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Pășim victorios către o lume creată de aparate,
în care Homo digitalis se preconizează că va lua
locul lui Homo sapiens, primul fiind direct conectat
la acestea. Așa prorocește Ray Kurzweil și nanobiții
care ne vor circula prin vasele noastre sanguine.
Citim în cartea sa, Cum se construiește o minte.
Secretul dezvăluit al gândirii umane (traducere
Bogdan Chircea, Paralela 45, 2013) următoarele:
„Vom fuziona cu tehnologia inteligentă pe care o
creăm. Nanoboţii inteligenţi din circulaţia noastră
sanguină ne vor menţine corpurile biologice sănă-
toase la nivel celular şi molecular. Vor pătrunde în
creier în mod neinvaziv, prin capilare şi vor interac-
ţiona cu neuronii noştri biologici, amplificându-ne
în mod direct inteligenţa. Nu este ceva atât de futu-
rist pe cât ar putea părea. Există numeroase dispo-
zitive de mărimea unui element figurat al sângelui
care pot să vindece diabetul de tipul I la animale sau
să detecteze şi să distrugă celulele canceroase din
circulaţia sanguină. Pe baza Legii accelerării veni-
turilor, aceste tehnologii vor fi de un miliard de ori
mai eficiente în următoarele trei decenii decât sunt
acum”.

Evidențiază totodată cît de puternic suntem
conectați la universul digital, și totul în favoarea
augmentării inteligenței biologice grație avansului
tehnologic: „Realmente consider dispozitivele pe
care le folosesc şi norul de resurse de computare la
care sunt ele conectate virtual ca fiind extensii ale
mele şi mă simt incomplet dacă mă văd despărţit de
aceste prelungiri ale creierului. Iată motivul pentru
care greva de o zi de la Google, Wikipedia şi de la
mii de alte website-uri împotriva SOPA (Stop
Online Piracy Act – Stop Legii Pirateriei Online)
din data de 18 ianuarie 2012 a fost atât de însemna-
tă: am avut sentimentul că o parte din creierul meu

se afla în grevă (cu toate că eu şi alţii am găsit totuşi
modalităţi de a accesa resursele online). A mai fost
şi o demonstraţie impresionantă a forței politice a
acestor site-uri: s-a renunţat imediat la respectiva
lege – care părea că se află în linie dreaptă pentru
ratificare. Dar, fapt mai important, evenimentul a
arătat cât de amplu ne-am externalizat deja părţi din
propria gândire în norul de computare. Deja, el face
parte din ceea ce suntem. Din momentul în care
vom deţine în mod curent inteligenţă nonbiologică
în creierul nostru, această amplificare – şi norul la
care e conectată ea – va continua să crească expo-
nenţial din punctul de vedere al capacităţii”.

Ray Kurzweil îl citează pe matematicianul bri-
tanic Irvin J. Good, coleg cu Alan Turing (conside-
rat părintele informaticii și inteligenței artificiale
teoretice) care nota în anul 1965 că prima mașină
ultrainteligentă este ultima invenție pe care trebuie
s-o mai facă omul. „El a definit o asemenea mașină,
ne spune informaticianul și inventatorul american,
ca fiind una ce poate să depăşească «activităţile
intelectuale ale oricărui om, indiferent de cât de
inteligent e acesta» şi a concluzionat că «de vreme
ce crearea maşinilor este una dintre aceste activităţi
intelectuale, o maşină inteligentă ar putea să proiec-
teze maşini şi mai inteligente; pe urmă, se va pro-
duce fără îndoială o explozie de inteligenţă»”.

Evoluția cunoașterii umane, în care sunt cuprin-
se tehnologia și cultura, a asigurat și asigură progre-
sul, unul exponențial, al tehnologiei informației:
„Prin asemenea tehnologii, putem răspunde marilor
provocări ale omenirii, cum ar fi păstrarea unui
mediu sănătos, asigurarea resurselor pentru creşte-
rea populaţiei (inclusiv energie, alimente şi apă),
prevenirea şi vindecarea bolilor, creşterea amplă a
longevităţii omului şi eradicarea sărăciei. Numai

CONVORBIRI  LITERARE

A T I T U D I N I

Cassian Maria SPIRIDON



22

extinzându-ne cu tehnologii inteligente putem atin-
ge complexitatea necesară pentru înfruntarea aces-
tor provocări”. Și ne asigură, în continuare, că aces-
te tehnologii nu sunt avangarda unei invazii inteli-
gente care va concura cu noi şi în cele din urmă ne
va disloca.

Îngăduitor ne spune că evoluţia biologică mai
continuă, însă evoluţia tehnologică se produce de
un milion de ori mai rapid decât aceasta. Potrivit
Legii accelerării veniturilor, până la sfârşitul aces-
tui secol, vom putea să creăm computaţie la limitele
posibilului, pe baza legilor fizicii, aşa cum sunt ele
aplicate computaţiei. Materia şi energia organizate
astfel sunt numite „computronium” şi formează o
combinaţie mult mai puternică sub toate aspectele
decât creierul uman. Nu va fi vorba doar de compu-
tare brută, aceasta urmând să fie infuzată cu algo-
ritmii inteligenţi care constituie întreaga cunoaşte-
re om-maşină. În timp, vom converti mare parte din
masa și energia micului nostru colț de galaxie, care
este adecvat pentru acest scop, în computronium.
Pe urmă, pentru a ține în stare de funcțiune Legea
accelerării veniturilor, va trebui să ne răspândim în
restul galaxiei și al Universului.

Ca în final să aflăm că destinul nostru este trezi-
rea Universului și apoi deciderea conștientă a sorții
sale insuflându-i inteligența noastră umană în
forma ei nonbiologică. Un destin glorios, unul de
trezitori, dar în absența omului, prin inteligența în
forma ei nonbiologică. Qui prodest! Puțin probabil
omului, umanității ce îl definește.

Jacques Maritain își publică în 1947, sub titlul O
filozofie a educației cîteva din prelegerile privind
educația și susținute la Universitatea Yale în 1943,
volum revizuit și republicat în 1959 cu o prefață a
filozofului, urmată de actualizări și completări
impuse după momentul 1968 și la care va da forma
finală în 1969, preluată și în ediția de opere, ediție
la care va apela editura Spandugino, în traducerea
Mirunei Tătaru-Cazaban, în volumul publicat în
2021. Pentru filosoful francez sarcina educației este
de a forma un copil anume, care aparține unei anu-
mite națiuni, unui anumit mediu social, unui
moment istoric dat. „Omul civilizației noastre,
spune Jaques Maritain, este omul creștin, mai mult
sau mai puțin laicizat”. În definiția omului, la între-
barea: ce este omul? se impune apelul la cumulul

civilizației noastre rezultat din ideile greacă, iudai-
că și creștină: „Omul este un animal înzestrat cu
rațiune, a cărui supremă demnitate rezidă în
inteligență; omul este un individ liber în relație per-
sonală cu Dumnezeu, a cărui supremă «dreptate»
sau îndreptățire este aceea de a asculta în mod
voluntar de legea lui Dumnezeu; omul este o crea-
tură păcătoasă și rănită, chemată la viața divină și la
libertatea harului, a cărei perfecțiune supremă con-
stă în iubire”. Prin educație se realizează trezirea
umanității din om, prin apelul permanent la
inteligența și voința copilului.

Maritain definește mai cuprinzător obiectul
educației, drept calea de a-1 conduce pe om în pro-
cesul de dezvoltare dinamică, în cursul căruia se
formează ca persoană umană – înzestrată cu arme-
le cunoaşterii, cu puterea judecăţii şi cu virtuţile
morale –, în vreme ce îi este transmisă moştenirea
spirituală a naţiunii şi a civilizaţiei cărora le apar-
ţine, păstrându-se astfel patrimoniul secular al
generaţiilor. Sunt pași obligatorii în dezvoltarea cît
mai deplină a capacităților umane, înainte de a te
specializa într-o anumită profesiune.

Ne sunt propuse cîteva repere necesare în for-
marea omului și umanității, pe care dacă nu le
urmăm riscăm să ne pierdem esența noastră ontolo-
gică: „Educația omului trebuie să se preocupe de
grupul social şi să-l pregătească pe copil să joace
aici rolul său. A-l forma pe om să ducă o viaţă nor-
mală, folositoare şi devotată comunităţii, altfel
spus, a conduce dezvoltarea persoanei umane în
sfera socială, trezind şi întărind simţul libertăţii
sale, ca şi pe cel al obligaţiilor si al responsabilită-
ţilor, este un scop esenţial al educaţiei. Dar nu este
primul, ci cel de-al doilea dintre scopurile sale
esenţiale. Primul scop al educaţiei priveşte persoa-
na umană sub raportul vieţii sale personale şi al pro-
gresului său spiritual, şi nu în relaţiile ei cu mediul
social. În plus, în privinţa celui de-al doilea scop la
care mă refer, nu trebuie să uităm niciodată că liber-
tatea personală se află în inima vieţii sociale şi că o
societate umană este, de fapt, un ansamblu de liber-
tăţi umane care acceptă supunerea şi sacrificiul şi o
lege comună pentru binele comun, astfel încât să
facă aceste libertăţi personale capabile de a atinge
în fiecare o împlinire cu adevărat umană. Omul şi
grupul sunt amestecate unul cu celălalt şi se depă-
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şesc unul pe celălalt din puncte de vedere diferite.
Omul se regăseşte pe sine subordonându-se grupu-
lui, iar grupul nu-şi atinge scopul decât slujindu-1
pe om şi înţelegând că omul are o parte secretă şi o
vocaţie pe care grupul nu le cuprinde”.

Intuiția și iubirea sunt esențiale în viața umană
și pentru fiecare în parte.

O observație de acum mai bine de jumătate de
secol și care astăzi este confirmată cu asupra de
măsură, privind sistemul pedagogic care are drept
sens formarea voinței și demnitatea inteligenței:
„Educaţia din şcoală şi universitate nu este decât o
parte a educaţiei. Ea se raportează doar la începu-
turi şi la pregătirea normală a formării omului şi
nicio iluzie nu este mai dăunătoare decât încercarea
de a comprima în microcosmul educaţiei şcolare
întregul proces al formării fiinţei umane, ca şi cum
sistemul şcolilor şi al universităţilor ar fi o mare
uzină, pe a cărei poartă de intrare copilul ar fi intro-
dus ca o materie primă, iar adolescentul ar trece
prin poarta de ieşire, în avântul celor douăzeci de
ani ai săi, ca un om bine manufacturat” (J.M.). Or,
educația digitală nu are drept țintă decît un om bine
manufacturat. Educația este un proces continuu de
la naștere și pînă la stingere, iar procesul
educațional școlar și academic privește cu prioritate
cunoașterea și inteligența.

Rezonăm întrutotul la afirmația filosofului: „În
privinţa dezvoltării intelectului uman, nu sunt cele
mai importante nici facilităţile materiale cele mai
bogate, nici echipamentul cel mai variat în metode,
informaţie şi erudiţie. Lucrul cel mai important este
stimularea resurselor interioare şi a creativităţii.
Cultul mijloacelor tehnice, considerate ca perfecţio-
nând intelectul şi producând ştiinţă doar prin pute-
rea lor, trebuie să facă loc respectului pentru spirit
şi pentru inteligenţa umană în formare”. Or, în
dorința educatorilor de a fi la zi cu cele mai „înain-
tate” metode de instruire, ne-am preocupat cu dota-
rea smart a claselor școlare, cu digitalizarea de la
grădiniță, în refuzul realității că educarea impune
relația directă între discipol și învățător, niciodată
aparatele nu sunt cea mai fericită cale de socializa-
re, de umanizare a tinerilor.

Cum sublinia și Manfred Spitzer, pentru Jaques
Maritain inteligența omului nu se află doar în cap,
ci și în degete: „Voi adăuga şi că faptul de a pune

astfel accent pe importanţa muncii manuale în edu-
caţie îmi pare a corespunde unei caracteristici gene-
rale a lumii de mâine, în care demnitatea muncii va
fi, fără îndoială, mai clar recunoscută şi din care va
dispărea, poate, clivajul social dintre homo faber şi
homo sapiens”. Între timp clivajul a dispărut prin
„măreția” înlocuirii celor doi cu homo digitalis,
cyborgul (un hibrid creier-mașină-microprocesor)
care își va fi pierdut esența omului, umanitatea.
„Numim înţelepciune cunoaşterea care pătrunde şi
cuprinde lucrurile, folosindu-se de perspectivele
inteligibile cele mai profunde, mai universale şi mai
unificate. O astfel de cunoaştere, care nu se hrăneş-
te doar din ştiinţa înaltă, ci şi din experienţa umană
şi spirituală, este deasupra oricărui domeniu de spe-
cializare, pentru că are de-a face cu realităţi care
pătrund tot ceea ce este şi cu aspiraţii care ţin de
natura însăşi şi de libertatea omului. Ea este de la
sine valoarea cea mai înaltă pentru spiritul uman.
Educaţia şi învăţarea nu-şi pot realiza unitatea inter-
nă decât dacă tot efortul lor, cu nenumăratele sale
părţi, este organizat şi însufleţit de o viziune despre
înţelepciune ca scop suprem şi dacă îşi propune să-
l facă, treptat, pe copil capabil să participe, într-o
anumită măsură, la roadele intelectuale și morale
ale înţelepciunii” (J.M.). 

Marele îndemn adresat învățăceilor în O filozo-
fie a educației este lectura marilor autori, a cărților
fundamentale, îndemn pe care îl întîlnim la mai toți
marii gînditori: „Lectura lui Homer, a lui Eschil,
Sofocle, Herodot, Tucidide, Demostene, Plutarh,
Epictet, Marcus Aurelius (este mai bine să-i citim
cu atenţie în traducere decât să le învăţăm limba şi
să citim din ei doar câteva fragmente), lectura lui
Virgiliu, Terenţiu, Tacitus şi Cicero, a Sfântului
Augustin, a lui Dante, Cervantes, Montaigne,
Shakespeare, Pascal, Racine, Montesquieu,
Dickens, Goethe, Dostoievski hrănesc mintea cu
simţul şi cunoaşterea virtuţilor naturale, a onoarei şi
a milei, a demnităţii omului şi a spiritului său, a
măreţiei destinului uman, a înlănţuirii dintre bine şi
rău, a lui caritas humani generis. Astfel de lecturi,
mai mult decât orice curs de morală naturală, le
transmit tinerilor experienţa morală a umanităţii”.
La care putem adăuga, ca un corolar, că ne învață să
gîndim, să discernem care este calea cea mai potri-
vită de ales, să decelăm între multiple variante cea
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mai potrivită potențelor noastre etc.
Aparatele ne-au invadat viața, una de neconce-

put în absența lor. Le suntem prizonieri, am devenit
dependenți de ele și ne solicită toată atenția noastră
fiecare în parte și toate la un loc în simultaneitate.
Trăim într-un mediu în care totul e simultan. Într-un
studiu american de acum mai bine de un deceniu
activitatea unui om modern este întreruptă în medie
o dată la 11 minute, la semnale emise de aparate și
la care răspundem instantaneu indiferent la ce
lucrăm în acel moment.

„Viața noastră în epoca digitală, ne spune
Manfred Spitzer în cartea sa Demența digitală, se
caracterizează mai ales prin faptul că facem tot mai
multe lucruri în același timp: navigăm pe internet,
ascultăm muzică, scriem sms-uri pe mobil și citim
un articol din ziar. Televizorul merge în fundal și
tocmai atunci sună și telefonul fix”. 

Să recunoaștem, mai toți suntem supuși acestui
fenomen de multitasking.

Un studiu din 2005 realizat prin chestionarea a
2032 de subiecți, de fundația americană Kaiser
Family, privind folosirea mediilor digitale de către
copii și tineri între 8-18 ani, a evidențiat că timpul
consumat în folosirea acestor medii este de aproape
6, 5 ore zilnic, iar în privința tuturor mediilor dura-
ta este de 8,5 ore. Tinerii „comprimă” 8,5 ore de
folosire a mediilor în 6,5 ore, accesând mai multe
dispozitive în același timp, mai ales mobilul și cal-
culatorul (apud M. S.).

O utilizare simultană a mai multor medii,
însoțită în același timp de rezolvarea a mai multe
sarcini este evident că influențează viața mentală a
acestor tineri. Raportînd rezultatele din 2005 la
avansul tehnologic la care suntem astăzi, putem fi
siguri că asistăm la o multiplicare a fenomenului
într-o creștere aproape exponențială.

„Multitaskingul este strâns asociat cu ceea ce
psihologia modernă și neuroștiințele cognitive
numesc control cognitiv. Încă din copilăria mică
învățăm să ne controlăm gîndurile, adică să igno-
răm ce e irelevant și să ne concentrăm asupra unei
sarcini concrete. Este vorba despre o capacitate
înnăscută și totodată exersată a creierului uman de
care indivizii dispun mai mult sau mai puțin. Acest
aspect poate fi comparat cu capacitatea de a vorbi.
Centrii vorbirii sunt la rândul lor determinați gene-
tic, dar trebuie să primească input lingvistic pentru

a funcționa” (M.S.).
Practicarea multitaskingului, în urma cercetări-

lor, a rezultat că afectează capacitățile mentale. Din
testele efectuate a rezultat că cei care practică mul-
titaskingul ignoră cu mai multă dificultate nu doar
stimuli exteriori, ci și conținuturi interne ale memo-
riei care le distrag atenția. În general, acești
oameni sunt mai ușor de distras. (M.S.)

În scurt, utilizarea simultană a mai multor medii
digitale s-a constatat că are ca efect apariția unor
probleme în privința controlului propriei minți; fapt
provocat și de faptul că utilizatorii își antrenează
conștient superficialitatea și ineficiența. Concluzia
lui Manfred Spitzer este una de avertizare:
„Multitaskingul nu este ceva ce tebuie încurajat sau
stimulat la generațiile următoare. Este preferabil să
ne concentrăm pe ceea ce este esențial! 

Pentru a evita căderea în capcana
simultaneității, cu efect direct asupra capacității de
concentrare pe ce are importanță în activitatea noas-
tră, este necesar a ne augmenta voința, autocontro-
lul. „Autocontrolul echivalează întodeauna cu inhi-
barea comportamentului reflex. Nu mânca
înghețata. Nu ceda distragerii. Nu lăsa furia să se
manifeste. În schimb ne păstrăm stăpânirea de sine
față de stimuli exteriori sau emoții interne. Acest
„nu” la stimulii interni sau externi, flexibil și plani-
ficat, trebuie menținut activ în lobul frontal, altfel
este depășit de automatisme. Cînd lobul frontal nu
funcționează bine, cînd suntem, de exemplu, beți
sau obosiți (sau ambele, în cel mai rău caz), auto-
controlul foarte probabil nu va funcționa” (M. S.).

Puterea voinței, altfel spus, stăpânirea de sine,
autocontrolul nu este un dat, îl învățăm, ni-l asu-
măm treptat, încă din copilărie, asemănător
învățării limbii materne, ține de ceea ce se numește
educație cerebrală; centrii vorbirii, spre exemplu,
arată foarte clar la ce mă refer: centrii vorbirii
determinați biologic din creier se formează și devin
ceea ce sunt la oamenii adulți prin procese de
învățare. Fără această învățare nu am putea vorbi
și nici nu am avea centri de vorbire. La fel este și în
cazul învățării mersului și același algoritm se aplică
și în dezvoltarea voinței, toate trebuie să le practici
de unul singur. „Activitățile zilnice comune,
ativitățile sportive sau muzicale, piesele de teatru
sau alte jocuri de societate au drept scop dezvolta-
rea autocontrolului. Voința este analogă capacității
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de a merge și de a vorbi” (M.S.)
Specialistul german se întreabă și răspunde la

întrebarea: Care sunt experiențele care ne antre-
nează voința? Pentru aceasta face o incursiune în
viața oamenilor, în epoca de piatră: „Pentru a
supraviețui ca vânători şi culegători, oamenii primi-
tivi trebuiau să dea dovadă mereu de control şi pla-
nificare. Cei care nu păzeau focul iarna şi nu adu-
nau din timp materiale care ard îngheţau de frig. Cei
care căutau hrană şi se lăsau distraşi de nenumăra-
tele lucruri din natură mureau de foame. Cei care nu
erau atenţi în timpul vânătorii mureau de foame sau
deveneau ei înşişi pradă. Cei care aveau o problemă
şi voiau un sfat trebuiau să pornească la drum şi să
caute un bătrân înţelept, lucru care necesita planifi-
care atentă, pentru că atunci existau puţini bătrâni şi
erau oricum foarte ocupaţi (în special cu oferirea
sfaturilor)”. Prin comparație cu cei din ziua de
astăzi, noi nu mai suntem presați de a fi permanent
vigilenți, controlul și planificarea demersurilor
noastre au un cu totul alt impact. Frigiderul ne stă
oricînd la dispoziție, centrala de apartament
pornește cînd scade temperatura etc. etc.

„Să ne imaginăm, presupune Manfred Spitzer,
ce s-ar fi întâmplat dacă inventarea scrisului ar fi
dus la dispariţia vorbirii şi la înlocuirea sa cu textul
scris. Acest lucru ar fi avut consecinţe devastatoare
asupra dezvoltării vorbirii la generaţia următoare şi
astfel la toate generaţiile care ar fi urmat. Cine nu a
învăţat să vorbească nu ştie nici să citească, nici să
scrie. În mod asemănător ne putem imagina conse-
cinţele unei societăţi bine organizate care ar satisfa-
ce toate trebuinţele oamenilor în privinţa dezvoltă-
rii autocontrolului: brusc dispar toate ocaziile în
care acesta ar putea fi exercitat. Din acest motiv,
culturile au inventat şi cultivat jocul. Jocul permite
exersarea multor lucruri: ascultatul şi vorbitul, cola-
borarea şi implicarea în activităţi comune. Jocul
este important pentru o anumită abilitate care nu se
exersează decât într-un astfel de context: autocon-
trolul. Nu întâmplător, jocul şi jucăriile au apărut
odată cu formarea societăţilor mai complexe”.

