a poeziei.
Subintitulată Receptări de ieri și de azi, cea
de-a doua ediție a volumului Ion Pillat și poemul
într-un vers (Iași, 2021) este un dosar al receptării acestor texte atipice, care au stârnit reacții
contradictorii, pe care autorul le trece în revistă,
fără pretenția exhaustivității și fără un criteriu
ordonator, care să ne ofere o imagine clară a
oscilațiilor pe care le-a implicat un asemenea
proces complex. Chiar în aceste condiții,
„tabloul” se dovedește instructiv, dezvăluind un
Pillat erudit, la curent cu poezia europeană contemporană, pe care o citește și din care traduce
constant, într-un efort de sincronizare sublim și
himeric. Aici e de găsit, sugerează Marius
Chelaru, una dintre rădăcinile acestor poeme
într-un vers și nu într-o posibilă teorie a
influențelor sau contactelor, așa cum s-ar putea
crede. Pillat nu e un simplu imitator, care să
urmeze un model oriental (haikuul), ci un scriitor care și-a făcut un ideal estetic din această
provocare dificultoasă: a surprinde esența lumii
într-un singur vers, de 14 silabe. Nu este doar o
probă de virtuozitate prozodică, ci și un hop
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ideatic: a concentra esența lumii în atât de puține
cuvinte. În asta rezidă nota implicit polemică a
cărții, al cărei fir roșu este tocmai demonstrația
ideii că poemele pillatiene nu trebuie reduse la
exerciții de versificație, ci privite ca micro-universuri purtătoare de sens.
Pentru a argumenta această teză, Marius
Chelaru citează, in extenso, articole și comentarii generate de publicarea volumului Poeme întrun vers, în 1936, într-un moment fast, când literatura română își diversificase preocupările și
mijloacele de exprimare, racordându-se la acel
saeculum invocat de Lovinescu. Ineditul acestor
texte a stârnit reacții pro și contra, pe care
Chelaru le adună harnic, dar le comentează parcimonios, evitând un verdict tranșant. În schimb,
el preferă o abordare comparativă, lărgind compasul interpretativ prin trimiteri la poezia chineză și japoneză, infirmând, cu infinite precauții,
posibile influențe: „Sunt, așadar, toate premisele
să considerăm că Ion Pillat, chiar dacă a avut –
așa cum este cel mai probabil – cunoștințe despre haiku (nu este limpede la ce nivel și cât l-a
preocupat, totuși) a ajuns la poemul într-un vers
nu din dorința de a crea o «replică» la poemul
nipon, ci în căutarea unei formule de exprimare
proprii, concise”. E, în această frază-cheie,
nodul gordian al problemei, pe care autorul o
rezolvă din mai multe tăieturi, punând cap la cap
informații disparate, decupate cu grijă din
prefețe, interviuri, eseuri sau mărturii despre
Pillat.
Prudența este, de altminteri, una dintre constantele acestei cărți. Marius Chelaru nu se
hazardează în a trage concluzii, ci dă târcoale
temei, întorcând-o pe toate fețele, în speranța
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găsirii unei rezolvări echilibrate. Rezultatul e
nici prea-prea, nici foarte-foarte, fiindcă autorul
se vede prins între teza pe care vrea să o slujească, aceea a relevanței unui poet ca Ion Pillat, și
însemnătatea estetică (tot mai mai) redusă a poemelor într-un vers: „Rămânem, dincolo de toate
acestea, cu o creație nouă, interesantă [...] care,
iată, suscită diverse și interesante comentarii și
«paralelisme» și azi.” De aceea, el recurge la
un cuvânt-armonică, „interesant”, pe care și eu îl
folosesc atunci când nu știu/nu vreau să dau un
răspuns tranșant. Iar confirmarea o găsim în
final, unde Pillat este considerat, ați ghicit, „unul
dintre cei mai interesanți poeți ai culturii române, un om care a fost mereu în căutarea a ceea ce
este modern, dar și păstrarea a ceea ce simțea
profund în felul său de a fi, puternic legat de
limba română [...], ființa sa de român, manifestată în latura sa tradiționalistă și cea ortodoxistă.”
În schimb, teoretizările privitoare la gustul
lui Pillat pentru poezia pură, la diferențele între
monostih și poemul într-un vers sau privind problema „întâietății” se dovedesc relevante în conturarea unei imagini de ansamblu a receptării
imediate și de durată a acestui volum cu totul
special în peisajul liricii interbelice. Pornind de
la concepția lui Pillat despre poezie („Un singur
vers, născut și nu făcut, purtat ani de zile, adesea
inconștient, filtrând poate ani de patimi, rezumând în el versuri multe, nescrise, și atâtea fețe
și locuri – să poată reda taina călătoare a poeziei
redusă la unica ei bogăție de a fi goală și
eternă.”), Marius Chelaru lămurește nu doar
însemnătatea acestei formule inedite la noi, ci și
insinuările privitoare la relația cu Emm. Lochac,
inventatorul unor monostihuri publicate în reviste la care, probabil, Pillat nu a avut acces. Nici
vorbă, așadar, de modelul Lochac, cum lăsa a se
înțelege, într-un articol malițios, din „Adevărul
literar și artistic”, G. Călinescu, nevoit să retracteze în urma scrisorii pe care i-o trimite Pillat.
Mai mult – arată Chelaru – există o diferență de
încărcătură semantică și stilistică, de vreme ce
poetul francez avea conștiința fragmentarismu-

lui, în vreme ce autorul român miza pe o maximă concentrare, versul fiind conceput ca poem
de sine stătător.
Reunind majoritatea punctelor de vedere în
legătură cu poeme într-un vers (de la E.
Lovinescu, G. Călinescu, Vladimir Streinu,
Octav Șuluțiu etc., la Mircea A. Diaconu,
Loredana Cuzmici sau Carmen Brăgaru), volumul lui Marius Chelaru combate prejudecata
potrivit căreia avea de-a face cu „o simplă
numărare de silabe”, sugerând existența unei
conștiințe artistice bine articulate, care pariază
pe posibilitatea unei maxime concentrări a
mesajului, prin găsirea unei formule inedite în
literatura română. O formulă originală, pe care
aș plasa-o sub semnul a ceea ce Paul Cernat
numea „modernism retro”. Pentru că, în definitiv, asta încearcă poemele lui Pillat: să împace
pulsiunile modernist-experimentale cu nostalgia
pentru poezia cu formă fixă, de sorginte clasică.
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despre viața literară și mersul literaturii: fără
„ocolișuri” (îi displac), cu rigoare morală, interogând „împotrivirile timpului”, dar și
„zariștile politicii”, aflând în poezie, printre
lamentări și deznădejdi, „rezerva ultimă de
rezistență”. O rezistență încolțită pe fundalul
„somnambulismului colectiv”, cu o poetică
apăsat personală, nealiniată paradigmei
generaționiste, cutreierat de o „îndoială viscerală”. Nu s-a lăsat „basarabenit” și, după luni
de caznă în junețe, citind Divina Comedie (ca
„experiență decisivă”), propunând acum un Decalog,
cules ca Addenda la pomenitul volum, avem prilejul
de a-l descoperi pe Andrei Țurcanu, sub toate ipostazele, în adevăru-i ființial, ca personalitate de prim
rang, ca spirit erudit, un însingurat și un singular în
peisajul agitat, populat de literatori de toată mâna,
excitați de orgolii mărunte.
Impresionant, deopotrivă, ca poet şi critic literar,
Andrei Ţurcanu (n. 1 septembrie 1948, la CigârleniIaloveni), absolvent de filologie (USM, 1971), cu un
solid doctorat consacrat evoluţiei poeziei postbelice
în Moldova, o vreme cercetător ştiinţific și profesor
universitar, s-a vrut, de fapt, regizor de film. E cel
puţin ciudată situaţia criticului-poet, neomologat încă
la cota meritată acasă. De vină poate fi şi superbia sa
(niţel asocială), absenţa orgoliului publicitar şi,
negreşit, conştiinţa valorii, afişată ostentativ, strivind
vecinătățile; sau limbajul elevat – penetrant, având
„stilul celor de peste pârâu” (a se citi Prutul, „hotarul
cu Țara de Dor”), cum i s-a reproşat deseori. În plus,
chiar acceptând cântecele ca „bandaj de azur”, pledoaria lui Andrei Ţurcanu privea nu „doinizarea”
aleanului, ci „ardoarea lui Sisif” (v. Voi, cântece),
ceea ce nu se prea potrivea cu mentalitatea comună.
Mai mult, creaţia ar fi o „otravă rumenă”, cum ne
prevenea într-o Ars poetica: „Otravă rumenă mi-e
fructul/ ce l-am dat luminii”. Încât, poetul face mai

POEZIE

Dacă nu am cunoaşte năravurile cinului scriitoricesc (cu găşti cimentate şi narcisism de grup, întocmind febril, „de azi pe mâine”, clasamente „de cafenea”, proclamând excomunicări şi sindicalizând triumfalist opiniile critice), ne-am mira foarte de tratamentul aplicat lui Andrei Ţurcanu, poet și critic de
mare calibru. Cine se încumetă, însă, să cerceteze
onest relieful literaturii basarabene, va remarca
numaidecât prezenţa sa statuară, oarecum nefirească
în viermuiala literatorilor genialoizi, pizmaşi şi cârcotaşi. Iată că poetul ne oferă acum o nouă antologie*, de timbru îngândurat, înlesnind – sperăm – o
recepţie sărbătorească. Ins cultivat, semnatarul opului nu propune o biografie serafică şi nici nu agreează
langoarea discursivă, cu moliciuni senzuale; dar nici
nu va gratifica, în desenul său imagistic, realul atrofiat, clorotic. Iar cine a răsfoit Cartea din mâna lui
Hamlet (editura Cartier, 2017), un lung dialog pornit
de Nina Corcinschi în febra unor discuții colegiale,
„de moment”, are în față o mărturie lucidă, necomplezentă, cu numeroase disocieri și nuanțări, aupra
unei/unor epoci; de la „sclavia totalitară” și pontificatul ideologic, cu ale lor „strânsori dogmatice”, severcenzurative la anii postsovietici (moștenirea culturală, bătălia pentru limbă, clivajele identitare, falsele
ierarhii, fricțiunile scriitoricești etc.). Denunțând
malaxorul deznaționalizării, ierarhiile oficioase,
retardul estetic, primitivismul artistic, pervertind gustul public, „lașitatea de creație”, „pedala” și ficțiunile
martirajului confraților. Și atâtea altele, într-o carte
„agasantă” pentru lumea literară basarabeană, cum
profețea chiar inspiratoarea lungului taifas, întins pe
vreo trei ani. Andrei Țurcanu privește în urmă, cu
priză contextuală, fără ură și părtinire; și identifică,
într-o viziune integratoare, provocat de iscodelnica
Nina Corcinschi, acele „interconexiuni bizare, maladive” dintre literatură și putere. Oferă, altfel spus, o
mărturie „de primă mână”, constata Răzvan Voncu,
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degrabă figură de disident în interiorul generaţiei
(biologice), preparându-şi meticulos, răbduriu, debutul. Să adăugăm imediat: un debut întârziat (ca poet),
apărând editorialiceşte, pe scena literară, la 40 de ani!
De fapt, criticul i-o luase înainte, tipărind, în
1983, volumul Martor ocular şi, în 1996, Bunul simţ.
Ca poet, publica în 1988 un op impozant, cu ecou discret (volum reluat şi completat în 1996), apoi Elegii
pentru mintea cea de pe urmă (2000), Destin întors
(2005), Iisus prin mirişti (2006), Estuar (2008) şi
antologia Plânsul Centaurului (2008). Să nu uităm
buchetul de eseuri politice (adevărate pamflete) reunite în Sabatul sau Noaptea vrăjitoarelor politicii
moldoveneşti (2000), acuzând „somnambulia colectivă” în Fanarul postsovietic. Autorul, cândva deputat
şi consilier prezidenţial cunoscuse culisele puterii şi
dădea glas frustrărilor într-un limbaj sever, aplicat, de
o vehemenţă îndurerată.
Apariţie-reper, adunând producţia lirică a intervalului 1973-1988, Cămaşa lui Nessos desfăşura polifonic, alegorizând, cu recuzită mitologică, o călătorie-metaforă. Exodul din Arcadia cuprinde o toponimie fictivă (Ababua, Hipnos, Oniros, Lotofagia,
Lemuria, Stramonia) şi un topos simbolic, populat cu
personaje-convenţii: candidul Simplicimus (personaj-narator, risipind „notiţe”), centaurul Hiron,
Momos (convertind zeflemeaua în luciditate demistificatoare), Don Quijote, Abélard (cu tânguirile sale),
Profetul, Harap Alb, „ceata” de personaje/ voci lirice
rătăcind în „obscurele labirinturi ale Stramoniei”. Un
jurnal de călătorie, de fapt, în infernul totalitar/ „oraşul fantomatic”, descoperind un gol imens, închiderea, blocajul etc., într-un timp vâscos, amorf.
Această „Odisee iniţiatică” (cf. Al. Burlacu), ivită
în Anno Domini 1988 a trecut aproape „neobservată”,
din păcate. Mai apoi, Grigore Chiper şi N. Leahu au
scris elogios-exact, în timp ce un Gh. Mazilu denunţa
„lirismul anecdotic” şi „reveriile sterile”; iar Emilian
Galaicu-Păun considera că acest Hercule moldav,
îmbrăcat în „cămaşa de forţă a tradiţiei” oferea,
exploatând teme şi ticuri, „o lecţie deschisă” liricii
postbelice moldoveneşti, sperând, oarecum răutăcios-profetic, că autorul, nu chiar un postmodernist
sadea, „îşi va învinge boala”. Adică nu va recidiva
liric. Din fericire, pronosticul nu s-a confirmat.
Epopee lirică, Cămaşa lui Nessos – ca spaţiu himeric
– este o utopie onirică, vorbind de un real deghizat.
Evident, cel ce „a rescris” Sara pe deal (împrumutând titlul), manevrând polifonismul, intertextualita86

tea, stilul limbut, voci interferente în orizonturi apocaliptice etc. poate fi revendicat (şi) de optzecism. Nu
lipseşte nici sarcasmul, autorul investigând toposul
„lumii pe dos” vs „gura de rai”, cu infiltraţii demoniace, activând forţele malefice. Ca şi frica de istorie
ori „dorul de identitate” al unei Provincii definită
contradictoriu: „cazne de sfântă, poznă de lele”,
închinând pocale/ tropare de înviere, „şoapte de rugă,
larmă de hramuri” (v. Tu, Basarabie...). Sau zidinduse în „humusul limbii”: „Raiule-graiule, dulce grădină,/ Lutul meu sacru, pâinea mea frântă,/ Limbă
română, lină lumină – / Unul te vinde, altul te cântă”
(v. Vorbesc românește, iubesc românește).
Plonjând într-o atmosferă sumbră, apăsătoare,
făcând inventarul unor trăiri acute (trase în sintagme
memorabile), Andrei Ţurcanu explorează o lume a
aparenţelor, evidenţiind supliciul spaţiilor închise.
Interior în roşu aprins („improvizaţia lui Momos”)
era titlul volumului care n-a mai apărut (preconizatul
debut poetic); un „vierme roş cu capul negru” trâmbiţează în alegro că „nădejdea e o gafă!”, constatând:
„strâns-în-chingi-ne-leagă-strunga”. Acest verdict,
alăturat altor enunţuri rostite franc („Şi noi în ţarc /
Ca-ntr-un potir”; „ploaia susură-n garafă”) întăresc
ideea-viziune a închiderii, devenită o „suprarealitate
agonică”. Îndemnul poetului (care e, spuneam, şi un
maliţios analist politic), traversând calvarul lucidităţii, era cel de „a rezista repaosului” (a stagnării, cum
i se spunea în epoca brejnevistă): „lăsaţi-mă să urlu şi
să uit” (v. Strigăt). Dar e nevoie şi de o „vibrare lucidă”, de o raţiune în flăcări, cum afirma exegetul în
doctoratul susţinut la Moscova (cu Iuri A.
Kojevnikov, remarcabilul traducător al lui Eminescu,
el însuși „un poet al combustiei existențiale”) pentru
a salva Marele Tot (civilizaţia umană), cu „viitorul
periclitat”.
Într-un poem-autoportret („Andrei Ţurcanu”),
autorul recunoştea că scrutează lumea cu „nişte ochi
care fixează cu necruţare”. Într-adevăr, Andrei
Ţurcanu este propriul său nemilos analist, propunând
sclipitoare reflecţii teoretizante (ca autocomentariu)
sau acele „descifrări auctoriale” (trebuincioase,
negreşit), uneori cu trimiteri livreşti în exces, construind visata Utopie a Cărţii. Comentariul devine
acid când, din motive politice, cu personaje recognoscibile, Andrei Ţurcanu, implicat şi suferitor, acuză
pasivismul, letargia, atrofia civică. „Înotăm ca nişte
umbre”, zice poetul, condamnând o „zdreanţă de
neam”. Sau vitriolând, blamând cultura politică„la
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gurile Bâcului” şi „saltimbacii clipei” (v. Save our
souls): scanând groapa comună „r.m.”, căderea în
hău, lumea gângavă, emigrarea din Istorie. Adică, un
vraf de iluzii „puse la naftalină”. Impulsul pamfletar
se dezlănţuie, textul devine cvasiprozaic. Şi poate că
alţi competitori, osanalişti, sufocaţi de indignare,
atinşi de fibrilaţie patriotardă (şi debilitate intelectuală) vor protesta, confecţionând ierarhii trucate. Cum
se şi întâmplă. Dealtminteri, străin de registrul celebrator de consum clişeistic, de clientela cenaculară,
poetul este victima unor omisiuni vinovate. Îmbibat
de scepticism, presărând „capcane semantice”, vestejind literatura „acefală”, Andrei Ţurcanu, incapabil să
se iluzioneze, cere, negreşit, un lector instruit,
urmând a fi re-descoperit. Şi dobândind astfel, nădăjduim, vizibilitatea pe care o merită.
Chestionând relația cu sacrul, „deosebită” în poezia basarabeană, tot Nina Corcinschi, prefațând volumul Rost (2018), nota această „altă înțelegere” a
sacrului, adâncită mitologic și arhetipal în lirica lui
Andrei Țurcanu, ca poezie a ființei, ca „hermeneutică
lirică a suferinței”. O poezie încrezătoare, totuși, sub
impuls mesianic, în devenire, coborând, însetată de
absolut, în simplitatea primordială, „în joc cu vecia”.
Și în flagrant dezacord cu acea literatură dulceagă,
liricoidă, victimizând atâtea condeie stahanoviste.
Mai mult, ultimele titluri indică, fără tăgadă, pe scenariul epopeic al unui eu scindat, o mitologie apocaliptică scăldată de unda thanatologică, sublinia, cu
îndreptățire, Aliona Grati.
Critic avizat, cu un stil precis, tăios, cu judecăţi
drepte, cumpănite (de regulă) şi cu un limbaj elegant,
Andrei Ţurcanu lansează „salve de adevăr”. Un erudit cu program (cum l-a văzut Vladimir Beşleagă), un
constructor de o „seninătate elaborată” (cf. M.
Cimpoi), un „degustător clasicist” cu instrumentar
modern, palpând o lume în disoluţie, halucinantă,
când „cangrena se lățește”, încercând a afla temeiurile arhetipale şi ritmul primordial. Poetul, cu un
buchet select de referinţe la activ, impopular, totuşi,
produce o lirică „scânteietoare” (cf. Theodor
Codreanu), purtând o „cămaşă în flăcări”, oferindu-şi
libertatea de a vedea şi a înţelege totul. Altminteri,
„pe lângă noi, în mersul de vierme,/ trece în neant
momentul eroic, clipa de glorie”. Or, gloria lui
Andrei Ţurcanu, scriem apăsat, e urcătoare...
Să cităm, drept concluzie, un mai vechi
Autoportret: „Sunt mut cu încăpăţânare/ şi neclintit/
ca piatra unghiulară de la temelia unei case/ în timpul
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cutremurului./ – Rezistă? Nu rezistă?...” Evident,
Andrei Ţurcanu este un nume care rezistă, un important poet pe care literatura română are obligaţia de al recupera grabnic. Iată cum vede, el, Poetul: „Un
monument de tandrețe în coaja unui cactus/ înfipt în
transparența de azur/ a unui nor de melancolie”. Sau
întocmind un posibil Bilanț: „Fără ferestre în afară /
ca o monadă închis în singurătatea proprie / cu moartea ce-mi calcă pe urme.”
Poet în secret, tăinuindu-și primele încercări,
necutezând a ieși în lume, „condei auster” (cum l-a
văzut, la începuturi, M. Cimpoi), singuratic „incurabil”, de vibratilă deschidere metafizică, Andrei
Țurcanu își divulgă răspicat incompatibilitatea cu
„meschina agitație literară”, refuzând „încârdășirile”
și partizanatele. Sau nomadismul postmodernilor,
invocând, el, – ca „vis de taină” – ardența unor idealuri și trezia lucrătoare, Arheul Marginii asigurând
„sâmburele de dăinuire” prin combustia sinelui
colectiv pe axa românității. Când pătrunde în spațiul
criticii, fără a fi, recunoaște, cu analizele la zi, declinându-și condiția de „comentator stabil”, semnatarul
recentelor Critice (editura Cartier, 2020), povestind
despre Arheul Marginii și alte narațiuni, denunță
„babilonia axiologică” și râvnește, în criză de timp,
„deliciul lecturilor bune”, sporitoare. Din numeroasele interviuri aflăm și de un vechi proiect, Andrei
Țurcanu încercându-și forțele, întocmind trudnic,
meticulos, răbduriu, cu judecăți drepte și știut-ai
rigoare, supărând genialoizii de tarabă, în viermuială,
O istorie literară a Basarabiei. Care se lasă așteptată,
deși analizele sale cresc pe „firul” acestei Istorii.
Părăsind, o vreme, uneltele scrisului, ispitit de
sirenele politichiei, revenind după acel intermezzo
(nu tocmai încântător), clarificându-și proiectele și
prioritățile, Andrei Țurcanu – o voce de prim-plan –
merită, neîndoielnic, o altă vizibilitate în câmpul nostru literar. Această Antologie poate fi pasul decisiv.

Andrei Țurcanu, O sută și una de poezii, Editura
Academiei Române, 2021.
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Vasile SPIRIDON

PROZĂ

Dacă aș apela strict la teoria
narativității și aș face net distincția dintre
un autor, care are numele trecut pe coperta
unei cărți, și un personaj-narator, căruia i
se dau libere frâiele narațiunii, atunci aș
spune că protagonista Valentina Mihaly
are mare talent de romancier și că nu
degeaba sfârșitul romanului Îngeri S.A.
(Buzău, Editgraph, 2021), scris (totuși!)
de Valeria Manta Tăicuțu, o găsește ca
proaspătă admisă la Facultatea de Litere.
De fapt, este impropriu să spun că protagonista
este admisă, din moment ce numai cine nu vrea
nu urmează astăzi – inclusiv în durata
desfășurării acțiunii din roman – cursurile unei
facultăți oarecare. Dar Valentina Mihaly – ieșită
din... mantaua Valeriei Manta Tăicuțu, care a
fost admisă la facultate când criteriile de selecție
erau neînchipuit de grele pentru actualii
bacalaureați – își dă seama că, deși are vocația
scrisului, nu vrea să se amestece cu lumea scriitoricească.
Aceasta se întâmplă după ce citește din ciorna unui discurs uitată de un prozator în hotelul în
care era, într-o anumită perioadă a vieții, cameristă: „E trist că respectul faţă de confraţi trebuie
căutat acolo unde ar părea cu neputinţă de găsit,
adică la nişte indivizi dubioşi, preocupaţi de
bani «fără număr, fără număr», certaţi cu gramatica şi chiar şi cu apa şi săpunul. Tocmai la
aceşti indivizi vom găsi şi respectul de sine,
adică acea latură a personalităţii care precede
respectul faţă de ceilalţi; în limitarea lor,
maneliştii ştiu care este diferenţa dintre bine şi
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rău şi aleg să facă binele; ştiu să recunoască frumosul şi-şi manifestă admiraţia faţă de el, ştiu că
pot descoperi adevărul şi că, odată descoperit, e
necesar să-l şi rostească. [...] Nu trebuie să ne
iubim; nu trebuie să ne pupăm în public sau în
particular; nu sunt necesare întotdeauna
manifestările de afecţiune între scriitori, fiindcă
aceste manifestări ar părea şi chiar ar fi false;
orgoliul creator este mai mereu însoţit de o
imensă doză de invidie, dar şi, paradoxal, de o
minimalizare răuvoitoare a ceea ce scriu şi
înseamnă «confraţii» în lumea literelor. E ciudat
cum reuşim să invidiem pe cineva pentru felul
cum scrie şi, în acelaşi timp, să considerăm că
scrie prost, fără valoare şi că, ori a dat mită pentru a obţine nu ştiu ce premiu, ori le-a făcut maimarilor nişte servicii înjositoare, despre care e
mai bine să nu pomenim, că se înroşeşte şi hârtia
de ruşine” (pp. 255-256). Și totuși, protagonista
va deveni scriitoare, pentru că, altminteri, nu ar
mai fi... scris romanul de față, creatorul
devenind astfel o prezenţă necesară şi un personaj care se amestecă printre celelalte în redactarea
autobiografiei.
Inițial, Valentina are argumente serioase să
aleagă altă facultate, care să-i satisfacă
aspirațiile mai profunde: „Am să dau admitere la
Informatică pentru că mi-am descoperit un fel de
lene socială, o inapetenţă pentru mişcarea
centrifugă, cea care să mă îndepărteze de axul de
rotaţie al lumii şi să mă facă unică, prin separarea din conglomeratul cu densităţi şi scopuri
diferite. Simt că mă caracterizează mai degrabă
acea expresie a inerţiei care este centripeta:
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viteza unui corp în mişcare şi direcţia mişcării
rămân neschimbate dacă nu acţionează asupra
lui nicio forţă. Mă tem de forţa cuvântului, de
forţa privirii, a gestului, de limbajul corporal atât
de neliniştitor când ai agorafobie. Mă simt mai
confortabil în mediul virtual, creând programe
(recunosc, uneori şi jocuri, fiindcă sunt bine
plătite!) şi ocupându-mă de faţa imaginară a
lumii. Acolo concurenţa stă mai mult în atingerea de butoane, nicidecum în contactul direct
şi nemijlocit cu carnea, oasele, nervii, ochii şi
mirosul unor copii imperfecte ale idealului de
om. O astfel de carieră se potriveşte cel mai bine
cu interminabilele mele complexe de inferioritate. Numai acolo îmi pot crea un avatar care să
arate ca un top model, nu ca o sluţită de incendii
şi de alte nenorociri ale vieţii” (pp. 265-266).
Întregul ei parcurs profesional este marcat de
ambiţii şi regrete, de pulsiuni şi complexe –
toate acestea conferind un amestec natural
substanței epice a romanului.
Până să ajungă la scrierea unor asemenea
fraze, protagonista a trebuit să iasă dintr-un
mediu neînchipuit de sordid, transplantat parcă
din lumea mateină la condițiile unui sat
moldovenesc, Lunca de Jos, de lângă
Comănești. Mama îi murise imediat după
naștere, iar tatăl (Zmeul) i-a fost mutilat și asasinat în urma unui act de gelozie incestuoasă, fiind
îngropat din fonduri de la bugetul local. Ea
însăși este supusă unei tentative de viol din partea ucigașului tatălui ei, Pufulete, care vrea să se
asigure că astfel îi va fi mai ușor s-o ia de nevastă. Minoră mai mare peste ceilalți minori,
Valentina trebuie să fie tutore în curând pentru o
soră vitregă surdo-mută, Patricia (Pisi), pe cale
de a naște, în urma unui viol incestuos, și pentru
doi frați gemeni (îngemănați cu frații Halippa în
cretinătate), care au rămas în casă printr-un fel
de adopție din partea tatălui ei. Aceștia fuseseră
aduși în familie cu ocazia concubinajului
Zmeului cu „tanti” Berta, care se eclipsează din
rațiuni necunoscute. Scurtcircuitul dramatic al
protagonistei se produce din cauza acțiunii
nefaste a Bertei, care se întoarce, dă foc casei,
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trece ilegal frontiera pe copiii gemeni și pe fata
lui Pisi, tranzacționând cu ei o adopție tot
ilegală, în Olanda.
Este surprinsă cu fidelitate în romanul Îngeri
S.A. o primă perioadă postdecembristă, atunci
când cele mai de temut erau reprezentantele
protecției copiilor, deoarece făceau parte din
rețele de traficare europeană a copiilor. Iată o
scurtă caracterizare plină de umor a celei care
poartă porecla-sinecdocă Protecția copilului:
„[...] cucoana a adormit pe-o pală de fân cosit,
cu gura căscată a mirare-n somn, vizavi de
frumuseţea fără seamăn a peisajului. Cum
dormea ea aşa, i-a atras atenţia unui şarpe care
trecea pe acolo şi care i-a confundat gura cu
intrarea într-o vizuină largă, răcoroasă şi numai
bună de folosit pentru adăpost de soarele prea
fierbinte zi de vară până-n seară. Mă rog, despre
şerpi se spune că ar fi simbolul înţelepciunii, dar
cel care a alunecat în stomacul Protecţiei copilului nu cred să fi fost un exemplar prea reuşit al
speciei sale. Un altul, în locul lui, ar fi ales
văgăuna cealaltă, dinadins lăsată fără chiloţi,
pentru soare, aer şi cine-o mai trece pe acolo.
[...] Salvarea Protecţiei copilului a venit de la
nişte ciobani vânjoşi, în trecere şi ei pe acolo,
care întâi s-au gândit să-i facă nişte fapte
ruşinoase chiar pe pătură/ pe fân cosit, până ce sau prins că ceea ce mişcă prin burta albă şi lipită
de şira spinării a Protecţiei nu-i o parte din ei, ci
dintr-un musafir nepoftit, care mai face astfel de
isprăvi când nu eşti vigilent şi adormi pe unde
apuci. Au dus femeia la stână şi i-au rezolvat
problema cu şarpele, folosind tradiţionala
strachină cu lapte cald, la aburii căruia nicio
târâtoare nu rezistă. Pe urmă, când au văzut că
Protecţia e rezistentă, nu mai are greţuri şi
ameţeli, au rezolvat şi celelalte probleme, de mai
multe ori şi timp de mai multe zile, până ce s-au
săturat (ei, nu ea!) şi au trimis vorbă la primărie,
să vină cine-o şti şi să le-o ia de pe cap, că ei
sunt majori şi n-au nevoie de atâta anchetă
socială câtă se oferise cucoana să le facă” (p.
41). Multe scene din romanul Valeriei Manta
Tăicuțu sunt suculente, pline de ironie și de
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umor acid, grație folosirii unui limbaj oblic,
aluziv.
Cuvântul „casă”, pe care l-am scris până
acum de câteva ori, este impropriu folosit în
cazul adăpostului încercatei familii a personajului-narator: „Cu mania de colecţionar a
răposatului n-am avut cum lupta. Cu patru copii
de crescut, omul nu putea să se întoarcă acasă cu
mâna goală. Mă îngrozea huruitul de seară al
camionetei, pentru că ştiam că iar e plină cu tot
felul de prostii considerate utile cândva, după o
reparaţie sumară. Partea proastă este că Zmeul,
pe măsură ce anii se adunau şi puterile nu-i mai
erau ca în tinereţe, avea din ce în ce mai puţin
timp pentru altă muncă decât cea de colecţionar
încăpăţânat. Nu mai repara nimic, nu mai vindea
nimic. Camerele se umpleau ca-ntr-un film de
groază, până ce nici măcar patul n-a mai fost de
găsit în harababura din interior. Acesta a fost un
lucru bun, fiindcă Zmeul n-a mai dormit acasă”
(p. 16). Cocioaba, cutreierată de şoareci,
păianjeni şi alte insecte domestice, este gata să
explodeze oricând de sub gunoaie, chiar din
„antiatomic” (beci).
Metoda educativă de tip „Jupiter tonans” a
Zmeului era fundamentată pe ideea că bătaia
este ruptă din rai (un capitol al romanului este
intitulat „Raiul, mult mai cool ca iadul”), deși în
casa lui era infernul pe pământ: „Când mă bătea,
dacă plângeam, mă bătea şi mai tare, nu se oprea
decât când cădeam leşinată şi nu mai ziceam nici
pâs. Îi plăcea suferinţa în tăcere, de aceea a fost
Pisi preferata lui. Pe ea n-a bătut-o niciodată. Pe
gemeni, din când în când, când îi prindea, şi cu
milă, că-i confunda tot timpul şi nu voia să-l
snopească pe unul de două ori şi celălalt să
scape. Eu eram de serviciu la pumni şi picioare,
până m-am învăţat să nu mai scot niciun sunet”
(pp. 21-22). Trecând de la dragostea părintească
la aceea pentru sexul opus, se poate spune că
Zmeul avea nişte standarde de feminitate care îi
îngrădeau opţiunile sexuale, el fiind atras doar
de văduve, de divorțate și de răzlețele fete
bătrâne. Cu femeile măritate nu se complica, dar
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nu din rațiuni de moralitate, de care era cu totul
străin, ci pe criterii de gust (de fustibus...).
Nesimțindu-se bine dacă nu avea o femeie
sub el, „nu-i scăpau nici alea care se urcau în
pruni, că se căţăra după ele şi le-o trăgea acolo,
de se scuturau prunele crude pe jos şi nu mai
avea satul din ce face ţuică şi magiun” (p. 24).
Acesta era motivul probabil al faptului că Zmeul
aducea acasă fructe stricate nevândute în piaţă şi
la supermarket, făcând din ele la alambic „mitilic” colorat cu flori de câmp, pentru a da băuturii
un aspect mult mai alambicat decât părea. În
acest scop lucrativ, minora Valentina fusese
încadrată forțat în „câmpul muncii”. De astfel,
vinul se bea în satul Lunca de Jos arareori, de
preferință la împărtăşania de Paşti, cu condiţia
ca lumea să fie suficient de trează pentru a
ajunge la biserică.
Cine sunt acești „Îngeri S.A.” care au, adică,
o formă de asociere în societate pe acțiuni (dar și
cu răspundere limitată)? Sunt oamenii care îi vin
în ajutor Valentinei în clipele grele (inclusiv
aceia din microcomunitatea de sud-coreeni
integrați pe lângă Comănești): „În momentele
mele proaste, mă simt ruşinată că, după moartea
Zmeului, am aflat cum e să trăieşti cât de cât
omeneşte, dar nu prin efort propriu, ci cu ajutorul celorlalţi, din pomeni, adică. In momentele
mai bune, înţeleg că unii oameni sunt de fapt
îngeri, trimişi pe pământ pentru scurt timp.
Forma lor umană este aleasă dinadins, ca să nu
ne speriem şi să-i acceptăm ca pe nişte semeni
de-ai noştri. Din când în când, strălucirea
camuflată sub straiele de rând iese la suprafaţă şi
ne lasă fără respiraţie, noroc că suntem suficient
de păcătoşi ca să ne revenim repede şi să
ignorăm în continuare foşnetul milos al aripilor
de îngeri de lângă noi” (p. 116).
Acestor îngeri protectori li se dedică chiar în
finalul romanului un poem: „de la un timp, întâlnesc doar îngeri bătrâni, ori de câte ori vreau să
trec dincolo mă opreşte câte un mănunchi de
pene năpârlite, câte un ciob de mărgean, cu zâmbetul spart înăuntru, câte un jgheab pentru lacri-
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mi mai vechi, pesemne că îngerii, mai nou, nu
mai plâng, de ajung ploile acide din satul/ regatul nostru să le sape altă vârstă pe chip, mască
brodată cu tăceri de rând. A fost o vreme când
îngerii erau tineri şi tăceau nobil, nicidecum ca
nişte lucrători cu ziua pe schelele noastre, în
rafinăriile de cuvinte sau în abatoarele pentru
mistreţii cu colţi de argint. De aici, din lumea cu
măşti, se simte mirosul de sânge şi fum, semn că
s-a reluat lucrul la cer în trei schimburi” (p.
295).
Prin „autobiografia” ei neromanțată, de un
realism crud, Valentina ține cont de sfatul profesoarei de Limba și literatura română de la
sfârșitul ciclului gimnazial (mă refer la studii),
care îi spunea că numai în literatura de proastă
calitate există personaje negative şi pozitive, cu
nicio nuanță între ele. Personajele ei pozitive
sunt adevărați îngeri, care îi vin în ajutor, restul
este decădere, pentru că lumea romanului Îngeri
S.A. se fundamentează pe baze naturaliste:
degenerescență, beție, crime, urmăriri penale,
hărţuiri sexuale, incesturi, violări de domiciliu și
de persoane. Justificarea tuturor fărădelegilor
este făcută cu luarea în sprijin a ştirilor de la ora
cinci, urmărite cu religiozitate de întreaga
suflare a satului. „«Când văd ce nenorociţi, tâlhari, violatori, beţivi şi neamuri proaste îşi fac
de cap prin alte părţi, prind curaj, maică», e formula pe care o tot repetă Foanfa, care şi-a
întocmit până şi graficul cu treburi bisericeşti în
funcţie de programul ei Tv. preferat” (p. 46).
Decorul, cadrul, mediul, aspectele particulare
se materializează epic în romanul Îngeri S.A.
prin descripţie sistematică realizată printr-un
discurs auctorial mascat şi atribuit personajului
principal. Lumea şi viaţa din jur sunt văzute
dintr-o aceeaşi perspectivă, fie ea particularizatoare sau generalizatoare, din partea unei fete
care, vrând să se smulgă mediului pestilențial în
care s-a născut, experimentează mizeria umană
la toate gradele și devine biografă a propriei
deveniri. Diferitele încercări prin care trece ea –
momentele semnificative de confuzie şi edificare, de acumulare şi decantare – sunt surprinse
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de romancieră din modificate unghiuri de abordare, cu atenția focalizată pe episodicul ce poate
fi utilizat şi convertit într-o semnificaţie.
Departe de a se axa pe un discurs codificat
despre realitatea mizerabilă a epocii noastre
(inclusiv perioada pandemică) printr-o
desfășurare narativă de tip alegoric, să spunem,
efortul Valeriei Manta Tăicuțu este acela de a-și
duce romanul Îngeri S.A. înspre naturalism.
Ceea ce nu pare deloc a fi o intenție anacronică
și nenaturală în timpurile pe care le trăim.

Valeria MANTA TĂICUȚU
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Tatăl poetului, Alexandru D. Macedonski
(1816-1869), urmase o carieră militară, primind o educație aleasă ce i-a permis să-și
însușească diverse cunoștințe și mai multe
limbi străine, strălucind în societate ca „una din
cele mai interesante figuri ale vieții noastre
publice la mijlocul veacului trecut” – după cum
remarca, îndreptățit, Tudor Vianu3. Criticul
evidenția temperamentul impetuos al acestui
„om hotărât și aspru”, înzestrat cu „o minte cultivată și cu o rară destoinicie profesională”,
care „răspândește teroare în familia sa și în rândul soldaților pe care îi comandă”4, ajungând până la
cele mai înalte funcții în stat (general și șef al armatei,
prim adjutant al domnitorului și al Statului-Major
domnesc) pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.
Noul domnitor al românilor înțelegea să îl răsplătească astfel pe comandantul care primise ordin să împiedice alegerea sa, dar care îl sprijinise, trecând cu
soldații lui de partea poporului. Fire conflictuală,
incomodă, generalul se lăsa mereu stăpânit de „duhul
revoltei”, ajungând la scurt timp în relații tensionate
cu domnitorul, ceea ce-l determină să se pensioneze la
cerere, în 1863, după ce-și dăduse demisia din postul
de Ministru de Război (în 1861). Va fi reintegrat în
armată după urcarea pe tron a lui Carol I de
Hohenzollern, în 1869, pentru ca la scurt timp să se
îmbolnăvească și să moară subit, din cauze neelucidate. Familia va acuza otrăvirea sa, ceea ce explică în
parte atacurile antidinastice ale fiului, regretate ulterior, într-o perioadă în care poetul încerca să se reconcilieze cu regele.
Generalul provenea la rândul său dintr-o familie
de aventurieri cu pretenții nobiliare: tatăl lui, Dimitrie
Macedonski (1780-1843), a fost unul dintre
comandanții militari care au participat la Revoluția
din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, dobândind
o avere considerabilă din negoț și din diversele funcții
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Dincolo de nuanțele particulare pe care le-a manifestat poezia sa de-a lungul timpului, de la tonalitățile
militante ale liricii pașoptiste (Ion Heliade Rădulescu,
Vasile Alecsandri și Dimitrie Bolintineanu) și ale
romantismului francez (Victor Hugo, Alphonse de
Lamartine, Alfred de Musset), evidente în prima etapă
a creației sale, la poezia socială de mai târziu sau la
experimentele moderniste (simbolisto-instrumentaliste, parnasiene etc.), și până la supremele realizări
artistice din ciclul Nopților și din rafinatele compoziții
ce alcătuiesc Poema rondelurilor, Macedonski a cultivat întreaga lui viață un estetism radical și pur, care ia și adus ulterior renumele de cel mai ilustru reprezentant al „religiei artei” în cultura română. Greșala de
neiertat a poetului a fost aceea de a fi îndrăznit să se
compare cu Eminescu și, mai mult decât atât, să se
considere superior – ceea ce l-a făcut să treacă mereu
în ochii tuturor drept un jalnic invidios, incapabil să
recunoască valoarea geniului. Dar Macedonski a persistat în iluzia supremației sale în literatura română,
creându-și o proastă faimă de ins egocentric și arogant, condamnat să ducă „o existență ce pare tipică
tipică pentru ratați”1, după cum spunea G. Călinescu
în Istoria literaturii romîne de la origini până în prezent.
Pentru înțelegerea discreditantei opinii asupra
omului Macedonski trebuie precizat că, oricât de mare
ar fi fost nedreptatea comisă asupra sa, poetul
Rondelurilor a proiectat-o la dimensiuni și mai mari,
hiperbolice, compunându-și „o mască tragică de mare
expresivitate” printr-un ritual de neobosită autoconsacrare, după cum s-a spus2, pentru a-și câștiga în cele
din urmă renumele de poète maudit și de geniu
neînțeles, persecutat de contemporani. Departe de a fi
fost de la bun început un „ratat” lipsit de mijloace
pecuniare, Macedonski vedea lumina zilei într-o familie înstărită de aristocrați și de militari, cu moșii întinse în sudul țării, în Oltenia, la Adâncata și Pometești.
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administrative care i s-au încredințat. Pentru meritele
sale deosebite și pentru activitatea lui patriotică, antiotomană, i se va acorda mai târziu împământenirea (în
1838), adică dreptul de a deține proprietăți și de a fi
cetățean român cu drepturi depline. Dimitrie, care a
fost implicat și în acțiuni conspirative împotriva domnitorului, fiind închis și apoi murind bolnav la mănăstirea Plumbuita, a mai avut un frate, Pavel, la fel de
înzestrat intelectual, ambii slujind o vreme în armata
rusă, pentru a se stabili la începutul secolului al XIXlea în Țara Românească (Valahia). Cei doi frați erau la
rândul lor fiii lui Stoian și nepoții lui Ștefan MincioMacedonski, presupus voievod, veniți în Țările
Române ca ostași voluntari în armata rusă pe timpul
războiului ruso-turc din 1787-1792, dar găsindu-și
sfârșitul în timpul asediului unei cetăți. Ascendența
voievodală a familiei Macedonski e așadar discutabilă, mai sigură fiind originea boierească a rudelor
materne ale poetului, a cărui mamă, Maria FisențaPârâianu (1834-1903), se trăgea prin ambii părinți
din familii de aristocrați din Oltenia, atestate documentar încă din secolul al XVII-lea. Părinții poetului
se căsătoresc în 1848, anul Revoluției, Alexandru
fiind al treilea dintre cei patru copii ai familiei
Macedonski, născut pe data de 14 martie 1854, după
Caterina și Dimitrie, dar înaintea lui Vladimir, mezinul.
Copilăria poetului se desfășoară în cadrele idilice
ale unei existențe tihnite și îmbelșugate, opulente
chiar, generalul Macedonski fiind deprins să trăiască
pe picior mare, într-un lux pe care-i plăcea să îl
afișeze și în societate, cu mândria omului ajuns în vârful ierarhiei prin propriile puteri, și nu prin
tranzacțiuni dubioase. Ca atare, nu doar familia, dar și
servitorii săi se îmbrăcau elegant, într-o manieră
ostentativă, care nu putea să treacă neobservată.
Niciun complex nobiliar nu a avut generalul, care se
considera os de domn și vorbea cu Vodă de la egal la
egal, ca un reprezentant de vază al aristocrației de
merit, cum îi plăcea lui să creadă. Dar pentru a nu se
simți stânjenit în societatea fiilor de nobili de la
Kerson, orașul în care și-a făcut studiile, tatăl poetului
își alcătuise încă din tinerețe un arbore genealogic
fantast, potrivit căruia neamul Macedonski s-ar fi tras
nu din niște aventurieri sau regi obscuri din Balcani,
ci din spița nobilă a familiei Biberstein-Rogala, care
ar fi domnit cândva în Lituania. Poetului i-a plăcut
această mistificație genealogică menită a-i asigura un
blazon (aflat încă în arhiva poetului pe vremea când
Tudor Vianu lucra la ediția sa), de vreme ce un disciCONVORBIRI LITERARE

pol vehiculează informația în notița biografică de la
începutul volumului de proză Cartea de aur (1902).
De la părintele său va moșteni așadar poetul și
fumurile nobiliare, dar și „psihologia de aventurier”,
atribuită de Călinescu „românului cu sânge amestecat” care „simte strigări nelămurite”, fiind din această
pricină „neliniștit, aventuros, căutător de satisfacții
violente”5. Călinescu identifica astfel în personalitatea lui Macedonski structura psihologică a tipului balcanic, care, afirmată în cadrele unei predispoziții creatoare, îmbogățește cu o notă aparte, de pitoresc și de
exotism, orizontul creativității autohtone. Dincolo de
generalizările acestea discutabile, justificate ideologic
de intenția romantică a afirmării unei literaturi cu
identitate distinctă, „specific națională”, portretul psihologic făcut poetului este nu doar plauzibil, ci și
memorabil, Călinescu contribuind decisiv la reabilitarea postumă a discreditatului scriitor.
Trăind de mic cu frica de tatăl său, care impusese
și în familie regimul cazon, poetul va resimți în
adolescență o anxietate foarte productivă sub raport
creator, ce-și va pune amprenta asupra constituției
sale firave, de om bolnăvicios, obișnuit să se refugieze mereu fie în imaginație (biografii spun că era
cuprins adesea de „stări extatice”), fie sub protecția
mereu îngăduitoare a mamei, de care s-a simțit foarte
legat toată viața. Educat în particular, cu bonă și preceptor, poetul își exersează de mic talentul de scriitor
în fel de fel de improvizații versificate, terminând
liceul la Craiova fără rezultate notabile. După moartea
tatălui său, se simte în sfârșit liber să facă ce vrea și
pleacă la 16 ani în străinătate pentru a-și pregăti
Bacalaureatul, dar fără a se dedica studiului riguros,
vizitând ca într-o plăcută vacanță marile orașe europene (Viena, Geneva, Pisa, Roma, Paris, Lyon,
Munchen, Veneția), de unde s-a întors îmbogățit cu o
mulțime de impresii artistice și cu plăcute suveniruri
(„am cunoscut amorul”, notează el undeva, cu neascunsă satisfacție). La aceeași vârstă, Eminescu străbătea România mergând pe jos, desculț, ca un vagabond,
culegând folclor și împărtășindu-se din înțelepciunea
populară, înainte de a se consacra cu pasiune filosofiei și de a frecventa cursurile unor savanți renumiți
de la universitățile de la Viena și de la Berlin. Spre
deosebire așadar de Eminescu, care era preocupat de
filosofie într-o mult mai mare măsură decât de literatura contemporanilor săi, Macedonski lasă de la bun
început impresia unui scriitor ancorat cu toate fibrele
sensibilității sale într-un peisaj citadin și european,
cosmopolit, pe care îl parcurge cu o nesățioasă curio93

zitate de turist și de colecționar.
Pornind de la impresiile sale de călătorie, observăm că sensibilitatea macedonskiană pare să rezoneze
preponderent doar la prezentul imediat (cu literatura
vremii sale Macedonski a fost mereu la curent,
întreținând chiar corespondență cu câțiva dintre scriitorii francezi importanți) sau la viitorul îndepărtat,
proiectat de cele mai multe ori în forma unor scenarii
utopice, pur imaginare. Trecutul nu îl inspiră la fel de
mult pe Macedonski, dar atunci când se întâmplă ca
zborul imaginației sale să se întoarcă totuși îndărăt,
evocarea nu capătă obișnuita nuanță paseistă, de
romantică nostalgie după vârsta de aur, implicând în
schimb un fel de reconstituire geografică, pe orizontală, în ample secvențe descriptive derulate din perspectiva pur vizuală a unui călător în spațiu, nu în timp.
Această sensibilitate plastică/ vizuală și citadină își va
pune de altfel amprenta asupra întregii creații macedonskiene, dintre toate țările lumii Italiei aducându-i
poetul, după cum afirmă Tudor Vianu, „una din cele
mai frumoase închinări înălțate în limba română”6. În
opinia aceluiași critic, Macedonski ar fi un „poet al
civilizațiilor” (și nu „al culturii”, ca Eminescu), al
cărui exotism, cultivat metodic, își găsește motivația
psihologică în intenția polemică de a se diferenția,
după cum am mai spus, de tradiția românească a literaturii folclorizante, asociind mereu naturii valorile
constructive ale civilizației.
Natura nu va fi deci acceptată în orizontul liricii
macedonskiene decât într-o formă stilizată, de obiect
estetic. Iar dacă dintre țările pe care le-a vizitat efectiv, Italia i-a fost cea mai dragă (vezi Noaptea de
noemvrie, dar și creații precum Ithalo, Moartea lui
Dante Alighieri etc.), dintre cele pe care doar le-a
visat se disting China și mai ales Japonia, țara rafinamentului suprem, elogiată în multe dintre textele sale.
Dincolo de fascinația pentru Extremul Orient, pentru
pitoresc și culoare locală, impulsul de a călători în
spații exotice exprimă la Macedonski și o „aspirație
de a-și schimba condiția de existență”7, considerată
mereu nesatisfăcătoare, dar și o tendință sui generis
de evaziune în ideal, tendință ce-și va da întreaga
măsură a posibilităților de realizare artistică în
creațiile macedonskiene de maturitate, dintre care
locul cel mai de seamă îl ocupă, de bună seamă,
Noaptea de decemvrie. După călătoria concretă în
realitatea imediată, experiența fundamentală a liricii
macedonskiene va fi voiajul imaginar ce favorizează
halucinația, mirajul, proiectând în formele nepieritoare ale artei fantasma lumii dematerializate, transfigu-

rate extatic de aspirația de neostoit a artistului către
pura idealitate8.

Note:
1. G. Călinescu, Istoria literaturii romîne de la origini
până în prezent. Ediția a II-a, revăzută și adăugită, ediție și
prefață de Al. Piru, București, Editura Minerva, 1982, p.
523.
2. „Fără profunditate, Macedonski ar fi un cabotin ridicul, plin însă de-o vibrație de sine adâncă, el își compune o
mască tragică de o extraordinară expresie. [...] Atîta nestrămutată credință, atîta hieratică ceremonie de autoconsacrare, într-un stil liturgic de o mîndrie inaccesibilă, sfîrșesc
prin a impune. Macedonski se declară împărat și joacă rolul
imperial cu o ținută poate actoricească, dar, sub durata scenei, magistrală” (G. Călinescu, op.cit., p. 526.)
3. Tudor Vianu, Introducere, în vol. Alexandru
Macedonski, Opere. Poezii, vol. I, Ediție critică cu note
introductive, note și variante de Tudor Vianu, București,
Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II, 1939,
p. XXI.
4. Ibidem.
5. G. Călinescu, op.cit., p. 517. După cum se știe, criticul a teoretizat ideea romantică a „specificului național” în
literatură, din perspectiva căreia Macedonski (spre deosebire de Mihai Eminescu sau Ion Creangă, „români puri”) ar
aparține componentei balcanice, sud-dunărene, impure din
punct de vedere etnic: „Caracteristica deci a casei
Macedonski e o mare amestecătură de sânge. Mixtura
aceasta e favorabilă ori defavorabilă, după împrejurări. În
tot cazul, într-o nație ca a noastră, unde un puternic fond
țărănesc autohton exercită echilibrul, ea aduce o lărgire a
spiritului” (Ibidem).
6.. Tudor Vianu, Poezia lui Al. Macedonski, în vol.
Alexandru Macedonski interpretat de…, antologie, prefață,
comentarii, tabel cronologic și bibliografie de Fănuș
Băileșteanu, București, Editura Eminescu, 1975, p. 95.
7. Vladimir Streinu, Al. Macedonski, în vol.
Alexandru Macedonski interpretat de…, ed.cit., p. 128.
8. Textul de față reprezintă o primă parte a versiunii în
limba română a studiului Alexandru Al. Macedonski –
„poetul civilizațiilor”, care va prefața prima antologie
substanțială din opera lui Macedonski tradusă în limba italiană de Giovanni Magliocco, profesor la Universitatea din
Bari, în curs de apariție la Editura Aracne, Roma
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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
În ciuda faptului că tematizează realităţi dintre cele
mai atașante și nici nu se ferește să atace, frontal sau
voalat, zone de sensibilitate lirică aproape canonizate,
ce sunt, fără doar și poate, pe placul cititorilor care încă
mai caută prioritar în poezie, pe urmele lui Bachelard,
o fenomenologie a sufletului, Dorin Cozan nu scrie o
poezie comodă ori clasată. Poetica pe care mizează cel
mai nou volum de versuri care îi poartă semnătura,
Luna is typing (Editura Cartea Românească
Educaţional, Iași, 2019), este de altfel greu de încadrat,
fiind vorba mai degrabă de produsul ingenios al unui
demers sintetic în care se topesc, strategic și ironic însă,
influențe dintre cele mai diverse (de la formula neomodernismului stănescian la aceea a neoexpresionismului
sau a postumanismului mai recent), integrate într-o
manieră personală. Principial, textele strânse în acest op
par totuși a se revendica de la formula lirismului confesiv, ele construind frecvent, dar într-o progresie derutantă, o scenografie erotică cu ancadrament (fals) cotidian, văzută din perspectiva unui subiect liric ale cărui
energii vitale sunt de la bun început minate de un fior
letargic mai mult sau mai puțin perceptibil, provocat de
cataclisme interioare de obicei bine ascunse în spatele
unor straturi de protecție intertextuală.
În ordinea strictă a aparenței, punctul de plecare al
scenariului de semn prioritar erotic – la care în general
participă, pe lângă emiţătorul de discurs, o alteritate
feminină frecvent dezambiguizată (v. Pentru sora mea,
Rahela cea oarbă, Cuore, Stellarium ș.a.) – poate fi o
anamneză întoarsă, pe nesimțite, într-un autoportret trasat cu o luciditate amară, de care dă seama, spre exemplu, poemul numit Am simțit certitudine: „În dimineața
aceea de sâmbătă, când tu ai început să mori încetul cu
încetul/ dormisem puțin, iar cafeaua amară îmi alerga
prin/ vene și tresărea odată cu roţile/ mașinii pe drum,
sub țipătul scurt al claxoanelor.// Reluam în minte pașii
lui Iov, cuvintele tale de îmbărbătare/ anii în care m-am
adăpostit sub blocurile cenușii/ anii în care am locuit în
tine,/ schema curată prin care ţi-am răsucit glasul/ și
odată cu el, sufletul.// În dimineața aceea, aruncasem pe
mine un tricou alb, /iar pe bancheta din dreapta/ cărțile
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albe, lucioase ca pielea ta, când îţi vorbeam/ îndelung
despre întunecare/ atunci scânteiai brusc și te înălțai
deasupra lucrurilor/ răsucindu-mi gura spre tine/ cum
făcea mama când el o iubea și-i spunea tu,/ Soarele
meu.// De ani buni nu mai vorbisem cu Dumnezeu prin/
grădină, dar citeam tot mai mult/ aflasem, în ceea ce îl
privește,/ despre elasticitatea conceptuală și despre
scara/ pe care trebuie s-o arunci după/ ce te atinge cu
degetul său/ așa cum mă atingeai tu, așa cum te atingeam eu/ știam că voi vorbi despre tine în public, despre/ prietenia ascunsă din care mușcam ca doi orbi
dintr-o pâine. Eram sigur/ că punctele noastre cardinale
se potrivesc,/ că hărțile noastre sunt perfect simetrice,
după cum/ sigur eram că firimiturile pe care le vor
gusta/ nu vor fi îndeajuns și vor cere mai multul și totul
– / vor dori să pipăie și chiar unii/ să strângă ușor rana.//
Abia acum afli, încetul cu încetul,/ că în dimineața
aceea de sâmbătă/ două iubiri au construit, el în cer,/ eu,
fix dedesubt, două cetăţi/ și, când mi-a intrat Soarele în
ochi/ prin fereastra Universității,/ am fost cu gândul la
tine”. Catalizatorul textual poate fi însă la fel de bine
unul livresc, Luna is typing putând fi citită, pe spaţii
extinse, ca o carte de recitire – pe de o parte, a filosofiei
canonice și a mitologiei (cu precădere creștine), pe de
altă parte, a liricii erotice (în special românești).
Elocvent, din această perspectivă, este Sfârșit de aprilie, care dovedește faptul că pentru Dorin Cozan, metafizica erotică implică și complicaţii deloc străine de o
conștiinţă apăsată a convenţiilor de tot felul ce pun în
mișcare și uneori dinamitează câmpul (cultural al)
reprezentării cuplului: „În lunile de tăcere, știi bine,/ că
noi am vorbit,/ tu la un capăt, eu la altul, al lumii.// Eu
întindeam mâna de pe inima ta./ Tu întindeai mâna de
pe inima mea.// Ești pe undeva, te simt. Te simt/
umblând ca moartea, tăcut, pe pământ./ (Pământul acesta rotund și cam mic, în care/ dragostea noastră groaznic de mare și de flămândă/ vai, vouă, n-a încăput.)
Odată și-odată/ ne vom atinge iarăși degetul mic,// fie și
din greșeală, mai ales din greșeală/ pentru că noi, mai
mult decât dragostea,/ noi avem un destin,/ cu firul
întins, pe strada cu vechituri, a celebrilor/ anticari
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Zwiebel și Kupperman.// Mă scuzaţi, doamnă, poate
voi spune/ căutam pe cineva, să-i fac un copil.// Tu să
te-nclini, cu o dicţie perfectă:/ Sunteţi un bărbat norocos, domnul meu./ Tocmai v-a cumpărat/ ultima carte
din colţul acela, cu/ terasa plină de flori de gutui,/ sub
care studenţii aceia frumoși încet se sărută pe mâini”.
Cum se vede, spre deosebire de majoritatea congenerilor care pun, pe nedrept, semnul echivalenței între
canonic și inadecvat sau inautentic (sic!), autorul frumoaselor desfășurări poematice din Luna is typing își
construiește discursul erotic având mereu grijă să se
raporteze – după caz, jucăuș, (auto)ironic sau cu
intenție integralistă – la vârstele anterioare ale poeziei
(românești, vest-europene sau americane). A nu se
crede însă că Dorin Cozan (n. 1978) este străin de poeticile actualității imediate. Un poem cu pretext oniric
precum Visul meu, spre exemplu, mi se pare scris nu din
perspectiva unui blazat cultural, nici a unui sceptic care
și-a pierdut orice urmă de inocenţă, ci a unui îndrăgostit
hiperlucid, care știe bine că aparţine unei epoci în care
se trasează, nu întotdeauna precis, până și linii de
demarcație între postumanism și transumanism: „Visul
meu/ în ţara lui emoticonemoticon și a nimănui/ e să vin
acasă/ și tu să-mi citești,/ în rochița cu flori roșii și
negre,/ o aberație din Codul Penal/ sau o altă prostie de
la serviciu.// Visul meu de bărbat/ e să mă fac că ascult,/
cât timp îți treci un picior peste altul./ Să mănânc singur, să spăl vasele./ Să nu te uit niciodată.// Să refuz
berea și meciul din principiu,/ ca să plimb câinele cu
pisica,/ să-mi fac temele, mai ales la dictare și,/ pe
urmă, desen.// După toate aceste privilegii,/ de om
egoist în fericirea sa,/ visul meu/ e să fac magicul truc
de poet/ prin care îţi așez Luna pe spate,/ ca să vii în pat
încărcată de raze,/ când termini de citit.” etc. Un alt text
puternic, Câinele meu, Rusia, mizează pe o analogie cât
se poate de clară între corpul feminin și cel al mașinii,
pentru a se închide cu o reflecţie deloc comodă pe marginea identificării de fond între expunerea erotică și cea
digitală (referinţa, obligatorie în context, este N.
Katherine Hayles, cu al ei necruțător My Mother Was a
Computer): „Pe la miezul nopţii, te-ai întors cu spatele,/
doar în tricou./ - Te culci cu el? am întrebat, cu o melodie în cap./ - Miros a ștrudel, puțin! Nu-ţi place?// Nu
răspund. Gândesc că Rusia e mereu pofticioasă./ N-ar
trebui să o lăsăm în cameră când,/ aproape de zece, în
trupul tău obosit filează o lampă,/ mică și roșie./ N-ar
trebui să te vadă țipând.// Asta pentru că în fiecare
seară/ se repetă aceeași poveste:/ hard-disk-ul e pentru
tine o taină,/ ca pentru orice femeie deșteaptă,/ și tu ești
o stea neutronică, nu mecanică,/ prima stea care pâlpâie
pe ecranul cel mare/ pe care Dumnezeu a pus degetul,
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pâc,/ și cerul deja/ se întunecă”. Cuplarea la angrenajul
postumanist este mimată nu numai în decupajele cu
miez erotic și artele poetice (ne)deghizate de tipul Cum
ar fi dacă, Celui care i se refuză totul, Poet cu himeră
(autoportret) sau Eu, egoistul, ci și în textele saturate de
trimiteri religioase, tocmai pentru a spori coeficientul
de stranietate al contaminării între percepții, dimensiuni, realități. Iată, spre ilustrare, Un vot pentru poezie:
„Poetul meu, stelarul meu prieten,/ se plimbă zilnic cu
mâinile la spate prin Rai,/ dar fără a o deranja pe Eva
sau pe Adam/ de la selfie-urile lor zilnice sub pomul
cunoașterii./ Poetul meu, cu sensibilitatea lui poetică,/
știe totuși cât e metrul pătrat de faianță./ Am privit stelara lui frunte și sub ea eu,/ în latextul de dresaj întineream/ ca o săgeată care se întrece pe sine,/ și se întoarce
în ram,/ unde Eva tocmai își agață eșarfa./ Vai (m-am
pipăit și mi-am spus: eu/ nu mai ajung să trăiesc),/ ce
amuzant e să fii/ ce amuzant e să/ ai grijă de Cain și
Abel, când sunt încă sticloși/ și atât de copii/ și să
numeri privind în ecran cele/ șapte vaci virtuale ale
Raiului/ cum pasc sub biciul diedru!”
După cum se observă, în cele mai multe dintre
situații, poetul are grijă să mute intensitatea trăirii în
câmpul de tensiuni al scripturalului. Din acest motiv,
fragmentele de istorie personală cu nucleu puternic
afectiv precum Flamingo lady, Despre mobilitatea și
perversitatea extremă a vieţii, Asta sună a ameninţare,
scumpo!, Pe strada cu plopii înalţi sau Un corp în
mișcare, spre exemplu, sunt legate prin fire de dimensiuni variabile (dar atent sudate) de mecanismele poietice, într-un joc cu reguli mai mult sau mai puţin complicate, căruia nu-i lipsesc niciodată mizele macro, în
ciuda avertismentului din finalul poemului ce dă și titlul
întregului volum: „lavender is nothing, deer doesn’ t
exist// Baby, cu aripile de jos, scrijelind sori,/ a trecut
îngerul, în mai multe culori.// Sub așternuturi, a scăpărat între noi, să te sărute/ Satan, cum săruta șarpele
vechiul Adam.// Îți desenez o stea pe obraz, de dragul
sărutului,/ de dragul amantelor, de azi și de mâine,/ de
dragul cuvintelor în care mă nasc./ Al lor sunt, am fost
și voi fi,/ cel care alta îl va iubi.// Ea îmi va face un fiu,
cu fiece sărut./ Așa cum tu pe mine nu m-ai fi născut.//
Ne vom răstigni unul pe altul, în paturi de stele,/ pe planete de dor/ vom locui ani în șir.// Ocolește-ne poezia,/
niciun muritor/ nu respiră cu sufletul,/ așa cum ne privim noi/ dragostea noastră/ ca o bombă comună, cu fața
umană.// You have three seconds to run”. Discretul poet
ieșean Dorin Cozan scrie, totuși, o poezie de neocolit.
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Mihaela GRĂDINARIU
Doamne, ce pasăre / mă pierde / în aerul verde…
„Autoportret în iarbă”