În grădiniță, unde jocul și jucăriile sunt cele mai
importante, are loc antrenamentul pur al lobului
frontal, iar abilitatea acestuia ține strict de puterea
voinței: „Studiile arată că autocontrolul poate fi
antrenat foarte eficient în copilărie şi tinereţe dacă

la grădiniţă şi la şcoală se creează situaţii şi activi-
tăţi adecvate. Acest lucru poate funcţiona când
copiii se distrează făcând ceva. Deoarece cântatul
este distractiv, nu mă opresc după două măsuri,
chiar dacă mă distrage altceva. Și astfel învăţ să duc
o activitate la bun sfârşit. Acest lucru nu este valabil
doar pentru orice formă de muzică, ci şi pentru toate
celelalte activităţi ce ajută la întărirea voinţei, cum
sunt teatrul, sportul şi activităţile manuale. După ce
desenez sau pictez obţin un rezultat pe care-1 pot
arăta cu mândrie altora, în cazul în care mi-am păs-
trat concentrarea. Astfel se învaţă perseverenţa!”
(M.S.). Testele efectuate pe subiecți cercetați la
diverse intervale de timp, la trei, la șapte, la unspre-
zece ani, dar și chestionarele propuse părinților,
cumulate au confirmat că sănătatea, bunăstarea și
condiția socială depind de capacitatea de autocon-
trol din copilărie. Cine se putea controla din copi-
lărie devenea un adult mai sănătos (de la dinţi mai
buni până la apariţia mai rară a diabetului), câşti-
ga mai mult şi era ameninţat mai puţin de probleme
sociale şi economice, avea o tendinţă mai scăzută
spre infracţionalitate şi avea în general mai puţine
probleme de adicţie (fumat la 15 ani sau dependen-
ţă de droguri la 26 de ani). Până şi aşa-numitele
„prostii” ale tinereţii (de la furtul din magazin
până la sarcini nedorite) erau mai rare la cei care
în copilărie aveau un autocontrol mai bun (M.S.).

Cu cît suntem, grație capacității de a ne „stă-
pîni” încă din perioada preșcolară, mai conștienți de
propria persoană, de lumea în care trăim, de cît de
bine ne controlăm și de clar ne este drumul pe care
l-am ales și îl urmăm, trăiești, cum subliniază și
specialistul în neuroștiință, nu doar mai bine, mai
sănătos și mai fericit, ci mai mult.

Stresul în viața cotidiană este efectul direct al
lipsei autocontrolului, el nu depinde de situația
obiectivă, ci de felul în care trăim la nivel subiectiv
circumstanțele și de nivelul controlului (M.S.). Nu
situațiile neplăcute, nu pierderea avionului, nu
dispariția unui obiect personal etc. provoacă stresul,
ci senzația că te afli în fața acestor provocări, fără a
putea interveni, suntem lipsiți de orice posibilitate
de a controla situația. Ori de cîte ori nu avem con-
trolul asupra vieții noastre suntem stresați.

Profesorul de la Universitatea din Ulm apelează
la un exemplu elocvent: „O soție sau o parteneră
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înclinată spre scandal nu doar că diminuează ferici-
rea bărbatului, ci și durata de viață a acestuia, căci
sentimentele pozitive prelungesc de obicei viața”.
(M.S.)

Rîsul, terapia prin rîs, adăugăm noi, ne
prelungește viața și ne scapă de stres sau, în cel mai
rău scenariu, îl diminuează. Cercetările întreprinse
de pediatrul american Dimitri Christakis și colabo-
ratorii săi și la care apelează profesorul german, au
demonstrat efectele dezastruoase asupra creierului
copiilor care urmăresc constant emisiunile tv, cu o
mare frecvență a tulburărilor de atenție la vîrsta
școlară, mai exact la pierdera autocontrolului.
Urmărirea pasivă și constantă a ecranelor digi, tv
etc. s-a demonstrat că are efecte accentuat negative
asupra sănătății fizice și a dezvoltării mentale.
Practicarea jocurilor video, afirmă cercetătorii bine
„motivați” ar influența puternic și, se înțelege, favo-
rabil atenția. „Dimpotrivă, remarcă Manfred
Spitzer, acest studiu a arătat clar că jocurile de tip
shooter diminuează concentrarea și autocontrolul,
reducîndu-le la nivelul de funcționare mentală al
unui automat” (M.S.). Marea performanță a practi-
cării unor astfel de jocuri este a te învăța să tragi în
ținte!?!?

Rezultă cu evidență că mediile digitale blochea-
ză dezvoltarea capacității de autocontrol, fapt care
deschide cale liberă stresului. Specialistul în
neuroștiințe face cîteva remarci privind conectarea
noastră la aparate și care au luat practic ele contro-
lul asupra noastră, oferind în schimb o permanentă
stare de stres, care se amplifică în momentul în
care, din varii cauze, de la întreruperea furnizării
energiei electrice, a defectării sateliților, a propriu-
lui aparat etc. și astfel nu mai avem acces la sursa
digi: „Este considerat discutabil faptul că unele
companii mari adună online o cantitate enormă de
date despre utilizatorii lor. Știți că, dacă nu plătiți
pentru un serviciu, atunci nu dumneavoastră sunteţi
clientul, ci bunurile care sunt vândute. Nu ar trebui
să vă mire că, după ce ați căutat ceva gratis, veţi
primi necontenit reclame la produse asemănătoare.

La sfârşitul anului 2009, motoarele de căutare
Google și Yahoo au personalizat rezultatele căutări-
lor, lucrurile care ne interesează fiind înregistrate
într-o bază de date. Pe termen lung vom ajunge să
fim dominaţi de aceste companii prin intermediul

personalizării rezultatelor căutării, care astfel ne va
înfășura într-o aşa-numită bulă de filtrare. Dacă
Google, Facebook sau Yahoo vor şti că anumite
conţinuturi nu ne interesează nu ni le vor mai afişa.
Această renunţare la autodeterminare provocată de
tehnologia informaţiei nu poate însemna, pe termen
lung, decât mai mult stres pentru noi toţi: pierderea
autocontrolului este un declanşator principal al stre-
sului” (M.S.). Ni se oferă o lume ordonată, contro-
lată, confortabilă pentru Homo digitalis, care astfel
nu va trebui (precizează Toby Walsh în 2062 Lumea
creată de inteligența artificială) să facă parte din
lumea analogă, care este înceată, dezordonată și
periculoasă. Vom trăi şi vom acţiona din ce în ce
mai mult într-o lume pur digitală. După un secol de
schimbări climatice, crize financiare şi terorism,
această lume digitală va fi un loc primitor, organi-
zat și bine ordonat. Nu va mai exista nicio fărâmă
din incertitudinea care face viaţa pe pământ atât de
dureroasă uneori. Nu vor mai exista cutremure şi
alunecări de teren. Nu vor mai exista epidemii.
Totul va urma reguli precise şi corecte. Homo digi-
talis va fi stăpânul acestui univers digital. Vom
deveni, într-un fel, zeii acestui spaţiu digital. Un
viitor în care Homo sapiens, așa cum a evoluat de-
a lungul istoriei, va fi eliminat în drumul spre
perfecțiunea instaurată de aparatele pe care, nu fără
foloase financiare fabuloase, suntem conectați cu,
dar mai ales fără voia noastră. Ne-am pierdut auto-
controlul, sunt alte voințe care ne manipulează.
Drumul involuției umanității este pavat cu aparate.

Digitalizarea are ca efect o serie de consecințe
dăunătoare prin care ne sunt afectate și mintea și
corpul. Corpul, în special creierul are nevoie de
odihnă, în fapt creierul este cel care induce starea de
somn. „Cine învață mult are nevoie de mai mult
somn, iar cine pierde nopțile pentru a învăța împie-
dică creierul să recapituleze și să consolideze
informațiile acumulate în timpul zilei” (M.S.).
Somn sacrificat, furat de mediile digitale care ne
iau prizonieri, iar ca efect, tinerii, mai tot timpul
sunt obosiți. Navigarea pe toate apele internetului
este însoțită de insomnie, unul din cele mai frecven-
te efecte ale folosirii aparatelor. Între alte efecte ale
privării de somn este scăderea speranței de viață.
Utilizarea ore și ore a mediilor digitale provoacă
diminuarea poftei de viață, nu mai ești interesat de
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nimic, ești legumă. Zombi. „Procentajul celor care
nu participă la nici o activitate organizată în timpul
liber este maxim printre cei care folosesc intens
mediile digitale, indiferent ce vîrstă au”. (M.S.)

Lipsa socializării amplifică stresul, însoțit de
pierderea autocontrolului, nu-ți mai controlezi pro-
pria viață, îți scade imunitatea, forța musculară, etc.
etc. Fiziologic organismul este în totalitate dereglat
și se instalează depresia, rezultatul final și comun al
modificărilor corpului și minții provocate de medii-
le digitale. Fenomenul este progresiv și asistăm la
amplificarea feedback-ului pozitiv, devenim
dependenți de aparate, de utilizarea fără discernă-
mînt, la limita patologicului a mediilor digitale.

„Se cunoaște de mult timp faptul că jocurile
video pot crea dependență. Mai ales jocurile com-
plexe, cu mulți jucători și o doză de hazard (cum
este, de exemplu, World of Warcraft), au deseori
consecințe catastrofale asupra vieții jucătorilor:
aceștia uită complet de ei înșiși și joacă până la 18
ore pe zi. Cine crede că acest lucru afectează doar
cîțiva tineri se înșală” (M.S.). Sunt propuneri în
Germania de a fi interzisă practicarea unor jocuri
video celor care nu au împlinit 18 ani, măsură nece-
sară și în arealul românesc. Dar nu am aflat să se fi
finalizat sau măcar să se fi încercat legiferarea unei
astfel de măsuri.. Normal, efectul ar fi diminuarea
sfîntului profit.

„În adîncul creierului se află un grup de celule
nervoase responsabile pentru emoţiile pozitive.
Aceste celule se activează când se întâmplă ceva
neaşteptat de bun, iar neurotransmiţătorul dopami-
nă joacă un rol important în acest proces. Celulele
eliberează, după activare, aşa-numiţii opioizi endo-
geni (sau endorfine) în lobul frontal, ceea ce este
resimţit ca o senzaţie subiectivă de plăcere. Se
cunoaşte de mult timp că practic toate substanţele
adictive (cocaina, amfetamina, morfina, heroina,
dar şi alcoolul şi nicotina) activează acest centru,
motiv pentru care unii autori îl numesc nucleul
dependenţei. După cum au arătat experimente făcu-
te pe şobolani, această regiune înmagazinează
amintiri specifice dependenţei şi face ca, de exem-
plu, un dependent să nu poată rezista şi să recidive-
ze la contactul cu vechiul stimul, la auzul unei anu-
mite melodii sau când ajunge din nou în mediul
anterior. Aşa cum ştim de mai bine de un deceniu,
acest nucleu al dependenţei nu este activat doar de

substanţe adictive, ci şi de mediile digitale, de
exemplu de un joc video. Este important de obser-
vat că, în acest caz, oamenii resimt o gratificare
subiectivă care în principiu nu apare mereu când
execută o activitate oarecare la calculator (de exem-
plu, când împuşcă virtual un adversar); de fapt,
hazardul joacă la rândul său un rol fundamental. Se
ştie încă din anii ’50 că efectul dependenţei este
maxim tocmai în acest caz. De aceea, toate jocurile
video de succes au un element de hazard; ele sunt
programate conştient pentru a creşte dependenţa”.
(M.S.)

Adicția la aparate deschide porțile unor compor-
tamente antisociale, la pierderea unei dezvoltări
sănătoase la corp și la minte. Consumul, mai mult
decât excesiv de medii digitale în copilărie nu dimi-
nuează doar șansele la educație și menținerea
sănătății la vârsta adultă (ambele pot fi considerate
indicii ale unui autocontrol scăzut și astfel factori
de risc pentru comportamentul adictiv): de fapt, cei
care abandonează școala ajung mai ușor pe căi
greșite și chiar la dependența de substanțe sau de
medii digitale (M.S.). La care se adaugă, între alte-
le, oboseala cronică, obezitatea, diabetul, depresia,
izolarea socială, numeroase boli fizice, pînă la
demență, una digitală.

Dependența de mediile digitale o putem asemă-
na pînă la identificare cu dependența de droguri, de
fumat, de alcool. În contra ultimilor dependențe s-
au luat măsuri, s-au dat legi, gen: copiilor nu li se
vinde alcool, dar în contra adicției digitale nimeni
nu ia măsuri, nu protestează, e o liniște indusă pe
toate căile media. Tot ce e smart, suntem asigurați,
e benefic, mai ales pentru producători. E o
indiferență la pericolele foarte grave ale acestui
fenomen la toate nivelurile, iar la politicieni e gene-
ralizată, transpartinică. Nu prezintă interes soarta
copiilor, nici nu sunt alegători, nu votează, preocu-
pările politicienilor sunt centrate pe asigurarea pro-
fitului maxim corporațiilor de orice natură și nu de
bunăstarea și sănătatea propriilor cetățeni. Experții
care fac rapoarte favorabile și îndeamnă la dotarea
tuturor elevelor și elevilor de gimnaziu cu calcula-
toare mobile sunt lobby-ști aserviți, stipendiați de
corporațiile din industria IT; iar studiile au dovedit
științific că mediile digitale afectează profund
educația copiilor.

„E revoltător, ne spune autorul Demenței digita-
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le, că banii publici sunt folosiți pentru a premia un
software care incită la violență generația tânără, că
politicienii și specialiștii în educație se transformă
în promotori ai acestor produse și că datele
științifice sunt complet ignorate de instituțiile statu-
lui. Stânga politică se consideră progresistă și de
aceea este în favoarea noilor dezvoltări informatice;
liberalii invocă libertatea economică și de aceea, la
nivel teoretic, se împotrivesc reglementărilor sau
interdicțiilor; iar conservatorii reprezintă industria
și încearcă să combată imaginea de «paznici ai
tradiției», susținând la rândul lor mediile digitale”.

Folosirea mediilor digitale la vîrste fragede ne
face grași, bolnavi și proști. Corporațiile și interese-
le lor financiare suprastatale sting orice încercare de
reglementare a utilizării mediilor digitale în cazul
copiilor, a celor foarte tineri. Efectele s-au văzut,
sunt cu adevărat alarmante și întunecă orice șansă
de viitor nativilor digitali.

„Demența digitală se caracterizează în esență
prin incapacitatea tot mai mare de a folosi și contro-
la abilitățile mentale la maxima lor capacitate, adică
de a gândi, de a voi, de a acționa, de a ști ce se
întâmplă în jur, unde suntem și, în sfârșit, cine sun-
tem. Se instalează astfel un cerc vicios al pierderii
controlului, al declinului mental și fizic, al decăde-
rii sociale, al însingurării, al stresului și al depresiei;
acest cerc vicios diminuează calitatea vieții și duce
la moartea timpurie” (M.S.).

Nu-i o pledoarie în contra mediilor digitale, ele
sunt parte a culturii noastre, importante în econo-
mie, în viața privată, lumea modernă, cum remarcă
și specialistul în neuroștiință, s-ar prăbuși fără pre-
lucrarea digitală a informației. Utilizarea aparatelor
este necesară, dar nu în orice domeniu și nu oricum.
Sigur, nu acolo unde creierul încă nu a acumulat
suficiente cunoștințe pentru a-și asigura capacitățile
de discernămînt și autocontrol. 

„Privite chiar și numai din punct de vedere pur
temporal, mediile digitale sunt, de departe, cel mai
important factor cu efecte negative. La asta se adau-
gă efectele secundare ale învățării inadecvate la
vârsta copilăriei, din cauza lipsei contactelor socia-
le și a experiențelor fericite în copilărie, a lipsei
controlului cognitiv la vârsta adultă și a bolilor cro-
nice care ne afectează din ce în ce mai mult la
bătrânețe și ne micșorează speranța de viață”.

(M.S.). 
Creierele copiilor sunt extrem de maleabile și

permisive în a primi varii conținuturi, iar de calita-
tea lor va depinde viitorul parcurs sufletesc și inte-
lectual. Pe cît de repede învață în pruncie, pe atît de
temeinic se fixează și sunt mari șanse să se păstreze
în tot lungul vieții multe din cele preluate din
mediile digitale, mai toate rareori benefice. Marile
cîștiguri, trîmbițate interesat financiar, sunt
competența mediatică împreună cu abilitatea utili-
zării software-ului, în fapt echivalentul a ceea ce
putem numi tehnologia informației. Subliminal se
încearcă inducerea unei suprapuneri între
competența mediatică și competența lexicală.
„Cine echivalează competența în programe de cal-
culator cu alfabetizarea ridică la același nivel stăpâ-
nirea unor trucuri și mai ales manevrarea numeroa-
selor probleme și greșeli ale produselor Microsoft
cu lectura operelor lui Goethe și scrierea eseurilor.
E ceva îngrozitor!” (M.S.). E cu adevărat, nu doar
îngrozitor, ci aberant a echivala manevrarea digitală
cu lectura marilor opere ale umanității.

„Cel mai înşelător aspect al ideii de competenţă
mediatică, ne atrage atenția, cu îndreptățire,
Manfred Spitzer, este că utilizarea calculatorului
sau a internetului nu necesită vreo capacitate spe-
cială (cu excepţia câtorva clicuri ale mouse-ului şi
a cunoaşterii superficiale a software-ului, compe-
tenţe ce pot fi deprinse în câteva ore). În realitate,
este nevoie de o solidă cultură generală. Dacă are
o astfel de cultură (şi nu a dobândit-o prin interme-
diul computerului sau al internetului, căci este
nevoie de ea pentru a le folosi pe acestea), va putea
găsi multe conţinuturi pe internet şi se va putea
informa temeinic. Dar cine nu a ajuns (încă) la un
astfel de stadiu nu va căpăta mai multă cultură cu
ajutorul mediilor digitale, căci este nevoie de
cunoştinţe prealabile despre un domeniu pentru a-1
putea aprofunda”. Și face în continuare o aplicată
punere în situație: „Cine nu crede asta ar trebui să
introducă într-un motor de căutare un conţinut des-
pre care nu ştie nimic. Va observa rapid că Google
nu-1 poate ajuta. Însă inversul este valabil: dacă
ştiu dinainte unele lucruri, voi putea identifica cu
uşurinţă detalii interesante până acum necunoscute
și îmi voi încheia căutarea mult mai repede. Pentru
a ne rezolva problemele avem nevoie de experţi –
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medici şi ingineri, jurişti şi economişti, fizicieni,
chimişti şi biologi, sociologi şi psihologi. Toţi
aceşti oameni au cunoştinţe solide în propriul
domeniu şi o privire de ansamblu ce le permite, în
multe cazuri, să facă ceea ce este corect sau indicat,
putând genera rapid alte cunoştinţe de specialitate
pentru a ajunge la concluzii corecte pornind de la
care vor putea decide în ce direcţie să meargă”.

Toată această uriașă cumulare de informații pre-
zente în cloud pot fi de folos doar celui foarte bine
specializat în domeniul său de interes, altfel sunt
simple date care prin sine nu spun nimic. Doar un
creier bine mobilat intelectual, implicit cultural,
bun cunoscător al domeniului său de specialitate le
poate conexa și utiliza în cercetarea sa.

Manfred Spitzer se pronunță accentuat în contra
jogging-ului mintal propus vîrstnicilor pentru păs-
trarea în formă a minții prin utilizarea mediilor digi-
tale, profitabile pentru producători, dar cu totul
nocive utilizatorilor. Importante sunt relațiile socia-
le, contactul cu alți congeneri și mai ales
interacțiunea cu cei tineri, cu un nepot, iar dacă nu
ai fericirea de a-l avea, să-l împrumuți din vecini.
„«Dacă intenționați cu adevărat să vă dedicați jog-
gingului mental pentru a vă menține în formă,
atunci opriți monitorul, televizorul sau calculatorul,
sunați-vă nepotul și mergeți la o plimbare în pădure
cu el. Acest lucru, printre altele, stimulează
împărtășirea experiențelor și vă dă șansa să
rămâneți fericit până la adânci bătrâneți». Cel mai
bun jogging mental este chiar joggingul!” (M.S.)

Dictonul latin ne învață: Mens sana in corpore
sano. Este firească și necesară legătura dintre
educație și sănătate. „Conform unui important stu-
diu britanic, la care apelează specialistul în
neuroștiință, educația este cel mai important factor
pentru sănătate și, viceversa, sănătatea este cel mai
important factor pentru randamentul mintal”. Lobul
frontal, mintea noastră se dezvoltă prin sport, muzi-
că, teatru, artă și tot ce facem cu mâinile. Fără
educație creierul nostru e ca o carte fără litere.

Concluzia universitarului de la Ulm este o pune-
re în gardă în fața unui viitor care tinde să ne anu-
leze ca Homo sapiens în favoarea unui Homo digi-
talis, mai grav a unui Cyborg: „Mediile digitale ne
fac să ne folosim mai puțin creierul, iar eficiența
acestuia scade cu timpul. La tineri, ele împiedică și

formarea creierului; eficiența mentală rămâne astfel
de la început sub medie. Acest lucru nu se referă
doar la gândirea noastră, ci și la voință, la emoții și
mai ales la comportamentul social”.

Și totuși, pentru a ieși din lumea fluidă a digita-
lizării, una care ne întunecă sufletul ca apele Lethei,
care ne anulează voința și ne văduvește de adevăra-
ta viață socială, de poezia mirifică a vieții, de
emoțiile adevărate, fiecare dintre noi putem să ne
smulgem din acest șuvoi și să aflăm soluțiile salva-
toare și eliberatoare prin care să ne recîștigăm uma-
nitatea.

Manfred Spitzer vine cu cîteva sfaturi practice, ce
se merită citate integral. Vom insera doar cîteva și cît
mai succint: „Mâncați sănătos”; „Faceși zilnic jumă-
tate de oră de mișcare”; „Încercați să «cugetați» mai
puțin. Concentrați-vă asupra clipei prezente”;
„Propuneți-vă doar obiective pe care le puteți atin-
ge”; „Ajutați-i pe ceilalți”. „Apropo de bani: nu ne
aduc nici fericire și nici sănătate. Cînd ne gândim la
ei hrănim în schimb zgârcenia și singurătatea. Iar
dacă vreți să cheltuiți bani, cheltuiți-i pe activități și
nu pe obiecte”; „Ascultați ocazional muzică în mod
conștient… Cântați… Zâmbiți… Fiți activi și
depășiți obstacolele!... Simplificați-vă viața!... Ne
obișnuim relativ repede cu aproape orice ne pune în
mișcare centrii fericirii. Cea mai importantă
excepție: alți oameni. Un zâmbet, discuțiile plăcute,
un prînz luat împreună, o mică activitate împreună:
acesta este combustibilul care ne aduce împliniri în
viață. O cină cu trei prieteni ne face mult mai fericiți
și ne aduce mult mai mult decât 300 de contacte vir-
tuale pe Facebook”; „Petreceți timp în natură, căci
face bine corpului și minții…”.