În marea frământată a literaturii actuale, bântuită de curenți, recife, geamanduri variabile,
rechini, stânci solitare, bancuri de plevușcă, furtuni, răsărituri și apusuri spectaculoase, Vasile
Tudor este o voce distinctă și solitară.
Considerăm aceasta nu socotind doar cei treizeci
de ani trecuți între debutul în reviste literare și
primul volum (Pietre curgătoare, Paralela 45,
2011), nu mirându-ne de aparenta incompatibilitate între avocatul talentat și poetul născut, iar nu
făcut, ci, mai ales, citind, pagină cu pagină,
poem cu poem, cărțile de o frumusețe și de fragilitate stranie.
Dar volumul care face palpabilă, dintr-o dată,
sintagma un poet nealiniat (L.D. Clement), este,
fără îndoială, Somnul din Nămoluri (Junimea,
2020, cu un Cuvânt însoțitor de Ioan Holban), o
antologie care selectează poeme din cartea de
debut, apoi din Escortele tăcerii (Charmides,
2014), Cartea sonetelor (Timpul, 2015, completată și redenumită Sonetele Absenței) și Același
altcumva (Rocart, 2020), apărute într-un ritm de
care numai autorul dă seamă.
Interioritatea parcă imponderabilă a cărții
obligă privirea lectorului să șerpuiască tot timpul, în căutarea unor repere fragile, privitorul
fiind părtaș unei povești aglutinate din fragmente ascuțite, dureroase, care de multe ori nu se
potrivesc unele cu altele decât prin efortul
comun al poetului și Cuvântului: Las mijlocu-n
evadare/ cât încă mai pot să fiu/ labirint de aripi
zare/ respirată de neviu/ pierd eu marginea în
margini/ din impur sunt mai impur/ cum și geneCONVORBIRI LITERARE

le-n imagini/ înnoptează alt contur („Las mijlocul”). Întregul poetic devine astfel, prin împreună-lucrare, rotund, însă fluid, supus oricând presiunilor interioare sau exterioare. În neverosimile oglinzi – mormânt se reflectă vremi ale doliului de argint, iar peisajele-pretext au o picturalitate aparte, schematizată uneori la esențe (Un
guler alb se rupe-n țărmuri negre – „Mare”) sau
sfâșiate de pluguri negre ce brăzdează adânc
memoria.
Identitățile poetice vibrante caligrafiază
manuscrise suprapuse, într-o trecere și întrecere,
alunecând prin timp, îmbrăcând haine otrăvite,
lepădate mai apoi la intervale aleatorii, de la
tânărul sfios la noptatice vârste: Scriu la același
cuvânt/ până când hârtie mototolită/ desprinde
cerul/ până când literele/ mijesc ziua;/ până
când cariile/ vor surprinde lumina/ sunt în
același Cuvânt. („Geneză”).
Poetul luptă din răsputeri cu vremelniciile
vrăjmașe (Mă tem că stânga o să-mi sece,/
Rămâne-voi umbrit sub zid./ Tot repetându-se va
trece/ Secunda fără s-o deschid.) („Teamă”),
adăpostindu-se temporar într-un mijloc fără
margini, un topos care oferă doar un iluzoriu
sentiment de securitate: Aștept bătăi în ușă iar
lumea-i ireală,/ În șiruri de vedenii mă inserez
supus/ Răpit de mine însumi, îmi mai rămân o
boală/ Și rătăcesc aiurea cu fața spre apus.//
Deschid mereu și nimeni nu-mi mai umbrește
fața./ Vorbesc doar cu Absența pe care o acuz/
De golul înspre care mă însoțește ceața,/ De
rana ce o crește, înaltă, în auz!// Un imn
singurătății mi-i viața înspre mâine/ (O, dansuri
de vedenii, posibile lumini!)/ Doar vântul de la
ușă e cel mai strașnic câine/ Ce lasă nara-n
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lume, aflându-o-n străini.// Un vagabond tăcerii
în lumea ireală,/ Eu simt cum trupul, Doamnă,
mi-i locuință goală! („Sonet către Absență”).
Regăsim, presărate în corpul volumului,
poeme – fulgerări treimice, tristihuri intuitive,
atașante, tentații ale zborului înspre înaltul
Orizont gravid –/ Întunericul îmi varsă sângele/
În pântecele tău adormit („Bibliotecarul”), un
spațiu în care unicul stăpân e vântul ruginiu ce
toarce până la saturație un cântec în cărbune, din
ale cărui firmituri sporite se înfiripă o noapte
parcă fără sfârșit: Se aude noaptea sângele mă
plouă/ Cine mă visează într-un geam uitat/
Pasărea-i ucisă de-ale sale ouă/ Numele de
nume e înfometat// Orizonturi stinse-n umbra
altui soare/ Albe orizonturi dincolo-mi deschid/
Genele întoarse strivesc în visare/ Chipurile
care nu mă mai decid// Zilnică uitare – viguroasă rouă –/ Cine mai aude într-un cer vărsat/
Aripa zvâcnește într-o coajă nouă/ Într-o altă
apă numele-i scăldat// Ploaia mă inundă țărmul
mi-i străin/ De nimic nu-mi pasă în nimic
rămân. („Sonet către Noapte”). Nimicul acesta
se împielițează, la rându-i, în umbra mortului pe
întregime viu, umbră care plânge cu lacrimi
albastre, urme ale veșniciei de aceeași culoare.
Lumea nu se preface însă toată în scrum,
chiar dacă, ne mărturisește autorul, La masa mea
stă Nimeni și cinstește / și câteodată cântă („Dar
tot mi-e teamă”). În timp ce norii de azi împing
norii de mâine, poetul se mistuie prin goluri-plinuri existențiale, suprapunând începuturi și
sfârșituri: Ah, departea mea departe/ Naștere
trezită-n moarte! („Sonet către Departe”). Să
bem în sănătatea Morții, e îndemnul ce se aude
puternic în clinchete de pahare pline-goale,
amintind, ascendent, de zurgălăi, clopoței, clopote în toată firea: când va fi să plec// voi auzi
pasărea// un cuib se va goli în ae// o pană va roti
cuvântul// voi zări luna// suspendată-n munți// și
voi ști că sunt („Când va fi”).
Pierdut în vastele nimicuri, poetul nu mai
poate nici visa, lăsându-se îngânat și fermecat de
un cântec surd de șarpe. Sunetele albe și negre
devorează tăcerea, timpul și spațiul, cu voracita98

tea unor termite flămânde, metamorfozând totul
în limpezimi de nămol. Aici, în matca fertilă, se
încheagă autoportretul în negare permanentă:
orb și mut, răstignit pe umbra minutar, lapidat
de cuvintele, pietre curgătoare, chip răsucit de
neputințe, căruia i se refuză chiar oglindirea
exterioară: …livezile-nfloresc pe tâmple/ timid
mă fulguie un crin/ lumina clipocește-n sânge/
mai stins și mai străin/ trec mâna peste chip/
închipui/ oglinda oglinjoară / prin degete îmi
sună surd/ coaja copacilor amară…
(„Oglinda”). Însuși oglindă a lumii și a sinelui,
transfigurând materialul, cel singur își târăște
steaua/ într-un pustiu îndoliat („Rondul de singurătate”).
El va fi chemat să săvârșească nebunii de
aur, să culeagă potcoave blonde, să alerge prin
verdele fragil și peste clape negre, să crească și
să descrească, târând lumea întreagă după el: și
curg în tulburare/ mă limpezesc scăzând
(„Limpezire”). Bolnavul de cuvânt nu vrea să se
vindece singur, conștient de menirea lui de mântuitor, în ciuda spaimelor care-l inundă mereu, la
tot pasul: dar tot ce scriu e tot ce-o să mă doară!
(„Dar tot mi-e teamă”).
Iubirea însă e cea care recuperează timpul și
întoarce un ceasornic invers, suprapunând
nașterea morții: E-atâta dragoste în aer/ de
parcă nu ne-am fost născut,/ de parcă literele-s
moarte/ și iarba nu e de păscut./ E un ținut fără
de noapte/ surprins cu ora virginală…/ disimulând melci necântați/ se stă cu sinele-n spirală!/
Fără de-ntoarceri înspre lume/ căci totul se va
face viu/ și vom simți îmbrățișarea/ probând
măsura de sicriu („Cântec de dragoste”).
O graniță nedefinită, aleatorie, nestatornică
între lumile viilor și morților e străpunsă, străfulgerată de incantații ale sângelui (ovedenie
edenie denie), incantații ziditoare și trainice:
Intrând în Biserică / neiertătoarea lume l-a
cuprins/ (numai inima mamei iartă/ singurătatea fiului în plâns)./ Sângele a pus în mișcare/
albastrele funii/ iar clopotul s-a auzit;/ e un ritm
al zarurilor/ din mâinile tatălui/ rostogolit/ întro inimă/ prin coridoare aprinse/ sunetul e învârCONVORBIRI LITERARE

tit/ (numai sufletul mamei aude/ tristețea fiului
în vis)/ în ziduri de lumină/ numele-i e scris.
(„Intrarea în Biserică”).
Între aceste zidiri, Ziua Învierii e așteptată,
provocată, împlinită la temelie, ca un ritual
ancestral, căci poetul se lasă înzidit de viu acolo
unde nu e nici umbră de cuvânt, într-un poem
mereu reinventat, ajuns la saturație, născut din
nou, întru Sălbatică revoltă smintită libertate
(„Marină”), refuzând iluzoriul și efemerul (O,
fericirea-i un ciolan/ De care câinele bolește! –
„Sonet către Nimeni”).
Depărtare-apropiere, iată una din constantele
poeziei lui Vasile Tudor, ale cărui infuzii subtile
de revoltă tensionează pagină cu pagină, într-o
torsiune de forțe complementare: dar eu știu eu
știu că numai tu ai vină/ că din greu sunt tot mai
greu/ că brațele mele sunt în lumină/ un cimitir
de păsări uitat de Dumnezeu („Scrisoare
mamei”). Vălurind și împăturind realitatea din
jur, poeme-marionetă și poeme-măști se iau la
întrecere cu poeme-val, pe drumul golgotic al
regăsirii: Nimic nu se pierde.// E de-ajuns
Cuvântul/ și lumina dezvăluie chipul.//
Interioare umbre/ aprinde și reaprind
veșmântul.// Dincolo de mine/ înluminarea-i
rece. („Înluminarea”).
Am remarcat și rezonat, într-un mod special,
cu Sonetele Absenței, unul din ciclurile minunat
închegate, care ne poartă printr-o bolniță ciudată
(spitalul unui înger e un moloz de vremuri) a
unor alter-egouri privite într-o oglindă inversată
(Vânt, Fruct, Iarbă, Solitar, Timp, Izvor,
Anonim, Zidire, Cineva, Imagine, Gânduri,
Statui), o poezie a absențelor sublimate în
prezențe, într-o Împărăție în cuvinte întrupate:
Cel ce nu este crește-n cel ce sunt („Amin”).
Întruparea stă în dreaptă cumpănă cu descompunerea (…și strângeam plângând / în dintele de
lapte/ sânii cu moarte) și cu timpul amăgitor,
labirintic, haotic, trăgând pe roată tot ce-i iese în
cale: Din ce noapte-am răzbătut/ Mult prea
dureros de mut// Ce grinzi mamă-ai înălțat/ De
sunt de nevindecat// Ce lumină duc în mine/ De
o-mbolnăvește-oricine// De rămân un fel de
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ceas/ Cu somnul pe cifre tras („Din ce noapte”).
Demersul poetic este, desigur, cel recuperatoriu (Cuvinte șterse/ lucruri moarte/ memorie
uitată-n alb/ ce corp obscur/ lumina mi-l
topește/ și freamătă o umbră/ și pâlpâie impur –
„Freamăt”), structura de profunzime fiind
întrețesută cu metafore care converg, ritualic,
înspre tăcere.
Da, un poet al tăcerii, așa cum îl numește
Nichita Danilov, dar o tăcere cuminecătoare și
izbăvitoare, din care și poetul și poezia renasc
fără încetare: la șapte ani/ dezgropat din Cuvânt/
încă mai sunt o inimă/ cu picătura-n pagini/ nici
un pomelnic/ nu o-nchide/ nici un gropar
(„Autocritică”). Vasile Tudor este un nume cu
greutate al liricii actuale, și, totodată, o călăuză
într-o împărăție fabuloasă, care înalță din nămolurile transfigurate grădini ale raiului, străbătute
de izvoare desferecate, de cerbi care mănâncă
trandafiri, de spini ce rodesc cuvinte în carne și
în duh.
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Adrian G. ROMILA
Povestea câtorva generații de femei, surprinse în
varii ipostaze – copile, adolescente, tinere, iubite,
eleve, studente, mame, fiice, nepoate, bunici – deschide o lume colorată și plină de viață în noul roman al
Simonei Antonescu. Privit într-o diacronie strict auctorială, În umbra ei sare peste reconstituirile medievale
din Ultima cruciadă (2019) și pare a rezona, prin aromele nostalgice ale evocărilor retro, cu Hanul lui
Manuc (2017), romanul mai vechi al aceleiași.
E vorba acum de un decupaj istoric foarte larg, care
cuprinde aproape tot secolul XX, cu dramele și cezurile aduse de războaie, de schimbări de geografie, de
ambient social și de regim politic. O casă cu marchiză
de sticlă de pe malul Dunării gălățene e liantul
poveștilor din roman, un fel de suprapersonaj a cărui
permanență predetermină destinul familiilor care au
locuit sau care au intrat cândva în ea. Momentul în care
imobilul devine titlu de moștenire schițează primele
linii ale intrigii, iar condiția ca intrarea moștenitorilor
în casă să se facă printr-o anume ușă lansează o provocare misterioasă care, concentric, complică această
intrigă de la un capitol la altul. Tot romanul se
desfășoară alternativ între înainte și după deschiderea
ușii, un gest care mișcă pendulul narativ între două
borne temporale, una din trecut, marcând apariția originară a străbunicii Simina, și una recentă, a descendentei ei îndepărtate, Sabina. Așadar dinspre veacul
crinolinelor și al jobenelor spre contemporaneitatea
marilor corporații urbane, dinspre timpurile când familia regală română se plimba pe Dunăre cu iahtul spre
cele ale instaurarării comunismului, sub pretextul
scrierii unui „roman al casei cu marchiză de sticlă”,
narațiunea se țese meticulos, lent, aglutinant. De pe
peretele plin de fotografii care au înghețat chipuri și
sentimente (una dintre primele descoperiri de „după
deschiderea ușii”), personaje din lumi diferite coboară
în poveste, ies unele din altele, se leagă prin nesfârșite
fire și-și desfășoară spectaculos biografiile. Sunt
„șiruri de femei” și tot atâtea „șiruri de povești” care se
vor spuse și consemnate într-o uriașă relatare șerpuită,

când fluentă precum fluviul din apropierea casei cu
marchiză, când fracturată de întâmplări neprevăzute și
de noduri greu de dezlegat. Iubiri ratate, îndrăgostiri
fulgerătoare, căsătorii aranjate, conflicte domestice,
inamiciții familiale, rupturi afective subite și menținute
ani de zile, visuri de evadare sau de împlinire „în altă
parte”, rămâneri și plecări, toate se înscriu într-o vastă
frescă dăltuită cu mare grijă la detalii și analogii. Nici
cele două războaie mondiale, nici urgia dictaturii, nici
marginalizările, sărăcirile, îndepărtările și morțile celor
dragi nu sting pofta de viață a femeilor care vor să biruie timpurile, să-și conserve amintirile și mai ales să
supraviețuiască. Adevărata energie vine de undeva,
dinăuntru, și face ca marile tragedii să poată fi suportate și apoi, puse pe hârtie, să-și întindă umbra pentru
eternitate:
„Înțelegeam altfel acum ceea ce-mi spusese atunci,
anume că viața adevărată este aceea care se petrece în
interior. Vorbea despre rănile pecetluite sub tăcere ale
femeilor neamului lor, care pe ea o țineau captivă
înăuntru, iar eu nu pricepusem atunci și mă abătusem
asupra ei cu argumente pe care le credeam inteligente,
menite să o contrazică și să-i demonstreze contrariul.
Sabi, mama sa, mătușa, cele două bunici și străbunica
erau conectate într-un soi de colectivitate a lor care
ignora timpul, traversându-l și stabilind, împotriva oricărei logici, o comunitate pe verticala lui. În familia
lor, femeile transmiseseră dintotdeauna prin timp o
putere de la una la alta. Uneori foloseau această putere
una împotriva celeilalte, testând căi de rezolvare a
nodurilor complicate care le împiedicau să comunice”.
Saga de familie, pinacotecă a sufletului feminin,
pretins draft de roman sau confesiune menită să-nchidă
secrete de oameni și de locuri, cartea Simonei
Antonescu reușește să mențină pofta de-a citi literatură
adevărată de la un capăt la altul. E calitatea principală
a unui roman bun.
Simona Antonescu, În umbra ei, Polirom, 2021, 324 p.
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Apollinaire în dublă ipostază, aparent contradictorie, de poet și de soldat, dar și profesorul
Roland Barthes. Așadar un excurs în salturi, de la
arhaici la contemporani. Pentru a estompa eterogeneitatea cărții, Vasile Spiridon a avut grijă să
sistematizeze riguros conținutul, iar organizarea
în capitole și subcapitole tematice este prima
dovadă. Nu numai diversitatea abordărilor concură la aspectul eterogen, ci și variile reviste
unde autorul a publicat materialul: România literară, Ateneu, Convorbiri literare, Vatra,
Hyperion, Antiteze (prima serie)), Dacia literară,
Studii și cercetări științifice. A rezultat un puzzle
cultural („fascinant” și „convingător”) , dar și un
bilanț publicistic, după cum remarcă Adrian G.
Romilă în scurta postfață Mic discurs asupra
metodei pentru o asemenea carte.
Piese distincte în acest puzzle cultural-literar
sunt cele patru „bucăți” (cum ar spune autorul)
despre Tristan Tzara și mișcarea dadaistă. Din
capul locului critica și istoria literară autohtonă
primește un reproș pentru neglijența de peste un secol
față de insurecția de la Zȕrich și de corifeul acesteia.
„Până acum nimeni nu a realizat la noi o exegeză
temeinică asupra scrierilor lui, receptarea celebrului
inițiator al mișcării Dada în țara lui de origine rezumându-se, în afara mediilor specializate, la câteva date
anecdotice minimalizatoare (căluțul, ziarul, foarfecile,
pălăria). De apariția operelor directe, în șase volume,
pot beneficia, desigur, doar frecventatorii Hexagonului
(grație editorului Henri Béhar), noi limitându-ne și
acum la o critică de identificare, în așteptarea viitoarelor sinteze.”
Exceptând recenta cercetare a lui Petre Răileanu,
Dada în direct, sigur că Vasile Spiridon are dreptate,
dar să nu uităm că în afara câtorva poezii cu tentă
expresionistă și simbolistă semnate cu pseudonimul S.
Samyro în Simbolul, o revistă a trei liceeni din
Moinești (alături îi erau Ion Vinea și Marcel Iancu),

ROZA VÂNTURILOR

S-ar putea ca pentru un neinițiat un titlu de carte
precum Hexagonale să ducă spre figura geometrică
regulată din șase laturi alcătuită. Sau să ascundă altceva, dar ce anume? Pentru un inițiat și, mai mult, pentru
un francofil sau francofon cuvântul titular poate sugera,
imediat sau după câteva clipe de reflecție, forma hărții
cu șase colțuri a Franței – Hexagon. În fine, chiar dacă
am înțeles după câteva momente, am acceptat mai greu
că Hexagonale, volumul lui Vasile Spiridon ce se intitulează astfel, publicat la Editura „Eikon” în anul pandemic 2020, poate fi în întregime... hexagonal. Trecând
peste impulsiunea sceptică, l-am răsfoit agale, apoi pe
îndelete și am constatat, cu stupoare aproape, că nu era
loc de îndoială. Da capo al fine opera se împlinise
exclusiv prin articole, comentarii, eseuri, microstudii,
despre istoria, cultura, literatura din Hexagon. Cele
patru capitole nu au cum să evite așadar trimiterea la
temă: Francezi din Hexagon, Francezi față în față cu
Hexagonul, Spații expoziționale hexagonale, Români
în Hexagon. Această din urmă secțiune mi-a trezit
instantaneu curiozitatea îndeosebi pentru că i-am regăsit aici pe doi dintre avangardiștii turbulenți și singulari
până la urmă ai secolului trecut, Tristan Tzara și Isidore
Isou. Alți „români în Hexagon”, cercetați în ce privește
biografiile și operele lor, sunt Paul Goma, Virgil
Ierunca, Basil Munteanu/ Munteano, Livius Ciocârlie.
Cu excepția ultimului, ceilalți nu s-au mai întors să
locuiască în România. Spații relativ generoase îi sunt
acordate dadaismului în subcapitolul Dadaglobe –
Saga Dada și Exotismul Dada. Nici letrismul, fanteziile și extravaganțele lui Isidore Isou nu sunt sumar tratate.
Pe locul doi cât privește capacitatea de a stârni interes se situează comentariile, pe alocuri subtil ironice, și
intruziunile analitice despre evenimentele din mai
1968, În luna mai, ce mai trai!. În Francezi din
Hexagon sunt convocați trubadurii cu al lor fin’amor,
Cyrano de Bergerac (Un D’Artagnan trecut prin cultură), Paul Claudel cu cele Cinci mari ode, Guilluame

101

Tristan Tzara a scris toată opera în limba franceză, iar
cititorul român este doar beneficiarul unor traduceri,
până acum sporadice. Exegeții din Hexagon în frunte
cu Henri Béhar, specializați în curentele de avangardă,
s-au ocupat asiduu și de Tristan Tzara. Este indiscutabil
meritorie editarea operelor complete ale acestuia sub
îndrumarea lui Henri Béhar, care a realizat și o antologie critică de reală utilitate din scrierile lui Tzara, Dada
est tatou. Tout est Dada. Merită amintită și cartea lui
Marc Dachy, Dada et les dadaïsmes, publicată la
Gallimard în 1994. Spre deosebire de suprarealism,
dadaismul nu a avut un efect de contagiune și în
România. Mișcare fulgurantă ce a durat la Zȕrich cam
douăzeci de luni, Dada a fost exportată la Paris de
Tristan Tzara în persoană, ajuns acolo spre a-i cunoaște
pe tinerii viitori suprarealiști, alături de care s-a aflat
până în 1922. Suprarealismul este considerat, poate
prea ușor, ca o continuare a mișcării Dada. Iradierea
dadaismului a avut loc cu avânt și spor în mediile germane, mai cu seamă în domeniul artelor plastice.
Fenomenul a fost înlesnit și de prezența printre fondatori, în 1916, a unor artiști de naționalitate germană:
Hugo Ball, Richard Huelsenbeck (căruia unii exegeți îi
atribuie chiar denumirea curentului) și alsacianul Hans
Arp (Alsacia încă aparținea pe atunci Germaniei). Hans
(Jean) Arp a contrazis referința la „nășirea” mișcării de
către Richard Huelsenbeck (sau Hugo Ball?), scriind că
numele este găselnița lui Tzara la 6 februarie 1916, la
6,00 după-amiază, la Café de la Terrasse din burgul
elvețian.
Închizând paranteza, să notăm că și Vasile Spiridon,
după cum recunoaște, face tot „critică de identificare”.
Menționează și un prim pas, din 1996, spre o mai bună
cunoaștere a operei lui Tristan Tzara în România, recte
publicarea unei culegeri, tradusă și alcătuită de Ion
Pop, la 100 de ani de la nașterea scriitorului și la 80 de
ani de la lansarea mișcării. Volumul, cu titlul cumulativ
Șapte manifeste DADA. Lampisterii. Omul aproximativ, avea menirea unui sunet de clopoțel pentru a trezi
interesul autohtonilor față de o personalitate de 24 de
carate a avangardelor europene. Un prim ecou a fost
apariția, în serie, a „Caietelor Tristan Tzara”, la
Moinești, orașul natal al lui Samuel Rosenstock. Actul
recuperator îl are la origine pe Vasile Robciuc. „...apărute în condiții grafice foarte bune, având texte redactate în mai multe limbi, după modelul revistelor editate
în acea perioadă, „Caietele Tristan Tzara” au valoarea
unui act funcțional de istorie literară necesar pentru
înțelegerea evoluției formelor de expresie literară ale
secolului al XX-lea, având ca suport libertatea de spirit
catalizatoare...”. Se revine apoi analitic la culegerea
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realizată de profesorul Ion Pop.
Mai marcat original este microstudiul următor,
„Arta neagră”: țara îndepărtată a lui Tzara, singular,
cred în cercetarea lui Tzara în istoria noastră critică.
Implantul culturii africane, percepută inițial de europeni „drept un univers al terorii”, a constituit apoi un
neașteptat agent înnoitor. În cadrul primei expoziții
Dada arta africană va compărea pe același palier cu arta
modernă. Remarca a fost extrasă dintr-un catalog al
unei expoziții Dada Africa, adusă în atenția publicului
la Musée d’Orsay, Musée de l’Orangerie în 2017, un an
după centenarul mișcării. Vasile Spiridon motivează
convingător orientarea lui Tzara către arta africană:
„Îndreptarea privirii lui Tristan Tzara înspre sursele
culturii africane nu ținea de o simplă modă estetică; ea
era făcută cu intenția de a se război cu normele vieții
tradițional(ist)e, cu preceptele gândirii europocentriste,
aflate în agonie decadentă”. Este și una din explicațiile
apariției avangardei la început de secol XX. Ieșirea din
impas era văzută prin dinamitarea spiritului în stare de
scleroză, a „tipului de artă și de civilizație guvernate de
stereotipiile gândirii inhibitoare”. De aici proclamarea
spontaneității absolute, a primitivității, a geniului
infantil, a actelor irepetabile. Genul de performace al
dadaiștilor în manifestările colective se apropia foarte
de aceste deziderate. „Comuniunea africanilor cu natura însemna păstrarea purității, a bunătății și a inocenței,
pe care omul european le pierduse din cauza cedării
sale în fața raționalismului și a utilitarismului.” Asăzi
spiritul Dada, care s-a dorit a fi radical novator, este
uitat, dovadă că mercantilismul, utilitarismul și hedonismul sunt o plagă generalizată în societatea consumeristă.
Nu putem să ieșim din „cantonament”, fără a hoinări, împreună cu Vasile Spiridon, pe DADAGLOBE,
după intenția lui Tzara de a publica o antologie-sinteză
cu acest titlu. Se rotește în jurul a două subiecte: Saga
Dada și Exotismul Dada. Metonimic intitulată, Saga
Dada conține referințe la expoziția deschisă în 20172018, octombrie-februarie, la Muzeul Orangerie din
parcul parizian Tuileries. Exponatele urmăreau să fie
relevante prin dezvăluirea „surselor și influențelor
extra-occidentale”. Vizitând expoziția criticul român a
fost mulțumit să constate că o zecime din cele vreo 300
de exponate aparțineau lui Tristan Tzara (mai cu
seamă) și lui Marcel Janco. Expoziția a etalat obiecte
diverse din recuzita Primului Război Mondial, o linogravură a lui Janco în deschidere, apoi afișe, grafică,
montaje, costume, marionete, păpuși. În fundal „filmele cu dans și [...] documentele sonore (muzică și vers)”.
Importantă, bineînțeles, secțiunea exotismelor plină de
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statuete și măști africane, măști japoneze, obiecte
marca maori. Două concluzii, în sinteză:
„Expoziția prezintă o mișcare de avangardă cu multiple fațete, centrifuge și proteiforme, definită de
Tristan Tzara drept o înlănțuire de contrarii. […].
Mișcarea dadaistă (mai exact ceea ce aș numi «protipen-dada» ei) se dorea a fi transculturală și transistorică. Undeva, Marcel Janco îndemna arta să revină la
viață și proclama ideea că nu există nici artă primitivă,
nici artă civilizată, ci doar creație completă, în măsura
în care aceasta nu se supune unei subdiviziuni istorice”.
Ieșind din cercul Dada, se poate trasa o tangentă la
Guillaume Apollinaire, având în vedere că autorul
Caligramelor a fost mereu considerat un înainte-mergător al avangardismului. I-a lansat și sprijinit prin
scris pe pictorii cubiști, a polemizat cu F.T. Marinetti și
cu futuriștii, i s-a pus în scenă o piesă suprarealistă
avant la lettre, Les Mamelles de Tirésias, și a modernizat poezia prin consacrarea versului liber și a tehnicii
colajului. L-a atras, cum remarcă și Vasile Spiridon,
sinteza artelor, prin Caligrame vrând să unească poezia, plastica și muzica, a versurilor desigur. A jinduit la
calitatea de plastician afirmând orgolios că „Și eu sunt
pictor”. I-a încurajat pe tinerii moderniști, nu peste
mult timp personalități ale suprarealismului, demn de
menționat fiind un detaliu semnificativ, anume că la
faimoasa Café de Flore le-a făcut cunoștință lui André
Breton și Philippe Soupault spunând că vor deveni
prieteni, ceea ce s-a și întâmplat. Vasile Spiridon ne
aduce aminte de Guillaume Apollinaire în secvența
Poetul, ca și soldatul Apollinaire. Pornind de la o nuvelă a lui Ștefan Bănulescu amintește de un episod tragicomic petrecut la înmormântarea poetului fost combatant pe front, stins din viață cu două zile mai înainte de
încheirea armistițiului din 11 noiembrie 1918. În
agitația și euforia generale a putut fi înhumat cu greu,
în contra curentului, abia pe 13 noiembrie 1918. Cât
despre creatorul și teoreticianul Apollinaire, deși a fost
„partizanul tuturor experimentelor”, nu a dezavuat
perfecțiunea clasicilor și, de altminteri, poezia sa este
calificată drept o sinteză între tradiție și modernism.
„Guillaume Apollinaire a fost martorul unei tumultuoase epoci, în care vitalismul, valorificarea tinereții,
a sensibilului, a instinctivului au învins înțelepciunea și
prudența. În urma acestei noi stări de spirit, s-au născut
curente precum cubismul și suprarealismul, dar s-a
declanșat și cel mai mare carnagiu care a fost cunoscut
în Europa.”
O secțiune tușantă, care reînvie în minte evenimentele obscure, cel puțin de la distanță, din mai 1968, este
lămuritoare în abordarea lui Vasile Spiridon. Începe cu
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o panoramare a evenimentelor ce au precedat anul 1968
în lume: rivalitatea dintre americani și sovietici în cucerirea spațiului cosmic, fenomenul hippie, escaladarea
războiului din Vietnam și mișcarea de protest flower
power, ba chiar războiul civil din Nigeria. În Hexagon
al doilea mandat al președintelui Charles de Gaulle se
apropia de sfârșit și suferea deja de autoritarism, de o
separație cam autarhică dintre președinție și celelalte
puteri în stat. S-a întâmplat ca tocmai în zilele protestelor din mai 1968, timp de patru zile, președintele francez să se afle într-o vizită oficială în România fără ca el
să fi presimțit turbulențele. Oricum mișcarea
studenților parizieni a avut și spontaneitatea ei, dar
agitația studenților de stânga din Nanterre ca și „plictiseala și liniștea care domneau peste Franța” înaintea
furtunii au anticipat evenimentele. Prima revendicare
privea libertatea sexuală a tinerilor, urmată de admiterea avorturilor și de liberalizarea televiziunii. Autorul
Hexagonalelor afirmă pe bună dreptate că:
„Mișcarea studențească din Franța de acum 50 de
ani (raportare la anul 2018, n.m., I.L.), extinsă ulterior
la nivelul tuturor structurilor sociale, a reprezentat un
tip de contestare antiautoritară, anarhică, mai curând
trăită decât teoretizată, în cadrul familiei, în licee, în
universități, în administrație, în armată, în întreprinderi, în sânul partidelor politice și al ordinelor ecleziale. Acestă tendință radicală marchează trecerea de la o
societate condusă după principii tradiționale ferme,
după coduri de politețe cizelate în saloanele aristocrate
de odinioară și potrivit structurilor ierarhice, la o societate emancipată de sub tutela modelelor autoritare.”
Într-adevăr, de atunci gândirea, viața și conduita
socială s-au schimbat sensibil, decisiv chiar în ce
privește „libertățile individuale, raporturile de putere și
convențiile sociale”. În ce mă privește aș fi fost cu adevărat emoționat să fi fost de față când Jean-Paul Sartre,
stângist faimos și oportunist de moment, se așeza pe
caldarâmul din fața Pieței Sorbonne și stătea calm de
vorbă cu contestatarii. Ce le-o fi spus? A consemnat
oare cineva acele discuții? Poate Sartre însuși în
Situations...
Hexagonale de Vasile Spiridon este o carte vie,
incitantă, de o varietate bine stăpânită, participativă și
subtil documentată. Instructivă chiar și pentru un francofil avizat, cartea antrenează la lectură à juste raison:
oricine are ce afla din paginile ei.
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Alexandra OLTEANU
Radu Cange scrie o poezie cultivată, vibrantă
prin stăpânirea cursivității și a lapidarității verbului sugestiv. În volumul Lumina condorului
(Editura Tracus Arte, București, 2019),
voluptățile histrionismului și străfulgerările ironiei cristalizează repertorii lirice în care spiritul
ludic se îmbină cu registrele grave, meditative.
Eleganța strategiilor reflexive nuanțează micile
parabole sentimentale, morale sau filosofice grefate în textura unor scenarii poetice rezonante.
Sugestiile poematice fac adesea apel la o vastă
recuzită culturală, în timp ce inserțiile aluzive
seduc prin spontaneitatea asocierilor de idei.
Ironia fulgurantă sau aerul de farsă sunt convertite în efecte ale unei ingenuități grațioase, din
care transpar subînțelesuri subtile, camuflate sub
rafinamentul frazării. Arhitectura volumului se
construiește dintr-o colecție de poeme care oscilează între diferite registre și încarnează un spectru policrom de viziuni lirice. Anecdotica apare
doar ca element secundar, minor, întrucât poetul
tinde să privilegieze o dimensiune existențială
gravă, ancorată în marile mituri culturale.
Pretextele meditativ-lirice sunt transfigurate în
chip desăvârșit și dirijate de o luciditate tăioasă,
care pretinde control absolut asupra impresiilor
poetice.
Pregnanța reflexivității capătă abilitatea de a
redimensiona lumea perceptibilă, în timp ce alegoriile capătă o nefirească precizie plastică. În
poemul cu care se deschide mănunchiul de
poeme, Sunetul, nuanțele de parabolă opun firescului naivității acea gravitate specifică cugetărilor
sentențioase: „Și filozoful/ mă întreabă:/ Ce crezi/
că este eternitatea?/ Bătrâne, - și aici/ am avut
impresia că/ am fost puțin obraznic:/ Eu am căutat
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întotdeauna,/ zorile iernii, zăpada/ înlemnită în
copaci,/ liniștea nefirească/ a gerului./ Chiar cerul
prăbușindu-se/ peste nămeții/ de sine procreați./
De aceea, eu cred/ că eternitatea/ are sunetul
argintului” (p. 7). Ochiul circumspect al moralistului înțelept transformă himerele actului scriptural în surse de întâmplări încărcate de un umor
amar, însă cenzura predilecției spre tonalitățile
grave ale evenimentelor existențiale este mereu
vigilentă, susținută cu rigoare. Construcția scenariului liric este atent realizată pentru a spori efectele poemului, motiv pentru care umorul este
dezavuat cu precipitare de conștiința tragismului
care învăluie soarta scriitorului: „Și tu ești o
femeie ușoară,/ draga mea inspirație;/ după ce ai
trecut pe la alții/ și i-ai umplut de poeme/ și de
visări, de jale și de/ speranță, după ce le-ai turnat/
hidromel în suflet/ și otravă în ureche, te-ai/ gândit să treci și pe la mine// Cam aceasta ar putea fi
viața/ poeților, agățați de o silabă/ – ca de o rună
sufletul lor –,/ târând după ei dragostea/ și disperarea” (p. 9). Fluxul confesiv este atras de magnetismul aforistic, iar scenariul poetic este animat de
tensiuni subterane și purtat prin cotloanele obscure ale unui ritm propriu, compus din alternanțe
premeditate.
Observația este străbătută de aerul reflexiv, iar
rumoarea complicității căutate imprimă o anumită tandrețe tonului. Verva dramatică este astfel
îmblânzită, iar inflexiunile afabile aureolează discursul și îi schimbă mizele. Ironia devine cu atât
mai acidă cu cât se articulează în jurul unui repertoriu complex de referințe culturale, pe care poetul le personifică, dându-le chip și spirit: „Ai
grijă,/ nu mai căuta atâtea/ medicamente, ca să-ți
prelungești viața./ Kant îți va aduce aminte/ de
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individul care voise/ să trăiască mult și se/ îndopase cu numeroase pastile./ Desigur că a murit/
mai devreme. Că altfel, vor râde de tine toate/ sistemele filozofice” (p. 17). Irizațiile retorice ale
actului mărturisirii configurează o poetică a amintirii declanșate de torentul convenționalismului
confesiv, pe care poetul intenționează să-l plaseze
la confiniile înlănțuirilor de sugestii imagistice
deconcertante.
Conștiința că obiectul confesiunii este învăluit în aura difuză a indefinitului urmărește
neobosit înlănțuirea repertoriilor poematice,
rememorarea cauzând fracturarea imediatului și
refugiul în zona insurgenței posibilului aglutinat
de forța imaginației. Farmecul poemelor lui
Radu Cange constă într-o coagulare pasionantă a
educării sensibilității lirice prin cultivarea
instinctului și a inteligenței artistice, capabile
întodeauna să producă impresii livrești dintre
cele mai insolite. Proiecțiile actului scriptural
oglindesc fizionomia unei interiorități contorsionate, care caută să filtreze senzații tulburi prin
grila ordonatoare a mobilulurilor artei, dificil de
clasat prin însăși natura lor: „Un strigăt de bucurie/ îmi este prizonier în piept,/ dar cei care mă
cunosc,/ puțini, știu că degenerații/ trăiesc sub
blestem./ Dar întotdeauna/ m-am mulțumit cu
mai nimic;/ îmi ajung zborul și/ deschiderea aripilor;/ umbra răcoroasă pe care/ încerc să o dăruiesc/ celor nefericiți/ și strigătul/ victoriei mele
mute” (p. 30).
Radu Cange menține puternic controlul asocierilor și metaforelor alese pentru a da corp
ideilor ce îi animă opera poetică, iar expresia,
lapidară adesea dintr-un calcul reușit al efectelor
literare scontate, trădează voința unei profunzimi sfâșietoare, menite să supraliciteze avatarurile dramatice și totuși seducătoare ale asumării
destinului literar: „Cu aripi/ de înger plutește/
obsesia -/ trestie sprijinind/ omul clătinat./
Dragostea mea este/ o zeiță în cădere/ pe care o
așteaptă o cruce” (p. 42). Lirica derizoriului și a
deriziunii este pigmentată de note de elegie și
sarcasm și de o autenticitate firească, spontană,
care știe când să diminueze insistența simboluriCONVORBIRI LITERARE

lor prețioase ori a detaliilor anondine: „O durere/
în piept –/ primul semn către moarte;/ și apoi,
luciditatea/ visului care te pândește./ Și filozoful:/ Ce atâta tapaj/ pentru vreo câțiva ani/ pe
care ai mai putea să-i trăiești” (p. 51). Maniera
în care este concepută moartea reliefează gustul
pentru o suferință romanțioasă, consolidată de
un scenariu cultural coerent și bine delimitat în
țesătura diferitelor aluzii. Montajele butaforice
dobândesc și ele proprietățile esențializării, servind drept cameră de rezonanță stărilor indefinite, vehiculate cu o extraordinară forță de sugestie. Arta rămâne catalizatorul simțămintelor
distilate în scenariile poetice, așa cum ni se relevă într-un poem ca Empatie: „Schubert,/
Schubert îmbătrânind,/ pe când umbrele/ cad cu
încetineală obsedantă/ pe clapele de fildeș/ ale
singurătății mele” (p. 55).
Volputățile textualizării eliberate de tentațiile
artificiului, semn că viața și scriitura se armonizează în moduri nebănuite, care cadențează elanurile confesiunii. Arhitectura scripturală se
conturează în jurul efortului de a turna trăirea în
cuvânt, de a da corp unei drame reale, decriptată
și interpretată de anatomia cuvintelor. Atracția
preciziei aforistice se conjugă, în poemele lui
Radu Cange, cu înverșunarea meditației grave și
cu inflexiunile nostalgiei acaparatoare: „Pe faleză,/ copilului îi scapă/ din mână/ nemărginirea
mării” (p. 65). Poetul demonstrează cu fiecare
poem că simplitatea poate fi somptuoasă, rafinată, cu atât mai mult cu cât vibrația ceremonioasă
exaltă o frumusețe ascunsă, înconjurată de o
aură strălucitoare: „Să nu zăbovim,/ poate mai e
ceva de făcut,/ poate, pe aici, pe undeva/ se află
un înger căzut./ Aripile lui sângerânde/ au lăsat
urme?/ Se vede că sunt, că au fost blânde;/ Oare
cine a vrut să le curme?” (p. 70). Rafinamentul
discursului liric al lui Radu Cange constă în
transfigurarea recuzitei convenționale într-un
limbaj poetic emancipat, care ritualizează actul
scriptural până la mitologizare, învăluindu-l
când în reflexe romanțios-patetice, când în sclipiri sarcastice.
Metafora sentențioasă filtrează realitatea
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tocită de observația blazată printr-o percepție
inedită care tinde să disloce și să răstoarne fragmente de familiar pentru a le converti într-un
hieratism al imaginarului, conferind reprezentărilor grandoare și fior: „Tutunul uscat și luna/
asta putredă pe care le strâng/ în palme; valurile/
apei, neliniștite, ce,/ cu oarecare curtoazie/ vor
să-mi amestece culorile;/ Și penelul ce încearcă/
să-mi dezvăluie câteva taine ale/ lumii, toate, dar
absolut toate/ îmi obosesc privirea,/ din ce în ce
mai încețoșată./ ...Pe când cineva îmi spune că,/
la Paris, ascunsă după moarte,/ m-ar aștepta
celebritatea./ Dar eu nu aș vrea s-o văd/ nici pe
una și nici pe cealaltă (p. 83). Elanurile sentimentale se manifestă cu o blândețe melancolică
și sunt minimalizate de alegorii și asocieri
imagistice surprinzătoare: „Nimic nu mai părea
real,/ nici măcar tu, aceea care/ mă amăgiseși în
seară,/ asemenea/ unei veverițe care sărea din/
anotimp în anotimp,/ încărunțindu-ne” (p. 61).
Natura elegiacă reprezintă vocația primară a
poeziei lui Radu Cange, care acoperă fizionomia
pervertită a lumii în strălucirea nostalgică a
resemnării candide.
Exultanța nostalgiei și proiecțiile
sensibilității interogative conferă un
timbru de sentimentalism proaspăt,
nealterat de meditația sumbră.
Duioșia gesticulației afective atenuează afectarea ironică și intensifică descoperirea momentului destrămării certitudinilor orgolioase.
Reveria vagantă are întotdeauna un
substrat moral și cere să fie materializată într-o meditație amar-persiflantă: „Ce bine/ aș fi dus-o,/ dacă
nu aș fi/ avut caracter./ Erai un
nenorocit/ de muritor, îmi șopti,/
cinic, filozoful” (p. 91). Neliniștea
echivocă, sugerată de contururile
abstractizate ori de decorurile
esențializate, augumentează fondul
elegiac al temelor grave precum
moartea, existența, arta sau scrisul.
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Volumul Lumina Condorului ne înfățișează
poezia lui Radu Cange drept sentimental-lucidă,
cu afinitate pentru registrele și temele grave,
sensibilă la rezonanțele etice și la subtextele culturale, pe care le convertește adesea într-o
delicatețe ingenuă a discursului liric. Scrisul
capătă statulul de obsesie capitală, fiind secondat de imaginarul morții, iar manierismul sentimental si rafinamentul expersiv camuflează tensiunea și convulsiile imaginarului sub aparența
reflexivității ceremonioase induse de armonia
scenariului poetic. În fapt, reflecțiile poetice
asupra actului scriptural sunt menite să redimensioneze și să deformeze contururile reprezentărilor convenționale, conferind finețe și relief
gesticulației lirice. Aceste strategii expresive trădează o stăpânire superioară a mecanismelor
confesiei, integrate într-o regie artistică limpede
și grăitoare. Poetul își plasează repertoriul liric
la granița dintre confesiunea învolburată și căldura ingenuă a fluxului memoriei intelectualizate, particularizată de un delir suav al aliajului
format din amănunte confesive și referințe culturale.
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Cristina SCARLAT
NAȘTEREA DIN NĂMOLURI
Ceea ce face poetul, în orice limbă ar scrie, indiferent de veac, nu e decât o traducere a nașterii din
nămolurile primordiale, o fluturare a cămășilor urzite
în neamul moștenit în sânge, o deșirare și o reîmpletire, cu fire subțiri, usturător de fine, a poveștii personale – cu cântec – în Marea Poveste a lumii, de la începuturile lumii. Din nămoluri. Un joc cu mărgele de sticlă, aparent infinit, ca pânza păianjenului din povestea
de azi a poetului Vasile Tudor, în al cărui șirag fiecare
își agață mărgica. Așa naște Povestea Lumii. Cu urzeli
inedite, cu împletituri inedite, cu forme inedite, cu
arome inedite. Povestea Lumii se naște multicrom, ca
o pânză de păianjen în care firul pare că duce în toate
direcțiile când, de fapt, nu e decât un labirint cu fire
nevăzute prin care Marele Păpușar ne dirijează din
umbră. Pânza de păianjen a poveștii lumii e o împletire de pânze, o sumă de povești, o oglindă imensă în
care sunt mixate toate bucuriile și spaimele lumii. Și
câte un păianjen – poet vine și rescrie și traduce aceste
spaime și bucurii, în aceeași țesătură, a aceleiași
Povești.
POETUL – DEMIURG
Scrijelind în pasta cuvintelor ca într-o plastilină,
dând viață, în haină de demiurg, universurilor mici,
microcosmosurilor gingașe, parte din macrocosmos,
poetul migălește în țesătura cuvintelor cu firul sângelui nașterii, cu respirația, cu lacrima: „Scriu la același
cuvânt/ până când hârtia mototolită/ desprinde cerul/
până când literele/ mijesc ziua;/ până când cariile/ vor
surprinde lumina/ sunt în același Cuvânt”. – spune
poetul ales azi. („Geneză”, p.8). Micul demiurg – la
scara lumii – meșterind/ olărind ca Marele demiurg.
Micul Anonim – la scara lumii – oglindit/ oglindind
(în) Marele Anonim. Poetul traduce lumea prin filtrul
sensibilității proprii, răsturnat, durut:
PANTA REI
Vasile Tudor scrie despre „replierea ființei, nu în
mineral, ci în substanța primordială, în nămolul care e
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Totul: timp, spațiu, (văz)duh”. (Ioan Holban, „Cuvânt
însoțitor”).
Totul curge în/ din lumi ancestrale în timpul respirării poetului, în vârstele pe care și le simte scuturat de
lume, amar, căci „Timpul profanează intimitatea
lumii.” („Dar orb eram…”, p. 13). Existența însăși,
respirația, drumul par o incantație: „(…)/ de pretutindeni/ un duh astral revarsă viața/ din animalele
cerești…// dar somnul din nămoluri/ închide orice
gură/ și Totul se retrage-n forma sa// cel fără formă
învață-nchipuirea…/ o, pe buzele lui/ cuvintele sunt
pietre curgătoare!” („Somnul din nămoluri”, p. 9).
PARADISURI ARTIFICIALE DEFECTE
Ființă contorsionată, care simte distinct, diform,
dacă luăm în calcul măsurile și făcutele lumii, poetul
își caută matca propriei respirări, a propriului urcuș, a
propriei curgeri, într-o matcă în care nu se încape și ale
cărei măsuri și contururi, ajustându-i-le, îi scrijelesc
și-i ustură respirația. Simțurile nu amorțesc, revoltele
sunt treze, răsturnările, asemenea: „…nebunia de a fi
fericit prin uitare:/ opiu trufaș!/ (…) O, magie, rară
magie/ prin tine mă revolt”. („Magie”, p. 10), căci
„(…) trupul meu s-a răzvrătit/ și s-a aprins pe ruguri”
(„Ovedenie”, p. 11).
Sufletul – de poet – arde, ustură, se dilată fără limite, desenează contururi neașteptate, forțează simțurile
și contururile lumii, să-l încapă: „În nebunii de aur se
pierde Solitarul/ El caută cu disperare/ un anestezic
pentru suflet/ (…) gura vremii rămâne nedeschisă/ În
viciul luminii himerele au umbră…/ alții-n sângele lui
umblă” („În viciul luminii”, p. 16). Himerele sunt ale
lumi(n)i. Și ale umbrei. Cu umbre. Care se reflectă
răsturnat în carnea textelor direct din sângele și din
respirația și din vârstele poetului.
FUGIT…IRREPARABILE…
Timpul – ghilotină scurmă vârstele, le rostuiește
alte viteze, alte nuanțe de respirare a lumii, alt diapazon de reflectare a imaginilor abisale, himerice, în
oglindă, dar fiara lăuntrică – fără nume! – scurmă în
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carnea sufletului cu aceeași arsură: „Îmblânzește-mi
fiara lăuntrică,/ urletul liric amenință moartea! (…)”
(„Amintește-ți: erai mut…”, p. 12). Cămășile eului se
schimbă pe trupul firav al sufletului, numărând vârste
care nu se mai întorc: „(…) Cel fericit m-abandonează/ de-a pururi și-n veci…” („Dar orb eram…”, p. 13).
Timpul e cel care numără și pașii poetului scurmând
trotuarele, încercând evadarea în paradisurile artificiale prin exersarea aventurii oferită de lectură: „…trotuarele se hrănesc tot mai mult/ cu picioarele mele/
(pasărea domnului POE / amenință Biblioteca centrală!)/ (…) Timidă,/ peste ziduri/ mi-i umbra minutar”
(„Rondul de singurătate”, p. 14). Umbra – tatuaj pe
Timp, pe vârste. Pe trotuar.
NĂMOLURI ANCESTRALE
Poetul se simte născut dintr-un nămol ancestral,
defect în litera lumii și-n legile ei. Ca o amforă.
Diform. Răsturnat. Totul curge invers. Textul lumii
curge în textul său, în sângele său, invers, durut.
Poetul – bibliotecar poartă în sânge, răsturnată din
infinitul „gravid”, biblioteca ancestrală, textele văzutelor/ cunoscutelor și nevăzutelor/ necunoscutelor
lumii, care-l depășesc ca simplă ființă. Mestecat și
modelat dintr-un nămol/ aluat special, evadat dintr - o
placentă defectă – în văzutele lumii, poetul,
conștientizând speriat ceea ce amfore neștiute i-au vărsat în sânge, deformându-i simțirea – în – litera lumii, încearcă să traducă textul-bibliotecă pe care el
însuși îl în-trupă și-l poartă cu sine: „În ce raft m-ai
așezat, mamă?/ (…) În ce lumină m-ai rănit/
Însingurat de răsfoit?/ Orizont gravid -/ Întunericul îmi
varsă sângele/ În pântecele tău adormit!”
(„Bibliotecarul”, p. 22). Căci „Eu sunt o naștere neîntreruptă/ cu fiii lepădați de moarte!” („Aproape autoportret”, p. 61). Și, în aceeași notă: „… totul a fost
spus/ numai el mă rescrie/ în cerul opus…” (***, p.
62). Invers văzutelor și filtratelor lumii.
SCINDARE. DE DRAGOSTE, ZICE-SE…
Născut defect, diform, cu simțurile răsturnate,
mixate în alt creuzet, cu alte volute decât cele măsurate cu măsuratele lumii, poetul va filtra, bineînțeles, și
iubirea cu alt diapazon, în alte nuanțe, în alte dimensiuni, în alte orizonturi decât cele ale lumii: „Ea îmi
întinde o frânghie/ de care aș putea să mă spânzur de
mai multe ori/ și spune că sunt brațele ei./ Eu îi arăt
lumile ce ar putea s-o ucidă/ cu dragostea mea pentru
alta/ și strig să privească la sufletul meu (…)” („Poem
de dragoste”, p. 50). În aceeași nuanță: „Atât de limpezi îți sunt ochii/ încât mă-nchid în ei cu teamă…”
(„Atât de…”, p. 53). Limpezi, goi? Doi, când, în fapt,

unul?
PANEM ET CIRCENSENS
Regăsim și în garderoba poetului Vasile Tudor
cămașa pe care o îmbracă atunci când se simte nu poet
de curte, ci bufon tragic, menit să filtreze în armătura
textelor sale „firimituri sporite”/ spoite în aurul alchimic al filtrării. Poetul se spovedește în văzul lumii:
„Eu sunt cuvântul/ o pâine aruncată/ poporului flămând/ firimituri sporite/ o, rânduri nedormite,/ nopți
ce nu mă vând/ litere doar litere/ prăbușite-n gând”.
(„Firimituri”, p. 95). E ca o conștientizare a purtării
cămășii „sporite” moștenite, de Christ și de bufon,
țesătura căreia încearcă să o descoase, anamnetic, în
firimituri-ițe „sporite”, într-un catharsis durut.
PERPETUUM MOBILE
În păienjenișul de cămăși nevăzute pe care le purtăm de la naștere – de la nașterea lumii, adamic! – ,
poetul conștientizează că suntem prizonieri în pânza
lumii, nevăzut, în țesătura ei infinită: „Un păianjen/
țese pânza altui păianjen;/ alt păianjen/ țese pânza altui
păianjen; un alt păianjen/ un alt păianjen țese pânza
altor păianjeni…// Doamne, ce mare păianjen/ ne țese
libertatea!” („Păianjenul”, p. 91). Ca marionetele lui
Platon, cu iluzia libertății, înotăm în fire care ne conduc spre ieșirea din labirint. Ca un botez ancestral,
intrăm în țesătura - peșteră-labirint în timpi diferiți,
dar înotăm în ea, căutând ieșirea, botezul, nașterea,
maturizarea.
DIN NĂMOLURI, (ȘI) SONETE
Grupajul „Sonetele absenței” reprezintă un rezumat – tablou al temelor și neliniștilor care îl animă pe
autor, un larg dialog cu mai toate văzutele și nevăzutele lumii. Sonetele către Vânt, Absență, Nori, Liniște,
Adormire, Aniversare, Fruct, Oglindă, Iarbă, Profil,
Noapte, Vedenii, Toamnă, Solitar, Timp, Zi, Anonim,
Izvor, Tot, Poeți, Contemplare, Cuvânt, Zidire,
Ecleziast, Cineva, Nimeni, Dragoste, Departe,
Imagine, Răsărit, Fulgerare, Mireasă, Gânduri,
Lactee, Statui, Părinți concentrează arhetipal universul de sensuri în care Vasile Tudor își îmbracă tablourile. Un univers dens, greu, concentrat, o colecție de
cămăși cu urzeli diferite, toate, însă, certificând statutul altfel al autorului decât al unui muritor de rând: filtrând și traducând intens, asumat, văzutele și nevăzutele lu(mi)nii.
Vasile Tudor, Somnul din nămoluri, „Cuvânt însoțitor ”
de Ioan Holban, Editura Junimea, Iași, 2020.
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Ioan DĂNILĂ
Jocul prefixelor
E lesne de stabilit relația cuvântului-cheie din
titlu cu unul aflat pe coperta cărții apărute în 2020, la
„Ideea europeană”, și semnată de Mircea Platon:
„Deşcolarizarea României”1. Prefixului privativ cu
care redactorul-șef al „Convorbirilor literare” a alcătuit un derivat realist, deci angoasant, se cuvine să
propunem unul repetitiv, dintr-o perspectivă subiectiv-obiectivă. De altfel Mircea Platon încheie cele
450 de pagini de analiză la microscop cu un lucid
„plan de bătălie”, fixat în 17 puncte2. (Evident,
numărul acestora poate fi amplificat, căci fiecare cititor trecut prin școală ori om al școlii are de adăugat
cel puțin o contribuție proprie la efortul de a remodela o stare de lucruri neliniştitoare.)
Cartea vine într-un moment când se resimte lipsa
vocilor autorizate și autoritare, de felul academicianului Solomon Marcus, cu ale sale luări de atitudine
în mass-media ori în orice context social care i s-a
ivit, sau al profesorului Tudor Opriș, vizionar (în
paginile Revistei „Tribuna învățământului”) nu doar
pentru trunchiul disciplinelor umaniste, ci pentru
întregul edificiu al școlii românești.
De ce clasa I?
Pentru că e pe cale să fie asimilat un produs
hibrid, numit „Comunicare în limba română”, și să
pregătim parastasul abecedarului. Pentru un slujitor
al școlii la acest nivel, este ușor de observat că nu
înregistrăm o modificare formală, ci una de conținut.
Așadar, abecedarul
Din păcate, termenul va supraviețui în
dicționare3, în literatură4 și în amintirile celor încă
tineri în acești ani. Am consultat câteva generații de
abecedare, începând cu cel al lui Ion Creangă și
încheind cu seria manualelor alternative din anii
2000. Concluzia este că abecedarele foarte vechi par
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a nu dispune de o metodă anume pentru a preda cititscrisul, paginile aducând a file luate dintr-o agendă
ocazională. Primul cuvânt descifrat este alcătuit din
două sunete/litere: oi5, om6 sau dintr-o unitate fonetică/literală multiplicată: ooo!7 (interjecție). După
1944, astfel de manuale nu mai sunt asumate de
autor, ci de o entitate ministerială, iar aplicațiile sunt
în spiritul epocii. Iată o temă din 1953: „Faceți o
cerere după modelul de mai jos: „Tovarășe Director,/
Subsemnata Dumitrescu Ioana muncitoare la uzinele
«23 august» vă rog să binevoiți a-mi aproba înscrierea în clasa a VIII-a a școlii medii serale Nr. 2 din
București./ Trăiască lupta pentru pace/ Dumitrescu
Ioana/muncitoare la uzinele «23 august»/
Tovarășului Director al Şcolii medii serale Nr. 2/
București”8. (Am păstrat ortografia şi punctuația din
abecedar.)
În 1969, Ministerul Educației și Învățământului a
aprobat, cu nr. 52449, programa școlară pentru clasele I-IV, pe baza căreia a fost elaborat abecedarul,
revizuit în 1975 și 1987 (scrisul de mână, cu noutăți
aplicate de profesorul Vasile Molan). Manualul fusese pus în discuția învățătorilor din județele Ialomița,
Brașov, Teleorman, Buzău, Vaslui, Constanța, Satu
Mare, Mehedinți, Brăila și din municipiul București.
Autoarele sunt Maria Giurgea și Maria [-Ioana]
Georgescu-Boștină, al căror statut științific și didactic este unul adecvat: conferențiar universitar doctor,
respectiv cercetător științific la institutul de profil.
Manualul, care a servit drept formare inițială pentru
generațiile de români dintr-un interval de aproximativ trei decenii, a fost utilizat și după 1990, până la
conceptul de manual alternativ9.
În 1995, erau tipărite primele abecedare de acest
tip. Ar fi trebuit să fie trei la număr, dar comisia a
admis doar două10, elaborate în conformitate cu programa școlară aprobată de Ministerul Învățământului
cu nr. 29010/1993. Deosebirea de manualul antede-
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cembrist privește doar conţinutul textelor, pentru că
structura didactică era dată tot de perioadele preabecedară, abecedară și postabecedară, ca organizare eficientă în relație cu psihologia școlarului mic și derivată din specificul limbii române.
Consiliul Național pentru Aprobarea Manualelor,
în urma licitației organizate de Ministerul Educației
și Cercetării prin Unitatea de Coordonare a
Proiectului de Reformă în Învățământul
Preuniversitar din România, a aprobat în anul 2000 o
nouă serie de abecedare, cu un conținut corespunzător programei analitice difuzate de Ministerul
Educației și Cercetării prin Ordinul nr. 4263, din
29.07.1998. Unul dintre manuale reformulează cele
trei etape din învățarea citit-scrisului, considerândule mai explicite astfel: prealfabetară, alfabetară, postalfabetară11.
Auxiliarele abecedarului
În 1972, apărea prima ediție a „Îndrumătorului
pentru folosirea abecedarului”, revizuită în 1976, cu
subtitlul „Manualul învățătorului” și cu un capitol
introductiv semnat de conf. univ. dr. Maria Giurgea.
Lucrarea, alcătuită de cealaltă autoare a
„Abecedarului” – Maria-Ioana Georgescu-Boștină –,
a devenit repede un auxiliar deosebit de util pentru un
învățător responsabil (a fost tipărită în 121.000 de
exemplare).
Manualele alternative au făcut parte dintr-un
pachet educațional incluzând, pe lângă abecedar,
caietul elevului și ghidul pentru învățător12, „în deplină concordanță cu manualul” (Ed. All), „gândite de
autori ca un suport real în conceperea unui demers
didactic eficient” (Ed. PETRION). Inițiative private
au generat un „Îndrumător pentru aplicarea (?) abecedarelor alternative”, încheiat cu un set de fișe de lucru
„pentru învățători, copii și părinți”13, sau
„Îndrumătorul învățătorului pentru aplicarea programelor școlare la clasele I-IV”, în 199314. Pedagogii
din Republica Moldova au cuplat primele două clase,
ca parte a ciclului achizițiilor fundamentale (alături
de clasa pregătitoare și de grupa mare de la
grădiniță)15.
Spre nenorocul învățătorilor (îndeosebi al
debutanților), manualele pentru clasele I-IV rezultate
din concursul național de profil din jurul anilor 2010
nu au mai fost însoțite de ghiduri destinate cadrelor
didactice. (Pentru absolvenții de liceu pedagogic din
ultimele două decenii, care nu au avut în programa de
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formare obiectul limba română, devenind analfabeți
lingvistici, lipsa unui astfel de îndrumător este
extrem de păguboasă.) Singurul beneficiu al celor
care achiziționează azi auxiliarele unei edituri
privește livrarea planificării materiei la disciplina respectivă. Darul este însă unul otrăvit: învățătorul nu
trudește pentru a-şi organiza conținuturile de predat
și, ceea ce e mult mai grav, ajunge să nu studieze
deloc programa școlară.
Un hibrid didactic: CLR
Prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr.
3418/19 mart. 2013, a fost aprobată o nouă programă
școlară, pe baza căreia a fost organizat un nou concurs de elaborare a manualelor alternative. S-a considerat, din motive care ne rămân necunoscute, dar pe
care le bănuim (relaționarea umană devine o obsesie
pentru unii decidenți din lumea educației), că termenul „abecedar” este desuet, vetust, în grav dezacord
cu spiritul lumii contemporane. Fără a produce o consultare largă, prevalându-se de drepturi infinite atribuite unei anumite poziții social-politice, aceștia au
procedat la substituirea cu o sintagmă amintind de
manualele pentru învățarea limbilor străine:
„Comunicare în limba română”.
Unul dintre acestea a fost lansat de Grupul
Editorial „Art”, ca urmare a aprobării prin Ordinul
ministrului Educației și Cercetării Ştiințifice nr.
3099/21.01.2015. Autoarele – Cleopatra Mihăilescu,
Tudora Pițilă, Crinela Grigorescu și Camelia Coman
– au organizat conținutul programei într-o arhitectură
proprie, cu numeroase solicitări adresate școlarului
mic și prea puține oferte de formare a deprinderilor
de lectură. Inexplicabil, nu există decât arareori un
text menit exersării sunetului/literei nou învățat(e),
iar acesta este plasat pe altă pagină decât cea care
include imaginea-suport. Totul dă impresia unui caiet
de lucru, nicidecum de carte16, deși „manualul [...]
este netransmisibil” (p. 2).
Prelucrarea lingvistică a materialului supus predării-învățării-evaluării este uneori ambiguă. Dacă
din titlul „Sunetul și literele , A, a, ” (I, p. 20)
deducem că sunetul este fonemul [a], în fața altei provocări: „Sunetul și grupurile de litere ce, Ce, e,
e” (I, p. 50), deruta este totală (ce nu este un sunet
decât în ceai, pe când în rece sunt două sunete; cuvintele exemplificate se găsesc la pagina 51). La contactul cu un trigraf, situația se complică și mai mult:
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„Sunetul și grupurile de litere ghi, Ghi, hi, hi” (II,
p. 50). Corect ar fi fost „Sunetul [a] și literele…”,
„Sunetul [č] și grupurile…” etc.
Metoda științifică și destinul ei
Pentru învățarea citit-scrisului, o școală primară
de la noi a trecut prin multe metode: a literizării
(după 1850), fonetică (utilizată în paralel cu cea a
literizării; abecedarul lui Ion Creangă a fost realizat
pe baza aceste metode, numită de povestitorul nostru
și „metoda sonetară”), a cuvintelor normale (după
1900), metoda globală (adusă la noi în 1938) și metoda fonetică, analitico-sintetică, aplicată în țările a
căror limbă oficială dispune de ortografie fonetică, și
nu etimologică. În România a fost selectată „ca metodă unică pentru predarea citit-scrisului”17 odată cu
reforma învățământului din anul 194818, iar criteriul
privea atât bunul-simţ, cât și logica învățării.
Abecedarul cel mai longeviv (până după anii ’90) a
fost „alcătuit conform metodei fonetice, analiticosintetice, metodă care a fost socotită cea mai adecvată pentru predarea unei limbi fonetice, cum este
limba română”19. Abecedarele care au urmat, alternative, s-au folosit de aceeași metodă (aplicată și în
clasa pregătitoare/grupa mare), expresie a parcursului
inductiv-deductiv la care este supus elevul din clasa
I. Urmările în asigurarea deprinderilor de scriere
corectă ale școlarului din clasa I și din întreg ciclul
primar au fost evident productive.
Așa-zisele abecedare de după 2010 aplică fragmentar, deci ineficient metoda, centrând învățarea pe
cuvânt, ca la metoda globală, și nu pe enunț, descompus până la nivelul sunetului-țintă. Autoarele produsului editorial de la „Art” sunt tributare metodicilor
de predare specifice limbilor străine, în condițiile în
care „metoda globală aduce mari servicii copiilor
care au limbi materne cu ortografie etimologică, cum
sunt limba franceză, engleză și altele”20. Practica a
demonstrat că „faimoasa metodă globală de învățare
a cititului [în Franța] a avut consecințe catastrofale”21.
Ce-i de făcut?
Pentru următoarea generație de manuale de limba
română pentru clasa I, Ministerul și Institutul de profil ar trebui să impună:
– revenirea la conceptul de „abecedar”; episodul
„comunicare în limba română” va rămâne un vis urât;
– organizarea materialului supus procesului de
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predare-învățare-evaluare să utilizeze integral metoda fonetică, analitico-sintetică, singura care respectă
natura limbii române, cu ortografie fonetică, precum
și particularitățile psihologice ale copiilor de această
vârstă;
– elaborarea de îndrumătoare pentru folosire abecedarelor, eventual și a unor materiale ajutătoare pentru învățător;
– reintroducerea limbii române, inclusiv la bacalaureat, în programa de pregătire a viitorilor
învățători/ educatori.
Desigur, cele expuse aici sunt un produs constatator, care se cuvine a fi considerat un punct de plecare
pentru o analiză responsabilă, integrală, a stării
învățământului românesc.
Note:
1. Mircea Platon, Deşcolarizarea României. Scopurile,
cârtiţele şi arhitecţii reformei învăţământului românesc,
Bucureşti, Editura „Ideea europeană”, 2020.
2. Cf. ibidem, pp. 444-459. Un alt posibil model de atitudine găsim într-o recentă anchetă publicistică: „Dacă ar
depinde de Dumneavoastră, ce anume aţi schimba astfel
încât viaţa literară, condiţia scriitorului român, literatura
română în general să arate mai bine?” („România literară”,
anul LIII, nr. 33-34/ 6 aug. 2021). Câteva răspunsuri privesc lumea şcolii: „Câtă vreme programele şcolare sunt
făcute pe genunchi, haotice şi se citeşte tot mai puţin, mai
dezorganizat, cu consecinţa directă că elevii termină liceul
incapabili să folosească decent limba română, cu o precară
cunoaştere a literaturii române […], nu cred că se poate
vorbi despre schimbare” (Andreea Răsuceanu);
„Fundamental mi se pare […] ce-i învăţăm, cum îi învăţăm
pe elevii noştri. Cum să citească, împreună cu noi, manualele” (Cornel Ungureanu).
3. „Manual şcolar folosit în clasa I, pe baza căruia se
face alfabetizarea. În general, nume dat primului manual
şcolar cu ajutorul căruia copiii sau adulţii analfabeţi îşi pot
însuşi cunoştinţele şi deprinderi de citire şi scriere”
(Dicţionar de pedagogie, Buc., E.D.P., 1979, s.v.; semnatara cuvântului-titlu, Maria-Ioana Georgescu-Boştină, cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări Pedagogice şi
Psihologice, este ea însăşi coautoarea unui abecedar.
4. „Încet, totul redevine copil,/în amintire Ana nu are
mere,/cum ne spunea doamna Filica,/ci doar goluri de sens”
(Mihai Banciu, Sârba în cer, în „Viaţa românească”,
6/2021, p. 68); abecedarul, „întâia închinare a frunţii sub
cuvânt” (Paula Romanescu, 2019).
5. Ion Ciorănescu (învăţător la Moroieni, Dâmboviţa)
şi Constantin Stan (institutor la Târgu-Neamţ), „Abecedar
pentru clasa I urbană şi divizia rurală”, ediţia a X-a, aprobat
de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii cu Ordinul nr. 49755,
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din 22 iulie 1911; Bucureşti, Editura „Cartea Românească”
Societate Anonimă, 1920, p. 9.
6. Grigore Tabacaru, „Abecedar pentru clasa I primară”, partea I, aprobat de Minister în 1913 şi 1925,
Bucureşti, Editura „Tipografiile Române Unite” S.A.,
1925, p. 9.
7. I. Radu, Virginia M. Popovici, C. C. Popescu, în
colaborare cu V. Ilie Bădescu, I. C. Motaş, V. Găbureanu,
M. Nicolae Galaction, S. C. Ungureanu, Bucureşti, Editura
Casei Şcoalelor şi a Culturii Poporului, [1938], p. 19. La
pagina 20, cuvântul „oi”, iar la pagina 21, „ou”.
8. Ministerul Învăţământului Public, Abecedar pentru
adulţi, [Bucureşti], Editura de Stat Didactică şi Pedagogică,
1953, p. 79.
9. [Ministerul Învăţământului], Maria Giurgea, Maria
Georgescu-Boştină, Abecedar, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1990. Faţă de ediţia 1989, s-au
operat modificări neînsemnate: pentru paginile 3-6
(imagini, imnul naţional), 90 (lecţia „La televizor”), 91
(„Ghicitori”), 100 („România”), 101 („Ţara mea”, de Ioan
Neniţescu), 104 („Vine ploaia!”, de George Coşbuc), 107
(„Vara”, de Marin Sorescu), 111 („În excursie”), 118 („Câţi
ca voi?”, de George Topîrceanu), 125 („Gândăcelul”, de
Elena Farago), 126 („La noi”, de I. U. Soricu).
10. [Ministerul Învăţământului], Elisabeta Avram,
Rodica Cucu, Abecedar, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică – R.A., 1995, 124 p.
11. [Ministerul Educaţiei Naţionale], Ioan Surdu, Ioan
Dănilă, Abecedar, Bucureşti, Editura All, 2000, „Cuprins”,
p. 112.
Alte prezenţe: Vasile Molan, Aurelia Fierăscu, Ana
Lapoviţă, Abecedar, Bucureşti, Editura PETRION, 2000;
Valeria Cristici, Olivia Cioacă, Tudor Marin, Irina Iordan,
Abecedar, Bucureşti, Editura PETRION, 2000; Olga
Pîrîială, Abecedar – manual pentru clasa I, Bucureşti,
Editura „Aramis”, 2005 ş.a. În afara manualelor aprobate
de Minister: Marcela Peneş, Abecedar Ana, Bucureşti,
Editura „Ana”, 2000. Au fost consultate şi manualele speciale („Abecedar, clasa I, pentru şcolile ajutătoare”, de
Maricela Feder şi Ecaterina Zaheu, Bucureşti, E.D.P.,
1985; „Limba română, manual pentru clasa I – învăţământul cu predarea în limbile minorităţilor naţionale”, de
Simion Morărescu şi Elvira Morărescu, Bucureşti, E.D.P. –
R.A., 1997), precum şi cele editate în Republica Moldova:
Maria Buruiană, Silvia Cotelea, Aurelia Ermicioi,
Constantin Dragomir, Ion Hadârcă, „Abecedar – manual de
limba română pentru clasa I”, Chişinău, Editurile „Ştiinţa”
şi „Prut Internaţional”, 2002 (de observat că autorii au preluat terminologia Abecedarului de la Editura All, numind
perioadele prealfabetară, alfabetară şi respectiv postalfabetară); Maria Crăciun, Zina Casian, „Izvoraşul – manual de
limba română pentru clasa I a şcolii alolingve”, Chişinău,
Editura „Cartier”, 2002 ş.a.
12. Editura All a asociat „Alfabetul vertical”, de Ioan
Surdu (invenţie brevetată de O.S.I.M. şi omologată de
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M.E.N. în 1999, respectiv 1998), precum şi un set de planşe.
13. Adalmina Ungureanu, Oana Ungureanu,
Îndrumător pentru aplicarea abecedarelor alternative,
Iaşi, Editura AS’S, 1997. Autoarele critică îndrumătorul
realizat de Marcela Peneş şi Vasile Molan, dar comit eroarea ştiinţifică de a stabili corespondenţa literă-sunet în
exemple ca: deschide (3 silabe, dar... 6 sunete) – pag. 36;
„Găseşte un cuvânt format dintr-o silabă şi două sunete
care să denumească un obiect cu care se joacă pisicile”
(lecţia despre ghe/Ghe); „Găseşte sportul a cărui denumire
conţine o silabă şi două sunete” (idem, despre chi/Chi) ş.a.
Cuvântul deschide are 7 sunete ([des-ḱi-de]), nu 6, iar ghem
şi schi au câte 3 sunete ([ǵem]; [sḱi]), nu câte 2; Trigraful
silabic chi/ghe notează aici câte 2 sunete, în vreme ce trigraful nesilabic chi/ghe din, să zicem, chiar sau veghea
notează 3 sunete ([ḱar]), respectiv 4 ([ve-ǵa]).
14. Autori: Eugenia Şincan, Victoria Pădureanu, Vasile
Molan, Editura „Sigma”, Bucureşti.
15. [Ministerul Învăţământului din Republica
Moldova], Irina Gantea, Galina Ciubară, Viorica Goraş,
Alexandru Crişan, Ghidul învăţătorului. Limba română –
clasele I-II, Chişinău, Editura „Cartier”, 1999
16. La pagina 11, ca probă de nonsens, este reprodusă
poezia „Bun găsit”, de Maria Lovin: „Bun găsit,
Abecedar!/Auzisem doar de tine./Cum arăţi, n-aveam
habar./Azi te ştiu şi-mi pare bine./Ne cunoaştem, aşadar. //
Eu, Codruţ, noul şcolar,/ […] voi şti să te deschid,/Taina
nouă să-ţi cuprind,/Ca pe-un dar să te păstrez,/Taina sfântă
să-ţi urmez”. Cele două părţi ale manualului, de câte 72 de
pagini, nu sunt broşate, ci capsate, ceea ce constituie o premieră, cred, în istoria manualelor româneşti.
17. Maria-Ioana Georgescu-Boştină, în „Dicţionar de
pedagogie”, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
1979, s.v. „Metoda fonetică, analitico-sintetică”. De remarcat că autoarea semnează toate articolele din dicţionar referitoare la metodele de predare a citit-scrisului.
18. Cf. Ioan Dănilă, Ioan Surdu, Abecedar. Îndrumarul
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Editura „Aramis Print”, 2006, s.v.
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Icu CRĂCIUN

Eseul lui Mircea Muthu Liviu Rebreanu sau
paradoxul organicului a ajuns la a III-a ediție, de
data aceasta definitivă (Ed. Școala Ardeleană,
Cluj-Napoca, 2020), primele două publicate în
1993 și 1998. Precizăm că, pentru o mai bună
interpretare și înțelegere a operelor rebreniene,
autorii didactici l-au integrat în manualele liceale.
Volumul face parte din colecția REBRENIANA,
coordonată de Andrei Moldovan și Ioan Pintea, și
a fost inaugurată la începutul anului 2019 cu alte
cărți dedicate vieții și operei autorului lui Ion în
seria publicații, programe și proiecte ale
Bibliotecii Județene „George Coșbuc” BistrițaNăsăud.
Esența acestei cărți de teorie literară și estetică
poate fi rezumată de însăși aserțiunea autorului:
„… Viața (tradusă în relația polivalentă dintre om
și pământ, dintre istorie și „timpul cel mare”), apoi
Opera (ce transformă aceste relații în „lumea
nouă, născută din subconștientul meu”), în sfârșit,
Teoria (fixând operei statutul de filozofie ad concretum) – toate aceste ipostaze alcătuiesc, la rândul lor, trinitatea subsumată unei categorii suverane: organicul”, „cu statut de imanență”, ce conturează imaginea balzaciană a „creatorului
demiurg”; pe scurt, totalitatea lumii. Firește, în
opinia lui Mircea Muthu, cele trei niveluri ale
organicului se condiționează reciproc. Autorul
acordă importanță majoră paginilor confesive ale
lui Rebreanu, bruioanelor, precum și excerptelor
sale, „punctul de convergență dintre teoreticianul
sui-generis, scriitorul, animatorul cultural și omul
Rebreanu”. De asemenea, tratează cu competență
nu numai Jurnalul, Spovedaniile, Caietele,
Mărturisirile, ci și publicistica, confesiunile,
conferințele și interviurile, (bineînțeles și scrierile
altor exegeți în opera rebreniană), ajungând la
concluzia că acestea „nu validează pe teoreticianul
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de vocație, în pofida argumentării convingătoare
despre necesitatea unității sferice (corp sferoid) a
romanului de pildă”; ele pot fi considerate doar
niște „documente complementare”. Ontologicul
este văzut ca o fațetă a organicului. Țăranul
român, singurul care merită eticheta de prototip,
are o bunătate funciară, este foarte legat de
pământul său, dar, pentru acesta, este în stare să
ucidă. Simțul proprietății, „legătura ancestrală cu
pământul” – ne amintește universitarul Mircea
Muthu, citând un fragment din Laudă țăranului
român – face parte din viața lui cotidiană,
„pământul (…) nu e un obiect de exploatare, ci o
ființă vie, față de care nutrește un sentiment straniu de adorație și teamă”. De aici „complementaritatea om-pământ”, indiferent de clasa socială, și
„supralicitarea satului ca rezervor al energiilor
naționale” în proza rebreniană. Majoritatea personajelor din marile romane sunt urmărite de un spi-
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rit al locului pe care îl poartă pretutindeni. Singura
care îl trădează este Mădălina din Ciuleandra.
Mircea Muthu decriptează ritmul epic și unic sau
„pulsația vieții” creației, „suflul dătător de viață”,
pornind de la importanța pe care autorul lui Ion,
tutelat de primatul organicului, o acordă primei
fraze și primului capitol din fiecare roman,
urmând formula balzaciană; câteva pagini comentează replica incipitală și finală a lui Ilie
Rogojinaru din Răscoala, pentru ca, mai la vale,
să dedice un capitol aparte numai incipitului din
cele șapte romane importante (mai puțin Jar și
Amândoi), impregnate de o atmosferă „predominant tragică”. Un alt capitol este dedicat „mecanicii procesului creator”, întregului eșafodaj al
scrierilor mari rebreniene, poieticii lor, de la planuri, hărți detaliate, capitole, până la numele personajelor. Pornind de la mărturisirea din Cred
(1924), autorul, înzestrat cu un rafinat simț al esteticului, deduce și ilustrează rolul sintetic al limbajului artistic, dat fiind faptul că opera „e filtrul
magic care alege esența calităților și defectelor
unui neam”. Dacă în Ion și Răscoala se poate
vorbi despre prototipuri eterne ce viețuiesc la sat,
– „sigla spiritului autohton” –, în Pădurea
Spânzuraților avem de-a face cu personaje puternic individualizate, Apostol reprezentând
generația ardeleană din Primul Război Mondial,
personaj ce are rădăcini în destinul lui Gheorghe
Doja, Horia, Avram Iancu, strămoșul său Grigore
și memorandistul Iosif Bologa, tatăl său; să se
observe că ficțiunea coabitează cu realitatea, asistând la o suprapunere a timpului romanesc peste
cel istoric. Amintim faptul că tinerii ardeleni
români erau educați ca având eroi naționali pe
Horia și Iancu. Adversar al tezismului în artă și
adept al obiectivității ce trăiește „nostalgia eticului”, „axul concepției lui Liviu Rebreanu – creatorul omniscient – despre existență și artă” trebuie
văzut – scrie eseistul – și în frecvența cu care el
utilizează „noțiunea de epopee, ca formă exemplară de epic, sau aceea de prototip”; doar Gorila,
considerat roman politic, nu va avea un centru
care să asigure „coeziunea întregului”, mai cu
seamă că Rebreanu intuise racordarea unor personaje la tipologia literară central-europeană, la
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proza modernă, la vremurile incerte ce se proiectau la orizont. Deschiderile și închiderile, aparent
simetrice, ale ficțiunii circulare se diferențiază,
ajungând, uneori, la raporturi de incompatibilitate;
de aici, pare-se paradoxul din titlul eseului.
Sondarea edificiului romanesc rebrenian continuă cu cei doi poli depărtați/apropiați: iubirea și
moartea (Eros și Thanatos), a binomului credințăiubire și a triadei: credință – iubire – moarte. Cert
este că niciunul dintre personajele-victime, feminine sau masculine, nu sunt împlinite sufletește
sau cum zice Puiu Faranga: „omul este sortit să
rămână singur”; mitul androginului nu se
desăvârșește, iar de moarte naturală nici nu poate
fi vorba, mai degrabă de una „persuasivă și agresivă în final”.
Acest eseu poate fi considerat un model de
comentare inovatoare a tainei creației, plasându-l
pe autor printre cei mai profunzi și avizați
interpreți ai operei rebreniene.
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Traian D. LAZĂR
Cartea Liviei Dimulescu, Interioare, Editura
Detectiv literar, București, 2021, tratează o temă
veche de când lumea, adică de la Adam și Eva,
sau din momentul coborârii stră-stră-strămoșilor
lui Charles Darwin din arborele genealogic și
anume relația de cuplu, ca să nu discriminăm pe
nimeni spunând relația bărbat-femeie ori femeie-bărbat.
Temă veche de când lumea, dar ce contează?
Măiestria autorului, a meșterului, se apeciază
după lucrătură, nu după vechitură!
E cunoscut faptul că literatura dă naștere continuu la noi versiuni ale problemelor/ temelor
vechi. Și asta pentru că, după cum susține filosoful Richard Rorty, cultura nu face distincțiile
dintre Adevăr, Bine și Frumos (Tribuna nr. 445/
16-31 martie 2021, p. 12). E discutabil dacă
efectuarea acestor distincții constituie obiectul
literaturii sau nu. Fapt este că fiecare scriitor
lucrează cu Adevărul, Binele și Frumosul său ori
la care aderă (ca să nu ignorăm curentele și grupările literare)!
În consecință, constatăm că tema cărții Liviei
Dimulescu e veche, dar cartea în discuție e cu un
bărbat de pe vremea când bărbații lucrează în
birou, deci a apărut spița funcționarilor, iar
femeia e actriță, nu în sensul că „se joacă de-a
viața” proprie, că asta a făcut și Eva, ci „joacă
viețile altora pe scenă” (p. 8). Cartea tratează
deci o temă veche de pe vremea noastră! Iar
varianta autoarei, noutatea literară adusă de ea,
constă în personaje și întâmplări ale vremii
noastre, (Un erou al timpului nostru – a scris și
Lermontov), precum și axarea intrigii pe „interioarele” relațiilor de cuplu, după cum o indică și
titlul cărții. Dar care este Adevărul, Binele și
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Frumosul după care se conduce în scrierea
cărții?
În principiu, în relațiile interumane în general
și în relațiile de cuplu, „naturalia non turpia”,
cele naturale nu sunt rușinoase; faptele, ideile,
gândurile umane care imită, urmează regulile
după care funcționează natura nu sunt de rușine,
nu trebuie socotite inadecvate funcționării raporturilor interumane în general precum și celor de
cuplu.
Totuși, acest transfer între natural și social nu
poate fi unul mecanic. Societatea umană nu
poate fi asimilată mecanic naturii. Deosebirea o
marchează conștiința. Funcționarea societății
umane a impus, tocmai datorită specificului ei,
norme diferite de cele ale naturii. Iar acest lucru
a avut ca efect desprinderea/ diferențierea omului, a societății umane de natură, l-a făcut pe om
superior celor naturale. Conștiința l-a determinat
să înțeleagă faptul că anumite acțiuni interumane trebuie să se desfășoare după alte reguli decât
se petrec în natură.
Cartea Liviei Dimulescu tratează cu mijloacele literaturii subiectul încălcării normelor
raporturilor sociale în materie de sex, a căderii în
natural, în animalitate, dacă vrem să folosim un
limbaj mai aspru. Tratează efectele asupra
conștiinței Corei, partenera feminină a relației
de cuplu literaturizate, care spune: „doar cu doctorul aș povesti continuu, o poveste veche, de
când eram copil și tatăl vitreg mă căuta în dulapul cu haine pentru că voia să mă smotocească
sub rochița cu buline roșii: „Vezi ce rochiță frumoasă ți-a luat tata?” (p. 105-106).
Efectele, dezvăluite cu mijloacele artei literare, se manifestă peste ani, în somn, când „copi115

la” a devenit actriță și femeie/soție la casa ei:
„Noaptea avea coșmaruri. De fapt, același. Cu
tatăl ei agresiv care o urmărea și-i reteza capul
rânjind demonic. ...Plângea continuu. ... Nici un
psiholog nu-i dăduse de cap. Coșmarul apărea
mereu în perioade de mare tensiune”. Era „ceva
în legătură cu tatăl ei vitreg ... un subiect care
sângera și pulsa otrăvuri fine în sufletul ei. Fine
insidioase – valuri pașnice care deveneau cât ai
clipi, monstruoase și care mi-o luau de lângă
mine ca un taifun”, constata soțul ei neștiutor (p.
32-33).
Cuplul-personaj al romanului supraviețuia
existențial având și momente bune, dar viața,
care nu aduce numai Adevăr, Bine și Frumos,
complică lucrurile. În locuința cuplului își află
adăpost, pentru un timp, până la soluționarea
unei probleme de moștenire, soția tatălui vitreg
al Corei, Claudia, „o pasăre de noapte” de pradă
(p. 56). Căreia soțul Corei îi cade victimă! O
victimă încântată!
Urmarea? Conflictul dintre surori, reprodus
de autoare în relatarea soțului Corei: „Ele nu mau văzut.
– Ești o târătură care desparți case! Asta ești!
– Eu? Tu vorbești? Nu dai pe-acasă cu lunile.
Așa crezi că ții un bărbat lângă tine? Cu smiorcăielile tale de actriță ratată?” (p. 76).
Iar soluția conflictului dintre surori? Soluția
nu o mai dă autoarea! Livia Dimulescu îl lasă pe
vinovat, pe provocatorul conflictului să găsească
soluția. Pentru că soțul Corei era scriitor, un
scriitor neinspirat și pe care tocmai fuga de responsabilitate față de cele două femei, îl va duce
la țară, la un prieten, unde își va imagina finalul.
Intriga romanului nu este atât de simplă. La
criza relației de cuplu vor contribui și alți factori
între care, ne amuză să menționăm, momentul
numerologic al celor șapte ani de căsnicie. Toate
acestea le vor afla și savura cititorii. Noi ne vom
îndrepta atenția asupra tehnicii narative a autoarei.
Principala constatare este aceea că Livia
Dimulescu este o prozatoare experimentată. Nu
doar experimentată – după cum o atestă cele
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cinci volume, proză scurtă și roman, publicate
până acum – ci și inovativă.
Cartea are o structură fragmentară aflată întro dinamică spațial-temporală aleatorie căreia
autoarea îi imprimă un element specific – succesiunea a două viziuni narative diferite asupra
relației de cuplu finalizată cu împletirea celor
două viziuni. Ambele viziuni sunt narate la persoana întâia, dar apartin unor persoane diferite,
Corei și respectiv, soțului, celor doi parteneri ai
cuplului, care își pledează cauza în fața cititorului-judecător.
Prima viziune, de mai mari dimensiuni (p. 593), are ca sursă pana soțului fără nume al Corei,
partenerul masculin al relației de cuplu. Asupra
acestui procedeu al anonimizării unuia dintre
personajele principale ale cărții, se pot face
supoziții multiple: 1)personajul reprezintă tipul
universal al bărbatului care nu este la înălțimea
cerințelor relației de cuplu, nemeritând să fie
menționat și reținut; 2) lipsirea de identitate a
personajului dezvăluie atitudinea autoarei, mandatară a feminismului, față de personaj,
disprețul, blamul și pedeapsa; 3) bărbatul respectiv nu-și dă numele fiindcă nu-și asumă responsabilitatea faptelor sale, ceea ce arată adevărata față a bărbaților în raporturile cu femeia. El
se ascunde sub numele autoarei, deși cea mai
mare parte a romanului este scrisă de el. Ori
autoarea, generoasă ca toate femeile, îl acoperă?
Într-adevăr, soțul Corei, recunoaște repetat că
încrederea în sine, postura de macho, a dispărut,
s-a diminuat sub impactul iubirii: „Până să o
întâlnesc pe Cora, încrederea în mine zăcea nezdruncinată. Era o comoară bine ascunsă de care
eram mândru. (...) Sunt un trecător în viața ei, a
Corei; prea discret și neîncrezător pentru a avea
forță în scris. Se cheamă, oare, că sunt un ratat?”
(p. 25, 26). „... Se așezase în creștetul sufletului
meu ca o pălărie și cineva naiba știe, mă –nvăța
să gândesc cu vorbele ei, respiram prin mirosurile ei, prezența ei în viața mea mă sufoca; în
lipsa ei aveam atacuri de panică” (p. 30-31).
Partea întâia a romanului este o lungă și detaliată
autoincriminare a subordonării masculului
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îndrăgostit, o deversare a conștiinței decăderii
lui.
Cea de a doua viziune aparține Corei, partenerei feminine a relației de cuplu, în postura de
personaj al operei Soțului-scriitor, are dimensiuni reduse (p. 93-114). Cora este înfățișată aici
ca femeie depresivă. Chiar bolnavă de nervi, cu
„uzul rațiunii” pierdut, Cora nu și-a pierdut
„uzul instinctului” feminin. Deși vede „microbi
verzi și unii galbeni”, deși se crede „o pitică cu
capul cât toată perna”, Cora percepe, inițial, că
doctorul „nu mă place: e înalt și frumos, eu pitică cu capul care n-ar încăpea pe umărul lui” (p.
94). Ulterior, pentru că doctorul i-a cerut să scrie
despre ea într-un caiet, Cora se conformează,
vizând un obiectiv ascuns, perfect rațional: „o să
scriu sau o să desenez, ca să-l văd mai des” (p.
95); „dacă m-ar plăcea ca femeie sunt sigură că
m-ar scoate de acolo” (din labirintul depresiei,
n.n.); „mi-ar plăcea să-l văd zilnic” (p. 96).
„Doctorul... nu știe că-l privesc cu ochii mei de
femeie, nu știe că-l păcălesc ori de câte ori îl
aprob în tot ce spune”; „tac... și-mi așez capul
mare pe umerii lui... și-aș vrea să mă mângâie cu
degetele lui atât de lungi încât creierul se încurcă
între ele... și rămân toată – pitică cum sunt –
legată de el pe vecie” (p. 98, 99).
Cea de a doua constatare privind tehnica
scriiturii Liviei Dimulescu, privește limbajul
folosit, expresivitatea scriiturii pe care o definim
parafrazându-l pe filosoful german Heidegger.
Acesta consideră că există mai multe forme ale
gândirii umane, între care una numită „gândirea
blândă”. Prin parafrază, fără a intra în detaliile
conceptului creat de Heidegger, vom afirma că
autoarea expune trăirile cuplului erotic folosind
un „limbaj blând” comparativ cu cel al lui Emil
Brumaru, ori altor autori neonaturaliști. În loc să
continuăm a perora pe această temă uzând de
termeni generali și expresii abstracte, considerăm mai util și eficient să reproducem din textul
autoarei: „o împac atingându-i cerul gurii cu
degetul îmbibat în umezeala ei, a peșterii ei.
Pentru că în peștera asta am scormonit continuu,
visând, urând, dar mai ales temându-mă” (p. 6);
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„îi zăream sânii obraznici despicând aerul, adulmecam seva, țesutul moale și elastic ...și lada de
zestre a bunicii acoperită cu un pled țesut la război” (p. 9); „mirosul serilor de vacanță când
sevele noastre își lăsau amprentele tinereții peste
tot” (p. 27).
Folosirea procedeului „limbajului moale” nu
se rezumă la domeniul raporturilor erotice,
impregnează multe dintre paginile cărții etalând
delicatețe, discreție, gingășie în redactare:
„sufletul meu stă pe raft ca o pasăre care a uitat
drumul spre cuib”; „am dat cu ochii de cer – miera partener, se înseninase și mă mângâia pe
creștet”; „plouă mărunt; stropii anemici ca niște
cuvinte ce trebuie neapărat spuse se adună în
bălți pline cu noroi”.
Remarcăm și o înnoire tematică. După aproape două secole de literatură consacrată drumului
de la sat la oraș, în acest roman se ițește un fir
narativ secundar privind mișcarea inversă,
înapoi la țară: „Augustin își dăduse demisia.
Avea un fler al situațiilor care mă intimida.
Întotdeauna știai că deciziile lui sunt bune. Și
totuși... viața la țară” (p. 5).
Livia Dimulescu – o prozatoare ce are la ea
cuvintele necesare și suportul adecvat pe care să
le așeze temeinic, fără să atârne dizgrațios și fără
să cadă.
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faţa zidului/ capete plecate/ porumbei dau
rotocoale/ stârnind gelozii/ pe stânga// în
dreapta:/ s-au trezit doar stăpânii de câini/
labradori negri udă/ desenele de pe zid.//
deschid condica/ fac semn spre prima pereche// şi încep ziua:/ voi nu!” (berghain
bouncer, p. 5) E doar poezie de notaţie, de
o anaumită notaţie cu tentă livrescă, fiind
vorba la mijloc aici de artistul german,
excentric, poet în acelaşi timp, amintit şi în
alte două texte ale cărţii, cu acelaşi titlu:
„sună alarma în bărăcile insomniase/ routerele strălucesc fierbinţi/ de streaming post coital.//
e ziua atacului/ soldaţi proaspeţi raşi/ îşi pun
hanele bune// nedormit mestec ultimul cocoloş/
de angoasă/ sting cui/ potrivesc ţinuta/ e o zi oribilă însă nu pentru toţi,// nu şi pentru tine/ tu te
întorci tu rămâi/ tu da tu nu tu/ mă ustură ochii/ cu
care văd cine urmează să moară/ cine-o să fie
rănit// triez/ trimit în luptă doar supravieţuitori// în
bărăci morţii şi răniţii/ cu dinţi cenuşii ochi străvezii/ par mai slabi/ nu vorbesc/ se aude ţârâitul
neaonelor/ uşa se bălăngăne dintr-o adiere//
nimeni nu se ridică să o/ nimeni nu sună acasă/ să
dea vestea”. (berghain bouncer, p. 39) De la aceste tensiuni grave, cu evidentă empatie pentru
excentricul german, îl descoperim pe poetul nostru în alte texte în care umorul, din păcate în unele
cazuri involuntar, face deliciul, pentru unii citori
de astfel de găselniţe. „cum stă omul meu în cadă/
dar în picioare ca un zeu/ înfipt în spuma de
argint/ până la genunchi/ puţuloaica fleoştocită/
chelia proaspăt rasă/ cum se admiră el/ în oglindă
aburindă oglinjoară/ cine-i// mai suge balonul şi
când ţine de respiraţie/ ies pătrăţele de rectus
abdominis/ precum clăbucul când dă târcoale la
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A ajuns la mine printr-o întîmplare din biblioteca de la Ipoteşti cartea de debut Teritoriul animalelor de Vlad Serdarian, apărută în 2018 la
Editura Tracus Arte. Nume mai puţin cunoscut
sau chiar necunoscut printre debutanţii ultimilor
ani. Poate că poetul e cunoscut în cercurile din
care ies în ultima vreme juni poeţi marcaţi deja de
o aureolă a „noii paradigme”, mereu căutate din
„bubele şi noroiul” din care se vor isca „preţuri
noi” ale talentului poetic de la noi. Însă cum cartea lui Vlad Serdarian a trecut printr-un juriu
serios, aşa cum este cel al „Premiului Alexandru
Muşina” de la Braşov, iar editura una din cele mai
serioase în ceea ce priveşte cartea de poezie, miam zis că merită să arunc, chiar şi tîrziu – poate că
poetul o mai fi publicat ceva între timp –, o privire
peste carte. Primele două versuri m-au pus în
încurcătură prin sincopa de timp şi frazare întoarsă, să zic aşa, care reieşeau din versurile de debut
ale cărţii: „pielea străvezie a dimineţii supra-întinsă peste oraş/ păşesc ocolind centrii nervoşi ai caldarâmului”. Da, punct. Caut un sens, o încadrare,
şi nu găsesc locul din care s-ar putea ivi o astfel
de îmbîrligătură, de altfel poetică, nimic de zis,
dar fără încadrare; unde?, în realism, în realism
magic, în neo-suprarealism, în expresionism
imaginativ-impresionist, că în minimalism, nu, iar
în autenticism nici atît. O „poezia tînără”, vorba
lui Leo Butnaru, privind cu ironie brizele poetice
de pe la începutul anilor 2000, o fi, nu zic ba, dar
imaginile de mai departe mă derutează şi mă trimit într-un autenticism de care numai „poezia
concretă” mai dă dovadă, pasămite; „turnul e
aproape/ lumina se strecoară prin ochiurile plasei
metalice/ încălzind treptele./ mă descalţ/ urc în
vârf/ pe platformă./ tineri pistruiaţi încolonaţi/ în
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rotulă/ ochi de crocodil/ ce se ascund minima mişcare/ că a deranjat când a expirat/ uite doar balonul auriu/ buric ascuns în mijloc/ cuib dulce pentru scamă moale de bumbăcuţ// cum stă zeul ăsta
în picioare/ niciodată în pericol de alunecare/ deşi
şarpele încolăcit a duşului îl ciocăne la gleznă/ şi
el nu-i taie suflul din robinet/ doar stă// cu tălăpile
lipite ca vopseaua care se ia doar/ cu burete de
sârmă şi/ abia mutat, nu vrei zgârcitură// cum stă
el aşa în picioare/ în sfârşit a găsit nume/ pentru
noul sentiment din categoria uşurare: ce face
femeia lui în alt cartier/ + alt bărbat chiar acum/ =
prima dată când nu doare.” (numele, 23) Astfel de
portrete, ivite dintr-o predispoziţie spre astfel de
imaginaţie ce ţine de o obsesie anume, îi reuşesc
lui Vlad Serdarian. Dar e mult mai aproape de
poezie în astfel de texte: „mâna se desrpinde de
sân/ genunchii ţâşnesc din cearşaf/ cu fiecare pas
sentimentul frumos/ dintre noi/ se întinde până
plezneşte/ ca o gumă supra-mestecată// spăl faţa
dinţii alung dimineaţa.// încă n-am plecat/ dau să
mă-ntind/ respir încă în altă lume/ mă uit în fisurile din pereţi/ unde s-a ascuns sentimentul
liliac?// închid ochii/ opresc respiraţia/ mâna pe
sân,/ capcana e-ntinsă/ aştept.//animalele vin când
oamenii/ dorm” (coneţ, grafiat cu chirilice, n.m.),
p. 31. Astfel de texte vin parcă din poezia lui
Vakulovski, însă mult mai cuminţi.
Un alt aspect al cărţii de debut semnată de
Vlad Serdarian este cel al reportajului poetic, aşa
cum lesne se poate vedea în oraşul lalelor: „ciudat cum în dreptul piteştiului acum în februarie/
mi-a venit ia să trecem noi prin oraş/ că de când
cu autostrada ce turist mai calcă” (p. 43)... Şi aşa
mai departe, într-o notă ce dă o altfel de cursivitate textului, îl apropie mult ma mult de poezie.
Notaţiile de acest fel se extind şi în alte texte cum
ar fi la picnic, marile iubiri, bătălia, vânătoare,
poate şi altele.
Ceea ce dă o notă aparte cărţii este aerul acesta
de totală degajare, de parcă mereu poetul s-ar afla
în afara unei realităţi pe care o descrie cu o
cunoaştere a tuturor dedesubturilor ei, aşa cum
fac cei aflaţi în halucinaţiile date de consumul
unor substanţe, de altfel amintite şi în unele texte
de Vlad Serdarian. Stările nu sunt confuze, dar

aflarea mereu în balans, între realitatea evidentă şi
realitatea imaginară, creează impresia că poetul se
află într-o armosferă de nesiguranţă, de abandon
şi de regăsire în acelaşi timp. Apar aşa ca în urma
unor schisme, unor traume chiar sentimente ce ţin
de o reinventare a acestei stări alungate de alte
preocupări, cele mai multe parcă luate din experienţa excentricului artist belicos Berghain
Bouncer. De unde şi aces titlu dat cărţii – teritoriul animalelor – evident orwell-ian, nu neapărat
în ideea fermei celebrului autor, ci în crearea unui
staul la care poetul ar dori să-i poposeacă imaginile, pe care şi le adună ca un păstor de turme greu
de stăpînit.
Cu toate ciudăţeniile ei, cartea lui Vlad
Serdarian este una ce ar fi putut marca o etapă în
poezia tinerilor, însă, ca multe altele, trecută
neobservată, ci doar cunoscută în cercul amicilor,
ea rămâne bună doar ca intenţie. Totuşi o astfel de
poezie poate fi încadrată în aşa-numita „poezia
ha-ha”, adică poezia făcută să stîrnească neapărat
rîsul, să facă atmosferă la lectură, poezie care însă
nu trece graniţa timpului, înscriindu-se în poezia
de tip efemeridă, cea care moare după ce rîsul de
grup a încetat. Ce ar putea face poetul de aici
înainte ar fi desprinderea de această modalitate ce
pare facilă şi apropierea de poezia consistentă nu
numai a promoţiilor ultime, de altfel puţină la
număr, ci a poeziei care face densă pasta lirică a
stărilor poetice autentice. Orice influenţă venită
de aiurea, aiurea se duce, nu lasă urmă, ci aşa cum
sunt traducerile care aduc doar mici părţi din
valoarea originalelor. Vlad Serdrarian nu este un
nume care să fi adus în jurul lui, nici măcar în
revistele consacrate celor tineri, atmosfera căutată, cea paradigmatică, ci doar aerul de veselie tristă pe care ţi-o dă imaginea unei libelule în agonie
pe luciul unei ape.
______
Erată: În numărul trecut al revistei a apărut greşit, dintro regretabilă eroare, titlul cărţii semnată de Monica Stoica.
Facem acum cuvenita rectificare. Cartea se intitulează
Fetele visează electric.
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Iulian BITOLEANU
1.1 Ziaristul de vocație și intuițiile nebergsoniene
Pentru a fi savurat, apreciat de cititori, nu trebuie ca
textul jurnalistic să fie şi artistic ori să se exagereze
întru conotaţie şi expresivitate.
Condiţia esenţială de prizare a atenţiei lectorului: a
intui orizontul lui de aşteptări, a-i surprinde realismul
ontic, problematica stringentă. „A scrie bine înseamnă
a scrie adevărat”1, a capta atât esenţialul, cât şi faptul
mărunt, ultimul livrat însă într-o formă agreabilă,
seductivă. Dacă articolul de ziar posedă concizie, claritate, accesibilitate, lizibilitate, atunci trăsăturile fundamentale au fost atinse.
Lucru vizibil şi în noianul de materiale eminesciene care au dat nu doar culoare, temperament şi originalitate „Curierului de Iaşi” şi „Timpului” bucureştean…
Aşa cum recomandă specialiştii2, un bun editor va
evita banalităţile, anacolutul, greşelile gramaticale şi
semantice.
Era de notorietate intenţia terţetului scriitoricesc şi
gazetăresc de la „Timpul” (Eminescu, Caragiale,
Slavici) de a publica un compendiu gramatical…
Stilul alb/ cenuşiu al unui jurnalist poate constitui
fie un atu, fie un bumerang.
Fadul, denotativul, explicitul nu se instituie automat în itemi calitativi.
Umectarea paginii cu tropi – bine venită – personalizează scriitura, îi asigură retenţia în memoria afectivă
a cititorului.
O ironie, un eufemism, un oximoron „sabotează”
schema fixităţii, traiectoria ideatică şi stilistică lineară,
previzibilă: „Limba de rând a ziarelor politice ameninţă a îneca cu buruiana rea holda limbei vie a poporului”3 (hiperbolă şi metaforă). Expresiile latineşti şi
franţuzeşti sunt validate de teoreticienii moderni din
media scrisă, principiu la care subscrie protocronist şi
publicistul de la „Timpul”: „nihil est in intellectu”,
„quod non prius fuerit in sensu”4, „vivata sequens”5,
„difficiles nugae” (M. Eminescu, op. cit., p. 110)…non
nauci esse” (p. 110, ad litteram (p. 111); adept, nu o
dată al pildelor pliate pe lujerul interogaţiei: „Oare un
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stejar (pe)care-l uzi de la rădăcină şi-l sădeşti în mod
meşteşugit într-o grădină de lux are viitor? Oare cu
toată trăinicia rădăcinilor are viitor, când trunchiul e
rupt de întreg trecutul nostru şi răsădit în mod meşteşugit în stratul unei dezvoltări cu totul străine, precum
este pentru noi cea franţuzească?” (M. E., p. 82).
Se ştie că primul paragraf dintr-un articol se
numeşte atac (attaque, lead). Acesta trebuie să fie
grav, semnificativ, teribil6. Probăm cu excerpte din
publicistica eminesciană: „Ziua de ieri a fost cea din
urmă, pentru doi bărbaţi a căror activitate publică,
cuprinsă între anii 1830 şi până în deceniul I din zilele
lui Carol – Vodă, a exercitat o însemnată influenţă asupra dezvoltării ideilor naţionale în România”7; „Arta
dramatică n-are în România nici un singur azil care să
se poată dezvolta în liniştea şi maturitatea, ce i se cuvine”8; „În Bucureşti, a repausat cunoscutul profesor şi
membru al Academiei, I. Maxim”9.
Logica textului jurnalistic – arată, printre primii
exegeţi, Marc Capelle – o inversează pe cea comună,
cunoscută, uzuală din comunicarea interpersonală, şi
pe cea frapantă din opera literară. Concret, este vorba
despre piramida inversată şi ea rezidă în prezentarea
informaţiilor în ordine inversată. Întâi, sfârşitul, apoi
începutul, desfăşurarea evenimentelor, cauzele etc.
Caz izolat la Eminescu – „Lumea-i ca o oglindă în care
se găteşte omul, ca să arate precum nu este…”10 – nu
ne hazardăm cu generalizările.
Ziaristul adevărat va ţine cont de legile proximităţii, geopolitice (adică timpul şi locul), sociale (de tipul:
munca, educaţia, religia), psihoafective (moartea, sărăcia). Întâi Deschiderea stagiunii 1878-1879 aplică imediateţea locativă şi temporală, poate şi socială:
„Dumineca trecută, 1 octombrie, Asociaţia dramatică
şi-a deschis stagiunea, cu reprezentaţia Fiica lui
Tintoretto, melodramă în 5 acte” ( M.E., p. 198) și
Prelegerea d-lui A.D. Xenopol despre criticism, plasată
temporal într-o duminică de 3 aprilie, ca şi unele necrologuri – Moartea lui C. Brâncoveanu (M. E., pp. 151154) şi Moartea lui Petru cel Mare (M. E., pp. 154156).
CONVORBIRI LITERARE

Un portret robot al jurnalistului universal l-a trasat
David Randall (Jurnalistul universal, Ed. Polirom),
căruia i se pretind, la nivelul concepţiei, vocaţia adevărului (D. R., p. 125), iar în planul scriiturii, claritate (D.
R., p. 139), limbaj viu „colorat”, presărat cu comparaţii
şi metafore (D. R., p. 145), precizie (D. R., p. 150), evitarea tautologiei (D. R., p. 161), a clişeelor limbii de
lemn, precum și simplitate, naturaleţe, directeţe.
Aidoma prozatorului, ziaristul trebuie să posede un
pic de suflu narativ şi fler anecdotic. (D.R., p. 173).
Intro-ul va fi bine gândit, în rest, exigenţă traductibilă prin „tăiaţi fraze, propoziţii, cuvinte până la atingerea esenţialului, fără efort prea mare”, cum ar fi
recomandat marele dascăl de jurnalism mai sus
menționat. Precept de la care Eminescu nu a abdicat,
demonstrând prin scris că desfide retorica, discursul
fără miez ideatic. În orice meserie se adoptă o strategie
convenabilă, spre a se îndepărta blazarea, rutina, accidentalul, sincopele de formă ale lucrătorului anonim.
1.2. Strategii gazetărești
Cine se pretează/ se consideră ziarist de substanţă
apt a înnobila, a „argintui” măcar profesia sa, va uzita
3 tipuri de strategii:
– de credibilitate, cu ţinte, scopuri, finalităţi sălăşluind doar pe „teritoriul” adevărului, indiferent de
repercusiuni şi simulând autenticitatea, palpabilul,
concretul, nu hrănind iluzoriul şi abstractul;
– de seducţie, când se apelează la anumite trucuri,
pentru a se provoca empatia lectorului;
– de dramatizare11, când tropii conferă dinamism
texturii jurnalistice şi atractivitate.
Neuitate rămân peste decenii, secole momentele cu
politicienii vremii – potrivit memorialiştilor G. Panu,
Iacob Negruzzi ori I. Slavici – care, la ceaiul/ cafeaua
de dimineaţă, se delectau la parcurgerea incomodelor
şi drasticelor editoriale venite dinspre „Timpul”. Doar
asumarea unei strategii de credibilitate angoasa „lumea
cea bună”, fireşte, amnezică la propriile tare, şi electriza publicul apolitic, de un cert nivel intelectual.
Cine semăna minciuna, incredibilul, atipicul, prin
slova tipărită, va purta, odată şi odată, „crucea înfrângerii”, a efemerităţii. Credem că germenii strategiei de
credibilitate se găsesc, în situaţia gazetarului
Eminescu, în cele două articole dedicate lui I.H.
Rădulescu. Marelui iniţiator cultural şi literar i-au fost
depistate două faţete: una pozitivă, encomiastică –
Ioan Eliad și Eliade Rădulescu – şi o alta, alterată, persiflantă, dependentă de idiosincraziile, de aberaţiile
lingvistice vizând raportul limba italiană – limba română. Ambele opinii inculcate lectorului au un solid
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suport argumentativ, dovadă a consonantizării receptorului cu emiţătorul. Persuadarea cititorului se înfăptuieşte atât cu material probatoriu afirmativ, cât şi negativ. Numai un jurnalist de talent îşi poartă lectorul
dintr-o extremitate în alta. Fără a-l „aburi” cu idei, ştiri
răsuflate…
Cu o pană măiastră, un mag precum Eminescu
putea deveni un voluptuos adept al strategiei de dramatizare. Acest concept s-ar tălmăci prin revelarea adevărurilor care dor, deranjează şi descompun idilismul
existenţial de suprafaţă, elaborat de o presă obedientă,
„trompetistă”.
Sextetul Icoane vechi şi icoane nouă12 răspunde
acestui deziderat, în sensul cuplării criticismului cu
polemica, ironia… Având avantajul de a fi cititor
(onest) de presă străină, liderul spiritual de la „Timpul”
va uza de publicaţii austriece, greceşti, franţuzeşti, de
opere netraduse, spre a repera temeiuri indubitabile în
susţinerea unei teze şi în surclasarea preopinentului /
interlocutorului / adversarului.
Alteori, când dezbate o chestiune lingvistică, politică, istorică, ziaristul cel profesionist apelează la somităţi în domeniu (Miclosich, Haşdeu, Bălcescu,
Michelet…), combătând cu nerv şi intransigenţă.
Dacă limbajul reprezintă, cu siguranţă – o componentă a culturii13, în realitate cultura şi comunicarea
formează un cuplu, un tot unitar, sau măcar se contaminează, în nici un caz dizarmonia, stranietatea nu le
afectează, cum ar crede M. Foucault14 (în Les mots et
les choses, p. 18).
1.3 Evenimentul mediatic
Deschizând încă o fereastră spre teoria jurnalisticii,
vom menţiona şi evenimentul mediatic, fără de care
presa nu poate exista.
Practic, acesta asigură hrana ziarelor de orice coloratură tematică, ideologică… În opinia Mirelei
Lazăr15, evenimentele mediatice se grupează în: evenimente mediatice de rutină, accidentale sau dramatice
ori scandaluri, hazardul fericit, adică rarităţi. În ceea
ce-l priveşte pe Eminescu, în prima categorie, am plasa
cronicile literare (despre Slavici, Bălcescu, Haşdeu,
Heliade, Maiorescu…), teatrale şi muzicale, editorialele, condimentate despre incompetenţa şi nepatriotismul
politicienilor, despre grijile, dorurile şi nemulţumirile
poporului, despre politica externă, şi, nu în cele din
urmă, necrologurile.
A doua categorie, evenimente dramatice, tragice,
include războaiele, inundaţiile, seceta, pierderile de
teren din glia-mumă…
Răpirea Bucovinei, a Basarabiei prilejuieşte desfă121

şurări de fraze ardente, contabilizând sumbru inculpaţi
externi şi interni pentru dezastrul naţional, dar cu ce
folos, din moment de „infirmeria” cu suferinzii patriotici este supercapacitată, dar nepopulată cu vesele chipuri liberale, atentatori la integritatea teritorială a
naţiunii…
Realismul, pragmatismul şi pesimismul din amvon
au alertat pe guvernanţi, pe oamenii puterii, însă şi cota
de antipatie s-a revărsat peste borna firescului…
Rândurile lui contondente nu puteau rămâne la nesfârşit fără consecinţe… Culmea este că ea, curmarea
carierei de ziarist nu s-a datorat eternilor duşmani liberali, ci apropiaţilor, alor săi. În pofida prieteniei dintre
Eminescu şi Grigore Păucescu16, rocada la nivelul de
redactor-şef a deschis cutia Pandorei, iar rolul lui
Eminescu la „Timpulˮ s-a minimalizat sensibil, până la
încetarea colaborării, a angajării, un fel de demitere,
practic.
La capitolul scandaluri, am include oportunismul
unor pături sociale ignobile, obscure, travestite peste
noapte, în noi „ciori” cu carnet de partid (oare alb? –
n.n.). Prin tactica „reptilismului” s-a ignorat un trecut
defavorabil şi s-a planificat un prezent artificial, aparent luminos, cu miza obţinerea puterii. Alte fapte (ocazii) scandaloase: opiniile unor critici sau lingvişti privind romanitatea, continuitatea, etnogeneza, frizând
adevărul, evidenţa şi isterizând o parte a presei (obiective). Nu din întâmplare, noţiunile de „românˮ,
„românismˮ au fost deformate, interpretate subiectiv.
Decernarea aleatorie a premiilor literare, ori accederea
în Academie presupuneau strategii, trasee oculte, „puse
la zid” de imparţialul jurnalist.
Ocupându-se de specia jurnalistică numită relatarea, Radu Bâlbâie17 zăboveşte asupra câmpului evenimenţial, extins la conferinţe de presă ale guvernului,
Se întâlnesc unele dintre acestea în publicistica
eminesciană?
Desigur, dacă ne amintim de migala şi entuziasmul
investit de junele literat în organizarea manifestaţiei de
la Putna, în onoarea longevivului voievod Ştefan cel
Mare, acţiune cultural-istorică şi patriotică, cu reverberaţii jurnalistice…
Jurnalism, evenimente mediatice, comunicare,
model comunicaţional… În genere – consideră
Claude-Jean Bertrand18 – se cunosc trei modele comunicaţionale: liniar, semantic şi circular.
Primul – mult mai vivace decât celelalte – l-a avut
ca părinte spiritual pe Harold D. Lasswell, în 1948,
specialist în ştiinţele politice, analist pertinent al propagandei politice din SUA, pe durata unui deceniu (19201930), ce convenise că respectivul model comunicaţio122

nal se reducea la întrebările: cine? ce zice? cum? cu ce
efect?, vitale pentru începutul unui articol de ziar.
Marc Capelle şi David Randall au revăzut şi ajustat
cvintetul interogativ la: cine? ce? unde? când? cum?,
eventual, de ce? cui?.
Ziaristul instruit recunoaşte stringenţa acestor
întrebări, merituoase în înfăptuirea unui delict faţă de
retorica obişnuită.
Am căutat şi am depistat în publicistica eminesciană câteva secvenţe pliate pe modelul comunicaţional
liniar: „Medalia Bene-Merenti” (cine?, ce? – n.n.) cl. I
s-au acordat prin decret domnesc No 1109 (cum?) d-lor
Timotei Cipariu, canonic prepozit al Sf. Mitropolii din
Balş. G. Bariţ, membru al Societăţii Academice, şi I.C.
Maxim19, profesor (cui?). Urmează un expozeu despre
ceea ce a realizat fiecare.
„La 14/26 mai curent (când?) a murit (ce s-a întâmplat?), în Praga (unde?) Francisk Palacky (cine?) în
vârstă de 78 de aniˮ20… Se insistă pe meritele istoricului academician în ţara proprie şi în Germania.
1.4 Funcţiile presei scrise
De la triada iniţială, stabilită de Claude-Jean
Bertrand – să informeze, să educe şi să distreze – s-a
ajuns la o paletă destul de aerisită, conţinând: funcţia
informatică (cheia de boltă a gazetăriei), funcţia corelativă (de socializare), continuativă, cele persuasivă,
publicitară şi de divertisment (de loisir).
Funcţia persuasivă se sprijină pe un bagaj incomensurabil de cunoştinţe, filtrate din surse de informare
româneşti şi străine, beneficiind de o exprimare agreabilă, cu suficiente inserţii ironice. Articole ca
Repertoriul nostru teatral, Reprezentaţiile Rossi, Millo
în Bucureşti, Ruy-Blas, Despot-Vodă, PseudoKynegetikos, de Al.I. Odobescu, Cuvente den bătrâni,
Novele din popor, de I. Slavici pot proba aplicabilitatea
acestui concept.
Funcţia continuativă ţine de o anume destinaţie,
hrănind o tenacitate unică pe linia demonstrării unei
teze, idei, iar energia negativă ce se degajă, va avea o
destinaţie fixă.
De la blamul general – guvernarea liberală – la personalizarea, uneori caricată, a unor miniştri, la externe,
la învăţământ, aprigul şi justiţiarul gazetar la „Timpul”
a stricat somnolenţa celor din high-life, mobilizând
publicul şi mass-media scrisă. Asta se cheamă, în limbaj jurnalistic, funcţia mobilizatoare, la îndemâna, adeseori, a lui Eminescu ce a stârnit vendetta politicienilor
ori a camarilei mediatice, de la „Telegraful” şi
„Românul” la jurnalele budapestane şi germane.
Funcţia mobilizatoare mai poate fi interpretată şi
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altfel, şarjele eminesciene explicau publicului larg de
ce România nu se situa în rândul naţiunilor emancipate, de ce n-aveam o clasă de mijloc veritabilă, de ce
bunăstarea rămânea la stadiul de ficţiune. În consecinţă, acidul condeier a provocat emulaţie, a alertat, a
mobilizat spiritele cât de cât vigilente.
Funcţia informatică, una explicită, a apărut fie şi
subteran, nenumită, nedefinită, încă de la primele
publicaţii olandeze, englezeşti din sec. 16 şi 17.
Cât despre celelalte două funcţii, publicitară şi de
divertisment, ni se pare riscant a le detecta, cu orice
preţ în publicistica eminesciană.
1.5 Tipuri de jurnalism
Şi aici vom opta pentru taxonomia lui Claude-Jean
Bertrand21, reductibilă la jurnalismul de opinie, de
anchetă, de interpretare, instituţional, literar, utilitar,
popular.
Ca foaie a Curţii de Apel, Curierul de Iaşi22 se
mulează pe structura jurnalismului instituţional – căci
redactorul cel polivalent executa nişte comenzi ale unei
instituţii –, apoi popular – prin limpezimea şi simplitatea articolelor adresate mulţimii, şi utilitar, graţie avalanşei de rubrici de larg interes, inclusiv cele privind
circulaţia navală, feroviară, vremea, băncile…
Jurnalismul de opinie presupune exprimarea unui
punct de vedere curajos, original, ceea ce a şi comis
Eminescu la „Federaţiunea” şi „Timpul”, mai ales când
mesajul şi substanţa jurnalismului eminescian au iritat
multe oficialităţi, respingând, poate, ab initio, ipoteze
ale confraţilor de orientare nejunimistă, sfidând norme,
dogme, veştejind improvizaţia, aleatoriul din sistemul
economic, educativ, echidistantul opinioman nu a
demolat ierarhii socio-politice, nici guverne, dar, categoric, le-a fisurat, le-a declanşat erodarea, fără a bate în
retragere, fără a se recuza pe sine nici când a fost chemat la bară / în instanţă.
Oaze ale jurnalismului reportericesc tresaltă în
materialele pe tema războiului de independenţă, perceput din postura omului comun, de bun-simţ, patriot, a
cărui viaţă e pusă în balanţa libertăţii teritoriale,
recompensa, una nedreaptă, grotescă, revenind necombatanţilor, bogătaşilor.
Jurnalism grav, solemn, cu descrieri dramatizând o
istorie brutală, nerecunoscătoare, ingrată faţă de soldaţii jertfiţi pentru o cauză nobilă, colectivă, cu repercusiuni favorabile doar pentru unii. Nu insistăm pe
impresia conform căreia ziaristul Eminescu ar lustrui
viziunea bardului de la Mirceşti, eroizarea asigurând
liantul între cei doi succesori la cârma poeziei din sec.
al XIX-lea.
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Un posibil jurnalism de anchetă se întâlneşte în
Chestiunea Dunării, Chestiunea Dunării şi românii
din Transilvania, Istoria epocei de tină, Pactul dualist
de la 1866, Dreptul statelor mai mici, Tendinţa popoarelor apusene, Kogălniceanu şi chestiunea Dunării,
Idealul politic al unei Daco-Românii, Situaţia din
Ardeal, Austro-Ungaria şi naţionalităţile. Sunt relevate
politica expansionistă a imperiilor, inechitatea instituită vizavi de popoarele aservite, obstrucţionarea statelor
mai mici, convergenţa de interese a statelor puternice,
pledoaria înflăcărată a ministrului Kogălniceanu cu
privire la suveranitate. Alte aspecte nodale: păstrarea
suveranităţii naţionale, retrocedarea Căilor ferate către
statul nostru, independenţa economică a patriei cu
implicarea cancelarului Otto von Bismark şi a ministrului de finanţe D.A. Sturdza.
Jurnalismul de interpretare se raliază celui de
anchetă în editoriale ca: [Nu de principii, ci de încredere a cestiunei], [Abia apucarăm să zicem], [Mai
toate jurnalele oficioase], [Judecând cineva],
Proiectul al II-lea [O vorbă serioasă]…
Interesantul material Afacerea Warszawsky –
Mihalescu şi rechiziţiile pentru război prezenta gestul
intendentului armatei imperiale de a solicita guvernului român în septembrie 1877 să i se pună la dispoziţie
care pentru transportul proviziilor necesare hranei
armatei de pe fronturile de luptă din Balcani.
Deşi finalul de secol 19 nu înregistrase ceea ce Jean
Baudrillard23 numea „furtuni informaţionale” din veacul următor24, când „fiecare domeniu al vieţii devine o
păşune potenţială pentru mass-media”25, totuşi viaţa
era generoasă în subiecte, teme, motive, pentru gazetari; dacă nu, politica, în speţă, guvernarea vremii, cu
deraierile/ derapajele ei şi retorica grandilocventă compensa, probabil, o inspiraţie mai învolburată sau o
penurie a imaginaţiei, a flerului redactorului-şef.
La acest capitol, intransigentul publicist de la
„Timpul” a surprins toate tarele Puterii, criticându-le,
ironizându-le…
Dacă s-a convenit că presa este un agent moral, un
factor educativ, s-a creat în timp „o spirală a tăcerii” –
cum inspirat s-a exprimat Doru Pop26 – datorită ofensivei nimicitoare a unui periodic care ar traumatiza partea adversă.
Admiţând că am transfera această sintagmă jurnalistică la redutabilul publicist, de bună seamă că
Eminescu a victimizat suficient în breasla lui ori a
redus la tăcere pe cei neaveniţi, inegali, necopţi profesional.
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Concluzii
În cele 3-4 etape ale gazetăriei eminesciene, de la
aparițiile sporadice în fel de fel de periodice și până la
ultimele, acelea din „România liberă” și „Fântâna
Blanduziei”, pe teme estetice, dar mai ales în stadiul de
la„Timpul”, Eminescu a confirmat că rămâne un ziarist
de vocație, greu de egalat, mai ales în arealul Cultură și
Artă. Pe deasupra, deși disciplina Jurnalism s-a cristalizat în sec. al XX-lea, un jurnalist cultural profund de
talia lui Eminescu a intuit – în opinia noastră – unele
componente din structura textului jurnalistic precum și
unele principii, legități. Este și ceea ce noi încercăm, a
posteriori, a demonstra și anume că o condiție a
credibilității gazetarului rezidă în realism, problematica stringentă, plasarea în evenimențial… Ne-am străduit a implementa, a evalua paginile eminesciene
printr-o grilă nu estetică, nu literară, ci jurnalistică,
depistând termeni de specialitate precum „atac”, „piramida inversată”, „legile proximității”, „tipuri de jurnalism” și „funcțiile presei scrise”, în ton cu exuberanța
afișată de N. Iorga la începutul veacului XX („Un nou
Eminescu se născu”) ori Constantin Noica („omul
deplin al culturii române”). De altfel, nici nu ne
așteptam la altceva, de la „un om al timpului modern”,
cu o cultură europeană, cum ar spune Titu Maiorescu.
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1970
John Keane, Mass-media şi democraţia, Ed. Institutul
European, Iaşi, 2000
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negre»”. A suportat-o, a parcurs-o cu un
stoicism pe care şi-l revendică ori de câte
ori are prilejul. Ceea ce nu exclude resentimentul: „Confirmat sau mai curând infirmat de Max Scheler, am o opinie personală despre valoarea resentimentului. Mai
întâi, orice s-ar spune, el este inevitabil.
Şi, adesea, necesar. Şi chiar legitim-justiţiar. Face dreptate... A «ierta» oricând,
orice şi pe oricine este şi o imposibilitate
şi o imensă nedreptate. Şi, într-un fel, şi o
rupere gravă a echilibrului cosmic etc. Din
care cauză nu pot asimila doctrina creştină
a iertării. Mult mai logică şi mai justificată,
moral şi chiar ontologic, mi se pare «legea talionului». Fiindcă ea pune în loc ceva, ceea ce a
fost distrus, desfiinţat. Umple «un gol». Reface
un echilibru rupt”. Adrian Marino a fost puternic
marcat de experiența concentraţionară (timp de
8 ani trece prin 19 aresturi şi puşcării) și de cea
a domiciliului obligatoriu în Bărăgan, la Lăteşti,
alături de Paul Goma, de Doamna mareşal
Antonescu, de Doamna Codreanu, soţia
Căpitanului, o femeie admirabilă, care creştea
găini şi de la care cumpăra ouă proaspete. După
debutul editorial cu Viaţa lui Alexandru
Macedonski, prodigioasa activitate de hermeneut, teoretician, ideolog literar s-a materializat
în lucrări de referinţă, unele de pionierat, precum Biografia ideii de literatură sau
Dicţionarul de idei literare. Viața îi este însă una
de izolat, de inadaptat şi inadaptabil, în cursul
căreia identifică totuşi câte un „accident fericit”,
cum e cel privind norocul de a se fi născut într-

PROFILURI

Unul dintre autoportretele pe care Adrian
Marino şi le schiţează în „Viața unui om singur”
arată astfel: „…de multe ori, iritat, irascibil, plin
de revolte refulate, de inhibiţii, de mult ascunse... Devin ursuz, rece, antipatic, inabordabil,
«imposibil». Uneori chiar mie însumi... Dar
obstacolul cel mai dificil este al subiectivităţii
adesea excesive: nu m-am plăcut niciodată. Nici
cum am fost, nici cum am fost obligat să trăiesc”. Dar în ce ar consta singurătatea și singularitatea lui Adrian Marino? În primul rând în faptul că „de şase decenii, cel puţin, gândesc mereu
altfel, aproape în toate domeniile. Scara mea de
valori, începând cu valorile culturale şi ideologice, este net deosebită de a mediilor sociale şi
culturale pe care le-am străbătut obligat sau nu”.
Aceasta ar explica în bună parte şi criza perpetuă
de comunicare pe care a trăit-o, criză a cărei
cauză, de altfel, o pune în mod onest şi în sarcina
sa. Epoca, fiind rea cu el, i-a alterat profund
caracterul şi l-a „mizantropizat” peste măsură.
Nu e însă numai vina epocii. Adrian Marino
declară triumfător că i-a respins pe profesori, a
respins orice model, dar şi „autoeducaţia”, deviza lui Plotin: „Sculptează-ţi într-una propria statuie” fiind, în opinia sa, a „unui perfect monomaniac paranoid”. Or, Adrian Marino nu vrea să
fie un monomaniac paranoid – dar oare şi reuşeşte?! – , aşa cum nu crede nici că ar suferi de
mania persecuţiei ori de ceea ce numeşte „complexul de inferioritate-superioritate”. Constată
cu oarecare severitate că nu are amintiri frumoase, iar viaţa sa – „în momentele esenţiale cel
puţin” – nu a fost „decât o succesiune de «pagini
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un mediu citadin şi într-o familie de intelectuali,
veche, dintre cele menţionate în Arhondologia
Moldovei a Paharnicului Sion. Tatăl – „om subţire în felul său, diplomat la Charlottenburg, în
Germania, amator de cărţi, cu studii şi de pian la
Conservator. Dar steril, timid, dominat de o soţie
tiranică…”. Mama – „O fire de armeancă avară
şi mercantilă. Voiam să mai adaug încă un adjectiv foarte exact, dar mă stăpânesc…”. Are amintiri deloc plăcute despre profesorii şi colegii de
liceu şi de facultate, cu vreo două-trei excepţii,
de pildă cea a profesorului N.I. Popa de la
Universitatea din Iaşi, un pionier al studiilor de
literatură comparată, care l-a şi iniţiat în acest
domeniu. La celebrul Liceu Internat, unde se
transferă de la cel Militar, este coleg cu multe
„mediocrităţi” între care cei doi fii ai lui Ionel
Teodoreanu. De la Universitatea din Bucureşti îl
remarcă doar pe Tudor Vianu – „cu oratoria sa
academică, placidă, dar cu idei limpezi şi bine
organizate”. În astfel de condiţii, formarea sa nu
se putea produce decât „în cel mai pur spirit
autodidact”. În această ordine de idei, face elogiul Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi,
unde putea găsi rarităţi şi noutăţi. Debutează
publicistic – ca şi alţi tineri studioşi şi talentaţi –
în „Jurnalul literar” (1939) al lui G. Călinescu.
Notez că în Compendiul la Istoria literaturii
române, marele critic precizează că săptămânalul fondat şi condus de el la Iaşi „a urmărit în primul rând să formeze critici şi eseişti cu cultură
solidă, universitară”. Printre tinerii „cu un merit
inegalabil”, Călinescu îi menţionează pe Al.
Piru, Adrian Marino, G. Mărgărit şi G. Ivaşcu.
Despre Marino scrie că „e mai ales un eseist,
curios şi malign, mare scotocitor de cărţi, cu un
stil intelectual şi acut, încă de pe acum, de excursie livrescă”. Ironizându-i pe eseişti şi considerând eseistica o preocupare facilă, Marino preferă lucrările de sinteză, menite să edifice o cultură
care să aspire la sincronizarea cu cultura occidentală. Călinescu, căruia Marino i-a fost şi asistent, este personajul cel mai anatemizat, fiindcă,
zice el, a ignorat Occidentul, practicând o critică
literaturizată, depăşită, dar câte alte păcate n-a
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avut?! Regretă profund că a acceptat să fie asistentul unui om „fără nici o conştiinţă etică şi
civică”, un cinic, un cabotin, un ipocrit, un oportunist, un laş, „un profitor al spolierii boierimii
decavate, ajunsă la talcioc”, de unde, păcat de
neiertat, a cumpărat câteva obiecte puse în vânzare. Singura calitate pe care i-o recunoaşte este
„talentul literar”. Și întreabă: „Când s-a ocupat
vreodată de critica ideilor literare, de teoria literaturii, de hermeneutică, de comparatistică? De
reviste, publicaţii şi cărţi în limbi străine şi alte
activităţi de acest gen?” ignorând că, de fapt,
Călinescu a făcut şi comparatistică. Altminteri,
Adrian Marino are tot dreptul să considere că
modul de a face critică şi istorie literară al lui
Călinescu este „incompatibil” cu viziunea şi
concepţia sa. Şi chiar este. Dar asta nu-l micşorează cu nimic pe „scriitorul total”, pe criticul
genial și pe cel pe care altădată îl considera el
însuși: uomo universale. Când Călinescu l-a
întrebat: „Dar ce, dumneata eşti scriitor?”,
Marino a luat-o ca pe o „insultă supremă”.
Pentru că, zice criticul ideilor literare: „nimeni
nu este …obligat, nici măcar prin lege, să fie
scriitor” (şi pune cuvântul scriitor în ghilimele).
Dar Călinescu era obligat să facă ceea ce ar fi
dorit, ceea ce ar fi vrut Adrian Marino?! Îi reproşează lui Călinescu până şi faptul că a înregistrat
fonic poezii în lectură proprie: „cântate, ţipate,
stridente, cu un glas piţigăiat penibil. I s-ar face
un imens serviciu dacă toate aceste discuri
Electrecord ar fi sparte şi aruncate la coş”.
Cunosc, ca fost realizator de emisiuni literare la
Radio timp de 17 ani, toate înregistrările cu glasul lui Călinescu, nu doar cele ale poeziilor, ci şi
ale faimoaselor conferinţe despre Eminescu,
Caragiale, Sadoveanu sau ale pieselor sale de
teatru în interpretare proprie din Fonoteca de
Aur a Radioului. Sunt adevărate valori de patrimoniu. Distrugerea lor ar fi o crimă.
Pentru Marino una dintre cele mai deranjante, chiar traumatizante nedreptăţi pe care le-a
suportat e aceea că i s-a aplicat calificativul
„călinescian”. Se lamentează că a suferit această
umilinţă nemeritată! Epitetul „nemeritată” mi se
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pare aici cel mai nimerit. Călinescu i-a reproşat
că nu şi-a început „Viaţa lui Alexandru
Macedonski” cu moartea poetului. Numai că,
afirmă el, această biografie este nu doar diferită,
ci şi superioară scrierilor de acelaşi gen, dar
„literaturizate”, ale unor Călinescu sau Stefan
Zweig! În opinia sa critica literară română este
dominată nefast de un mit megaloman, impus de
tradiţia Lovinescu-Călinescu, nişte „iluştri necunoscuţi” în Europa. Ce mai, faţă de Călinescu,
Adrian Marino are o ură neîmpăcată, viscerală,
care îl împinge nu o dată până la limita trivialului şi a delirului. Marele critic este detestat nu
numai pentru că nu vine dintr-o familie trecută
în vreo „Arhondologie”, precum Adrian Marino,
dar, păcat originar, este „fiu de slugă”, mama lui
fiind „o ţigancă” pe proprietatea familiei
Călinescu, care l-a adoptat, întrucât Doamna
Călinescu s-ar fi simţit vinovată de aventura fratelui său cu „ţiganca”. (Dacă aşa stau lucrurile,
pot spune că Doamna Călinescu a fost una dintre
cele mai inspirate femei ale acestei ţări!).
„Neopaşoptist” (sau „paşoptist întârziat”),
campion al spiritului critic şi singurul critic
român sincronizat cu cultura occidentală – cum
se autodefineşte cu orice prilej – Marino este
nemulţumit de aproape toţi scriitorii noştri clasici şi contemporani – poeţi, prozatori, dramaturgi etc. A scrie despre Marin Preda, pentru el
înseamnă a fi „argat literar la Siliştea-Gumeşti”.
Cercul literar de la Sibiu? O grupare de eseişti
„specializaţi în noţiuni vagi”. Marin Sorescu şi
Nichita Stănescu s-au afirmat datorită epocii
comuniste vidate de valori. Sorescu este văzut
caricatural cu „cobiliţa etern prin Europa”. Ion
Gheorghe e „un proletcultist…, violent, grobian
şi partinic”. Cezar Ivănescu este „de o agresivitate şi vulgaritate ieşite din comun”. Ileana
Mălăncioiu- „amestec de Miţa Baston şi Surâsul
Hiroşimei. N. Steinhardt – „un mistic livresc,
împănat cu citate”. Mircea Eliade „nu avea nici
o educaţie şi sensibilitate efectiv artistică.
Pictura şi muzica nu-i spuneau nimic”. Cioran a
scris la Paris „doar o singură carte”. Şi aceea un
pamflet. I.P. Culianu, „un subprodus, în esenţă,
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al lui Eliade”, este amendat, pe bună dreptate, şi
fiindcă a susţinut că „în cultura română nu s-a
făcut nimic, că era un neant”. Asasinatul a făcut
din el, postum, un mit fals. Monica Lovinescu şi
Virgil Ierunca, cărora le recunoaşte meritele
„incontestabile şi admirabile” ca radiofonişti la
Europa Liberă în epoca de dinaintea căderii
Cortinei de fier, nu au „calitatea de a face ordine
în cultura şi literatura română. Ce opere au ei?”.
Generaţia lui Mircea Eliade? Marino împărtăşeşte, surprinzător pentru un detractor feroce al
lui G. Călinescu, tocmai viziunea acestuia:
„Generaţia bombastică şi Mircea Eliade, critic”.
Se consideră o victimă inocentă a istoricului
religiilor, fiindcă din cauza acestuia a intrat în
vizorul Securităţii. Deşi a scris o carte despre
Mircea Eliade, susţine că nu a ştiut nimic privind
articolele prolegionare ale celui ce este considerat liderul faimoasei lui generaţii, până în
momentul când „subprodusul” Ioan Petru
Culianu l-a rugat, la începutul anilor ’80, să consulte colecţia „Bunei Vestiri” şi să-l informeze
despre textele semnate de mentorul său în paginile ei. Şi asta, pentru că nici Culianu nu le
cunoştea. Şocul lecturii articolelor lui Mircea
Eliade, dezamăgirea resimţită l-au făcut pe el,
antitotalitarist inclement, să regrete că a scris
Hermeneutica lui Mircea Eliade! Roland
Barthes este „emblema modei, snobismului şi
mai ales, frivolităţii critice, specifică perioadei
«structuraliste»”. Europeanului Adrian Marino îi
repugnă stângismul Europei, ca şi infatuarea şi
„dogmatismul
Occidentului”.
„Mitul
Occidentului exclusivist şi canonic a dispărut, în
orice caz, pentru totdeauna din conştiinţa mea” –
mărturiseşte el, ca şi cum s-ar lepăda de Satana.
Parisul, de exemplu, „polul mondial al rataţilor”
– îi inspiră parafraza: „Rataţi din toată lumea,
uniţi-vă în «oraşul lumină»”. Fiind convins că
literatura mare se face în ţară îl citează aprobativ
pe scriitorul din exilul rus, Lev Kopelev, care
declarase: „Aici (în Occident) există foarte buni
scriitori ruşi, dar literatura rusă este acolo (în
Rusia)”. Oricum, Adrian Marino a trăit și a murit
cu regretul că cultura română este o cultură
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„mică”, dar şi cu mulţumirea că el s-a integrat
atât cât s-a putut în „cultura occidentală”…”.
Nu-i place deloc România cu tot ce are ea,
munţi, râuri, istorie, cultură etc: „…nu-mi place
ţara în care trăiesc…Trebuia să mă fi născut întro altă ţară… Dar n-a depins de mine…”.
Structural demitizator, lui Marino nu-i putea
scăpa din atenție „miturile naţionale”. Nici nu
era greu să le ţină bine minte, fiindcă, în viziunea lui, sunt doar… două. Unul, Meşterul
Manole, şi acela de circulaţie balcanică, celălalt,
Mioriţa, un nefericit mit al capitulării. Sintagma
„liturghie cosmică” a lui Mircea Eliade, este
ridiculizată. În fine, el afirmă că „literatura
română nu face parte din literatura universală”,
care, aceasta din urmă, „se confundă numai cu
literatura occidentală”. Un cititor avizat i-ar fi
putut replica, întrebându-l: dar literatura rusă?
Nici Gogol, nici Dostoievski, nici Tolstoi, nici
Cehov etc. nu fac parte din literatura universală?!
Evocând un moment din copilăria şi adolescenţa sa, Marino scrie: „Cât de simpatici şi pitoreşti îmi apăreau primii scriitori ieşeni pe care iam văzut şi cunoscut, într-un fel în copilăria
mea. Locuiam gard în gard cu George
Topârceanu… Otilia Cazimir, legată la cap cu o
basma roşie, scutura de praf, în fiecare dimineaţă, cu un pămătuf din pene de cocoş, diferite
obiecte şi bibelouri. Cred că a fost prin anii
1934-1935, căci, într-o zi, a venit la gard şi ne-a
spus: «Copii, făceţi linişte. Domnul Topârceanu
este bolnav». A murit în 1936”. Pentru o clipă îţi
vine să crezi că Adrian Marino este un sentimental care se ignoră, iar confesiunea pe care am
reprodus-o ar putea sugera că se năştea, atunci,
la vârsta de 12-13 ani, un admirator al tagmei
scriitoriceşti. Nimic mai fals. Matur, biograful şi
exegetul unui mare poet – Alexandru
Macedonski – în destinul căruia i se pare că descoperă oarece asemănări cu al său, confirmă
ceea ce spusese Cioran despre scriitori: „Târfe
ce se ceartă pentru acelaşi trotuar”. Noroc că
Dumnezeu nu ţine cont de punctele cardinale.
Rusofobia lui Adrian Marino, care declară că tot
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ce e rusesc îi repugnă, poate provoca la rându-i
repulsie oricărui intelectual lucid, oricărui om de
bună credinţă. Să-i faci lui Zinoviev o vină fiindcă, după ani de exil, s-a întors în patria sa, să nu
accepţi că Soljeniţîn are dreptul să mai şi critice
Occidentul, tu, care respingi mitizările, este de
neînţeles.
Când se referă la viaţa politică postdecembristă, dincolo de unele naivităţi sau prejudecăţi,
observaţiile sale sunt acute. Figuri de prim plan
din epoca postdecembristă sunt caracterizate
fără milă şi inspirat: Tökes este „o fosilă politică
ieşită parcă dintr-o cavernă uitată a istoriei”. Ca
vechi ţărănist, este profund dezamăgit de
PNŢCD, de calitatea morală a multor lideri ai
acestei formaţiuni (fraţii Boilă, de exemplu). Un
partid lipsit de ideal şi de un program care să
vizeze ţara şi nu interese meschine, cum ar fi
redobândirea propriilor averi şi privilegii, scop
în care cei din puşcărie îi aşteptau cu sufletul la
gură pe americani. Este îngrijorat de „revenirea,
în forţă, a extremei drepte” și indignat că un
preot ortodox, fost deţinut politic, cerea legalizarea Gărzii de Fier. Are oroare de orice formă de
rasism, dar când vine vorba de „Partidul
Moldovenilor”, o gogoaşă politicianisto-provincială care s-a dezumflat repede, îi ironizează pe
Constantin Simirad şi Nichita Danilov – „numai
români pursânge”. Nu e de acord cu salarizarea
preoţilor într-un stat laic şi se declară adeptul
unei prevederi din ultima Constituţie franceză:
„Republica franceză tolerează toate confesiunile
şi nu subvenţionează nici una”. Nu se sfieşte să
ironizeze stilul mahalagesc de a-i considera pe
unii scriitori şi critici contemporani, atunci când
mor, „pierderi literare ireparabile”, în timp ce
personalităţi de seamă ale culturii sunt date uitării. Mihai Ralea, exemplifică el, „a rămas un
mare necunoscut”, ceea ce i se pare „o mare
nedreptate”. Tot o mare nedreptate ar fi să-l
judecăm pe Adrian Marino, figură de prim plan
a culturii noastre postbelice, așa cum îi judecă el
pe alții, de fapt pe aproape toți.
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Zarifopol, „incriminând” chiar pe o fostă
vedetă de la Putna, A.D. Xenopol: „… am
fost ales de studenții de la Drept într-un
comitet a căruia alcătuire a provocat-o
Xenopol, ca să deie o nouă direcție
activității studenților în afară de universitate, pornind o mișcare poporanistă la țară.
Și deși știu bine că astea sunt meșteșuguri
de-ale noului rector spre a zvârli șperla-n
ochii lumii [...] m-am vârât și eu”2.
Când și când guvernanții au încercat să
pună bețe în roate întâlnirilor studențești,
motivele fiind de interes personal
(„Ziarele din București ne aduc vestea că
Tache Ionescu voiește cu orice preț să
împiedice viitorul congres al studenților de
la
Câmpulung”,
informează
„Evenimentul” de Iași la 31 aug. 1895),
sau de perspectivă politică, așa ca în preajma primului război mondial, când guvernarea liberală amâna sau descuraja financiar proiectatul congres studențesc, pe motivul
(nedeclarat) al posibilelor „campanii” pro IorgaCuza, sub a căror influență se afla majoritatea
tineretului, care a și protestat prin intermediul
presei, exprimându-se în următorul mod: „D.
Spiru Haret, ministrul instrucțiunii publice, deși
anunțase întâi că va prezida un atare congres,
când a văzut că se poate da prilej naționaliștilor
năbădăioși să ia în răspăr naționalismul dumisale, [...] s-a răzgândit și nu numai că n-a catadicsit
să prezideze un congres al tinerimii universitare
române din toate țările locuite de români, dar a
făcut ca, prin studenții bugetivori și liberali de la
București, să se producă zâzanie între studenți și
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„Pentru prima oară junii români de la toate
academiile și universitățile române și străine au
decis a se întruni la o comună serbare românească pe pământul cel clasic al Bucovinei. Acolo,
între murii monasteriului de la Putna, zac de trei
secle și mai bine sacrele osăminte ale unui erou
român, carele cu brațul său puternic a fost cel
mai mare apărătoriu al românismului în oriinte
și a civilisațiunei creștine în secolul al XV-lea” –
astfel începea manifestul-chemare pus pe hârtie,
în vederea întrunirii de la Putna din 1870, de
Aureliu Mureșianu (1847-1909), președinte în
funcțiune al societății studențești „România”, de
la Viena, și comiliton al lui Eminescu1. Ideea
unei întruniri studențești pan-românești, care
circula de ceva vreme în mediul universitar vienez, a luat formă, după cum bine se știe, în vara
anului 1871, la Putna. Dar lucrurile nu au
decurs, după cum s-ar putea bănui, prea lesne,
fără piedici, de la sine – așa cum și-ar fi dorit
tinerii entuziaști. Aceștia erau susținuți de
întreaga colonie românească de la Viena și din
alte mari centre din Transilvania sau Principatele
Unite, atât ideatic, cât și financiar. Dar...
Așa cum îndeobște se întâmplă, „bătrânii”,
chiar dacă nu aveau prim-planul acțiunilor, nu
ezitau să încerce a-și subordona inițiativa tineretului, a o îndrepta pe făgașuri de ei dorite. Că
mișcarea studențească era măcar o posibilă
proptea pentru aspirațiile – politice, sau de altă
natură – ale unor corifei, este lucru știut, dat pe
față, uneori, simțit din plin, alteori. Un exemplu
ne vine acum în minte, de pe la sfârșit de secol,
atunci când G.T. Kirileanu, vrednic student
ieșean, îi scrie pe șleau prietenului Paul
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deci să se zădărnicească congresul”3. Și pentru
că „atât ministrul instrucției cât și primăria de
Iași au refuzat furnizarea mijloacelor” necesare
facilitării întâlnirii tineretului, ni se oferă și
explicația: „Guvernul n-are nevoie de un congres studențesc, căci de luminile unei astfel de
adunări, în ce privește soluții, nu-i prea arde;
perspectiva unor manifestații antisemite și
demagogice nu surâde liberalilor acum, căci n-ar
putea să tragă nici un folos; în ce privește
naționalismul neprihănit – dacă ar fi triumfat
această părere – liberalii sunt prea practici pentru ca o mișcare pur ideală să-i poată interesa.
Acesta e adevărul și de aci refuzul, cauza principală a amânării congresului”4.
La momentul nostru aniversar – 1871 – intruziunea se manifestă prin încercarea boierimii
politice bucovinene (care, de altfel, a și lipsit, in
corpore, de la Putna, ba l-a și deturnat pe Vasile
Alecsandri din drumul său, determinându-l
să rămână la Cernăuți) de a tempera zelul
studenților, de a-i îndruma către o acțiune
din care să lipsească atitudinea ferm românească – nu cumva, Doamne ferește, să le
dăuneze în cariera imperială5. Ioan Slavici,
în amintirile sale, relatează: „Fruntașii
românilor din Bucovina, oameni cumpăniți
și preocupați de interesele locale și actuale,
nu erau accesibili pentru vederile noastre,
se temeau că-i vom compromite prin
agitațiunile pornite în vederea serbării și
erau hotărâți să nu ia parte la serbare.
Îndeosebi Alecu Hurmuzaki6, cel mai cu
trecere dintre dânșii, stăruia să renunțăm la
executarea hotărârii, luate în o clipă de
avânt juvenil ori, cel puțin, să ne mărginim
a depune urna pe mormânt, fără de steaguri
naționale, fără de discursuri, fără de portic
și arcuri de triumf”7.
Mai tranșant, G. Dem. Teodorescu,
membru în comitet din partea studenților
bucureșteni8, în relatările sale de la fața
locului publicate în ziarul „Românul” din
București (reluate ad-litteram de „Gazeta
Transilvania” de la Brașov – ca să afle și tot
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natul de dincolo de Carpați), comentează, fără a
da nume: „Autoritatea de primă instanță pare a
se neliniști în mod serios și pe sub mână
sfătuiește și recomandă, în particular,
moderațiune și prudență, ca și cum scopul întrunirii ar fi d-a cuceri Bucovina și d-a răsturna
fericitul imperiu cu două capete. Această îngrijire însă nu ne surprinde. Până și-ntrunirea ce proiectasem a o realiza la Sinaia în august 1868,
compusă de junimea română de pretutindeni,
agitase în mod destul de curios pe bine crescuții
și mult naționaliștii noștri vecini de peste munți.
Și-apoi ea e un ce firesc. Într-un stat care constă
din elemente eterogene, unele urâte altora și
totuși nevoite a trăi sub presiunea aceleiași mână
de fier, silite să tragă unul și-același jug, într-un
asemenea stat fiecare mișcare inspiră fiori.
Clătinatul frunzelor e luat drept zgomotul tropăitor al armatelor de invaziune! Șoapta fiilor cu
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umbrele strămoșilor e bănuită și tratată drept
conspirațiune. Plânsetul și zdrobirea animei,
dorul și oftatul, sunt cântărite în cumpăna cu
care se drămuiesc adausele de noi persecuțiuni,
de noi nevoi pentru aceia care, din când în când,
își permit a-și aduce aminte de ce-au fost și ce
pot fi.
Cu toate acestea însă, scopul lor nu va fi
ajuns. Drepturile popoarelor, până în cele din
urmă, vor triumfa”9.
Într-un articol bilanțier, un an mai târziu, un
corespondent bucovinean își încheia misiva cu
tristețe: „Tinerimea noastră a pus la cale serbarea de la Putna cu tendințe mărețe, contând la
îmbrățișare călduroasă din partea inteligenției
noastre; cu durere însă a trebuit să vedem antagonismul pus în practică față cu dânsa de cătră
unii membri ai comitetului Societății, iară mai
ales de nobilimea noastră, a căreia lipsire a frapat tot publicul acurs din alte părți. Astfel serbarea de la Putna în loc să fie pentru noi, bucovinenii, un act de mângâiere și de întărire în
simțimintele și năzuințele noastre, s-a prefăcut
într-un motiv de mâhnire și îngrijire pentru viitorul nostru național”10.
După ani, Ioan Slavici este, însă, îndrituit să
constate, cu satisfacție (ceea ce facem și noi!):
„Ar fi o mare greșeală dacă s-ar zice că frământările nopților petrecute în clopotnița mănăstirii
Putna au fost sterpe. Multe din cele ce s-au
petrecut în urmă, mai ales în Ardeal și în
Bucovina, sunt urmări ale acestor frământări”11.
Note:
1.. Astfel ne informează Aurel A. Mureșianu, autorul
studiului Eminescu, Aurel Mureșianu și Serbarea de la
Putna, publicat în Buletinul „Mihai Eminescu”, An. V,
1934, nr. 12, lansând ideea că autorul a evitat să-și pună
semnătura pe apelurile trimise spre publicare din prudență,
familia sa fiind pusă la index de autoritățile austro-ungare.
Copiile după originale, care nu au fost publicate în
„Buletin”, se află în arhiva Fundației Culturale „Leca
Morariu” de la Suceava, puse la dispoziția noastră cu amabilitatea caracteristică de doamna farm. Maria Olar,
președinta așezământului.
2. G.T. Kirileanu, Martor la istoria României (18721960), Jurnal și epistolar, vol. I: 1872-1914, Ed. îngr.,