Către final, suntem atenționați că, dacă avem
copii, aș adăuga și nepoți, toate aceste sfaturi sunt
valabile cu prioriate pentru ei.

Și cel mai important, evitarea mediilor digitale:
„Acestea ne îngrașă, ne îndobitocesc, ne cresc agre-
sivitatea, ne izolează, ne îmbolnăvesc și ne fac
nefericiți. În cazul copiilor, limitați doza, căci este
singura metodă ce poate avea efecte pozitive.
Fiecare zi în care un copil nu a folosit mediile digi-
tale este o zi câștigată”.

Numai de noi depinde să ne păstrăm pe pămîn-
tul solid al cunoașterii, să nu ne lăsăm capturați de
lumea fluidă a digitalizării. 
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Constantin DRAM

CRITICA LITERARĂ AZI

1. După cum este bine știut, canonul (ca și legea în
genere) văzut aici ca un ansamblu/ set de criterii este-
tice sau ca un criteriu fundamental de apreciere a ope-
rei literare ar trebui să fie validat de proba timpului,
marile valori rămânând perene. De aici pornind, rigu-
rozitatea canonului estetic maiorescian este/ ar trebui
să fie valabil în continuare, în condițiile în care
condițiile de departajare a operelor estetice de cele
neestetice sunt (încă) aceleași. Iar acest fapt este vizi-
bil, desigur, în actul critic de ieri și de azi.

2. Deși este necesară (poate mai mult ca niciodată)
existența și perpetuarea criticii de întâmpinare, în rea-
litate necosmetizată rolul ei este tot mai ingrat, inclu-
siv putând genera sentimentul aparentei inutilități,
într-o lume editorială cu o dinamică mereu surprinză-
toare și dificil de abordat ca atare. Aici se manifestă și
o altă situație: dincolo de criticii (să le zicem mai
cunoscuți ca atare prin activitate susținută constant) de
multe ori (o fi bine, o fi rău?) scriu despre cărțile tot
mai numeroase în apariția lor, ceea ce nu e rău deloc,
mulți interpreți de ocazie, ca și autorii între ei,
uneori...într-un proces controlabil sau nu și dificil de
cuantificat ca atare.

3. Răspunsul e cuprins în rândurile anterioare, în
măsura în care în acele reviste scriu criticii pe care îi
avem în vedere. Se poate spune că aceste reviste
încearcă să țină un echilibru al judecăților de valoare,
ceea ce este salutar.

4. Problema este mai nuanțată: nu e vorba, numai-

decât, de o diminuare a spiritului critic, ci despre o
diluare a acestuia, determinată de imposibilitatea
„controlului” unei selecții riguroase dintr-o adevărată
mare de apariții editoriale la care se face mereu trimi-
tere; nu e lipsit de importanță și aspectul semnalat de
multă vreme a unor retrageri semnificative făcute de
mulți critici de substanță, prinși în alte oferte, noi și
tentante, apărute după Revoluție.

5. Spre finalul perioadei interbelice se clama, în
varii contexte, dispariția artei în general, a literaturii în
particular. Cu toate acestea, literatura (cu un accent
crescător pus pe specia dominantă romanul) a conti-
nuat să însoțească drumul specific al societății
omenești, adaptându-se și reinventându-se mereu.
Implicit, în aceeași barcă mereu, critica. Cum e greu să
putem prevedea dispariția literaturii, cel puțin într-un
viitor controlabil, tot așa și critica literară, cu un model
ce vine din secolul XIX, își va continua rolul și rostul,
analog situației celorlalte arte ce suscită mereu comen-
tarii, aprecieri, disocieri, axiologii.

6. Exista/ există o butadă din care aflăm că, atunci
când vine pe lume un scriitor, mama sa recidivează,
aducând pe lume și un critic literar. Cum drumul aces-
ta, în peisaj românesc, pornește din generozitatea pro-
gramului Daciei literare, e firesc și nobil să îl conti-
nuăm și să îl reinventăm oridecâte ori e necesar.

7. Nimeni și nimic nu poate anula spiritul critic
(necesar) și poetului. Atunci când poetul își ordonează
(cu intenție) ideile critice devine critic literar, un obi-
cei relativ la modă în ultimele două decenii, când tot
mai mulți scriitori dovedesc o apetență crescută de a
trece de la un gen la altul, de multe ori cu succes.
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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

A N C H E T A  R E V I S T E I :  (XVI)(XVI)

A N C H E T A  R E V I S T E I :  



V.B.: Mai întâi vă mulțumesc pentru că mi-
ați acordat această șansă, de-a vorbi despre
poet!

Îl vom cunoaște altfel decât din studiile scri-
se despre personalitatea ori opera sa. Aici,
acum intervin nuanțe noi prin reverberațiile
dumneavoastră de suflet. Se poate spune că ați

crescut o vreme chiar sub ochii săi. De la ce vâr-
stă vi-l aduceți aminte?

L.R.: De la vârsta de trei ani. Atunci s-a
mutat cu bunica la Sebeș, unde eram noi. Am
petrecut mai mult în curtea noastră, parcă o văd
și astăzi. El avea ochi mari, negri și mă desmier-
da în fel și chip. Lulu, că noi așa-i spuneam în
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LUCIAN BLAGA ÎN MEMORIA AFECTIVĂ
Interviu cu LELIA RUGESCU

Doamna Lelia Rugescu, fostă profesoară la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Npoca și nepoata de soră a poetului
Lucian Blaga, m-a primit în casa domniei sale din București. 

Tablouri vechi, camere cu aer aristocratic. Doamna are acum o vârstă repectabilă, are părul nins și voce caldă, cum-
pătată. Se înviorează când aude că tema discuției va fi doar poetul, adică, își va aminti de Lulu. Ca preambul, i-am poves-
tit drumul meu prin și până în Lancrăm. Desigur cu alte modulații decât formula emoțională trăită acolo. 

(Interviul de mai jos a fost transcris de pe banda veche de magnetofon unde l-am imprimat și transmis în spațiul emi-
siunii mele, Viața literară, pusă în undă pe 630 khz, unde medii, Radio Timișoara).

Prefațez convorbirea cu doamna Lelia Rugescu, aflată la București, cu imaginea construită din impresii prilejuite de
călătoria în Lancrăm. E un moment special dacă poposești de unul singur în acel centru al lumii cum era considerat de
către poet. M-a urmărit mereu iluzia, pe care am purtat-o în minte și după ce am revenit de acolo, anume că te afli în
căutarea unui crâmpei de eternitate și asta vine de undeva, din nedefinit sau poate chiar din versul,veșnicia s-a născut
la sat. 

Să ajungi în Lancrăm trebuie să străbați nu o distanță, ci un timp. Pe care să-l reinventezi. Un drum fantast, nu doar
o distanță geografică.

Ambetată de emoții, dar și cu ochii-n patru să pot fixa în memorie orice vedeam sau, orice mi se năzărea a fi un
semn magic trecând în zbor prin aerul acelui loc, am coborât mai întâi în gara Blandiana. Ce frumos sună! Tot poetic.
Se știe. 

Am aflat și unde-i autogara, cu destinația satul cu nume și renume poetic. M-am urcat într-un autobuz prăfuit ,care părea
că se va dezmembra la prima denivelare dar nu strâmbam din nas eram un călător disciplinat, cu biletul aferent în buzunar și
care, am preferat să cochetez cu fantazarea.Voiam să forțez imaginarul, voiam să mi se pară totul fabulos. Și drumul pănă la
comuna cu nume intrat în istoria literară, tivit cu o liniște de alt fel, îl voiam drum inițiatic. Mai ales, mă pregăteam pentru
întâlnirea cu acel ceva indefinit, specific al locului. Oare unde-i fosta casă a poetului?... mă întrebam când am coborât în stația
de la capătul satului, rămânând cam descumpănită. Ca o persoană rătăcită undeva, într-un loc necunoscut. Unde e să fi fost
oare farmecul care credeam că va da năvală peste mine? Ei, dar, se pare că nicio picătură de mirare- admirativă, dăruită chiar
și unui aer de aiurea, nu rămâne fără răsplată. Am primit-o și eu imediat. Văd nu departe o statuie. Mă apropii. Era chiar
Poetul. El, în chip de statuie. Lucian Blaga. Mă învârt în jurul său, îmi construiesc o emoție, vreau și vreau să trăiesc vibrând
întâlnirea cu Lancrămul. Poetul se uită în depărtare, undeva fără țintă, aerul său de filozof superior nu-i deloc patetic așa cum
aș vrea eu să fiu. Nu se potrivește cu alura mea de aiurită… Sunt în anul de început al profesiei mele jurnalistice. Port cu mine
întreaga energie și întregul entuziasm dat de acest moment ca o bornă. Era un start. Nici nu simțeam greutatea aparatului,
reportofon zicem noi, model rusesc, foarte cunoscut de către exersanții meseriei radiofonice. Cântărea câteva kilograme. Va
să zică, mă revăd cum îl mutam de pe un umăr pe altul în timp ce mărșăluiam voinicește spre casa fostă a poetului. Nu, n-am
mers la Primărie, ci am preferat să vorbesc cu oamenii. Fac un plan: am tren de întoarcere abia după amiaza la ora 16, timp
destul să hălăduiesc și de una singură printr-un spațiu pe care-l ornam în minte cu tonalități mirifce.

Pănă atunci însă, vă invit să ne urcăm în vagonul rememorării. O avem parteneră de voiaj colocvial pe doamna
Lelia Rugescu. Nepoata poetului. Adică, Lucian Blaga îi era unchi, doamna fiind fiica Letiției, sora poetului. 



familie, mi-l aduc aminte cât era de tandru. 

V.B.: Mai vorbiți-ne despre ochii săi, despre
privirea sa... 

L.R.: Era visător, parcă nu se uita pe unde
mergea dar, când veneam eu, devenea vesel. Mă
alinta, macule, mac roșu, și mă lua în brațe. Îmi
făcuse mama o rochie roșie, de aceea mă numea
așa. Îi plăce asă se retragă între arini… Creșteau
la margine, nu departe de grădina naostră.

V.B.: E cam greu să ni-l imaginăm pe Blaga
zglobiu. Chiar dacă vorbim de anii săi foarte
tineri. 

L.R.: Era vesel, mi-aduc aminte că-mi făcuse
mama o rochițică roșie, iar el m-a luat în brațe
și-mi spunea macul, macul roșu. O vreme așa
mă striga prin curte. Intra în jocul copilului care
eram atunci. 

V.B.: Când ați observat că s-a schimbat?
Când a devenit mai introsepectiv să zicem? 

L.R.: Pe la 14 ani, parcă așa. Îl vedeam cum
se uita undeva departe cu ochii larg deschiși, dar
eu voiam să mă joc, nu să-l privesc așa, fără
vorbe. Ca să-l atarg mă jucam cu degetele prin
părul lui. Avea un păr creț și-i plăcea să-mi
plimb degetele prin părul lui așa, ca și când l-aș
fi mângâiat. Știu că încă pe vremea aceea, și
mama și bunicul vorbeau că Lulu este foarte
deștept. Deosebit. Și-au dat seama. Tata zicea,
„se vede c-o să fie un om mare, important”. Era
colosal de inteligent. Tata i-a adunat toate scrie-
rile de atunci. 

V.B.: Acum, că aveți în lucru, poate deja
definitivată o carte de amintiri cu Lucian Blaga,
poate se vor repeta amintirle, dar glasul, vocea,
suplinesc ideea de repetabilitate. Prezentați în
paginile sale și câteva, măcar câteva dintre
însemnările de pe vremea aceea? Acum au
valoare de document. 

L.R.: Cred că da. Unele acum au primă ieșire
în lume. Uitați-vă, aici sunt, (gazda mea scoate
o cutie de format mediu arătându-mi câteva

teancuri de hârtii ordonat împăturite). Le păs-
trez. De pildă, povestea despre costumul nou pe
care Lulu și-l dorea. Aici, pe foile astea este. 

V.B.: Pare o piesă de teatru, după câte văd.
Mult dialog. 

L.R.: Da, e mai degrabă o scenetă. Să vă
spun povestea că merită. 

V.B.: Faptul că pot atinge aceste manuscri-
se, hârtii atât de vechi care au fost ale poetului,
e un privilegiu care mă bucură și pe care nu-l
pot traduce în cuvinte. Așadar, să ne imaginăm
personajele scenetei!

L.R.: Lulu era elev la liceul din Brașov.
Descrie mai întâi cadrul în care se afla, anume,
o cameră friguroasă, florile de gheață de pe
geam sunt comparate cu niște crizanteme.
Apoi, își închipuie cum întreaga familie se
adună și susține cauza sa: cumpărarea unui cos-
tum nou. Crescuse. Mânecile sacoului îi erau
prea scurte și unde mai pui că stofa era uzată.
O haină jerpelită, ce mai. Lulu nu avea curajul
să ceară pe neașteptate un costum nou așa că a
scris o scenetă de teatru unde toți membrii
familiei o rugau pe bunica să-i facă acest dar.
Vreau să spun că bunica era foarte econoamă.
Normal, avea de crescut copii, ca văduvă nu
era deloc ușor, dar bani avea că se vede din hâr-
tiile care arată că primise o sumă frumoasă
când a vândut în Lancrăm. A pus banii la Banca
Sebeșana și trăia din dobânzi. Ei, în această
scenetă suntem personaje cu toții. Până la
urmă, finalul este că bunica s-a lăsat îndupleca-
tă, a chemat croitorul și i-a făcut lui Lulu un
costum nou. Intersant cum ne-a pus și pe noi,
nepoții bunicii, adică verișorii lui, să venim fie-
care cu argumente susținătoare. 

V.B.: Vom găsi toate astea și în cartea pe
care o pregătiți… Deocamdată, mărturia pe
care ne-o încredințați  poate fi considerată o
primă audiție, o primă ieșire în lume a unor
vechi încercări literare semnate de viitorul scrii-
tor Lucian Blaga. 
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L.R.: Mai păstrez în dosarul nostru această
hârtie pe care scrie Odă hainelor. 

V.B.: Spuneați că v-au impresionat ochii lui
Blaga încă din copilărie. Ați făcut vreo legătură
cu lumina din „Poemele luminii”? Erau inspira-
te de Cornelia, soția sa care-i fusese și muză. 

L.R.: Noi toți am așteptat cu emoție volumul
acela. A fost o sărbătoare pentru familie când a
apărut. Cornelia s-a bucurat mult și ce-i drept, ea
l-a ajutat pe Lulu să nu se piardă în preocupările
mărunte ale vieții. L-a susținut și a făcut ea
multe din acele treburi care sunt obligatorii și
mânâncă timp. Ne gândeam că poate după publi-
carea volumului, mai ales că a scris elogios și l-
a recunoscut ca poet chiar Sextil Pușcariu, Lulu
va deveni îngâmfat sau altfel. Dar nu și-a modi-
ficat comportamentul cu nimic. 

V.B.: Care a fost momentul care v-a marcat
mai mult în relația cu el?

L.R.: Despărțirea. Momentul despărțirii.
Când am plecat din Sebeș. Ionel cu bunica s-au
mutat la Sibiu, eu cu mama la Bistrița unde tata
era revizor. Lulu a plecat la București și apoi în
străinătate. Nu mai putea fi legătura de altă dată,
când casele noastre erau una lângă alta. El ținea
mult la sora lui Letiția, la mama mea și de aceea
venea mereu la noi în casă. 

V.B.: Puteți să ne rememorați un moment de
bucurie de după această plecare și pe care nu l-
ați uitat?

L.R.: Da, când și-a îndeplinit dorința să aibă
o casă țărănească la Bistrița. Noi i-am ales-o. I-
a plăcut foarte mult. Când a intrat prima oară în
cerdac, a spus „da, adevărat spațiu mioritic”. 

V.B.: Să vorbim și despre vocea lui Blaga. Se
știe că nu a vorbit până la vârsta de patru ani. 

L.R.: Veturia Goga este cea care a spus c-a
fost mut ca o lebădă. De fapt, s-a dezlegat la
limbă când bunica l-a întrebat furioasă, de ce nu
vorbești și tu ca toți copiii?. El a răspuns, cum să
vorbesc mamă dacă mi-e rușine?

Și de atunci, a prins curaj să vorbească. 

V.B.: Mai păstrați prima înregistarre pe
bandă a vocii poetului? 

L.R.: Da, aici în casă a fost făcută. Fiul meu
Dorin a avut ideea. El este cu tehnica. Lulu era
încântat. S-au retras în camera de colo, puteți
veni s-o vedeți... Uitați-vă, aici au imprimat.
Cred că au reluat de multe ori că prea mult a
durat totul. Mai multe ore. O să scriu câteva din-
tre întâmplări. Nu sunt spectaculoase, dar fac
parte din viața lui, după cum v-am spus, mai
multă lume m-a sfătuit să fac asta pentru că am
rămas singura în viață din vremea aceea. 

V.B.: Vă mulțumesc foarte mult pentru măr-
turii și vă doresc mult spor în munca de redare
a amintirilor legate de familia dumneavoastră și
în special de poet. Sigur va fi o carte de restitui-
re a unor vremi, a unui mediu propriu poetului .

L.R.: Și eu vă mulțumesc! Vă conduc, aveți
grijă la scări! Vedeți, portretele de pe holul scă-
rilor sunt cu figuri cunoscute, acolo puteți vedea
pe Goga și Veturia Goga. Erau parte din viața
noastră. 

V.B.: Poate vorbim altă dată și despre alte
amintiri de-ale dumneavoastră și oamenii
importanți pe care i-ați cunoscut. 

L.R.: Cu plăcere. Sănătate să avem! 

V.B.: Vă îmbrățișez. 

P.S. Versurile din emisiunea Viața literară au
fost lecturate de actorul Romeo Morari.

Interviu realizat de Veronica BALAJ
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Față de Vasile, fratele său Constantin
Lucaciu (1860-1920), deși important în epocă, a
rămas a fi mai degrabă un personaj obscur
vreme de aproximativ un secol de la stingerea sa
din viață, consemnată de N. Iorga, adică obscur
până acum nu demult când o cercetătoare îi
consacră o voluminoasă dar aproximativă mono-
grafie: Adriana Zaharia, Constantin Lucaciu – o
figură istorică necunoscută –, postfață de D.
Păcuraru, Satu Mare: Editura Solstițiu; Cluj-
Napoca: Editura Școala Ardeleană, 2021,
Traducerea textelor din limba maghiară: Veres
István, D. Păcuraru, Adriana Zaharia. La
realizarea ineditei lucrări și-a dat concursul o
întreagă echipă și totuși monografia are oarecum
un caracter de aproximație pentru că ea
reprezintă descifrarea unui vast material inedit,
punerea unor jaloane istorice și o primă,
merituoasă evaluare a portretului unui erou din
trecutul ardelenesc dar nu mai mult. Principalul
ei merit este acela de a scoate la lumină un
imens material istoric, mare parte identificat în
publicațiile maghiare din epocă, reprodus nu
doar în limba maghiară în care a fost redactat ci
acum și tradus în română. Aici îi stă autoarei și
meritul și slăbiciunea: faptul că aduce în atenția
celor interesați atât de mult material documentar
îi arată forța exegetică, remarcabila erudiție, iar
pe de altă parte consemnarea atâtor documente
legate de eroul investigațiilor ocupă mare parte a
stufoasei sale monografii încât textul
contribuției sale se restrânge mult, abia 29 de
pagini din cele peste 400 ale cărții, restul fiind
ocupat cu reproducerea de documente, multe în

maghiară și alături traducerea în limba noastră,
ba chiar unul și în latină, fotografii, inclusiv ale
unor pagini din ziarele vremii ce cuprind textele
puse în cauză. La care se adaugă desigur succin-
tele prezentări ale fiecărui document în parte,
ocazie cu care autoarea cărții își etalează
erudiția. Tuturor acestora fiindu-le alăturată
reproducerea integrală a două lucrări ale preotu-
lui Constantin Lucaciu: un memoriu către supe-
riorii săi și o carte de istorie și politică.

E o ciudățenie și un paradox să numesc
cartea Adrianei Zaharia monografie când
numărul paginilor care cuprind contribuții pro-
priu zise, pe care și le atribuie sub semnătură,
este atât de mic în comparație cu cele ale întregii
cărți. Pe de altă parte, e o mare originalitate și
fapt cu deosebire semnificativ că reproduce atât
de multe documente din epocă cu onestitate,
lăsându-le pe acestea să vorbească. Se înalță din
paginile cărții figura fratelui mai mic al eroului
memorandist, preotul din Iojib sau din
Craidorolț după ce o vreme a fost refugiat în
Regat și chiar în America, preot și acolo pentru
românii greco catolici, și în final chiar din Satu
Mare. Ca și pe Vasile Lucaciu nu atât activitatea
de paroh îl caracterizează în primul rând, deși și-
au făcut amândoi cu prisosință datoria și din
acest punct de vedere, cât aceea de luptător pen-
tru drepturile consângenilor săi din asupritoarea
monarhie în care erau ei încorporați. Și tot ase-
meni fratelui său a avut și el nu doar continue
conflicte cu autoritățile maghiare ci chiar și cu
superiorul său, episcopul Ioan Szabó, care a avut
nesăbuința să intervină la Roma, pe lângă

1414 CONVORBIRI  LITERARE

Ion PAPUC



Cardinalul Congregației de Propaganda Fide
cerându-i aceluia să stopeze prezența acolo a
tânărului Constantin Lucaciu care urma studii de
doctorat în teologie fără a avea asentimentul
popii din Gherla. Recunoaștem aici elementele
aceluiași conflict dintre prinții bisericii blăjene
și intelectualitatea română, politică sau
cărturărească, la fel cum s-a întâmplat cu corifeii
Școlii Ardelene, la fel cu pașoptiștii, în aceleași
condiții și cu memorandiștii și cu toți ceilalți.
Era o fatalitate la mijloc în măsura în care
conducătorii bisericii își derivau autoritatea de la
mai marii politicii și aveau obligația să
mijlocească între autorități și enoriașii care le
erau dați în grijă să-i păstorească. Așa că nu
puteau să le țină partea și unora și celorlalți, de
unii erau legați și îndatorați prin legile de la care
le venea înalta postură socială, cu ceilalți erau
înrudiți sangvinic și cu inima. Compromisul era
partea lor și pot fi judecați doar prin cântărirea a
cât de mult cedau și cât de puțin izbuteau să
obțină pentru urgisiții lor conaționali. Ca și
fratele său, și acest Constantin Lucaciu și-a
reprezentat enoriașii și nu doar pe aceștia în fața
autorităților dând dovadă de dârzenie,
intransigență și chiar de multă iscusință politică.