cuvânt înainte, note și indice de Constantin Bostan, Editura
Rao, București, 2013, p. 45-46 – scrisoare lui Paul
Zarifopol, din 17 nov. 1898. În ziarul „Evenimentul” de la
Iași (An. V, nr. 1389, 14 nov. 1897, p. 3) am dat și peste un
manifest al comitetului respectiv, semnat de D. Cădere, I.
Leatris, Octav Velciu, D. Mogoș, E. Herovanu, P. Râșcanu,
G. Drăgănescu și G. Teodorescu-Chirileanu.
3. „Opinia” (Iași), An. V, nr. 525, 3 sept. 1908, p. 1.
4. „Opinia” din 4 sept. 1908, p. 1.
5. Treizeci și mai bine de ani mai târziu, efectul conservatorismului senectuții se face simțit și în intervenția retrogradă a lui I.G. Sbiera, autorul unui discurs înălțător la
Putna, în 1871, și al unor sfaturi date tinerilor de la
Societatea academică Junimea din Cernăuți, pe care ni le
dezvăluie Leca Morariu, într-o scrisoare adresată Părintelui
Constantin Morariu, la 29.X.1907: „Sîmbătă în 26/10 s-a
decis într-o ședință plenară edarea foii. Era de față și bătrînul Sbiera, care ne-a disfătuit de la pasul acesta, zicînd că
1) datoria studenților este să se perfecționeze în
specialitățile lor, 2) că sînt numai foarte puțini țărani cărturari. – Dar entusiasmul a învins și s-a hotărît unanim tipărirea gazetei. Atunci același Sbiera ne-a prorocit că n-avem
să aducem nici un folos, ci numai zîzanie și discordie avem
să facem. – Să ne ferească Sfîntul de așa ceva!”. – Era
vorba de proiectul tinerilor de a scoate o revistă pentru
popor, ceea ce se va și înfăptui și va dura un an de zile, cu
aport deosebit al lui Ion Grămadă și sub „patronajul” spiritual al părintelui de la Pătrăuți.
6. Aici amintirea îi joacă feste prozatorului, ca și în alte
situații relatate de el la peste 30 de ani de la desfășurarea
evenimentelor: Alexandru (Alecu) Hurmuzachi, n. la
16.VIII.1823, își dăduse deja obștescul sfârșit la Napoli, în
20.III.1971. Așa încât nu ne rămâne la dispoziție, pentru
„sfaturi practice” date tinerilor, decât Gheorghe
Hurmuzachi (1817-1882).
7. Ioan Slavici, Scrieri alese, Chișinău, Ed. Știința,
1993, vol. II, p. 258.
8. Într-o utilă notă de subsol, corespondentul ne dă și
lista completă a junilor decizionari: „Membrii comitetului
din partea universității din Viena: dd. Slavici, M.
Eminescu, Gribovschi, Pamfilie Dan, Cocinschi, V.
Morariu, Sterie Ciurcu și Luția. Membrii din partea
universității din București: I.A. Brătescu, G.Dem.
Teodorescu, Gr.G. Tocilescu. Membrii din partea
universității din Iași: dd. Resu, Irimescu și Maroneanu. Din
Berlin: d. A.D. Xenopol. Cu toți, cincisprezece la număr” –
„Românul” (București) din 25 aug. 1871.
9. „Românul” din 21 aug. 1871.
10. „Albina” (Pesta), An. VII, nr. 3, 9/21 ian. 1872, p. 2.
11. Ioan Slavici, Clopotnița mănăstirii Putna, în vol.
Scrieri alese, Chișinău, Ed. Știința, 1993, vol. II, p. 302.
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Simion-Alexandru GAVRIȘ
Scriitorul Dumitru C. Moruzi a avut o viață și o
posteritate cu mult inferioare originii, prestigiului
și averii familiei din care provenea. Ambii săi
părinți erau urmași de domn: tatăl, Constantin
(1816-1886), era nepot de fiu al lui Alexandru
Moruzi, „bey” fanariot al Moldovei și Valahiei, iar
mama, Ecaterina (1826-1893), îl avea ca bunic pe
Ioan Sandu Sturdza (1822-1828), primul domn al
Moldovei de după înlăturarea „grecilor”. Verișoara
sa primară, Natalia Cheșcu, a fost soția lui Milan
Obenovici – rege al Serbiei între 1882 și 1889.
Tatăl lui Dumitru Moruzi a fost amestecat din plin
în tulburările și comploturile epocii: a participat la
mișcarea din 1848, iar în 1854 a fost expulzat din
Moldova ca suspect de spionaj în favoarea Rusiei.
Constantin Moruzi a fost, în sfârșit, unul dintre
principalii organizatori ai revoltei separatiste de la
Iași, din 3 aprilie 1866, în urma căreia s-a stabilit
definitiv la moșiile sale din Basarabia (pe atunci,
parte a Imperiului Rus).
Dumitru C. Moruzi s-a născut în 1850, la Iași.
Cea mai mare parte a copilăriei și-a petrecut-o în
Basarabia; educația și-a încheiat-o la Paris, unde a
absolvit liceul Saint-Louis (fără a obține bacalaureatul). Între 1877 și 1879, în timpul crizei orientale care a adus independența României, Dumitru
Moruzi a îndeplinit diverse însărcinări
funcționărești pentru armata rusă (ținând de reprezentarea acesteia pe lângă guvernul român). S-a
stabilit definitiv în România după un conflict cu
părinții (provocat, pare-se, de căsătoria sa cu o
guvernantă franceză). Moruzi a servit, o vreme, ca
subprefect al plasei Sulina din Dobrogea, neavând
însă continuitate în carieră. Mai mult, el a pierdut
o mare parte din moștenirea la care era îndreptățit
din pricina tensiunilor cu familia, iar restul averii
și l-a risipit. În ultimele două decenii din viață a
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trăit din subvențiile primite de la rudele sale mai
bine situate (inclusiv de la regele Alexandru al
Serbiei, nepotul său de verișoară) și din ceea ce a
putut câștiga din scris. Cei din urmă ani și i-a
petrecut într-o casă din cartierul ieșean al
Tătărașilor – nici pe de parte cea mai cochetă ori
salubră „mahala” a fostei capitale, la acea vreme1.
Bolnav și uzat, acest urmaș de domni, cumnat și
unchi de regi a murit la 9 octombrie 1914, fiind
înmormântat la cimitirul „Eternitatea” din Iași2.
Ca scriitor, Dumitru Moruzi a fost cunoscut
mai ales prin două romane, Înstrăinații (apărut în
1910) și Pribegi în țară răpită (publicat în 1912)3.
Oarecum complementare, cele două scrieri încearcă să creioneze o frescă a lumii din Moldova și
Basarabia în a doua jumătate a veacului XIX,
îmbinând ficțiunea și memoria la nivelul descrierilor, faptelor și personajelor. Demonstrând o rară
stăpânire a vechii limbi române, deloc lipsite de
umor, romanele lui Moruzi nu excelează totuși nici
prin construcție, nici prin personaje care să poată
prezenta vreun interes (poate cu excepția „eroului”
din Înstrăinații, Mihalache Stelea), suferind, în
plus, de un sentimentalism exagerat și de un obositor didacticism. Elogiate, la momentul apariției,
de Nicolae Iorga4 – mai degrabă pentru interesul
lor „național” decât pentru valoarea literară – ele
sunt uitate astăzi de publicul larg. Descrierile pe
care le conțin – mai ales cele ale caselor vechi
boierești și ale vieții cotidiene a locuitorilor lor – le
fac să rămână, pe de altă parte, o sursă importantă
pentru istoria socială a Moldovei secolului XIX.
Ar fi aproape cu neputință de definit o poziție
politică clară a lui Dumitru C. Moruzi.
Conservatorismul și nostalgia aristocratică domină
cele două romane; ele coexistă însă cu o persistentă demofilie și sunt contrabalansate de aproape
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paradoxale accese de liberalism (cum se vede, spre
exemplu, din perspectiva senină a autorului asupra
lumii țărănești și din mai mult decât curtenitoarele
pagini dedicate lui Alexandru Ioan Cuza). Mult
mai limpede pare situarea autorului față de „chestiunea națională”. Trăind într-o Românie (și o
Europă) puternic impregnate de naționalism și purtător a trei „complexe” – al originii fanariote, al
opțiunii separatiste a familiei sale și al trecutului
său de funcționar rus – Moruzi probează un insistent patriotism românesc. Alături de efuziunile
acestuia persistă deloc rare izbucniri de xenofobie,
care nu cruță pe mai nici una dintre numeroasele
„nații” prezente în paginile cel două romane.
La fel ca în numeroase alte cazuri,
naționalismul „cneazului din Tătărași” nu exclude,
totuși, o doză considerabilă de regionalism.
Moruzi nu exprimă, bineînțeles, nici un fel de
dubii privind oportunitea unirii Principatelor. Mai
mult, printr-o denaturare probabil premeditată a
adevărului istoric, scriitorul îl „recuperează” pe
tatăl său pentru cauza națională. Din lider al separatismului moldav, Constantin Moruzi (evocat prin
personajul Alecu Mavrocosta, din Pribegi în țară
răpită) devine nu doar un susținător al unirii, ci și
cel dintâi sprijinitor al alegerii lui Alexandru Ioan
Cuza ca domn al celor două Principate (!). Dacă
autorul ocolește realitatea în privința acestui separatist cu existență istorică reală, el îi oferă „ocazia”
unui personaj fictiv de a expune punctul de vedere
al adversarilor unirii. Sus-menționatul Mihalache
Stelea – boiernaș moldovean ajuns la o bună
situație ca urmare a abilității personale și a înrudirilor înalte – descrie (vorbind la începutul anului
1859) unionismul ca pe o politică imprudentă, care
nu putea avea ca urmare decât intervenția marilor
puteri și compromiterea autonomiei Principatelor:
„Crezi oare cu bună seamă că Europa va lăsa pe
bonjuriști să-și pună nebuniile în lucrare, odată ce
s-a rostit împotriva unirii? Vor lăsa turcii ca prin
unire să ne întărim până-ntr-atâta, ca, la cel dintâi
război ce-l vor avea, să ne unim cu vrăjmașii lor și
să scăpăm de jug? O să ne îngăduie Rusia și
Austria să alcătuim la hotarele lor un sâmbure
național, care, precum spuneai mata foarte cu dreptul, nu va avea altă menire decât reîntregirea
neamului, adică, pentru ele, stăvilirea năzuințelor
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lor cuceritoare deocamdată, iar, pe urmă, pierderea
tuturor ținuturilor locuite de români și cucerite de
dânsele prin sabie?”
În aceeași notă prezintă Moruzi separatismul
unchiului său matern, Nicolae Rosetti-Roznovanu,
învinuit de pretendență la tronul moldovean după
înlăturarea lui Cuza și participant la revolta separatistă din 1866. Obstacolul în calea acceptării unirii
nu mai sunt însă, în cazul lui Rosetti-Roznovanu,
mari puteri ostile, ci chiar conaționalii munteni,
suspectați nu doar de prezumtivul candidat la tron,
ci de întrega lume ieșeană de manevre politice
egoiste, care ar fi avut ca finalitate eșuarea candidaturii lui Carol de Hohenzollern la tronul
României și încredințarea coroanei (ori, poate, a
unei președinții republicane) unui pretendent de la
sud de Milcov:
„Însăși pornirea lui nechibzuită de la 3 april
1866 nu era adusă de râvna de a se urca pe tronul
Moldovei, ci de un întreg curent de idei, scuzabile
la niște oameni deprinși din leagăn, și cu oarecare
dreptate, de a se îndoi de viitorul neamului. După
cum am mai spus-o, după refuzul contelui de
Flandra, nimeni la Iași nu lua în serios candidatura
principelui de Hohenzollern, ci o socoteau ca o
manoperă muntenească pentru a da tronul lui Cuza
vreunui pantalonar bucureștean. Se vorbea chiar de
Ion Ghica, fostul principe de Samos, de un
Golescu și chiar de Ion [C.] Brătianu ca președinte
de republică!”
Fără a accepta, așadar, validitatea argumentelor
separatiștilor moldoveni, Dumitru Moruzi refuză
condamnarea lor, redându-le legitimitatea de
participanți raționali la marea dezbatere de la
jumătatea secolului XIX. Mai demn de suspiciune
i se pare, pe de altă parte, scriitorului comportamentul valahilor față de noii lor concetățeni.
Marginalizarea Moldovei și a fostei sale capitale
ori ostilitatea de care aveau uneori parte moldovenii în lumea bucureșteană – situații, de altfel, permanentizate după 1862 – sunt evocate într-o
reflecție atribuită aceluiași Mihalache Stelea,
devenit susținător al lui Cuza și senator, fără a-și
abandona, totuși, complet mai vechile porniri
separatiste:
„Așa, de pildă, pentru că [Cuza] e moldovean și
ne face și nouă parte în slujbele țării, frații noștri
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munteni zbiară că le-am anexat țara, fără a băga
seamă că la noi sunt mai mulți munteni în slujbă
decât moldoveni aicea. Chiar ieri auzeam pe unii
zicînd că astăzi nici un muntean n-ar mai vota
Unirea. De n-ar vota-o ei, d-apoi noi, cari ne-am
jertfit capitala și până și numele nostru de moldoveni?”
Aceste scurte note politice sunt completate cu o
la fel de scurtă, dar elocventă descriere „în mic” a
rezultatului amalgamării birocratice a celor două
principate: numirea într-un sat moldovenesc de
miazănoapte a unei învățătoare muntence, vorbind
într-un limbaj latinizant de neînțeles pentru țărani,
„rea (...) de mama focului” și blestemându-i
„muntenește pe bieții copii”. Tot doamnele sunt în
prim-planul unui paragraf în care Moruzi răspunde
ironic – folosind o ortografie care îi subliniază și
mai mult „patriotismul” moldovenesc – acuzației
de imoralitate aduse moldovencelor de câteva
reprezentante ale „lumii bune” din București.
Protagonistul scenei nu este, de această dată, un
personaj fictiv, ci nimeni altul decât Costin
Catargiu – unul dintre cei mai activi separatiști in
perioada „luptelor pentru unire”, dar și tatăl amantei lui Cuza, Maria Obrenovici:
„Iaca, mai dăunăzi, mă întâmplasem la
Oteteleșanca, unde îl găsii și pe bietul Costin
Catargiu, tatăl Obrenovicioaiei. Trei cucoane
bătrâne, dar cu dragoste pentru oștire, mai ales
pentru ofițerașii frumoși, vânjoși, dar sărăcuți, se
luară de vorbă despre femeile de la noi: că moldovencele suntără desfrânate, că suntără necinstite și
mai decăzute decât fomeaile dă stradă! «Aveți
bună dreptate, cucoanelor, le zise Catargiu între
două fumuri de ciubuc. Așa sunt toate, bată-le să le
bată! Și să le fași?... da șel puțin, când îmbătrânesc
se astâmpără!»
Moldovencele lui Moruzi nu le rămân, nici ele,
datoare „surorilor de peste Milcov”. Cu prilejul
acestei gâlcevi, în fond inofensive, apare astfel
persistentul stereotip al „muntenilor-țigani”,
menționat (ori chiar „utilizat”) și de autori ca Titu
Maiorescu, Radu Rosetti sau Constantin Stere.
Privite prin ochii moldovencelor, doamnele din
Principatul vecin apar, cu câțiva ani înaintea unirii,
ca „smolite și boite à la coana Chirița” și „vorbind
limba de pe malul Dâmboviței cu târă, târă ca la

ușa cortului!”. Autorul este, desigur, departe de a
aproba asemenea „intrigi și clevetiri”, care nu
lăsau „a se întrezări nici pe departe că peste vreo
patru-cinci ani Valahia și Moldova vor alcătui
aceeași și frumoasă țară, iar că d-lor vor fi toate
mume și soții de români”!”
Romanele lui Dumitru C. Moruzi sunt o mărturie convingătoare a persistenței regionalismului
moldovenesc într-un context naționalist, în rândurile unei generații care nu cunoștea, în fond, decât
prea puțin Moldova de dinaintea unirii. Poate și
din respect pentru tradiția familiei din care provenea, Moruzi tratează cu înțelegere separatismul,
fără a-l condamna ori caricaturiza. Resentimentele
de natură politică și chiar stereotipurile batjocoritoare la adresa muntenilor sunt, pe de altă parte,
prezente în romanele sale, neocupând totuși o pondere foarte importantă și nefiind asumate în mod
direct de către autor. Regionalismul este rezervat
planului secund și timpului trecut, fiind absent din
reflecțiile lui Moruzi asupra epocii contemporane
lui. El intră în scenă doar odată cu vechea
Moldovă, făcând parte dintr-o „lume pierdută” a
evocării și nostalgiei: o proiecție în care imaginația
joacă rolul principal, departe de orice program
politic sau ambiție pragmatică.
Note:
1. Vezi descrierea contemporană a lui Cezar Petrescu,
din romanul Întunecare.
2. Date despre Dumitru C. Moruzi și familia sa se
găsesc la G. Bezviconi, Prințul Constantin Moruzi, în
„Cetatea Moldovei”, anul III, vol. VI, nr. 7, iulie 1942, p.
29-49; idem, Romanicierul Dimitrie Moruzi, în „Cetatea
Moldovei”, anul III, vol. VI, nr. 8-9, august-septembrie
1942, p. 151-197; Florin Marinescu, Familia Moruzi din
Trapezunt: scurt studiu genealogic, prefață de Ștefan S.
Gorovei, București, 2019.
3. Am folosit, pentru prezentul articol, ediția: Dumitru
C. Moruzi, Scrieri, vol. 1, studiu introductiv, text îngrijit,
note, glosar și bibliografie de Vasile Ciocanu și Andrei
Hropotinschi, Chișinău, 2014. Citatele din text se găsesc la
paginile: 142-143; 210-211; 220-221; 239-240; 315-316.
4. Autor al unei evocări a lui Moruzi, inclusă în Oameni
cari au fost, vol. II, București, 1935, p. 131-133.
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antecedentul pronumelor -i şi el din terţina
analizată: „şi mai vârtos zvârlea scântei
acel/ ce mai aproape-i sta, căci mai cu
vlagă/ sorbea puteri şi adevăr din el”. Ca și
cu alte prilejuri, traducătoarea revalorifică
totuşi „scânteia”, de care se foloseşte, la
plural, pentru a reda strălucirea exprimată
de Dante prin imaginea poetică a flăcării.
Astfel, „sinceritatea” focului, adică a luminozităţii cercurilor, este aici reformulată
printr-o spectaculoasă azvârlire de scântei,
căreia nu îi lipseşte stridenţa vizuală a focurilor de artificii (iar artificiul se opune tocmai „sincerităţii” evocate de Poet).
Comparativele adverbiale „mai vârtos” şi
„mai cu vlagă” contribuie şi ele, fie şi în
sinonimia lor cvasi-tautologică, la vulgarizarea
unui discurs susţinut – în textul-sursă – în termeni sobri, adecvaţi contextului filosofic paradisiac. Adăugarea „puterilor” la „adevărul” preluat
din primul motor imobil nu scandalizează neapărat la modul teologic, dar metafora „sorbirii” e un
nou adaos traductologic care coboară discursul
de la scara universală la cea omenească, ca să
zicem aşa, de rând...
Mai departe, în Par. XXX, 64, contextul îl
reprezintă viziunea paradisiacă a unui fluviu de
lumină care descinde literar din cartea
Apocalipsei, unde, potrivit comentariului
Sfântului Bonaventura, citat de Sapegno, este
„râul lui Dumnezeu”. Din curgerea fluvială se
desprind străluciri scânteietoare ce se revarsă pe
maluri: „Di tal fiumana uscían faville vive,/ e
d’ogne parte si mettíen ne’ fiori,/ quasi rubin che
oro circunscrive”. Într-o încercare de traducere

LE CTU RA DA NTI S

În Par. XXVIII, 38, în anticiparea viziunii
finale a divinităţii, Dante se referă la cele nouă
cercuri de foc ce se rotesc în jurul punctului luminos central, orbitor, care este primul mobil sau –
în sintagma explicativă a lui Natalino Sapegno –
„manifestarea simbolică a lui Dumnezeu indivizibil şi imaterial”, numită în text „scânteia pură”
(la favilla pura). În terţina respectivă, Poetul descrie cercul cel mai apropiat de această lumină primordială: „e quello avea la fiamma più sincera/
cui men distava la favilla pura,/ credo, però che
più di lei s’invera”. Reconstituind discursul în
limba română cu o desfăşurare perifrastică a verbului inverarsi (invenţie lexicală dantescă pornită
de la adjectivul vero, „adevărat”), am putea ajunge la următoarea traducere provizorie, cu intenție
tentativ-explicativă: „şi acela avea flacăra cea
mai sinceră/ de care cel mai puţin era distanţată
scânteia pură/, cred, pentru că [cel] mai mult se
pătrunde de adevărul ei”. Sapegno mai asigură că
verbul credo („cred”) nu trebuie interpretat în
sensul unei impresii, ci în acela al convingerii
depline. În versiunea lui George Coşbuc, terţina
(vv. 37-39) capătă următoarea formă: „şi-atât mai
sincer foc le-nflăcărau/ pe cât de-aproape-s de
lumina pură/ fiind, cred eu, că mai pătruns-o au”.
Poetul nostru nu se mai referă strict la cercul de
foc cel mai apropiat de punctul divin creator, ci la
întreaga succesiune concentrică descrescătoare.
Apoi, el explicitează metafora „scânteii” prin
lumina pură pe care aceasta o reprezintă. Cele
două manevre traductologice păstrează integral
sensul discursului din original... Eta Boeriu elimină din schemă „scânteia”, echivalată în terţina
precedentă prin „punctul zărit”, care constituie
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directă: „Din acest fluviu ieşeau scântei vii,/ şi pe
fiecare mal intrau între flori,/ precum un rubin pe
care aurul îl circumscrie”. George Coşbuc reproduce terţina în felul următor: „Şi vii schintei
roiau fără de fine/ din râu, căzând pe florile din
maluri,/ părând cu aur c-ai tivi rubine”. Adaosul
adverbial coşbucian („fără de fine”) nu alterează
înţelesul global al imaginii poetice şi nu introduce „poezie” suplimentară în originalul dantesc
(alta decât, eventual, aliteraţia pe f, care, cu puţină bunăvoinţă interpretativă, transpune complementar, la nivel fonetic, în fricativitatea ei, zborul
consistent al scânteilor din fantasticul peisaj
ceresc)... Din versiunea Etei Boeriu se remarcă
forţa verbului „a ţâşni”, în continuitatea unei
direcţii sematice iniţiate aberant prin complementul înlocuitor ce aprofundează sursa pluralei
luminozităţi: „Şi din adânc ţâşneau scântei menite/ să cadă printre flori precum rubine,/ de aur şi
argint împrejmuite”. În această versiune, scânteile nu mai sunt vii, ca în original, dar au o anumită
„menire” (pe care, filosofic vorbind, s-ar cădea a
o înţelege ca „finalitate”). Argintul din dotarea
traducătoarei funcţionează, pe lângă aurul din
original, asemenea caprelor adăugate oilor întrun context pe care l-am analizat la vremea lui.
Din nefericire, virgula de după „rubine” lasă să se
înţeleagă că ambele metale din reconstrucţia traductologică boeriană nu încadrează aceste nestemate, ci scânteile însele asemuite cu ele. Tot pe
cont propriu, Eta Boeriu reiterează vocabula (este
vorba de „scântei”, care ne interesează) în versul
final al terţinei imediat următoare.
Nu departe, în Par. XXX, 94-96, florile şi
scânteile din viziunea alegorică îşi ivesc adevăratele înfăţişări: „così mi si cambiaro in maggior
feste/ li fiori e le faville, sì ch’io vidi/ ambo le
corti del ciel manifeste”. Traducând literalmente:
„Astfel mi s-au schimbat în mai mari străluciri/
florile şi scânteile, aşa încât eu am văzut/ ambele
curţi ale cerului manifestate”. Cele două „curţi”
ale cerului sunt – ca să cităm şi nota explicativă a
lui Alexandru Balaci, prezentă în ambele traduceri pe care le comentăm – „cele două cete de
dreptcredincioşi şi de îngeri”. Trecerea de la lim-
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bajul curtenesc al lui Dante la cel militar nu este
întâmplătoare, Natalino Sapegno însuşi recurgând în nota explicativă corespunzătoare la termenul milizie. George Coşbuc mizează pe natura
metamorfotică a fenomenului: „aşa schintei şi
flori făptură nouă/ luar-acum mai mândră, şi
văzui/ deodat’ în cer oştirile-amândouă”. Eta
Boeriu nu renunţă cu totul la vocabularul de
curte, pe care însă îl asociază, metaforic, imaginilor simbolice premergătoare schimbării de viziune: „la fel se prefăcu întreg alaiul/ de flori şi de
scântei, încât văzui/ ce oşti măreţe-adăposteşte
raiul”. În această formulare, numărul concret al
„oştirilor” cereşti (două) dispare pentru a face loc
unei pluralităţi indefinite, contemplate cu un sentiment de admiraţie.
Mai departe, în lucrarea sa enciclopedică,
Scartazzini identifică o nouă accepţie a termenului favilla: „Tot figurat, pentru «parte foarte mică
a oricărui lucru» sau «un pic din ceva»”.
Ocurenţa survine în Par. XXXIII, 71: „e fa la lingua mia tanto possente,/ ch’una favilla sol de la
tua gloria/ possa lasciare a la futura gente” [literalmente: „şi fă limba mea atât de puternică,/
încât o scânteie doar din gloria ta/ să pot lăsa viitorimii”]. În context, Dante se roagă, cu smerenie, Celui de Sus să îi insufle o capacitate lingvistică în măsură a transmite posterităţii măcar un
crâmpei din altminteri inefabila măreţie a divinităţii pe care, unic privilegiu, a contemplat-o în
finalul apoteotic al cosmicului său itinerariu.
Limpezimea exemplară a formulării danteşti e
afectată, în fel şi chip, fără însă a face găuri în
cer, de ambii traducători români la care ne raportăm. George Coşbuc înlocuieşte tehnica „putere”
cu metaforicul „foc divin”, iar figurata „scânteie”
dantescă e reformulată prin schimbarea stării de
agregare: „Dă limbii mele-atâta foc divin/ să pot
lăsa din gloria-ţi fără fine/ măcar şi-un strop acelora ce vin”. Aliteraţia semi-italienizantă „fără
fine” revine în discurs, de această dată nejustificată din pricină că mişcarea, prezentă în exemplul anterior, aici lipseşte şi trebuie să lipsească.
Aşadar, expresia se reduce, fonetic, la o regretabilă cacofonie. Eta Boeriu exclude raportarea lin-
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gvistică din original, care însă poate fi subînţeleasă: „şi dă-mi puteri ca din sclipirea-ţi vie/ o singură scânteie, barem una/ să las acelei lumi ce va
să vie”. Traducătoarea recuperează aici vioiciunea strălucirii, rătăcită într-unul din contextele
precedente, dar transformă slava dumnezeirii
într-o biată sclipire, cu pierderi majore pentru
măreţia Atotputernicului. Scânteia din original se
menţine, dar, materialist vorbind, ea e mai mult
decât sclipirea. Repetiţia retorică „barem una”
conţine un turcism asimilat pe filieră bulgărească
prin care se insuflă – involuntar, de bună seamă –
un aer de bazar cam irespirabil în contextul paradisiac1. În cele din urmă, forma aleasă pentru viitor în ultimul vers al terţinei analizate („va să
vie”) reorientează discursul pe făgaşul solemnităţii ecleziastice...
Termenul favilla mai funcţionează, spune
Scartazzini: „Prin extensie şi poetic pentru
Flacără”, şi anume în Inf. XXVI, 64, unde Dante
ia în considerare posibilitatea ca Ulisse şi
Diomede, pedepsiţi să ardă veşnic sub forma unei
flăcări duble, să îi poată satisface curiozitatea
prin viu grai: „S’ei posson dentro da quelle faville/ parlar” [„Dacă ei pot dinlăuntrul acelor flăcări/ să vorbească”]. Natalino Sapegno optează
pentru o explicaţie sinecdocică: pentru el, scânteile din textul dantesc sunt „flăcări scânteietoare”. Nici unul din traducătorii noştri nu păstrează
scânteile ca atare. George Coşbuc comprimă formularea dantescă într-un singur vers: „De au şiaici în foc vorbire vie”. Eta Boeriu menţine întinderea sintactică a înaintaşului, dar introduce şi un
verb cu posibilă trimitere gastronomică: „De pot
prin foc la vorbă să se-mbie”.
Ultima utilizare metaforică a scânteii pentru
care Dante foloseşte termenul favilla este localizată de Scartazzini în accepţia următoare:
„Pentru strălucirea vie a ochilor unei femei”.
Metafora se află în Par. IV, 139-140: „Beatrice
mi guardò con li occhi pieni/ di faville d’amor
così divini”. Pe româneşte simţim nevoia să introducem o virgulă, pentru a marca în mod limpede
acordul, la masculin plural, al adjectivului
„divini” cu „ochii” şi nu cu „scânteile”, al căror
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gen gramatical este femininul (iar aceste considerente sunt valabile în limba română şi în limba
italiană deopotrivă): „Beatrice mă privi cu ochii
plini/ de scântei de iubire, atât de divini”. George
Coşbuc scapă, oricum, din vedere componenta
divină a descrierii danteşti: „Beatrice mă privi
cu-aşa de pline/ priviri, cu ochi de-amor înflăcăraţi”. Poetul nostru nu se află, aici, într-unul din
cele mai inspirate momente ale sale, câtă vreme
lasă să îi scape o tautologie etimologică precum
„a privi cu priviri”. Faptul că scânteile din original se amplifică până la nivelul înflăcărării este
de asemenea problematic, întrucât scânteierile
din privirile Beatricei danteşti îşi au farmecul lor
imaterial, ca să zicem aşa pur luminos, diferit de
foarte omeneştile, pătimaşele flăcări ale iubirii
aprinse de Coşbuc în traducerea sa2... Eta Boeriu
păstrează scânteile din original şi evită graţios
capcana incendiară coşbuciană, dar sintagma
amoroasă prin care înlocuieşte numele Beatricei
(„Iubita mea”) este incompatibilă cu raportul
efectiv dintre contemplatorul adorator şi cereasca
sa învăţătoare: „Iubita mea părea că-n ochi
adună/ atari scântei de dragoste divine”. Faptul că
divinitatea ochilor se transferă în scântei nu constituie o eroare de optică, ci este rodul unei metonimii perfect acceptabile în context...
Din substantivul favilla se formează, în limba
italiană, verbul sfavillare („a scânteia”, „a scoate
scântei”), care se bucură şi el de un număr de
ocurenţe în cuprinsul Divinei Comedii. Astfel, în
sensul propriu, îl întâlnim în Par. I, 58-60, unde
Dante, profitând de un privilegiu de parcurs inaccesibil pământenilor, priveşte, din Paradisul
terestru, soarele fără să orbească: „Io nol soffersi
molto, né sì poco,/ ch’io nol vedessi svavillar dintorno,/ com’ ferro che bogliente esce del foco”.
Traducând cuvânt cu cuvânt: „Eu nu l-am suportat mult, [însă] nici atât de puţin,/ încât să nu îl
văd scânteind împrejur,/ ca un fier care fierbinte
iese din foc”. George Coşbuc produce o formularec complicată. Din traducerea sa nu reiese că
soarele este cel care emană scânteile, ci ambientul imediat înconjurător. El introduce două sub-
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stantive („jocul” şi „locul”) cu ajutorul cărora
rezolvă problema rimei, dar textul dantesc iese
boţit din această aventură: „Nu lung, dar scurt nu
fu-ntr-atâta jocul,/ încât să nu observ că dă, ca
fierul/ ce-l scoţi din foc, schintei în juru-mi
locul”. Eta Boeriu preia „locul” din rătăcirea coşbuciană, dar îl combină abil într-un adverb de
negaţie („deloc” redactat „de loc”, aşa cum figurează şi în prima ediţie din 1965). Obţine astfel o
traducere aproape exactă a originalului: „Nu mult
putui să-l rabd, dar nici de loc,/ astfel ca-n jur să
nu-l zăresc sclipind,/ încins ca fierul când îl scoţi
din foc”. Deşi scânteile sunt atenuate în sclipiri,
varianta Etei Boeriu este cât se poate de limpede,
marcând o evidentă îmbunătăţire în raport cu
ilustrul, dar, în acest caz, eronatul antecedent (din
care preia, totuşi, cu o minimă adaptare, formula
fierului scos din foc).
În terţina din Par. XXVIII, 88-90, Poetul
recurge la acceaşi imagine a fierului înroşit în flăcări. Verbul sfavillare cunoaşte, în acest exemplu,
pe lângă forma sa uzuală (în care prefixul s- se
trage din latinescul ex-, având sens cauzal), şi o
variantă aparent reconstituită cu ajutorul prefixului dis- (cu valoare îndeobşte – nu şi în situaţia
dantescă – negativă sau chiar peiorativă). Se obţine astfel verbul disfavillare, de uz „literar”, cum
lămureşte, de pildă, Enciclopedia Treccani: „E
poi che le parole sue restaro,/ non altrimenti
ferro disfavilla/ che bolle, come i cerchi sfavillaro”. „Iar după ce cuvintele sale au contenit,/ nu
altfel fierul scânteiază/ când fierbe, cum cercurile
au scânteiat”. Dante foloseşte verbul bollire („a
fierbe”), asociat îndeobşte lichidelor. Se referă
însă la un solid prin antonomază (fierul), căruia îi
corespund, dacă nu verbele intrate în adormire,
cel puţin participiile active rovente sau incandescente. George Coşbuc înlocuieşte corect secţiunile circulare evocate de Dante prin întregul spaţial
al sferelor corespunzătoare: „Iar când tăcu, atâta
schinteiere,/ cum dă un fier din foc, prin toată
zarea,/ aşa-mprăştiau schintei şi-acele sfere”. Eta
Boeriu alege să ţină aproape cu prima sugestie a
verbului bollire, pe care îl rezolvă printr-un sinonim substantivizat („clocot”): „Iar când sfârşi, în
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profunzimi de-azur/ văzui, ca fieru-n clocot
azvârlind/ şi sferele mii de scântei în jur”.
Complementul romantic „profunzimi de azur”, la
fel ca hipebola „mii”, constituie aportul poetic
inovator al competitivei traducătoare3.
Într-un pasaj din Inf. XXIII, 99, verbul sfavillare apare într-un context în care ipocriţii sunt
pedepsiţi să poarte mantii grele de plumb cu iluzorie poleială de aur. Dante îi întreabă, cel mai
probabil cu ironie: „e che pena è in voi che sì sfavilla?” (adică: „şi ce pedeapsă e în voi care străluceşte aşa [de puternic]?”. Lui George Coşbuc îi
scapă, în acelaşi timp, atât potenţiala ironie interogativă, cât (mai ales) referirea concretă la strălucirea amăgitoare a pojghiţei de aur care acoperă
apăsătorul plumb punitiv: „ce chin e ’n voi ce atât
de-amar v’abate?”. Nu băgăm mâna în foc, dar
poate că poetul nostru a interpretat „scânteierea”
[adică strălucirea] din formularea originală ca pe
o expresie metaforică a evidenţei... Eta Boeriu
profită de scăparea lui Coşbuc pentru a reduce
din handicapul pe care singură şi-l construieşte în
întrecerea ei imaginară (după cum am putut constata în numeroase alte cazuri): „şi ce osândăatare-n voi străluce?”. E o ameliorare în raport cu
antecedentul concurent, prin fidelitatea reproducerii complete a originalului.
Note:
1. Probabil că modelul acestei formulări, conştientizat
sau nu, îl constituie versul al şaselea din strofa dedicată de
Vasile Alecsandri tunarului Ţinteş în poezia Peneş
Curcanul: „Dar într-o zi veni din fort/ Un glonte, numai
unul,/ Şi bietul Ţinteş căzu mort,/ Îmbrătişându-şi tunul”.
Acolo, „turcescul furnicar” era combătut eroic, cu artileria
grea.
2. Recursul la ediţia îngrijită pentru Academie de profesorul Gheorghe Chivu, care a lucrat pe manuscrise, confirmă că atât ne-a rămas de la Coşbuc.
3. Sursa de inspiraţie a acestor inovaţii traductologice
ar putea fi eminesciana La steaua..., unde citim despre
„depărtări albastre” şi, respectiv, despre „mii de ani”. Prima
sintagmă îşi află o sugestie imediată şi în inserţia completivă coşbuciană „prin toată zarea”, la rândul ei complementară în raport cu originalul dantesc.
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Ovidiu PECICAN
Pentru mai buna înțelegere a locului pe care îl
ocupă Devenirea întru ființă în economia planurilor
de senectute ale lui Constantin Noica detaliile din
corespondența filosofului sunt demne de tot interesul.
Astfel, în 9 iunie 1977, el i se confesa prietenului
Mircea Eliade: „Deocamdată, sunt mulțumit că am
nu numai o primă deschidere către «lumea mea», dar
și, în continuare aci, perspective de a publica mai
vechea Devenire întru ființă și Tratatul de ontologie,
pe care-l pun la punct acum”1. În vara lui 1977
munca la tratat nu era încheiată deci, dar intrase deja
în stadiul reviziilor de text, al „punerii la punct”.
Totodată, gânditorului i se promisese publicarea
importantei lucrări în versiunea care o punea alături
de textul elaborat în anii 1950 al primului volum din
diptic. Urma – lucru care, desigur, nu se știa încă pe
atunci – ca faptul să se petreacă abia trei ani mai târziu, dar reconfortant este că proiectul editorial nu s-a
blocat, în pofida relativului decalaj față de anunțul
epistolar de mai sus.
Mai mult decât acest aspect, să-i spunem pragmatic, al gestionării apropiate a celei mai importante
contribuții filosofice a sa – tratatul sistematic –, pe
Noica îl interesează însă faptul că a dobândit „o
primă deschidere către «lumea mea», dar și, în continuare aci, perspective de a publica”. Prin „lumea
mea” se cuvine înțelească, foarte probabil, lumea culturii românești de acasă, care, pe moment, lui Eliade
îi era interzisă, în raport cu care scriitorul și istoricul
religiilor de la Chicago și Paris rămânea în clarobscur. Accesul la circuitul cultural românesc al acelei
clipe istorice era pentru autorul de la Păltiniș fundamental, căci – explica el mai departe, în cuprinsul
aceleiași scrisori – „Mi-am jucat, în fond, șansa
românească – singura pe măsura căreia m-am simțit
– și aș fi mulțumit cu reușita ei. Pentru lumea largă ați
făcut voi destule”2.
În această scurtă, dar importantă precizare, Noica
se distanța de colegii lui de generație și bunii prieteni
Mircea Eliade și Cioran ca unul ce alesese – aidoma
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lui Lucian Blaga, D.D. Roșca și alții ca ei – să rămână
în țară după 30 decembrie 1947, în pofida predictibilelor vicisitudini pe care nu putea să nu le presupună
ocupația sovietică și instaurarea regimului republican
de extremă stângă la cârma României. Recunoscând
fără ezitare aportul prietenilor săi în universalitatea
unei receptări prin scrisul direct în limbi de largă
circulație (franceza, engleza, dar și germana, spaniola
sau italiana unor traduceri din opera lor), Noica își
mărturisea, cu modestie, dar neechivoc, atașamentul
prioritar, chiar dacă nu necesarmente și exclusiv, la
cultura română „singura pe măsura căreia m-am
simțit – și aș fi mulțumit cu reușita ei”. Prin aceasta
el nu se socotea inferior prestației de vârf a celor doi,
poate și a altora care își găsiseră calea înafara țării, în
alte contexte culturale, ci întrucâtva mai aproape de
realizarea de sine decât prietenii săi, înstrăinați,
volens nolens, de orizontul valoric românesc. Și asta
în pofida stingheritoarei și constrângătoarei cenzuri
oficiale și a acțiunilor poliției politice care îi răpiseră
ani din viață și îi descompletaseră aparent definitiv
lucrări de căpătâi (Despărțirea de Goethe) și chiar
dacă exilul însemna nu doar vicisitudini, ci și libertatea care le adusese succesele, notorietatea celor
plecați.
La începutul lui iunie 1977, deci, filosoful revizuia, completa, corecta un text preexistent sau în curs
de facere: al Tratatului de ontologie. În 17 august
1977, două luni mai târziu, el comunica faptul că
„Tratatul de ontologie e aproape gata, dar s-au mai
adunat și alte lucrări care, pe măsură ce vor apărea,
vor ajunge sub ochii tăi de etern adolescent «miop»,
adică mai clar văzător”3. Referirea la Romanul adolescentului miop doar pentru a susține agerimea vederii interioare a lui Eliade trimitea la profetul orb
Tyresia și era un elogiu al staturii vizionare a prietenului de peste ocean. Cât despre celelalte lucrări în
pregătire, alături de tratat, el mai avea pentru publicare, foarte probabil, și Sentimentul românesc al ființei,
dar și Șase maladii ale spiritului, poate chiar și
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Povestiri despre om. Acestea sunt titlurile care au
apărut în proximitatea datei respective, în cei patru
ani care îl mai despărțeau de clipa apariției Devenirii
întru ființă. Întâi, Sentimentul românesc al ființei
(1978) și Șase maladii ale spiritului (1978), ambele
însă în decursul aceluiași an; apoi Povestiri despre
om (1980). Cel puțin în parte, repovestirile după
Fenomenologia spiritului de Hegel erau deja scrise și
publicate de circa un deceniu la fel cum era și cazul
primului volum din tratat. Constrâns de restricțiile de
la publicarea de filosofie idealistă o vreme și aflat sub
presiunea propriei prudențe în raport cu cenzura ideologică, autorul își va fi păstrat prin sertare lucrările,
parțial sau întru totul finalizate, iar acum momentul
ce i se va fi dovedit favorabil îl îndemna să profite,
pentru a le vedea, în fine, tipărite. Și, într-adevăr,
publicarea, practic, simultană a două cărți de autor la
două edituri diferite, în 1978, în condițiile atentelor
restrângeri de planuri editoriale ordonate de la Biroul
Doi, de însăși Elena Ceaușescu, prin intermediul
Consiliului Culturii și Educației Socialiste, sau al
altor oficii și birouri, era un favor de care nu s-ar fi
putut bucura pe atunci oricine. Este de presupus că el
i-a fost acordat pe fondul coloraturii tot mai
naționaliste a discursului oficial, circumstanță care
crea un context favorabil recuperării fostului legionar
în direcția dorită de Partidul Comunist. Totodată,
însă, se prea poate ca acest favor să fi survenit și ca
răsplată pentru serviciile efective pe care Noica le
făcea efectiv, încercând să îl reconcilieze pe prietenul
său Mircea Eliade cu regimul care îl invita la
București pe exilatul din Chicago, dar tergiversa în ai repune în circulație opera.
În 20 decembrie 1977 Constantin Noica îi pomenea lui Mircea Eliade Ontologia proprie, „la a cărei
încheiere și revedere lucrez”4. Conceperea textului
continua deci, încă, în acel moment, în paralel cu
revizuirea capitolelor deja scrise. Volumul secund al
cărții era, așadar, practic, încheiat cu patru ani înainte
de tipărirea sa.
Importantă este precizarea – făcută în aceeași
epistolă – că „Tot între timp îmi traduc în franceză
Șase maladii ale spiritului, o lucrare ce ar urma să
apară la anul și aci”5. Aceasta permite înțelegerea
faptului că la cele Șase maladii ale spiritului contemporan s-a lucrat în paralel cu Tratatul de ontologie și
că, terminând munca la ele înaintea definitivării tratatului, Noica a și trecut la pregătirea unei traduceri
în franceză, destinată eventualei apariții în Franța. De
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asemenea, aranjamentele în vederea apariției cărții
despre maladii erau deja făcute, ceea ce ar putea
sugera fie că textul era deja pregătit „la cheie”,
dinainte, fie că înțelegerea cu editorul a precedat
existența unui text definitivat. Noica nu pare să se fi
gândit să își publice traducerea franceză a cărții anterior apariției versiunii originale, românești. Faptul că
el își pregătea însă varianta tălmăcită în franceză
înainte de a-i fi fost publicat volumul acasă, în
condiții de control bine cunoscute, când nici măcar
certitudinea tipăririi în română nu o puteai avea, pare
să dezvăluie contururile unei strategii puse la cale
împreună cu oficialitatea. Până la urmă însă cele Șase
maladii ale spiritului contemporan nu au fost traduse, în epocă, pentru cititorii din Hexagon. Proiectul
nu s-a înfiripat nici astăzi...
Când, în sfârșit, Tratatul de ontologie era gata să
apară – în 1980 Noica își scria și data scurtul „Cuvât
înainte”, iar în 3 ulie 1981 Tipografia din Cluj înscria
în caseta tehnică a cărții momentul bunului de tipar –
, filosoful îi lămurise deja lui Ion Ianoși, colegul său
într-ale filosofiei favorizat de buna așezare în rândul
oficialităților ideologice de prim rang, cum vedea el
lucrurile în materie de filosofie. În 14 ianuarie 1981
lui îi destăinuia perspectiva proprie, totalizantă, aspirând la maxima cuprindere, dincolo de dihotomiile
între discipline filosofice, așa cum o cuprinsese în cartea lui de căpătâi. „... Filosofia mare (Platon, Hegel)
nu are discipline. Acum aș spune că din perspectiva
oricărei discipline trebuie să ne putem ridica la filosofia unică”6. Noica știa în acel moment că, prin cartea
despre Devenirea întru ființă pătrundea în marea filosofie. Noi rămâne să o descoperim de aici înainte...
Note:
1. C. Noica în corespondență cu M. Eliade”, în Jurnalul
literar, an. XXIV, nr. 19-24, octombrie decembrie 2013, p.
8. Scrisoare trimisă din Păltiniș, 9 iunie 1977.
2. Ibidem.
3. C. Noica în corespondență cu M. Eliade”, în Jurnalul
literar, an. XXIV, nr. 19-24, octombrie decembrie 2013, p.
16. Scrisoare trimisă din București, 17 august 1977.
4. C. Noica în corespondență cu M. Eliade”, în Jurnalul
literar, an. XXIV, nr. 19-24, octombrie decembrie 2013, p.
16. .Scrisoare trimisă din București, 20 decembrie 1977.
5. C. Noica în corespondență cu M. Eliade”, în Jurnalul
literar, an. XXIV, nr. 19-24, octombrie decembrie 2013, p.
16. Scrisoare trimisă din București, 20 decembrie 1977.
6. Constantin Noica către Ion Ianoși, Păltiniș, 14 ianuarie 1981, în Ion Ianoși, Constantin Noica, ed. revăzută,
București, Ed. Academiei Române, 2006, p. 266.
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Anton ADĂMUŢ
Praeparatio
Nimeni nu crede ceva dacă nu gândeşte mai întâi că
trebuie crezut, încât progresul cunoaşterii şi al credinţei
este reciproc. Foarte clară este ideea următoare: deşi
nimeni nu crede în Dumnezeu dacă nu înţelege ceva,
totuşi, prin însăşi credinţa cu care crede este vindecat
pentru ca să înţeleagă cele măreţe; căci sunt unele pe
care dacă nu le înţelegem nu le credem, sunt altele pe
care dacă nu le credem nu le înţelegem! Credinţa este
călăuza spre cunoştinţă; cunoştinţa este răsplata
credinţei.
Cele două surse ale cunoaşterii sunt raţiunea şi
autoritatea, cronologic, credinţa precedă raţiunii și în
actul însuşi al credinţei, raţiunea apără autoritatea
mărturiei. Pentru înţelegerea intimă a misterului,
credinţa precedă raţiunii. Odată mărturia divină
cunoscută, raţiunea se opreşte la marginea misterului și
un Sfânt Augustin, spre exemplu, îşi rezumă poziţia în
două formule: intellege ut credas, crede ut intellegas şi
nisi credamus, non intellegimus. Augustin e cel dintâi,
cel puţin în spaţiul apusean, care a resimţit nevoia de aşi raţionaliza credinţa, ceea ce e acelaşi lucru cu a spune
că o pune în acord cu raţiunea. „Înţeleg ca să cred; cred
ca să înţeleg” înseamnă că eu, înainte de a crede, am
nevoie de a stabili cu ajutorul raţiunii discursive
motivele de credibilitate sau temeiurile credinţei mele.
La fel, odată credincios, raţiunea fiecăruia are a se
exercita mereu dacă vrea să pătrundă armonia
adevărurilor dogmatice între ele sau concordanţa lor cu
raţiunea. Numai în acest caz credinciosul va experimenta veracitatea creştinismului, căci noi credem pentru ca să cunoaştem, nu cunoaştem pentru ca să credem
În acest fel credinţa precedă raţiunii (fides
antecedit/praecedit rationem). Aceasta nu înseamnă o
desconsiderare a raţiunii și Augustin îi trece printre
eretici pe toţi cei care sunt adepţii credinţei oarbe.
Principiul este: ceea ce înţeleg ştiu, dar nu tot ceea ce
cred, înțeleg/ ştiu.
Credinţa îşi adecvează adevărul prin adeziune,
raţiunea îşi realizează intim adevărul prin ştiinţă. Cele
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două genuri de adevăr nu se exclud ci se întregesc,
întrucât temeiul lor este unul singur – Dumnezeu. Mai
mult, adevărul raţional e o confirmare a credinţei pentru
că ştiinţa uneori premerge credinţei, alteori îi urmează.
Premerge, pentru că adevărul credinţei este făcut inteligibil cu ajutorul conceptelor ştiinţei; urmează, pentru
că adevărul ştiinţei duce la aprofundarea adevărului
îmbrăţişat prin doctrina revelată.
Raţiunea ne face să înţelegem cele pe care le credem, Legea însăşi a fost scrisă pe piatră pentru că
oamenii încetaseră să o citească în inimă, acolo unde o
aveau deja „scrisă”. Revelaţia garantează obiectivitatea
raţiunii, nu şi invers. Credinţa nu demonstrează; ea propune, nu impune, nu este demonstrativă, este indicativă.
Raţiunea demonstrează, şi în actul acesta ea nu trebuie
să uite ce datorează Revelaţiei. Credinţa ne dă adevărul,
raţiunea îl aprofundează. Credinţa nu este altceva decât
o cugetare asupra căreia cineva a consimţit. Dumnezeu
ne-a dat nouă raţiunea şi, prin urmare, El nu poate urî în
noi raţiunea. Se află în noi multe pe care le credem fără
să le ştim, dar nimic pe care să-l ştim fără să-l credem.
Nu toţi cei care cugetă şi cred, dar toţi cei care cred,
cugetă. Credinţă este baza vieţii omeneşti, pe ea se
întemeiază prietenia, căci gândurile prietenului nu pot
fi văzute şi totuşi sunt crezute la fel cum un lucru nu
poate fi iubit decât dacă este cunoscut.
Și cred, și gândesc
Despre cartea Părintelui Profesor Wilhelm Dancă
vreau să scriu în acest text, despre cartea Și cred, și gândesc. Viitorul unui dialog controversat* (toate trimiterile care vor urma au în vedere această carte). Se vede din
titlu, credința și rațiunea sunt în joc, aidoma dialogul lor
controversat, cartea este scrisă nu „dintr-o singură
suflare, ci dintr-o suflare prelungită” (p. 11), convingera autorului este clară și distinctă : „Când credința este
disprețuită, rațiunea omului suferă. Și invers, când
rațiunea este marginalizată, credința omului are de suferit. Ambele modalități de cunoaștere pot fi afectate de
diverse patologii, dar ele sunt vindecabile” (p. 12), ceea
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ce se urmărește este formarea intelectuală și spirituală a
cititorului, oriunde s-ar afla.
Încep cu o mărturisire a autorului (voi termina cu
alta, anticip), apare în „Notă la a doua ediție”: „Mi s-a
întâmplat odată să fiu oprit pe stradă de un bărbat între
două vârste. M-a întrebat: «Dumneavoastră sunteți cel
care a scris cartea Și cred, și gândesc?» I-am răspuns, în
mod vădit surprins și emoționat, foarte scurt : «Da».
Fără să spună nimic, interlocutorul mi-a zâmbit, și-a
ridicat pălăria și a plecat mai departe cu pălăria ridicată.
Gestul acesta și altele asemenea, precum și cererile care
au sosit la mine de la diferiți librari și cititori din țară mau încurajat să pregătesc o nouă ediție” (p. 7), aceasta
despre care scriu în continuare, căci „Dacă se vor deschide dialogului dintre credință și rațiune, cititorii vor
avea parte nu doar de contemplarea, ci și de bucuria
adevărului” (p. 13).
În „Prefață” (p. 15-22), Vittorio Possenti, profesor
de filosofie politică la Università Cà Foscari di Venezia,
membru al Academiei Pontificale de Știine Sociale și al
Academiei Pontificale Toma de Aquino, sesizează că în
spatele textului pe care-l prefațează se află enciclica din
14 septembrie 1998 Fides et ratio a lui Ioan Paul al IIlea (pe care, de altfel, Părintele Dancă a și tradus-o la
„Presa Bună”, Iași, un an mai târziu, în 1999) și face o
scurtă prezentare a celor trei părți importante ale cărții
în care conjuncția „și” are un rol hotărâtor: credință și
religie, credință și rațiune, credință și educație,
conjuncția „și” fiind, măcar grammatical, condiția „sub
semnul unei deschideri încrezătoare față de dialog […]
în jurul temei adevărului, a perspectivei metafizice și a
practicii educaționale” (p. 15; nu pot să nu observ că
buna conjuncție apare în titlul cărții, „și” încă de două
ori!).
Nu voi desfășura o prezentare care să urmeze cursul
„Cuprins”-ului cărții, voi proceda altcumva, plec de la
credință și rațiune (capitolul II), ajung la credință și
educație (capitolul III) și voi încheia cu credință și religie (capitolul I), cu „profețiile lui Eliade” pe ideea că
profetul este acela care își amintește despre viitor. La
fel, voi pune accent pe unele subcapitole încercând să
păstrez unitatea cărții Părintelui Dancă și firul ei
călăuzitor.
Ite ad Thomam ! via Pascal
În 1856, Otto Liebman publica lucrarea Kant und
die Epigonen. Fiecare capitol din lucrare se încheie cu
formula: „înapoi la Kant” (Zurük zu Kant). Husserl lansează formula: „înapoi la lucrurile însele” (auf die
Sachen selbst Zurükgeben) iar Fernand Van
Steenberghen, succesorul lui Maurice De Wulf catedra
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de istoria filosofiei medievale de la Universitatea din
Louvain, vorbeşte despre le retour à Saint Thomas sau,
cu expresia Papei Pius al XI-lea: „mergeți la Toma” (Ite
ad Thomam!, în enciclica Studiorum ducem, 29 iunie
1923) . Întrebarea care se pune este: ne mai spune ceva
filosofia medievală, nouă, celor de astăzi, ea în general
şi Sfântul Toma în special? Problema aceasta, mai
curând decât soluţia ei, acoperă mai multe chestiuni:
renaşterea filosofiei antichităţii creştine, în speţă augustinismul, renaşterea tomismului şi a scotismului. Se
vede, prin urmare, că unii doresc un tomism renăscut şi
inaugurat în secolul al XIX-lea, alţii s-ar mulţumi cu un
augustinism revitalizat, o altă parte se reclamă de la
Scottus iar Suarez pune deoparte proprii adepţi. În
cazul de faţă, după un rezumat asupra şcolilor care se
revendică de la scolastici sau de la forme mai vechi ale
gândirii creştine, augustinismul în special, revenirea la
Toma este deja o certitudine. Enciclica Papei Leon al
XIII-lea, Æterni Patris (4 august 1879), dă naştere unei
extraordinare mişcări tomiste. Nu este mai puţin adevărat că mişcarea tomistă s-a scindat către finele secolului
al XIX-lea în două curente, să le spunem: tomismul
progresist (sau neo-tomismul) şi tomismul conservator
(sau paleo-tomismul).
Pe lângă neo-tomism (deschis progresului şi interpretărilor moderniste), există şi un tomism rigid, conservator, principiu fiindu-i litera, nu spiritul lui Toma.
Acesta este paleo-tomismul (fără simţ istoric, fără spirit
critic şi fără deschidere către gândirea ştiinţifică şi filosofică) dominant multă vreme în universităţi, seminarii
catolice sau şcoli dominicane. Acelaşi spirit conservator va da naştere integrismului, o mişcare împotriva
unor gânditori cu merite deosebite (M.D. Chenu, Y.
Congar, H. de Lubac). Maritain însuşi, modelul neotomismului şi neo-tomistului, a fost la început un crâncen paleo-tomist, un antimodernist influenţat de
Cajetan.
Prin urmare, „mergeți la Toma” (Geneza 41, 55:
„Când toată ţara Egiptului a început să sufere de foame,
poporul a strigat la Faraon [să-i] dea pâine. Faraonul a
zis tuturor egiptenilor: «Mergeţi la Iosíf şi, ce vă va
spune el, aceea faceţi!»”), „înapoi la Toma” și la teza lui
fundamentală: ratio confortata fide, nimic altceva decât
armonia dintre credință și rațiune, iar Toma, Doctorul
Angelic, „a formulat cel mai clar, precis și riguros teoria armoniei” (p. 155). „În sensul acesta, primul lucru
afirmat de Toma este că rațiunea și credința sunt două
motive cognitive diferite: rațiunea percepe acel adevăr
care este evident prin sine; credința acceptă un adevăr
în baza autorității Cuvântului lui Dumnezeu, a
Revelației. De aceea există două feluri de cunoaștere –
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una filosofică și alta teologică” (p. 156), fără să existe
și două adevăruri, unul al filosofiei, altul al teologiei,
rațiunea este demonstrativă și argumentatyivă, credința
este indicativă, ea nu impune, doar propune și este
însoțită de consimțire. „Trecerea de la credință la
rațiune este circulară; credința deschide poartea dialogului, iar rațiunea justifică conveniența acestui raport.
În lumina relației dintre natură și har putem afirma:
credința presupune și desăvârșește rațiunea (p. 163)”. Și
după cum harul perfecționează natura, nu o elimină, tot
așa Toma are nevoie de discipoli, nu de repetitori.
Despre „noutatea veșnică a gândirii Sfântului Toma”
vorbește și Ioan Paul al II-lea în Fides et ratio. Părintele
Dancă va conchide cu privire la Aquinat: „cred că Toma
transmite generațiilor actuale încrederea în capacitatea
gândirii de a ajunge la adevăr” (p. 178).
Vreau să leg pe Toma de secvența din carte care se
ocupă de „Vladimir Ghika. Simțul supranaturalului și
căutarea adevărului” (p. 179-206) poate și pentru că,
„Potrivit propriei sale mărturisiri, Fericitul Vladimir
Ghika a fost un tomist convins” (p. 179), prieten cu un
alt tomist, J. Maritain, plus că Vladimir Ghika apare și
ca „Discipol și maestru al rugăciunii ca rațiune vorbită”
(p. 261-287) iar „Sfântul Toma de Aquino și Fericitul
Vladimir Ghika au vorbit și au scris pagini minunate
despre Dumnezeu pentru că, mai întâi, ei înșiși au vorbit cu Dumnezeu” (p. 286) și „ambii sunt convinși de
forța rugăciunii care pătrunde cerurile și universul
întreg” (p. 285-286), de unde faptul că rugăciunea nu
este altceva decât o ieșire din sine, asta dacă vrea să fie
rugăciune perfectă, rugăciune bună făcută cu toată
ființa celui ce se roagă. Și Părintele Dancă se întreabă,
după lectura Manuscrisului autobiografic al lui Ghika
dacă „nu cumva în Vladimir Ghika au coexistat două
dimensiuni intelectuale, una tomistă și alta pascaliană,
una concentrată pe intelect și alta pe inimă?” (p. 181).
Sunt pagini de reținut acela care descriu frământările
prințului Ghika înainte de convertirea la Biserica
Catolică (15 aprilie 1902), frământări care fac referințe
la Pascal și apoi după a doua întâlnire cu Toma de la
Colegiul Sf. Toma din Roma și audiența la Papa Leon
al XIII-lea din 1902. Este adevărat că „La Vladimir
Ghika, experiența convertirii a fost determinantă în
privința apropierii de Pascal și de Toma, prin intermediul lui Maritain. Tomismul lui Ghika poartă amprenta
bucuriei descoperirii adevărului îndelung căutat, de
aceea nu poate fi înțeles decât în dimensiunea lui specifică, și anume cea a frământării spirituale” (p. 206).
Pe scurt, o analiză paralelă Toma-Pascal.
Argumentele lui Toma (primul motor, cauza eficientă,
fiinţa necesară, perfecţia şi providenţa) sunt probe anaCONVORBIRI LITERARE

logice sub forma unui proces discursiv care constrânge
afirmarea lor sub sancţiunea neputinţei menţinerii
coerenţei în gândire. De aceea pentru Toma adevărul nu
poate contrazice adevărul. Voi lua ca exmplu prima
probă de care uzează Toma, proba întemeiată pe mişcare.
Expresia argumentului este următoarea: există mişcare în lume, dar tot ceea ce se mişcă este mişcat de
ceva. Nimic nu se mişcă decât dacă este în puterea celui
care-l mişcă, căci a mişca un lucru înseamnă a trece de
la potenţă la act. Or, un lucru nu poate fi adus de la
potenţă la act decât de o fiinţă care este deja în act. Dar
nu este posibil ca unul şi acelaşi lucru să fie, simultan
şi sub acelaşi raport, şi în potenţă şi în act, nu poate fi,
totdeodată, şi mişcat şi mişcător. Asta spune Aristotel în
Fizica. În Contra gentiles argumentaţia din Summa
theologiae este redusă la fundamentul posibil al probei.
Argumentaţia este prezentă în Contra gentiles sub
forma probelor directe şi indirecte și Toma, metodologic, se plasează pe poziţia adversarului şi presupune că
tot ceea ce se mişcă este mişcat. Prin urmare, dacă este,
logic, imposibil de a gândi un motor care să nu fie mişcat, atunci nu putem avea nici un Dumnezeu sau un
prim motor imobil. Dacă, dimpotrivă, această propoziţie nu posedă nici adevăr prin accident şi nici adevăr
prin necesitate, urmează că propoziţia contrară este
adevărată, deci un prim motor care să nu fie mişcat,
există.
Astfel de consecinţe regăsesc şi la Pascal, iar problema se pune în următorii termeni: argumentele raţionale care demonstrau existenţa lui Dumnezeu nu îşi
propuneau în primul rând să arate existenţa ca atare a
lui Dumnezeu. Medievalii nu se îndoiau de faptul că
Dumnezeu există. Chestiunea era: după ce sunt convins
că Dumnezeu există, cum mă raportez eu la această
existenţă din perspectiva credinţei? De aici pleacă
Pascal, de la faptul că acela care se îndoieşte şi cercetează este mai de preţuit decât acela care se îndoieşte
fără să cerceteze. Căci, spune Pascal, ultimul pas al
raţiunii este ca ea să ştie că există o infinitate de lucruri
care o depăşesc. Să excluzi raţiunea sau să nu admiţi
decât raţiunea, iată două excese deopotrivă de periculoase.
Locul în care leg pe Toma de Pascal este principiul
armoniei credinţei cu raţiunea. Iata cum apare acest
principiu la Pascal: un creştin care crede fără dovezi nu
va avea mijloace de a convinge un necredincios, însă
aceia care cunosc argumentele religiei vor dovedi fără
greutate că un astfel de creştin este cu adevărat inspirat
de Dumnezeu, deşi nu o poate dovedi el însuşi. Ei judecă cu inima. Bine este de a judeca şi cu inima şi cu
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rațiunea. De aici pleacă Pascal și ajunge la celebrul
pariu, şi primul procedeu pe care-l foloseşte este unul
tomist, mă refer la analogie, şi spun asta tocmai pentru
că Pascal era un augustinian. Iată cum funcţionează
analogia: știm că există infinitul, deşi nu-i cunoaştem
natura. Tot astfel spunem că există Dumnezeu fără să
ştim ce este el, fără să-i cunoaştem natura. Nu trebuie
să tragem concluzia că dacă nu cunoaştem natura a
ceva, acel ceva nici nu există. În acest moment Pascal
asumă următoarea ipoteză: indiferenţii nu sunt convinşi
nici de credinţă, nici de raţiune. Cu toate acestea, ceea
ce se poate spune este că Dumnezeu există sau că
Dumnezeu nu există. Rămâne să vedem de care parte ne
vom aşeza, spune Pascal, dând impresia că se prinde în
jocul acesta în care, până la urmă, angajează şi credinţa
şi raţiunea care se vor pronunţa asupra variantelor
pariului. Şi continuă să dezvolte raţionamentul: prin
raţiune nu putem nega nici că Dumnezeu nu există, nici
că Dumnezeu există. Şi atunci se pune în cumpănă câştigul şi pierderea în cazul în care se ia partea credinţei
cum că Dumnezeu există sau nu există. Condiţiile
pariului devin acum: dacă ai pariat că Dumnezeu există
şi el chiar există, atunci ai câştigat totul; dacă ai pariat
că Dumnezeu nu există şi el chiar nu există, atunci nu
pierzi nimic.
În acest moment intervine raţiunea și trage concluzia că dacă există tot atâtea riscuri şi de partea câştigului şi de partea pierderii, atunci partida este de jucat
egal contra egal, încât siguranţa a ceea ce expui riscului
este egală cu nesiguranţa câştigului, oricât de mare ar fi
distanţa dintre ele. Şi Pascal conchide că acesta este un
lucru care se poate demonstra, iar dacă un om este capabil de câteva adevăruri, atunci trebuie să fie capabil şi
de acesta. Şi iată-l pe Pascal de-a dreptul tomist când
spune: este greu să dovedeşti existenţa lui Dumnezeu
prin simpla putere de înţelegere naturală a oamenilor.
Lucrul cel mai sigur este să crezi în această existenţă.
Vedem, prin urmare, că dacă există un Dumnezeu, el
este cu desăvârşire de neînţeles iar noi suntem incapabili de a şti ce este el.Ce spune Toma? Spune că nu
avem despre Dumnezeu decât o cunoaştere negativă.
Cum raţionează? Astfel: trebuie să ne servim de procedeul eliminării (via remotionis) în considerarea substanţei divine. Căci această substanţă depăşeşte toate
formele pe care intelectul nostru le poate sesiza. Noi
putem sesiza (apprehendere) ce este această substanţă,
dar nu putem avea idei despre ceea ce ea nu este. Atunci
când definim, noi procedăm în mod obişnuit prin gen şi
specie (diferenţă). Dar în considerarea substanţei divine
nu putem accepta nimic ca gen. Nu-i putem sesiza diferenţa faţă de alte lucruri prin diferenţe afirmative, caz în
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care avem a face apel la cele negative. Spre exemplu,
dacă spunem că Dumnezeu nu este accident, noi îl distingem de tot ceea ce este accident. Apoi, dacă adăugăm
că El nu este corp, îl distingem de alte substanţe şi, prin
distingere, de tot ceea ce El nu este, încât, printr-o serie
de negaţii succesive, ajungem la a avea despre substanţa Sa o idee specială întrucât o cunoaştem ca fiind distinctă de întreg restul. În acest fel, peste timp, Augustin
se întâlneşte cu Toma iar locul întâlnirii lor este Pascal,
„apologetul unui Dumnezeu pretutindeni ascuns” (p.
184).
Subcapitolul „Antonio Rosmini. Gândește lucrurile
mari” (p. 207-228) ne face cunoștință cu un filosof și
teolog italian, „un gînditor catolic genial, un adevărat
profet catolic al sfârșitului de secol al XIX-lea” (p. 207)
care ajunge la următoarea concluzie: „pentru ca omul să
creadă în Dumnezeu și să ajungă la iubirea lui, el trebuie mai întâi să asculte de recta ratio, judecata sănătoasă.
Așa face omul în toate domeniile, fără excepție. În
momentul următor intervine credința, care îmbogățește
sau lărgește rațiunea” (p. 228). Iar în „Battista Mondin.
Metafizica și bicicleta” (p. 229-260), Mondin, bun prieten al Papei Ioan Paul al-II-lea, „a reușit să ofere o lectură personalistă a metafizicii tomiste” (p. 244).
Remarc, cu satisfacție, un apel la Constantin Noica plecând de la Toma cu privire la „înțelesurile și felul în
care trebuie să traducem (termenul) «ființă» în limba
română” (p. 252).
„Un al doilea sfânt Toma de Aquino”
Și pentru că Toma este firul călăuzitor al acestei
cărți, ajungem la „un al doilea sfânt Toma de Aquino”,
așa cum îl numește Părintele Dancă pe episcopul Anton
Durcovici (p. 291), acela care, cu vreo trei ani înaintea
lui Vladimir Ghika, comentează, într-un cerc nu doar de
intelectuali prima parte a Summei lui Toma, asta se
întâmpla în anii 1936-1940. „Profesor de credință”,
„Anton Durcovici a îmbinat în argumentările sale
credința și rațiunea, doctrina socială a Bisericii și
științele umaniste, învățătura magisteriului și doctrina
bunului șimț” (p. 294), după cum s-a ocupat atent de
relațiile dintre Biserică și stat (pp. 353-382) în cea mai
cruntă perioadă a istoriei noastre, aceea a instaurării
comunismului. Episcop de Iași (1947-1951), a fost arestat de securitate la data de 26 iunie 1949 și a lăsat sa
moară de foame în închisoarea de la Sighet. În data de
17 mai 2014 a fost beatificat în cadrul unei slujbe religioase oficiate de cardinalul Angelo Amato la Iași și
este sărbătorit în România la 10 decembrie, ziua martiriului său. Lecțiile tomiste despre Dumnezeu le-a structurat Monseniorul Durcovici, ne spune Părintele Dancă,
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în așa fel încât să sublinieze trei aspect: acela teologic,
aspectul filosofic și aspectul mistic. Printre auditori
amintim pe Nae Ionescu, Gala Galaction, Valerian
Trifa, Iosif Frollo (p. 299). Selectă audiență! Trebuie să
spun că una dintre cărțile Părintelui Dancă are
următorul titlu, care spune totul despre subiectul aici
dezbătut: Fascinația adevărului. De la Toma de Aquino
la Anton Durcovici, Editura Sapientia, Iași, 2005, 334
p.
Nu mai intru în alte detalii, amintesc doar o corecție
cu privire la cifra 26 de la p. 295, în notă, cine este
curios poate vedea acolo despre ce este vorba! Tratează
apoi autorul despre „Rațiune, credință și educație în
căutarea binelui comun” (pp. 311-352), Toma este din
nou în joc, „exigențele de ordin moral îl fac pe om să
caute binele comun” (p. 317) care bine comun trebuie
înțeles în orizontul credinței. Apoi o „corecție
personalistă a economioei de piață” (p. 398-419) nu
face altceva decât să ierarhizeze valorile între „a fi” și
„a avea”. Capitolul se încheie cu o pledoarie pentru
rațiune și rugăciune plecând de la Tomáš Špidlik care,
urmând lui Clement Alexandrinul, lui Origene și lui
Ambrozie ne spune: „când te rogi, roagă-te pentru
lucrurile mari” (cunoașterea lui Dumnezeu,
îndeplinirea voinței divine și iertarea păcatelor – p.
433).
Profețiile lui Eliade.
Despre viitorul creștinismului
În primul capitol, „Credință și religie”, vedem cum
credința și rațiunea se manifestă în religiile monoteiste,
ce este credința prin care se crede sau credințaîncredere (fides qua creditur) spre deosebire de credința
care se crede sau credința-adevăr (fides quae creditur).
„Cele două forme de credință se unesc în adevărul pe
care îl conțin: una cuprinde adevărul absolut,
desăvârșit, iar cealaltă pe cel la care participă ființa
umană” (p. 46). Un îndemn apoi în virtutea căruia este
de dorit să se treacă de la relativismul eclezial la realismul ecumenic, de la ecumenismul pragmatic la ecumenismul spiritual, urmează apoi o introducere
fenomenologică în filosofia icoanei dublată de o
hermeneutică privind raportul dintre literă și spirit. Și
cum teza de doctorat a Părintelui Dancă susținută în
1996 vizează pe Eliade (Wilhelm Dancă, Mircea
Eliade. Definitio sacri, Editura Ars Longa, Iași, 1998),
găsesc potrivit să închei considerațiile trimițând la textul despre Eliade din cartea Și cred, și gândesc (pp. 126150). Și dau cuvântul autorului pentru a stârni curiozitatea cititorului: „Voi structura analiza profețiilor
eliadești ținând cont de următoarele întrebări: A fost
CONVORBIRI LITERARE

Eliade creștin? Cât de pertinente sunt previziunile sale
despre viitorul creștinismului? Există vreo portiță de
ieșire din actuala epocă secularizată? Cine sunt creatorii
noilor forme și valori religioase?” (p. 127). Ei bine!,
greu de rezistat la a nu afla răspunsurile!
Epilog – rugăciunea dărâmă ideologiile
„Rugăciunea dărâmă ideologiile. Despre puterea
rugăciunii” (p. 449-476) încheie, este un fel de a spune,
cartea de față. Aflu aici o mărturisire cutremurătoare a
autorului unde se vorbește despre „rugăciune ca formă
de rezistență”. Iată mărturisirea în cuvintele Părintelui
Wilhelm Dancă: „În anul 1992 eram într-o vizită, ca
turist, în Elveția și, ajungând la un sanctuar marian de
lângă Monte del Sasso, am văzut o mănăstire
carmelitană și am sunat la poartă. Am fost primit de
maica superioară. Am stat de vorbă cu ea, fără să o văd,
pentru că era în spatele unui grilaj acoperit de o perdea.
La un moment dat, mi-a cerut o favoare, și anume să
binecuvântez o măicuță în vârstă. Nu mi s-a părut ceva
deosebit și am acceptat fără ezitare. Câteva minute mai
târziu, perdeaua a fost data deoparte și am văzut trei
camera, una lângă alta, comunicând între ele prin trei
uși ce păreau una singură. În pragul celei de-a treia uși
din interior stătea o bătrână slabă, ușor încovoiată, o
mână de om, dar cu fața surâzătoare și cu lacrimi în
ochi. Arătând spre ea, maica superioară mi-a spus că
această maică a intrat în mănăstire în 1951 și s-a oferit
ca victimă de ispășire, cerând, în rugăciuni, libertatea
Bisericii și a preoților din Europa de Est.
«Întâlnindu-vă acum pe dumneavoastră, m-am gândit să o chem să vă vadă, mi-a spus maica superioară.
Iată, rugăciunile ei au fost ascultate și jertfa ei n-a fost
în zadar. Vă dați seama, este atât de fericită! Vă rog să
o binecuvântați». Nu am uitat niciodată acest moment.
Atunci am înțeles, ca străfulgerat, că de fapt am fost
prezent în rugăciunile acelei măicuțe carmelitane cu
mult timp înainte de a mă naște și că redobândirea
libertății de către Biserica din Europa de Est, într-o
anumită măsură, i se datorează” (p. 454-455).
Adevărat, „rugăciunea dărâmă ideologiile” și
„nebiruit rămâne omul care se roagă!” (invictus homo
orans – pp. 475, 476).

*Wilhelm Dancă, Și cred, și gândesc. Viitorul unui dialog controversat. Prefață de Vittorio Possenti. Ediția a
doua, revizuită și adăugită. Editura Spandugino. Colecția
Interior intimo meo, București, 2021, 487 p.
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Arthur SUCIU
Sensul cuvântului „cocalar”, pe care-l folosesc în
acest eseu, nu prea are legătură cu cele oferite de
dicționarele de argou: „țigan care caută prin gunoaie”, „fante de mahala”, „om de nimic”. Deși există o
istorie a cocalarului, ea nu este abordată în textul de
față. De altfel, cocalar nu e neapărat un calificativ, cât
o identificare pozitivă, sociologică sau măcar o tentativă de acest fel. Așa cum putem vorbi despre hipsteri
ca despre o pătură socială (deși hipster e deja un termen învechit), la fel putem vorbi despre cocalari.
Cocalari și cocalariat.
Ce este cocalariatul? Putem afirma că este fostul
proletariat, varianta lui comică sau jalnică sau degradată, cum vreți; este ceea ce a făcut postcomunismul
din el. Cocalariatul s-a desprins de comunism, unde
totuși juca un rol important, având alte repere, și s-a
socializat în capitalism. A rupt-o cu nostalgia, preferă
să trăiască în prezent. Cocalariatul se remarcă printro excelentă priză la cultura de consum, care răspunde
dorințelor sale de bunăstare și mai ales de a fi egal cu
toată lumea. Dorința cocalarului este de-a se trage de
brăcinare cu oricine. Consumul îi oferă această iluzie
a egalității, de vreme ce posesia obiectelor te așază în
rând cu orice posesor de obiecte. Când un cocalar își
face o casă, principiul de la care pleacă nu e ca ea să
fie trainică și încăpătoare, ci să fie cel puțin egal de
mare cu a vecinului său.
Adeziunea la cultura de consum vine pe un fond
de cultură precară. Veniturile românilor au crescut în
ultimii 15 ani, însă nivelul de educație a scăzut. Așa
se face că a ieșit la lumină această pătură nouă, cocalariatul, care a prins glas, ca oricine are ceva în
pungă, și vorbește multe prostii (vorbește și foarte
prost, între altele), fiind foarte slab educată. Este însă
o pătură mare, dominantă prin spiritul ei cocălăresc.
Acest spirit este definit prin materialism și, așa cum
am spus, prin egalitarism consumist. Cocalarii sunt,
în felul lor, progresiști și mult mai utili decât hipste-
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rii, fiind, în multe privințe, la fel de globalizați ca ei.
Toate restaurantele cu specific românesc, de acum 20
ani, s-au transformat în cluburi globalizate și manelizate. Numai farfuriile mai amintesc, uneori, de cultura rurală. Dar cocalarii sunt și mai mulți și mai
nonșalanți decât hipsterii. Un cocalar poate fi întradevăr creștin ortodox; e gata să lăcrimeze la
„Deșteaptă-te, române”, dar asta e numai fațadă, căci
e cu gândul la noul credit de consum. Față de hipster,
care este un rezultat, un efect direct al globalizării,
cocalarul tezaurizează încă valori ale culturii sale
naționale sau locale, dar le convertește în valori ale
culturii de consum, iar dacă acest lucru nu mai e posibil, le abandonează sau le pune în cutia tăcerii. În el
există o urmă rurală sau de mahala, defulată în marile
sale chiolhanuri. Acesta e motivul pentru care există
și manele triste, hip-hop melancolic, iar cocalarul
este uneori simpatic.
Dacă un cocalar își ia mașină prin credit, crede
despre el că este egalul oricui. El valorizează cultura
de masă, care de fapt e făcută chiar pentru el, îi vine
ca o mănușă. Nu este supus ierarhiei sociale și nu
simte încă presiunea de a se limita la un Volkswagen,
în locul unui BMW. Această ierarhie a statusurilor
sociale nu e stabilizată în România, unde cocalarii
pot îndura foamea ca să-și ia blugi de 400 de lei, ei
având – să spunem – bani de blugi de 50 de lei.
Cocalarul nu interpretează deci acțiunea lui ca pe o
dovadă de parvenitism. El nu vrea să parvină, de fapt,
ci doar să instaureze domnia unei egalități a consumului, în cadrul căreia el însuși nu e mai prejos de
nimeni. Lipsa unei educații medii cât de cât normale
și adeziunea la societatea de consum îl face să ignore
orice lucru spiritual, orice efort intelectual și, în fond,
orice ierarhie. Nu-i trebuie multă școală ca să intre la
mall, unde se poate simți egalul oricui. Bineînțeles, el
trăiește într-o capcană, dar deocamdată e fericit. Nu
simte capcana, ci se bucură de consum și-și propagă
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ideologia cocalară cu dezinvoltură, cu tupeu.
Cocalarul e tupeist.
În trecut, proletariatul se remarca printr-o distanță
sau indiferență în raport cu ideologia dominantă și, de
asemenea, prin reținere și austeritate. Muncitorul, ca
și vechiul cocalar, e modest. El se poate revolta, dar
nu aderă niciodată la politică. Politica pare să nici nul intereseze. Dimpotrivă, noul cocalar se remarcă prin
activism, prin luarea în posesie a mediului public. El
vrea să fie recunoscut, respectat, dar nu prin atingerea
unor idealuri, nu depășindu-și clasa sau revoltându-se,
ci prin ceea ce este. Cocalariatul vrea să-i fie legitimat
grătarul, obiceiul de a scuipa semințe, borseta de la
brâu, muzica pe care o preferă. El vrea ca, atunci când
se laudă cu mașina sa, această laudă să nu fie ceva de
prost-gust, ci un lucru normal, obișnuit. Economia de
consum, care produce și grătare, și semințe, și muzică,
și orice vrea cocalarul legitimează această dorință a
sa. De aceea îi place cocalarului la mall: pentru că
mall-ul îl respectă, oferindu-i ceea ce-și dorește fără
sacrificii. Această legitimare îl face să devină curajos,
băgăcios, să-și afirme și mai mult valorile în care
crede și, de asemenea, să le nege pe ale altora. Partea
tare a cocalarului e alianța cu societatea de consum. E
și partea sa slabă, căci îl lipsește pe cocalar de o opinie
realistă și justificată despre el însuși, îi blochează
accesul la propria persoană și mai ales la interesele ei
reale în raport cu piața muncii, reducându-l la consum
și la divertisment.
La fel stau lucrurile și cu oferta exprimată prin
comunicare politică a partidelor și candidaților la
funcții publice. Ea îi solicită pe cocalari prin polarizare emoțională via rețelele sociale online, dar și prin
vloggizarea comunicării și orientarea ei către zone
extrem de populare: manele plus muzică populară
plus Seli plus Dana Budeanu. Comunicarea politică
devine astfel publicitate pentru cocalari, care reprezintă majoritatea electoratului, cea mai cuprinzătoare
clasă de mijloc posibilă prin scăderea oricărei
pretenții. Cocalariatul e la putere și i se cântă în strună
pe ritm de manele, de la balconul politic. Campaniile
digitale nu fac decât să-i dea apă la moară.
Cocalariatul a învățat să-și ascundă sărăcia, să
pună sub tăcere greutatea muncii sale și să scoată la
lumină doar sclipiciul consumului, doar vacanța în
Grecia, doar mașina luată în rate, doar mobilul prea
scump pentru el. El trăiește pentru... imagine. A
învățat că a avea bun-simț e perdant și că, dimpotrivă,
în orice situație, trebuie să fii pe fază. La cocalari e
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tipică agresivitatea perpetuă, țâfnoșenia față de toate
nimicurile, pe care vor să le domine, să le aibă în proprietate. De aceea, cocalarul e tot mai prezent în
spațiul public și online, a devenit un actor civic, un
om de bine. Mai nou, cocalarul e indingnat, dând
naștere chiar unei culturi a indignării.
Clasa politică e sub orice critică. Cocalarul e, de-o
vreme, preocupat de politică și e musai anti-pesedist.
Cocalarul e „civic”, se uită la Digi TV. Dar și în fața
medicului se indignează, măcar că n-are decât zece
clase. Toți medicii sunt nenorociți și șpăgari. La fel,
profesorii sunt loseri, incompetenți și încuiați. Nimic
bun despre funcționarii publici. Există ceva mai ofensator ca un funcționar? Cocalarul se indignează la rând
la Mega Image, îi displac casierițele. La bancă, în parc
face scandal din orice. Indignarea cocălărească e însă
lipsită de sistem și de onestitate. E inconsistentă și
parțială. Cocalarul se indignează pe sărite și există
lucruri pe care le ascunde inclusiv de el însuși. Pentru
cocalar, toți copiii sunt niște monștri, în afară de copilul lui, căruia îi ia apărarea în orice situație, fără
excepție. Cocalarul trece pe roșu, dacă poate, și te claxonează indignat, dacă ai trecut tu pe roșu. Cocalarul
crede că, dacă are mașină scumpă, trebuie să i se acorde prioritate, dar e gata să-și exprime indignarea, dacă
vede un jeep parcat pe trecerea de pietoni.
Indignarea cocalarului vine totuși din cheagul lui.
El e în continuare sărac, poate, dar nu mai e atât de
sărac ca înainte. Are blugi de firmă, are mobil nou, are
mașină de 20.000 de euro, deci nu mai e un oarecare:
are dreptul să se indigneze. Cocalarul își exprimă, prin
indignare, adică printr-o manifestare morală, superioritatea sa de statut, el revendică cel puțin un statut
social. Se indignează, deci este cineva.
Deși cocalarul se indignează pe cont propriu, el nu
promovează o cultură a individualității, ci a păturii
sociale de care aparține. El este întotdeauna purtătorul
de cuvânt al cocalariatului. Nu se străduiește să-și
marcheze personalitatea sau diferența, ci tocmai
apartenența socială, de unde mimetismul care face
legea în rândul cocalariatului: toți poartă același haine
(adesea sport), aceiași pantofi (fără ciorapi), tuturor le
place să mănânce pizza sau paste, toți ascultă aceeași
muzică etc. Dacă, în cazul hipsterilor, de pildă, individualismul este o marcă ușor de recunoscut, chiar dacă
e una de serie, în cazul cocalarilor ceea ce contează
este de a afișa apartenența socială, nu valențele individuale. Cocalarul este cocalariatul și cocalariatul este
cocalarul.

147

Petre RĂU
De multe ori, dar mai cu seamă în ultima vreme,
am ajuns la concluzia că trebuie să-i dau dreptate criticului și istoricului literar Eugen Simion pentru ceea
ce a spus la un moment dat: critica literară este o disciplină plină de ambiguități. Am pentru asta și unele
argumentele care mi-ar putea susține afirmația.
De-a lungul vremii am intervenit cu unele
explicații – cred eu, pertinente – asupra gândirii poetice a lui Ion Barbu (Deducerea din ceasul lui Ion
Barbu, Ermetism sau matematică, Descântecul în
poezia lui Ion Barbu, Abstractul în poezie ș.a.). Am
făcut-o în primul rând impulsionat de constatarea că
niciun critic, fie el mare sau mic, consacrat sau
neconsacrat, nu s-a aplecat suficient să facă o analiză
serioasă a poeziei poetului matematician. Și mă refer
aici cu precădere la poezia încadrată – chiar de ei,
criticii – la ermetism, rămasă la fel de neatinsă, așa
cum a creat-o autorul, fără ca să se încumeteze cineva la interpretări care să nu lase loc de controverse.
De cele mai multe ori exegeții s-au rezumat să
menționeze doar că este ermetică și atât, de cele mai
multe ori au lăsat-o lipsită de interpretări relevante,
altele decât cele care vizează generalități (temporalitate, spațialitate, infinitate etc.), gratuități (abstractizare, esență, lirică divină etc.), iar uneori vorbe fără
conținut, absurdități, ba chiar ambiguități.
Explicația unui astfel de abandon al criticii este,
după părerea mea, una simplă: majoritatea celor care
au dorit să se apropie la modul analitic, să
deslușească și să interpreteze poezia ermetică a lui
Ion Barbu au fost copleșiți de cealaltă fațetă a poetului, cea numită Dan Barbilian, adică o complexitate
matematică, intangibilă pentru cei mai mulți dintre
exegeții săi literari.
Ca să nu-și complice existența, unii critici au preferat să-l nege pe poet. Nu insist să dau aici exemple,
multe dintre argumentele acestora fiind de-a dreptul
puerile. Alții, simțindu-se obligați să nu-l neglijeze
pe poet, s-au rezumat la a arunca câteva cuvinte mult
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prea generale și nerelevante ca să fie de folos cuiva.
Nu sunt deloc puțini criticii care s-au aplecat asupra operei poetice a lui Ion Barbu. Printre cei mai de
seamă putem aminti aici pe: Tudor Vianu – cel care
i-a fost prieten apropiat, Dinu Pillat, Basarab
Nicolescu, Marin Mincu, Alexandru Ciorănescu,
Dorin Teodorescu, Șerban Foarță, Al.A. Philippide,
Șerban Cioculescu, Al. Rosetti, Perpessicius, George
Călinescu, Eugen Lovinescu – cel care i-a sugerat
pseudonimul literar Ion Barbu, Pompiliu
Constantinescu ș.a. Aproape toți, însă, au eludat cât
au putut de bine așa numita poezie ermetică a poetului.
Să ne amintim că ermetismul înseamnă adeseori
cultivarea unui limbaj excesiv intelectualizat, cu
încifrare a semnificației, aproape ininteligibil. La Ion
Barbu îl întâlnim prin versuri concise și încântătoare,
profund originale și de o viziune esențial plastică,
uneori bazat pe simboluri (de ex. Oul dogmatic). În
viziunea sa poetică din perioada ermetismului Ion
Barbu folosește un limbaj intim și figurat, utilizând
concepte precise și concluzive – ceva analog cu limbajul pe care îl folosește matematica.
Ermetismul nu se manifestă numai în poezie,
adică acolo unde îl întâlnim mai des. Chiar și unii
matematicieni de seamă l-au folosit în operele lor.
Cel mai celebru caz este cel întâlnit la o parte a teoremelor lui Gauss, derivat dintr-o anumită concepție
a artei teoremei pe care Gauss o vedea ca pe un text
august, ca o inscripție, al cărei laconism e însăși
garanția durabilității ei recunoscut prin anul 1930
chiar de către Ion Barbu.
Poeziile din Joc secund ale lui Ion Barbu (dar nu
numai), sunt dificil de înțeles, fiind încorsetate de o
lirică ermetică, cu limbaj abstract, inspirată, cel mai
probabil, de poemele cerebrale, voit obscure și bogate în sensuri filosofice ale lui Stéphane Malarmé. În
unele poezii, autorul folosește pur și simplu unele
concepte matematice. Spre exemplu, la un moment
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dat poetul folosește noțiunea de grup. Păi, la ce vă
așteptați de la criticii noștri, să lase creionul literar
din mână și să se apuce să asimileze noțiunea de
grup matematic, ca fiind o mulțime structurată cu
elemente ce pot fi operate doar intern conform unor
legi specifice? Nicidecum, pentru mulți dintre ei
altul e sensul direct al cuvântului, așa cum îl întâlnim
în lexicon.
În ceea ce-l priveşte pe Ion Barbu, să ne amintim,
de pildă, observaţia criticului Alexandru Ciorănescu,
care menționa1 la un moment dat, în legătură cu exegeza poeziei barbiene: Rezultatele până acum sunt
nesatisfăcătoare. De o parte, criticii literari care nau trecut prin disciplina matematică, nu pot detecta
decât prezenţa unui vocabular ştiinţific elementar şi
indigest (George Călinescu, în „ Istoria” sa). De
altă parte, incursiunea matematicienilor în critica
literară ne asigură că arta poetică a lui Barbu e un
sistem de simboluri care face cognoscibilă lumea
spiritului printr-o superioară geometrie..., fără ca
postulatul astfel propus să se demonstreze.
Observaţia renumitului critic şi istoric literar este
de esenţă şi ea va fi urmată de o analiză plină de profunzime şi de fineţe a operei barbiene, exegeză în
care Al. Ciorănescu s-a întâlnit în mod fericit cu
omul de ştiinţă purtând acelaşi nume şi a dat, în continuarea lui Tudor Vianu, cea mai completă, pertinentă şi nuanţată monografie despre omul şi scriitorul Ion Barbu, ca model de aplicare a interdisciplinarităţii în analiza unei opere literare.
De partea cealaltă, am să dau totuși doar un simplu exemplu de exprimare ambiguă în critica poeziei
lui Ion Barbu. Șerban Cioculescu spune despre poet:
Ermetismul său i-a ucis orice spontaneitate și i-a
secat vâna. De vocație matematician, Ion Barbu s-a
folosit pentru ermetizarea primelor redactări de procesul matematic al substituirii. Se știe că în algebră,
cifra cantitativă e înlocuită cu un simbol calitativ.
Cuvântul obscur la Ion Barbu este necunoscuta algebrică, prin care se substituie sensul clar, misterul.
Confuzia apare evidentă, chiar și pentru unul
care nu știe matematică mai mult decât cea întâlnită
în gimnaziu. Substituirea din algebră de care
vorbește criticul nu este deloc o înlocuire de simboluri, adică pur și simplu un procedeu tehnic. Algebra
nu asta înseamnă. Aceasta este de fapt o extensie
prin abstractizare a aritmeticii. Procesul de generalizare nu este unul realizat prin substituirea unei
entități cu o alta, ci prin abstractizarea profundă a
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regulilor de operare și a simbolurilor calitative. Pe
deasupra, nu numai conceptele matematice sunt
implicate în ermetismul barbian. Întâlnim adesea
tehnici folosite cu pricepere și har despre: proiecții
astrale, călătorii în timp, viziuni celeste etc.
Abilitățile profetice ale poetului sunt certificate de
obiectivarea subtilelor concepte mentale utilizate.
Multe din aceste diversități de opinii poetul le-a
trăit pe pielea lui. În 1940, într-un text intitulat
„Formaţiunea matematică”, Ion Barbu își expune el
însuși ideile sale filosofice privind capacitatea matematicii şi a poeziei de a surprinde esenţa lucrurilor.
Aici poetul și matematicianul deopotrivă încearcă să
identifice corelația dintre poezie și matematică, propunând pur și simplu un „nou umanism”, unul de tip
geometric.
În fapt, indiferent că lumea îl amintește cu numele său de poet – pseudonimul Ion Barbu, sau cu
numele (cel adevărat) de matematician – Dan
Barbilian, aproape nimeni, atunci când îi pronunță
numele, nu uită să adauge sintagma „poetul și matematicianul”.
Poeți matematicieni au mai existat și vor mai
exista pe lumea asta. Dintre cei mai de seamă îl
putem aminti aici pe Omar Khayyam (1048-1131),
matematician și poet persan (autorul renumitelor
rubaiate – catrene). L-am putea adăuga în această
categorie și pe italianul Tommaso Ceva (16481737), matematician și poet iezuit, fratele mai mic al
matematicianului Giovanni Ceva (cel care ne-a lăsat
moștenire în geometria elementară celebra teoremă
care-i poartă numele). De asemenea, l-am putea
adăuga la fel de bine și pe Lewis Carroll (18321898), autorul monumentalelor fantezii literare
„Alice în Țara Minunilor” și „Alice în Țara
Oglinzilor”, matematician și logician englez pe
numele său adevărat Charles Lutwidge Dodgson.
Opera scriitorului cuprinde și un lung poem („The
hunting of the Snark”, 1876), precum și romanul
fantastic Silvia și Bruno (1893).
Poetul francez Paul Valéry (1871-1945), considerat în epocă drept un „Poincaré artist”, a dovedit de
tânăr un interes special pentru fizică şi matematică.
Iată și un crez al său mărturisit: Convingerea mea,
încă din tinereţe, a fost că, în faza cea mai vie a căutării intelectuale, nu există nicio diferenţă, decât
nominală, între mişcările interioare ale unui artist
sau poet, şi acelea ale unui savant.... Și chiar dacă a
cochetat din plin cu matematica, având și mulți prie149

teni printre matematicienii de top ai vremii, el
recunoștea sincer: ... nu sunt un specialist în matematici, ci numai un admirator, un nefericit îndrăgostit în cea mai frumoasă dintre ştiinţe. Paul Valéry a
dezvoltat și o teorie a semnificației multiple a poeziei, demnă de toată atenția: Versurile mele au sensul care li se dă în momentul lecturii. Ar fi o mare
greșeală – care ar contrazice esența poeziei – să se
afirme că fiecare poezie corespunde unei anumite
intenții reale și unice a autorului.
Raymond Queneau (1903-1976), romancier și
poet francez, este membru fondator al mișcării
OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle). El își
propuse la un moment dat să descrie literatura
urmând metoda axiomatică a matematicianului
David Hilbert. Îndrăgostit de matematică, a fost
membru al Société Mathématique de France.
Dintre poeții matematicieni contemporani, o
putem aminti pe JoAnne Growney, o binecunoscută
poetă și matematiciană din SUA. Mai multe din
volumele sale de poezie sunt indisolubil la
confluența dintre matematică și poezie. Atrasă de
mirajul poeziei lui Ion Barbu, dar și a altor poeți
români, în urmă cu câțiva ani ea a petrecut mai multe
veri în România, sprijinind traducerea poeziei
românești în limba engleză. Se spune despre ea că
duce poezia la conferințele de matematică și matematica la conferințele scriitorilor.
Am mai putea adăuga la lista lungă a acestei onorante selecții și pe poetul matematician francez
Jacques Roubaud (n. 1932), oulipian și el, integrat în
renumitul colectiv matematic Bourbaki. Apoi pe Cai
Tianxin (n. 1963), poet, eseist și matematician chinez, și pe Dr. Rita Malhotra – matematiciană, poetă,
critic și eseist (de poetică) din India. Și lista ar putea,
desigur, continua.
Demn de menționat mi se pare și faptul că renumitul matematician, filosof și logician englez
Bertrand Russell (1872-1970) a primit în anul 1950
Premiul Nobel pentru literatură pentru recunoașterea
lucrărilor sale semnificative în care promovează
umanitarismul și libertatea de conștiință.
Tot demn de remarcat este și faptul că în lista
celor care li se atribuie titlul de poeți matematicieni
sunt incluși și câțiva români remarcabili. Făcând
abstracție de Ion Barbu, am putea include în această
categorie câteva nume la care li se atribuie, pe merit
sau nu, dublul titlu de poeți-matematicieni.
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Solomon Marcus, un bun cunoscător al mersului
literaturii române, menționează2 la un moment dat
contribuția a două mari personalități românești din
prima jumătate a secolului al XX-lea, pe care le încadrează în categoria celor cu preocupări matematice
și literare. Prima dintre ele, scriitorul și matematicianul Matila C. Ghyka (1881-1965), diplomat dar și
ofițer de carieră, fost profesor de estetică la două
universități din SUA și cunoscut îndeosebi pentru
lucrările sale matematice privitoare la secțiunea de
aur și proporțiile ideale în artă și în natură. Cea de-a
doua personalitate, Pius Serviem (1902-1959), pseudonim al lui Piu-Șerban-Coculescu, deopotrivă scriitor și lingvist, a pus umărul la dezvoltarea lingvisticii
matematice. Fără să fie un poet autentic, dar având
largi preocupări literare, este cunoscut azi pentru
principala sa contribuție științifică la crearea unei
teorii matematice a ritmului, vizând o transcriere
matematică a ritmurilor, în primul rând a ritmului din
poezie.
Mai înainte, însă, tot Solomon Marcus ne
amintește în lucrarea menționată anterior că acest
piedestal a fost ocupat o vreme de Ion Ghica (18161897) – economist de seamă, matematician, scriitor,
pedagog, diplomat și om politic, căruia însuși Ion
Barbu îi aduce un binemeritat elogiu3: Ce distinge
umanismul matematic de umanismul clasic? În două
vorbe: o anume modestie de spirit şi supunere la
obiect. O formaţiune matematică, chiar dacă se
valorifică literar, aduce un anume respect pentru
condiţiile create în afară de noi, pentru colaborarea
cu materialul dat. Dacă, de exemplu, după o perioadă de activitate literară în nemțește, cineva înzestrat
cu o atare formațiune va fi adus de împrejurări să
scrie în franțuzește, își va acorda inspirația cu
geniul limbii celei noi, nu va brutaliza limba cea
nouă cerându-i cu orice preț efecte proprii limbii
germane.
Deși este considerat cel mai important poet al
Banatului, Constantin Miu Lerca nu are un palmares
creativ în matematică, fiind doar un umil profesor de
matematică la fosta Școală de Mecanici Agricoli.
Prahoveanul Aurel Buricea și gălățeanul Viorel
Dinescu sunt alți doi poeți la care uneori li se alătură
și titlul legat de preocuparea lor în domeniul matematicii. Amândoi sunt poeți consacrați,
binecunoscuți în tagma literară, dar cu siguranță titlul de matematicieni li se atribuie la modul oarecum
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abuziv, doar pentru faptul că au fost profesori de
matematică la școli gimnaziale sau licee slab cotate,
fără însă a semna vreo creație semnificativă în acest
domeniu atât de complex.
După umila mea părere, românul Ion Barbu
rămâne de departe cel mai mare poet matematician.
El este urmat de Florentin Smarandache4, un matematician poet care singur mărturisește că, până la
vârsta de 25 de ani a fost dezinteresat de literatură,
ba chiar o dispreţuia. Va fi fost aceasta o reacţie normală până la un punct, a omului de ştiinţă (în speţă –
a matematicianului) faţă de produsele imaginarului –
artele şi literatura? Faptul că abia la 25 de ani a început să scrie poate avea multiple explicaţii şi semnificaţii. Începutul vibraţiei cifrelor va avea, însă, pentru
matematicianul din el un mai mare impact asupra
capacității sale creative. Concluzia mea este una
simplă: Florentin Smarandache este un matematician
adevărat, cu serioase realizări în acest domeniu, însă
creația sa poetică nu atinge același rang de apreciere.
Eu personal sunt etichetat adesea cu titlul de poet
matematician. Opera mea scriitoricească poate nu
este așa de bine cunoscută (se rezumă doar la câteva
volume de versuri, câteva romane, mai multe cărți de
eseuri și aforisme, bine apreciate de critica literară).
Din opera mea matematică, însă, pot fi menționate
unele cărți de specialitate (manuale, ghiduri ș.a.) și
volume de popularizare, creații originale conținând
cca. 30 de studii matematice, de fapt rezultatele unor
cercetări de care m-am ocupat de-a lungul timpului,
publicate în reviste de specialitate și colecționate
într-o carte ce poartă denumirea de „Studii matematice” (ed. InfoRapArt, 2018), peste 500 de probleme
originale propuse în reviste de matematică,
științifice și de divertisment, cea mai mare parte din
ele fiind adunate în volumele Cartea care îți dă probleme (ed. InfoRapArt, 2019), A doua carte care îți
dă probleme (ed. InfoRapArt, 2021), un volum cu
titlul inițial Anul cub – poeme probleme (ed.
Dominus) cu o prefață semnată în 1992 de către academicianul Nicolae Teodorescu (pe atunci
președintele Societății de Științe Matematice din
România), urmat apoi de o selecție publicată într-o
ediție de lux intitulată O poemă – o problemă (ed.
InfoRapArt, 2010), conținând probleme de matematică în versuri etc. La toate acestea s-ar mai putea
adăuga contribuția la studiile de matematică aplicată
în crearea diferitelor sisteme informatice de manageCONVORBIRI LITERARE

ment în diverse domenii (am furnizat soluții originale și am coordonat timp de 40 de ani activități din
domeniul IT, cu specific în proiectarea și realizarea
de software, parte din ele din categoria inteligenței
artificiale) precum: sisteme de achiziție a
cunoștințelor, interfețe de limbaje naturale, sisteme
neuronale, demostratoare de teoreme, crearea de
poezie cybernetică, programe originale de șah computer, articole și cărți de specialitate publicate ș.a.
Mulți dintre poeții matematicieni enumerați mai
sus, români sau străini, sunt niște titani în această
speță unicat de creativitate duală. După opinia mea,
însă, niciunul nu a atins până azi (simultan în ambele
domenii, cel al creației poetice și al creației matematice), cota de recunoaștere și popularitate pe care a
atins-o Ion Barbu. Mai mult, echilibrul creativității
în cele două domenii la Ion Barbu aproape că atinge
perfecțiunea.
Marele matematician Grigore Moisil a spus despre Dan Barbilian: Ion Barbu este cel mai mare
matematician dintre poeți și cel mai mare poet dintre
matematicieni.
Probabil că Dan Barbilian n-ar fi scris niciodată
versuri dacă în tinerețea sa nu l-ar fi avut în preajmă
pe Tudor Vianu – „adolescent și genial” cum îl
caracterizează chiar el, adăugând apoi: Ne vedeam
destul de des și îi urmăream exercițiile literare cu
admirație și deșartă invidie. Am căutat să-l imit.
Nu este deloc de neglijat să amintim că unii dintre poeții celebri au fost atrași de farmecul și renumele matematicii, chiar fără să o profeseze. Dar și
reciproca este adevărată. Iar în acestă din urmă categorie aș da doar un simplu exemplu: Solomon
Marcus. Deși n-a fost poet în carne și oase, matematicianul român Solomon Marcus și-a dedicat o bună
parte din studiile sale lingvisticii și poeticii matematice, fiind astăzi recunoscut pe bună dreptate „ poet
al matematicii”. În lingvistica matematică şi în poetica matematică a fost recunoscut ca unul dintre iniţiatori, iar modelele pe care le-a propus pentru categorii precum fonemul, cazul şi genul gramatical,
omonimia morfologică, proiectivitatea sintactică,
distincţia între limbajul ştiinţific şi cel poetic etc. au
reţinut atenţia şi sunt utilizate de sute de autori lingvişti, matematicieni, informaticieni, semioticieni,
filosofi, teoreticieni literari. Și nu trebuie să mire pe
nimeni că mulți matematicieni, precum Solomon
Marcu, au avut în perioada copilăriei lor o atracție
deosebită pentru poezie. Despre asta savantul
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mărturisește într-un interviu5: Când eram elev,
pasiunile mele erau literatura şi teatrul.
De cealaltă parte, poeta americană Emily
Dickinson (1830-1886) a folosit imagini matematice
extinse în poeziile sale. De fapt, romancierul și poetul modernist american Gertrude Stein a susținut că
poezia ei era înzestrată cu „estetică matematică”.
De ce credeți că întâlnim mai des poeți matematicieni și cu mult mai rar poeți fizicieni, chimiști,
biologi etc.? În opinia mea, răspunsul este unul simplu și se referă la rangul de vârf pe care îl ocupă cele
două discipline: poezia este regina literaturii iar
matematica este regina științelor. Dacă matematicienii sunt atrași de poezie, tot la fel de bine se poate
spune și că poeții sunt atrași de frumusețea matematicii. Trăind mulți ani în mijlocul unor poeți, am avut
eu însumi ocazia să simt pe deplin magnetismul
exercitat de ideile și conceptele din matematică asupra multora dintre creatorii de versuri.
Și totuși, unii se pot întreba: prin ce se deosebesc
matematicienii de poeți? Cineva spunea că deosebirea esențială dintre aceste două categorii de creatori
constă în faptul că matematicienii trebuie să dovedească tot ceea ce creează fantezia lor, în timp ce
poeții nu sunt constrânși din acest punct de vedere.
Și cum să nu existe o atracție a matematicienilor
pentru poezie, pentru literatură în general, când
matematica a fost numită de un mare admirator al
ei „cea mai sublimă și prodigioasă dintre ficțiuni”?
Voltaire a observat că: „Puțini vor nega un merit al
poeziei și anume acela de a spune mai multe și în
mai puține cuvinte ca proza”. Iar Weierstrass, un
ilustru matematician german, susținea: „La mulți
oameni înțelepți se simte o lipsă, ei nu posedă destulă fantezie și este sigur că cineva care nu e puțin
poet nu poate fi un matematician strălucit”. Tot el
mai spunea că: „un matematician care nu-i cât de cât
poet nu poate fi un adevărat matematician”. Însuși
remarcabilul Ion Barbu a spus la un moment
dat: „matematica cere tot atâta imaginație ca și poezia. Matematicile pun în joc puteri sufletești, nu mult
diferite de cele solicitate de poezie și de artă”. Și ca
să încheiem aici înșiruirea citatelor celebre, amintim
și afirmația lui Albert Einstein care spunea
că: „Matematica pură este, în felul său, poezia ideilor logice!”.
Așadar, ce au în comun matematica şi poezia?
Pesemne e ușor de intuit faptul că, în ambele ramuri
este vorba despre contemplaţie, despre bucuria pură
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de a simţi şi înţelege. Poezia și matematica se bazează pe propriile lor merite: fiecare i-a inspirat pe
ceilalți să-și caute propria înțelegere mai profundă în
domeniul său. Nu mai puțin adevărat este și faptul că
matematica și poezia ţin de frumosul pe care tinerii
au șansa de al alege. Atât matematica, cât şi poezia
sunt roade ale creaţiei libere, care nu au în vedere
doar o singură lume, cea reală, ci toate lumile posibile. Raţiunea şi sensibilitatea nu se exclud, ci se
potenţează reciproc.
Ambele arte presupun un nivel spiritual deosebit
de elevat. Locul luminos pe care Ion Barbu l-a intuit
c-ar fi intersecția geometriei cu poezia este de fapt
locul geometric al frumuseților inteligibile.
La Ion Barbu matematicile (desigur, domeniul
fiind extrem de larg, mă refer doar la disciplinele pe
care le-a abordat intens, geometria și algebra modernă) s-au împletit, pe perioade mai lungi sau mai scurte, cu gândirea artistică, cu poezia, într-o complementareitate vădit ascendentă.
Matematica are privilegiul unui număr redus de
oameni care i se dedică, spunea tot Solomon Marcus
la un moment dat. Eu aș adăuga că și poezia ar trebui
să se bucure de un așa privilegiu. Mă refer, desigur,
la creația poetică autentică. Principiul selecției își
face însă bine treaba: chiar dacă sunt nenumărați
creatorii de poezie, chiar dacă sunt create milioane și
zeci de milioane de poezii, dintre acestea puține
rămân în atenția criticii, și mai cu seamă în memoria
cititorilor pasionați de poezie.
Note:
1. Basarab Nicolescu, O importantă contribuție la critica barbiană: «Ion Barbu» de Alexandru Ciorănescu,
Limite, nr. 38-39, feb. 1983, p. 13-14;
2. Solomon Marcus, Artă şi Știinţă, Editura Eminescu,
Bucureşti, 1986;
3. Ion Barbu – Formațiunea matematică, text, 1940;
4. Ion Soare, Paradoxism și postmodernism în creaţia
lui Florentin Smarandache, Ed. Adroanso, RâmnicuVâlcea, 2000;
5. Solomon Marcus, matematician: „Am trăit în două
universuri: al poeziei şi al războiului“: interviu, în ziarul
“Adevărul”, 7 octombrie 2011.
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Magda CÂRNECI
27 septembrie
Toată săptămâna care a urmat la București a fost
însă pe dos faţă de călătoria în Slovenia. Am uitat
să mă duc la meetingul de miercuri seara. Am
„uitat” să citesc dimineaţa din cărţile Şcolii. Nu am
avut nici o tragere de inimă să fac meditaţii zilnice
şi nici nu le-am mai făcut. Doar că o mâhnire, un
fel de stranie tristeţe demobilizatoare, pasivă, a pus
stăpânire pe mine. Începeam să mă observ, începeam să mă percep ceva mai aproape de realitate.
Şi realitatea era dezolantă. Până într-atât, încât
încercând să înţeleg de ce, mi-am dat seama că mă
crezusem aproape „divină”, ceva nu departe de
„Cristos”, în adâncul meu – ca să constat prin tot
felul de experienţe mărunte că sunt un om obişnuit,
semi-animalic, semi-automat. Că între ce cred eu
că sunt, sau ar trebui să fiu, şi ceea ce fac şi sunt cu
adevărat pentru alţii, e o mare distanţă, umplută de
închipuire, de „imaginaţie”. Iar constatarea că sunt
o oarecare femeie, trecută de 40 de ani, cu tot felul
de ambiţii şi închipuiri despre sine, trasă în toate
părţile, făcând exact ceea ce n-ar vrea să facă,
fugind de sine/Sine şi risipindu-se între ceilalţi,
deşi ştie deja că nu asta e Realitatea – constatarea
asta m-a aruncat într-un fel de „dedublare”, de
„irealitate”.
Îmi dau seama că mă raportez la fiinţa mea ca la
o proteză complicată pe care o „umplu” cu
conștiința mea, de care sunt uşor detaşată, şi pe
care n-o controlez bine. Am momente în care mi se
pare că există un spaţiu între carcasa mea exterioară şi interior. Am momente în care realizez că sunt
formată din doi oameni: omul exterior (carcasa şi
persoana) şi omul interior (o entitate enigmatică, pe
care nu o cunosc). Mi se pare că ceva se zdrobeşte
în mine şi mă face din ce în ce mai inexistentă. Sunt
clipe în care nu-mi mai pasă de nimeni şi doresc să
încetez să funcţionez „în lume”. Ştiu vag că ceva se
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preschimbă în mine, dar nu controlez această
schimbare. În schimb mă copleşeşte o stranie
melancolie, de parcă aş deveni fantomatică. Îmi
observ unele gesturi cu un fel de tâmpă uimire:
parcă nu ar fi ale mele, ci ale unui manechin, ale
unei maşinării. Dar nu stăpânesc nici maşinăria şi
nici cel sau cea care o manevrează dinlăuntru. Am
început să tac mult. Am început să mă bâlbâi când
vorbesc, căci mi se întâmplă să mă observ când
vorbesc şi atunci îmi par ridicolă sau absurdă. A
început să-mi fie silă de mine şi am momente de
spaimă atroce asupra adevăratei mele naturi. Încep
să bănuiesc că vanitatea mea e enormă, incredibilă,
dezlănțuită. Încep să simt că am un egoism monstruos, care ar reduce totul, lumea, oamenii, doar la
propria mea persoană, dacă ar putea. Îmi dau seama
că încep să mă transform, dar în ce? Îmi dau seama
că sunt doar la începutul unui drum insondabil de
lung și de dificil.
Şi în acelaşi timp continui să funcţionez în lume
ca până acum! Asta e şi teribil de bine şi de rău,
deopotrivă. Trebuie să continui să funcţionez în
lume şi totuşi să mă transform interior, fără să las
să se observe din afară. Trebuie să-mi fac „datoria”
faţă de lume. Dar trebuie să-mi stabilesc câteva
clare – şi puţine – priorităţi.
Totul trebuie ordonat în jurul căii spirituale. Nu
mă mai interesează politica şi activismul social şi
cultural. Nu mă mai interesează istoria şi critica de
artă decât în stricta măsură necesară supravieţuirii
mele fizice și sociale.
Şi poezia mă atrage din ce în ce mai puţin, deşi
e singurul lucru pe care – încă – mai ştiu să-l fac
bine (oare mai ştiu?).
Trebuie să închei toate acţiunile deja începute şi
să nu mă angajez în altele decât în măsura în care
îmi sunt utile pentru calea spirituală (de ex.: acum
doresc să ajung în USA ca să pot ajunge la Apollo,
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la centrul Şcolii, din California).
Trebuie să-mi ofer un timp liber, gol, pentru
fixarea anumitor elemente în mine, şi să refuz ceea
ce nu are legătură cu asta.
Trebuie să fiu foarte atentă cu mine. Trebuie să
fac un mare efort de trezire. Trebuie să evoluez, să
mă transform. Aşa cum alţii au menirea să conducă,
să călătorească, să scrie, să facă copii etc., încep să
întrevăd că adevărata mea menire, cea profundă –
dincolo de ţelurile exterioare pe care mi le impun –
este să evoluez în propria mea umanitate: să mă
transform în altceva, în ceva necunoscut. Să tentez
auto-depăşirea.
30 septembrie
O săptămână destul de teribilă. Zile întregi am
avut sentimentul unei dezolări pure, totale. Ieşeam
pe stradă şi vederea oamenilor, a maşinilor şi clădirilor mă dispera: totul mi se părea deopotrivă ordinar, brutal, urât şi în acelaşi timp iluzoriu, fantomatic, închipuit. Simţeam cu trupul, în mod dureros,
că totul e fragil, că totul poate dispărea într-o clipă
şi că, într-un fel, merită să dispară oricât de rapid.
Priveam cerul şi mă gândeam că foarte puţin – o
spărtură în atmosfera pământului, ridicarea temperaturii cu câteva grade etc. – poate distruge foarte
uşor această umanitate aferată şi inconştientă. Şi că
de fapt şi merităm să fim distruşi atât de uşor – deşi
nu suntem. Aveam scurte vedenii apocaliptice, în
care totul şi toţi, inclusiv copiii de pe stradă, erau,
eram transformaţi în neant – şi mi se părea şi inevitabil şi lipsit de regrete, pentru că totul şi toţi suntem închipuiţi şi o închipuire, suntem corupţi şi
orbi şi mecanici şi nu avem nici o importanţă.
Dezolarea mea era pură. Distrugătoare.
Simţeam că zdrobirea fiinţei mele e pe aproape şi
că o merit. Transformarea mea în scrum nu mă
înspăimânta atât cât sentimentul ăsta pur de durere
cosmică, universală.
Şi în acelaşi timp trebuia să-mi văd mai departe
de treburi. Trebuia să fiu activă, deşi inima mea era
sfâşiată. Ceilalţi însă au observat tristeţea probabil
de neascuns de pe faţa mea. Am avut momente
când am surprins priviri uimite ale străinilor şi priviri pline de milă ale cunoscuţilor, ba chiar gesturi
de ocrotire.
Dezolarea asta s-a terminat printr-un vis. Nu-mi
amintesc decât sfârşitul, căci numai el are impor-
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tanţă. Sunt cu încă o femeie şi după multiple peripeţii ajungem într-un loc rotund, care seamănă cu
un teatru antic, sau o ruină de amfiteatru, dar în
care se află un restaurant în aer liber. E dimineaţă,
spre prânz, soarele străluceşte şi parcă ne-am afla
în Italia. Un chelner vine să ne servească. În loc să
comandăm, începem să vorbim despre cosmetică şi
chelnerul pare acum să fie un cosmetician. Îmi face
un semn şi mă trezesc cu el afară din restaurant, în
mijlocul teatrului antic. El îmi propune un tratament cosmetic şi eu îi răspund că tocmai am avut
unul săptămâna trecută şi că poate voi mai avea
nevoie de altul săptămâna viitoare. Atunci bărbatul
mă mângâie delicat pe obrazul drept şi-mi spune:
„Îmi place tristeţea de pe fața ta, de două ori (da, de
două ori, nu știu de ce). Pentru ea, şi de aceea, o să
ne întâlnim ca să fim împreună peste un an, iar eu
o să fiu Adam-Cadmon şi tu o să fii...” (am uitat
cum m-a numit, era tot un nume dublu şi tot un
nume mitic). În clipa aceea l-am privit: era un bărbat indian, cu faţa destul de întunecată şi între 45 şi
50 de ani. Nu era o faţă frumoasă, dar era o faţă
extrem de expresivă și de puternică. O forţă teribilă, intensă, iradia înspre mine din ea.
M-am trezit imediat după vis (semn că e un vis
cu tâlc, la mine). Era 6,30 dimineaţa. Primul meu
gând a fost că poate indianul din vis este maestrul
meu spiritual ocult, pe care încă nu-l cunosc.
Oricum, visul m-a calmat şi m-a uşurat de dezolarea cea mare. Deşi nu total, dar treptat-treptat am
început să revin la obişnuit, la normal.
Totuşi ideea că suntem o peliculă de viaţă organică insignifiantă, care poate fi distrusă oricând, nu
m-a părăsit. O mai uit, apoi mi-o reamintesc. În
plus, în ultimele zile, am aflat de la televizor şi mici
informaţii care mi-o confirmă: un peşte care-şi construieşte pe fundul oceanului o fântână gândită
inginereşte, cu tot ce-i trebuie ca să funcţioneze ca
o pompă aspirantă şi, în plus, întărită la ziduri cu
pietricele şi scoici etc. Nu mă pot opri să nu presupun că toată civilizaţia de care suntem atât de
mândri e ceva finalmente asemănător: o formă
complexă de a utiliza datele naturii pentru o supravieţuire din ce în ce mai sofisticată, dar în esenţă tot
strict biologică. Pentru un ochi gigantic şi cu alt
timp de percepţie, civilizaţia oamenilor poate apărea foarte bine ca un miceliu gros, plin de minuscuCONVORBIRI LITERARE

le și fine bastonaşe, fire, cocoloaşe etc., în care au
loc încete mişcări, scurgeri, tresăriri, zboruri de
spori dintr-un loc în altul: o cultură spongioasă,
pufoasă, fragilă precum nisipul, şi care în plus mai
şi miroase urât...
Sau poate suntem o cultură de peşti de pe fundul
unui ocean de aer, la care privesc de sus fiinţe ale
unei civilizaţii de ether şi ne studiază. Din când în
când fac experimente pe noi, trimit sonde în cercetare jos pe Pământ. Şi încearcă să ajute unii peşti să
se adapteze la respiraţia în ether; să-şi depăşească
condiţia, să se transceandă într-o altă formă de
existenţă.
Două nopţi la rând m-am sculat pe la ora 4 şi am
avut momente de intensă luciditate. De data asta,
luciditatea nu era însoţită de gânduri puternice,
măreţe, ca în alte dăţi, ci de un fel de pură prezenţă
în noapte. Nu mă prea gândeam la nimic, în schimb
eram atentă la mine. Mă simţeam ca o păpuşă mare,
locuită de un spirit. Închideam şi deschideam ochii
încet şi-i simţeam ca pe nişte ochi de sticlă cu
pleoape de celuloid, străini şi străine de mine.
Această percepţie nu mă speria, ba într-un fel ea
mi-era indusă din afară; căci aveam senzaţia că
sunt pusă, sunt sugestionată să fac acest exerciţiu.
Căci înainte de a-l începe mi s-a întâmplat de fiecare dată câte ceva: în prima noapte mi-a zvâcnit
mâna dreaptă în sus de vreo jumătate de metru,
ceea ce m-a lăsat cu gura căscată, ca să zic aşa; dar
am înţeles imediat că astfel sunt făcută să înţeleg
ceva. În a doua noapte, am avut un fel de zvâcnet al
trupului spre interior, care iar m-a trezit la ideea de
mecanism (căci nu era un zvâcnet obişnuit, ci ca
unul produs de o apăsare bruscă, o strângere bruscă
a unei păpuşi de cauciuc, să zicem). Într-o oarecare
măsură se pare că am interiorizat astfel ideea că
omul e o „maşină”. Şi e drept că acum o aplic mai
uşor în viaţa de zi cu zi: adeseori pe stradă sau întro societate mă surprind retrăgându-mă uşurel
înăuntrul meu şi privindu-mă ca pe o marionetă
care interpretează un rol.
La Sibiu, alaltăieri, într-o plimbare romantică
prin oraşul vechi, împreună cu încă o femeie şi doi
bărbaţi, am fost cuprinsă de o emoţie neobişnuit de
puternică. Frumuseţea tomnatică a locului, în lumina oblică a după-amiezii m-a lovit fierbinte şi dureros în plexul solar. Pentru câteva momente, din

cauza ei, m-am “trezit” – am fost atentă la mine, la
lumea din jur, bucuria m-a copleşit. Dar am şi
încercat să-mi controlez fluxul emoţional, de data
asta: să leg conştient plexul solar devenit sensibil
de ceea ce văd şi-l face sensibil, şi astfel să intensific senzaţia. Nu ştiu sigur dacă am reuşit.
Tot la Sibiu, ieri dimineaţă, am fost cu Liviana
Dan şi cu Mircea Stănescu, acompaniaţi de o nemţoaică, Katarina, şi de slovenul Aleš Debeljak, până
la Răşinari, satul lui Cioran. O aşezare foarte frumoasă şi curată, cu oameni gospodari şi cu o minunată biserică de secol 18, pictată splendid de fraţii
Zugravu (într-un colţ, un sfânt militar cu cap de
miel). Apoi am urcat până la biserica-cetate de la
Cisnădioara. Mai fusesem odată acolo, în 1986, cu
Anca V., şi amândouă avusesem o trăire puternică.
Acum, dimineaţa, am cerut cheile şi am urcat în
tăcere pe cărarea recent betonată, sub un soare frumos (ca şi în ’86). Mirosea minunat, aproape parfumat, a toamnă şi a foi uscate şi umezite de rouă. Pe
dalele de beton ne-au ieşit în cale, în diferite
momente, trei salamandre! Era pentru prima oară
când vedeam pe viu aceste reptile ciudate, cu trupul
lor destul de rigid, ca de plastic negru, punctat de
pete portocalii. Salamandrele ne-au privit liniştit,
erau parcă curioase şi ele de noi, precum noi de ele.
Văzându-le, mi-a ieşit din gură propoziţia “It’s a
good sign”, care i-a amuzat pe ceilalţi. Dar ciudat
este că Liviana ne-a spus că e pentru prima dată
când vede salamandre acolo, deşi vine foarte des la
Cisnădioara. Sus, pe colină, am văzut biserica
romanică, pustie şi luminoasă, păstrată intactă. Întrun colţ am descoperit dala de mormânt a unui prinţ
german, mort la 17 ani în primul război mondial.
Totul era de o intensă prezenţă, simplă, pură, curată. Aleš s-a căţărat pe zidurile în ruină şi l-am simţit
foarte emoţionat. Şi eu eram emoţionată, dar cu
detaşare, era ca şi cum aş fi regăsit ceva etern şi
nepieritor, din propria mea existenţă.
După-amiaza, pe stradă, gândul brusc şi dorinţa
intensă de a nu mai fi separată, izolată în trupul
meu, de a mă uni cu ceilalţi, ieşiţi şi ei din trupurile
lor. Oboseala de a mai fi închisă şi singură într-un
trup. Setea nemărginită de a zbura la întâlnirea, la
contopirea aeriană cu Ceilalţi.
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Florin CRÎȘMĂREANU
În anii din urmă, Ioan Alexandru Tofan s-a afirmat
ca unul dintre cei mai harnici cercetători ai vieții și
activității lui André Scrima (1925-2000). Până în prezent, eforturile sale s-au concretizat în câteva texte și
conferințe importante pentru buna înțelegere a parcursului intelectual al părintelui Scrima. Dintre acestea,
amintesc aici doar volumele Experiență spirituală și
lume cotidiană. Michel de Certeau (București, Editura
Eikon, colecția Universitas, seria Filosofie, 2018);
Omul lăuntric. André Scrima și fizionomia experienței
spirituale (București, Humanitas, 2019) și studiul „Le
moine ou le modèle maximal de l’expérience spirituelle”, în Daniela Dumbravă et Bogdan Tătaru-Cazaban
(textes édités par), André Scrima. Expérience spirituelle et langage théologique. Actes du colloque de Rome,
29-30 octobre 2008, Orientalia Christiana Analecta
306, Roma, Pontificio Istituto Orientale, 2019, pp.
211-225.
De curând, Ioan Alexandru Tofan a publicat la
Editura Humanitas volumul cu titlul André Scrima: un
„gentleman creștin”. Portret biografic. Într-o anumită
măsură, această lucrare o continuă pe aceea apărută în
2019 la aceeași editură bucureșteană. Structura lucrării pe care o avem în vedere urmează, după câteva note
preliminarii, firul vieții lui André Scrima. Nu este lipsit
de importanță aspectul de întreg, de cerc, al vieții celui
analizat: după un periplu prelungit pe toate meridianele globului, viața sa fiind pe alocuri spectaculoasă,
totul se încheie acolo unde a început, acasă. Prin urmare, este îndreptățită afirmația profesorului ieșean potrivit căreia „descrierea vieții Părintelui Scrima nu poate
fi făcută într-un mod linear, așezat” (p. 13). Spre finalul volumului găsim două secțiuni cu titlurile
„Creștinismul ca stil” și „Încheiere: cum nu l-am
cunoscut pe Părintele Scrima”. „Bibliografia” și un
„Album foto” închid acest volum.
În primul rând, trebuie să evidențiez faptul că
lucrarea lui Ioan Alexandru Tofan este scrisă foarte
bine. Mi-a plăcut foarte mult stilul clar, cursiv și alert
al autorului. Nici nu cred că se putea altfel scrie despre
un om aflat continuu în mișcare, „atent mai degrabă la
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întâlnirile neașteptate (cărora le dă o interpretare destinală) decât la studiul propriu-zis” (p. 74).
Chiar dacă suntem avertizați de la bun început că
prezentul text „nu constituie o biografie în sensul strict
al termenului” (p. 8), profesorul ieșean reușește să
scoată la lumină multe din aspectele neclare ale vieții
părintelui Scrima, însă multe altele păstrează încă
intactă aura de mister. Suficiente elemente rămân încă
obscure și indiferent de eforturile depuse de către cercetători, ele vor rămâne astfel. Această situație, similară oricărei interpretări, este condamnată să rămână
neîncheiată, de vreme ce însuși „părintele Scrima a
preferat să vorbească mai degrabă despre sensuri decât
despre întâmplări” (p. 14).
Ioan Alexandru Tofan urmărește cu atenție parcursul părintelui Scrima începând cu perioada de la
Antim, apoi drumul spre India, întoarcerea în Europa,
„spațiul nostru firesc”, perioada din Liban, America și
toate celelalte episoade biografice. În acest sens, se
susține că „Părintele Scrima va face din itineranța infinită o metodă spirituală, derivată din însăși esența
vieții monahale, înțeleasă ca «dorință de a fi singur,
împreună cu Dumnezeu»” (după expresia cu iz plotinian a Ancăi Vasiliu, citată la p. 47). Itineranță care
debutează, în opinia lui Ioan Alexandru Tofan, „sobru,
ascetic și riguros” (p. 52). Mai mult decât atât, „itinerant în structura intimă a ființei sale, Părintele Scrima
dă [...] o indicație cu privire la felul în care această
itineranță trebuie înțeleasă: nu ca exil, nici ca fugă de
un loc anume, ci ca mobilitate perpetuă în vederea unei
apropieri de ceruri” (pp. 95-96). Probabil că așa stau
lucrurile, însă m-am întrebat – apelând la un exercițiu
de imaginație naiv – dacă, într-un alt context politic și
social, am mai putea vorbi despre o astfel de itineranță.
A fost oare aceasta plănuită într-un anume fel de la bun
început sau o fost doar un parcurs întâmplător, făcut
posibil de contextul social-politic din țara noastră?
În paginile lucrării sale, Ioan Alexandru Tofan
asumă o poziție echilibrată de hermeneut a documentelor prezentate și a mărturiilor orale culese de la diferite persoane apropiate sau îndepărtate la un moment
CONVORBIRI LITERARE

dat de părintele Scrima. Delimitarea autorului este una
clară, academică, neintenționând să interfereze cu alte
aspecte ce privesc viața și activitatea lui André Scrima.
Alți cercetători pasionați sunt așteptați să descifreze
aceste aspecte.
Totuși, „în itineranța intelectuală a Părintelui
Scrima nu poate fi delimitată convențional o perioadă
«filozofică» de una «teologică». Cele două se suprapun sau se întretaie permanent, ca momente sau reflexe
ale gândirii libere aflate în căutarea adevărului” (p.
104). Probabil că așa stau lucrurile, fiind dificil de delimitat clar unde se termină dimensiunea filosofică și
unde începe cea teologică. Exercițiu prin care se pot
delimita cele două paradigme este unul pur metodologic.
Profesorul ieșean a prezentat în paginile lucrării
sale, printre multe altele, relația lui André Scrima cu
părintele Ioan Kulîghin (Ivan Strannik), dar cred că
mai rămân unele aspecte de analizat, de clarificat.
Cercetătorii din domeniul teologiei sunt așteptați să
aprofundeze activitatea teologică a părintelui Scrima.
Alături de Ioan cel Străin, Maxim Mărturisitorul este
invocat ca fiind o sursă fundamentală pentru André
Scrima. Amploarea și profunzimea cunoașterii lui
Maxim Mărturisitorul de către Scrima este, de asemenea, o temă de cercetat. Fără să am în față un inventar
exhaustiv, din ceea ce s-a publicat până acum din scrierile părintelui Scrima, nu am putut identifica un filon
foarte viguros care să se revendice explicit de la opera
maximiană. Cele câteva citate răzlețe pe care le-am
întâlnit sunt mai degrabă niște locuri comune. De discutat ar fi și influența pe care ar fi exercitat-o Scrima
asupra unor gânditori care făceau parte din „școala”
dominicanului Marie-Joseph Le Guillou (1920-1990),
care a coordonat în anii ’70 câteva doctorate strălucite
despre unele aspecte ale învățăturii maximiene: A.
Riou, Le monde et l’Église selon Maxime le
Confesseur, Paris, Beauchesne, 1973; J.‐M. Garrigues,
Maxime le Confesseur. La charité, avenir divine de
l’homme, Paris, Beauchesne, 1976; F.‐M. Léthel,
Théologie de l’agonie du Christ: la liberté humaine du
Fils de Dieu et son importance sotériologique mises en
lumière par saint Maxime le Confesseur, Paris,
Beauchesne, 1979. La acestea se adaugă capitolul
dedicat lui Maxim Mărturisitorul de către C. von
Schönborn în cartea L’Icône du Christ. Fondaments
théologiques, Fribourg, Éditions Universitaires
Fribourg, 1976, şi unele studii ale dominicanului
Irénée-Henri Dalmais.
Înclin să cred că Hans Urs von Balthasar (mai ales

prin lucrarea Kosmische Liturgie. Maximus der
Bekenner, Höhe und Krise des griechischen Weltbilds,
Freiburg im Breisgau, Herder Verlag, 1941) a deschis
apetitul occidentalilor pentru scrierile Sfântului
Maxim Mărturisitorul. De asemenea, teologul elvețian
a încurajat tinerii de la finalul anilor `60 și începutul
anilor `70 să publice studii teologice (inclusiv despre
Maxim) în revistele Communio: International Catholic
Review și Résurrection. Printre aceștia se numără
personalități prestigioase din zilele noastre, precum
Jean-Luc Marion, Rémi Brague et alii. În mod evident,
acest aspect nu exclude posibilitatea ca în cadrul unor
discuții, formale sau informale, André Scrima să fi
împărtășit apropiaților săi idei maximiene extrase, probabil, din traducerile realizate de D. Stăniloae:
Mystagogia (1944); Filocalia, vol. II (Cuvânt ascetic;
Cele patru sute de capete despre dragoste; Cele două
sute de capete despre cunoștința de Dumnezeu și iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu; Întrebări și răspunsuri; Scurtă tâlcuire a rugăciunii Tatăl nostru –
1947); Filocalia, vol. III (Răspunsuri către Talasie –
1948).
André Scrima a fost, fără îndoială, un personaj
„inclasabil”, unul dintre reprezentanții „monahismului
în lume”, iar cartea lui Ioan Alexandru Tofan este o
poveste foarte frumoasă despre modalitatea în care șia „închipuit întâlnirea cu el” (p. 13). Volumul pe care
îl avem în vedere, deși exemplar prin ceea ce și-a propus, nu acoperă toate aspectele vieții și activității lui
Andre Scrima. Prin urmare, multe locuri rămân încă
obscure, adevărate „mistere biografice” (p. 184).
Cercetători la fel de pricepuți, din domenii diferite,
sunt așteptați să ridice vălul de pe astfel de locuri unde
s-a așezat praful și tăcerea. Spre exemplu, aș fi tare
curios să citesc un text foarte serios documentat și
onest care să ne spună în detaliu despre raportarea
părintelui Scrima la tradiția Bisericii Ortodoxe, a
modului în care acesta a respectat-o sau s-a abătut,
uneori, de la ea.
În finalul acestor rânduri, care nu și-au propus să
fie altceva decât o invitație la lectură, salutăm demersul întreprins de Ioan Alexandru Tofan în volumul
André Scrima: un „gentleman creștin”, care îmi pare
că se transformă la un moment dat dintr-un „exercițiu
de admirație” într-o „poveste exemplară”.
Ioan Alexandru Tofan, André Scrima: un „gentleman
creștin”. Portret biografic, București, Humanitas, 2021,
225 p. (+ album foto).
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Bogdan Mihai MANDACHE
André Scrima, un personaj aparent cunoscut,
dar, în realitate, în continuare misterios, cu o viață
trăită la limita legendei. Născut în 1930, Andrei
Scrima studiază medicina, numai un an, fizicamatematică, unde nu a susținut examenul de
licență, din cauză că o probă obligatorie era examenul de marxism, filosofia, absolvită în 1948, cu
o teză despre „Logos și dialectică la Platon”, iar
câțiva ani mai târziu face studii de teologie, încununate cu o teză sub îndrumarea părintelui
Stăniloae, „Schiță a unei antropologii apofatice, în
spiritul tradiției ortodoxe” În timpul studiilor de
filosofie, Andrei Scrima s-a împrietenit cu filosoful Anton Dumitriu, intrând astfel într-un cerc de
intelectuali unde i-a întâlnit, printre alții, pe
Alexandru Mironescu, Sandu Tudor, Grigore
Moisil, Eugen Schileru, Marcel Avramescu. După
câțiva ani petrecuți la Mănăstirea Neamț, revine în
București, lucrează la Biblioteca Patriarhiei, este
translator la unele întâlniri ale Patriarhului
Iustinian cu oaspeți străini; sunt anii în care se
vorbește din nou despre Mănăstirea Antim, despre
unicul fenomen care a fost „Rugul aprins”, o
experiență spirituală singulară în spațiul românesc; el însuși va publica, în 1996, cartea Timpul
Rugului Aprins. Maestrul spiritual în tradiția
răsăriteană. După ce îi uimește pe doi demnitari
indieni cu vastele sale cunoștințe de indianistică,
pentru Părintele Scrima începe un alt drum, un
drum de aproape 35 de ani în care va studia și va
preda în India, în Franța, în Statele Unite ale
Americii, în Liban, va participa la Conciliul
Vatican II. Revine în țară după 1990, aducând un
suflu nou în acei ani de căutări, un alt limbaj, o
altă viziune.
Acestea sunt reperele biografice seci cuprinse
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în câteva rânduri, fără a putea surprinde tumultul
unei vieți, amplitudinea trăirii, profunzimea căutărilor spirituale, descrise astfel de Andrei Pleșu:
„Cosmopolit și totuși român, călugăr și totuși om
de lume, ortodox, dar cu o anume aromă iezuită,
André Scrima recită îndelung din Jalal ad-Din
Rumi și din Rilke, din Emily Dickinson și Ion
Barbu, din Upanișade și din Evanghelie. Se desfată de pitorescul unor rare și vechi cuvinte neaoșe,
dar vorbește cu un cochet accent franțuzesc. [...]
Competența cărturărească e dublată, în chip
neașteptat, de o sensibilitate puțin obișnuită, de
finețuri sufletești care merg de la simpla candoare
până la sondajul amețitor în măruntaiele interlocutorului. [...] Nu contest că avem de-a face cu o
identitate paradoxală.” În primăvara anului 1990,
revista franceză „Connaissance des religions” a
editat un număr special „hors-serie” intitulat
Roumanie, terre de foi. Prefața era semnată de
Regele Mihai, articolele aparținând unor intelectuali din țară și din exil; printre ei amintesc pe :
Vintilă Horia, Virgil Gheorghiu, Cicerone
Poghirc, Paul Barbă-Neagră, Petre S. Năsturel,
Neagu Djuvara, Andrei Paleologu, André Scrima.
O astfel de personalitate, cum a fost cea a lui
Andrei/ André Scrima nu putea rămâne în afara
orizontului de interes al filosofilor. Cunoscut pentru studiile sale de filosofie clasică germană, de
filosofie a religiei și de teoriile secularizării, Ioan
Alexandru Tofan, profesor în cadrul Facultății de
Filozofie și Științe Social-Politice a Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, oferă prin două
recente cărți o privire completă asupra Părintelui
Scrima: André Scrima: Omul lăuntric. André
Scrima și fizionomia experienței spirituale,
București, Humanitas, 2019, și André Scrima – un
CONVORBIRI LITERARE

„gentleman creștin”. Portret biografic,
Humanitas, București, 228 p, 2021. Biografia lui
André Scrima scrisă de Ioan Alexandru Tofan
începe cu o frumoasă comparație: „biografia
Părintelui Scrima are consistența norilor: făpturi
fără formă definitivă, cu contururi vagi și indecise,
dar cu o infinită textură de nuanțe și intensități
care, după cum spunea Petru Creția, întârzie
năpustirea în jos a cerurilor. [...] Prin urmare, descrierea vieții Părintelui Scrima nu poate fi făcută
într-un mod liniar, așezat. Ea este o textură de
miracole și sensuri dinamice, verticale, spre lăuntrul ceresc al sufletului, întretăiate de orizontalități
geografice exotice”.
Ioan Alexandru Tofan precizează dintr-un început că privește și ne descrie viața Părintelui
Scrima prin prisma studiilor, a întâlnirilor
esențiale. Pe lângă nume sonore (Anton Dumitriu,
Constantin Noica, Alexandru Elian, Sandu Tudor),
este vorba de spiritul „Rugului Aprins”, de atmosfera de la Mănăstirea Antim, ctitoria lui Antim
Ivireanul, despre care Părintele Scrima spunea:
„Antimul era, pentru noi, o insulă de încredere,
ceea ce ne dădea o pace extraordinară; era un
spațiu de schimburi libere, unde se putea rezista
din adâncuri, fiindcă aveam presimțirea, perceperea înălțimilor ultime. Rezistam prin atitudinea de
încredere, prin adâncurile a ceea ce se cheamă
esențialmente prietenie.” Cuprinzând întreaga
informație existentă, Ioan Alexandru Tofan prezintă „Rugul aprins” în deplinătatea fenomenului,
pornind de la controversatul articol „Biserica
Ortodoxă Română sau miracolul Rugului Aprins”,
al teologului ortodox Olivier Clement, publicat
într-un ziar francez, dar și de la documentele
securității, care se află acum la CNSAS. Mulți l-au
învinuit pe Părintele Scrima că, înainte de plecarea
în India, ar fi divulgat nume, că de la informațiile
sale ar fi pornit prigoana împotriva celor de la
Antim, dar nimeni nu a putut dovedi aceste
acuzații. La revenirea din India, Părintele Scrima
aprofundează lecția duhovnicului Ioan cel Străin,
anume că „viața contemplativă, adâncirea în sine
în căutarea Celuilalt, constituie menirea sa ultimă”, notează filosoful ieșean, amintind totodată
influența celor trei ani de atmosferă a spațiului

hindus, unde interiorizarea progresivă devine „o
metodă de cunoaștere, o cale spirituală, o hermeneutică”.
Itineranța Părintelui Scrima, scrie Ioan
Alexandru Tofan, este una lăuntrică, într-un decor
narativ care nu este niciodată liniar, dar care este
un vector al peregrinării sale neîncetate. Iar din
acest decor nu putea lipsi Libanul, „un spațiu aflat
la întretăierea dintre vis și realitatea unor evenimente”. Autorul respectă reperele biografice, ceea
ce înseamnă o succesiune de date, de locuri, de
întâlniri, dar luând în discuție întreg parcursul
Părintelui Scrima urmărește și subliniază
intersecțiile, revenirile, reflecțiile prilejuite de un
loc, experiențele, călătoriile: „Părintele Scrima
vorbește de fiecare dată într-un dublu registru: pe
de o parte erudit, metodic, clar, urmând o hermeneutică riguroasă; pe de altă parte, cu căldura unui
părinte spiritual, care transmite mai curând sensuri
decât cunoștințe. Cursurile sunt itineranțe interpretative, după cum obiectul despre care acestea
vorbesc este el însuși o itineranță – spre lăuntrul
propriei ființe, locul din care pot fi privite cerurile.
[...] Părintele Scrima nu este o prezență constantă,
ci mai degrabă o urmă. Dă impulsuri, așază lucrurile pe cale, apoi dispare discret, fără a le însoți
până la capăt, ca și cum asta l-ar fi îndepărtat de
itineranța proprie, tainică și de nepovestit.”
Ioan Alexandru Tofan nu l-a întâlnit pe
Părintele Scrima cât timp acesta a fost în viață, dar
l-a întâlnit în spirit și ni-l arată nouă ca pe omul
care a reușit să trăiască constant experiența întâlnirii cu Duhul, pentru că André Scrima nu a ales
cultivarea discursului teologic, ci creștinismul
„proaspăt, viu, pus mereu la încercare la răscrucile
vieții, eliberat de convenții și adevăruri luate de-a
gata, redus la un dor infinit, mistuitor, de ceruri.”
Prin cele două cărți despre André Scrima, filosoful
Ioan Alexandru Tofan oferă un remarcabil diptic
care reunește în chip armonios pe cele două fațete
ale sale experiența spirituală și biografia.
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JOHN DIGBY
S-a născut la Londra. A început să scrie poezie suprarealistă la începutul anilor ’70. A fost influenţat de Breton, Eluard,
Arp şi Desnos. Deşi locuia în Anglia, primele poeme publicate au apărut în America. Un timp a lucrat cu George Hitchcock
la Kayat Magazine, în California. Ulterior, John a fost publicat în Ţara Galilor, Franţa, Belgia, Germania şi Columbia. În
Londra, a publicat trei cărţi de poezie [(The Structure of Bifocal Distance (1974); Sailing Away from Night (1978); To
Amuse a Shrinking Sun” (1985)], ilustrate cu colaje, executate în alb şi negru, pe care John a continuat să le extindă, de
la figurativ la abstract, pe o perioadă de cîteva decenii. Poezia lui a fost inclusă în Penguin Book of English Surrealism.
În Anglia, a fost cofondatorul cunoscutei Caligula Book. De 38 de ani locuieşte în Oyster Bay, New York. John şi Joan,
soţia lui, au înfiinţat Editura The Feral Press, care publică volume de poezie şi proză, în număr limitat, în format mic, însoţite de ilustraţii (www.newferalpress.com). Colaborează de cîţiva ani buni cu Hong Ai Bai şi Rukui Chen la un proiect de
anvergură, care urmărește îmbunătăţirea versiunii engleze a poeziei chineze clasice.