Din paginile cărții răzbate nu doar figura per-
sonajului căruia îi este ea consacrată ci
strălucește în fața cititorului zariștea unor
îndepărtate evenimente de la intersecția celor
două secole, al XIX-lea și al XX-lea, moment
istoric deosebit când multe se schimbă în lume
iar românilor li se deschide după veacuri de
așteptare poarta mare prin care ei vor păși spre o
altă condiție politică, spre una mai demnă. După
cum se vede, pașii istoriei noastre au fost făcuți
cu precauție, cu lentoare, cu sacrificii. Până să se
ajungă la clipa festivă de la Alba Iulia, din 1
decembrie 1918, multe aveau să se întâmple, iar
cartea Adrianei Zaharia întâlnește pe parcursul
ei toate acele evenimente, de ar fi să amintesc fie
și doar conflictul electoral de la Cărășeu, pe care
îl avem consemnat de publicațiile maghiare din
epocă și reprodus în carte cu tot tonul antiromâ-
nesc dar spune mai mult decât acel ton faptul că

din ciocnirea celor două comunități, română și
ungurească, au rezultat patru alegători valahi
morți și tot valahi sunt și cei cincisprezece grav
răniți. Și atunci cine pe cine a agresionat?! După
cum iarăși autoarea consemnează un episod din
lupta românilor împotriva Diocezei Greco-
Catolice de Hajdúdorog, o diversiune a
oficialităților maghiare care prin aceasta încer-
cau să compromită biserica Blajului sugerând că
și ea, în întregul ei, ar fi fost parte a unui proces
de maghiarizare. Însă după cum consemnează
Adriana Zaharia, un trimis în inspecție a acelei
oficialități eclesiastice improvizate este
îndepărtată cu pietre de sătenii din Moftinu Mic,
cărora li se face apoi un proces în care este
implicat și Constantin Lucaciu.

În final, lucrarea cuprinde două ample texte
ale preotului greco-catolic, reproduse integral:
Un smerit memoriu, propunerea către superiorii
săi de înființare în Transilvania acelui timp a
unei societăți mariale de slăvire a Fecioarei
Maria (p. 206-225) și încă mult mai ampla
lucrare Biserica școala și armata, factorii vieții
naționale și de stat, studiu comparativ între
România liberă și țările române subjugate,
București, Institutul de arte grafice C. Sfetea,
1915 (p. 228-392). Deprinderea preotului de a
ține predici se întrevede în aceste texte redactate
într-o limbă română deja eliberată de sub rigo-
rile latinizante care până atunci au bântuit scrisul
celor din Transilvania, cu un stil de limbă
literară, destul de curată, mai moștenind pe
alocuri parfumul unui lexic arhaic în comparație
cu noi, cei de azi. Surprinzător de informată,
furnizând multe detalii istorice dar și date statis-
tice semnificative, cartea lui Constantin Lucaciu
pregătește marele eveniment al înfăptuirii
României Mari. O scriere care freamătă patetic
de emoția unui naționalism rar în istoria noastră,
cu tânguiri și exaltări care ne cutremură încă:
„Am fost și suntem bătuți de soartă, am fost și
suntem uitați de Dumnezeu.” (p. 375). Cu
treimea lui afișată încă din titlu acest al doilea
text reprodus îmi aduce în minte cazul unui țăran
anticomunist care făcea propagandă împotriva
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ocupației comuniste cu o cutie de chibrituri, mai
exact cu trei bețe din ea. Umbla prin târguri și
prin piețe și aborda câte vreun ins mai disponi-
bil, lua cele trei bețe și pe vreo masă oarecare le
așeza în formă de piramidă, sprijinindu-și vâr-
furile de sus împreunate, și le spunea celor de
față să ia unul din cele trei chibrituri, să vadă ce
se întâmplă, iar celelalte două cădeau instanta-
neu. Vedeți, le explica el eventualilor interlocu-
tori, acestea trei sunt biserica, școala și regali-
tatea. Ați văzut, le mai spunea el ca o concluzie
a demonstrației sale, acesta este statul, dacă la
oricare dintre cele trei componente fundamen-
tale renunți, el se prăbușește! A fost arestat și
condamnat politic dar și în închisoare făcea rost
de vreo cutie de chibrituri și își continua propa-
ganda extrem de simplă dar de o relevanță
maximă. Mi-am amintit de legenda acelui țăran
de sub dictatură pe când citeam opul preotului
sătmărean și mi-am spus că prin triada sa: biser-
ica, școala și armata, acesta era înscris mai în
veșnicie decât țăranul propagandist. Pentru că
nu regele ci armata era mai adecvată acestei
construcții naționale, edificată parcă în spiritul
lui Nicolae Bălcescu.

Rigoarea științifică a cărții Adrianei Zaharia
despre preotul Constantin Lucaciu face ca aceas-
ta să stea cu deplină îndreptățire lângă presti-
gioasele publicații ale Institutului de istorie
George Barițiu din Cluj. Îi asigură o atare onoare
faptul că autoarea s-a dus întotdeauna la
dovezile originare pe care le invocă, majoritatea
în limba maghiară, și a căror mărturie, deși
nefavorabilă în majoritatea cazurilor, este totuși
citată fără a i se aduce vreo obiecție, lăsând citi-
torului ocazia de a-și formula o poziție adversă,
în concordanță cu felul în care au evoluat ulteri-
or lucrurile. Din cele pregnant autentice, dau
drept exemplu de verosimilitate istorică schim-
bul de replici dintre Iuliu Maniu și Octavian
Goga când aceștia s-au întâlnit undeva, într-un
local din Budapesta, cu ocazia uneia dintre con-
ciliabulele, pertractările spuneau ei, care
pregăteau despărțirea Transilvaniei de Ungaria.
Mărturia în limba maghiară care a consemnat

replica este o garanție suplimentară a
autenticității ei. Politicianului tragic care mai
apoi avea să exprime formularea acelei
despărțiri definitive îi spune marele poet: „...noi
vindem acum cojocul țăranului român?”. Dar de
cât de multe ori de atunci și îndeosebi astăzi nu
doar cojocul lui (șuba!) ci chiar acest țăran
român a fost scos la mezat și apoi vândut de
politicienii țării pe mai nimic fără a mai exista
cineva care să-l apere, ca atunci Octavian Goga!

Și unul și altul dintre cei doi frați Lucaciu (al
treilea a fost inginer) au fost captivi ai istoriei, ai
politicii. Dacă, așa cum își imagina mult mai
târziu Mircea Eliade (în: Anno Domini) că îi este
necesar intelectualului român o independență
radicală față de istorie, pentru a se consacra
exclusiv creației în spirit, deci dacă cei doi ar fi
fost exceptați de la misiunea politică, ce ar fi
putut fi aceștia?! Poate Vasile – metafizician fără
pereche iar Constantin un filozof al istoriei sau
al dreptului juridic al popoarelor. Dar nu a fost
să fie!
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Binele exemplar, răul contagios. 
* 

Senectute. Cuvinte încă liliale pentru stări agonice. 
* 

„Arta a fost totdeauna pasiunea lui. A copiat-o” (S.J.
Lec). 

* 
O posibilă autocaracterizare a lui Malraux, așa cum

afirmă un exeget al său, prin intermediul baronului
Clappique, din La condition humaine: „Când spunea că
se va omorî, el nu credea asta, însă pentru că ea îl cre-
dea, intra într-o lume în care adevărul nu mai exista. Nu
era nici adevărat, nici fals, ci trăit. Și pentru că nu exista
nici trecutul său pe care tocmai îl inventase, nici gestul
elementar presupus atât de aproape pe care se bazau
raporturile sale cu această femeie, nu mai exista nimic.
Eliberat, el nu mai trăia decât în universul romanesc pe
care îl crease”. 

*
A te confesa în scris înseamnă a uita câte un lucru

spre a ți-l putea aminti într-o nouă perspectivă.
* 

Conștiință însângerată precum o mână rănită. 
* 

Qui scribit, bis legit  (Cine scrie, citește de două ori).

* 
Senectute. Viața ta se alcătuiește acum din alăturarea

unor piese tot mai puține, simple. Un soi de domino,
când nici nu-ți dai seama. Se recompune în fapt întregul
său de odinioară, dar acesta, nemaiinteresând pe nimeni,
începe a nu te mai interesa nici pe tine însuți.

* 
Camil Resu, după cum își amintea elevul său Alin

Gheorghiu, avea obiceiul de-a distruge desenele
studenților. Așa le făcea el „corectura”. Motivația: „O
să-l faci a doua oară. Dacă ți-a reușit doar din întâmpla-
re, nu-i nici o pagubă; dacă există în tine talentul, o să-l
faci bine și a doua oară”.

* 
În Statele Unite ființează un program tv., Miau, care

transmite imagini și muzică pentru animalele de compa-
nie rămase singure în casă. 

* 
„Între un bătrân și un copil se află o viață. Dar o

viață înseamnă atât de puțin” (proverb breton). 
* 

O senzație de incomodă răceală, aidoma unei uși
deschise iarna, într-o încăpere încălzită, ne-o provoacă
acei autori pe care i-am întâlnit înconjurați de haloul
unei fatuități în exces. De aici o preaposibilă explicație
a rezervei de care au parte în istoria literară A.E.
Baconsky sau Eugen Jebeleanu (acesta din urmă acum
înghesuit implacabil în colț, după ce vreme îndelungată
s-a bucurat de o nemotivată apologie). Parțial, Marin
Preda. Interesant ce se va petrece cu Nicolae Breban…

* 
Fiecare creație, o luptă cu imposibilul, cu rezultat

imprevizibil.
* 

„Kitsch nu poate fi evaluat după criterii estetice, ci,
mai simplu, trebuie judecat ca o ființă mârșavă, ca un
răufăcător care vrea răul din rădăcină. (…) Kitsch-ul tre-
buie să fie considerat un rău nu numai pentru artă, ci și
pentru orice sistem de valori care nu sunt imitative. (…
) Toate perioadele istorice în care valorile suferă un pro-
ces de degradare sunt perioade de mare înflorire a
Kitsch-ului. Perioada de sfârșit a Imperiului Roman a
produs Kitsch și epoca actuală, care se găsește la
sfârșitul procesului de disoluție a concepției medievale
despre lume, nu poate să nu fie reprezentată și ea de răul
estetic. Epocile caracterizate printr-o pierdere definitivă
a valorilor se bazează pe rău și pe teama de rău, iar o
artă care vrea să fie expresia adecvată a acestor epoci
trebuie să fie și expresia răului care acționează  în ele”
(Hermann Broch). 

* 
Scriptor. Confesiunea nu e, cum se crede îndeobște,

doar un act al subiectivității, ci și o obiectivare dispera-
tă, o impersonalizare in extremis. Un impuls al exterio-
rizării, strădanie de-a ieși din sine a ființei spre a se
vărsa în Celălalt. 
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*
Pe cărarea din pădure pe care o străbat aproape zil-

nic, un șoricel mort. Delicat, de un cenușiu catifelat,
complementar la mormanele de frunze galbene căzute în
jur. Minuscula sa ființă neajutorată stă de astădată
demnă în fața grandorii universului, nu prin viața, ci
prin moartea sa. 

* 
5 octombrie. Ziua zâmbetului. 

* 
„Acolo unde textele sunt sacre cuvântul scris devine

vehiculul primordial al comunicării, calea paradigmati-
că de a da experienței o expresie permanentă și plină de
înțeles. Și alte texte capătă o aură de sfințenie și sunt
studiate pentru înțelesurile lor mai adânci. Această atitu-
dine față de cuvântul scris ilustrează din nou continuita-
tea dintre cultura înaltă și o tradiție religioasă, și suge-
rează că cea dintâi e construită pe temelia celei de-a
doua” (Roger Scruton).

* 
Lauda oferită lui Dumnezeu de către un lingușitor

patentat e neverosimilă, astfel cum o laudă la adresa
unui potentat al momentului pe buzele unui actor comic
devine ridicolă (Toma Caragiu sau Dem Rădulescu sau
Horațiu Mălăele evitau ori erau obligați a evita să-l cele-
breze pe „geniul Carpaților”). În economia lumii,
lingușitorul face o figură de clovn. 

*
Dumnezeu te caută doar acolo unde te afli realmen-

te. Simulacrele de orice natură ies din joc.
* 

„Filosofia mea este un fel de pozitivism al mistere-
lor. Așa cum filosofia lui Mach este un pozitivism al
senzațiilor, și cum filosofia lui Husserl este un poziti-
vism al esențelor. Inițial, diferența dintre aceste poziti-
visme se reduce la simple deplasări de accent, dar la ce
avalanșe de divergențe se ajunge prin consecințe”
(Blaga). 

* 
A.E.: „Trist. Numele câtorva semeni pe care din

păcate i-ai cunoscut, pe care nu poți a le resimți altmin-
teri decât impure, astfel cum unele religii consideră por-
cul sau câinele”.

* 
P. G. mi-a relatat o vorbă a lui N. Steinhardt:

„Deosebirea dintre un tip care face pe nebunul și un
nebun adevărat, e următoarea: pe când cel dintâi sparge
ferestrele locuinței vecinului, cel de-al doilea sparge
ferestrele propriei sale locuințe”. 

*
Percepem viitorul atunci cînd apare ceva imprevizi-

bil, semnificativ, marcând o mutație. Altminteri acesta

rămâne captiv al prezentului care nu se îndură a-l elibera.
* 

„Una dintre cele mai vechi forme de divinație este
aeromanția, o metodă de prezicere a viitorului în funcție
de condițiile atmosferice. (…) Cuvântul aeromanție
derivă din grecescul «aero» (aer) și «mantea»
(divinație). În viziunea adepților aeromanției, vântul,
forma și viteza de deplasare a norilor, curcubeul, halou-
rile solare, tunetele și fulgerele, ba chiar și trecerea
cometelor pe cer puteau reprezenta indicii prețioase pri-
vind viitorul. Aeromanția este de altfel atât de comple-
xă, încât există mai multe subtipuri ale acestei practici
străvechi, precum austromanția (care derivă din obser-
varea vântului), ceraunoscopia (care se bazează pe
observarea fulgerelor și tunetelor), nefelomanția (obser-
varea norilor) și meteoromanția (observarea stelelor
căzătoare). Aeromanția a fost consemnată și în Vechiul
Testament, de unde aflăm că Moise a condamnat-o cu
strășnicie, alături de alte forme de ghicit în viitor”
(Formula As, 2020). 

* 
Senectute. Nu mai poți clădi, doar drege. 

* 
Scriptor. Neavând nici vechimea sunetului, nici a

culorii sau a gustului, cuvântul suferă de un complex de
inferioritate care-i stimulează complexitățile.
Supremația compensatoare a sensului frecvent multiplu
până la nuanță, operație pe viu a conștiinței. 

*
Degas, dacă nu mă înșel, vorbea despre fragranța

unei picturi. 
* 

Felice suflet rațional, mișcându-se cu disciplina
unor ace de ceasornic. 

* 
„Ceea ce spui despre tine însuți e, totdeauna, poe-

zie” (Juvenal).
* 

O bunică aparent ideală prin înfățișare, pe care o
întâlnesc nu o dată ducându-și grijulie nepoții la școală.
Observ o ambiguitate respectabilă a mișcărilor sale, pe
de-o parte dovedind dificultatea vârstei, pe de alta acea
precipitare domestică intrată în sânge ca atunci când se
repede să ia o cratiță de pe foc sau o rufă de pe sârmă pe
care e gata s-o smulgă vântul. Dar, vai, ce s-a întâmplat
într-o dimineață? Venind cu o pungă de mâncare pentru
câinele din curtea liceului cărbuneștean, așa cum
obișnuiesc zi de zi, nu l-am găsit. L-am chemat, dar fără
rezultat. Amabila bunicuță, așezată pe banca din fața
porții, mi-a spus spre mirarea mea că animăluțul a cobo-
rât la vale, însoțind câțiva băieți, așa cum știam că nu s-
a mai întâmplat. Mi-a cerut să-i dau punga, urmând să
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aștepte ea sosirea câinelui (locuiește alături). Dar peste
câteva clipe a apărut și acesta, venind ca de obicei de la
o margine a curții școlare. Avidă și mincinoasă prin
urmare, admirabila bătrână, plecându-și ochii, mi-a res-
tituit plasticul cu chiftele. Alteori, crezând că n-o observ,
am surprins-o când izgonea cățelul spre a-i lua mânca-
rea. Din vorbele pe care le-a adresat nepoților, mi-am
dat seama pe deasupra că urăște câinii. Bunicuța cea de
zahăr...

* 
„Nu putem avea niciodată amor propriu față de cei

pe care îi iubim și care ne iubesc” (Baudelaire). 
* 

Somnul: o paradoxală fugă de tine însuți prin adân-
cirea în tine însuți. Ambivalența până și a acestei
experiențe abisale. 

* 
„Nu încape în pielea sa, nu încape nici în pielea

altuia” (proverb ucrainian). 
* 

Moment negru. Ostentația începutului, ipocrizia
continuării. 

* 
Un incontestabil precursor al unor Stalin și Hitler,

Robespierre: „Mila este trădare”. 
* 

„Trei picturi realizate de cimpanzeul Congo, care au
fost scoase la licitație la Londra alături de tablouri de
Renoir, Fernand Leger și Andy Warhol, au fost adjude-
cate contra sumei de 14.400 de lire sterline (21.600 de
euro). Estimate la sume cuprinse între 600 și 800 de lire
sterline de casa de licitație Bonham, cele trei tablouri au
fost achiziționate de americanul Howard Hong, care se
vrea a fi «un mare amator de pictură modernă și contem-
porană». Supranumit «Cezanne-ul lumii maimuțelor»,
Congo a realizat peste 400 de desene și picturi în anii
‘50, încurajat de antropologul Desmond Morris. (…) Se
spune că  însuși Picasso ar fi atârnat pe perete în atelie-
rul său un tablou de Congo, al cărui stil l-ar fi apreciat
ca fiind «un expresionism abstract»” (Adevărul, 2005). 

*   
De la o vârstă încolo memoria slăbește printr-un

proces natural. E aidoma alimentelor pe care le-am con-
sumat de-a lungul timpului, dispărute în structura și
fiziologia organismului supraviețuitor, tot mai uzat. 

* 
Senectute. Timpul se scurtează. În două ore de lucru

nu mai izbutești a face ceea ce făceai nu demult într-una
singură. În tot mai mare măsură devii propriul tău timp
avariat.  

* 
Un hippy cărbuneștean? Pe „ulița mare”, într-o zi de

decembrie, un vlăjgan cu palton, căciulă și pantaloni
scurți.

* 
A.E.: „Trebuie să fii o poetă ca Angela Marinescu

pentru a-ți încheia un interviu declarând:  «Eu nu am
fost intelectuală niciodată»”. 

* 
„Goethe simțea că «Natura» lasă loc «Istoriei» și

pentru el asta înseamnă aculturalizare, haos și sterilitate.
(…)  De la Goethe încoace «Natura» a continuat să fie
desacralizată și vidată de semnificații culturale și, în
cele din urmă, filosofice. Cred că mă număr printre
puținii europeni care au reușit să revalorizeze «Natura»,
descoperind dialectica hierofaniilor și structura
religiozității cosmice. Asta mi se pare cu atât mai impor-
tant cu cât, spre deosebire de Nietzsche, bunăoară, care
încerca regăsirea «Naturii»   prin tehnici și valori cultu-
rale (Dionysos este înainte de toate un «subiect al filo-
logiei clasice»), eu am ajuns la sacralitățile cosmice
reflectând la experiența de toate zilele a țăranilor români
sau bengalezi. (…) Cred că omul modern a regăsit – în
cărțile mele – o dimensiune a sacralității cosmice, care
să nu fie nici creație lirică, nici invenție filosofică; pen-
tru că am avut întotdeauna grijă să-i dau atât faptele, cât
și interpretarea lor de către cei care participă încă la un
univers religios pre-creștin” (Mircea Eliade). 

*
A.E.: „A rezolva o problemă? A-i găsi punctul slab”.

Dar dacă aceasta n-are, pentru conștiință, un atare
punct? „Atunci, colega, e preaposibil să ai de-a face cu
un mister”.

* 
Scriptor pentru care prestigiul rațiunii scade. Decât

ceea ce e programat, controlat, îi reușesc mai bine
spontaneitățile, impromptuurile. Ca-n copilărie. 

* 
„Du-l pe om în atmosfera ce nu i se potrivește și

nimic nu va funcționa cum ar trebui. El va apărea nesă-
nătos în toate elementele constituției sale. Adu-l din nou
în elementul ce i se potrivește și totul se va dezvolta și
va apărea sănătos. Dacă el nu este însă în elementul ce i
se potrivește? Atunci el trebuie să se împace cu gândul
de-a apărea ca invalid” (Wittgenstein). 

* 
Un caracter nu se poate forma satisfăcător fără o

sumă de decepții.
*

Prostia e nu o dată impertinentă, agresivă spre a-și
contracara lipsa de autoritate pe care o percepe reflex.
Lașitatea prostiei e deja o benefică notă de cedare a sa.
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1) Nopţile săptămânii sau Bucătăria lui Kant
sau Nopţile timpului nostru cel de toate zilele sau
Înălţarea la cer sau Piticii cărunţi e una dintre pie-
sele „descriptive” ale lui D.R. Popescu prin care
am putea descperi metafora scenei chiar în ultimele
piese ale scriitorului. 