Legenda femeii pierdute
Te caut
În rîsul prăbușit al focurilor mocnite
În golurile sfîșiate ale cerului
Unde nu ești de găsit
Demult a fost o vreme
Cînd șase sute șaizeci și șase de oameni
s-au aplecat peste tine
Să-ți sărute ochii nevăzuți
Să te poarte triumfător prin rămășițele apei
Îmi amintesc –
Rîsul tău spongios trimițînd ceasuri nebune de durere
Cameleonii făcîndu-te să apari pe negîndite
În mișcările lor vioaie
Clădirile rușinîndu-se tare cînd tu îți lăsai fusta
să alunece
Te-am văzut o dată dansînd în taină
Spre încîntarea nestăvilită a pelerinului,
Făcînd să transpire soarele
Azi însă
Sluțirea te smulge din minte
Și coapsele tale cîndva perfecte se fac sonete confuze
Pentru minutele sălbatice fluturînd prin orele lente
Lăsat fără cap de propriile-mi vise
Îți caut prezența
În răcoritoarele șoapte ale cîinilor adormiți
Sau prin cotloanele pe unde zăbovește vîntul
Spre a mă pierde prin urechea surdă a unei călugărițe
Fiică a fulgerului
Iese din cap
Cu un șirag de săruturi
Răsucite în jurul gîtului
Iar părul strălucitor
Ca un sat arzînd

Pe unde ea se plimbă cîntînd
Printre flăcările
Răspîndind groază
Face un pas înainte
și orașele toate
își iau zborul
învîrtindu-se ca un stol
de păsări speriate
Face alt pas înapoi
Și pădurile adormite
Între sînii ei
Se înfioară în fața nebănuitelor căderi de zăpadă
Își deschide sînii
Arătîndu-și inima
O minge de flăcări dansînd
Își deschide ochii
Arătîndu-ți
Două mări fără adînc
De unde
conduce parada
morților prin somnul tău
Își deschide mîinile
Arătîndu-te
orașelor putrezind printre
coastele stelelor îndepărtate
Îți deschide ochii
cu un sărut fulgerător
amestecat cu durere
și mireasmă de roze
lăsîndu-te în somn fără cap

Prezentare și traduceri: Olimpia IACOB
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Marius CHELARU
„Istoria literaturii albaneze în limba română este o
completare a unui gol în domeniul albanologiei în spațiul
cultural românesc, pentru că a lipsit, de peste 100 de ani, un
asemenea demers, de când Nicolae Iorga a scris despre
această literatură, în încercarea sa a de a vorbi despre
națiunea albaneză și despre spiritualitatea acesteia. O asemenea carte are o importanță aparte și din faptul că, în mare
măsură, literatura albaneză are legături cu România.”
Luan Topciu

Până acum am publicat, cu precădere în
„Convorbiri literare”, „Poezia” și „Hyperion”, dar nu
numai, mai bine de o sută de articole, eseuri, texte critice, interviuri cu/ despre autori de limbă albaneză,
despre literatura albaneză, legăturile cu literatura
română ș.a.. Parte dintre acestea se refereau la Luan
Topciu (diplomat, scriitor, traducător, critic literar și
de artă; a absolvit studiile doctorale cu teza
Sentimentul dorului în literatura cultă şi populară
română şi albaneză”, în anul 2000) și cărțile sale1, așa
că, și astfel, este un nume cunoscut cititorilor noștri2.
Adesea am remarcat, și nu doar legat de literatura
albaneză, ci a mai tuturor popoarelor vecine,
puținătatea, dacă nu, adesea, lipsa informațiilor accesibile marelui public despre acestea. Cum, de altfel, la
fel se întâmplă cu informațiile despre literatura română, din ce am constatat și din discuțiile cu scriitori, nu
doar în țările amintite mai sus. Poate în primul rând
din acest motiv consider o realizare apariția acestui
volum amplu alcătuit de Luan Topciu. Apoi, dincolo
de știutele și des amintitele legături dintre literatura
albaneză, prin reprezentanți de seamă ai acesteia, și
România, nu trebuie uitat că aceasta, deși „conține elemente ale literaturii balcanice, înregistrând diferite
influențe”, a dat nume de referință nu doar pe plan
național.
În mai multe convorbiri cu scriitori importanți ai
literaturii contemporane am discutat despre problema
traducerilor din albaneză în limbi de circulație și a fost
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interesant să constat argumentele acestora privitoare la
cauzele care au dus la numărul relativ mic al cărților
traduse, al autorilor care răzbat pe piața străină3. Și
Luan Topciu vorbește despre aceste subiect, și comparativ cu țările vecine, dar și în context mai larg, european. Pe de altă parte, amintește și de specificul culturii/ literaturii albaneze, „cu trăsături unice în cultura
europeană”, nefiind vorba de „școli, curente, direcții
sau grupări de scriitori”, ci de una „în linii mari rurală”, orașele, „în sensul modern al cuvântului, luând
naștere mai târziu”. În opinia sa, dacă literaturile occidentale s-au „dezvoltat în jurul catedralelor și mânăstirilor catolice și protestante, în jurul familiilor regale”, „cultura balcanică a fost modernizată prin imitarea
și adaptarea modurilor de viață și a culturii vest-europene de către elitele acestor țări”. Astfel, în esență,
„literatura albaneză este mai ales literatura indivizilor
solitari” care, adesea, nu au comunicat, ba nici nu au
știut ades unul de altul. Mai mult, literatura albaneză
nu a fost și nici azi nu este scrisă numai pe teritoriul
Albaniei. Putem aminti autorii din comunitatea albaneză din București, începând cu autorul versurilor
imnului Albaniei (Imnul steagului/ Hymni i Flamurit),
Asdreni, cunoscător al limbii române, al României,
care păstra în biblioteca sa la loc de prim raft poezia
lui Eminescu, apoi Lasgush Poradeci, Mitrush Kuteli4,
ca să nu mai vorbim de cei din zilele noastre, între care
Baki Ymeri, Ardian-Christian Kyçyku, Luan Topciu,
Renata Topciu-Melonashi ș.a., Sau, mai recent, pe
Ismail Kadare, care trăiește la Paris. Și autorul îl citează pe Iorga, cel care spunea că „avem de-a face cu o
literatură puțină, rară, capricioasă, apărând întâmplător într-un loc sau altul”, menționând și că l albanezi
„nu avem de-a face (...) cu o conștiință națională
întreagă”, dat fiind că e un popor „împărțit în trei religii și două dialecte deosebite”, trăind în regiuni care
comunică greu5. Apoi, nu trebuie uitată, pentru perioada comunistă, izolarea în care au trăit albanezii.
Și așa fiind, Luan Topciu face radiografia unei lite161

raturi interesante, cu momente aparte, și care nu săracă, cum ar părea din cele spuse mai sus, fapt pe care îl
putem constata și din structura cărții. Abordează o
metodologie și un mod de lucru în concordanță cu
maniera în care vorbește în paginile de început, trecând în revistă (comparativ cu viziunea proprie despre
un astfel de demers) și alte Istorii ale literaturii albaneze apărute în Albania. În afara Albaniei aceasta este
a doua (prima fiind a lui Robert Elsie, pe care, de altfel, o și are în vedere și Luan Topciu).
Astfel (după Argument și De ce o istoria a literaturii albaneze), sunt capitolele 1. Cronică, 2.
Imagologie istorică, 3. Literatura veche albaneză
(secolele XIV-XVI), 5. Literatura cu caracter oriental,
5. Literatura albanezilor din Italia, 6. Literatura
Renașterii Naționale Albaneze, 7. Literatura albaneză
după înfăptuirea independenței. Literatura interbelică,
8. Alți scriitori din perioada interbelică, 9. Scriitorii
albanezi din București, 10. Literatura albaneză postbelică (1944-1990), 11. Literatura albaneză din Kosovo,
12. Literatura albaneză după 1990, 13. Literatura arbëreshă de astăzi, 14. Dramaturgia albaneză de azi, 15
Cronologia literaturii albaneze, Index și Despre autor.
Este o lucrare amplă, în care sunt abordate foarte
multe aspecte ale evoluției în timp a literaturii albaneze, despre care putem vorbi din multiple perspective:
periodizare, modul în care „apropie”, în capitolul
Imagologie istorică diverse nume ale literaturii/ artei
universale de Albania (Lord Byron, Edward Lear ș.a.),
localizarea scriitorilor analizați și modul în care au
fost/ sunt parte a literaturii albaneze, deși trăiesc în
alte spații geografice/ culturale, felul în care au scris
relativ la limba albaneză. De pildă scriitorii albanezi
din România. Ori, dintr-un alt punct de vedere, literatura albaneză cu caracter oriental, pe care am studiato personal înainte vreme, publicând în mai multe
locuri, în timp, despre asta (în „Convorbiri literare”6,
apoi și într-un volum apărut în 1920, Albanii pe hărțile
inimii, pornind și de la „cazul” Naim Frashëri, în
„paralel”, din anumite puncte de vedere, cu georgianul
Besarion Zakarias Gabaşvili, cunoscut după pseudonimul Besiki (Tblisi, 1750 – 25 ianuarie 1791, Iaşi).
Este dificil de scris despre o carte atât de amplă, cu
o tematică/ cuprindere pe măsură, în câteva rânduri.
Astfel că, de data aceasta, pentru că am scris mai des
pe această temă în „Convorbiri literare” și „Poezia”,
doar amintesc pe cei mai cunoscuţi „scriitori albanezi
bucureşteni” (cum îi numește și Luan Topciu în convorbirea amintită) din secolul XIX, Asdreni, Lasgush
Poradeci (1899-1987), considerat poate cel mai impor-
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tant poet al Albaniei moderne, student la Belle-Arte şi
Teologie în Bucureşti şi doctorand la Viena cu o teză
despre Eminescu7, Kutelli, cel mai important prozator
al literaturii albaneze contemporane, traducător al lui
Eminescu.
Însă mă opresc și aici cale de câteva rânduri la
această literatură aparte, îndeobște nu foarte cunoscută, așa-numită „a perioadei Bejtexhinji”, care relevă o
latură interesantă, deși nu de mare întindere nici în
timp, nici ca număr de scriitori/ opere, cu aspecte
publicate de mine anterior, abordate acum și de Luan
Topciu.
Naim Frashëri era de loc din Frashër (în care s-a
născut Nasibi Tahir Babai/ Tahir Skënderasi, m. 1835,
considerat un sfânt al ordinului albanez Bektaşî, dar şi
reprezentant dintru începuturi al perioadei
Bejtexhinji), sat în care a fost înfiinţată o şcoală primară mixtă, în 1893, subvenţionată de statul român
până în 1915. Adept al ordinului Bektaşi (a scris, de
altfel, şi o carte, Fletore e Bektashinjet/ Carnetul/
Caietul Bektaşi, publicată la Bucureşti – iată și un alt
tip de conexiune între România și literatura albaneză , în 1896), influenţat în tehnica sa de mari poeţi ai
lumii persane ca Attar şi Saadi, a debutat în persană (a
scris şi gazeluri, ode/ qaside)8, limbă pe care o cunoştea, ca şi turca, araba şi greaca ş.a.. A tradus întâi în
turcă prima parte a Iliadei, publicată în 1886, la
Constantinopol, Iliada. Este primul care a tradus-o în
albaneză.
Idei legate de acest ordin se regăsesc şi în alte
opere ale sale. În Albania, între secolele al XIV-lea şi
începutul celui de-al XIX-lea se folosea şi scrierea
turcă otomană-arabă-persană numită Elifbaja – ultima
versiune a acestei Elifbaja shqip fiind creată de
Rexhep Voka, 1847-1917, poet al literaturii
Bejtexhinj, dar şi al mişcării naţionale. Acestea se văd,
de pildă, în volumul de poeme Luletë e verësë/ Florile
primăverii, Bucureşti, 1890, unde sunt vizibile şi
influenţe ale marilor poeţi persani. A fost, s-a spus, şi
ultimul poet din Balcani care a scris în persană9, însă
operele în albaneză cele mai cunoscute le-a publicat în
România, la Bucureşti, începând cu 1886.
În Albania de azi, prin secolul al XVIII-lea, pierzându-şi treptat influenţa în secolul al XIX-lea, s-a
manifestat literatura tip „bejtexhinj” (din limba turcă,
pe filieră arabă/ persană, de la beyte10, prin extensie
„poem”). Robert Elsie – în Albanian literature, an
overview of its history and development, în
„Österreichische Osthefte”, Viena, 45, 1-2, 2003, p.
243-276 – o numeşte „literatura musulmană”. Autorii
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acestei literaturi, care scriau în elifba (folosind, alfabetul arab, şi cuvinte persane, turceşti, arabe), ca şi adepţii bektaşi aveau tradiţie în ce priveşte poezia acelor
aşik, cântecele lor numindu-se nefes (respiraţii, ca
esenţă a spiritului), acompaniindu-se la bağlama (gen
de lăută), bender (tobă), kemence (tip de liră) ş.a., spre
final preponderent religioasă.
A fost o perioadă în care au scris autori ca Nezim
Frakulla (cca. 1680-1760), cunoscut şi ca Nezim
Berati sau Ibrahim Nezimi, Hasan Zyko Kamberi, al
cărui poem satiric Paraja/ Banii a circulat şi a fost
„folosit” şi în perioada comunistă, apoi Muhamet
Kyçyku (1784-1844), considerat un autor „de tranziţie” către perioada/ poeţii Renaşterii albaneze
(Rilindja) din a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
sau fraţii Dalip Frashëri, un lider Bektaşî din satul
Frashër, Shahin Bey Frashëri, tot Bektashi, ambii
având scrieri epice după model persan.
Sunt doar câteva gânduri la o primă trecere peste
aceste pagini. Probabil voi mai reveni și cu alte ocazii
la această Istorie a literaturii albaneze de la origini
până astăzi a lui Luan Topciu, dar am dorit să semnalez în „Convorbiri literare” cât mai repede după
apariție acest volum care, așa cum spune autorul lui,
„este o completare a unui gol în domeniul albanologiei
în spațiul cultural românesc”. Și, nu în ultimul rând,
notăm că a fost scris pentru români, în limba română.
Note:
1. Pe cele mai multe, inclusiv traducerile sale, le-am
semnalat în reviste din țară, dar și de peste hotare; astfel, de
pildă, Paradigmele dorului” privite ca o punte între culturile română şi albaneză, în „Convorbiri literare” și
„Lumină lină”, New York, în nr. 3, 2004.
2. Recent, în revista „Poezia”, numărul de vară 2021,
am publicat o cuprinzătoare convorbire cu Luan Topciu,
anticipând, în unele secvențe, și articolul despre această
istorie.
3. În convorbirile cu Luan Topciu, Visar Zhiti, Agim
Isaku, apărute în revistele „Convorbiri literare” și „Poezia”
ș.a.
4. Mitrush Kutelli/ Dhimitër Pasko/ Dimitrie Pascu,
scriitor care trăit/ a scris în România, născut la Pogradec, la
13 septembrie 1907. Este un nume de seamă al diasporei
albaneze din România. Dinainte de a veni la noi a fost la o
şcoală în limba română. La Bucureşti a absolvit Facultatea
de Ştiinţe Economice, în 1934, cu o lucrare de licenţă de
interes, atunci şi acum: „Sistemele bancare din Balcani”.
5. Nicolae Iorga, Albania și România, lecție de deschidere ținută la București, la Institutul pentru Studiul Europei
sud-estice în ziua de 31 ianuarie 1915, publicată în același
an la „Neamul românesc”.

6. În martie 2019, apoi, o versiune mai amplă, în
„Hyperion”, numărul 4-5-6/ 2019 (300-301-302), la
Botoșani. Textul respectiv a constituit materialul de bază
pentru conferinţa pe care am susţinut-o în 14 octombrie
2019, la manifestarea de comemorare a 120 de ani de la
naşterea lui Lasgush Poradeci, la Biblioteca Metropolitană
din Bucureşti, organizată de Asociaţia Liga Albanezilor din
România.
7. Eqrem Çabej scria (Mbi poezinë e Lasgush Poradeci,
în Studime juhësore, p. 87, citat de L. Topciu, Paradigmele
dorului…, p. 104) despre Poradeci: „E cel mai profund
poet în limba albaneză; dacă acest lucru n-a fost observat
până acum, motivul este că…, prin cuvinte şi forme verbale
foarte simple şi deseori populare, reuşeşte să se concentreze atât de mult, încât poate scoate la lumină cele mai profunde gânduri, sentimentele cele mai labirintice, ideile cele
mai înălţătoare”.
8. Nu de mult am publicat în revista „Poezia” o convorbire cu poetul, scriitorul şi criticul iranian Alireza Ghazveh,
fost ataşat cultural la ambasadele Iranului din Tadjikistan şi
India, şef la „Consiliului Poetic” al Ministerului Culturii
din Iran, membru al PEN clubului iranian ş.a. care îl cita pe
„Na’im Frasheri” între autorii care au scris în persană.
9. A scris, cu totul, 22 de opere: una în persană, patru
în turcă, două în greacă şi 15 în albaneză. Aceste opere le
enumeră şi descrie, pe scurt, şi Robert Elsie, în Albanian
Literature. A short history, I.B. Tauris, Londra, 2005, p. 67
şi urm.
10. Bayt/ beyt: în poezia turcă/ arabă/ persană însemna
un vers/ cuplet alcătuit din două părţi aproximativ egale,
numite (mesrā).

Luan Topciu, Istoria literaturii albaneze de la
origini până astăzi, Editura Asdreni, Craiova, 2021,
862 p.
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ACTUALITATEA FRANCEZÃ

Simona MODREANU
Deși îi știm pe francezi mari amatori de
călătorii în jurul propriului buric și de privit pe
gaura cheii (sub propria plapumă, de preferință),
tot a venit ca o surpriză acordarea, în 2020, a
Premiului Médicis Essai ultimului și la fel de
gre(oi)ului tom șase din ciclul autobiografic
Lupta mea (cu evidentă și nu foarte rafinată aluzie la lucrarea de căpătâi a lui Hitler, în analiza
căreia se și lansează, de altfel), al scriitorului norvegian Karl Ove Knausgård, intitulat Sfârșit, apărut în traducere franceză la editura pariziană
Denoël. Ori, s-a ițit repede gândul cinic, poate
tocmai de aceea. Poate că premiul vine să încununeze tocmai decizia autorului de a încheia acest
periplu sufocant. Și totuși, ca de fiecare dată,
lucrurile sunt infinit mai complicate și comportă
o sumă de nuanțe reprezentative pentru epoca
noastră.
Mai întâi, indiscutabil, Knausgård este un
adevărat fenomen scandinav – un „Proust norvegian”, cum îl numește în răspăr acidul critic
Pierre Assouline – și nu doar scandinav și nu doar
literar, ci social de-a dreptul. Dar, dacă și Bob
Dylan a primit Nobelul pentru literatură, putem
considera că în societatea noastră postmodernă în
care granițele dintre genuri (orice fel de genuri!)
mai există doar ca relicvă a unei lumi apuse și ca
referințe derizorii, nu mai e chiar e mirare că
autorul norvegian trăitor în Suedia a devenit o
vedetă mondială. Să-i acordăm însă măcar două
circumstanțe atenuante – Knausgård este un scriitor autentic, a demonstrat-o în primele sale volume, care au primit și ele numeroase premii, e
drept, mai mult scandinave; apoi, dacă a întreprins această saga familială cu gând de răzbunare
naivă, nu și-a imaginat nicicum că rufele perso164

nale vor ajunge să fie studiate și comentate de la
un capăt la altul al globului și, mai ales, că va
face atâta rău celor apropiați. În acest ultim
volum, Sfârșit, se întoarce critic asupra operei
sale, îndeosebi asupra primelor două volume din
ciclu, și își analizează cu luciditate necruțătoare
derapajele inițiale. Pe care le consideră, totuși,
necesare și salutare pentru propria-i sănătate
mentală, dar care au zguduit din temelii pudibonda societate nordică, în care multe sunt permise
sau chiar obligatorii – precum sacrosancta egalitate între bărbați și femei –, dar nu și scrutarea
complezentă a sinelui.
Mai curios însă, rămânând încă puțin în zona
unei perspective ce ține mai curând de sociologia
literaturii, este faptul că, periodic, universul cultural își creează niște breșe paradoxale, greu de
înțeles fără o foarte largă contextualizare și fără
apelul la tot soiul de discipline complementare,
un studiu care, desigur, nu-și are rostul și locul
aici. Să spunem doar că, deși colosala autobiografie a lui Knausgård însumează circa 6000 de
pagini, iar contemporanii noștri se plâng constant
de lipsă de timp și chef pentru lectură, notorietatea internațională, explozivă și năucitoare, nu iau adus-o piesele de literatură autentică (precum
La capătul lumii, clasat de revista Lire ca cea mai
bună carte a anului 2017), sau ciclul
Anotimpurilor, ci această gigantică desfășurare a
vieții intime – și nu doar a sa, ci și a familiei și
apropiaților –, în care doar o vizită la supermarket, de pildă, ocupă vreo douăzeci de pagini! Și
parcă nu e dramatismul cinematografic al descrierii unui Monoprix din Procesul-verbal al lui
J.G.M. Le Clézio… Așadar, după propriile-i mărturisiri, sătul să mai gândească, ba chiar interziCONVORBIRI LITERARE

cându-și orice reflecție (până în acest ultim
volum cel puțin), norvegianul scrie și iar scrie,
impenitent, și ajunge bestseller mondial, cu emisiuni literare întregi care-i sunt dedicate, cu intelectuali serioși discutându-i scrierile și cu un
public tot mai larg.
Un public cucerit de nimicurile unei existențe
obișnuite, căci autorului nu-i scapă nici un detaliu, de la copilăria sa norvegiană în anii 1970, pe
lângă un tată alcoolic și tiranic (eliberarea psihologică de acesta fiind pretextul declanșator al
autobiografiei-fluviu), de la apele cenușii ale golfului Ubekilen și teama sa de ondinele care prind
copiii și îi trag la fund, de la moartea brutală a
tatălui, cu stăruitoare descrieri ale sângelui și
excrementelor care-l înconjurau, sau a culorii
galbene a cadavrului acestuia și a „hoardelor de
bacterii” pe care și le imagina înăuntrul lui, până
la obsesiile erotice adolescentine, concretizate în
„slipii lipicioși”, bipolaritatea soției și gustul
metalic al sângelui pe burta ei de proaspătă lăuză,
apoi la plimbările cu căruciorul, schimbatul scutecelor, cumpărăturile, țigările fumate, litrii de
cafea consumați sau cârnații pentru masa de
seară… până la propriile infidelități, despre care
de-acum-fosta soție, Linda, a aflat, odată cu tot
mapamondul, din volumele publicate, ceea ce a
aruncat-o într-o profundă depresie și a condus-o
într-un spital psihiatric etc. Primii patruzeci de
ani din viața sa sunt acoperiți de aceste tomuri,
publicate în ritm amețitor, între 2009 și 2011,
saga încheindu-se cu acest al șaselea și ultim op,
în care pare a se fi trezit, în sfârșit, dintr-o lungă
și răvășitoare incontinență.
După propriile-i mărturisiri, declicul acestui
demers l-a reprezentat drama familială: „de ani
buni, voiam să scriu despre moartea tatălui meu.
Am încercat în fel și chip. Nimic nu funcționa. E
ca și cum nu credeam că se petrecuse. Și apoi, am
început să scriu ceva cu totul diferit, un fel de
confesiune, în care spuneam toate secretele pe
care nu le povestisem niciodată. A fost ca și cum
s-ar fi descătușat o energie. Am început să scriu
foarte repede.” Și pentru a izbuti să meargă până
la capăt, Knausgård și-a propus să-și abandoneze
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toate ideile literare și să se focalizeze pe un realism strict, alegere pe care o justifică afirmând,
într-un interviu, că „exact acesta a fost punctul de
plecare al romanului: voiam să înfățișez cotidianul, tot ceea ce, în mod obișnuit, nu este literar.
În felul acesta, cartea încearcă să exorcizeze
lumea reală”.
Stăm și ne minunăm de așa o polarizare a opiniei publice. Pe de o parte, cârcotașii de francezi
elitiști consideră, tot prin pana lui Pierre
Assouline, că acest naturalism zolian se exprimă
pe deasupra și într-o „frază lungă, digresivă,
clișeistică, detaliată, enumerativă, hiperrealistă,
concepută în logica inventarului”, pe scurt, de
„un plictis lipsit de orice calitate” (deși Franța
cititoare nu a scăpat nici ea de tsunami-ul împătimirii colective). Pe de altă parte, o revistă serioasă precum The Guardian califică această autobiografie drept „întreprinderea literară cea mai
importantă a vremii noastre”, considerând-o ca
una dintre cele mai fascinante din literatura contemporană, iar și mai sobrul Financial Times
scria, la apariția ultimului volum, că „Este greu
sa nu fii impresionat de fluența și erudiția sa, pe
măsură ce Knausgård își croiește drum prin istorie, filosofie, literatură și artele vizuale.”
E drept că cele șase volume autobiografice –
care, de altfel, nu urmăresc cronologia reală – nu
seamănă întru totul, nu pot fi cântărite cu aceeași
unitate de măsură. Primul (Moartea unui tată)
este cu deosebire visceral și trivial, la limita lehamitei, în vreme ce al cincilea tom (Mai sunt și zile
cu ploaie) descrie anii săi de studii la Academia
din Bergen și ambițiile sale devoratoare de scriitor în devenire - reușind niște remarcabile analize
literare, de o rară finețe, ale Bibliei, ale joycianului Ulysse, sau ale poemelor lui Paul Celan –, dar
și iubirile fulgerătoare, deziluziile sau a
neliniștile sale crescânde.
Al șaselea volum, Sfârșit, nu evită nicicum
autocritica, Knausgård dovedindu-se un scriitor
incomod nu doar pentru ceilalți, ci și pentru el
însuși. Reculul îi permite o privire teoretică, dar
și etică asupra acestei aventuri autoficționale,
neocolind nici tevatura mediatică declanșată în
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Norvegia în jurul apariției primului volum, scandal în care a fost implicată întreaga familie, dar
mai ales unchiul Gunnar, fratele tatălui său, care
a considerat textul o sumă de minciuni și un „viol
literar”, încercând să împiedice publicarea sa, ca
și întreaga presă norvegiană, care s-a lansat întro căutare frenetică a „personajelor” din carte,
pentru a afla adevărul „lor”, și în dezbateri despre
moralitatea proiectului. A fost, cu certitudine, o
experiență traumatică pentru apropiații săi, lucru
de care Knausgård pare să fi devenit conștient,
admițând că a încălcat cu bună știință convențiile
literare tradiționale între scriitor și cititori: „În ce
privește acest pact necesar, cărțile mele, care au
provocat atâta scandal și indignare, l-au încălcat. Le-am scris pentru că imperativul romanesc
nu-mi ajungea, voiam să merg mai departe, să
mă constrâng la imperativul realității”, scrie el în
acest tom final. În fond, a dorit ștergerea barierelor dintre ficțiune și realitate, dintre sfera privată
și cea publică, dintre „eul” auctorial și „eul” biografic, împingând la maximum experiența mărturisirii celor mai ascunse și delicate gânduri, asumându-și consecințele tuturor acestor transgresiuni sociale și imaginare. Consecințe care, așa
cum am văzut, nu au întârziat să apară, iar pentru
soția sa, Linda, au fost chiar dramatice.
Justificarea lui supremă a fost mereu aceea a
autenticității, a punerii între paranteze a „eului”
social și disimulator pe durata scrisului pentru ași regăsi „eul” liber și neîngrădit între paginile
cărții. Pentru că, susține el, are datoria de a spune
totul. Literatura în forma ei cea mai înaltă (?) de
eludare a moralității și responsabilității în numele
adevărului. Și ca o culme a culpabilității, descrisă
și ea în cele mai mici amănunte, apare sentimentul de rușine trăit de autor în vreme ce, în camera
de alături, Linda zăcea la pat, prăbușită în urma
revelațiilor citite în cărțile soțului ei…
Desigur, odată cu trecerea anilor, Knausgård a
văzut tot mai clar amploarea răului făcut în jurul
său, ba chiar a început să se teamă de reacția
copiilor lui când îi vor citi dezvăluirile, deși,
speră că-l vor înțelege și, oricum, știe că nu mai
poate da înapoi, trebuie să trăiască cu realitatea

pe care singur și-a construit-o.
Talent indiscutabil, spirit ascuțit de
observație, cultură vastă, succes imens, într-un
taler al balanței, iar în celălalt taler, câteva vieți
distruse sau strâmbate definitiv, o țară, cea natală,
în care nu mai e binevenit, îndoieli etice și estetice multiple. Ce va rămâne peste ani? Apropiații
vor pieri, țara natală va uita, o legendă se va
naște. Oare chiar merita? Dacă ipocrizia socială
ne este necesară, știm prea bine, pentru a
supraviețui și a ne tolera reciproc, de ce saltul
într-un gen literar străveziu ar face lucrurile mai
suportabile? Cine ar putea duce povara adevărului deplin, rostit în fiecare clipă? Unul dintre
nenumăratele roluri ale ficțiunii e și acela de a ne
face respirabili pentru noi înșine într-o transfigurare salutară. Și atunci, care să fie mesajul transmis de juriul premiului Médicis Essai, prin acordarea acestei distincții, care nici măcar nu încoronează o operă apărută în anul respectiv? Iar dacă
jurații o consideră într-adevăr emblematică pentru epoca pe care o trăim și pentru raportarea
scriitorului la ficțiune și la cititori, atunci problema devine și mai greu de deslușit. Sau mai tulburătoare…

ACTUALITATEA FRANCEZÃ
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ANTICHITÃÞI ACTUALE

Ioana COSTA
Într-o lume ideală (iluzorie? poate pentru
prezentul nostru, diferit de trecut...), pietrele
miliare ale literaturii universale jalonează anii de
şcoală. Sînt prime întîlniri, obligatorii, la care
revenim o viaţă întreagă, ca la nişte prieteni statornici, în stare să ne entuziasmeze şi să ne surprindă mereu. O primă întîlnire ratată poate fi
recuperată la anii maturităţii, atunci cînd decidem să ne întregim.
Divina comedie este, fără doar şi poate, o
asemenea piatră miliară. Dificil de atins, de jurîmprejurul său, cerînd reveniri, iar şi iară, ca
obligaţie culturală şi, mai ales, ca bucurie perpetuă, gustată în porţii mici, savurată, formatoare.
„Dante per bambini (e per genitori curiosi)” ne
este acum şi nouă la îndemînă, într-o carte ilustrată irezistibil de Mihail Coşuleţu. Volumul
arată chiar aşa, ca o carte pentru copii, în culori
atrăgătoare, cu litere potrivite, într-un format
deschis puterilor tinere (o sută de pagini nu sperie, dimpotrivă). Corina Anton a reuşit să traducă în limba celor mici („8+”) călătoria fantastică
în Infern, Purgatoriu şi Paradis, transformîndul pe Dante într-un personaj familiar, care, deşi a
trăit cu mai bine de şapte secole în urmă, rămîne
la capătul unei punţi uşor de trecut, în spaţiu şi
timp. Pagina de deschidere conţine dedicaţiile,
emoţionante, dezvăluind cumva acel punctum
movens care generează o carte: „Pentru Victor,
Alexandru şi Alice, cu speranţa că vor iubi cărţile la fel de mult ca mama lor. C.A. Picturile şi
desenele din această carte îi sunt dedicate fiului
meu, Aron. M.C.”. Acest public prim se multiplică acum infinit, cu copii care se înfrăţesc prin
lectură şi cărora, fără greş, li se vor adăuga adulţii – gata să revină la o scriere esenţială sau,

poate nu arareori, să se apropie pentru prima
dată de ea.
Mărturisesc că am citit această carte cu o
încîntare neumbrită: nicio stridenţă (şi, vai, cît
de lesne pot şchiopăta adulţii cînd le vorbesc
copiilor, pierzînd drumul drept al firescului lingvistic...), nicio trădare. Este o imersiune vioaie
în lumea dantescă şi, nu mai puţin, în antichitatea pe care ea o continuă şi o include.
Dante, Divina comedie povestită pentru copii de Corina
Anton, ilustraţii de Mihail Coşuleţu, Humanitas Junior,
2021.
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ARTE

Alexandra CHERCIU
În anii 2014-2015 eram doctorandă la Sorbona,
având ca temă de cercetare Ioana d’Arc în muzica
modernă şi contemporană europeană. Şi cum în opera
pe care o dedicasem eroinei franceze folosisem drept
una dintre surse textul piesei Sfânta Ioana de Bernard
Shaw, în traducerea franţuzească a soţilor Henriette şi
Augustin Hamon1, am avut curiozitatea de a răsfoi
presa franceză de epocă, conservată în arhivele
Bibliotecii naţionale a Franţei, precum şi corespondenţa dintre dramaturgul irlandez şi Hamon2. Ceea ce
am găsit este demn de a fi înregistrat, iată şi motivul
redactării acestui articol.
Bernard Shaw (1856-1950) era deja un autor
cunoscut în Anglia anilor 1885, devenind faimos pe
plan internaţional în 1894, o dată cu piesa Arms and
the Man3. Totuşi, în Franţa nu a fost bine primit:
pătura conservatoare îi reproşa apartenenţa la ideile
anarhiste, impresarii aveau de furcă cu pretenţiile
sale financiare „à l’américaine”, iar regizorii îl considerau ne-comercial şi dificil de pus în scenă, din
cauza formei pe care o cultiva, statică, amplă, cu
numeroase monologuri. Într-un cuvânt, Shaw era un
„challenge”: făcea teatru de idei, nu teatru de acţiune, teatru pentru intelectuali, nu pentru amatorii de
subiecte de bulevard. În plus, piesele sale nu erau
suficient cunoscute: tipărirea în foiletoane nu era
întotdeauna uşor de realizat, Shaw tratând la sânge
problema financiară cu editorii, nu atât pentru remuneraţia în sine, cât pentru „prestige”. Iar tipărirea
integrală a câte unei piese era rezervată strict pentru
uzul teatrelor care urmau să o pună în scenă. Faptul
nu se întâmpla doar la Paris, ci peste tot, aceasta fiind
maniera de lucru a autorului. Shaw testa validitatea
unei piese direct pe scenă. El obişnuia să facă corecturi în timpul repetiţiilor şi dorea să vadă mai întâi ce
efect produce piesa la premieră: dacă făcea senzaţie,
pariul era câştigat.
Piesa Saint Joan a fost scrisă în1923. Deja din
1921, Shaw îşi manifesta dorinţa de a o scrie, visând
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la o comandă din partea Comediei Franceze4.
Premiera mondială s-a datorat companiei NewYork Theatre Guild şi a avut loc la Teatrul Garrick
din acelaşi oraş, în luna decembrie a aceluiaşi an, cu
Winifred Lenihan în rolul principal. Ecourile puternice în presa franceză nu au întârziat să apară, declanşând un adevărat duel intelectual, nu lipsit, după cum
vom vedea, de maliţiozitate. Evident, impresiile nu
puteau fi neutre în ţara de origine a eroinei noastre,
foarte sensibilă şi exigentă cu descrierea unui subiect
care o privea în mod direct.
Dar înainte de a purcede la subiectul propriu-zis
al articolului, este necesar să fac un rezumat al piesei.
Aceasta e compusă din şase scene şi un epilog.
Scena I se petrece în 1429, în Lorena, regiunea de
baştină a eroinei, mai precis la castelul de la
Vaucouleurs, unde era plasată garnizoana căpitanului
Robert de Baudricourt. De acolo va pleca Ioana către
Chinon, la curtea nefericitului rege Carol al VII-lea,
fiu devenit ilegitim prin tratatul de la Troyes (1420),
care transferase în mod abuziv puterea regatului lui
Carol al VI-lea în mâinile ducelui de Burgundia.
Talentul de care ea dă dovadă în a-i învinge lui
Baudricourt scepticismul este cu totul remarcabil.
„Impertinenţa”sa, în acelaşi timp copilărească şi amicală atunci când vorbeşte de vocile celeste care i-au
dat misiunea de a salva regatul, este dezarmantă.
La Chinon (scena II), Ioana îl recunoaşte pe rege,
care se ascunsese în mulţime, pentru a o testa. Înainte
de sosirea ei, asistăm la neînţelegerile dintre curteni
şi rege, la dispreţul acestora faţă de un rege fricos şi
fără autoritate, care le datora bani, cheltuiţi în mare
parte pe toaletele pline de fast ale reginei. Ioana reuşeşte şi aici imposibilul: regele cedează şi îi oferă
comanda armatei.
Scena III are loc la Orléans, unde Ioana îl cunoaşte pe contele Jean de Dunois5. Şi aici, şarmul operează, inteligenţa ei militară îl cucereşte pe Dunois, care
i se închină, iar bătălia cu englezii e astfel câştigată.
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În scena a IV-a îi surprindem la taifas pe generalul
englez Warwick şi pe episcopul francez de orientare
anglo-burgundă, Pierre Cauchon. Ei pun la cale prinderea Ioanei, primul, din necesităţi politico-militare,
celălalt, din convingerea că ea este o eretică. Evident,
dialogul dintre cei doi este sclipitor, este unul dintre
cele mai reuşite momente ale piesei! Aici se află şi
punctul ei de greutate, aici se joacă totul.
Scena V (la Reims) ne arată un tablou la fel de
dezolant al reprezentanţilor curţii regale, comentând
evenimentul recent al încoronării6. Vedem acelaşi
rege neputincios, care se plânge de greutatea hainelor
de ceremonie şi de uleiul rânced cu care fusese miruit
de arhiepiscop, un rege care are oroare de război şi
care s-ar mulţumi cu puţinul câştigat. Încăpăţânată în
ideea ei de a lupta până la capăt, dorind să cucerească
Parisul, pe atunci bastion anglo-burgund, Ioana devine agasantă în ochii lor şi ei o abandonează sorţii.
Scena VI se petrece la Rouen. Suntem în toiul
procesului de condamnare a Ioanei. Judecătorii
încearcă să obţină o retractare din parte-i, în privinţa
vocilor şi a misiunii ei. Un moment de slăbiciune
(abjurarea), apoi Ioana se ridică mândră, declarânduse gata de a înfrunta moartea pe rug.
În Epilog, asistăm la reabilitarea Ioanei prin procesul din 1456, comandat de rege, respectiv la canonizarea ei din 1920. Personajele care au condamnat-o
se disculpă, arătându-şi neputinţa de a o fi înţeles şi
oroarea la perspectiva unei reveniri a ei pe pământ.
Quod erat demonstrandum: judecătorii au fost cruzi,
dar oneşti, căci ăsta e rolul instituţiilor în societate:
acela de a se apăra contra individului vizionar, contra
progesului în genere.
Istoria dezbaterilor pro şi contra piesei lui Shaw
debutează cu articolul furtunos al lui Louis Thomas,
jurnalist francez corespondent la New York pentru
revista Comœdia7. Spicuim de aici câteva rânduri:
„Shaw, în piesa sa, insultă pe englezi (este, din partei, o tradiţie irlandeză), pe regi (este un alt obicei deal său, care îl face foarte popular în America: acesta
e fondat pe ignoranţa lui în domeniul istoriei), revelaţia (este dreptul său de ateu din categoria cea mai
vulgară). Şi, în final, el face din Ioana d’Arc o prostuţă, fără profunzime, frumuseţe sau mister.”
Caracterul prea uman al Ioanei lui Shaw, socotit
nedemn de o femeie ridicată la cinstea altarelor cu
abia patru ani în urmă, îl deranjează pe Thomas. El îl
compară cu mişcarea feministă americană din epocă,
cunoscută sub numele de „flappers”. Într-adevăr, în
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viziunea lui Shaw, pe atunci inedită, Ioana este o puştoaică8: ea merge contra curentului, fascinează şi oripilează deopotrivă, dar luptă până obţine ceea ce
doreşte, punându-şi mereu nădejdea în două persoane: în Dumnezeul pe care toată lumea Îl uitase şi în
ea însăşi! Ioana vie nu este o icoană ; legenda a făcut
din ea o icoană, diferenţă pe care Shaw o subliniază
foarte pertinent.
Într-o incomprehensiune totală a mesajului shavian, ca partizan al unei imagerii mistice claudeliene9, Thomas sfârşeşte prin a fi răutăcios: el face din
Shaw „un om prost crescut” care „va încerca în van
să o diminueze [pe Ioana] prin explicaţiile sale prozaice, care arată limitele talentului său.”
Cel care răspunde primul atacului nu este Shaw,
indiferent la critici şi ocupat mereu cu alte treburi, ci
traducătorul său în limba franceză, Augustin
Hamon10.
Figură proeminentă în epocă, Augustin Fréderic
Hamon (1862-1945) nu a fost înregistrat de memoria
istoriei la aceeaşi scală ca ilustrul său contemporan şi
prieten. Intelectual rasat, cu preocupări multiple în
domeniul psihologiei sociale, fiind unul dintre fondatorii acesteia în Franţa, în domeniul istoriei, al economiei politice, fizicii, chimiei şi mecanicii aeriene,
Hamon era un spirit rebel. Destinul face să-l cunoască pe Bernard Shaw la Londra, în cadrul unei reuniuni a Societăţii Fabiene (1894). A avut acelaşi parcurs politic ca Shaw, de la anarhism la socialism şi
comunism. A fost fondatorul jurnalului de extremă
stângă „L’Humanité nouvelle”, a ţinut nenumărate
conferinţe despre psihologia războiului, a militarului
profesionist (expresie care i se datorează), a anarhistului-socialist, precum şi despre teatru. Din 1908,
scrie multe articole şi cărţi importante despre Shaw,
printre care The Technique of Bernard Shaw’s plays
(1912) şi Le Molière du XXe siècle, Bernard Shaw
(1913), aceasta din urmă fiind tradusă în mai multe
limbi. Împreună cu soţia, belgiancă de origine, a tradus în jur de 30 de piese de Bernard Shaw, fiind primul traducător al acestuia în Franţa. Una dintre cele
trei fiice ale sale, Geneviève, se va însoţi cu Jean
Painlevé, cineast specializat în filme documentare,
fiu al celebrului matematician şi om politic Paul
Painlevé.
În articolul cu pricina, Hamon face să ricoşeze
lovitura dată prietenului său, fiind conştient de răul
pe care aceasta îl putea antrena: manipularea opiniei
publice însemna boicotarea interesului producătorilor
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şi regizorilor de teatru pentru piesă, mai cu seamă că
scriitorul şi criticul de teatru Gabriel Boissy, redactor-şef al revistei respective, publicase în favoarea lui
Thomas, fără măcar să fi văzut premiera de la New
York! Cât despre posibilitatea de a propaga valoarea
piesei prin intermediul lecturii, nici o şansă! Ea nu
era încă publicată în limba maternă, iar tipărirea se
făcea, conform obiceiului autorului, pe parcursul pregătirii premierelor şi doar pentru uzul actorilor.
Mânuite cu abilitate, concluziile lui Hamon sunt
următoarele: prin ironia sa fină şi muşcătoare, teatrul
shavian se înrudeşte cu teatrul lui Molière, respectiv
cu teatrul anticilor: „Pentru poetul care scrie comedie, nu există nici erou nici eroină, nici sfânt nici
sfântă, ci doar fiinţe umane în carne şi oase. D-l
Louis Thomas să-i recitească pe Aristofan şi Plaut, îl
va pricepe mai bine pe Bernard Shaw!” Cât priveşte
satira, aceasta nu este utilizată uniform, iar pe Ioana
nu o atinge. Ea este descrisă însă fără fard, ca o fată
inteligentă şi perseverentă în ideile şi întreprinderile
sale. Iar dacă a existat cineva în istoria literară care a
ridiculizat-o cu adevărat, acesta a fost din nefericire
un francez, pe nume Voltaire11.
Articolul lui Hamon declanşează rapid ofensiva
din partea lui Thomas12, care, incapabil de a-şi respecta interlocutorii, face mai mult decât înainte:
„limitele talentului” lui Shaw s-ar datora în mare
parte mediocrei traduceri a lui Hamon! Dar, de ar fi
numai asta! Anarhist, Hamon are puncte comune cu
Shaw. Conform logicii bizare a lui Thomas, asta
explică antipatrotismul lui Hamon de a fi tradus prost
un irlandez (a se citi un englez) în franceză. Ar fi
făcut-o mai bine în eschimosă şi asta în interesul
Franţei, care nu are nevoie să i se spună cum să-şi
onoreze istoria: ea are proprii săi scriitori, Péguy,
Porché, adevăraţi francezi.
Şovinismul lui Thomas umplu paharul. Shaw iese
în sfârşit din mutismul său obişnuit şi îi răspunde
printr-o lungă scrisoare deschisă, plină de forţă şi nu
lipsită, la rându-i, de ironii la adresa gustului francez,
retrograd în materie de teatru13.
În privinţa felului în care a descris-o pe Ioana, el
răspunde onest că a desprăfuit istoria sa de opinii pro
şi contra, pentru a reda personajului autenticitatea:
„Când mă întrebaţi care este opinia mea despre Ioana
d’Arc, trebuie să precizez că, potrivit raportului din
procesul Ioanei şi a reabilitării sale de către
Quicherat14, nu a existat loc pentru vreo părere: faptele sunt prea simple. Toate controversele care s-au
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ridicat cu privire la acest subiect nu sunt decât tentative de a suci şi răsuci faptele, pentru a satisface cutare sau cutare opinie, de partid sau alta. Multă ficţiune
a fost adăugată, care trebuia să facă operaţiunea mai
uşoară şi plauzibilă. Opinia antifeministă a refuzat să
o accepte pe Ioana ca pe un geniu politic şi militar, în
ciuda campaniei sale de pe Loara, a politicii sale care
a dus la încoronare, ce ar fi făcut reputaţia oricărui
aventurier de sex masculin. Anticlericalii şi protestanţii au refuzat să creadă că procesul său a fost cinstit şi execuţia sa inevitabilă. Psihiatrii au încercat să
facă din ea o nebună. Romanticii au insistat pe faptul
că era o eroină de o frumuseţe orbitoare ; numele lui
Shakespeare se leagă de o dramatizare a Ioanei ca
vrăjitoare şi prostituată; Voltaire a făcut din ea o eroină de o extravaganţă licenţioasă şi scandaloasă ;
Schiller a reprezentat-o îndrăgostită de Dunois; iar Dlui Anatole France i s-a făcut milă de ea, de marioneta
care a fost în mâinile soldaţilor şi a preoţilor15. Nimic
nu a mai rămas din ceea ce Ioana fusese cu adevărat
şi este exact ceea ce am făcut eu. Nici un scriitor francez nu a părut capabil să aibă detaşarea necesară şi
poate că este la fel de bine ca acest act de respect,
căci despre asta este vorba, să vină din partea ţării pe
care Ioana a înfrânt-o.»
În vederea difuzării piesei, Hamon îi propune
numeroase tăieturi, pentru a diminua din şoc, dar
Shaw este neînduplecat: acest lucru i se propusese şi
la New York, dar păstrarea nealterată a textului la
premieră s-a dovedit a fi o intuiţie genială: publicul a
fost copleşit!16
Ca o confirmare a succesului epatant înregistrat
de Shaw cu această piesă la New York vine Medalia
de Aur „Jeanne d’Arc”, pe care actriţa Winifred
Lenihan o primeşte din partea ministrului plenipotenţiar al Franţei, Gaston Liebert, cu binecuvântarea
arhiepiscopului de New York, Patrick Hayes. „Ăsta-i
şah-mat pentru A.L. Thomas, hein?”, surâde în barbă
Shaw, cu atât mai mult cu cât unul dintre dedicatarii
acestei medalii fusese papa Pius al XI-lea17, cel care
o întronase pe Ioana d’Arc ca patroană secundară a
Franţei în 1922, primul său an de pontificat!
Hamon trimite imediat ştirea revistei Comoedia,
relatând apoi cu umor lui Shaw reacţia derutată a
redacţiei: „D-l Hamon ne-a comunicat textul original
al post-scriptum-ului lui Bernard Shaw, pe care l-am
tradus chiar noi. Dar, în textul englezesc, se face referire la Pius al XI-lea. Ori se pare că Pius al XI-lea na existat încă. Totuşi, nu am îndrăznit să rectificăm.
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Cu Bernard Shaw, nu se ştie niciodată... „Este suficient de comic? Ignoră numele actualului papă, ori se
pare că Comoedia este un jurnal clerical, regalist,
reacţionar. Cât e de amuzant!”18
Cât despre distincţia în sine, ea este cu atât mai
importantă cu cât Shaw face din Ioana o figură protestantă: ea se prezintă în faţa Bisericii Catolice ca
primind revelaţii particulare, direct de la Dumnezeu,
ceea ce instituţia bisericească tradiţională acceptă cu
mare greutate.
Tot în acest an, Shaw scrie o lungă prefaţă la
piesă, care va fi publicată în Franţa o dată cu piesa, în
volum, de una dintre cele mai puternice edituri pariziene ale momentului, Calmann-Lévy, dar mult după
premiera din aprilie (la finele lunii octombrie 1925).
În sfârşit, după lungi tatonări, care îl exasperaseră pe
Hamon, Shaw acceptase să fie publicat de această
casă, dar deocamdată cu piesa cea mai recentă. Cât
despre tipărirea celor două în foileton, ea se va face
în Revue de Paris, aflată sub controlul editurii
Calmann-Lévy, în mai, respectiv octombrie 1925!
Piesa era aşadar o totală necunoscută în Franţa, suspansul creat de această situaţie şi alimentat de presă
fiind evident în favoarea lui Shaw.
Ani mai târziu, în 1936, tocmai papa Pius va fi
cel care, indirect, va încurca proiectul de film de la
Hollywood19, adresând cinematografiei mondiale, şi
în special celei americane, enciclica Vigilanti Cura,
care încuraja înăsprirea „cruciadei pentru moralitatea
publică”20.
Note:
1. Sainte Jeanne d’Arc, opéra en un acte. Livret et partition d’orchestre, Editura Muzicală, Bucureşti, 2020,
lucrare apărută cu ocazia centenarului canonizării,
www.alexandracherciu.ro/ro/seria-de-autor.
2. Patrick Galliou (ed.), Correspondance G. B. Shaw –
A. Hamon, t. II: «Les années médianes (1914-1925)»,
Brest, Centre de Recherche Bretonne et Celtique,
Université de Bretagne occidentale, 2014.
3. În traducere franţuzească: Le Héros et le soldat (premieră tardivă, în 1921). Cu această piesă începe interesul
publicului şi criticii franceze de teatru pentru opera lui
Shaw.
4. Galliou (ed.), op. cit., p. 224, în scrisoarea către
Hamon din 21 martie.
5. Dunois era bastardul ducelui Louis d’Orléans, fratele
regelui Carol al VI-lea, asasinat de partida burgundă
(1407). În acest fel a început războiul civil, care a agravat
războiul de O Sută de Ani cu englezii, burgunzii aliindu-se
cu aceştia din urmă.
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6. Deşi rege după moartea tatălui, survenită în 1422,
Carol nu era încă încoronat, ori asta valora foarte mult în
mentalitatea colectivă a Evului Mediu. Shaw arată acest
lucru prin gura Ioanei, care îl convinge pe rege încă de la
Chinon de necesitatea îndeplinirii acestui act, nu doar politic, ci şi sacru: tradiţia insista pe faptul că regele este unsul
lui Dumnezeu pe pământ şi are putere dată de sus de a vindeca pe cei atinşi de maladii ale gâtului şi ganglionilor:
după încoronare, avea loc „la cérémonie des écrouelles”.
7. «Une Clownerie déplacée: La «Saint Joan» de
Bernard Shaw au Théâtre Guild de New-York», Comœdia,
13 ianuarie 1924, p. 3, microfilm, BnF.
8. La aceeaşi concluzie vor ajunge francezii mai târziu,
prin dramaturgul Jean Anouilh, în piesa L’Alouette (1953)
şi cineastul Robert Bresson, în filmul Le Procès de Jeanne
d’Arc (1962). Acesta din urmă spunea:
„[...] A mai fost un motiv pentru care personajul Ioanei
d’Arc m-a atras pentru un film: speram să o fac actuală. Ne
înşelăm dacă o vedem pe Ioana ca pe ţărăncuţa pe care
legenda a creat-o. Cred că era foarte elegantă - oamenii din
vremea ei au afirmat-o - şi personal o văd întru totul ca pe
o tânără fată din zilele noastre.” (extras din interviul realizat de Mario Beunat, DVD bonus, MK2, 2008).
9. În articol, Thomas face referire la piesa acestuia
L’Annonce faite à Marie (1912), căci Jeanne d’Arc au
bûcher nu apăruse încă.
10. «Bernard Shaw a-t-il bafoué Jeanne d’Arc?»,
Comœdia, 24 ianuarie 1924, p.3, microfilm, BnF.
11. La Pucelle d’Orléans, poem comico-eroic (1755).
12. À propos de la «Jeanne d’Arc» de Bernard Shaw.
M. Thomas répond à M. Hamon», Comœdia, 22 februarie
1924, microfilm, BnF.
13. «La „Jeanne d’Arc” de Bernard Shaw. Une lettre
originale du dramaturge irlandais», Comœdia, 16 februarie
1924, p. 5-6, microfilm, BnF.
14. Jules Quicherat a fost primul editor al integralei
proceselor de condamnare şi reabilitare: Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc dite la
Pucelle, Paris, Jules Renouard et Cie Librairies, 18411849, t. I-V, www.stejeannedarc.net.
15. Anatole France a scris cartea Vie de Jeanne d’Arc
(1908).
16. Galliou (ed.), op. cit., corespondenţa din 16-27
ianuarie 1924, p. 331, 335-336.
17. Ibid., scrisoare din 24 martie 1924, p. 355.
18. Ibid., scrisoare din 7 aprilie 1924, p. 359.
19. Harry W. Rudman, „Shaw’s Saint Joan and Motion
Picture Censorship”, Penn State University Press, Buletin
(Shaw Society of America), t. 2, nr. 6, septembrie 1958, p.
1-14, https://www.jstor.org/stable/40681563
20. Vigilanti Cura (June 29, 1936) | PIUS XI
(vatican.va), cap. „Promises not carried out”.
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Alex VASILIU
Cei care, în anii 1970-’80 treceau la vremea
dimineții pe strada Cuza Vodă nr. 29 din Iași remarcau
un bărbat înalt, frumos, îndreptându-și alene pașii spre
intrarea în Filarmonică. În aproape toate serile de
vineri, la ora 19:00, bărbatul acela impozant intra pe
scenă cu un mers ceva mai grăbit, cu privirea deja
preocupată de partitura care îl aștepta în fața orchestrei
sau în memorie, îmbrățișa din ochi publicul, se întorcea
rapid spre orchestră, ridica brațele și într-o clipă realitatea se transforma de la primele sunete. De erau melodia doinită din Rapsodia a II-a sau din Preludiul la unison de Enescu, ritmurile arhaice, fruste, menite de
Stravinski baletelor Pasărea de foc, Ritualul primăverii, tablourile din expoziția lui Musorgski, melodia
unduios-sprințară lăsată de Mozart simfoniilor,
tristețea fără margini din Simfonia a VIII-a „neterminată” de Schubert, stampele impresionist-deșarfate din
suitele Daphnis și Chloé de Ravel, stările părelnic triumfale-de un cutremurător dramatism din romanele
simfonice scrise de Șostakovici, giumbușlucurile ori
clipele poetic-filozofice din poemele Till Eulenspiegel,
Moarte și tranfigurație de Richard Strauss– totul devenea sub bagheta lui Ion Baciu univers copleșitor, stază.
Ion Baciu a fost ca un arbore din alte locuri, adaptat
mediului cultural ieșean în care s-a dezvoltat uimitor
de bine, lăsând semințe ce au rodit într-o oază imposibil a mai fi admirată în lipsa vestigiilor moderne – cronici, evocări, documente audio-video. A rămas în timp
al treilea dirijor român, după George Georgescu și
Constantin Silvestri, despre care s-au scris câteva cărți,
inclusiv monografii1. În cazul său trebuie menționate
scrierea cu caracter istoriografic a lui Radu Gheciu
Viața ca o simfonie – Ion Baciu2 și volumele de amintiri publicate de soția sa, Maria Baciu.3
Nu este locul aici pentru reconstituirea fiecărei
etape din existența legendară a dirijorului, dar trebuie
subliniate cele două tipuri de experiență muzicală ce iau spriinit marile succese de la Iași, apoi din lume. Mai
întâi, la fel ca violonistul Ștefan Ruha la Cluj, Baciu a
fost nevoit să-și completeze bursa anemică din timpul
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studenției cântând la contrabas în restaurante din capitală, în diverse orchestre alcătuite din amatori care
aveau în repertoriu piese de divertisment sau de muzică
academică. Divertismentul a fost repede înlocuit cu
genurile academice, cultivate în orchestra Sfatului
Popular, ca dirijor secund al corului Universității. După
absolvirea Conservatorului, activitatea la Filarmonica
din Ploiești (1955-1962) a constituit a doua experiență
muzicală, mult mai diversă, mai amplă. În nou
înființata orchestră și-a încercat „motoarele” cu grija
echilibrului între lucrările accesibile impuse de politica
oficială a timpului, de posibilitățile restrânse ale colectivului simfonic, posibilități aflate în relație directă cu
numărul mic de instrumentiști, nu toți posesori de studii muzicale superioare – și dorința sa de a oferi publicului capodopere simfonice. La fel de importante pentru viitorul conducător de instituții Ion Baciu au fost
talentul, priceperea, spiritul de inițiavă, dăruirea, puterea de muncă dovedite la Ploiești, prin care a rezolvat
multe probleme organizatorice dificile, inerente vremii
și naturii regimului politic din anii evocați.
Venirea lui Ion Baciu la Iași în 1962 a fost altă
înfățișare a echilibrului dintre dorință și ofertă. Situația
extramuzicală fără perspective a orchestrei din Ploiești
(lipsa de locuințe, salarul modest comparativ cu cel din
ansamblurile bucureștene) punea stavilă ambițiilor
dirijorului ce se simțea capabil de mari realizări, iar în
îndepărtatul Iași apăruse posibilitatea angajării ca al
doilea dirijor al Filarmonicii, alături de George Vintilă.
Pentru că susținuse aici câteva concerte și cunoștea
orchestra, Ion Baciu și-a ales locul. Alte două argumente au contat enorm: era evident că într-un viitor
apropiat instrumentiștii ansamblului simfonic, mulți cu
dublă experiență ca profesori și membri ai colectivului
muzical, urmau să iasă la pensie, visul alcătuirii
orchestrei tinere urmând să devină realitate peste puțin
timp. Foarte important, Ion Baciu a venit la Iași după
doi ani de la reînființarea Conservatorului „George
Enescu” (1960), al cărui rector, Achim Stoia, a fost
obsedat de atragerea ca profesori a celor mai valoroși
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muzicieni din tânăra generație. I s-a acordat mai întâi
cursul Muzică de cameră apoi, mai potrivite specializării, vocației sale, catedrele Ansamblu de orchestră și
Dirijat orchestră. Dacă adăugăm alinierii astrelor în
cariera sa începutul epocii de liberalizare și în viața
culturală a României (1962-1963), pe care cei mai
mulți dintre contemporanii vremii o doreau, o vedeau
aproape hiperbolic și o sperau dezvoltată, pot fi explicate exact condițiile propice creșterii treptate de viteză
a cometei Ion Baciu.
Primele realizări importante au fost programarea
unor capodopere ale secolu-lui XX, interzise până
atunci, capodopere semnate de Stravinski, Bartók,
Orff, Debussy, Webern, Ravel. Sigur, politica oficială a
permis deschiderea spre modernism, însă nu toți dirijorii români din epocă au rezonat cu stilurile autorilor
menționați. Ion Baciu și-a consolidat în primii ani
ieșeni 1962-1968 prestigiul închegat la Ploiești datorită
menținerii contactului cu cei mai importanți soliști și
compozitori români inscriși în programele sale la
Filarmonica-sediu și la Filarmonicile din țară unde era
invitat. Deja în 1966 înregistra discul cu arii din opere
interpretate de mezzosoprana Viorica Cortez, iar în
1968 avea să se producă explozia ce l-a proiectat în
atenția uimită-încântată a lumii muzicale – apariția la
Ateneul Român din București a orchestrei
Conservatorului ieșean, supranumită orchestra super.
Modul cum a sunat noul ansamblu, calitatea versiunilor interpretative au argumentat atunci plenar
motivația venirii lui Ion Baciu la Iași. Cei câțiva ani de
lucru la Conservator cu studenții, profesionalismul,
pasiunea, determinarea tinerilor de a fi angajați după
absolvire în orchestra FIlarmonicii, farmecul personal
de care se bucura profesorul și dirijorul lor au contribuit la polisarea colectivului instrumental ce impresiona prin vigoarea tinerească a sunetului comun, prin
diversitatea, temperamentul ritmic, forța dramatică,
cromiile rafinate, spectaculozitatea versiunilor înscrise
în program. Sigur, au impresionat dinamismul,
eleganța muzicii lui Mozart din Simfonia nr. 39 în mi
bemo major, dar atunci au înțeles prima dată publicul
experimentat, cei mai competenți cronicari ai timpului
rezonanța intimă a lui Ion Baciu cu postroman-tismul
lui Richard Strauss, cu impresionismul reprezentat de
Ravel, cu universul de sinteză stilistică făurit de
Enescu. Pentru că în anii ’70-’80 Radioteleviziunea
Română înregistra toate concertele simfonice, au rezistat timpului multe documente audio-video reflectând
acele ore plenare pe care le-au făurit tinerii interpreți
ieșeni. Imaginile reconstituie liniile dirijorale ferme
sau blânde, mlădierea sunetului și a expresiei prin
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mișcarea baghetei parcă inspirată de duhul divin, privirea întrebătoare îndreptată spre înalturi, ori ascunsă sub
pleoape cu încrederea fermă în exactitatea indicației și
în răspunsul copiilor din orchestra super, privirea
copiilor ridicată mereu rapid din partituri spre profesorul frumos, fermecător, priceput, care îi adusese pe
scena istorică a Ateneului Român.
Cred că atunci, de ani puțini, se dusese vestea la
București despre tânărul dirijor Ion Baciu, despre
minunea pe care o săvârșise la Iași cu studenții noii
orchestre fiindcă, dincolo de profesionalism, regizorul
înregistrării televizate (din nefericire nu i s-a păstrat
numele...) a fost și el impresionat de ceea ce se întâmpla pe scenă. De aceea a indicat operatorilor de imagine
să-și concentre-ze obictivele camerelor de luat vederi
asupra chipului dirijorului, asupra triadei mișcaresunet-expresie din desenul baghetei, asupra chipurilor
concentrate ale instrumentiștilor, asupra coeziunii totale de ansamblu. Acele înregistrări video au rămas un
spectacol impresionant al facerii muzicii dintr-o suflare, în prezen-ța publicului. Mă consider fericit că le-am
găsit, uitate în arhivă, nefișate, împrăștiate în segmente
disparate, că le-am putut revedea cu ajutorul neprețuit
al veteranului proiecțiilor de film din Societatea
Română de Televiziune Ilie Băbeanu, că le-am putut
îndrepta spre laboratorul în care au fost curățate de
impuritățile timpului și le-am putut difuza de mai multe
ori în emisiuni ale postului TVR Iași. Așa este posibilă
acum redarea în cuvinte a plămădirii actelor muzicale
din 16 februarie 1969.
Rezonanța psihic-sufletească, sensibilitatea-soră
geamănă cu aceea a compozi-torului, intuiția, studiul
obsedat-inspirat al anumitor partituri, aprecierile entuziaste ale celor mai valoroși critici muzicali ar fi făcut
posibilă în 1973, când orchestra ieșeană a fost invitată
prima oară la Fstivalul Internațional „George Enescu”,
programarea unor lucrări rămase de la patronul spiritual al eveni-mentului în viziunea lui Ion Baciu, dar,
cum se știe, în România funcționează demult legea
temporizării recunoașterii valorilor. Probabil că întâia
prezență la Festival a orchestrei Filarmonicii din Iași a
fost considerată o recunoaștere valorică suficientă pentru a se impune colectivului „din provincie” un program obișnuit ca alcătuire (lucrare românească, lucrare
concertantă, lucrare simfonică de anvergură tot din
repertoriul internațional): Concertul pentru orchestră
de coarde de Sigismund Toduță, cele două Concerte
pentru pian și orchestră de Maurice Ravel și poemul
simfonic Till Eulenspiegel de Richard Strauss (una dintre primele „cărți de vizită” ale ansamblului ieșean,
oferite în Bucureștiul anului 1969). Dar cunoscutul pia173

nistul francez Philippe Entremont s-a înțeles perfect cu
orchestra și dirijorul din Iași, care și-au reconfirmat
predilecția pentru muzica franceză, în cazul acesta pentru Maurice Ravel, și-au demonstrat calitățile de
ansamblu-solist și de element orchestral ce însoțește
instrumentul-primadonă. Această a doua calitate avea
să fie recunoscută în anii următori prin înregistrările
speciale realizate la Societatea Română de Radio și
casa de discuri „Electrecord” cu violoniștii Daniel
Podlovski, George Hamza, soprana Eugenia
Moldoveanu, clarinetistul Aurelian Octav Popa, violoncelista Alexandra Guțu, basul Pompei Hărășteanu,
pianistul Dan Grigore. Nu am reprodus numele tuturor
soliștilor care au înregistrat cu Ion Baciu.
Dovada că în anii 1973-’75 dirijorul Ion Baciu și
orchestra Filarmonicii “Moldova” atinseseră un prim
nivel performant în privința înțelegerii, a exprimării
muzicii lui George Enescu a fost evenimentul anului
1975: în timpul Săptămânii Muzicii Românești a fost
prezentată premiera absolută ieșeană a operei Oedip
sub formă de concert. Au participat atunci orchestra și
corul instituției, dublat de corul Operei Naționale
Române din Iași, protagonist fiind baritonul David
Ohanezian, rămas în timp cel mai valoros interpret
român al rolului titular. Am precizat recent cu alte
ocazii, precizez din nou deoarece este important pentru
interpreții ieșeni, criticul Grigore Constantinescu, riguros, prob în evaluările concertelor și spectacolelor de
operă, a considerat acel moment enescian un eveniment, propunând înregistrarea imediată în condiții de
studio.4 Dar și acelui docuent sonor i s-a aplicat, aș
putea spune, cu duritate, legea așteptării: a fost realizat
abia peste șase ani, în 1981, de atunci rămânând tăcut
în arhiva Societății Române de Radio, deși ar fi meritat
publicat grabnic pe discuri de circulație internațională,
transpus după 1989 pe suporturi magnetice moderne…
În contextul unui program dens, care a însemnat
concerte aproape săptămâna-le cu orchestra
Filarmonicii din Iași, cu orchestrele Filarmonicilor din
țară, spectacole de operă la Iași și la București,
înregistrări radiofonice, responsabili-tăți ca director al
Filarmonicii “Moldova”, rector al Conservatorului
“George Enescu”, implicat în organizarea Festivalului
Muzicii Românești, a Vacanțelor muzicale de la Piatra
Neamț, Ion Baciu și-a urmărit obsesia Enescu, rafinându-și interpretările cu orchestra sa, cu orchestra
Filarmonicii din Cluj, cu orchestrele Radioteleviziunii
și Filarmonicii din București. Începând cu Cella
Delavrancea (1969), cronicile publicate de Theodora
Albescu, Mihai Moldovan, Radu Stan, Alfred
Hoffman, Liliana Gherman, Ada Brumaru, Iosif Sava,
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Luminița Vartolomei au reținut cu obiectivitate și
admirație particularitățile, calitățile viziunilor lui Ion
Baciu, performanțele muzical-artistice, stările de grație
în care atrăgea ascultătorii. Cele mai multe evaluări au
fost consemnate de Liliana Gherman timp de 28 de ani
săptămânal în revista Cronica, adunându-se într-un
adevărat jurnal al tuturor campaniilor de concert mai
mici și mai mari. Lecturii comenta-riilor publicate în
reviste, în volume de critică, pe coperți de discuri,
amintirilor neșterse în urma audierii unei lungi serii de
concerte ale orchestrei Filarmonicii „Moldova”,
discuțiilor avute cu dirijorul Ion Baciu (două memorate
în videoteca TVR Iași), se adaugă reaudierea atentă a
înregistrărilor. Astfel s-au cristalizat ideile despre
modul său de înțelegere și exprimare a numeroaselor
creații muzicale ce i-au alcătuit repertoriul.
Dincolo de pregătirea profesională solidă datorată
marilor profesori ai Conser-vatorului din București,
Ion Baciu a avut patru mari calități: 1) de arhitect al
construcției muzicale ce își etalează acum datorită înregistrărilor soliditatea concepței, eleganța înfățișării
sonor-expresive, atracția; 2) simțul culorilor orchestrale, evident mai ales când interpreta lucrări de Ravel,
Debussy, Richard Strauss, Stravinski, Prokofiev,
Enescu; 3) o puternică, infailibilă intuiție a valurilor și
nuanțelor infinitezimale ca sens, ca expresie; 4) o fascinantă putere de a comunica. De aici rezultând generozitatea sufletească. Sigur, mulți auditori aflați în sala
de concert în anii tinereții și maturității sale erau
influențați și de farmecul personal, de prezența plăcută
ca bărbat, de stilul dirijoral în care gestica avea o anumită atracție. Dar acum, ascultând înregistrările audio,
rămân nealterate cele patru calități, partiturile prind
viață cu adevărat, impresiile înstăpâniind multă vreme,
pentru unii definitiv, memoria și sufletul celui care lea accesat.
Am experimentat audiția ultimului concert susținut
de Ion Baciu la 3 iunie 1994 cu orchestra Filarmonicii
din Iași. Înlăturând cât am putut mai mult amintirea
vizuală, comparând versiunea din 1969 a Suitei a II-a
Daphnis și Chloé de Maurice Ravel cu versiunea de
final de carieră de acum 28 de ani, ținând seama de
diferența de un sfert de secol în care aceiași
instrumentiști au evoluat, și-au rafinat până la ultima
consecință interpretarea acestei piese de rezistență a
repertoriului lor, nu am simțit nimic din restricția
forțelor fizice ale dirijorului măcinat de boală, afectat
de emoția negativă în urma plecării forțate în 1986 din
Iașul atâtor succese, afectat de emoția pozitivă a întâlnirii emoționante din acele zile cu atâția foști colegi, cu
prieteni, cu publicul rămas fidel. Cred că orchestra
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toată și-a omagiat maestrul cântând Daphnis și Chloé
cu același entuziasm, cu aceeași fervoare a tinereții,
ușurându-i efortul de a sublinia arcurile voltaice ale
pasajelor grandioase. Dar cel care nu a fost martor la
ultima clipă de grație a dirijorului, care nu cunoaște
tragedia anilor săi din urmă, este marcat de poezia subtilă a muzicii ca sugestie, de romantismul întârziat ce a
pătruns melodia raveliană, de ritmul temperamental, de
explozia grandioasă amintind și de Wagner, și de
Stravinski, dar este, în totul, numai a compozitorului
impresionist francez.
Prin ce se definește concepția lui Ion Baciu asupra
muzicii lui George Enescu? În primul rând sinteza stilistică a tot ce au însemnat Beethoven, Brahms,
Wagner, Saint-Saëns, Fauré, Debussy, Ravel. În al doilea rând aflarea celor mai subtile și adevărate căi de
acces la spiritualitatea arhaică românească, sublimată
în melodia când doinită, când modernă, ori aflată întro fascinantă combinație. Poți să ții sau nu cont de
explicația oferită în 1971 criticului muzical Theodora
Albescu privind muzica lui George Enescu, pe care o
simțea în rezonanță cu mănăstirile din nordul
Moldovei. Dar trebuie acceptate sensul cuvintelor sale,
rămase pe aceeași pagină de revistă:
Prima și imediata justificare se află în frumusețea
de o rară profunzime a acestei opere, în sensurile ei
scrutând adâncurile existenței omenești, în sensibilitatea ei vorbind despre marea puritate a sufletului românesc. […] Este o lume artistică ce mă convinge, cu
care pot comunica, și mai ales, care îmi îngăduie să o
slujesc de pe pozițiile acelui nobil ideal de onestitate și
dăruire interpretativă.5
Încă nu există un comentariu muzicologic al interpretărilor din impresionanta listă de lucrări simfonice
și de operă înregistrate sub bagheta lui Ion Baciu.
Analiza ar evidenția calități, performanțe uimitoare.
Mai ales creația românească poate lumina rapiditatea
înțelegerii și aprofundării opus-urilor aparținând compozitorilor din toate generațiile, de la cei cei clasici la
cei radicali moderni pentru perioada 1970-1986. În ce
privește moștenirea rămasă de la George Enescu, studiul este mai lesne fiindcă au rămas în memoria discurilor Simfoniile a II-a și a III-a, poemul vocal-simfonic
Vox Maris, Uvertura de concert, Simfonia de cameră,
Intermezzo pentru orchestră de coarde, opera Oedip.
Aș sintetiza la maximun concepția interpretativă a lui
Ion Baciu asupra muzicii enesciene prin rafinamentul
îmbinării tradiției simfonismului romantic și postromantic european cu melosul, cu etosul unduit arhaic
românesc, totul adus în preajma radicalismului de la
începutul secolului al XX-lea, însă neatins de
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asperitățile, de violențele acestuia. Când înregistrările
vor fi scoase la lumină, se va constata întâietatea și
rezistența în timp a viziunii lui Ion Baciu în privința
muzicii lui Enescu, la care dirijori intens promovați de
ani buni nu au avut acces.
Am scris pe parcursul acestor însemnări cuvintele
cometa Ion Baciu. 31 de ani în fața orchestrei (19551986) înseamnă puțin, dacă avem în vedere că maturitatea dirijorului începe cam odată cu al patrulea deceniu de viață. Dacă nu ar fi fost atât de generos implicându-se total în realizarea programelor simfonice, în
activitatea pedagogică, în organizarea de instituții și
festivaluri, în viața scenică și din afara scenei pe care o
ducea orchestra filarmonicii ieșene, dacă ar fi acceptat
ofertele unor instituții muzicale din America de Nord și
din Europa de a deveni șef de orchestră permanent,
dacă nu ar fi fost victima politicii dușmănoase din
România anilor 1980-1986 și în domeniul cultural,
autofinanțarea care a decimat orchestrele și l-a adus în
situația de a nu mai putea asigura salariile
instrumentiștilor, afectându-i grav sănătatea, obligându-l să părăsească Iașul atâtor realizări și succese, Ion
Baciu ar fi continuat să adauge plusvaloare artei interpretative românești, ar fi devenit un nume important pe
plan internațional. Cred că destinul său poate fi exprimat în formula Ion Baciu - o viață pentru o orchestră.
Se cuvine încă odată (a câta oară?) să rupem lanțul
lung al ignorării valorilor culturii românești, să punem
în valoare și această verigă importantă, inoxidabilă, a
istoriei muzicii noastre.
Note:
1. Tutu George Georgescu – George Georgescu (1971,
ediția a II-a 2001); Tutu George Georgescu – Amintiri
dintr-un secol (2001); Eugen Pricope – capitolul despre
Constantin Silvestri din volumul Dirijori și orchestre
(1971), Constantin Silvestri – Între străluciri și cântece de
pustiu (1975); Theodor Bălan – Prietenii mei muzicieni
(1976); John Gritten – Constantin Silvestri, A Musician
Before his Time. Conductor, Composer, Pianist (Kitsinger,
1998); Raluca Voicu Arnăuțoiu, Constantin Slivestri –
Biografie necunoscută (Ars Docendi, 2013); Lavinia
Coman – Constantin Silvestri (Editura Didactică și
Pedagogică, 2014). Volumele ce nu au menționată casa de
producție au fost publicate la Editura Muzicală.
2. Editura Muzicală, 2004
3. Ion Baciu – Omul (1998) și Amintiri de suflet (2002),
ambele difuzate de editura Cantes.
4. Săptămâna Muzicii Românești la Iași, revista
Muzica, nr. 7, 1975, p. 33
5. Theodora Albescu – Ion Baciu. Muzica, nr. 4, 1971.
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Marian Sorin RĂDULESCU
Pentru că nu contează nicicând ceea ce au făcut alții din
tine (în bine sau în rău), ci ceea ce ai făcut tu cu ceea ce au
făcut alții din tine, spun și eu ca Ioan Alexandru în Imnele
sale, după ce se mai întâmplă să ies de la câte un film sau
de la câte un spectacol de teatru de a căror permisivitate
față de kitschul globalizat și față de umanismul
emancipaționist „se sparie gândul”: „În toți și-n toate, pace,
slavă Ție!”. Pentru că așa (și doar așa) aș putea să cunosc
mai bine îndemnul Sf. Maxim: „Când vei fi ocărât de cineva sau disprețuit în vreo pricină oarecare, fii cu luare aminte dinspre gândurile mâniei, ca nu cumva, despărțindu-te de
dragoste din pricina supărării, să te așezi în ținutul urii”.
Steinhardt – așa cum aflăm din mărturia celor care l-au
cunoscut, din cărțile rămase de la el (și editate în condiții
grafice excepționale la Editura Polirom) – s-a numărat
printre cei care au fost. Și – spre deosebire de noi,
mofturoși ultrasensibili, scandalizați când teatrul sau filmul
au ajuns un soi de cabaret politic (însă străin cu totul de
geniul, verva și fiorul tragic-ontologic al lui Bob Fosse) în
care se exhibă, cu nonșalanță, transgresiuni – a avut ce să
ierte. Îmi amintesc cum, în urmă cu câțiva ani, am asistat la
o montare închinată personalității lui Nicolae Steinhardt.
Mijloacele de expresie (mult spus!) erau facile, ridicol de
simpliste, dar știu că atunci, pe toată durata piesei (încropită în mare grabă), mi se părea că pe scenă îl văd numai pe
Steinhardt. Am fost copleșit de ceea ce se cheamă emoție,
chiar dacă ilustrația, excesiv de sentimentalistă și didacticistă (așadar deloc tributară internaționalei neoliberal-libertare și asalturilor nihiliste), cântărea în balanță infinit mai
mult ca expresia artistică.
Marea convertire trăită de Steinhardt nu se lasă cu una,
cu două, „prinsă” într-o „piesă tematică” ale cărei vădite
intenții moralizatoare ucid până și bruma de transfigurare
actoricească. La fel de greu de „prins” (pe scenă sau pe
ecran) e Dostoievski. Sau Soljenițăn. Amândoi autori de
texte în care devenirea întru „făptura cea nouă” e însăși
miezul lor ideatic, literar. (Nu alta este tema din Salonul nr.
6, adaptarea lui Lucian Pintilie după Cehov, singurul film
pe care prolificul regizor de teatru, film și operă l-a realizat
– în Iugoslavia, la TV Belgrad – în anii 70. „Cuvintele scrise din cărți sunt asemenea unor note muzicale, doar dialogul e muzica propriu-zisă” – spune medicul biruit de milă
față de „cel mai inteligent om pe care l-a întâlnit în cei 20
de ani de profesie”, care îi e pacient în salonul pentru bol-

navi mintal… Câtă nevoie avea Pintilie de dialog, după cea vorbit de-a surda în Reconstituirea, Revizorul, Mitică...
Avea să-și ia revanșa însă, cu asupra de măsură, după
1990.)
La aproape 40 de ani de la momentul când (prin Crimă
și pedeapsă, Frații Karamazov, Idiotul, Demonii) aveam să
încep să-l descopăr pe Dostoievski, mi-e tot mai limpede
gândul lui Andrei Tarkovski, așa cum ni-l semnalează
Jurnalul acestuia (din aprilie 1970): „N-are niciun rost
ecranizarea romanelor lui Dostoievski”. Autorul lui
Rubliov își dorea „un film despre omul Dostoievski, despre
personalitatea sa, Dumnezeu său, demonul său, munca sa”.
Și-a propus să citească „tot ceea ce a scris Dostoievski, tot
ceea ce s-a scris despre el, filosofia rusă – Soloviov,
Leontiev, Berdiaev”. Timpul avea să fie de partea lui
Tarkovski. În filmele suspomenitului cineast rus (după unii,
un „artist sovietic”), la Kurosawa (Barbă roșie, Idiotul,
Ikiru, Dodeskaden) sau Visconti (Rocco și frații săi),
Dostoievski – revizitat nu în literă, ci în duh – a devenit
ceea ce acești cineaști și-au propus: o „sculptură în timp”,
sensul ultim a ceea ce și-au dorit să exprime cu ajutorul
cinematografului. Prin părțile noastre și-a lăsat pecetea și
pe destinul celui care, la începutul anilor 80, l-a interpretat
pe Alioșa Karamazov în antologica montare a Teatrului
Nottara: actorul Dragoș Pâslaru aka Pr. Valerian. (Da,
numai că atunci exista un Horia Lovinescu, un Dan Micu –
oameni care știau să slujească Teatrul și împărtășeau
dimensiunea mistică a scrierilor dostoievskiene, precum și
discernământul autorului rus față de „partea triumfătoare a
lucrurilor” și imbecilitatea progresismului: omul contemporan, trist actor într-o lume care și-a pierdut etaloanele,
este nu ateu, ci idolatru.)
În fine, la fel ca Soloviov, Dostoievski îl preocupă –
constant, într-un mod profund – și pe Cristi Puiu, de la primul său lungmetraj, Marfa și banii, până la Malmkrog, trecând prin Trei exerciții de interpetare. Îl „absoarbe”, până
la urmă, pe orice artist dornic să descopere și să se descopere. Nota bene: dacă – asemenea cinicului Scriitor din
Călăuza – nu și-a pierdut inspirația și nu a cedat conjuncturii (conjuncturilor) mereu gata să dilueze (ori – prin ideologizare, prin vulgarizare, prin construirea unei atmosfere de
iarmaroc – să maculeze) esențele tari și forța tragică, transfiguratoare, din poetica și problematica dostoievskienă.
ARTE
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Biblioteca revistei „Convorbiri literare”,
Antologia 2021, Editura Convorbiri literare, Iaşi, 2021,
100 p
În fiecare an, la zilele revistei
„Convorbiri literare”, lansăm şi o
antologie lirică interesantă, spunem
noi, şi prin faptul că este un demers
– adunând textele din pliantul lunar
al „bibliotecii” de poezie, în care un
poet român contemporan este prezentat printr-o selecţie de poeme şi
un scurt CV – din câte ştiu cu caracter de unicat în ţară în această formulă. Astfel, s-a conturat an după an o imagine a poeziei
române contemporane.
Anul acesta poeţii antologați sunt, în ordinea apariţiei în revistă: Eduard Filip Palaghia (Bucăți de drum),
Cristina Chiprian (Refacerea), Maria Bologa (Corpul din
poem. Neofitul (o poetică a drumului), George David
(Fotografie cu înger lipsă), Mircea Platon (Negustorii de
aer), Marius Chelaru (Agale către cer), Dragoș Cojocaru
(Sonetele in vita din madonna Anca & Rondelurile elefantului Slon), Valeriu Stancu (Cele zece porunci et „le
si conditionnel”), Florentin Palaghia (Cuvintele-reptile),
Liviu Papuc (Lunca de la Dornești), Nicolae Sava (Omul
ca iarba) şi Călin Vlasie (Poeme uitate).
Un proiect deschis, care dă seamă în fiecare an cu o
nouă carte, invitaţie la o lectură interesantă.
Charles Ndhlovu, Papa Francisc. Metafora discursului papal, traducere din limba engleză de: Cristina
Irimia, Cartea Românească Educațional, Iași, 2021, 170
p.
Felul în care comunicăm/ transmitem ce dorim către ceilalți a devenit tot mai mult o preocupare, ajungându-se și la specializări nebănuite
altădată în această direcție.
Nici „Biserica”, generic zicând,
nu a rămas nepăsătoare la acest
subiect, scriindu-se studii/ articole/
cărți. Amintesc doar două dintre cele
semnalate aici: Nicolae Dascălu, Parabola făcliei aprinse. Comunicarea religioasă în era informaţională,
Editura Basilica, a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2012,
și Christian Tămaş, Strategii de comunicare în Coran,
prefaţă: George Grigore, Editura Ars Longa, Iaşi, 2007.
E limpede că azi diversele religii de pe mapamond
abordează cu atenție aspectele care ţin de comunicare, în
coordonatele ei actuale, că sunt mai atente și la „ceilalți”
(de pildă, un subcapitol al cărţii lui N. Dascălu e intitulat
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Comunicarea prin cuvânt în religiile necreştine), la toți
oamenii.
Din anumite puncte de vedere cartea se referă tot la
felul în care biserica, prin slujitorii/ reprezentanții ei, aici
Papa Francisc, înțelege că trebuie să comunice în această
epocă în care, scrie un biograf al său, Paul Valley,
„schimbarea profundă a devenit cuvântul de ordine la
Roma din chiar primele șase luni” ale acestui pontificat.
Valley spune că Papa Francisc a „revoluționat papalitatea”. A vorbit chiar despre „o biserică cu reguli mărginite”, de faptul că azi „lucrurile trebuie așezate într-un nou
echilibru” pentru că, altfel, „edificiul moral al Bisericii
se poate prăbuși”.
Charles Ndhlovu își construiește cartea de la „drumul” până la Vatican al Papei Francisc, analizând apoi în
ce anume a constat această „schimbare”. Pleacă și de la
ideea că „între numeroasele noutăți aduse papalității” de
acesta „se numără apelarea frecventă, în omilii, discursuri și interviuri la metafore”, drept pentru care e printre
cei mai căutați pe net, între altele. Apoi definește „conceptele metaforice” ale papei, pornind, mai ales, de la
metodologia elaborată de George Lakoff, apoi de Mark
Johnson (conform cărora „conceptele metaforice pot fi
extinse mult peste obișnuita interpretare literară a gândirii și exprimării în domeniile pe care le numim figurative, poetice, colorate, sau a ceea ce ne-am obișnuit să
definim drept gândire și limbaj figurativ”), dar și de alții,
ca Robert A. Harris, după care metafora „compară două
lucruri diferite exprimând unul din ele cu mijloacele
celui de-al doilea”. Pornind de la afirmația că „Papa
Francisc pare să fie un maestru al acestui instrument
metaforic”, enumeră metaforele papale mai importante,
în viziunea sa, din omiliile și predicile dintre 13 martie și
13 noiembrie 2013 (înainte de recomandările apostolice
ale acestuia, intitulate Evangelii Gaudium, din
26.11.2013), analizându-le din perspectiva actului
comunicațional modern și a mesajului religios. Astfel, a
„descoperit” cincizeci de exemple de „metafore”.
Adăugând că papa Francisc însuși, din multe puncte de
vedere, înseamnă un element de noutate, pornind de la
faptul că e primul „de peste mări”, din Argentina, primul
papă iezuit, primul care și-a ales numele de la Francisc
din Assisi ș.a., și că, „în limbajul său metaforic”, le
vorbește „oamenilor obișnuiți ai zilelor noastre, apelând
la limbajul cotidian”, astfel „Evanghelia devenind accesibilă și inteligibilă chiar celor care nu stăpânesc complicata terminologie teologică și dogmatică”, enumeră și
analizează cele 50 de „metafore”. Exemplificăm:
„Biserica e pe cale de a se îmbolnăvi”, „Organizații non
guvernamentale caritabile da, dar nu Biserică”,
„Apostolul Babelului” (vorbește despre deosebirea
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Bisericilor între ele, dar care trebuie văzute nu prin egalitate, ci prin armonie), „Clasa de mijloc a sfințeniei”,
„Să ne lepădăm de prea mulții noștri idoli”, „Biserica nu
e doar o babysitter”, „Biserica vie”, „Identitatea creștină
nu e un buletin”, „O căruță cu bagaje în urma unei procesiuni funerare”, „Dumnezeu nu este un Dumnezeuspray„ (ci el e tangibil, are un nume: Dumnezeu este
iubire”), „Creștinul care se lamentează tot timpul (...)
devine dl sau d-na Plângăreață”, „Creștini adevărați, nu
de paradă” ș.a. Apoi autorul le detaliază, explică într-un
capitol separat teoria metaforei conceptuale a lui Lakoff
și Johnson după care metafora, fiind „mai mult decât
simpla înțelegere și trăire a unui lucru în termenii altuia
prin intermediul cuvintelor”, e „însăși structura gândirii
noastre”, de aceea e o „metaforă conceptuală”, căci „ne
relevă modul în care utilizăm un anumit cadru pentru a
structura și înțelege un alt concept sau o altă experiență”,
având ca principală caracteristică „avansarea de la
domeniul sursă ce urmează a fi aplicat până la domeniul
țintă”. Astfel spus, dacă admitem că „sistemul conceptual obișnuit” pe care îl folosim când gândim și făptuim
„e de natură metaforică, atunci „trebuie să admitem că și
noastră socială și politică se bazează pe concepte metaforice”. Deci esența „teoriei metaforei conceptuale” e că:
„metafora e un fenomen ontologic și nu doar o buclă lingvistică”.
Sigur, de la acestea pornind se poate discuta pe marginea teoriei celor doi, mai ales a lui Lakoff, folosită, în
esență, la explicitarea „metaforelor papale”, putem
accepta sau nu aserțiunile/ eșafodajul explicativ. Dar,
dincolo de asta, concluzia după lectura acestei cărți din
care m-au interesat și modul de gândire/ analiză al autorului, dar mai ales structura discursului papal în sine,
subliniem că nici o strategie de comunicare, nici o elaborare a discursului nu poate funcționa „sine die/ în gol”.
Papa Francisc e un anume tip de om, cu anume tip de
discurs (am urmărit și aspecte din viața sa dinainte de a
ajunge papă). Poate că acest discurs e cumva „rotunjit”
de aceste strategii, dar în esență, contează viziunea sa și
despre om, și despre biserică, despre cum trebuie să
comunice ca să se poată apropia de sufletele celor cărora
se adresează. E, în fond, un deziderat pentru oricine, (și)
din orice Biserică. Și, dincolo de mesajul religios, pentru
oricine comunică ceva. Da, adesea e nevoie de strategii
de comunicare mai bine aplicate, fie şi doar pentru unele
situaţii, care să le explice mai bine, pentru a nu lăsa loc
de înţelegeri deformate în societatea noastră, în care credinţa îşi are locul ei, iar nevoia de comunicare corectă şi
eficientă din partea Bisericii e necesară. „Trăsăturile specifice ale modului său de comunicare”, ca să îl cităm pe
autor, ne arată că Papa Francisc are un mesaj, pe care șil dorește actual, dar și pentru viitor, și pe care caută să îl
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formuleze cât mai concret, cât mai inteligibil.
Antologie de aforisme, alcătuită, cu prilejul
Festivalului Internaţional al Aforismului, de Vasile
Ghica, Editura StudIS, Iași, 2020, 224 p.
În timp, am încercat, pe măsura
posibilităţilor, să semnalez, fie în
„Convorbiri”, fie în „Poezia”
(recent, în numărul din iarna lui
2020, în sumarul revistei este un
interviu al lui N. Mareș cu V. Chica,
și o microantologie a aforismului,
selecție din primele antologii ale festivalului), sau în alte reviste activitatea/ cărţi ale autorilor de aforisme
români, dar nu numai.
Dincolo de cărțile de autor (semnate de nume din
țară sau de peste hotare), am prezentat toate antologiile
apărute sub egida acestui festival de la Tecuci, de la
prima, din 2017.
Ediția de față are, ca de fiecare dată, un sumar bogat.
După prefața lui Vasile Ghica (Urgia covid – 19), un
interviu cu François Rastier, președintele festivalului,
urmează un capitol cu Note, impresii, amintiri (texte pe
diverse teme semnate de Constantin Frosin, Mircea
Oprea, Constantin Ardeleanu, Traian D. Lazăr, Loredana
Florentina Dalian, sau „Nae Aforisescu”, un membru al
juriului), apoi un altul, Pledoarie pentru aforism. Teorie
și istorie literară (semnatarii textelor: Traian D. Lazăr,
Elis Râpeanu și Constantin Tudorache), Anchetă literară
(răspund: Petre Isachi, Dumitru Brăneanu, Firiță Carp,
Gina Zaharia, Traian D. Lazăr, Emil Dinga, Petruș
Andrei, Constantin Tudorache), Aforisme Hors concours, altul cu Epigrame, apoi Palmares 2020, și, în
final, Alți participanți și Poze festival.
Dincolo de creațiile antologate, premiate sau nu, sunt
și informații despre aforism, autorii de gen, analize,
discuții ș.a.
Câteva creații dintre cele premiate: Gina Zaharia:
„Liniștea e soră cu tristețea, doar că au păreri diferite”;
Gabriel Pătru Băețan: „Proștii nu au îndoieli, ei debordează de convingeri”; George Drăghescu: „Măștile sunt
goale pe dinăuntru; cel care le poartă nu simte asta.”;
Marta Ioan: „Un om bântuit de frică este ca o pasăre cu
aripile legate.”; Any Drăgoianu: „Poezia, aripa unui zbor
visat”; Ms. Koan: „Când ești prea plin de tine prostia dă
pe dinafară.”; Adrian Răcaru: „Minciuna s-a măritat din
interes cu adevărul și îl înșală fericită”; Liviu Zanfirescu:
„Artiștii nu ies la pensie; ei se luptă toată viața cu
creația”.
Încheiem, și ca un îndemn la lectură, dar și pentru a
acorda atenția cuvenită aforismului și aforiștilor, cu un
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citat din Voltaire (din textul semnat de Elis Râpeanu): „O
carte de aforisme nu cere o lectură continuă, dar, în anumite momente, se cere să fie deschisă, ca motiv de
reflecție (...) o asemenea carte poate fi citită numai de
oamenii luminați.
Așadar, până la următoarea antologie a festivalului
și/ sau a altor cărți de autor, lectură plăcută.
Simion Bogdănescu, Delir după Rahmaninov,
cuvânt pe coperta a IV-a: Cassian Maria Spiridon,
Editura Timpul, Iași, 2020, 68 p.
Începând din 1991, cu volumul
Totem interior, Simion Bogdănescu
și-a construit un fel al său de a se
mărturisi prin poezie. A ajuns la un
mod de a scrie în care utilizează
simboluri „aranjate” după o logică a
sa, jocuri de cuvinte, construind o
imagistică prin care urmărește un
„drum”, aici temperat de degetelearpegii ale umbrei muzicii lui
Rahmaninov. „Drumul” din această carte poate fi imaginat în multe feluri, iar o „versiune” ar fi călătoria de la o
re-naștere, re-trecere de dincolo de așteptarea crucii din
țintirim prin uterul mamei/ prin dincolo de moarte,
pășind pe diferite arpegii, în jocul unui „delir”, prelungit
cale de mai multe poeme, „după Rahmaninov”, pășind
peste un „timp surdo-mut”, suvenire melodice sau privind în lăuntru-n suflet vid cum un zeu pianu-n minte îi
respiră... până ce, după ce se va fi sfârșit iluzia, să se
îmbrace-n clopot ce bate în Marea de pe urmă a Uimirii.
Astfel, păstrându-ne gândurile de lectură în ton cu
„lumea” poeziei lui Simion Bogdănescu, pășind pe arpegii cu degete muiate când în cerneluri suprarealiste, când
în cele ale unei ironii vrâstate de tristețe/ nostalgie, sau
„în scrierea strofelor” cătând cu o geană spre dicteu ori
spre criptic, se petrece, „printre lumi oglindite în apă”,
sărind printre „clapele-clipe” printr-o „ploaie de pleoape” care cântă într-un „arpegiu în si minor” „serafică
muzică” legând „silabe de aer” în enigmatice, tainice ori
mai telurice cuvinte... lecturăm această iară dăltuire din
cuvinte a sufletului poetului. Toate acestea într-o gamă
prozodică variată, cu strofe de două, trei, patru sau mai
multe versuri sau poem într-un singur corp, uneori în
versuri scurte, chiar de un singur cuvânt, alteori mai
lungi, căutând muzicalitatea interioară și prin procedee
aparte, dar nu ostentative (de pildă folosind efectul aliterativ în r: „Pui sărman cu straiul strâns/ Printre ierburi
sub aripa”, ori alăturări de tipul: „tei atei”. Sau tropi
uneori aparte ca: „omăt din creierul meu”, „imensa pădure ucisă”, „urechi clăpăuge de aer”, „moale sufletul de
miel”, „râul vocalelor”, melcul-fermoar”, „soarta
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păpușă” ș.a.
Un volum al unui poet care știe/ își asumă ce și cum
vrea să cânte din clapele-cuvinte pentru a-și spune inima
și păsul. Un autor despre care au scris multe nume ale
literaturii române de azi.
Alexandru Calmâcu, Cronică despre alb sau negru,
postfață de Doru Mareș, Editura Tracus Arte, București,
2015, 268 p.
Știam despre Alexandru Calmâcu că este jurnalist, și
apoi că lucrează într-o editură profesor de jurnalism,
ulterior aflând că este redactor șef al Editurii
Universității din București. De altfel, și personajul în
jurul căruia „se învârte” (ca să ne gândim și la banii care
învârt lumea...dar nu în cazul de față), „povestea” din
această Cronică despre alb sau negru este un ziarist, din
„țara despre care vorbim”, și în care „banii au fost scoși
definitiv din circulație”, locul lor a fost luat de tichetele
de masă”. Însă... pentru că „băuturile alcoolice au rămas
să se vândă tot pe bani”, poporul acestei țări „s-a simțit
umilit, batjocorit”.
Așadar, „Ziaristul” despre care
vorbirăm se trezește într-o dimineață
cu toată lumea pe care o știa
bulversată cu totul și, după luni de
zile în care nu primise nimic (cei
care au trăit anii `95-96 își mai aduc
aminte de momente asemănătoare în
unele instituții), în loc de bani va fi
posesorul năuc al unui teanc de
bonuri valorice. Pe de altă parte, află
că întreaga țară, putem liniștiți să zicem România, a
rămas și fără moneda națională (poveste e complicată,
iar „de ceva timp mintea lui refuza să mai intre în detalii,
să priceapă mai bine cauzele”... etc etc.) și, pe cale de
consecință, măsura luată a fost cea a folosirii bonurilor
valorice. Încă înainte de a pricepe cu ce se confruntă,
Ziaristul a fost sunat de Soție (căci are și o soție) care îi
spune cum bancomatul a cadorisit-o cu „cartoane” în
locul bancnotelor.
Și, ca să fie năuceala totală, lucrurile se complică și
mai straniu. Când Ziaristul, cap de familie cu probele
fiind, merge să se informeze ce și cum, se interesează și
dacă, așa stând lucrurile, poate plăti rata mașinii în tichete. Ei bine, nu. Asta pentru că atunci când a făcut ratele,
banca a încheiat înțelegerea nu cu bonuri, ci cu bani.
Și, de aici, lucrurile se rostogolesc funambulesc,
lumea, în care pătrundem prin intermediul Ziaristului și
celorlalte personaje, e din ce în ce mai alandala, țara e
din ce în ce mai anapoda, oamenii se confruntă cu situații
tot mai ciudate, ajung să gândească într-o logică „răsucită”, depășind multe limite ale imaginației. Toate devin

179

din ce în ce mai anapoda, dragostea, viața de zi cu zi,
relațiile interumane...
Pe de altă parte acest roman care poate fi privit și
drept parabolic, și drept distopic, și... altfel, Cronică
despre alb sau negru este o carte care, din multe puncte
de vedere, pare o și o reprezentare cumva caricaturală a
unor aspecte ale lumii de azi, în care multe lucruri sunt,
eufemistic vorbind, „altfel”. Oamenii, ca și în roman, nu
mai vor ori nu mai știu de ce, când, cum, pentru ce să se
revolte când lucrurile altădată normale azi... nu mai sunt
așa, chiar sunt călcate în picioare. În cartea lui Alexandru
Calmâcu calea spre exercitarea dreptului la libertate
trece prin... a te apuca de băut. Și cam asta. Ba nu! Mai
sunt și mitingurile bețivilor, căci, „la o primă analiză a
contextului social guvernul lăsa impresia că scăpase
situația de sub control situația din țară, timp în care
acțiunile de protest ale bețivilor se intensificau de la o zi
la alta”... Și... lăsăm cititorul să descopere cum se termină, dacă se termină, această nebunie, cum se vede pas cu
pas perspectiva Ziaristului asupra lumii în care trăia ș.a.
Personajele lui Alexandru Calmâcu sunt Ziaristul,
Soția, Fiul, pensionarii, Bețivul/bețivii, Tânărul Blond,
poporul muncitor ș.a., cumva mai degrabă ca niște contururi, niște eboșe, definite fiind mai curând de reacții
decât de un fel de a fi. Societatea întreagă este parcă
simeza pe care se așterne un imens tablou pe care se
așază în jocul coșmaresc contururile acestor personaje și
„întâmplările”, reacțiile ș.a..
Un mod de a privi aceste carte ar putea fi și acela că
Alexandru Calmâcu oferă cititorilor săi, poate, și un soi
de ochean întors prin care, privind, să reflecteze la lumea
în care trăiesc, cu bunele dar mai ales mai puțin bunele
ei, la felul în care se schimbă și unde ar putea duce aceste
schimbări, dar și la ei înșiși ca parte a acesteia și la felul
în care reacționează la ce le se întâmplă.
Emma Felicia Dimitriu, Acel vis neterminat, cuvânt
pe coperta a patra: Constantin Dram, Vasiliana ‘98, Iași,
2021, 80 p.
De câte ori am avut ocazia am
semnalat cărți ale autorilor români
trăitori peste hotare, fie în
„Convorbiri literare”, fie în
„Poezia”, cu atât mai mult ale celor
care scriu (și) în limba română.
Astfel, prezentăm cititorilor
acum Acel vis neterminat al Emmei
Felicia Dimitriu, născută la
Moldoveni, județul Neamț, trăitoare
la Verona din 1999, care nu este, de altfel, la primul
volum publicat și scris în limba română (a mai publicat,
din ce știu, și Între paradis și infern, debutul, apoi Din
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suflet pentru noi, toți muritorii).
Aparent, este vorba preponderent despre poezie de
dragoste („cea mai nobilă/ stare a noastră”), dar, în fapt,
autoarea, într-o mărturisire versificată, în care se văd și o
anume ingenuitate, dar și posibilități de introspecție, și
de a se exprima parcimonios dar și cu sinceritate scrie
despre viață, speranță, veșnicie și evanescență, credință
(„o lumânare/ ce stă să aprindă/ întunericul/ din noi”) și,
desigur, despre iubirea ardentă (și „sora ei geamănă/
ura”, ori faptul că „toate iubirile pleacă”, însă „dragostea
nu este rea/ răi suntem noi”), dar și altele. De pildă citim
despre amintirea „la fel de vie ca iubirea”, curgerea timpului (căci „timpul (...) măsoară oricare primăvară”),
depărtare (uneori poți uita „că mai există aproape”, că
mai există cel iubit), gura lumii (de exemplu în Folclor).
Sau despre una din cheile spre înțelegerea vieții, relația
cu sine, „înainte de oricine/ altcineva” (Certitudine). Dar
și, uneori, în anume circumstanțe, cum scrie în Imagine,
poate „frica de a nu/ descoperi și alții” ceea ce un „el” „a
descoperit/ despre sine însuși”.
Spuneam despre acea parcimonie de cuvinte din textele autoarei (poemele relativ scurte, versuri multe de un
singur cuvânt sau două ș.a.). Nu am citit și alte cărți ale
sale, dar, așa cum se vede din aceasta, se află încă pe drumul spre poezie. Dar sinceritatea cu care se analizează,
își radiografiază gândurile, sentimentele, felul în care se
vede pe sine în ochii „celuilalt”, cum privește persoana
iubită (descrisă/ înțeleasă/ căutată/ văzută în varii feluri;
de pildă mâinile acestea „pe corpul meu/ sunt ca amprentele/ timpului/ pe infinitul etern./ Parc-aș atinge/ Prin ele/
Nemurirea”) și, sentimentul iubirii analizat în diverse
moduri (inclusiv prin opoziția cu singurătatea, cu
momentul în care înțelegi că „viața poate începe/ și
atunci când rămâi singură”) lasă să se întrevadă
disponibilitățile sale lirice. Și, nu în ultimul rând, de
notat felul în care scrie că se apropie de poezie, pe care
o simte cum „intră în vene/ ca un drog/ zi după zi”, și
căreia îi vede un rol major în viața sa, căci, spune autoarea, „mă vindecă/ sau mă distruge”.
Poate că, în loc de încheiere, în așteptarea unui nou
pas pe drumul versului al Emmei Felicia Dimitriu, încă
un suflet care, deși plecat de acasă, din păcate ca atâtea
altele ale conaționalilor noștri, respiră în continuare
românește, căutând un vis împlinit (și) în vers, cel mai
bine s-ar potrivi un fragment din Descoperire, în care
definește locul și sensul poeziei în viața sa: „nu este/
doar o sumă de transcrieri (...)/ este, mai degrabă,/ o dezvăluire a/ ceea ce tu/ nu poți exprima/ în nenumărate
propoziții/ prinse în fraze/ o viață întreagă”.

Marius CHELARU
/
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Ioan HOLBAN
Casa poeziei din cea mai recentă carte a lui Ionel
Pintilii, Marea întoarsă în cercuri (Editura Timpul,
2021) pare a fi o altă casă a morţilor: „Mi-am așezat,
cu litere stelare,/ Pe cap un ROGVAIV/ De nimeni
aşteptat/ Ajung în casa poeziei./ Tot locul e spre aşteptare:/ Capete pe eşafod/ Ghilotine lîngă ghilotine/ Întrun sistem perfect./ Toţi ochii condamnaţilor/ Privesc
acelaşi punct/ Nedescifrînd razele adînci/ Ale ramelor
cu dioptrii./ În uşă apar nedumeriţii/ Discuţii abia şoptite/ La un semn îşi scot limba/ Toate sunt pămînt
înnegrit/ Sunt însemnaţi cu degetul/ Condamnaţii nu
renunţă/ Nici nu le ascund/ Vocile lor sunt vuiet de
ocean./ Sunt din lutul naşterii trişori/ Primesc semne
ascunse/ Urmașii îi privesc absent/ Glasurile lor se
adună-n arhivă./ Purtate de vînt în neant/ Vocile amuţesc rînd pe rînd/ Deplîng capetele de pe eşafodul/
Ghilotinei din nobil metal./ Ochii lor nu pot minţi/ Au
geometrii unice/ Pe locuri cu gust amar/ Și multe
lucruri inutile./ Brusc îmi scade vederea/ Prin ceaţă
întrezăresc doar oase/ Ce cu patos povestesc/ Despre
locuiri neverosimile” (Responsabilitatea literelor).
Fantasmele lumii ca spectacol a poetului
(neo)romantic, se transformă, trecînd pragul casei
morţilor, în fantoşele circului, ale lumii pe dos a poetului suprarealist: capetele de pe eşafod, condamnaţii
la ghilotină, nedumeriţii „însemnați cu degetul” care,
ca la un semn, „scot limba”, oasele care povestesc
despre „locuiri neverosimile”, cu o arenă „mistuită de
admiraţie” pentru luptele gladiatorilor, pozele „pentru
eternitate” care zîmbesc la comandă pentru a „zugrăvi
slava oaspeţilor” de dincolo de gradenele scenei, purtînd „o mie de surprize/ o mie de nopţi albe/ o mie de
paşapoarte/ în jurnalul pandemiei”, măştile de carnaval ale pasagerilor unui tren, cu jocuri în alai, într-un
decor ars, poetul însuşi venind în această adunare cu
un curcubeu pe creştet – acestea sînt fantoşele unei
lumi în care dominantă e masca, asumată ca a doua
natură, în tot nefirescul ei: „Lipesc litere liniştite/
Lipesc cuvinte dezgropate/ Zilnic lipesc oase moi/
Pagini din pagini bătute./ Apropiatele încercări/ Spuse
de gîlgîitori/ La un wisky de paie/ Picioare ce plutesc./
La teatru mască peste altă mască/ Pe stradă mască
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babiloniană/ Rămîi mască universală/ Cu mască peste
mască./ Calcule şcolare anacronice/ Cucuvele literare
înfloresc/ Întoarcerea omului ce tot caută/ Pulbere de
sevă pentru analiză./ Se-mbată timpul nemuririi/ O
clipă pe un rezultat pătrat/ Purtarea rugăciunii în
lume/ Nisip pe o talpă imaginară” (Mască prefigurată).
Tema pivot a lumii pe dos se asociază, în Marea
întoarsă în cercuri, cu o subtilă mişcare a viziunii lirice de la teluric la cosmic, de la, cum scrie poetul,
limba peşterilor la sfera luminoasă, spre cercurile
sacre în al căror focar arde torţa armoniei: pe o altă
scară a lui Iacob, pe axa lumii, din universul acvatic
spre omphalos, spre (epi)centrul din înalt: „Schimbare
de itinerar/ De la fabrica de simplităţi/ În pas vioi sendreaptă/ Spre trenul cuvintelor./ Ţipă să audă viaţă/
Odiseea oamenilor mari/ Monstrul înjurăturilor:
Îngăduie speranța/ Gura cuvintelor dulci/ Mestecă
prin divizare/ Desăvîrşeşte gînduri/ Descinse cu
mîna./ Șirul cuvintelor cu ca V/ Dilată poemele vii/
Frica de secundele ce vin/ La număratul de frunze din
vii./ Mareea supremei mirări/ Din adîncurile tulburi/
Regăseşte limba peşterilor/ Ce urcă la sfera luminoasă./ Acolo-i pămîntul/ văpaie/ Adevăruri ce zvîcnesc/
Scară peste scară de apă/ Pînă la bolta oglindă./ Aici
se nasc cercuri sacre/ Lucrări fine din suferinţe/
Cutremur în pagini aurii/ Torţa armoniei. Epicentru”.
(Cutremurul cuvintelor). Aspiraţia spre înalt se fixează într-un acroșant sentiment religios, într-o antologică rugăciune: „Veghează Doamne/ Aşa cum tu doar
poţi/ Păzeşte-ne de ochiu-ntunecat/ Scormonitor în
partituri uitate./ Veghează-i în sărbătoare/ Pe cei careau trecut/ Cu caravana prin deşert/ Și n-au văzut
Steaua Nordului./ Pune răbdarea la dospit/ Că te ştim
acolo/ Nu da lucruri amăgitoare/ Unei lumi făr’ de orizont./ Aşteaptă să punem mantia/ Ce ne face ţintă/ Să
rîdem plini de culoare/ Pe şinele destinate plecării”.
(Căutarea echilibrului). Nu da lucruri amăgitoare/
Unei lumi făr’ de orizont – aceasta este rugăciunea
poetului care caută axa lumii fixată între adîncul apei
neclintite din fîntînă şi bolta cu stele agăţate în albastru.
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O atmosferă stranie învăluie lumea poeziei lui
Ionel Pintilii: „Într-o oglindă întunecată/ Urme de paşi proaspeţi/ Cu încălţări nepereche/ Peste o fîntînă
necoaptă/ Paznici de zi răzleţi/ Ruginiţi de taine/
Împrăştie cercuri/ Reci de neputinţă./ Cercetat-au
umbre/ Nedate la o parte/ Întrupări de ierburi/
Încremenite în cumpănă./ Stele veşnic dungate/
Noapte după noapte/ Necitite de nimeni/ Sporesc
pămîntul./ Lătraturi de cîini/ Umplu golul lunar/ Iar
obrazul îngheţat/ Aşteaptă văpăi de sticlă” (Oglinda
paznic); „Orizonturi exotice/ Ne poartă dintotdeauna/
Pornind cu speranţe/ Ori ajungînd căile aspre./ În vremile deznădejdii/ Imaginaţia rămîne/ Femeile zdrenţuite/ Speră în ultimul gînd./ Vorbele n-au memorie/
Devorează conţinuturi/ Nu foloseşte la nimic/ Clipa
cea obişnuită./ Pumnii rătăciţi se strîng/ Să plece spre
locurile/ Inimilor fără hartă/ Ce-şi măsoară tăcerea./
Alene pe cărări adormite/ Ce duc doar în portul/
Malurilor necunoscute/ Vapoarelor stranii mereu/
neajunse” (Vapoare stranii). E o lume devitalizată,

vidă, secată, urmele viului fiind, în deriziune, doar
nişte „lătraturi de cîini” într-un „gol lunar” şi nişte
femei „zdrenţuite” sperînd zadarnic la îmbarcarea pe
fantomatice „vapoare stranii”: o lume a memoriei
albe şi a moştenirii îngropate, care va fi pierdut totul
fără a dobîndi nimic e, cum spune Ionel Pintilii în
Tsunami, o lume fără: „Moara de vînt nu are vînt/
Viţa de vie nu are struguri/ Colţul de rai nu e raiul
biblic/ Salcîmul înflorit nu are floare/ Vişina coaptă
nu are culoare/ Trunchi bătrîn fără inele/ Tsunami
fără valul ucigător/ Arbori înfrunziţi fără frunză/ Zeci
de capete şi nici un gît/ Mîndrie fără pămînt natal/
Vestit poet fără versuri/ Alergarea pe pistă fără paşi./
Cînd orizontul este fără linie/ Generaţiei negenerate i
se predă/ Despre civilizaţia conflictuală/ Nimic sfînt
nu-i la locul lui”.
Această lume fără e semul poeziei lui Ionel
Pintilii din Marea întoarsă în cercuri, care ne lasă să
reţinem versul rugăciunii tragice: nu da lucruri amăgitoare unei lumi făr’ de orizont.

Livia IACOB
„Trandafir, oh, contradicție pură, ești, sub atâtea
pleoape, somnul nimănui”, scria odinioară, paradoxal, căci anunțându-și propria moarte, poetul de
expresie germană Rainer Maria Rilke. El intuia
atunci că poezia trebuie să păstreze – sub veșmântul
ei de sonore vocabule – ceea ce lumea contemporană ucide într-un ritm tot mai grăbit, în goana ei
materialistă, anume sacralitatea unui simbol care,
revificat, aduce lumină pretutindeni împrejurul său,
aprinzând inimile și așezând speranța în lăcașurile
sufletești de unde aceasta, preț de o vreme mai îndelungată sau mai scurtă, a dispărut. Raliindu-se acestui gest, din păcate neprețuit îndeajuns și după merit,
Doina Harnagea se înscrie în linia creatorilor care își
edifică lumea ficțională pe rămășițele vii și înalt cul182

turale ale unor simboluri eterne, ale căror armonie și
pertinență aduc bucurie și nasc viață, contaminând
universul fiecărei clipe trăite de plinătatea sensului
și de locuirea în frumos.
Întâlnirea cu trainicul, dar și dificilul catren a
reprezentat, pentru autoarea care semnează Destinul
trandafirului, fără îndoială o provocare pe care și-a
asumat-o în deplină cunoștință de cauză, încercând
poate și să îndrepte, prin adevărurile strecurate abil
în versurile proprii, moravurile unei lumi sufocante,
în dispersie și degradare parcă fără de sfârșit. Căci
de o atare condamnare, la moartea spiritului lipsit, în
chip injust, de reacție, se teme, cred, poeta atunci
când decide să se opună secolului în care trăiește și
tipurilor de scriitură tot mai facile și artificiale care
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sastisesc rafturile librăriilor în care cititorii pășesc
tot mai rar și tot mai neîncrezători. Volumul de față
vine, de la bun început, să ne tragă un semnal de
alarmă: alegerea uneia dintre cele mai vechi forme
de expresie lirică, presupunând o expresie extrem de
condensată și concentrată care să rezoneze cu un
înțeles universal valabil, a cărui miză – sapiențială,
evident – alunecă de multe ori în zona didactică, este
un semn al vârstei mature, al vârstei când creatorul,
asemenea lui Narcis, se privește pe sine însuși în
oglinda apei, și încearcă fie să îndrepte ceea ce nu îi
este pe plac, fie se înfrumusețeze, să estetizeze urâtul, banalitatea din existență atunci când sorții nu-i
îngăduie mai mult.
Trebuie să mărturisesc deschis că, în literatura
contemporană, sufocată de experimentalisme de tot
soiul și de lipsa de substanță, am întâlnit puțini creatori care să posede, fără a face prea mult caz de acestea, capacitatea și luciditatea de a-și extrage propriile trăiri dintr-un cotidian anost și de a le așeza fără
temeri – în cadrul unui ceremonial de dezvelire
lăuntrică – în centrul lumii poetice, neînfricoșați la
gândul că se expun unor judecăți critice nedrepte.
Doina Harnagea este neîndoielnic unul dintre
aceștia. Ea scrie mărturisindu-ne că poezia îi asigură
hrana interioară suficientă arderii pe unicul rug care
ne este dat, fie că-l merităm, fie că nu: propria
existență.
Două sunt nucleele de profunzime și greutate
care au stat în inima genezei acestor versuri. Primul
ar fi dat, după cum o sugerează și titlul, de înscrierea, cu devotament și măsură, pe linia căutărilor
semantice și simbolice ale uneia dintre cele mai
vechi imagini prin care contemplația frumuseții
eterne a căpătat un trup de litere în cazuistica liricii
europene și arabe: trandafirul. Cel de-al doilea –
deloc modest sub aspectul propriei contribuții a
autoarei, căreia îi reușesc inspirate și memorabile
formulări în care expresia, la maxim concentrată,
lasă să se ghicească infinite posibilități exploratorii
ale sensului – constă în opțiunea, pe care deja am
amintit-o, pentru poezia cu formă fixă. Un mixaj
așadar reușit, în care predomină, înainte de toate,
dragostea pentru cuvânt și frumos, concepte înțelese
și luate în considerare întotdeauna într-o relație de
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coprezență, ambele fiind semne și moduri de manifestare ale divinului în mundan, ambele fiind generatoare de cosmosuri imaginare și de extatică
revelație.
Faptul că Doina Harnagea a optat, în paginile ce
urmează, pentru a dez-mărgini Destinul trandafirului, în favoarea catrenului este un semn al apropierii
acesteia de lumea înțeleaptă a Orientului, unde a luat
naștere o astfel de poezie cu formă fixă și unde ea a
făcut epocă, în intervalul cuprins între secolele X și
XIV. Creația lui Omar Khayyam stă, de altfel, drept
motto pentru întregul efort livresc la care asistăm,
Prefacerea eternă alcătuind punți între lumi și culturi: „Eu sunt minunea lumii”, spunea ieri trandafirul./„Cine-ar avea curajul să-mi facă vreo
durere?”/ Cânta privighetoarea și repeta zefirul:/
„O zi de fericire un an de lacrimi cere”. Înveșnicit
poet, dar și un om de știință pentru timpul său,
Khayyam este o sursă de inspirație: micropoemele
lui (robaiyyat) exprimând dezamăgire, tristețe, scepticism în fața existenței trecătoare a ființelor umane,
dar și, pe de altă parte, îndemnuri fără perdea la
bucuriile, desfătările și plăcerile de orice fel ale
vieții o determină pe autoare să prețuiască infinit
acest caracter filozofic al poemelor, asupra sensului
impactând, desigur, metrica prozodică. Rima versurilor unu, doi și patru, în raport cu care versul al treilea rămâne în afara, parcă, a muzicalității stabilește
că sensul textelor țintește în zona universalității,
fixând, prin diferență, ceea ce este imuabil și de neschimbat până și în rutina contemporanilor săi.
Uneori și în poemele Doinei Harnagea, ca în
poezia Orientului, după rimă, în cele trei versuri
urmează refidul, adică repetarea uneia sau a douătrei cuvinte care oferă, pe de o parte, melodicitate
curgerii versului, iar pe de altă parte îi întăresc latura
sapiențială despre care deja am mai vorbit. Teme și
motive din lirica orientală trec, așadar, inspirat în
poemele Doinei Harnagea, de la cel numit de latini
fugit irreparabile tempus (Privește ceru-nalt cu
brațe de lumină,/ Găsește veșnicia în strălucirea lor
din depărtare,/ Fiindcă-n jurul tău, aici, pe cărările
de tină/ Stăpână pare-a fi doar clipa trecătoare sau,
în alt catren, În visul de ceasornicar/ Anii suverani
petrec./ Sub boltă anotimpuri trec/ În dansul timpu-
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lui hoinar.) până la slăvitul îndemn carpe diem (În
plină toamn-au înflorit castanii,/ Aprinse lumânări
în candelabre arămii,/ Pe-aleile inimii se perindă
anii,/ Nerăbdători, te-așteaptă să revii; or, mai
departe și mai reflexiv, mai apropiat de discursul
filozofic, citim că Timpul nu-i nici bun, timpul nu-i
nici rău./ În grabă, nepăsător, ne prinde-n vârtejul
său./ Nici teama, nici iubirea nu ni-l vor face rob,/
Trăiește fericirea și-acceptă suferința, sărmane
om!).
Nu întâmplător, alegoria care suprapune anotimpurile naturii peste ciclurile firești ale evoluției
omului, peste vârste, revine și în aceste pagini: Am
ales aici doar două exemple pentru a ilustra plenitudinea, dar și finitudinea, poli antagoniști ce adesea o
atrag, în mirajul și clocotirea lor, pe autoare, a cărei
substanță rămâne, după toate premisele, în fond
neoromantică: Astăzi cerul se împarte-n două,/
Razele-și mai caută un loc tăcut./ De-acolo ne vor
aminti și nouă/ De strălucirea verii ce-a trecut și
Iarna-mbracă albe ramuri/ Cu nestemate viscolite,/
De după-ngheţate geamuri/ Surâd mușcate înflorite.
Ea, substanța mai înainte menționată, conține și
exprimă ecoul amplu, unul curgând din vechime
înspre lirica trubadurilor veșnic îndrăgostiți și, de
acolo, înspre fluviul de suspine din poezia dolcestilnovistă: Floare albă de alin,/ Primăvară ca suspin./
Pe o ramură cu spin/ A rămas un gând străin.
Tocmai o asemenea raliere la înțelegerea medievală și renascentistă a simbolisticii trandafirului/
rozei dă, aș spune, concretețe hermeneutică unui
imaginar poetic care s-a ivit, cum am mai spus, din
dragoste și devotament față de cuvânt și de frumos.
Cele patru părți ce recompun, alegoric, Destinul
trandafirului sunt tot atâtea trepte ale inițierii întru
sensurile de adâncime și din acest motiv presupun
un prealabil jurământ de castitate, sărăcie și supunere similar celor ce practică – în adevărul numai ei și
lor arătat – poezia mistică. Trecere, Destin, Suspin și
Nesfârșire armonizează într-un tot inspirat simbolistica păgână a trandafirului, floare-simbol al iubirii,
pe care mitologia elină o asociază cu zeița Chloris și
îi dedică o legendă din care nu lipsește trinitatea (trei
zei intervin în geneza florii, vântul de primăvară
Zephyr, cel care dă norii la o parte pentru ca floarea
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să răsară; Apollo care, prin lumina și strălucirea lui,
îi aduce germinația; în fine, Ares, care îi dăruiește
spinii drept scut de apărare) și simbolistica creștină,
după care trandafirul devine un semn al urcușului
duhovnicesc, printre spini, către frumusețea Raiului,
și de aceea prezența lui mundană se traduce prin faptul de a fi îndrăgit de către oricine, dăruit de poeți
femeilor prea-adorate sau, uneori, folosit drept cod
în înțelegerile politice secrete or în ezoterism.
Asocierea trandafirului cu iubirea este, în aceste
poeme, la loc de cinste; însă trebuie să atenționez
asupra faptului că, în esența ei, această asociere este
creștină. Chipul și cuvintele mântuitorului – răstignit aici pe crucea zării (Sunt pe Crucea zării/ În cuie
de jertfire./ Pe marginea cărării,/ Nici urmă de iubire) – sunt temelia pe care poemele se așază și de care
nu vor a se desprinde, poate decât într-un scurt răgaz
de contemplație și adorație. Spinii lui îi amintesc
Doinei Harnagea de spinii coroanei hristice, a coroanei celui care, în ultimă instanță, se îndoiește pentru
ultima oară (M-am născut la margine de Haos/ Sănvăț pe la răspântie amarul dulce./ La ce-i bun al
lumii greu adaos/ Ce tot spre negăsire mă aduce?)
spre a pregăti apoi, pentru lumea întreaga, revelația
minunii care nu poate surveni decât prin credință.
Lacrimile și ulciorul de lut în care poeta adună toate
durerile lumii devin un soi de anticameră ce
pregătește imaginea drumului greu al creștinului
spre Dumnezeu: Am plâns cu lacrimă curată,/ De
parc-am plâns în Absolut./ Durerea lumii, strânsă
toată,/ Să-ncapă-ntr-un ulcior de lut.
La capătul acestui drum, pe Doina Harnagea o
așteaptă întâlnirea cu poezia. Cu adevărul ei care
poate exprima adevărul suprem, cu dorul de moarte
eminescian subtil strecurat în mai multe catrene... Îi
urez poetei ca această întâlnire să se petreacă în
Grădina Trandafirilor, adică în
grădina
contemplației, unde ființa omenească poate, în acord
cu spusele lui Mircea Eliade, să cheme la viață
renașterea mistică. Curățată de păcate și întinări,
mult îndorurată, căutând în toate lina trecere și sensul cel bun, pa care ea însăși îl mărturisește: Apă
lină, apă lină,/ De dor jalnic mă alină./ Curăță-mă
de mult dor,/ Apă lină de izvor.
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Daniel CORBU
Destul de mulţi prozatori de înaltă clasă au provenit
din rândul jurnaliştilor. Exemple clare sunt nobeliarii
Ernest Hemingway şi Gabriel Garcia Marquez, la începuturi tineri reporteri ai cotidianului. De asemenea, Edgar
Allan Poe a fost ani buni redactor la ,,Graham’s
Magazine”.
Ziarist ,,patentat”, trecut şi prin stagiul de corespondent de front în Transnistria, anii 1991 – 1992, gazetar pe
tema educaţiei, editor, universitar, Alexandru Calmâcu a
debutat în 2015 cu romanul Cronică despre alb sau negru
(Ed. ,,Tracus Arte”), urmat de Inscripţie despre Absurd
(2017) şi Însemnări dinspre Somn (2019).
Roman spectaculos, Însemnări dinspre Somn, apărut la
prestigioasa editură ,,Tracus Arte”, impune în peisajul literar românesc un apostol al romanului parabolic, relevând
în realitatea prezentată dimensiunile absurdului. Subiectul
e simplu: societatea este lovită pe neaşteptate de un virus
misterios, provocând pandemia somnului. Scrie autorul:
,,Virusul somnului se abătuse peste oameni dintr-o dată, îi
fulgerase pur şi simplu, îi secerase la pământ acolo unde ia prins, ca la un bombardament cu o ploaie nesfârşită de
proiectile.” Personajul principal al cărţii, Profesorul, care
lucrase ani în şir la Institutul de Cercetare Farmaceutică
pentru obşinerea unui unguent împotriva somnului, cu proiect terminat dar produsul neomologat de cei care primeau
direct ordine, hotărî, după trezirea şi vindecrea colegilor
săi, ca ,,întreaga forţă de muncă să fie aptă pentru desăvârşirea activităţii naţionale de salvare”. Astfel, Profesorul a
dispus prepararea unguientului vindecător de revenire din
somn şi a luat măsuri pentru salvarea populaţiei aflată în
adormire. Interesantă, edificatoare pentru roman este ,,o
folosofie atât de simplă, însă dureroasă despre boală, viaţă
şi moarte”, exprimată de unul dintre oamenii simpli salvaţi
de către profesor: ,,Virusul ăsta a plecat de undeva, s-a născut din ceva, a coborât din aer şi a îmbolnăvit lumea trează, fără deosebire, aşa cum procedează şi moartea.
Deosebirea e că în cazul acesteia din urmă, suferinţa, mai
lungă sau mai scurtă, precede dispariţia. Din acest punct de
vedere pot aprecia că boala asta e una simpatică: mai întâi
te adoarme, ca să nu ştii nimic despre tine, deci să nu
suferi, ca apoi în somn să dai ortul popii”.
Puţine, personajele romanului sunt simbolice:

CONVORBIRI LITERARE

Profesorul, Tânărul lăcătuş, Premierul, Adultul, soţia
Profesorului şi Directorul General al Institutului, coleg de
partid cu prim-ministrul ţării. Accentuăm faptul că
Alexandru Calmâcu este un autor etic, un autor care găseşte ocazia, în timpul vindecării populaţiei, să prezinte societatea bolnavă din jur, cu indivizi corupţi, lipsiţi de morală,
depravaţi, slugi ale manipulării. De aceea, tocmai salvatorul, Profesorul este pedepsit pentru binele făcut socialului.
Actanţii manipulării sunt cei care respectă cu sfinţenie
ordinele politice şi ideologice. Condamnarea Profesorului,
demn să figureze între personajele kafkiene care se trezesc
în plin absurd, este iminentă. O adresă instituţională suna
ca o sentinţă (la închisoare, la moarte?!): ,,Am urmărit
activitatea dumneavoastră din ultima perioadă, mai ales
din timpul crizei pandemice cauzate de boala somnului.
Concluziile noastre sunt limpezi şi la obiect. În primul
rând, am inventariat întâlnirile avute cu persoanele pe care
le-aţi tratat şi vindecat, inclusiv cu Premierul ţării. Curajul
afişat nu e de lăudat pentru noi. Odată ce aţi intrat acum
câteva zile în cabinetul guvernamental, ne-am convins că,
până la aplicarea unguientului, aţi zăbovit mai mult timp în
biroul primului-ministru, aţi răscolit prin hârtiile şi documentele de stat şi v-aţi însuşit mai multe informaţii clasate,
care nu pot fi dezvăluite publicului. În al doilea rând, după
operaţia de vindecare, Premierul vă rugase insistent să
amânaţi, din raţiuni politice şi de securitate, acţiunea de
salvare a populaţiei, tocmai pentru a rezolva problemele
urgente de la nivelul ţării. Aşadar, am înţeles că nu aţi însuşit mesajul (ordinul) şi că v-aţi grăbit cu trezirea oamenilor
de rând, în special a celor din opoziţie. Din cauza dumneavoastră lucrurile s-au complicat”.
Cititorul avizat îşi dă seama că această pendemie a
somnului este cea care provoacă somnul democraţiei, al
moralei şi normalităţii. Este mereu citatul Somn al
Raţiunii, care naşte monştri.
Parabolic, dinamic, magnetic prin încărcătura întâmplărilor, prin jocul pârghiilor absurdului, mizând pe o
renaştere morală aproape imposibilă, Însemnări dinspre
Somn semnat de Alexandru Calmâcu, este una din compoziţiile romaneşti revelatoare, de izbitoare originalitate din
ultimele trei decenii.
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V I T R I N A
Oana Frențescu, Undeva, fără timp, editura PIM, Iași,
2021, 190 p. Prefață de Emilian Marcu.
Drept un adevărat adagio se poate
defini această partitură poetică pe care o
scrie, cu discreție, Oana Frențescu, în
acest volum, subtil intitulat, Undeva,
fără timp, un adagio clamat pe o singură
voce, dar cu mai multe interpretări și
rezonananțe, ca o adevărată arie încet
executată, chiar cu discreție, când spune:
e mai mult decât noaptea scursă pe
case,/ decât strada dispărută sub asfalt,/
normalitatea unui mers rapid pe poteca nevăzută, mai mult
decât ingredientele aromate ale iernii. Sunt aduse în prim
planul poetic elemente aparent distorsionate, elemente care
respiră atunci când e mai mult decât alb în imagini de vânt.
Încă din debutul volumului se detașează o adevărată călătorie inițiatică încercată de Oana Frențescu știind că respirația
rămâne/ primul semn de supraviețuire și în toată această
călătorie inițiatică sentimentele devin niște adevărate sfere
de iarbă, clamând în această arie cântată cu buzele strânse,
parcă să nu se risipească poezia din aceste versuri. Pentru ea
această călătorie inițiatică pare a cuprinde o variată gamă de
lungi întrebări pentru că vibrația cea rară, ca răspuns, arde
dinafară înăuntru. Sentimentul trecerii, ca prin niște ferestre
imense, imaginare, conturează un univers liric unitar și personal, cu dislocări de semne și de noduri poetice. Spaima de
perisabilitate se produce și se resimte prin abundența de
verde (culoare care însemnă în fond viață), culoare ce devine un adevărat pod peste pământ făcând în așa fel ca forța
dedublării să se simtă din plin în acest adevărat ocean de
verde într-o veșnică rotire de orbite. Aproape din fiecare
poem al său se detașează, cu răbdare, o atmosferă apo-caliptică, chagalliană, de linii frânte, contor-sionate, asemeni
unui metru de tâmplărie, cu imagini suprapuse, care încearcă
să devină un întreg într-o continuă sfâșiere fără căutare, pentru că: în vene a intrat neîmpăcată uitarea, atunci când destinul își caută povara încercând să se regăsească în cuvintele
pierdute în iarbă (iar apare acel verde care făcea să cadă orizontul în inele, realizând din acest verde un leit-motiv
aproape obsedant, un motiv ce se regăsește, așa cum spuneam, în aproape fiecare poem al său. De altfel colorile,
verde, albastru, galben și din când în când roșu, sunt lianți
de bază în poemele-tablouri din această carte. Stilul său de a
scrie poezie poate fi considerat ca unul original, sub
influiența unei fantezii remarcabile dar și a unei stări de
melancolie care conturează, prin metafore îndrăznețe, o
lume inedită. Căutarea sinelui pare a fi preocuparea principală ce se poate decoda din poeme precum acesta intitulat
Cine sunt eu; poeta regăsindu-se până la descompunerea
solitară în ceea ce nu există. Întrebarea rămâne ca un răspuns
așteptat, un răspuns lipsit de îndoieli, compus din cuvinte
trezite din șoaptele mute, percepând mirajul că ești lângă
mine, după cum mărturisește, fără nici un fel de inhibiție,
într-un alt poem.Tot un miraj împlinit poate fi considerat și
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momentul când culorile despică lumina și lumea devine
inertă, chiar dacă liliecii învață un nou echilibru. Sfioasele
regăsiri din acest echilibru întregesc atmosfera de toamnă
care pare o adevărată încercare de răzvrătire a naturii când
frunzele își pierd copacii, adică în această atmosferă își
pierd punctul de sprijin al unei existențe, și așa destul de
șubrede și, de ce nu, de efemere. În această lume a dezintegrării poeta negociează o cărare într-o liniște cu sens,
simțind că pentru ea ceasul a rămas în urmă, iar zilele s-au
transformat în bucăți frumoase și urâte, ce absorb armonia
luminii care intră pe geam, conturând punctul de început a
unei halucinații neterminate. O adevărată jertfire a timpului
se observă din aceste poeme pentru că ea simte cum timpul
deodată a rămas în urmă în această lecție de inițiere întru
viață. În poemele Oanei Frențescu până și sunetul este
verde, este lichid în echilibru, un echilibru tocit, iar sufletul
umblă gol… sprijinind existența/ cu tălpile muiate în spațiul
de clor (poate pentru o anume purificare), precum călugării
în sutane de colb/ atunci când trimit rugăciuni către cer și
când lumânarea li se topește în mâini, știind că este vremea
unui timp nevenit. Undeva, fără timp este mai mult decât o
pledoarie pentru purificare, este chiar o pledoarie pentru
reconceperea lumii, deși în casă-i numai noapte/ lumina e
afară, concluzionază în fața acestei stări de început fără de
sfârșit, știind că se află undeva, fără timp dar sigură că așa
ca de la facerea lumii creștine icoana stă retrasă limpede în
colț/ cu Cina cea de taină întrupată când cuvintele se nasc
fără înger pentru că nu-i nimeni pe El să îl vadă/ și timpul
chemat n-a venit. Poemele par niște adevărate rugăciuni
creștine care dezvăluie taine nebănuite fără a fi neapărat
niște poeme mistice, ba chiar par niște poeme ale răzvrătirii
interioare. Ele devoalează sensuri profunde, emoții de mare
taină, pentru că Oana Frențescu știe să survoleze peste
suprafața lunecoasă și să privească în profunzimea fenomenului. Actualitatea, atât de dureroasă în aceste vremuri, este
și ea prezentă în poemele din acest volum, și prin poemul
Ecou de covid, poem care este spânzurat de mască când
cuvintele sunt legate la ochi și mâinile sunt derutate-n
mănuși. Marile tragedii cu care ne confruntăm în aceste vremuri sunt surprinse în astfel de creații artistice și de Oana
Frențescu dar și de foarte mulți creatori; creațiile lor devenind adevărate documente pentru istoria viitoare. Continui
să aud sunetul amplu, spune ea în acest poem, ce-ndoaie
piciorul/ sub foșnetul unei frunze/ până ce târziul termină
seara agățată de balcoane/ și tălpile goale încet se retrag.
În această apocalipsă văzduhul își cerne tăcut albastru,/
copacii își întind crengile strigând S.O.S,/ pădurile pleacă
pe rând în ritm alert ( o adevărată pledoarie împotriva
defrișărilor masive ce se desfășoară în România contemporană, provocând un adevărat pericol pentru existența
umană). În acestă stare ea vede cum credincioșii rămân cu
mâinile ridicate/ și ochii spre cer într-o implorare a
divinității, care uneori este singura care ne poate ajuta. Oana
Frențescu, prin acest volum Undeva, fără timp, demonstrează că este cu siguranță o voce lirică puternică, o voce care
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știe să-și dozeze poemele, să-și contruiască un univers liric
puternic, o voce lirică demnă de luat în seamă.
Stanomir Petrovici, Din umbra destinului, editura
Rovimed Publishers, Bacău, 2019, 200 p. Prefață Petre
Isachi.
De cele mai multe ori un roman este construit pe o sumă
de experiențe personale, sau/și pe unele reziduuri de lectură,
din care personajele capătă întrupare, consistență și posibilitatea de a se exprima. Cam tot așa se
întâmplă și cu romanul Din umbra destinului de Stanomir Petrovici, unde întâmplările din viața personală, cele mai
multe dintre ele, capătă un loc aparte în
construcția sa. Totul se derulează sub
amprenta unor povestiri în care personajul principal Dragomir Miroiu atrage
asemenea felinarului o parte dintre
cunoscuții săi și îi determină să se destăinuie etalându-și scene din viața personală, la fel ca și în
Decameronul lui Boccacio. Din umbra destinului debutează
cu o întâlnire, bazată pe destin, dintre un jurist, avocat de
mare succes, Dragomir Miroiu, și o scriitoare din Iași,
Valery, întâlnire în care cei doi, întâlnindu-se în avion, tot la
voia destinului, la Timișoara iar apoi la București, încep și
trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, o poveste în care
autorul toarnă multă tandrețe, delicatețe, eleganță și rafinament, cam cum se întâmpla, mai ales în cărțile din în alt
secol. Ce chin și dragostea asta pură, exclamă unul dintre
eroii romanului într-un moment de luciditate atunci când se
afla la pragul dintre vis și realitate, dintre halucinație și trezirea din somn la realitatea devenită, prin luciditate de o
furioasă durere și îndoială. Dragomir Miroiu, în paginile
romanului, adună în jurul său, ca un adevărat magnet, personajele masculine, dar și cele feminine, pe care le știe din
adolescență sau din tinerețe, pe care le provoacă să se destăinuie, să-și înșire, ca mătăniile pe un fir de mătase, aventurile, cu persoane de diferite caractere. Toți bărbații care
sunt personaje în acest roman, Iulian, Virgil Vătămănescu,
Marcel, Andrei, George, Giony, sunt ca un fel de alter ego al
lui Dragomir Miroiu, pentru că sunt dominați de multele
dintre trăsăturile fundamentale ale acestui personaj și probabil, având afinități comune, mai puțin patima constantă pentru Valery, suferă de același sindrom. Din nefericire, după
părerea mea, Valery nu răspunde acestei iubiri cu aceeași
unitate de măsură având un comportament de o maximă
duritate atunci când relația dintre cei doi se destramă, asemenea unui castel de nisip. La diversele semne de autentică
iubire ale lui Dragomir Miroiu, ea răspunde aproape grobian. Că este vorba de destin în tot ce se întâmplă în roman
este cert pentru că multe dintre întâmplări nu s-ar fi derulat
dacă hazardul, destinul, nu ar fi fost cap de afiș. O radiografie foarte pertinentă și exactă face acestui roman, criticul și
istoricul literar băcăuan, Petre Isachi, cel care semnează și
prefața. Meritul incontestabil al scriitorului româno-sârb,
Dragomir Miroiu, este că transfigurează sinfonic, după
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tiparul latin al Decameronului, modele erotice clasice:
modelul iubirii-pasiunii, singura iubire autentică, iubireaseducție, de tip Don Juan – exprimă autentic fascinația
seducției, dar și drama abandonului, iluziei, geloziei, trădării și minciunii – și iubirea- romantică ( forma fericită ce
admite căsătoria, fuzionează corpul cu sufletul, dar nu
exclude gelozia, vanitatea, concupiscența, trădarea și intensitatea trăirilor iluzorii – spune, în comentariul său,
prefațatorul. Toate aceste elemente ale iubirii se pot regăsi,
din abundență, în romanul Din umbra destinului pentru că
autorul știe să exploateze dar și să exploreze teritorii extrem
de sensibile din relația inter-umană, bazându-se pe o bună
cunoaștere comportamentală a personajelor. Stanomir
Petrovici, în acest roman al său, conturează personajele EL
și Ea prin suma de personaje masculune și feminine care se
perindă în diferite medii și în diferite situații, construind, de
fapt, un personaj prototip. O altă calitate a autorului acestui
roman este aceea că există o cursivitate a faptelor care se
rețin pentru că totul este încărcat de firesc și de naturalețe,
de real încât ai sentimentul că personajele sunt în imediata
apropiere a cititorului. Romanul Din umbra destinului este
scris cu har și conturează un prozator format care știe să-și
dirijeze, în această simfonie, toate personajele.
Alexandru Calmâcu, Inscripție despre Absurd, editura
Tracus Arte, 2017, București, 248 p.
Cu adevărat tema principală a acestui roman publicat de Alexandru
Calmâcu este absurdul și o anumită stare
psihedelică, stare care invadează aproape
fiecare pagină scrisă de el. Absolvent al
Facultății de Litere din București,
promoția 1981, autorul și-a făcut ucenicia de prozator la cenaclul Junimea, condus de criticul și istoricul literar Ovid S.
Crohmălniceanu. Sub aceste auspicii a deprins mânuirea
subiectelor ce urmau să fie abordate de el într-un spirit ludic,
spirit în care realitaea imediată este surclasată de imaginarul
împins spre paroxism. Cele XIV capitole ale cărții sunt
subordonate existenței, ca personaj, a Bărbatului Cărunt, cel
care este și liantul cu celelealte personaje, cum ar fi: Tânărul
Ferchezuit, Judecătoarea acrită de truda din tribunal,
Doamna S, Femeia din dreapta, Femeia din stânga, Femeia
cu Poale Lungi, Bătrânul Țăran, Ospătărița Blondă și
înșiruirea de nume trăsnite ar putea continua pentru că scenele propuse de autor, fie într-o sală de tribunal, fie într-o
bodegă sunt multiple. Alexandru Calmâcu face o adevărată
radiografie a unei societăți bulversate, în care până și justiția
se află în degringoladă prin diferite decizii ale politicienilor
, cei care pun Balanța într-o situație, cel puțin dificilă.
Detaliile unor conversații pe care le are în vedere personajul
principal al romanului, Bărbatul Cărunt ( adică cel cu o
experiență de viață destul de avansată) cu diverse alte personaje cu care interacționează sau este doar asistent al unor
scene povestite în sala de tribunal conturează o lume în
decădere într-o societate care nu se simte nici ea foarte bine.
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Se vede că mâna de prozator autentic acționează asupra
paginilor romanului, cu multă abilitate și radiografia acestei
societăți este foarte precisă, fără nici un fel de asperități.
Este o adevărată lecție de viață și despre viață această carte
pentru că autorul este un bun psiholog și un serios sociolog
al unei lumi bulversate. Totul se petrece ” în orașul cel mare
și aglomerat, cu peste două milioane de locuitori, fără a
pune la socoteală persoanele aflate în tranzit, adică turiști,
oameni de afaceri, politicienii de pe alte meleaguri sau
bărbați de diferite naționalități veniți după femeile
băștinașe și mai nou, muieri din alte țări sosite pentru masculii autohtoni... Cel puțin la nivel stilistic și informațional
romanul Inscripție despre Absurd este o carte de interes, o
carte din care se poate desprinde degringolada și dezordinea
care domină societatea noastră contemporană.
Alexandru Calmâcu, Însemnări dinspre Somn, editura
Tracus Arte, București, 2019, 228 p. Postfață semnată de Ion
Bogdan Lefter.
Aventura romanescă propusă de
Alexandru Calmâcu, continuă cu succes
și după romanul Inscripție despre
Absurd, cu noul roman Însemnări dinspre Somn, editată tot la editra Tracus
Arte din București, în anul 2019. Pentru
Ion Bogdan Lefter romanul despre care
vorbin constituie o: apariție – specială
în orizontul nostru literar; și spectaculoasă. Scris într- formulă parabolică în
care sondează cu prioritate lumi alternative dar foarte bine
decupate din lumea reală acest nou roman al lui Alexandru
Calmâcu, aduce în prim plan o dimensiune, cel mai adesea,
absurdă. Tânărul Tată, Administratorul, Tânărul Lăcătuș fac
parte din galeria personajelor sale și au drept rol conturarea,
din real a unei lumi încărcate de fantezii și miracole care duc
implicit spre zona absurdului. ”Profesorul observă cum o
tânără doamnă – spune autorul, rămăsese pironită pe scaunul de specialitate, cu capul lăsat pe pernuța de sprijin din
dreptul cefei, și cum, parcă dintr-un ghiveci plin, cu diverse
flori, se înălța o claie de păr lucios, înfipt în sus și-n lateral,
ca frunzele de palier, însemna că fixativele erau de calitate...acest citat este o mostră de amestec dintre real și imaginar, parcă anume a semăna cu fondul propus, ca modalitate
de scriitură la care apelează. Cadrul în care se desfășoară
activitatea romanului este un laborator semiluminat dintr-un
institut de cercetări, unde Profesorul face diferite experimente. În acest roman societate se abate de la o anumită normalitate și un virus misterios declansează pandemia somnului, într-un anume mod, parcă anticipând pandemia actuală,
în care ne situăm astăzi, cu un adevărat vizionarism. Există
în acest roman o soluție care ocolește de această pandemie
pe cei care în timpul manifestării ei dormeau și astfel acest
virus care declanșează pandemia somnului nu-și face efectul
asupra lor. Ceilalți vor fi salvați cu ajutorul unui panegeu, a
unui unguent neomologat, descoperit de cei care nu fuseseră
atinși de pandemie. Autorul, spune Ion Bogdan Lefter, își
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construiește inginerește parabolele lumii defective de câte
ceva, de la premize și până la ultimele consecințe, în veritabile demonstrații prin reducerea la absurd ( cum se spune în
matematică). ...Autorul nu se-ascunde în spatele poveștilor
pe care le inventează, dimpotrivă, li se adresează direct cititorilor, numiți la tot pasul, complici în demascarea
contemporaneității decăzute ( cititorii știu că... cititorii nu
sunt străini de..., cititorii înțeleg...). pe scurt, avem în
Alexandru Calmâcu un romancier care și-a găsit o formulă
personală – și nu este deloc puțin lucru. Nu pot să nu fiu de
acord cu Ion Bogdan Lefter, cel care conlcuzionează cu
multă aplecare asupra acestui roman semnat de Alexandru
Calmâcu.
Dumitru Matei, Pe moșia Rusetteștilor, editura Lucas,
Brăila, 2018, 230 p.
Citatul din Lucian Blaga, ales să fie
postat pe coperta a patra, aproape că face
o adevărată sinteză a spiritului care a
guvernat scrierea acestei cărți, motivația
firească de a transpune, amintiri mai
vechi sau mai noi, din aluatul gândurilor,
pe coala de hârtie. Satul e atemporal
spune Lucian Blaga....Mândria satului
de a se găsi în centrul lumii și al unui
destin ne-a menținut și ne-a salvat ca
popor peste veacurile de nenoroc. Satul nu s-a lăsat ispitit și
atras în istoria făcută de alții peste capul nostru. El s-a păstrat feciorelnic neatins în autonomia sărăciei și mitologiei
sale, pentru vremuri când va putea să devină temelie sigură
a unei autentice istorii românești. Am citat un pasaj mai
amplu din ceea ce scria Lucian Blaga despre satul românesc
dată fiind asemănarea lui cu vremurile pe care le trăim și
mai ales cu timpurile pe care satul românesc, înclusiv cel
despre care se vorbește în această carte, Răducăneni – Iași,
le străbate să-și păstreze, totuși, identitatea și personalitatea
autentică din moși strămoși. Întâmplări de peste ani, decenii
și chiar de peste veacuri sunt relatate, fie prin memorare, fie
prin relatarea documentelor vremii, de profesorul Dumitru
Matei, în această carte, Pe moșia Rusetteștilor, carte în care
se pot regăsi locuitori ai localității Răducăneni, jud. Iași, dar
și note, extrem de interesante, despre istoria acestor locuri.
Metodic și cu o pasiune exemplară, ajutat și de soția sa,
Marieta Matei, profesor de istorie și română, autorul, răscolind arhivele dar și memoria contemporanilor, întocmește o
monografie-hronic, a acestei localități. Ușor atipică această
carte, poate fi considerată o monografie sentimentală, din
mai multe motive. Autorul, în prima parte se ocupă de
evoluția sa profesională, de modul cum a ajuns în această
comună, unde a rămas definitiv, de evoluția sa socială și de
modul cum s-a achitat de sarcinile diferite pe care le-a avut
de-a lungul timpului. Apoi Dumitru Matei face o cronică
extrem de precisă (ai putea crede că încă din studenție și-a
notat, cu meticulozitate totul, să nu-i scape vreun nume sau
vreo situație deosebită) a întâmplărilor la care a fost prezent.
Semnificativă ar putea fi în acest sens și descrierea momenCONVORBIRI LITERARE