În Zilele şi nopţile săptămânii am încercat să
scriu despre succesiunea „seriilor simbolice” în
opera lui D.R.Popescu şi a generaţiei sale. Despre
trecerea de la o literatură a naşterii, a speranţei , a
„viitorului luminos” la o literatură a derizoriului. A
oamenilor mici. Un mare regizor realizează în anii
80, la Paris, un spectacol magnific, Prinţesa
Turandot, cu pitici. Ce se întâmplă cu marile spe-
ranţe? Una dintre piesele cele mai importante ale
lui D.R.Popescu, Nopţile săptămânii „se dedică
fraţilor Ovici, cei şapte pitici din Rozavlea“.
Personajele sunt Dr. M. (Mengele), cei şapte pitici
numiţi Hari, Cleopatra, Jamailă, Rozina, Kant,
Sara, Moise, Şaliapin. Doctorul M. ocroteşte, în
lagărul de la Auschwitz, şapte pitici evrei şi un pitic
ţigan, Jamailă. „Un program feeric, susţinut de
trupa de pitici din Transilvania. Doctorul şi piticii –
o întâmplare adevărată, spune scriitorul. Da, des-
igur, e nevoie să precizăm că doctorul Mengele a
avut la dispoziţie şi şapte pitici evrei din Rozavlea.
Despre ei s-a scris, s-au făcut filme, dar istoria lor
era (este) prea neobişnuită ca să o aşezăm într-o
logică a istoriei“. Scriitorul mai pune un motto din
Perla Ovitsch, cea care a ajuns la 81 de ani şi care
a povestit pe larg despre vremurile în care cei şapte
pitici au fost protejaţii lui Mengele, cel mai mare
medic asasin al istoriei. Spune Perla Ovitsch:
„Infirmitatea mea a fost sigurul mijloc pe care l-a
găsit Dumnezeu pentru a mă ţine în viaţă“. Nopţile
săptămânii pune în valoare o lume a infirmilor.
„Neajunsul de a te fi născut“ e studiat nu numai în

opera unui gânditor român al secolului XX, ci şi în
opera unui scriitor care împinge reflecţiile asupra
„neajunsului“ în istoria secolului XXI. În alt timp
al literaturii Doctorul nu poate dormi. Doctorul
Mengele iubeşte, din copilărie, povestea Albă ca
Zăpada şi cei şapte pitici. Ca antidot împotriva
insomniei – un program feeric, susţinut de trupa de
pitici din Transilvania! Sunt «piticii de la care înce-
pe lumea» de azi. Ei se numesc Moise, dar şi Kant,
Cleopatra dar şi Şaliapin – sunt travestiri care îi
aşează lângă noi – în lumea de azi.

2) În prefaţa consacrată volumului de  poezii a
lui  Dumitru Radu Popescu scriam că autorul e,
după 1990,  în altă lume – are alt Calendar – şi îşi
„rescrie” prozele de odinioară. Marile sale proze:
Leul albastru. F..., Vânătoarea regală. Între roma-
nele pe care D.R. Popescu le publică după 1990
(sau după 2000?) un rol important îl are  Falca lui
Cain.

Ce mai poate înghite Cain? Falca lui Cain?
Falca lui Cain care devorează literatura care s-a
bucurat odinioară – în alt timp - de preţuire.
Personaje din romanele de odinioară  plutesc într-o
lume absurdă: şi procurori şi stipendiaţi şi elevi şi
profesori se întâlnesc şi se despart. Urmuzian.
Partea a II-a  a romanului  e poem: „Calendarul
nebunilor”. Un poem care contină formula roma-
nescă... inaugurată după 1990. Într-un timp al
deconstrucţiei. 

Cui îi place Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici?
Cui îi place Homer? De ce lecţia de literatură înce-
pe cu Homer? Într-un timp al deconstrucţiei, D.R.
Popescu scrie o epopee: HomeriadaDa. Homeriada,
cu încă un Da în final. Da, aşa a fost!!! În romanele
sau piesele de odinioară erau parafrazate/rescrise
piesele lui Eschil  sau Euripide „trăia” Ifigenia în
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recenta carte autorul model este Homer. Cu
Odiseea . Şi cu  Menelau, Elena, Agamemnon,
Ulise, Achile, Paris şi întâmplările lor tranascrise
pentru lumea de azi. Pentru cititorul de azi.  Noua
Istorie ieroglifică începe în grădina palatului regal,
cu Menelau, care apare „sprijinindu-se de un bas-
ton”. E bătrân, ne vorbeşte de la o anumită vârstă:
„da, înainte de toate, iubirea! Poate că – recunosc –
atracţia campaniilor militare, farmecul seducător al
tronului regal şi confuzia anotimpurilor tinereţii au
făcut din mine un monstru!”. Menelau, regele care
vorbeşte de iubire, regina Elena, care îl iubeşte,
care nu vrea să fie infidelă,  să urmeze... homeria-
da.. D.R. Popescu scrie pagini despre iubire, ură,
pace, război, simţiri şi presimţiri, odinioară şi azi:
cum seamănă cele de odinioară cu cele de azi. Cum
se construieşte calul troian – celebrul Cal.  

Ulise e cel care confecţionează cai – caii  de
lemn  din care se va naşte calul care va intra în
Troia. Îi spune Agamemnon, regele războiului:
„Dacă aceşti cai n-ar avea sânge în puţă, ar fi nişte
admirabile sculpturi! Dar tu ai darul şi harul de-ai
înnobila cu virtuţi imposibil de imaginat pentru sta-
diul actual al civilizaţiei! Uite, martor îmi este acest
mânz... de lemn  cu care cunoşti – comunic telepa-
tic – sau şi telepatic, aş putea spune, cu viitorul! Ei,
mă întreabî – oamenii de mâine, evident! dacă în
vremea noastră războinicii luminii şi ai păcii între
popoare sunt conştienţi de crimele pe care le
comit? Eu, personal, n-am ce să vorbesc în numele
oamenilor de rând, eu sunt rege, şi mândria regală
mă obligă să spun doar ce mă avantajează şi-mi
produce bucurii!”

Şi, din nou Agamemnon (către Ahile):: „Bine,
atunci n-am să-ţi spun decât ce se scrie despre
marele erou militar ce vei fi... Te va interesa doar
eroismul cotidian, nu ce se spune despre trecutul
tău sau al celor apropiaţi... Aici eşti asemănător cu
Stalin, – filosoful! – care a spus: „Cine vorbeşte
despre trecut, scoate-i un ochi!”.

Paris, în versiunea D.R.P. un naiv, deloc familiar
cu lumea în care trebuia să o iubească pe Elena: e un
personaj „în creştere”. Trebuie să afle ce-i dragos-
tea, cine pe cine iubeşte, el „a primit rolul” să o
răpească pe frumoasa Elena.  Cine-i Stalin? vrea să
afle Paris. Agamemnon, regele războinic care le află

pe toate (şi) din stele îi explică: e un mare reforma-
tor social şi politic, despre care, pe drept, se va
spune: „Stalin şi poporul rus, libertate ne-au adus”.

Se va spune, e una dintre propoziţii  prin care
putem înţelege Homeriada.

Şi, în încheiere, Elena şi Paris se duc la
Menelau să trăiască fericit. Da, epopeea se înceheie
aşa! Ţiganiada şi Homeriada şi Istoria hieroglifică
aşa trebuie să se încheie!!!

3) Aceleaşi personaje apar şi în  IliadaDa:
Menealau, Elena, Agamemnon, Ulise, Ahile, Paris.
Sunt două părţi în IliadaDa: El şi Ea şi Iată Troia!
Iată Troia începe cu monologul lui Agamemnon,
regele învingător!  Seria degradărilor continăuă cu
Soarele, Luna şi Cabotinul albastru. Personajele
sunt Soarele, Luna – soarele şi luna le văd pe toate
de acolo, „de sus” – Agamemnon, Clitemnestra,
Egist, Zeus. Zeus – cabotinul albastru.  Într-o gră-
dină înflorită soseşte Agamemnon, învingătorul.. E
întâmpinat cu flori, cu aplauze Egist îl întâmpină cu
o cunună de crizanteme. E discursul Sorelui, care
ne arată  că Păsărelele cântă. Luna: I-au pregătit o
masă ca în poveşti. Şi ne îndreptăm către ziua de
azi: Zice Luna: „Caragiale a făcut din prototipul luă
Agamemnon un alt luptător pentru putere,
Agamiţă. Ca şi Homeriada, Iliadada, şi  Soarele,
Luna şi Cabotinul albstru îşi trimite eroii către zile-
le noastre. Egist, iubitul Clitemnestrei e purtătorul
de cuvânt al rimpurilor „noi”. El, aasinul lui
Agamemnon, mută discuţia mereu în ziua de azi: în
zona erosului în..desfăşurare. Agamemnon „când
şi-a dat seama de adevăr, şi-a lua zilele, n-a fost laş,
precum Hamlet. Luna, cea care „vede de sus”
anunţă că ea, Clitemnestra, e plină de iluzii visce-
rale. Comentează Egist: „Bă, când sentimentele
devin nişte uscături,  nu mai poţi avea nici o milă
faţă de Agamemnon Sărmanul”. Spectacolul
Clitemnestrei cu amintirea  asasinării lui
Agamemnon, a vieţii sale personale” devine un
spectacol porno. Iar amintirea victoriei? Victoria
cucerită cu  „calul de lemn”? Calul de lemn acope-
rit cu flori. El este Zeul sfânt al grecilor. Zeul din
piesă din piesă e „cabotinul albastru”, ironizat
mereu de Egist,  care ştie că Zeus „e un bufon”.

Zeus, cel bufon, veghează nopţile timpului nos-
tru e tema  ultimelor piese ale lui D.R.P.
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Cuvenită cărții a VI-a a volumului al VI-lea din
marea sinteză Istoria Românilor, de N. Iorga,
Monarhia culturală a lui Constantin Brâncoveanu nu
apare, sub un atât de superb titlu, ca „tratată sistemic”
sau „rotund tematic”, ci în „valuri” de contingențe de
„date, locuri și nume”, hărăzite, după caz și pe „curge-
re organică de istorie”, unor semnificații „punctual”
sau „scurt” pronunțate și de natură, tocmai de aceea,
să aducă mereu aproape de ele atenția cititorului. Un
prim mare „val”, cu titlul Între germani și turci a pur-
tat „datele și împrejurările” întemeierii monarhiei
brâncovenești și ale afirmării ei de început întru a fi
„de sine stătătoare”, altfel spus, „băsărăbește de
Țară”, „europenește” suverană. Ca aclamat „Domn de
Țară”, cu domnia din pământ, Constantin Vodă a asu-
mat, în constatările iorghiene, o politică
„europenește” de echilibru sau „românește” de dăi-
nuire „peste primejdii”. Drept dovadă, „isprăvii” de la
Viena, unde, în 10 ianuarie 1689, „reprezentanții inte-
resului cantacuzinesc” aveau să ajungă, „după o lună
și jumătate de discuții, la o legătură scrisă, fără să se
poată stabili care era cuprinsul ei”, i-a contrapus
„cunctatorian” tactica dilatorie a considerării „acele-
ia” sub motivul de a nu fi acoperitor de „ratificare”. Pe
„temei documentar”, Iorga a putut constata cum
Brâncoveanu surprinsese, în tendința imperialilor
„spre București”, semne „rele”, între care „reținerea”
negociatorilor de „interes cantacuzinesc” la Viena,
unde „aceia” se vedeau „îndemnați” de contele Csaky,
din Ardeal, și de un tocmai devenit, „acolo”, conte
Constantin Bălăceanu, ca „îndreptățit” de însuși împă-
ratul Leopold pentru Scaunul țării Românești sau
măcar titlul de „guvernator”, comandant de oști
„peste” atât București, cât și Iași; de asemenea, cum
Brâncoveanu surprinsese „semne rele” și dinspre
„discuții” între „trimiși” ai lui Sobiesky, „care nu mai
putea întreprinde o <considerabilă> acțiune militară”,
și imperiali, regele polon „cerând”, de partea sa,
„îndreptățită de jertfele pentru creștinătate”, Moldova

și Țara Românească, „țări” considerate însă de
Habsburgi „ca părți ale Regatului recuperat de ei al
Ungariei”; și tot cum i-a fost „de înțeles”
Brâncoveanului să urmeze o atitudine „dublă”, de
„sinceritate complezentă” față de imperialii ale căror
„biruințe contra turcilor”, precum „luarea” Nișului, cu
„încercarea de pod la Vidin”, i-au împins și spre „ier-
nare de trupe”, conduse de generalii Veterani și
Heissler, „în Țară”, dar și de contracarare a pericolului
„de a se supune fără tratat”, el, Vodă Băsărabă,
Împăratului de Habsburg.

În adoptarea de Constantin Brâncoveanu a unei
„politici de prudență” și sustrabilă oricăror „planuri
străine” peste puterea și interesele Țării sale, Iorga a
relevat câteva „argumente” de îndelungă valabilitate
istoriografică; unul ar fi ținut pentru acea „politică”,
de necesitatea de măcar „a sta Vodă deoparte” de
ambițiile contelui Tököly de a se „înstăpâni”, cu spri-
jin francez, operant la Constantinopol și contravenient
„planului antiotoman al Habsburgilor”, asupra
Ardealului; altul ar fi avut „chip” de „neapărată
atenție a Domnului de Țară” față de „replici” otomane
contra imperialilor, „replici” cărora să le fi asigurat,
din Scaunu-i domnesc, „pe placul” contelui Tököly și
după „sfatul” de subtil intrigant al Stolnicului
Constantin Cantacuzino, o incursiune „de flanc și
cumpărată” a tătarilor; un „argument” tare pentru
urmarea de Constantin Vodă a „politicii” de exclusiv
interes „de Țară” a fost dat de biruința armatei sale, la
Zărnești, contra trupelor generalului Heissler, ocazie
„când niște turci îi aduseseră capul lui Bălăceanu”,
spre a fi pus, deja „putrezit, în parii casei bălăcenești”,
fără pic de considerare „creștinească”, precum cea
arătată de Mihai Viteazul, la timpul său, capului cardi-
nalului principe Andrei Bathory. Important, în apre-
ciere iorghiană, pe fir de „cronică oficială” a lui Radu
Greceanu, a fost, pentru Brâncoveanu, ca și pre Nemți
fără primejdie din Țară să-i scoată și pre Turci și pre
Tătari să-i oprească să nu intre în Țară, ca să nu
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calce și ei doară să o prade și să robească. Iar ca
dovadă de „mulțămită” adusă de „biruitorul”
Constantin Vodă „către Dumnezeu”, Iorga a conside-
rat, literaturizând, sârguința „Domnului de Țară <...>
de a începe să clădească în mijlocul marilor codri din
stânga Oltului, în locuri unde nu se auzea decât sune-
tul de tânguire al păsărilor de noapte, la Huhurezi sau
Hurezi, cu meșteri de măiastră sculptură și de dulce
zugrăveală albastră sub influență venețiană, cea mai
frumoasă și mai întinsă din ctitoriile sale
mănăstirești”.

Anii 1693-1697 au fost, în „curgerea” istoriei eru-
dit redată de Iorga, „cei mai fericiți și cei mai spornici
din domnia așa de lungă a lui Brâncoveanu”; moartea
lui Constantin Vodă Cantemir a dat prilej domnului
muntean „să restabilească sistemul de la începutul
veacului, în care sub două chipuri domnești înrudite
era în realitate o singură voință în Moldova și în Țara
Românească”; a fost anul 1693 când în Scaunul
Moldovei „a urcat” Constantin Duca, ginerele lui
Brâncoveanu, căsătorit cu fiica acestuia Maria; era
vremea când strategii matrimoniale moldo-muntene,
precum și cea care a condus la căsătoria fiului lui
Constantin Cantemir, Dimitrie, cu fiica lui Șerban
Cantacuzino, Casandra, se făceau știute nu doar nive-
lul caselor domnitoare, ci și la cel de familii boierești,
îndeosebi dintre acelea „pohtitoare de înscăunări
domnești”, fie și prin „câștigarea” tot mai costisitoare
„a vrerii sultanului otoman”; se și putea întrevedea,
dincolo de împărtășirea al „nuntirii de trei săptămâni”,
la Iași, în 1693, cu cei doi miri, Constantin Duca și
Maria Brâncoveanca, că „boierimea a două țări” avea
să ajungă grav „secătuită de înaltele ei pohte”; în ver-
siunea istoriografică iorghiană, „așa-numita domnie a
Fanarioților se va sprijini pe slăbirea <...> și pe
prăbușirea prin turci a neamurilor”, îndeosebi a celor
„două mari”, Cantacuzinii și Ruseteștii; pentru cel
puțin anii 1693-1696, „voința tare” a lui Brâncoveanu,
cu ginere Vodă la Iași, a cam „tăiat pohtele” sau „intri-
gile boierești”; a putut fi de partea etalării monarhice
a puterii brâncovenești și „împrejurarea” că, după ce,
în 1692, turcii „reluaseră” Vidinul, au urmat vreo
patru-cinci ani, până la marea victorie a imperialilor la
Zenta, de îndeosebi tatonări „între cele două tabere”,
habsburgică și otomană, cu permisibilitatea „lucrărilor
lăuntrice” de sine stătătoare ale „domniilor Țărilor”;
pe măsură ce se prefigurau și aveau să se confirme
tensiuni grave și confruntări la nivelul raporturilor
„puterilor străine”, acea „voință tare” a

Brâncoveanului urma să fie din nou solicitată întru
prevenirea „primejdiilor” asupra Moldovei și
Munteniei, „țări libere”, în aprecierea iorghiană, chiar
asupra întregii românimi; de aceea, „voința” lui Vodă
Brâncoveanu avea să se și învedereze, cum Iorga
încântat istoriografic aprecia, „ca una de Domn de
Țară”, cu însemne de „cauză” general românească.

În „prudentă” presupunere cu „semnele” de relan-
sare, de imperiali, a „marii ofensive contra turcilor”,
se „arata”, cum tot Iorga aprecia, „grija” lui
Brâncoveanu de a-și asigura, fie și prin sporit „număr
de pungi către Înalta Poartă”, domnia exercitată de el
„ca de viață”. Un gest scontat de domnitor ca fiind „pe
placul sultanului” serios „influențat” de ambasadorul
la Constantinopol al Franței lui Ludovic al XIV-lea,
putere „ireductibil” inamică Habsburgilor, a fost și
acela de a măcar simula „o ținere de partea contelui
Tököly”, ce se considera drept „Craiu, stăpân al
Ardealului”, și, de aceea, cu „pretenția” de a dispune,
precum de „o fermă”, de Moldova și Țara
Românească. În politica mereu și prudent retranșantă
a Brâncoveanului „lucra”, cum constata Iorga, „gân-
dul” de a preveni copleșirea „Țării și neamului” de
cursul tot mai complicat al „împrejurărilor străine”.
Acel „gând” i-a fost pus domnitorului la grea încerca-
re în 1696, când ginerele său, Constantin Duca, „învi-
nuit” de la Poartă „că a făcut să se ucidă Sigismund
Siculus, agentul lui Tököly”, pierdea Scaunul
Moldovei, iar consoarta „pierdantului”, Maria
Brâncoveanca, se stingea la Constantinopol „de
ciumă”. S-a și văzut blocată, atunci, „voința” lui Vodă
Brâncoveanu de a fi controlate „sub două chipuei
domnești” ambele „țări românești libere”. Apoi, peste
doar un an, victoria imperialilor contra turcilor, la
Zenta, nu a prea avut cum să fie de real bun augur pen-
tru domnia de ținută monarhică a Țării Românești.
După cum, nici Pacea de la Karlowitz, din 1699, nu
avea să vădească repercusiuni direct favorabile asupra
unei „domnii de mică țară”, cu vedere obturată către
Moldova încă „izolată” între ambiții polone și reacții
turco-tătare sau înspre Ardealul „ajuns la cheremul”
Habsburgilor giranți, printr-o diplomă a împăratului
Leopold I, ai „sistemului politic de trei nații privile-
giate și de patru religii recepte” al Principatului. Sub
tot mai complicate „împrejurări străine”, în care isto-
ricii aveau să vadă „începuturi ale chestiunii orienta-
le” ca de „prăbușire” de putere a Imperiului Otoman și
de „jinduire” de teritorii ale acestuia dinspre
Habsburgi și, deja previzibil, dinspre Romanovi,
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„prudența” continua să fie norma de conduită a
Brâncoveanului. Și erau străbătute, aceleași „începu-
turi de chestiune orientală”, de rațiuni ale echilibrului
general european de forțe, rațiuni invocabile îndeosebi
de Franța și de Anglia tocmai devenită Marea
Britanie. Incitarea acelor rațiuni venea și dinspre acu-
tizarea „crizei polone postsobieskiene” ori tensionarea
„conflictului nordic” implicant, în cam două decenii,
de „creșterea” vertiginoasă a Rusiei pe seama
„eșecului suedez”, precum și de „răsăritul” puterii
euro-centrale a Prusiei. În tot mai complicate „împre-
jurări” s-au putut țese, cum nota Iorga, „intrigi
boierești” deja „mânuite de străini” la Înalta Poartă. În
anul „de cumpănă” 1703, Brâncoveanu s-a văzut „pri-
mejduit” de acele „intrigi” spre a plăti cu capul, ane-
voios aflându-și Vodă Constantin „scăparea” prin
„îndoirea, de el, a tributului Țării”.

Pentru răspunsu-i la „primejdii”, Brâncoveanu a
căutat să-și întărească „Domnia de Țară” întru cauză
general românească. Strâns împletite semnificații de
sinteză a „elementelor” de tradiție și „de noutate” în
„curgerea vieții neamului” se învederau iorghian die-
getic pe întinderea capitolului binar intitulat Ardealul
românesc și Brâncoveanu. Cultura românească. Ca
niciodată înainte de Constantin Vodă, au ajuns să se
presupună, sub necesitate de voință monarhică puter-
nică, „elemente” de natură ecleziastică și de propășire
culturală într-un tot, de sinteză, iorghian vorbind, sau
de centrată politică românească. „Tradiționala” întin-
dere a Bisericii Ungro-Vlahiei, cu de la Târgoviște ori
București păstorire, și „peste munți”, a suscitat atenția
și influența Brâncoveanului Vodă asupra implicațiilor
solicitării de Habsburgi, prin campanie persuasiv-
iezuită, ca români ardeleni ortodocși „să se unească”,
fie și condițional, Bisericii Catolice. Suscitarea
atenției, voinței și intervenției domnești venea dintr-
un imperativ de noutate, prin măcar anvergura sa, ca
de asiduă „învrednicire” a valorilor culturale
românești în Biserică și în școala încă organic atașată
acesteia sau de adecvare la „modă apuseană”, mai ales
venețiană, nu doar „canonului bizantin”, a stilului
arhitectural sintetic și, de aceea, influent „peste munți”
ori asupra Moldovei. A și avut motive temeinice Iorga
să pună o clar relevabilă „fază” de sinteză românească
sub însemn de monarhie culturală a lui Constantin
Brâncoveanu. Iar maniera și forța argumentativ-inter-
pretativă prin care Savantul a relevat acea sinteză
emblematic brâncovenească au rămas de neegalat
istoriografic timp de, iată, aproape un secol de când a
fost realizat volumul Monarhii, al VI-lea dintre cele

zece sub titlul generic de Istoria Românilor.
În „hotărârea <...> legăturilor domnului muntean

cu Ardealul”, Iorga a sesizat, pe temei de sigură
cunoaștere de date, „trei motive”; primul „motiv” ar fi
fost „nevoia” Brâncoveanului de a-și garanta bune
relații cu guvernatorii imperiali <...> de acolo” după
Pacea de la Karlowitz, cele întinse, de el, precum niște
punți de tatonare de intenții, înainte de 1699, ale
conților maghiari aspiranți „la Crăie”, nemaiputându-
i fi de reală folosință; un alt „motiv”, considerat de
Iorga pe ton „omenește-înțelept” ar fi fost „dorința”
domnului muntean de a-și avea acolo <peste munți>
culcuș sigur și plăcut, de bun gospodar și moșier, cum
fusese totdeauna; iar al treilea „motiv” ar fi fost, pen-
tru același domn, grija ortodoxiei românești pe care o
ataca invazia iezuită sub scutul stăpânirii împărătești
<...> de Habsburg” (subl. în text – n. ns., G.C.).
Asemenea „motive” s-au văzut însă inevitabil înde-
părtate posibilităților politicii brâncovenești asupra
Ardealului de „altele”; „ceea ce aruncă o umbră asu-
pra legăturilor” măcar încercate, de Brâncoveanu,
„peste munți”, după 1699, „fu răscoala rákoczyană,
care izbucni în jurul «Craiului Ferenț», fiul soției lui
Tököly, întâi în părțile ungurești, ca să se întindă apoi
asupra Ardealului devenit mai multă vreme cetățuia
nemulțămiților cu dominația austriacă”; „întregul cal-
vinism maghiar sprijinea pe acela care a rămas, tânăr
și viteaz cum era, în memoria alor săi, un erou
național”; „românii, care fuseseră puși, la 1691, încă,
să jure împăratului și fiului său Iosif al Ungariei”,
aveau să se declare, „mai ales prin părțile vecine cu
Bistrița, pentru răscoala <ce> îngăduia acțiuni de vite-
jie”; nu se putea însă nici măcar „bănui”, la domnul
muntean, „o aplecare deosebită către o cauză
națională ce nu era a lui”; i-a fost dat lui Constantin
Brâncoveanu, cum Iorga istoriografic atesta, să fie cel
dintâi domn „de Țară” care să constate, în termeni
moderni de cauză românească, „pericolul maghiar”;
n-au prea avut cum, de aceea, să-l impresioneze pe
Constantin Vodă și să suscite vreo poziție favorabilă
din parte-i acei „haiduci rákoczieni” de felul lui
Pintea, ajuns, acesta, „să fie cântat în balade de vite-
jie”, pline de însuflețitoare jinduire de libertate „a
celor oropsiți”, însă fără de atingere clară „a unui sens
politic-emancipator românesc”.

Sesizându-se asupra „pericolului maghiar”, îndeo-
sebi după ce, în 1707, Dieta ținută la Oșorheiu „lega-
liza crăia rákoczyană”, iar sașii din Sibiu și Brașov
dădeau semne că ar fi „și ei deranjați” de acel „act die-
tal”, Brâncoveanu s-a abținut de la „a mai lua samă de
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nobilimea românească ardeleană” stând „calvinește în
jurul libertății maghiare”; s-a abținut de la a gira, pen-
tru acea „nobilime”, „misiuni”, precum cea a lui Ion
Talabă, la Constantinopol, sau cea a lui Teodor
Corbea, „fratele ceaușului David”, la Moscova; a avut
de sesizat și de respins „o anumită subordonare a Țării
sale” în „vorba” lui Francisc Rakoczy dintr-o scrisoa-
re destinată de „Craiu” – interesant! – stolnicului
Constantin Cantacuzino, despre două asimetrice
regna, una „crăiască” și una „domnească-brâncove-
nească”; nu a prea avut cum să aibă înrâurire reală
asupra politicii domnești-monarhice de interes româ-
nesc nici „vorba rákoczyană” despre „sprijinul țarului
Petru”, parvenită aceluiași Constantin Stolnicul, în ale
cărui mâini stăteau și firele „misiunii” lui David
Corbea la Moscova; prudența era norma acelei poli-
tici, „sub împrejurări străine” mult complicate, pentru
Răsăritul european de „eroica aventură în Polonia,
contra lui Petru cel Mare, a lui Carol al XII-lea”, dar
și de preocuparea diplomației franceze de a submina,
din Constantinopol, cu asentimentul Înaltei Porți,
„înstăpânirea” Habsburgilor asupra Ungariei și
Transilvaniei, de unde și „creditul mare” acordat de
„ambasadorul Regelui Soare pe lângă Sultan”
ambițiilor „crăiești-rákoczyene”. Răzbătea din rându-
rile de comentariu iorghian asupra „prudenței
brâncovenești”, un înțeles de resorbție de sine a pri-
mei ediții de monarhie de cauză românească, încât să
poată să fie ea și ca resort de energie, sub invocare de
„drepturi ale Țării”, pentru mișcarea națională înscri-
să, peste cam un secol, de „curgerea istoriei”, în
„calendarul” ei.

Deocamdată, la cumpăna secolelor XVII și XVIII,
un foarte serios „motiv”, iorghian vorbind, de „nouă
stare” pentru „legăturile lui Brâncoveanu cu
Ardealul”, a decurs dinspre „grija domnească a orto-
doxiei de peste munți”; acea „grijă” era pusă la grea
încercare de actele Unirii religioase a unei însemnate
„părți” din ortodocșii români ardeleni cu Biserica
Romei. Iorga a căutat să releve implicațiile unor atare
acte ca dispuse în două „faze”, una de până la 1699,
iar o alta de după anul menționat. În prima „fază”,
Brâncoveanu ținu să se prevaleze, „pe linia unei
tradiții” ilustre prin Mihai Viteazul, Matei Basarab și,
fie și cam după „plan de cruciadă”, prin Șerban
Cantacuzino, de prestanța sa domnească, însoțită și de
atuurile de „înalt preasfințită păstorire” a Mitropoliei
Ungro-Vlahiei asupra ortodocșilor români ardeleni și
a ființării Bisericii acestora. Pentru respectiva
prestanță, contau, desigur, și „posesiunile ardelene”

ale domnului muntean, îndeosebi cele din „zona”
Făgărașului, unde, el, Vodă Constantin, fiind și „cum-
părător de moșii la Sâmbăta de Sus și Poiana Mărului
<...>, era privit de locuitori, cum spune o însemnare
pe o Psaltire manuscriptă, ca adevărat «Domn» al lor”,
ctitor, de altfel, și de „o frumoasă biserică acolo”.
Inițial, sesizând că diploma leopoldină, consacrantă,
la 1691, a „sistemului instituțional al Principatului
Transilvaniei de nații privilegiate și religii recepte”,
doar „tolerant admitea pe valahi”, Brâncoveanu a cău-
tat să suscite dimensiunea politică, nu și ecleziastică,
a problemei „Unirii religioase cu Roma”, înspre
obținerea de românii ardeleni a unui corectiv „împără-
tesc” aplicat respectivei diplome și implicant de
recunoașterea „între stări a nației și Bisericii lor”.
Brâncoveanu, cum convingător atesta istoriografic
Iorga, a resimțit și a căutat să contracareze implicațiile
defavorabile românilor ardeleni, dar și prestanței lui
domnești „peste munți”, ca survenind, toate, din
„nefericita întâmplare” a demarării „campaniei iezuit-
catolice” întru a aduce persuasiv „pe schismaticii
ortodocși sub infailibila pavăză papală”.

După ce „simplul vlădică” Teofil întâmpinase, la
1692, dintr-un „local” impuls ardelenesc, „campania
iezuită” prin a supune atenției „trimișilor” Împăratului
„neajunsurile” pricinuite „creștinilor ortodocși
unianți” de „tirania superintendentului <maghiar, de
la Alba Iulia>, precum oprirea icoanelor, interzicerea
posturilor, cercetările <asupra> caselor țăranilor și
supunerea deciziilor luate de sinoade aprobării supe-
rintendentale”, și se văzuse „ademenitiv” numit drept
„episcop valah” și nu, „ca înainte”, conform „datinei
calvine”, pentru „bisericile Valahilor, Grecilor și
Rutenilor”, avea să vină „rândul episcopal” tânărului
Atanasie, predispus, până măcar înspre 1699, să pri-
mească „darul” Mitropoliei Ungro-Vlahiei „întru exa-
men duhovnicesc și întărire”; spre a fi ținut sub acel
„examen”, repercutant asupra actelor „vlădicești” sau
„sinodale” de la Alba Iulia privind „Unirea cu Roma”,
Atanasie, cum apăsat nota Iorga, căpătase, din chiar
dispoziția brâncovenească, „darul moșiei Merișanilor,
în Argeș”; numai că, „reacția calvină” contra sensului
voit românesc, de Brâncoveanu, al exprimării coreli-
gionarilor săi ardeleni „față de Împăratul de la Viena”
avea să fie deosebit de vehementă, favorizată cumva
de „tratatul cu turcii” din 1699, când „austriecii s-au
așezat ca domni definitivi” în „țara intracarpatică”;
tratatul încuviința, în măcar spiritul său, valabilitatea
„sistemului politic leopoldin” al Principatului
Transilvaniei, încât doar ca subiacentă acestuia putea
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„să se împlinească Unirea valahilor ortodocși cu
Biserica Romei”; conformându-se noii stări de lucruri
ardelene, „vlădica – arhaic termen ambiguu –” își
văzu enoriașii în singura posibilitate de a se rostui
politic prin „a trece la ce religie receptă vor”, altmin-
trelea rămânând „la a lor, tolerată”; „vlădica, întors de
la Viena cu titlul de consilier, lanțul de aur cu chipul
sacru al Împăratului” și „instalat” în Alba Iulia ca
„episcop al tuturor bisericilor românești din Ardeal”,
se văzu însă „aprig mustrat” de mitropolitul Teodosie
al Ungro-Vlahiei, chiar ierarhic „excomunicat <...> de
patriarhii greci” Calinic și Dosoftei (Dositheiu), de
unde și concluzia trasă de Iorga că ceea ce trebuia să
fie o protestare <mitropolitană ungro-valahică> con-
tra încălcării unui mare drept istoric și contra ruperii
unității sufletești din Biserică se coborî la o singură
afacere de teologie și ierarhie bizantină.

Blocată politic-ecleziastic și nu în stări de spirit
„de neam”, monarhia brâncovenească s-a putut ilus-
tra din plin prin „patronaj cultural”, centrat, firește,
asupra „Țării lui Vodă”, dar și cu „organice”, iorghian
vorbind, valențe de acoperire a toată românimea,
„chiar mai mult decât atâta”; între „mari opere de cul-
tură”, Iorga a pus sub însemn de acel „patronaj”, întâi,
„activitatea tipografică <...>, artistic foarte îngrijită și
menită să înzestreze și biserici străine, în toată lumea
greacă, mai puțin în cea georgiană”; scrutând „raza
largă” a acelei „activități”, ochiul de Savant a relevat
ca de pe la încă 1694 „lupta între <două> tendințe”,
una „a lui Mitrofan de Buzău”, fost episcop de Huși,
„căruia i se raliază și Antim”, viitor episcop de
Râmnic, „de a da <...>, după tradiția lui Dosoftei al
Moldovei, cărți de cetire numai, pentru slujba <bise-
ricească> însăși”, iar o alta dată de „continuarea, tot
mai scăzută, a slavonismului intransigent”, surclasant,
însă, acesta, de „neo-elenismul bizantin, cu preocupări
luptătoare contra catolicismului”; în campania „de
carte” contra catolicismului „iezuitic acaparator de
Ardeal” se distingea „pe limba greacă” și, după
necesități, „cu românești traduceri”, Dosoftei
(Dositheiu) al Ierusalimului; față de asemenea
„tendințe ale tiparului”, Brâncoveanu a vădit, cum
atesta Iorga, un subtil raționament politic; „la inima”
monarhului stătea „tendința” de a se tipări românește,
spre a se răspunde și „cererii vlădicăi” Atanasie, din
Ardeal, „cu toată Unirea”, de „cărți pentru singură
cetire de slujbă”; când, la 1697, „o gramatică slavonă”
a replicat „răspicat” tipăririi a unei Evanghelii „pentru
românească cetire” că limba de îndătinată slujbă „e
cea a Bisericii”, Vodă Constantin s-a poziționat politic

de o manieră agreabilă „generației de oameni în vârstă
reprezentând, cu strălucire, doar tradiția”; înțelegând
că „vârstnica generație” se revendica „băsărăbește ca
de Țară”, Brâncoveanu, el însuși „Băsărabă”, s-a ară-
tat „în ținere de tradiția <de carte bisericească> slavo-
nă, care era urmată de toate bisericile clădite, refăcute
sau ocrotite de el”; a înțeles, totodată, cum releva
Iorga, să lase „la mâna” Cantacuzinilor, a îndeosebi
Stolnicului Constantin, „cultura și tipăriturile eleni-
ce”, orientate, acestea, și „de Școala grecească de la
Sfântul Sava”.

Monarhia culturală brâncovenească a stimulat,
fie și „pe mână politic ascunsă”, cum cu seninătate de
foarte bun știutor de date și cuvinte nota Iorga, „tipă-
riturile în românește, de traduceri îndeosebi după
elinește”, prin sârguința sus-amintiților Mitrofan de
Buzău și Antim, ajuns, acesta, episcop de Râmnic și
„dispunător” de tipografia hărăzită îndeosebi „cărții
de singură slujbă”, chiar „de polemică anticatolică”
îndreptată „înspre Ardeal”; începută în 1698, la
Buzău, de Mitrofan, și continuată, tot acolo, episcopal
de Damaschin, tipărirea de Minee, adică Viețile de
Sfinți cu întreaga slujbă, pusă astfel la dispoziția
întregului cler care ar voi să se facă înțeles de
credincioși, a purtat înaltul gir ecleziastic al mitropo-
litului Teodosie; în prefața iscălită de înalt prea
sfințitul prelat, „se atribuie domnului gândul fericit de
a se face slujba în sfârșit înțeleasă”; „tipăritura” răs-
pundea, firește, unei politici culturale de noutate, prin
necesară invocare de „înalt patronaj”, fără a fi însă
menționat și numele „redactorului și traducătorului nu
din slavonește, ci din grecește”, al nimănui altuia, cum
prin decriptare de cod monarhic brâncovenesc pro-
bează Iorga, decât al lui Radu Greceanu, „luptător
«singur cu îngustarea limbii rumânești»” și „bun
îngrijitor de cronică oficială domnească”; cu tot atri-
buire de „gând fericit” domnitorului, „prefațatorul”
Teodosie, înalt prea-sfințit mitropolit, „scria” că nume
vom mai împrumuta dară de acum înainte de unele ca
aceastea, ca mai nainte, de la alții, ce și noi ca ale
noastre le vom avea, și altora, cui vor trebui de aceas-
tea, ca osârdie vom împărți; a și putut, de aceea, să
răzbată din comentariul iorghian adevărul că, sub aus-
picii de monarhie culturală brâncovenească, au înflo-
rit mult tipăriturile, fie în grecește, fie în românește
„pentru toți cei de un neam”, într-un timp când „sără-
cita Moldovă, de-abia adunată după pacea de la 1699
<...>, părăsise tiparul”, încât însuși mitropolitul ei
Antonie „să se mulțumească” cu apariția „numelui său
pe o tipăritură munteană”.
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Cu adevărat minunate și nebănuite sunt căile
Domnului, am zis în prefața prelegerilor din Vaslui,
consacrate aniversării celor 250 de ani din ziua
nașterii prealuminatului ierarh al Moldovei!
Precum mi se părea o minune și faptul că în zilele
(și nopțile!) din toamna lui 2016 traduceam o carte
despre Paisie Velicicovschi, părintele spiritual al
vlădicăi Veniamin!  

În același context miraculos, aș întrevedea
nașterea unui alt mare ierarh al bisericii ortodoxe
române și continuator al lucrării lui Veniamin
Costachi, Preasfinția Sa – Iosif Naniescu, în vatra
Răzălăilor din preajma Sângereilor, de unde vine și
umila mea persoană! În anul 2012, participam la
sfințirea Bisericii din Răzălăi cu Hramul Pogorârea
Sfântului Duh, ca să particip, peste ani, la sfințirea
Troiței și a Plăcii comemorative din Roșieștii vaslu-
ieni. 

Evocată din labirintul anilor, personalitatea
Mitropolitului Veniamin Costachi ne conduce spre
izvoarele nemijlocite ale marilor evenimente istori-
ce din care a putut să răzbată România modernă de
azi. Fascinați de multipla osârdie a ilustrului ierarh,
ne putem da seama că Unirea cea Mare, de la 1918,
împlinită cu o sută de ani mai târziu, Revoluția de
la 1848 și Unirea cea Mică de la 1859, întâmplată
la doar ceva mai mult de un deceniu după plecarea
sa la Domnul – în 1846 –, nu ar fi fost posibile fără
sămânța pusă cu grijă în ogorul patriei de luminatul
Mitropolit împreună cu mulți alți vrednici, ca și
Preasfinția Sa, semănători cu har de la Dumnezeu.

Odrăslit providențial de Roșieștii Vasluiului,
unde viitorul exarh vede lumina zilei, ca și de epis-
copia Hușilor și Romanului, așezată în cupa
Hușilor domnești  dintre dealurile Moldovei voie-
vodale, Veniamin Costachi devine episcop la doar
23 de ani și își începe vrednicul, uneori greul și ane-

voiosul urcuș,  pe scara cunoașterii și a dăruirii de
lumină. 

Un alt mare înaintaș și ctitor de țară, Mihail
Kogălniceanu, căruia Preasfinția Sa i-a încredințat
tipografia Mitropoliei, scria, la 1844, în unul din
primele numere ale „Propășirii”: „În adevăr,
Preasfinția-Sa, pentru această parte a literaturii,
au făcut singur mai mult decât ceilalți scriitori-teo-
logi de la introducerea limbii românești în biserică;
aceasta se poate dovedi prin simpla listă a scrieri-
lor publicate de părintele proinmitropolit. 

Într-o viață arhierească de mai mult de o jumă-
tate de veac, Preasfinția-Sa, după ce la anul 1806,
au întemeiat Seminarul de la Socola… cel dintâi au
reintrodus limba românească, izgonită din toate
școalele de cătră cea grecească…” (Mihail
Kogălniceanu, Opere, III, Scrieri istorice, Ed.
Academia Română, FNȘA, MNLR, București, 2017,
p. 965-966).

Născut la 20 decembrie 1768, în satul Roșiești,
pe atunci, ținutul Faldului, Vasile Costachi, după
obiceiul timpului, și-a început învățătura, în casa
părintească de la Iași, cu un dascăl grec, apoi este
dat la școala grecească de la mănăstirea Trei
Ierarhi. De acolo însă… fuge spre a deveni… călu-
găr. Tatăl – Grigore Costache – îl află la mănăstirea
Neamț, atras fiind de renumele Sfântului Cuvios
Paisie.  „Printre marile fețe bisericești care au trecut
prin școala lui Paisie (Velicicovschi – n.n.) poate fi
citat Veniamin Costachi” (Keith Hitchins. Românii.
1774-1866. Vol. I, Ed. Humanitas, 2013, pag.153).
După aspra mustrare, părintele își readuce la carte
fiul, paisianismul rămânând să trăiască toată viața
în sufletul evlaviosului fiu.  Văzându-i dragostea
pentru viața că lugărească, tatăl său l-a dat în grija
episcopului Iacob Stamati de la Huși, care l-a tuns
în monahism, sub numele de Veniamin. După trei

2727CONVORBIRI  LITERARE



ani, Iacob Stamati – ajuns al doilea părinte pentru
monahul Veniamin, după moartea tatălui său –, l-a
hirotonit ierodiacon. În 1788, mitropolitul Leon
Gheucă l-a chemat în slujba Mitro poliei din Iași,
fiind hirotonit ieromonah și rânduit ca mare ecle-
siarh al catedra lei. În martie 1789, a fost numit egu-
men al mănăstirii Sfântul Spiridon din Iași, deți -
nând această slujbă timp de trei ani și organizând
aici un spital după modelul vlădicăi Anastasie
Crimca, ctitorul binecuvântatei Mănăstiri bucovi-
nene Dragomirna.

După alegerea sa ca episcop al Hușilor, la 26
iunie 1793, apoi al Romanului, la 1 iunie 1796, este
desemnat, la 18 martie 1803, în scaunul vacant de
mitropolit al Moldovei și Sucevei. Deși abia trecuse
vârsta celor 34 de ani, avea o experiență destul de
bogată, după o slujire arhierească de 11 ani în scau-
nele de la Huși și Roman. Erau vremuri crunte,
când cuvântul Domnului sălășluia în biserici, iar pe
câmpiile Țării hălăduia glasul puștilor. Izbucnind
războiul ruso-turc din anii 1806-1812, soarta țărilor
române se juca între marile curți ale țarului și sulta-
nului. Mitropolitul Veniamin a devenit locțiitor de
domn (caimacam), dar, la scurt timp, a ajuns la
neînțelegeri cu noua stăpânire și s-a retras la
mănăstirea Neamț. 

În timpul retragerii sale din scaun, autoritățile
rusești care au ocupat Mol dova și Țara Românească
(1808-1812) au numit ca „exarh” al Bisericii
românești din ambele Principate pe
mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni (22 mai
1808). Acesta s-a instalat la Iași și a condus efectiv
Mitropolia Moldovei timp de patru ani. Abia după
încheierea păcii între ruși și turci, prin tratatul de la
București din 16 mai 1812, exarhul Gavriil s-a
retras odată cu oștirile rusești. Noul domn al
Moldovei, Scarlat Callimachi, împreună cu
Divanul țării l-au rechemat pe mitropolitul Ve -
niamin în scaun, la 6 octombrie 1812. Notăm cu
durere că prin acel tratat nedrept, partea Moldovei
dintre Prut și Nistru, sub impropria denumire de
Basarabia („nume fals și fără nici un rost”, zice
Nicolae Iorga!), a intrat în componența Rusiei
țariste. În anul 1813 s-a creat pentru aceste teritorii
o Arhiepiscopie, cu sediul la Chișinău, dependentă
de Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din Petersburg.
Sub raport eclesiastic, teritoriile respective până

atunci țineau de Mitropolia Moldovei, Episcopia
Hușilor și Mitropolia Proilaviei.