tului când Flacăra olimpică, în drumul ei spre Moscova, în
1980, a trecut și prin Răducăneni, fiind, cu este și firesc, un
moment de mare rezonanță și mai ales unic. Sunt descrise,
cu lux de amănunte, fiecare dintre etapele acestui eveniment
(însoțitori, oficialități, costume, eșarfele, materialele
promoționale etc), cu rigoarea unui cronicar. Dumitru Matei
nu uită să vorbească în această carte despre activitățile
sociale, sportive și culturale la care erau implicați locuitorii
acestei comune. Chiar dacă nu respectă, cu fidelitate, cutumele unei monografii, această carte a lui Dumitru Matei
poate fi considerată o adevărată oglindă vie a celor care au
fost contemporani cu evenimentele descrise. Cred că această
carte poate fi drept o bună mărturie în fața timpului, în semn
că momente importante din viață s-au desfășurat și la
Răducăneni, și că un om ca Dumitru Matei, a consemnat
aceste trăiri,cu toate emoțiile lor.
Marinel Gâlcă, Visul, editura Timpul, Iași, 178 p.
prefață de Petruș Andrei.
Talentul de prozator autentic, de care
dă dovadă Marinel Gâlcă, se poate vedea
și în această carte Visul, carte de proză
scurtă, care urmează romanului Surâsul
magnoliei. Fin observator al relațiilor
interumane dar și a comportamentului
fiecărui personaj, prozatorul reușește să
creeze lumi deosebite și o atmosferă tentantă lecturii, fixându-și aceste personaje
într-o societate, nu totdeauna bine croită;
el știind să-și condenseze povestirile pe arii restrânse, realizând tipologii umane, demne de luat în seamă. Fie că se
numește Covrig, Hulpescu sau Hurdubaie (prin nume sunt
destul de fin conturați), evidențiindu-se, astfel, tarele lor
comportamentale. Evidențiind un comportament de lup
îmbrăcat în haină de oaie, aceste personaje devin niște adevărate pecingini pe obrazul societății, prin rapacitatea de
care dau dovadă. Marinel Gâlcă are în prozele din această
carte, și personaje de o moralitate deosebită, așa cum este
Victor Dima din povestirea Răzbunarea, cel care face o adevărată pledoarie pentru ocrotirea naturii, a faunei, a florei și
a spațiului dendrologic, prin profesia sa de inginer silvic.
Fiecare povestire dintre cele cuprinse în volumul Visul:
Drepturi de autor, Pase în doi, Un ajutor nesperat,
Deghizarea perfectă, Răzbunarea, Visul, Cafea de pomină
sau Luminița de la capătul tunelului devine materie primă
pentru tot atâtea viitoare posibile romane, ceea ce îl determină pe Petruș Andrei să le numească viitoare simfonii
românești (eu le-aș fi spus romanești). Prin această carte,
Marinel Gâlcă, se înscrie, cu brio, în rândurile prozatorilor
autentici, creatori de proze scurte, proză de care suferă tot
mai mult literatura română contemporană.
George S. Vidreanu, Cercul infinit, editura Crerator,
Brașov, 2021, 92 p. Prefață de Aurel Rău și postfață de
Cosmin Comănescu. Pe coperta a patra un text semnat de
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criricul și istoricul literar Valeriu
Râpeanu.
Cercul infinit publicat în 2021 la editura Creator din Brașov, de George S.
Vidreanu, este o apariție editorială ce
urmează după Treptele apei, Orizontul
inimii și Fabrica de vise, din care autorul
întocmește o antologie. În ampla prefață
semnată de poetul și traducătorul Aurel
Rău descoperim și unele date de natură
bio-bibliografică, dar și aprecieri la volumele anterioare,
semn că poetul îl cunoaște de foarte mult timp și îi știe
evoluția poetică. Fie că scrie în vers clasic în care abordează
sentimentul patriei sau al iubirii, într-un ușor stil folcloric,
fie că abordează, cu mult succes fabula, el rămâne mai
mereu, privitor ca la teatru: L-am văzut pe Caragiale:/ A
ieșit dintr-un smartphone/Cu melon/ Și cu baston//Ne-am
plimbat pe-alei agale/ Pe-nserat/ Și m-a-ntrebat/ Câte-n
stele și în lună/ Despre lumea mea nebună. Tonul ludic, intelectual în care își prezintă poemele, în cea mai mare parte,
dovedește un modus vivendi pe care îl stăpânește cu mare
nonșalanță. Din fiecare poem al său din acest cerc infinit
putem desprinde versuri săltărețe, încărcate de sensuri profunde apropiindu-se de Șerban Foarță, George Azap, și mai
departe, în istoria literară de Miron Radu Paraschivescu sau
Marin Sorescu: Concertez la nesfârșit,/ Niciodată n-ați plătit./ Orice-aș face/ Nu vă place,/ Nu mă agreați și pace...
spune George S. Vidreanu cu un fel de lehamnite disimulată.
Un poet, spune Aurel Rău, care intuiește o cale între o poezie de irizări și o poezie dezbatere, între citit și trăit; între
firul de iarbă și cel de nisip, întreacvatic și ceresc, între
civic și psihic. Într-o luptă cu sine ca a lui Iacob cu îngerul,
în care nu odată cuvintele înving, concluzionează, pe bună
dreptate poetul Aurel Rău. Aproapele departe, prezentrul și
viitorul ( risipa de trecere a vremii), îi dau șansa lui George
S. Vidreanu să constate că: Rămâne cenușa cuvintelor
mele,/Mirajul tăcerii rămâne din noi/În nemaivăzutele iubiri
paralele. Poezia sa poate fi citită și în cheia unei provocări
eterne, în care mărul cunoașterii este devorat de Șarpe și nu
de Eva așa încât păcatul, în viziunea poetului, este preluat de
cel care în Biblie are rolul de provocator. Demne de luat în
seamă sunt și fabulele pe care autorul le include în această
antologie, dovedind că este și un bun moralist. Așa cum se
vede această carte este gardată și susținută de texte semnate
de personalități ale literaturii române, semn că poetul
George S. Vidreanu este un nume dem de luat în seamă și
așa cum spune Valeriu Râpeanu: Ne aflăm în fața unui
volum care atestă o autentică vocație împlinită în versuri ce
nu lasă indiferent cititorul. Și cum poezia, arta în genere, trebuie să fie și pentru cititori nu numai pentru autor/autori,
rolul lui George S. Vidreanu este pe deplin împlinit.

Emilian MARCU
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Ana PARTENI
EVENIMENTELE LUNII
Joi, 29 iulie 2019, la sediul Uniunii Scriitorilor din
România – Filiala Iași, scriitorul Marian Gîlcă și-a a
lansat volumele: Timpul și Surâsul magnoliei. Cărțile
au fost prezentate de Emilian Marcu, Teodor Pracsiu și
Petruș Andrei. Moderator: Cassian Maria Spiridon.
Primăria Municipiului Iași, prin Casa de Cultură
„Mihai Ursachi” a Municipiului Iași, a organizat, în
fiecare weekend din luna august 2021, cea de-a III-a
ediție a evenimentului „Iașul, acasă pentru cei
plecați”. Astfel, ieșenii au participat la o serie de recitaluri extraordinare de poezie și muzică, susținute de
poeții Adi Cristi, Daniel Corbu, Nichita Danilov,
Emilian Marcu, Nicolae Panaite, Cassian Maria
Spiridon, Valeriu Stancu, Aurel Ștefanachi și Valentin
Talpalaru.
Programul a cuprins recitaluri de poezie în interpretarea actorilor ieșeni Laura Bilic, Cantica Tudose și
George Marici, iar momentele muzicale au fost
susținute de cantautorii Adi Bezna, Adi Gegiuc și
Cezar Popescu.

Din viața filialei
La data de 23 martie 2007, președintele Valeriu
Stancu prezintă membrilor comitetului un raport către
USR în care se arată o serie de probleme ale filialei,
raport pe care îl supune spre aprobare comitetului.
Dintre problemele ridicate: creșterea numărului de lecturi publice, decontarea cheltuielilor de deplasare la
București, în interesul Uniunii, a membrilor filialei,
sprijinirea filialei în achiziționarea unor obiecte necesare desfășurării activității, sprijinirea unor activități ale
filialei (premii, comemorări).
Cassian Maria Spiridon supune spre atenția comitetului „oferta unui domn care dorește să doneze un teren
de 2000 m.p în zona Bârnova, Iași”.
La 10 iulie 2007, Cassian Maria Spiridon își anunță
retragerea din funcția de vicepreședinte al Filialei Iași a
USR.
În ședința din 30 august 2007, Gellu Dorian propune „sesizarea în Comisia de onoare a USR a atitudinii
discreționare a domnului Coșereanu vis a vis de membrii filialei, scriitori, atitudine manifestată și în presă”.
La ședința din 16 octombrie 2007 participă în calitate de invitat președintele Uniunii Scriitorilor din

190

Renania Palatinat, poetul Thomas Krömer. Valeriu
Stancu vorbește depre faptul că în ultima lună Filiala
Iași a USR i-a avut ca oaspeți pe Shaul Carmel,
președintele Asociației Scriitorilor de Limbă Română
din Israel și pe președintele Uniunii Scriitorilor din
Renania Palatinat, poetul Thomas Krömer. „Prezența lor
la Iași face parte dintr-un protocol încheiat deja dintre
Filiala Iași a USR și cele două organisme similare din
Israel și Germania”, precizează Valeriu Stancu.
4 decembrie 2007: Cassian Maria Spiridon propune
trimiterea unor adrese către Ioan Holban și Nichita
Danilov prin care să se precizeze dacă mai doresc să
participe la ședințele comitetului, având în vedere
absențele repetate de la ședințele de comitet.
Valeriu Stancu propune ca filiala să sprijine, o dată
pe an, cereri ale membrilor de decont ale deplasărilor în
străinătate, în interese literare. Membrii comitetului sunt
de acord, în limita sumei de 100 euro.
În ședința din 5 martie 2008, Comitetul propune
realizarea unui dicționar al scriitorilor membri ai Filialei
Iași a U.S.R.
Pe 17 iulie 2008 se discută depre proiectul de
schimbare a statutului USR, membrii Comitetului
făcând propuneri.
La 13 noiembrie 2008 se dezbate situația spațiului
Librăriei USR din str. Cuza Vodă 13 ca urmare a închiderii activității librăriei. Membrii comitetului sunt de
acord cu organizarea în acest spațiu a unei forme organizate de întrunire a scriitorilor.
Membri ai Filialei Iasi a U.S. R. decedaţi în 2007:
Lucian Dumbravă; Cicerone Sbanţu, Ionel Bandrabur.
Retraşi din Filiala Iaşi a U.S.R. în 2007: Dan
Bogdan Hanu.
Noi membri în Filiala Iaşi a U.S.R. (în urma votului Consiliului U.S.R. la şedinţa din iunie 2007):
Alexandra Grigorescu-Ares, Mihail Batog Bujeniţă,
Florin Cântec, Oltiţa Cântec, Bogdan Creţu, Maria
Elena Cuşnir, Ilie Danilov, Marian Drumur, Corneliu
Filip, Silvian Floarea, Teodor Ghideanu, Mihai Bogdan
Mandache, Constantin Mănuţă, Mihaela Paraschiv,
Nicolae Petrescu Redi, Anca Raluca Purcaru, Dumitru
Scorţanu, Radu Tătărucă.
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Dan FĂRCAȘIU
Am intrat odată în laborator (era prin 1991) şi i-am
spus doctorandei să-mi arate nişte rezultate. Ea fiind
venită din România, vorbeam în limba noastră maternă.
Mi-a răspuns:
– Salvez acum fila şi ţi le arăt.
– De ce s’o salvezi? Se îneacă?
Am examinat împreună sensul verbului to save. Pe
lângă a salva, înseamnă a economisi, pune deoparte
(save your money, save this idea for later) Termenul
savings bank e folosit pentru o bancă de depuneri (cum
e CEC-ul în România). Traducerea corectă trebuia să
fie: depun documentul (fie în memoria permanentă a
calculatorului, fie pe un disc mobil sau fisă (chip) de
memorie).
În anii următori, am mai avut în grupul meu şi alţi
colaboratori români, cu care am încercat să identificăm
termeni importaţi pentru care există echivalent satisfăcător în limba română. Cu timpul, am observat că
importarea lingvistică a devenit un torent, ameninţând
cu distrugere limba.
După cum am învăţat dela d-na Crişan, profesoara
mea de limba română dela Loga, din Ttinişoara, o viaţă
de om în urmă, la apariţia unei noţiuni noi provenite din
afară, trebuie stabilit mai întâi că niciun cuvânt românesc nu poate fi adaptat pentru noua nevoie. Numai în
acel caz e un neologism justificat; altminteri, importul
nu e neologism ci barbarism. Un caz deosebit de dăunător se întâlneşte când un cuvânt există în ambele limbi
dar cu înţelesuri diferite şi înţelesul străin se adaugă
cuvântului în limba română. Propoziţiunea de mai sus
conţine două asemenea exemple: a salva, şi fila. Filă e
un cuvânt românesc bine stabilit: ”dorm îngrămădite
între galbenele file” (Eminescu). În dicţionar, englezescul file se traduce prin dosar, în care caz folder (in
which several files are saved) se poate traduce tot ca în
dicţionar, prin mapă, sau portofoliu, sau chiar fişier.
Sensul termenilor se exprimă poate şi mai bine traducând file (din calculator) prin document, iar folder prin
dosar. În acest caz putem traduce document (engl.) prin
text (rom.), întrucât în engleză document este numai
text, pe când în română o fotografie poate fi document
istoric. Academia Română poate decide asupra celui
mai bun termen; barbarismul englez e inacceptabil.
Efortul de a găsi termeni potriviţi în lexicul limbii
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române nu există. Cauzele principale sunt lenea şi ignoranţa, la care se adaugă vechea meteahnă a claselor „de
sus” din România de a conversa într’o limbă privită ca
„mai aleasă:” greceasca pe vremea fanarioţilor, franţuzeasca în epoca modernă. (Prin 1934, Patrick Leigh
Fermor constata că în saloanele bucureştene conversaţia
avea loc deobicei pe franţuzeşte.[1]) Eminescu scria
despre cei din timpul său care vorbeau „o păsărească
conruptă în locul frumoasei limbi a strămoşilor” [2] În
acelaşi fel, românii de azi zic pe internet şi email (scris
ca şi sinonimul pentru smalţ, dar pronunţat imeil).
Spaniolii folosesc termenii en la red şi correo electronico. La rândul lor, românii ar putea să zică pe reţea şi
poştă electronică, dacă şi-ar preţui limba.
A doua condiţie pentru neologisme, după cum am
învăţat, este să fie preluate dintr’o limbă înrudită. La ora
actuală, importul lingvistic e aproape exclusiv din limba
engleză, care nu îndeplineşte condiţia.
Anglicisme s’au folosit de unii în România şi înainte
de era calculatoarelor. Au fost luate în râs, precum se
cuvenea: Five’o clock la Madam Piscopesco
(Caragiale). Mai târziu, s’au strecurat altele, de exemplu
a realiza, intrat anterior în limbă din franceză, pentru a
izbuti şi devenit cu timpul cuvântul preferat pentru acel
înţeles. În noua folosinţă, cuvântului i s’a adăugat înţelesul din limba engleză. S’a creat un omonim de care nu
e nevoie. În engleză nu prea e posibilitate de confuzie,
întrucât pentru a izbuti se foloseşte to achieve. Limba
română conţine construcţia a-şi da seama, perfectă şi
pentru transmiterea informaţiei, şi stilistic.
Regionalismul a lua seama a fost deasemenea folosit:
„Uite-abia acum iau seama” (Coşbuc)[3]. Chiar şi bulevardierul a se prinde are o savoare pe care a realiza nu
o poate atinge.
Câteva alte exemple de preluarea unui sens englezesc pentru un cuvânt existent în limba română, creind
un omonim, trebuiesc menţionate. Primul este post, cu
derivatele sale. Cuvântul post e vechi în limbă: Postul
Paştelui, etc. Mai târziu s’a introdus din franceză post
pentru slujbă, serviciu, funcţie, sau poziţie de răspundere. În zilele noastre au apărut expresii ca „i-am citit posturile;” în loc de publicaţiile, articolele, notele, sau anunuţurile. La fel, „am postat”se foloseşte pentru am afişat
sau am publicat. (Un exemplu al înţelesului anterior
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existent pentru a posta este: Ca să nu pună careva mustăţi pe poza candidatei, am postat un om pe stradă). Alt
cuvânt din familie l-am găsit în: „Lautrec a pictat postere”. Se zice afiş! (Vezi şi cap de afiş; deasemenea:
Miţa prea se afişează cu Petrică).
La fel de supărătoare este propoziţiunea:
„Brandurile de top din Germania au fost BMW etc.”
Cuvântul top era folosit pentru un pachet de coli de hârtie. Ca să se dovedească „alambicaţi”(sophisticated) criticii de artă i-au acordat un sens apropiat cuvântului
englezesc. Mai recent, s’a importat sensul curat englezesc, pentru vârf sau culme, amândouă perfecte ca sens
şi superioare ca stil.
Cel de al doilea barbarism în exedmplu e brand.
Venise ca import, deasemenea discutabil, din Germania,
pentru aruncătorul de mine (brandt). În cazul de faţă (şi
în multe alte exemple întâlnite) se foloseşte pentru
marcă. Cam pe la şase ani, am citit o istorie în care se
menţiona că BMW este cea mai bună marcă.
Şi pentru că tot l-am pomenit, sophisticated are în
engleză un sens pozitiv, pe cănd echivalentul în limba
română, sofisticat, transmite ironie (ca în sofisticărie).
Modernii nu îmbogăţesc limba, ci o încurcă.
O altă adaptare artificială (barbarizare) a unui termen englezesc este a printa în loc de a tipări (cu familiile de cuvinte respective). Neologismul a imprima
(dintr’o limbă înrudită) e deasemenea acceptabil.
De provenienţă dublă, franceză şi engleză, este site,
pronunţat (uneori şi scris) ca sit (bărbatul sitei?), ca în
sit istoric, şi, respectiv, ca sait, uneori şi scris fonetic, în
saite internet (plural). Exista pe vremuri o comisie a
locurilor istorice, iar domeniu pe reţea (de exemplu)
redă perfect noţiunea şi sună mult mai bine.
Aş putea continua, întocmind un glosar voluminos
cu exemple care sluţesc limba română şi ameninţă să o
desfiinţeze, dar exemplele date sunt suficiente pentru
discuţia de faţă.
La prima mea vizită la parohia greco catolică românească.din Trenton, în 1970, am cunoscut la ei acasă doi
bătrâni, pereche, veniţi în America imediat după. primul
război mondial. I-am găsit la televizor; se uitau la un
film pe sfârşite. Un personagiu, nu ştiu dacă era omul
legii sau cel ce fugea de lege, se descălţase şi stătea pe
malul gârlei în care i se adăpa calul. Încercând să-şi
tragă cismele, n’a reuşit: i se umflaseră picioarele.
Bătrânul, amuzat, i-a spus nevestei în graiul domol al
ardelenilor:
– Nii, bu-tsurile; n’o putut să şî le fitulească!
Cei doi trentonieni veniseră în America cu patru
clase primare. Distrugerea limbii în zilele noastre nu
vine dela oamenii fără carte. Am ascultat o prezentare
filmată a unui specialist, Dr. Iulian Stoenescu, care argu192

menta că: „România e neresetabilă. . . Resetarea nu e
posibilă. „Alte expresii ce le-a folosit au fost: „dinamica
populaţională, mass media, numărul de Likeuri pe facebook”.
Când boierimea vorbea greceşte sau protipendada
franţuzeşte, limba a fost salvată de masa ţărănimii, în
mare parte analfabetă, neafectată de modă. Ţărănimea
s’a dus, iar ceea ce se cheamă oamenii simpli şi-au sărăcit, în mod paradoxal, graiul prin pospaiul de învăţătură
pe care l-au primit. Schimbarea modului de selecţie a
învăţătorilor e o cauză importantă. „Pe vremuri”, din
masa de copii de ţară, doar cei deosebit de dotaţi mergeau mai departe la şcoală, iar dintre ei marea majoritate
se duceau la şcoala normală. În condiţiile de faţă nu
putem spera în vreo autocorecţie.
Problema degradării lexicului a mai fost observată
de alţii. Trebuie menţionat articolul lui Valeriu
Marinescu şi lucrările citate acolo.[4] Se discută în articol şi cazul derivărilor stâlcite şi absurde ale unor cuvinte (de exemplu „a concluziona” pentru „a trage concluzia” sau „a conchide”). Limba română a suferit însă,
după părerea mea, şi o degradare structurală, cauzată de
reforma ortografiei din 1965 (sau a fost 1966? Eram în
Bucureşti la IFA). Reforma i se atribuia lui Alexandru
Graur, dar sunt convins că a fost produsă „în comitet”.
Principala lovitură a fost eliminarea apostrofului, ceeace
a subminat caracterul de construcţie logică al limbii.
Absurditatea argumentului oferit (scrisul se face mai
uşor pentru cei care-l învaţă) apare evidentă dacă transpunem raţionamentul la a simplifica matematica pentru
ca să se înveţe mai uşor. Însuşirea limbii ca o construcţie
logică are o valoare incalculabilă pentru conservarea ei
şi chiar pentru înţelegerea ştiinţei şI matematicii. (După
cum am scris altundeva, Grammar is the basis of all
science.[5]) Mintea celui care învaţă să scrie (şi scrie
apoi toată viaţa) e stimulată de necesitatea de a gândi că
se scrie s’a dus, dar l-am dus şi deasemenea du-l de aici,
şi de ce e scris: „Ci’ntr’o clipă-l poartă gândul îndărăt cu
mii de veacuri”.[6]
Urmărirea ulterioară a scrierilor din diverse surse, a
arătat că numărul greşelilor de ortografie nu a scăzurt
prin eliminarea apostrofului. Ca să citez din epistola
unei absolvente de politehnică, scriind la vreo zece ani
după „reformă”: Despre mine, c-am atît. (Notă personală: Când scriu româneşte folosesc apostroful.
Schimbarea în „linioară” în ce apare în România e făcută de redacţii).
Dacă intenţia e simplificarea, sunt greu de înţeles
reguli ca: „Scrierea cu . . a sau ea după ş, j are reguli
deosebite (în interiorul rădăcinii se scrie numai e, i, a, pe
când desinenţele şi sufixele se scriu la fel ca şi după alte
consoane: de aceea se scrie aşază, dar înfăţişează”. [7]
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De ce a aşeza să aibă alte reguli decât a boteza, a cuteza,
a necheza, sau a reteza (deasemenea a apleca, a aştepta,
a încerca, a întreba, a înţepa, etc.)? Putem presupune că
ideea a fost luată din limba rusă, cu cele şapte consoane
capricioase ale sale: g, k, h, j, ş, [ci] şi [şci], după care
nu se scrie [ya] ci a. Bine că nu s’a prescris să conjugăm
a necheza - necază şi a încerca - încarcă. Limba română
nu e simplă, mai ales la verbe. Mulţi se vaită de verbele
neregulate din limba în franceză. Încercând să înveţi
româneşte pe un străin (ca nepoatele mele), constaţi că
e greu să găseşti exemple de verbe regulate. De ce e
nevoie să se definească consoane capricioase în loc de a
scrie cum se aude? Eminescu a scris: „Pe când oastea se
aşează, iată soarele apune”. [6]
E de notat că diftongul ea este carcteristic limbii
române; m’am izbit de absenţa sa în Spania, iar francezii
spun thé-âtral. Există diferenţe în folosirea lui în graiurile regionale. După cumm am învăţat, tot la şcoală,
limba română literară este bazată pe graiul din Nordul
Munteniei şi Sudul Transilvaniei. Deaceea cel mai înalt
punct din Carpaţi se numeşte vârful Moldoveanu. În
graiul din Năsăud sau cel din Botoşani i s’ar fi spus
Moldovan. (Cred că terminaţiile în u se potrivesc doar
pentru formele nearticulate: muntele Ceahlău, vârful
Negoiu, etc. Pillat a scris: „Când alb Negoiul toamna…
” , iar Alecsandri: „Ceahlăul sub furtună…”). În acelaşi
mod, se zice braşovean, clujean, ieşean, pentru locuitorii
oraşelor respective.
Un alt exemplu de contractarea diftongului în scrierea modernă pare a preceda reforma din 1966. Coşbuc a
scris: „Nu sunt viteji cu toţii câţi sunt în şeauă puşi”, dar
într’un dicţionar modern se scrie şa,[8] creindu-se, pe
cât se pare, o formă neregulată. În general substantivele
feminine care au a înultima silabă accentuată.îl păstrează în declinare: basma, pafta, za etc., pe când cele cu ea
în acea poziţie păstrează doar pe e în declinare: boccea,
saltea, vergea, etc. Se spune (şi se scrie) oblâncul şeii.
Într’un caz în care s’a urmărit regularizarea flexiunii
s’a prescris să se scrie gheaţă, pentrucă pluralul este
gheţuri.[7,8] Putem nota în treacăt că, fie scris ca gheaţă, fie ca ghiaţă, cuvântul care descrie oxidul de hidrogen solid format din lichid nu are (ca sens) plural.
Cineva care vinde ghiaţă/gheaţă în blocuri, cuburi, sau
pisată, nu vinde gheţuri. Gheţuri sunt diferitele forme
fizice de apă solidă existente în locuri friguroase: „Fram
s’a născut departe, în gheţurile polare”. (Cezar
Petrescu)[9] Una ditre forme, gheţarii, nu e formată din
ghiaţă, ci din zăpadă presată. (Zăpada e forma de oxid
de hidrogen solid generată prin cristalizare bruscă din
vapori sau aerosoli.) Din nou, principiul trebuie să fie a
scrie cum se aude. Copiii din sat, două zeci de ani înainte de reformă, spuneau: „Ne dăm pe ghiaţă”. Dealtfel,
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schimbarea a produs o obiecţie vehementă din partea
pictorului Dumitru Ghiaţă, care a insistat să-şi păstreze
numele nestâlcit. Ghiaţă trebuie să se grupeze cu piaţă
şi viaţă, cu declinarea: ghieţii, pieţii, vieţii.
Ultimele observaţii par minore faţă de conservarea
(protecţia) lexicului şi păstrarea structurii linbii. O
acţiune care ar rezolva acele mari probleme ar putea să
se adreseze şi problemelor de detaliu.
E remarcabil că analizele anterioare ale modificării
limbii (de exemplu [4]) au o atitudine oarecum detaşată:
constată şi deplâng degradarea, dar nu propun o soluţie.
Am scris articolul de faţă ca să subliniez că o acţiune
drastică e absolut necesară; altfel limba română se va
duce după dropiile din Bărăgan. Singura speranţă există
azi într’o acţiune controlată la nivel naţional, poate
printr’o comisie organizată de Academia Română, ajutată de o lege care să pedepsească publicaţiile care nu
urmează regulile stabilite de comisie. Un glosar de barbarisme cu echivalentele româneşti acceptabile se poate
introduce în programele de scriere pe calculator, facilitând astfel corecturi de către autori. Emisiuni la televiziune ridiculizând graiul hibrid (cu exemple specifice)
ar avea în mod sigur un efect salutar. Bine înţeles, toţi
cei implicaţi trevuie să aibă baza de cunoştinţe lingvistice necesară. Din ce se vede pe reţea, cei care introduc
şi folosesc grămada de barbarisme în circulaţie nu ştiu
cum se se cade nici englezeşte, nici româneşte.
Referinţe
[1] Patrick Leigh Fermor, The Broken Road, New York
Review Books, 2013.
[2] M.Eminescu, Bătrânii şi Tinerii, Timpul, 1877;
Articole Politice, Minerva, 1910, p. 9.
[3]Unele dintre exemple sunt citate din memorie, aşa că
nu am trimiterea exactă.
[4] Valeriu Marinescu, Modifications of the Romanian
vocabulary introduced after 1989—with implications on
translations.
https://www.thefreelibrary.com/Modifications+of+the
+Romanian+vocabulary+introduced+after+1989—
with...-a0370320700
[5] Dan Farcasiu, Geometry Problems with Detailed
Solution, Austin, TX, 2019.
[6] Mihail Eminescu, (a) Poesii, (ediţie îngrijită de
Aurel Rauta), Assn. Cult. Hispano-Rumana, Salamanca,
1950. (b) Poezii, Editura de Stat, Bucureşti, 1950.
[7] Al Graur et al, Gramatica Limbii Române, Vol. 1,
Ed. Acad. RSR, 1966, p. 53.
[8] *** Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Ed.
Acad RSR, 1975.
[9] Cezar Petrescu, Fram Ursul Polar.

193

Ioan CRISTESCU
În data de 17 iunie 2021a avut loc la București, la
Teatrul Național I.L.Caragiale Gala de decernare a
premiilor pentru mentorat oferite de Fundația Pentru
Comunitate și Compania MOL.
Această nobilă inițiativă de a repropune societății
de azi importanța mentoratului, cu valoarea sa inestimabilă recunoscută de secole, pentru că dintotdeauna
mentorii au fost propulsatorii resurselor umane și
plăsmuitorii de viitor, mi-a prilejuit câteva gânduri și
dorința de a omagia pe inițiatori și pe premianți.
Alături de familie și școală, mentorii sunt cei de
care avem nevoie pentru descoperirea și dezvoltarea
talentului, cei de la care aflăm detalii, pentru că ei
sunt dăruiți cu câteva virtuți pe care nu le regăsim
ușor în cotidian: în primul rând răbdare, apoi generozitate, încredere și desigur, statornicie, pentru lupta
apărarea împotriva indolenței fizice și spirituale, în
lupta împotriva descurajării sau a complacerii în
mediocru, în lupta pentru atingerea culmilor și a unui
ideal în viață. Încurajarea acestei nobile vocații este
dincolo de gestul în sine o viziune pe care Fundația
Pentru Comunitate a transformat-o în misiune.
Vorbim astăzi de o adevărată școală a mentoratului
profesional, de formare permanentă în orice domeniu, de training, de modelare, având la bază nu atât
concepte și proceduri teoretice, cât mentori model,
capabili să se impună și printr-o etică a mentoratului.
În toate profesiile, când vorbim despre mentoratul
profesional este necesar să ne referim și la un cod
etic. Trebuie să amintesc un detaliu important:
Consiliul European Pentru Mentoring și Coaching
(EMCC)1 și-a actualizat Codul de Etică pentru profesionisti în general și pentru membrii săi cu scopul
principal ”să promoveze cele mai bune practici și să
se asigure că sunt menținute cele mai înalte standarde
posibile în mediul mentoratului, oferind cea mai
mare oportunitate de învățare și de dezvoltare”.
Codul de Etică al EMCC solicită mentorului:
competență, integritate și profesionalism, coordonate
în care mentorii de profesie trebuie să acționeze etic,
iar în funcție de domeniu mai pot fi alte considerații
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de natură etică foarte specifice.
Aș dori să vă vorbesc în parabole, dar parabolele
nu mai sunt gustate în ziua de azi. Însă o să vă spun
câteva impresii și la final vă voi arăta de ce am ales
aceste impresii.
Trăim într-o lume care vede multe. Suntem captivi ai vizualului, oriunde te duci. Pe internet, la televizor, pe smartphone, la cinema, pe stradă cu reclame. Nu mai e nevoie de cărți poștale sau atlase, nici
de albume de artă pe care să le răsfoiești pe îndelete,
nici de cărți de poezie. Afli imediat orice cu o simplă
căutare pe internet. Dacă vrem istorie, nu citim, ne
uităm pe unul din posturile TV dedicate, dacă vrem
artă, de asemenea, dacă vrem muzică e și mai simplu,
dacă vrem un roman, căutăm o ecranizare. Uneori,
pentru a vedea trecutul, din nostalgia cunoașterii ne
ducem la muzee, aceste instituții care depozitează
creații sau fapte sau oameni prin faptele lor, prin
opera lor, prin contribuția lor la cultura și civilizația
omenirii.
Există și muzee care păstrează orori și fapte și
oameni a căror existență nu are de-a face cu umanismul, sau cu realizări remarcabile ale spiritului uman.
Aici mergem uneori pentru a învăța că așa nu, dincolo că așa da. O luptă educațională a antitezelor din
care e construit spiritul uman. O lecție prin vizual. Ne
ducem la Muzeul Satului să vedem locuri și locașuri
umane vechi, tradiționale, în loc să le căutăm. Vedem
la Muzeul de Istorie a României un sarcofag cu doi
eroi prinși într-un dans dionisiac. Ne trimite această
imagine să știm mai multe despre Grecia antică sau
faptul că a fost descoperit la Histria, să știm mai
multe despre anticul port de la Marea Neagră cu
oamenii lui?
Ne instruim prin ochi cum spunea la un moment
dat Tudor Vianu. Aș adăuga că ne formăm prin ochi.
Azi sunt mult mai multe mijloace de informare și
mare parte din acestea se datorează vizualului. Am
senzația uneori că acei învățați care s-au ocupat cu
cititul au eșuat. Desigur că aici e o ironie. Poate pentru că în cărți descoperim lucruri generale și nu indi-
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viduale.
Privitul a fost întotdeauna o formă a cunoașterii,
dar această formă s-a diluat. Când ne întoarcem dintro călătorie și suntem întrebați ce am făcut, răspundem fără ezitare – am privit – am văzut, deci putem
spune că am cunoscut. Curiozitatea noastră vizuală
vine din ceea ce învățații au numit setea de
cunoaștere. Vine și din ce oferă spectacolul lumii. Un
spectacol efemer și care are legătură cu durata lui și
durata mea de viață. Și aici, nu pot să trec cu vederea
tipurile de mentorat: cel informal, cel formal, ca strategie de tip intervenționist, foarte util, bine focalizat
și structurat și desigur, în epoca în care trăim, indispensabilul E-mentorat care se bazează pe tehnologiile
de comunicare electronice, pe platformele on-line ce
ne-au acaparat existența în timpul crizei pandemice,
fiind o abordare care a putut fi folosită în acordurile
formale sau informale de mentorat, pentru mentoratul
tradițional, sau pentru diferite tipuri de mentorat individual sau de mentoratul de grup. Dar, indiferent despre ce tip vorbim, probitatea mentorului este fundamentală tocmai de aceea vorbeam la început despre
virtuțile mentorilor. Pe lângă ceea ce am spus deja,
adaug că ei au o obligație, pe care nu o resimt totuși
ca obligație ci ca fiind o coordonată inerentă statului
lor, aceea de a oferi și supraveghea cunoașterea integrală, fie că este vorba despre mentorul unei persoane
sau al unui grup.
Această cunoaștere seamănă cu cititul și cu scrisul. Seamănă cu intuiția, este, dacă vreți, asemenea
cunoașterii mistice care face parte din absolut și
transcendent. Seamănă cu aceea a unui pictor în fața
șevaletului. E o cunoaștere de sine, a aptitudinilor, a
talentului, a forței și energiilor pe care le ai sau pe
care le transmiți. Controlul lor nu are legătură cu dragostea părintească, ci mai degrabă cu valorile
dascălului și ale prietenului, fiecare dintre aceștia
înțeleși în sens primar – dascălul – sfătuitor înțelept
și aplicat, prietenul – sfătuitor afectiv și alter ego. De
aceea în tipologia mentorului se include: mentorul
prieten, mentorul de carieră, mentorul pentru viață
dar, un adevărat mentor le îmbină pe toate, el fiind în
același timp antrenor, ghid, model, motivator ecc.
Menirea lui nu este aceea de a crea ucenici asemenea
lui, ci de a-i ajuta pe ucenici să își creeze propria imagine prin care să se impună, să atingă înălțimile.
Vorbim deci de arta de a fi mentor, pentru că mentoratul sau mentoring-ul se deosebește de clonare, cel
mentorat nefiind o replică fidelă a mentorului, dar și
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de coaching, un termen similar dar nu sinonim. Atât
mentoratul cât și coaching-ul sunt importante în dezvoltarea individului, dar ele implică aspecte diferite.
Mentoratul este o relație pe termen lung axată pe
susținerea creșterii și dezvoltării integrale a unei persoane.în timp ce un coach este cel care observă și
consiliază acțiuni specifice sau schimbări comportamentale din prezent urmărind o îmbunătățire
imediată.
Oricum, felicit și pe unii și pe alții pentru ceea ce
faceți, pentru carisma pe care o aveți, pentru arta
relaționării și a îndrumării, pentru râvna de a deschide drumuri și a forma drumeți conștienți de calea lor,
spinoasă dar cutezătoare, iar aici putem folosi o
metaforă din domeniul alpinismului: Alpinistul este
Cel care ia atitudine de cuceritor faţă de altitudine, iar
ființa umană are sădită în ea nostalgia culmilor. Când
un călător știe drumul, trăiește anticipat bucuria ajungerii la destinație, mai mult, acea bucurie este și forță
lăuntrică de luptă și dor de cunoaștere, de aceea, în
tot ceea ce faceți, bucuria, cu tot sacrificiul inerent
presupus este atingerea performanței.
În plus, când avem și un sprijin, în speță cel al
Fundației pentru Comunitate, atât cel care arată drumul cât și drumețul au încrederea că sunt pe calea cea
bună că, într-adevăr, cucerirea culmilor este posibilă
prin efort comun și încurajare concretă. Deci, maximă gratitudine pentru generozitatea Fundației pentru
că a investi în potențialul uman înseamnă a-i ajuta pe
oameni să devină oameni cu idealuri împlinite iar
acesta este, într-adevăr, cel mai bun proiect de dezvoltare personală.

EMCC este o organizație pan-europeană fondată în
1992 cu ramificații în diferite țări europene, Belgia,
Croația, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța,
Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg,
Maroc, Olanda, Norvegia, Polonia, România, Serbia,
Spania, Suedia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit
http://www.emccouncil.org/.
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ZICĂTORI CU POSIBILE RĂDĂCINI ADÂNCI (I)
Silviu SANIE
1. A încălzit șarpele la sân
Proverbele și zicătorile esențe, aforisme hrănite de
înțelepciunea acumulată, străbat secole sau chiar milenii.
Uneori ele au o formă apropiată de exprimarea inițială,
alteori sunt reduse doar la un termen al constatării, celălalt
fiind subînțeles. Mai totdeauna scurtează drumul către concluzii.
Când în contextul problematicii unor dispute apar
acțiuni, personaje sau animale cu comportamente complexe
– în cazul de față șarpele – dificultățile în calea unor rezolvări optime sunt majore.
Ființa aparent situată la începutul evoluției – fără
picioare, fără aripi, fără urechi, care se autofecundează, își
schimbă periodic pielea etc. – cu o mare varietate a speciilor, este acompaniată de o bogată literatură, cu abundent
simbolism, foarte probabil neegalat, un loc deosebit în religiile antice.
Fără a porni comentariile de la planta nemuririi sustrasă
lui Ghilagameș de un șarpe sau din textul Bibliei – Genesis
cap. III cu șarpele care prin amăgirea Evei de a mânca fructul din Pomul Cunoașterii, a generat alungarea lui Adam și
Eva din Grădina Raiului cu presupusele consecințe, am ales
o cunoscută divinitate cu o lungă existență – din secolele
VII-VI B.C. până în secolele III A.D. în cultul căreia
șarpele a jucat un rol de seamă.
Divinitatea Sabazios, foarte asemănătoare cu
Dionysos, era zeu a naturii, vegetației, fecundității și agriculturii. Era sărbătorit anual prin culte orgiastice, misterii și
rituri de comuniune a adepților cu zeul.
Sabazios a fost sincretizat cu Zeus și Iuppiter, asociat
cu numeroși zei (Asclepios, Apollo, Mithras, Attis,
Dioscuri, Hercules, Mars, Silvanus) și zeițe (Cybele,
Artemis Anaita, ș.a.), răspândit în Thracia, Moesia, Asia
Minor, Grecia, Dacia, Dalmația, Italia, Africa, Gallia,
Germania. În fruntea studiilor elaborate de-a lungul vremii
s-ar situa cele trei volume despre Sabazios Corpus Cultus
Iovis Sabazii datorate lui M. J. Vermaseren și E.N. Lane.
Influența religiei iudaice s-a datorat și apropierii apelativului Yahve Tzvaot (Yahve al oștirilor) de numele zeului.
Să revenim însă la șarpe. Alături de calități îi sunt atribuite numeroase trăsături negative: rău, viclean, perfid,
generator al invidiei, vanității, îndoielii evident inegale în
balanța unor efecte. Unele dobândite prin transfer
bidirecțional. Dar șarpele este omniprezent atât pe tăblițele
(plachetele) sabaziace cât și pe mâinile sabaziace – palma
cu degetele dispuse pentru benedictio latina. Apropierea
șarpelui de corp în ritul de inițiere a adorantului departe de
a fi plăcută succedată probabil de neâmplinirea dorinței
exprimate cu voce tare sau în gând, credința că va primi
după ce a dat, luate ad litteram urările ex : Di tibi dent
quaecumque optes (Zeii să-ți dea ce dorești) sau Tu pro illa
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ores ut deus sit propitius (Tu să te rogi pentru ea ca zeul săi fie favorabil).
Lipsa de recunoștință în relațiile interumane, lipsa unui
comportament similar din partea celui ajutat era comparată
cu lipsa unui rezultat în urma celor suportate la ritul de
inițiere, iar cel ajutat era echivalat cu șarpele.
2. Nu mor caii când vor câinii.
Calul și câinele se numără printre primele animale
domesticite. Unii plasează apropierea câinelui de așezările
omenești încă din paleolitic.
O bogată literatură înfățișează câinii, păzitori ai
locuinței, a stânei, însoțitori la vânătoare și chiar pe câmpul
de luptă. În timp, câinele a dobândit un loc deosebit în
mitologia și religia unor popoare, un simbolism de o mare
varietate. I se atribuiau funcții apotropaice și psihopompe.
Erau zei cu cap de câine (Anubis), Cerberus era păzitorul
Infernului, însoțitor al unor zei și zeițe (Hermes, Hecate),
simbol htonic sau lunar, implicat în divinație, strămoș
mitic, simbol al forței sexuale, seducător, plin de vitalitate,
dar și simbol al lăcomiei, veșnic flămând. Intre marile
calități: tovarăș credincios, fidelitate.
Calul animal cu o largă utilizare; călărie, transport,
lupte etc., animal de mare sensibilitate și inteligență, există
deasemeni o vastă literatură. A avut o prezență importantă
în cultele și credințele multor popoare. Începând cu legendele apariției sale – „a țâșnit din adâncurile pământului” –
sau – adâncurile mării – apoi ajuns la vehicolul solar, simbolismul calului este corelat la toate cele trei medii.
Purtător al vieții și al morții, implicat în divinație, reînoirea
periodică a vegetației, sexualitate, fertilitate, corabia destinului, spiritul grâului etc.
Prezent în numeroase culte și credințe beneficiază de
bogată iconografie (Cavalerul Trac, Cavalerii Danubieni),
zei orientali etc. Dar animalul iubit era și printre cei
sacrificați. Un sacrificiu de mari proporții, prilejuit de
moartea unui rege scit, este descris amănunțit de „Părintele
Istoriei” (Istorii, cartea a IV-a, LXXII) cum la numit Cicero
pe Herodot. Alături de numeroasele victime umane sunt
sacrificați și 50 de cai. Se știe că în cazul acestor sacrificii,
aflați într-o zonă lipsită de lemne, oasele erau combustibil
pentru fierberea cărnii. Grăsimea era arsă ca fumul să urce
spre zei, iar carnea fiartă era a oamenilor și câinilor.
O atribuire a unor trăsături negative umane câinilor și
invers – animalul nesățios, veșnic flămând (în unele legende în urma unui blestem) desigur că acest animal era dornic
de o frecvență mai mare a unor festinuri de amploare.
Retransmisă spre societate este dorința unor cetățeni,
lacomi, răi – de a pieri concurentul omul victorios, oricum
omul de la cârmă a cărui superioritate îl necăjește, a cărui
dispariție l-ar bucura. Dar .... nu mor caii când vor câinii!
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Valentin TALPALARU
Septembrie, luna speranței că urgisitele festivaluri croite în perioada (por)covidului vor avea
șanse la public în septembrie – asta dacă nu vine
valul trei, patru, cinci – „vînturile, valurile” –
pînă cînd vor fi epuizate vaccinurile cumpărate la
hurtă pe la talciocurile Evropei. Cîrtim, că altceva
ce să facem? Dar e timpul să fim scrofuloși la
datorie și să ne îndreptăm către revistele noastre
literare. Bunăoară Reflex, de la Caraș Severin, de
unde aflăm că au avut loc numeroase evenimente
culturale, lansări de cărți „cu ștaif”, o reverență
față de o personalitate a zonei și nu numai,
Nicolae Stoica de Hațeg. „Un polihistor al veacului Luminilor” cum îl numește Dorin Bălteanu.
Despre istoria locurilor, mai precis, despre începuturile metalurgiei la Reșița, dar și despre istoria
locurilor scriu Costin Feneșan, Adalbert
Prizibram, Dorina Sgaverdia. Și pășim în spațiul
nostru plăcut, poezia, cu Laurian Lodoabă alături:
„Sunt tot mai aproape de pământul/ pe care l-am
călcat/ ani în șir în picioare/fără să mă certe// sunt
tot mai aproape/ de trestiile bălților/de cuiburile
de lișițe/ fără să le ating” (xxx). Nu ocoliți cronica
lui Zenovie Cârlugea la antologia poeților din
Serbia, apărută mai an. Să ne oprim și la un nou
număr din Cafeneaua literară a lui Virgil
Diaconu, un număr cu accent teoretic și critic, dar
și cu un popas în poezia lui Radu Ulmeanu, aniversat la cei 75 de ani, și căruia îi transmitem și
noi urări de sănătate și prosperitate poetică. „De
dimineață m-am trezit/ cu un gând/ te iubesc/ fă
ce vrei cu asta// abia după aceea am văzut că
ninge/ cu fulgi mari și pufoși/ punând un așternut
cald/ dragostei mele// culmea nebuniei/ voiam să
ies să mă scald în zăpadă/ fierbinte cum era ea/
rece ca tine” (Dimineața îndrăgostitului corb). O
carte interesantă despre un poet interesant, Miron
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Radu Paraschivescu, comentată de Ana Dobre și
„supervizată” critic de Gheorghe Grigurcu. Multă
cerneală și mulți pixeli au fost consumați pe altarul „poeziei canonice”. Am pus ghilimelele pentru că Virgil Diaconu are firești și normale dubii
față de „diktatul de la București” privind lista
canonicilor, comentată în cartea domniei sale
Poezia canonică românească, în analiza aceluiași
Zenovie Cârlugea. Chiar merită atenție. Ne oprim
și la Euphorion pentru celebrarea centenarului
lui I. Negoițescu, căruia Dumitru Chioaru îi consacră un amplu studiu. De altfel, relația dintre cei
doi este una cu vechi state de plată, Dumitru
Chioaru fiind cel desemnat de redacția revistei, în
calitate de redactor șef, să întrețină corespondența
cu I. Negoițescu. Cu generozitate ne sunt oferite
cîteva dintre epistolele schimbate de cei doi. Iată
și notele lui Ioan Radu Văcărescu adunate într-un
metaforic titlu: Om rătăcind printre pulberi:
prețios, metaforic, baroc. Și omagiul, unuia dintre
cei mai apropiați prieteni, poetul Radu Stanca:
„Prietenul meu Ioan Negoițescu/ E-o stranie făptură medievală,/ În ochii lui un ev întreg s-ascunde/ Și-o-ntreagă frumusețe-autumnală –// Molatic
ca o pasăre pe gânduri,/ Pășirea lui e-o calmă
legănare –/ în urma lui cad trene, rânduri, rânduri/Și tainice comete sublunare// Din cât
cunoaște tuturor împarte/ Dar ce-i de preț păstrează pentru sine/ Iubește bucuriile deșarte/ Și
mai presus ispite citadine”. Să intrăm și în curtea
Contemporanului pentru cîteva gesturi de
reverență, mai întîi pentru Ion C. Brătianu care ar
fi împlinit 200 de ani de la naștere, un simpozion
rămas aproape nemarcat. Bicentenarul Revoluției
lui Tudor Vladimirescu, dar și invitația lui
Răzvan Theodorescu la un Breviar de civilizație
contemporană, episod în care ne propune un

197

popas istoric în perioada cruciadelor, unirilor,
integrărilor. Cugetați, domniile voastre, mai întîi
la titlul rubricii: Din arhivele demnității, pentru
ca, ulterior, să parcurgeți textul lui Ioan-Aurel
Pop. Mihail Sadoveanu și Ștefan cel Mare. Iată și
o provocare spre lectură: „Sadoveanu a rămas în
memoria culturală a românilor drept maestrul
romanului istoric. Avea darul refacerii trecutului
pe care nu doar că îl reconstruia, dar îl și reînvia,
ca printr-un fel de tunel al timpului, în care doar
celor privilegiați le era îngăduit să pătrundă. (…)
Partea din urmă a perioadei de glorie închinate de
Sadoveanu romanului istoric este dominată, de
departe, de figura lui Ștefan cel Mare. Este vorba
nu numai despre principe, ci și despre omul
medieval, despre românul providențial, despre
acele fațete care l-au fascinat cel mai tare din
întreaga noastră istorie pe scriitor”. La Orizont
portretul lui Dan C. Mihăilescu este subtitrat de o
invitație la meditația Despre buna resemnare. În
fond, un dialog cu care suntem obișnuiți – spre
meritul lui – cu Cristian Pătrășconiu. Din spumoasa conversație, selectăm cîteva fragmente.
Întreabă C. Pătrășconiu: „V-a făcut vreodată rău
literatura?”. Răspuns: „Nu literatura în sine ci
ambițiile sau prejudecățile în constatarea ei. Mai
precis, prostia de a cauționa ororile morale prin
strălucirea estetică, convingerea că performanța
stilistică poate motiva sau îmblînzi monstruosul,
abjecția, imoralitatea”. Același inepuizabil
Cristian Pătrășconiu lansează un alt chestionar:
„Vă place să gătiți?” Eu nu răspund, dar suficienți
„curajoși” se avîntă în detalii. Și o ultimă escală la
Luceafărul de dimineață. Unde ne bucurăm de
un amplu eseu al lui Mircea Bârsilă despre
Crângul sacru în viziunea lui Vasile Alecsandri.
O interpretare interesantă și incitantă a poemului
Grui-Sânger, din cunoscutul ciclu al legendelor.
O reverență a lui Ioan Radu Văcărescu față de
memoria lui Mircea Ivănescu: „Din păcate, în
ultimii ani de viață, Mircea Ivănescu n-a mai scris
poezie. Ea a rămas ascunsă în faldurile în pătrate
albe și negre ale versurilor de altădată sau întoarsă
cu spatele, undeva, pe o stradă cu ceață, într-un
oraș cu „ziduri bătrâne, urâte…”. Între timp, poezia sa a devenit obiect de studiu, legendă, model,
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școală de gândire”. Ne oprim și la grupajul de versuri al laureatului Premiului Național „Mihai
Eminescu”, 2021, Vasile Dan: „Azi va veni
mâine/ azi am scos capul pe fereastră afară/azi
am desenat un corp gol/muzica venea ca întotdeauna de/pretutindeni/nu o puteai opri/acea înserare pe nepregătite/ ochii larg deschiși/toată viața
am știut cum te cheamă/tocmai acum am uitat”
(Azi va veni mâine).

CALENDAR OCTOMBRIE
Crîșmăreanu Florin Marius – 01.10.1977
Diaconu A. Mircea – 02.10.1963
Apetroaie Constanța – 02.10.1956
Adămuţ Anton – 04.10.1962
Ignat Dumitru – 04.10.1942
Vicol Sultana Mihai – 5.10.1948
Ciucă (Stef) Aurora – 5.10. 1962
Călinescu Alexandru – 05.10.1945
Coroiu Constantin – 06.10.1943
Mandache Bogdan Mihai – 07.10.1955
Șolea Marius Marian – 11.10.1974
Zub Alexandru – 12.10.1934
Ciupercă Livia – 13.10.1947
Dorian Gellu – 13.10.1953
Mardare Gabriel – 15.10.1950
Marcu Emanoil – 17.10.1948
Necşanu Dumitru – 17.10.1948
Fluturel Vasile – 17.10.1946
Dram Constantin – 20.10.1958
Petrescu Redi Nicolae – 20.10.1951
Sava Nicolae – 23.10.1950
Gălăţeanu Iorgu – 23.10.1948
Batog Bujeniţă Mihai – 25.10.1945
Steiciuc Carmen Veronica – 25.10.1968
Ciobotari Călin – 26.10.1979
Munteanu Constantin – 26.10.1945
Bogdănescu Simion (Puflea Gh. Ion) – 27.10.1951
Onciu Adrian – 29.10.1968
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CURIER DE AMBE SEXE
Versuri pline de sensibilitate primim de la Alexandrina
Tulics, o surpriză foarte plăcută la Curier. Voi cita intergal
doar o poezie din cele primite, cu rugămintea ca
Alexandrina să revină și cu alt grupaj pentru o eventuală
Antologie personală. Din motive tehnice nu voi cita textul
„Visul borangicului” (este preluat dintr-o pagină de carte,
probabil, pentru că are un fond diferit) text care e cel mai
realizat, rugând-o pe autoare să-l retrimită cu noul grupaj.
Așadar, citez, deocamdată, textul „Mâinile mamei”:
„Mâinile mamelor care plâng în somn legănându-și copiii
la piept/ sunt aripi rănite de întunericul ce pândește să-i
smulgă din brațe,/ să-i ducă în locurile jelite înaintea lui
Dumnezeu ca pruncii să nu ajungă acolo./ Mâinile mamelor care frământă pâine și în somnul copiilor legănați la
piept sunt spice de grâu/ ce se scutură în gura țâncilor să
nu se trezească din somn flămânzi./ Mâinile mamelor obosite sunt pumnii aproape închiși ce țin în căușuri,/ lacrimile
ce nu vor să se răcească/ sunt câteodată copiii cu fețe triste
de bătăile inimii mamei, temători să nu se spargă./ Mâinile
mamei sunt ochii ce împart hrana ce încă nu s-a copt în
lan,/ porumbul ce nu a încolțit dar care-i satură pruncii./
Mâinile mamei sunt corzile unei viori atât de cântate/ încât
a rămas supusă ultimului suspin,/ arcușul care i-a aplecat
degetele spre inimă./ Mâinile mamei sunt pomii ce cresc în
ceruri încă de pe pământ,/arătătoare copiilor drumul spre
Lumină”.
„Scriu de mai mulți ani, am și publicat în tinerețe pe la
Poșta redacției în Luceafărul și Astra, în reviste școlare și
ziarul local. Însă o lungă perioadă de timp am abandonat
poezia din cauză că m-am dedicat altor probleme profesionale. Aș dori să îmi spuneți dacă merită să revin la poezie.
Poeziile ce le trimit sunt scrise acum 30 de ani dar, dacă e
nevoie, vă pot trimise și unele scrise recent. Aș vrea să
public și un volum propriu, dar nu știu cui să mă adresez”
(Mihaela Ioana, Brașov) – Mihaela, textele din grupajul
primit de la tine dovedesc un real talent: „Lumina scliptoare a unui fluture de noapte/ a tăiat umbra dimineții în jumătate/ nu știu când voi lupta cu liliacul de ziuă/ doar îngerul
alb îmi șoptește îngăduitor: așteaptă, îți va veni rândul
curând./ Îmi culeg lacrimile și le adun cu grijă la piept./
Mâine, înainte de ivirea zorilor voi construi, grăbită, o altă
inimă”. Trimite-ne și un grupaj cu versurile scrise mai
recent, poate îți vom putea rezerva o pagină într-o viitoare
Antologie a Curierului. Cât despre volum, nu credem că e
cazul să te grăbești.
„Va trebui să recunosc de la început că am fost plăcut
impresionat și contrariat de răspunsul la email-ul anterior
și mai ales de faptul că acest răspuns a apărut în paginile
revistei. Cum însă nu poeziile trimise (dacă le putem numi
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așa) nu au fost accesibile fiind arhivate le-am reatașat în
acest email. Astept indicațiile dumneavoastră dacă există
necesitatea reeditării acestora, sau alte doleanțe vizavi de
redactare” (Radu-Florin Andrei) – Radu, au ajuns toate
textele trimise de tine a doua oară, înșirate ca pe ață (nu
înțeleg de ce nu le-ai cules unul după altul în aceeași pagină). Cele mai multe din acest grupaj destul de consistent
(ca număr) nu sunt decît simple jocuri de cuvinte ce amintesc de textele unui poet contemporan foarte cunoscut. Am
preferat din grupaj un text mai prozaic și mai „rece”, cel
intitulat „Viziune”: „Dă-mi scânteile focului și un ritm
monoton de tobe. Dă-mi povești străvechi în jurul jăraticului și miros de carne arsă. Dă-mi sclipiri de ochi dragi, și
râsete de copii. Dă-mi frântura mea de rai. Și dă-mi și
iadul... Dă-mi urlete în noapte și posibilitatea morții. Dămi orizonturi negre, de nepătruns, dă-mi pericolul zărilor.
Dă-mi îndoiala. Dă-mi toate acestea și pe restul le voi
căuta și le voi lua singur... Și sulița, și lama și săgeata, și
mârâitul docil al lupilor adulmecând pericol. Îmi voi lua
singur un molid bătrîn și colțul de stâncă de unde să privesc cu frică linia ștearsă dintre cer și pământ. Acolo e
locul meu, acolo unde se stă de veghe ca toate acestea să
nu se amestece de la sine”. Radu, te aștept și cu alte texte
pentru o eventuală Antologie.
„Am ajuns de vreo zece ani bunică și am început să
scriu poezii pentru copii. Nu știu dacă aceste creații ale
mele vor întruni condițiile corespunzătoare pentru a fi
publicate în revista „Convorbiri literare”, dar eu încerc. Maș bucura dacă primesc un răspuns pozitiv dar sunt pregătită să prmesc și unul mai puțin îmbucurător”. (DeliaFlorina Marcu) – Delia, ne bucurăm că ești pregătită pentru oricare dintre cele două răspunsuri. Textele pe care le
scrii nu par a fi destinate copiilor: „Apoi se duc toți la culcare/ să-și odihnească sufletele/ ostenite de frământare/ și
de muncile grele./ Când zorile se vor ivi/ se vor trezi să
plece iar/ pe câmpul plin de mici sclipiri/ și moi sub pasul
rar”. Versurile sunt naive de tot, nu sunt nici pentru copii
nici pentru oameni mari.

ANTOLOGIA CURIERULUI
Vasile Dan MARCHIȘ
Această dăruire nu-i un simplu joc
Pentru că s-a făcut în aceeași măsură părtașul tuturor
celor buni cum și celor răi, bogaților și săracilor,
bolnavilor sau celor sănătoși, celor cumpătați cât și celor
hapsâni
timpule oprit și dus pentru răstignire cum Iisus pe Golgota.
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Pe nenumărații săi umeri de secunde ,minute, ore, zile,
timpul ne ridică drept cruci vii pe toți pământenii.
Existăm pe umerii timpului drept cruci vii în drum
spre această răstignire,
cum unele substantive pe lista suplimentară a gramaticii
doar ca elemente de chin… Ce-am putea face să ne creadă
timpul altceva?
Care dintre noi cei peste 7 miliarde de pământeni
putem spune
că nu suntem cruci vii pe umerii timpului ce urcă spre răstignire, Everestul?
El nu se oprește pentru nimic ci urcă mereu
să nu fie învinuit de ceva…
Să nu fie întrebat: „Cine e mai greu pe umerii tăi,
„Timp prea darnic”?
Bolnavii sau cei sănătoși? Bogatul sau săracul? Cel cumpătat sau cel hapsân?”
Această dăruire a timpului nu-i un simplu joc
ci e seva tinereții tuturora adunată la un loc…
De restul sentimentelor
Când mă gândeam ce mai am de făcut
la ceas de seară târzie, muza m-a interceptat astfel:
„Dacă pentru sentimentele pe care i le-ai creat
lui Dumnezeu
n-ai cerut nimic material cum ceri cu bani marfă
din magazin
ci ai cerut ceva pentru suflet, Domnul a fost de acord
cu cererea ta
ca să-ți ofere aceste poezii.... Dar mi-a zis să te întreb
ce să-ți dea de restul sentimentelor?”
Mai neobișnuită ca oricând precum o foaie de hârtie goală,
muza aștepta de la mine un răspuns. Atunci am grăit:
„Spune-i Tatălui Ceresc să-mi dea dea
de restul sentimentelor,viață!
Copilașul și câinele
Nu-i timp de analizat iubirea față de cineva, aprecierile,
binecuvântările, laudele sau mustrările
care trebuie date cuiva.
Veniți să căutăm pretutindeni un copilaș și un câine
care au ieșit în lume pe o poartă lăsată descuiată.
Această întâmplare nu-i un simplu joc

e seva inocenței lumii adunată la un loc…
Între copilaș și câinele ce pășesc atât de aproape
pe trotuar nestingheriți nu încape un cuvânt.
Între ei nu-i loc de ceva mai sfânt...
Nu-i loc nici de o virgulă
care să le separe inocența... Inocența câinelui dresat
să apere
tot ce are în lumea lui - copilașul ce-și etalează
dicționarul de zâmbete vocale de la a la u: a, ă, e ,i. î , â,o, u,
la care câinele în duet cu copilașul învață omenește
al inocenței alfabet de zâmbete ...
Cum să intervină trecătorii fie și cu o șoaptă
sau cu o mirare la vedere care să nu pară suspectă
pe lângă cel mai mare câine care
încadrează cel mai mic copilaș ieșit în lume...
Mergând așa pe trotuar ei par o lume atât de mică
față de lumea nostră atât de mare,
separate doar de mirări sub acoperire...
Nu ajung toți ochii lumii pentru a realiza pe deplin
o mirare integrală legat de inocența celui mai mare
câine dresat
pe lângă cel mai mic copilaș, ieșiți în lume după voia lor...
Dar cine ar cuteza să-i abordeze într-un fel,
fie și cu un zâmbet care să nu pară suspect
care să nu pară a trădare, a semn de răpire...
Se încearcă a se realiza o mirare deplină nu cu ochii
ci cu gândurile
față de cum își îndeplinește câinele canonul
față de acest copilaș – canonul istoriei inocenței
cu sau fără acoperire. Când lumea care pare
că vrea să întrebe:
„Cu cine a ieșit în lume acest copilaș?”,
câinele prin privirea sa universală
dă de înțeles că vrea să spună: „Nu se vede?
Eu sunt călăuza inocenței
care nu poate fi răpită!” Atunci prin instinctul
patern și antic
al omului modern neîmplinit ce amână ceasul judecății
s-a auzit glasul tatălui copilului: „Aici sunt!”
Câinele privind acum nu spre copilaș
ci spre mai marele său stăpân
pare a spune: „Nu mi-am făcut din lume gânduri,
de aceea micul meu stăpân e teafăr lângă tine!”

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

200