Din perspectiva zilei de azi este greu, aproape
imposibil, să judecăm povara și justețea faptelor
asumate atunci. Rugăciunile se înălțau către ceruri,
iar izbăvire de nicăieri nu venea. Condamnabila
astăzi „jalobă” către țarul creștin (1807) a boierilor
moldoveni și munteni în frunte cu Mitropolitul
Veniamin, împotriva abuzurilor otomane, poate fi și
trebuie interpretată doar în contextul realităților de
atunci. Or, unii istorici o mai tratează obiectivist-
exagerat și izolat de marile contribuții ale
Mitropolitului la cauza deșteptării naționale: „Un
caz cu totul aparte și am spune dramatic de „filo-
rusism”, la care se putea ajunge și în virtutea unor
cauze independente de propria voință, este cel al
Mitropolitului Moldovei Veniamin Costachi.
Spunem aparte gândindu-ne cum avea să fie răs-
plătită mai târziu de către ruși obediența – con-
juncturală, de sigur – a Mitropolitului…” (Boris
Buzilă. Din istoria vieții bisericești din Basarabia,
Ed. FCR, Ed.Știința, 1996, pag.20-21).

Faptele istorice infirmă acestea  acuze grăbite și
oarecum injuste, de „obediență” și în „filorusism”,
care, fiind raportate la cruntele împrejurări de
atunci, ar trebui să fie atribuite „întregii elite
românești”. Or, în condițiile începutului de
sec.XIX, când bietele principate române au devenit
un imens teatru de război între marile imperii
hrăpărețe, este cel puțin hazardat să judecăm trecu-
tul cu măsura zilei de azi.  Este suficient să ne
imaginăm zbuciumul sufletesc la sfâșierea moșiei
strămoșești a Moldovei  ca să înțelegem lacrima
mocnită  a Mitropolitului, nobil descendent din vița
ștefaniană a strănepotului vornicului Boldur. Și,
până la urmă, prestigioșii istorici Ioan Aurel Pop,
Ioan Scurtu ș.a., vorbesc de altfel de reacții:
„Boierii Moldovei au protestat față de
înjumătățirea țării. Dintre memoriile lor e de
reținut Anaforaua Obșteștei Adunări…  pentru
înstrăinarea Basarabiei, de la 26 octombrie 1812,
care plânge dramatic  „sfâșiata Moldovă”. De
reținut, de asemenea, Protestul  trimis de
Mitropolitul Moldovei Veniamin Costache
Congresului de la Viena, la care l-a alăturat și pe
Domnitorul Caragea al Țării Românești. Sunt și
proteste adresate autorităților țariste împotriva
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„brutalei anexări”, sunt plângeri precum cea din
12 februarie 1814 a mai multor boieri basarabeni
adresată țarului sau alta adresată Sfântului Sinod
rus sau către „Împărătescul Ministeriu”.

Reacția elitei românești împotriva anexării
rămâne totuși slabă. Avea dreptate Mitropolitul
Veniamin: „Pentru Bucovina, Ghica-vodă și-a
pierdut viața, și noi pentru Basarabia nu facem nici
măcar un protest” (200 ani din istoria românilor
dintre Prut și Nistru. 1812-2012, Volum coordonat
de acad. Ioan-Aurel Pop, prof.univ.dr. Ioan Scurtu.
Ed. Fundația Culturală Magazin Istoric, Grup edito-
rial Litera, 2012, p. 48-49.)

A doua retragere din scaun a mitropolitului
Veniamin a survenit  în anii 1821-1823, din cauza
Eteriei grecești. După ce ultimul domn fanariot,
Mihai Șuțu, se refugiase în Rusia, mitropolitul a
ajuns pentru a doua oară în fruntea căimăcămiei (29
martie - mai 1821), urmând să conducă și treburile
politice ale țării. Izbucnirea Eteriei pe teritoriul
țărilor române și zurba lui Tudor Vladimirescu,
transformată într-o adevărată revoluție națională,
marchează una din paginile cele mai zbuciumate
ale istoriei noastre. Poporul îngro zit de prăzi și răz-
boaie a luat calea  pribegiei. Singur în fața primej-
diilor, Mitropolitul Veniamin făcea totul pentru
apărarea poporului. Când pârjolul turcesc s-a apro-
piat de Iași, mitropolitul a fost nevoit să se retragă
în septembrie 1821 în satul Colincăuți, în stânga
Prutului, ținutul Hotinului. 

De acolo a condus mișcarea românească din
Moldova. A rămas la Colincăuți mai bine de un an,
timp în care și-a găsit alinare suferințelor sufletești,
traducând cartea teologului grec Evghenie
Vulgaris, Funia întreită, „pre săraca limbă roma-
no-dachicească sau moldovenească... în zilele
năcazurilor și ale răsipirii neamului moldo-vlahi-
cesc”.

A  revenit la Iași în primele luni ale anului 1823,
sub primul domn „pământean”, Ioniță Sandu Sturza
(1822-1828). Din scaunul mitropolitan, Veniamin
Costachi a păstorit încă două decenii, până la 18
ianuarie 1842, când s-a retras definitiv.

Ca întâistătător al Bisericii din Moldova timp de
aproape patru decenii, precum o demonstrează fap-
tele vremii, Mitropolitul Veniamin Costache a
înțeles să dea instituțiilor de cultură din Moldova o

direcție națională închinându-le toată energia sa
vizionară, intelectuală și toată puterea sa de muncă.
La două luni după alegerea sa în scaunul de mitro-
polit, obține de la domnitorul Alexandru Moruzi
mai multe hrisoave privitoare la organizarea
școlilor din Moldova. Pune bazele unor școli
românești, pe lângă cele grecești, în Galați,
Focșani, Bârlad și sporește numărul de elevi săraci
la  Academia grecească din Iași. 

În vederea înființării de școli mai înalte în limba
română și a scoaterii acestora de sub influența das-
călilor greci,  mitropolitul și marii boieri i-au pre-
zentat domnitorului Alexandru Moruzi o „anafora”
(raport) prin care cereau înființarea unui seminar
pentru pregătirea viitorilor preoți. La 1 septembrie
1803, domnul a dat un hrisov, prin care hotăra ca
„la mănăstirea Socola, ce este aici aproape de Eși,
să se așeze o școală cu dascăli moldovenești, cari
să fie pentru învățătura feciorilor de preoți și dia-
coni, care, la vremea lor, numai dintr-aceia să se
hirotonească preoți și toate veniturile acestei
mănăstiri să fie pentru plata dascălilor și a altor
trebuincioase a școalei”. Peste ani, la Socola, îl
vom regăsi pe neîmpăcatul dascăl Ion Creangă,
croindu-și cu zel Noua metodă de predare în
școală. Între altele, noua școală mănăstirească avea
să fie supranumită, prin Hrisovul domnesc al dom-
nitorului Mihail Sturza, Seminaria Veniamina
(1840).

Urmărind consecvent românizarea întregului
învățământ din Moldova, Mitropolitul s-a îngrijit
de pregătirea unor tineri români pentru cariera de
profesori, trimițându-i la studii peste hotare. Primii
tineri trimiși la studii, pe cheltuiala sa, au fost frații
Gheorghe și Clemens-Daniil, fiii protopopului
Lazăr Asachi. Gheorghe Asachi a studiat matemati-
ca și pictura la Viena (1805-1808), apoi arheologia,
pictura și sculptura, precum și opera clasicilor
romani și italieni la Roma (1808-1812). Întors în
țară cu o pregătire temeinică și cunoscând mai
multe limbi străine, Asachi a fost însărcinat de
Mitropolitul Veniamin - în calitatea sa de prim epi-
trop al școlilor din Moldova - să predea un curs teo-
retic și practic de inginerie în limba română la
Academia domnească din Iași, între anii 1814-
1818. Prin acest curs, s-au pus bazele
învățământului politehnic. Examenele finale, ținute
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în iunie 1818, au demonstrat cu prisosință profeso-
rilor greci, precum și boierilor moldoveni retro-
grazi, că se pot preda științe exacte și în limba
română, nu doar în grecește, cum susțineau ei.
Gheorghe Asachi a fost apoi cel mai prețios colabo-
rator al mitropolitului în opera de organizare a
învățământului românesc.

La 1 ianuarie 1828, Mitropolitul Veniamin
Costachi și Gheorghe Asachi i-au prezentat
Domnitorului un plan de organizare a
învățământului național din Moldova, cu două
tipuri de școli (pe lângă cea elementară): o școală
„normală”, cu doi ani de studii, și un gimnaziu, cu
patru ani de studii.   Prin aceeași „anafora”, pro-
puneau să se dea prioritate limbii române și abia
mai târziu să se învețe limbile străine. Propuneau
de asemenea înființarea unei „biblioteci naționale”
(!) și dotarea școlii cu „instrumenturi și adunarea
uneltelor pentru sporul învățăturilor”. 

Este inestimabil rolul major pe care l-a avut în
trezirea conștiinței naționale Academia Mihăileană,
înzestrată cu bibliotecă, laboratoare de fizică și de
chimie, instrumente de inginerie, muzeu de științe
naturale etc. Prin osteneala profesorilor aleși, având
îndrumarea permanentă a celor doi mari ctitori ai
învățămân tului românesc din Moldova – Asachi și
Costachi – Academia și-a ridicat necontenit ni velul,
câștigând încrederea tuturor într-un învățământ
românesc superior de calitate și înscriind pagini
luminoase în istoria culturii și științei naționale. În
1860 din ea s-a dezvoltat Universitatea din Iași,
existentă până în zilele noastre.  

În toamna anului 1832, Mitropolitul
deschide șase școli „ținutale”: la Roman, Huși,
Botoșani, Bârlad, Galați și Focșani, iar în anii
următori, s-au luat măsuri pentru înființarea de noi
școli „ținutale”: la Bacău, Piatra Neamț, Vaslui,
Tecuci, Târgu Frumos.

Problema înființării de noi școli l-a preocupat pe
mitropolitul Veniamin și pe colaboratorul său apro-
piat și în anii următori. De pildă, în 1841, au des-
chis la Iași prima școală „de arte și
meșteșuguri” din Moldova, cu șase ateliere, la care
au fost încadrați specialiști aduși din Moravia și
Transilvania, în care s-au pregătit primii tehnicieni
români. Vom consemna aici și faptul că, la 27
decembrie 1816, cu binecuvântarea și în pre zența

sa, a avut loc prima reprezentație teatrală cultă, la
Iași. La fel, sub aceeași rază luminătoare, își ia zbo-
rul, având parte de încu rajare și ocrotire arhiereas-
că, prima gazetă din Moldova, Albina româneas-
că a lui Gheorghe Asachi.

Prin diferite pastorale, prin unele prefețe la tipă-
riturile sale, dar și prin viu grai, mitropolitul
Veniamin i-a îndemnat mereu pe păstoriții lui să-și
dea copiii la învățătură, arătând foloasele acesteia
în viața omului și a țării. Astfel, Mitropolitul
Veniamin Costachi – în calitatea sa de prim-epitrop
și de conducător al învățământului public din
Moldova –. călăuzit de o dragoste sinceră față de
păstoriții săi credincioși  și de un înalt și nobil spirit
patriotic –, a adus o contri buție efectivă la organi-
zarea școlilor și la renașterea culturii naționale în
Moldova. 

Mitropolitul Veniamin, numit pe bună dreptate
„luminăto rul Moldovei”, întru nevoințele
deșteptării, a simțit mai mult ca oricine lipsa
cărților nu numai pentru școlile pe care le-a
înființat, ci pentru întreaga suflare românească.
Pentru a înlătura această deficiență, el a refăcut
vechea tipografie a Mitropoliei și a înființat una
nouă la Mănăstirea Neamț, în 1807. În aceste două
tipografii au apărut zeci de lucrări, fie traduse de el,
fie ale altora, tipărite sub îndrumarea sau cheltuiala
sa. Este de subliniat faptul că majoritatea cărților
tipărite de Veniamin Costachi au fost împărțite „în
dar”, venind și prin aceasta în sprijinul păstoriților
săi. 

Memorialistul sec. XIX – Radu Rosetti – scrie
în „Amintirile” sale despre mâna largă a chiriarhu-
lui: „Nu știa să refuze cererile, chiar nejustificate
ale acelor care îi câștigase afecțiunea și, în sfârșit,
din prea mare bunătate și generozitate, era răsipi-
tor… Pentru dânsul îi trebuia prea puțin, viața îi
era cât de simplă putea să fie atunci viața unui chi-
riarh al Țării” (Radu Rosetti, Amintiri, Ed.
Humanitas, București, 2015, p. 184).

Vorbind de cărțile tipărite de Mitropolitul
Veniamin, consemnăm și cele peste 30 de prefețe
valoroase la cărțile bisericești, unele fiind, prin
conținutul lor, adevărate scri sori pastorale către
credincioși. De pildă, prefața la „Istoria Scripturii
Ve chiului Testament” (Iași, 1824) expune pe larg
importanța învățăturii și a cărților, dând îndrumări

3030 CONVORBIRI  LITERARE



părinților să-și dea copiii la școală, încât prefața
poate fi considerată drept o adevărată prelegere
pedagogică.  

Prefețe deosebite aflăm  și la cele două ediții ale
Liturghierelor – din 1818 și 1834. Din ambele
rezultă părerile sale asupra limbii române literare,
în același timp, relevându-se și contribuția sa la
introducerea unor termeni liturgici în limba noastră.
De pildă, în prefața Liturghierului din 1818 arăta că
a schimbat unii termeni slavoni cu alții de origine
latină: molitvă cu rugăciune, vohod cu intrare,
dveră cu ușă, cădire cu tămâiere, sfântul agneț cu
sfânta pâine ș.a.: „În același stil curat, curgător,
plin de perioade frumoase după sintaxa originalu-
lui și cuprinzând numai „ziceri de obște uneltite și
cunoscute între amândouă țerile”, era tradusă și
„Descoperirea cu amănuntul a pravoslavnicii
credințe”, de Ioan Damaschin, în prefața căreia cei
doi călugări (Gherontie și Grigorie – n.n.) numesc
cu recunoștință pe Veniamin „ctitor al limbii noas-
tre” (Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Românești,
vol. II, Ed. 100+1 Gramar SA, Buc.1995, p. 211-
212).

Majoritatea termenilor liturgici propuși de
mitropolitul Veniamin s-au impus și sunt folosiți
până azi. Folosind limba vorbită de popor, precum
și limba documentelor și a textelor vechi,
Mitropolitul Veniamin, din poziția sa de slujitor al
Bisericii, a adus o contribuție însemnată la cultiva-
rea și unificarea limbii literare românești, atestân-
du-i-se o adevărată vocație de savant și de precur-
sor al filologiei române moderne. 

În hărnicia și tenacitatea faptelor sale, putem
întrezări și o insistență vizionară de „ardere a eta-
pelor”, despre care vorbește ilustrul nostru istoric
acad. Al.Zub: „Elogiul „Europei luminate” se aso-
ciază, în Moldova și Muntenia, cu ideea de
renaștere a virtuților antice, imaginea phoenixului
fiind curentă la scriitorii preocupați de antichitățile
noastre. Chesarie de la Râmnic, Grigorie
Râmniceanu, Zilot Românul, Leon Gheuca sunt
doar câteva nume ce se cuvin amintite consensual
alături de Iacov Putneanul, Veniamin Costache,
Gherasim Clipa, Iordache Darie Dărmănescu ș.a.,
pentru a sugera amploarea unei mișcări dincolo de
care nu s-ar putea înțelege larga deschidere spre
lume a acestei elite cărturărești, atât de subtilă în

tentativa de a împăca tradiția cu inovația. Însă cu
Veniamin Costache mișcarea înaintează mult în
secolul XIX, suprapunându-se parțial peste roman-
tism, ca și peste clasicism, într-un proces complicat
pe care un subtil comentator l-a numit „paradoxul
simultaneității”, proces caracteristic societăților
constrânse la „arderea etapelor”. Vorbind despre
iluminismul românesc, vorbim așadar de un feno-
men durabil și complex, care n-a însemnat divorț
abrupt de tradiția umanismului, ci potențarea ei pe
linia unui program de luminare a maselor și de
solidaritate în jurul unui program național, înteme-
iat nu atât pe dreptul național, ca în Apus, cât pe
continuitatea istorică. De aceea clerul a jucat, în
spațiul nostru, un rol de seamă, participând la
marea mișcare a difuziunii „luminilor”, iar proce-
sul secularizării spiritului public s-a produs fără
sincope și fără dramatism. De aceea, tocmai, inte-
resul cărturarilor s-a îndreptat mai puțin spre filo-
zofie și mai mult spre istorie și limbă, acestea din
urmă sprijinind cel mai bine efortul recuperării”
(Al. Zub. În orizontul istoriei, Ed. Institutul
European, Iași, 1994, p. 27).

Dar nu numai atât! Pentru credincioșii din Iași,
dar și pentru pres tigiul Mitropoliei, a pus temelia
actualei Catedrale Mitropolitane, cu Hramul În -
tâmpinarea Domnului și Sf. Mare Mucenic
Gheorghe.  Lucrările de construcție au început în
primăvara anului 1833, desăvârșite fiind de un alt
mare Mitropolit al Moldovei, ucenicul și continua-
torul lui Veniamin Costache, Iosif Naniescu, la fel
de blajin, de darnic și de evlavios, precum îl carac-
terizează Nicolae Iorga… 

Ori de câte ori trec prin Iași, numaidecât țin să
ajung   și la Sf. Catedrală Metropolitană și să mă
închin la mormintele celor doi mari Mitropoliți:
Veniamin Costache și Iosif Naniescu. Și să parcurg,
ca pe un mare poem dramatic, înscrisul de pe fron-
tispiciul Catedralei: „Edificată sub arhipăstoria
mitropolitului Veniamin Costachi în domnia princi-
pelui M.G.Sturdza anul 1833 – nouă, când din
căderea bolților a remas neterminată. 

Restaurată și terminată în domnia regelui Carol
I, anul 1880-5 sub arhipăstoria mitropolitului
Moldovei și Sucevei Iosef Naniescu”.

Mitropolitul Veniamin Costache a avut și un
important rol politic, precum am subliniat anterior,
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fiind locțiitor de domn (caimacam) în 1807 și 1821.
Ca președinte de drept al Di vanului Țării apoi al
Adunării Obștești (instituite prin Regulamentul
Organic) și-a spus cuvântul în cele mai importante
probleme ale Țării. Obșteasca Adunare reprezenta
atunci, precum remarcă același Keith Hitchins, „o
tranziție între Divanul domnesc al vechiului regim
și Parlamentul de la sfârșitul secolului al XIX-lea”
(Op.cit., pag.204). Precum notoriu rămâne și faptul
că a avut o contribuție extrem de importantă la
alcătuirea Regulamentului Organic al Moldovei
(prima ei Constituție – n.n.), intro ducând unele arti-
cole care favorizau laicizarea instituțiilor,
naționalizarea și dezvoltarea învățământului româ-
nesc. 

Impresionantă, pilduitoare și cu adevărat lumi-
nătoare este fapta înaintașilor noștri: „Aveau o
credință trainică în puterea rațiunii de a îndruma
cursul treburilor omenești. Defineau această facul-
tate ca fiind numai a omului, considerând că aceas-
ta îi dăruia capacitatea de a se dezvolta ca ființă
autonomă și de a orândui lumea după căile care i
se potriveau. Un astfel de antropocentrism neostoit
sugerează afinități puternice cu iluminismul euro-
pean” (Keith Hitchins. Op.cit., pag.165). 

„Îndrumătorul cursului treburilor omenești” este
o definiție exactă a vieții și lucrării prea cucernicu-
lui Veniamin. Precum, la fel de exact, este și portre-
tul pe care i-l creionează marele istoric și om politic
francez Edgar Quinet, autorul studiului „Les
Roumains” (1856), susținător al Unirii
Principatelor române și contemporan al
Mitropolitului: „Suflet de o castitate îngerească;
frumos și plin de maiestate cum n-am mai văzut alt
bătrân în viața mea; când mitropolitul Veniamin, în
splendoarea bisericii sale orientale, se înfățișa
îmbrăcat în veșmintele sale aurite, cu pletele-i de
zăpadă și-n valuri căzând pe umeri, poporul vedea
într-însul pe însuși sfântul patron al Moldovei”.

Predicile neobosite, școlile înființate de
Luminătorul-Patron, mulțimea tipăriturilor sale în
română nu erau decât o expresie a unui patriotism
luminat și a iubirii sale față de țară și de poporul
său. Faptele sale cărturărești îl înalță în imediata
vecinătate a lui Varlaam și Dosoftei, dar și a cărtu-
rarilor ardeleni Inochentie Micu-Klain și Andrei

Șaguna. Dascălii pe care i-a adus din Transilvania
au contribuit la întă rirea conștiinței unității
naționale și a originii noastre latine, la dezvoltarea
senti mentelor patriotice ale moldovenilor. El însuși
mărturisea că scopul întregii sale activități a fost
„ca românii să aibă în cer un Dumnezeu și pe
pământ o patrie”.

Și mai zicea luminatul Mitropolit despre folosul
cărților pe care le-a ctitorit cu aceeași dăruire și
înțelegere a rosturilor lor, ca și pe mulțimile de
școli și lăcașuri bisericești: „Nădejdea pe care am
hrănit si hrănesc in sufletul mieu este că,
înmulțindu-se cărțile și științele in limba nației,
dacă nu eu, dar urmașii miei se vor învrednici a se
folosi de cliros învățat si încuviințat și a câștiga
norod luminat în știința hristianiceștilor învățături,
m`au făcut neadormit și neobosit în tălmăcirea
sfintelor cărți, – din care multe stau netipărite, pen-
tru neînlesnire” (Citat după N.Iorga. Istoria
Bisericii Românești, vol.II, pag.230).

Astfel, rugămu-ne și noi întru proslăvirea și
veșnica pomenire a „neadormitului și neobositului”
luminător al Moldovei și al întregului neam româ-
nesc: Înalt Prea Sfinția Sa Mitropolitul Veniamin
Costache.
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1. „Depășiții”

Există o sectă a Martorilor Progresului gata
oricând să jure că „Sadoveanu e depășit”,
„Creangă e depășit”, „Eminescu e depășit”,
„predarea/ învățarea e depășită”, „scrisul de
mână e depășit”, „scrisul cu creta la tablă e
depășit”, frumosul, adevărul și binele sunt
realități sau chiar noțiuni depășite. Inutile. 

Pentru organismele efemere, totul e depășit
pentru că nu se sincronizează cu ciclul lor de
viață. O efemeridă, una din acele insecte pseu-
donevroptere care trăiesc în stare adultă o singu-
ră zi, nu are timp să cunoască, să exploreze, să
devină contemporană decât cu o parte infimă a
realității. Timpul ei interior nu îi îngăduie să se
sincronizeze cu duratele mai lungi. Universul
întreg e „depășit” pentru ea. Ea trăiește sincron
doar cu celulele propriului ei organism.

La fel sunt și mulți români din ziua de azi,
sincroni doar cu știrile cotidiene, contemporani
doar cu propriile lor celule.

Bătrânul Heraclit spunea că, intrând într-un
râu, nu ne scăldăm de fapt niciodată în aceeași
apă. Cercetătorii zilelor noastre au stabilit că
zdrobitoarea majoritate a celulelor care ne com-
pun sunt mult mai tinere decât noi. Au, cel mult,
zece ani. Dar, spun ei, noi ne comportăm con-
form vârstei noastre biografice, nu vârstei noas-
tre celulare. Celulele noastre au cel mult zece
ani, deși noi ne-am născut acum treizeci, patru-
zeci, cincizeci sau optzeci de ani. Și ne compor-
tăm ca și cum am avea treizeci, patruzeci, cinci-
zeci sau optzeci de ani. De ce? Pentru că există

celule care au vârsta noastră biografică: celulele
creierului.

Pentru oamenii care au vârsta epidermei lor,
creierul e depășit. Memoria, istoria, tot ce ține de
identitatea noastră, adică tot ce ne dă sens în
lume, toate sunt depășite. Idealul este să fii un
tânăr senil, cu memoria obliterată, contemporan
doar cu microprocesele celulelor lui celor mai
noi. Dacă mai ai și o presă care să nu uite să-ți
reamintească mereu virtuțile sincronizării, dacă
mai ai și experți în pedagogie, profesori și
părinți speriați, ca musculița bețivă în umbra
unui elefant, că ar putea fi striviți de
permanențe, experimentul are toate șansele să
reușească și întreg panteonul cultural al lumii să
fie obliterat. Va fi victoria efemerilor asupra
„depășiților”.

Din punct de vedere școlar, acest cult al efe-
merului are ca rezultat dospirea unor generații
lipsite de stabilitate morală, culturală, socială și,
deci, de legături cu exteriorul, de realitatea care
îi precedă și care le și supraviețuiește. Are ca
rezultat, adică, un larg procent de sociopați. Cu
minți fragmentare. Nebunul nu e doar coerent,
cum descoperise Chesterton, ci și „la zi”. Doar
„la zi”.

După cum spunea istoricul Mortimer Smith
în 1954 (un alt „depășit”), școala nu se poate
face altfel decât pe bază de permanențe:
„Tradiționalistul-umanist afirmă că oamenii tre-
buie să fie ținuți laolaltă de legături de stabilitate
morală și consideră că adevărata educație uni-
versală constă în studii care să pună în lumină și
să consolideze aceste legături. Progresistul
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educațional, pe de altă parte, lipsit de credința că
oamenii au nevoie de un asemenea centru al
stabilității morale, nu vede necesitatea unei
educații comune care să lege omul de om și
omul de natură. Dar, fără o asemenea credință în
legătura dintre om și om, educația devine doar
dresaj de animale, cu educatorul preocupându-se
din ce în ce mai mult de căutarea unei metode tot
mai rafinate; conținutul educației – acele studii
potrivite tuturor oamenilor – tinde să piardă
teren în fața empiricului și a «practicului», a
fragmentelor de informație și de abilități”.

Din micile victorii ale efemerilor obsedați de
frica de a nu fi „depășiți”, de a nu fi scăldați în
râurile (clasice) care sunt mereu altele deși poar-
tă același nume, se lărgește victoria întunecată,
deșertică, a nimicului. Pentru care viața e, într-
adevăr, definitiv „depășită”.

2. Oroarea de vid

În viața unui țăran nu prea era loc de pole-
mici sau dezbateri. Avea treabă. Nu se putea
certa nici cu pământul, care trebuie lucrat, nici
cu vitele, care trebuiau hrănite și îngrijite, nici
cu ploaia, vântul, arșița sau gerul. Tătarilor li se
putea împotrivi doar fizic. Nu putea să-i opreas-
că la hotare prin forța argumentelor și elocvența
gesticulației. Când arșița sau lăcustele îi
depășeau forțele, după ce își epuizase toate
rezervele de energie, hrană și răbdare, se ruga.
Scotea moaștele din biserici și mergea cu ele și
cu prapurii prin colbul drumurilor. Nu era un
gest de înfrângere, ci unul de recunoaștere a unei
structuri obiective a lumii în care se putea inte-
gra doar prin rugăciune. Nici fapta, nici cuvântul
lui nu urmăreau evadarea din realitate, ci conto-
pirea cu ea. Dacă e adevărat că unele lucruri se
pot dovedi, pot fi răzbite, doar prin rugăciune,
nu e mai puțin adevărat că forța rugăciunii este
direct proporțională cu forța împotrivirii noastre
fizice, omenești, anterioare. Nu există laș cu
rugăciune puternică. Nu există adormit cu rugă-
ciune altfel decât sforăitoare. Nu e loc de sofiști

într-o lume unde polemicile sunt inutile.
Polemicile sau dezbaterile au apărut odată cu

civilizația, au fost făcute posibile de diviziunea
socială a muncii, de eliberarea unora de rigorile
vieții între limite naturale, pe care nu le poți
depăși prin polemici, și de obișnuința de a putea
cugeta până dincolo de limitele privirii. Din
păcate, acest joc la limită al gândirii a dat naștere
și unei infinite multiplicări a vorbirii. Și princi-
pala țintă a acestei vorbării este tocmai submina-
rea sau negarea sau pervertirea temeliilor care
fac viața noastră civilizată posibilă. De ce spun
„civilizată”? Pentru că viața civilizată e con-
struită, de fapt, pe cea naturală. Ea nu e o negare
a vieții naturale, ci o împlinire culturală a ei. În
măsura în care dezbaterea sau polemica sau
sofistica sau ziaristica specifică vieții civilizate
neagă adevărurile vieții naturale, ea este un act
de barbarie. Civilizația nu se apără apărând
sofismele căreia îi dă naștere civilizația, ci ade-
vărurile naturale pe care se bizuie, temeliile. Ca
act de înălțare, civilizația se apără apărând, ilus-
trând, țărâna din care se naște, pe care se spriji-
nă.

Din păcate, România actuală, chiar mai mult
parcă decât lumea Occidentală sau Euro-
Atlantică din care facem, din anumite puncte de
vedere, parte, pare a fi căzut pradă oamenilor și
instituțiilor incapabile să identifice, prețuiască și
apere tocmai aceste temelii ale civilizației.
Temelii sau rădăcini care, ca orice lucru afundat
în pământ, nu sunt tocmai ușor de detectat, nu
sunt tocmai plăcute vederii – sunt prea murdare
de țărână, prea revene – și imposibil de reformu-
lat. Oamenii, condeierii, intelectualii care se pot
juca oricât vor ei cu motoceii culturii de ultimă
consecință nu au a se atinge de aceste rădăcini.

Lucrul acesta nu se (re)cunoaște și nu se
practică în România, unde totul e supus așa-zise-
lor „dezbateri” la modul cel mai butucănos și
agresiv cu putință. Istoria națională, personalita-
tea națională, familia, ca taină și instituție,
școala, Biserica, ethosul tradițional, totul a fost
supus „dezbaterii” care a devenit foarte repede
contestare și apoi de-construire și reconstruire

3434 CONVORBIRI  LITERARE



schimonosită. S-a pornit de la „dreptul” la liberă
exprimare și s-a ajuns la obligația unora de a
tăcea, de a băga capul în pământ, de a dispărea.
În SUA se dărâmă statuile Părinților Fondatori,
la noi se interzice accesul la moaște. Apoteoza
„dezbaterii” este eradicarea cultului strămoșilor,
al sfinților, al Larilor și Penaților care au înteme-
iat și ne străjuiesc moșia sau ogorul, adică inter-
zicerea pomenirii celor care au făcut țara noastră
și toată această civilizație cu putință în numele
adevărului. 

Intelighenția aceasta logopompă, dirijorii de
vorbe care nu reprezintă nici o realitate socială
sau culturală, nu au cum înțelege sau accepta
cuvântul venit dinspre apărătorii temeliilor, ai
realităților diacronice, singurele care ne păzesc
de tirania gloatei aglutinate mediatic, la minut,
cu certitudini de azi care nesocotesc „adevăruri-
le” de ieri și nu au nimic în comun cu jurăminte-
le de mâine. 

Dar să nu uităm un lucru, și anume că, în
România, marea majoritate a „formatorilor de
opinie” distructivi cu privire la temeliile
naționale e produsul mecanismelor cultural-
educaționale de după 1990. Există și oameni mai
vechi, care au jucat rolul de mentori ai noii
generații, dar mareea de nou-veniți e rezultatul
unui sistem cultural definit de proliferarea incul-
turii de masă și de prăbușirea învățământului de
tip clasic, haretian. Dacă, în privința culturii de
masă, BOR poate acționa mai ales împiedicând
ca propriile canale mediatice să fie ocupate de
aceleași idei, pseudo-modele și aparent nevino-
vate marote care domină piața culturală de azi,
în privința școlii, BOR poate avea un cuvânt
greu de spus punând pe picioare un sistem de
învățământ alternativ unde să se meargă nu pe
noile pedagogii, active, pop, încurajate și
finanțate intens la nivel guvernamental în ultimii
25 de ani, ci pe învățământul clasic. Lipsa de
logică, de familiaritate cu limba română și cu
literatura națională, slaba sau inexistenta cultură
generală cultivată de sistemul românesc de
educație supus unei continue reforme, toate au
contribuit la degradarea spațiului public româ-

nesc. Cel mai bun, „activ”, răspuns al BOR la
atacurile polemiștilor anti-creștini ar fi construi-
rea unui sistem alternativ de învățământ care să
cultive minți lucide și caractere tari și care să
facă intelectualii logopompi cu neputință.
Natura are, totuși, oroare de vid. Cel puțin aici,
pe planeta noastră.

3. Școala online și „măturătorii fericiți”

Vreți să știți care e idealul celor care susțin
școala online? Să nu ziceți peste zece ani că nu
știați. Uitați cum se pune problema:

„Reperele le-am regăsit în câteva sesiuni de
formare continuă, propuneri de webinarii, dintre
care cea mai recentă a fost Conferinţa
SuperTeach (urmată de ateliere) online, din 9
mai 2020. Extrem de inspiratoare a fost inter-
venţia lui Robert Brindley, consultant în leader-
ship educaţional, care a mărturisit încă de la
început, cu dezinvoltura specifică occidentalu-
lui, că nu e profesor şi nici măcar nu îi plac şco-
lile. Însă totul dintr-un motiv cât se poate de
întemeiat: şcoala nu este aşa cum ar trebui, pro-
fesorii nu sunt nici ei aşa cum ar trebui; iar
modelul pe care îl propune spre examinare este
Summerhill School, fondată de A.S. Neill, un
model controversat de şcoală democrată pos-
tmodernă unde elevul era încurajat să-şi exprime
rebelul interior, în loc să fie obligat să şi-l repri-
me, dincolo de tutelajul autoritar al adultului.
Interesul, libertatea şi fericirea elevului sunt
aduse în prim plan, iar profesorul carismatic îl
înlocuieşte pe cel autoritar, canibal şi moraliza-
tor din şcolile obişnuite.

Prin educaţie altfel înţeleg o şcoală liberală
versus conservatoare, modernă versus tradiţio-
nală, democrată versus autoritară. În acelaşi
timp, umană versus antropofagă. Educaţia onli-
ne are, fără îndoială, avantaje şi dezavantaje: se
pierde contactul direct, nemijlocit cu clasa (de
elevi), dar se câştigă, în schimb, un plus de
empatie şi comunicare şi ar trebui să conducă la
o relaţionare ataşată între profesor şi elev, de
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vreme ce lucrul diferenţiat, pe grupe sau chiar cu
fiecare elev în parte devine imperios (chiar şi
aşa). Elevii şi profesorii ar trebui să formeze o
comunitate ale cărei baze să fie puse pe stări şi
emoţii, iar nu pe transmiterea şi stocarea meca-
nică de cunoştinţe”2.

Așadar „leadershipul” educațional este mese-
ria celor cărora nu le plac școlile și care vor să
facă din școli „comunități de stări și de emoții”
în care nu e loc pentru transmiterea de
cunoștințe.

Bun, dar știți care e scopul? Ce produc aceste
școli?

Iată ce sunt calibrate să producă: „Citatul
«Mai curând concep ca o şcoală să creeze un
măturător fericit, decât un savant nevrotic»
(A.S. Neill) este punctul de la care trebuie să
plecăm atunci când adresăm problema educaţiei
altfel.” 

Deci școala „altfel” produce măturători
fericiți.

Să nu ziceți că nu știați.
Deșcolarizarea României va continua în ritm

accelerat până când vom înțelege că avem dato-
ria de a descifra mecanismele ei și, apoi, în
cunoștință de cauză, pe bază de cunoștințe, nu de
comunitate de emoții, de a ne împotrivi și de a
căuta să revenim la școala clasică.

Pentru că, deocamdată, școala reformată e
una a lipsei de conținut, a bâjbâielii. Conținutul
se transmite pe cale privată, prin meditații, acolo
unde profesorii se folosesc de culegerile de fizi-
că sau matematică ale anilor ’70-’80 (Hristev,
Gabriela Cone șamd) pentru a-i învăța pe elevi
ceea ce școala activă/ reformată nu mai îngăduie
a se preda. Școala activă nu produce decât
activiști, tineri cu minime cunoștințe și maxime
pretenții. Cu alte cuvinte, nu produce nici măcar
gunoieri fericiți, ci doar oameni care, indiferent
de statutul lor socio-profesional, vor fi întot-
deauna nefericiți pentru că gândesc cu grupul,
sunt subțiri pe dinăuntru și groși la suprafețe. 

Rezultatele școlii actuale, atâtea câte sunt, se
datorează puținilor profesori care mai rezistă
tacit schimbărilor și mulților profesori care,

dând meditații, au privatizat de fapt procesul
predării și învățării, proces distrus de noile
metodologii, manuale și programe. Succesele
sistemului public de educație din România sunt,
la această oră, mai mult private. Doar dezastrul
este al tuturor.

Note:
1. „Dr Frisén has shown that most cells in the body are

less than 10 years old. Moreover, the team has also discov-
ered why people behave their birth age, rather than the
physical age of their cells: This is because a few of the
body’s cell types endure from birth to death without renew-
al, and this special minority includes some or all of the cells
of the cerebral cortex” (Life span of human cells defined:
most cells are younger than the individual | News |
CORDIS | European Commission (europa.eu)).

2. https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/educatia-online-
p r i l e j u l - u n e i - r e i n t a l n i r i - c u - e d u c a t i a - a l t f e l —
252247.html?fbclid=IwAR143SaI0Pk-Pk2RRpkYRcAfx-
7iBpMFb4FASpEKRcrsSwFQHqSORTQCxao.
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Să facem însă un pas mai departe pentru a ne
întreba cum se construiește acest subiect care
iubește, ca să spunem așa, „locurile în ruină”?!
Îndrăgostit de trecut, și nu doar sub formă livres-
că, ci și pictural-imaginativă, Perpessicius e un
nostalgic, fără să fie un idilic și nici, la polul
opus, un anarhist. Multe dintre textele sale se
situează sub leitmotivul, pe care la un moment
dat îl și invocă: „dar unde sunt zăpezile de altă-
dată?!” În general, tocmai pentru că prezentul e
căzut, degradat, Perpessicius vede „distanța de la
poezia de altădată la civilizația de astăzi”
(Perpessicius 1940: 59). Dar nostalgiile lui nu
devin ideologie. Are regretul tramcarului (în
vreme ce tramvaiul e fugă, înghesuială etc.),
deplânge dispariția cafenelei literare sau vechea
bibliotecă a Academiei, aderă la noua construcție
a Palatului Telefoanelor, știe că noul sediu al
Bibliotecii Academiei înseamnă sănătate, dar
ochiul lui poetic vibrează la irizările timpului de
odinioară revărsat în amintire. Își demitizează
efuziunile sentimentale, spunând, totuși: „Dar, te
asigur, era cu totul altfel altădată”, chiar dacă
uneori în căldura cu care își amintește vremurile
patriarhale e pe jumătate ironic, căci „lipsa asta
de numerar va fi schimbat aceste tradiții
(Perpessicius 1940: 26). De altfel, spune la un
moment dat: „Cultură și civilizație înseamnă în
primul rând pavaj și canalizare și abia apoi ate-
neu cultural. La noi s-a procedat invers.
Gospodinele aruncau lăturile în stradă, se asfi-
xiau de gunoaie în așteptarea capricioasă a coti-
gelor comunale, nopțile de vară înlocuiau visurile
shakespeariene cu un imn al haznalelor, în
schimb, la doi pași, la fiecare colț, se ridica mân-

dru edificiul de marmură al ateneului popular,
pulverizat, între pauze, cu apă de colonie parfu-
mată” (Perpessicius 1940: 179). Iar afirmația e
făcută cu ocazia unor alegeri comunale. Ceea ce
pare o surpriză are în spate și constatarea, venită,
ca în multe alte cazuri, tot pe linie caragialiană (și
povestea aceasta cu Caragiale ar merita un studiu
separat) că în inițiativele culturale de la noi există
multă improvizație, demagogie și impostură. Dar
refuzul idilismului e declanșat de o judecată fără
menajamente, de o rațiune rece aflată în contact
nemediat cu epiderma unei societăți viciate. Căci
se întreabă la un moment dat Perpessicius: „s-a
mai schimbat ceva din idilismul alecsandrist prin
satele năpădite de alcoolism, de pelagră și de sifi-
lis?” (Perpessicius 1940: 211). 

Așadar, el – nostalgicul, îndrăgostitul de
lumea de altădată și de periferiile în care a copi-
lărit, de eroii marginali veniți parcă din lumea lui
Caragiale, dar un nostalgic solidar cu suferința
mută a celor umili – e cu totul de acord că lumea
trebuie să se schimbe, că societatea românească
trebuie să se modernizeze. Chiar nostalgiile lui
vin dintr-un fel de solidaritate cu cei sărmani.
Care sunt ei? Un vânzător de alune, un lustragiu,
o văduvă oarecare, contribuabili, schilozi etc.
„Alunarul, cu care mă întâlnesc, cât ține vara,
stând pe un scăunel scund la răscrucea de dru-
muri, în care dau zilnic, are o izbitoare asemănare
cu bătrânul Socrate, înțeleptul. Cu capul desco-
perit, cu picioarele goale, cu coșul, alături, plin
de pungi conice înșirate în stive minuscule, își
așteaptă mușteriii în șorțulețe, în papuci, în
piciorușe desculțe, înfrigurați și ținând leul de
metal, în pumnul încleștat” (Perpessicius 2040:
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213). Sau: „Lustragiul de pe asfaltul bulevardului
lucrează dimpreună cu nevastă-sa, fiecare la
micul lui pupitru, el mai la mijlocul șirului de
confrați, dânsa, la coadă, ca o izolată. Dânsul e
invalid, altminteri vesel, povestește întotdeauna
câte o expediție, când după lemne, în pădure,
când după păsări, când după zarzavat în piață.
Cumpără rațe și i le-aduce ei, care se supără și
primește, le-ar vrea mai ieftine, dar scoate din
basma polii de rigoare. «Vrea să mă îngrașe»,
spunea ea deunăzi, cu oarecare mândrire colegu-
lui de alături, cu un surâs supt în obrazul pămân-
tiu. De câteva zile femeia nu mai vine. Poate e
bolnavă, poate păzește rațele, poate s-a pus pe
cură de îngrășat” (Perpessicius 1940: 214).

În tablourile lui de epocă, Perpessicius solida-
rizează cu cei umili. Iată o altă scenă memorabilă,
prilejuită de începerea vacanțelor școlare: „La
«Moși» s-au instalat toboganul și roata dracilor,
precât povestește familia Y, care a venit astă
noapte la 3. De mâine își încep preparativele pen-
tru Călimănești. Copilul vecinului va primi peste
o săptămână o carte poștală cu o vedere verde, în
care i se vor glorifica frumusețile și guturaiurile
luate în pripă. La sfârșit îi vor anunța programul
de după Călimănești: o lună la Constanța. Și min-
tea lui seacă de arșița poftelor de copil, coclită de
invidii naturale, lihnită după o preumblare măcar
la șosea, se va destrăma în lungul străzii, cu pri-
virea pierdută. După căruciorul cu două roate al
cofetarului ambulant, care s-a modernizat și
vinde înghețată între doi pesmeți. «Napolitanul»
înseamnă în lumea entităților lui un negustor care
face popasuri din loc în loc și vinde fericirea în
porții reci și mici, a 1 leu bucata” (Perpessicius
1940: 27). Dar miza acestui text e alta, și anume
ironia la adresa lumii politice, căci imediat
urmează paragraful final: „De asta e sigur și se
mulțumește cu atât. El are intuiția dezastrelor
financiare ale marelui vistiernic și e încântat că
tot a rămas ceva dulce, care se poate cumpăra
numai cu un leu” – Perpessicius: 27). Că e vorba
de solidarizare reiese dintr-un text numit Petru
Simon din Cyrena, în care Perpessicius pledează

pentru acest personaj care, „obosit de munca de
la țarină și de nevoile lui”, a dus până la capăt
crucea Mântuitorului, pe care-l vedea pentru întâ-
ia dată, ușurându-i suferința. Nu crede ce spun
evangheliștii că ar fi fost obligat să facă asta. El
îl iubește „cu atât mai mult, cu cât poate că era
obosit de la munca de la țarină și de nevoile lui și
totuși nu s-a împotrivit” (Perpessicius 1940: 54).

În Priveghi, text în care revolta se transformă
în sarcasm, Perpessicius invocă situația concretă
a unei femei care ceruse sprijin ca soțul ei, inva-
lid de război, între timp mort, să fie transportat
acasă cu dricul garnizoanei. Or, dricul nu i se
poate da, căci „mortul nu este... în activitate de
serviciu”. Merită să citim textul acesta în integra-
litatea lui pentru forța evocării. Vom cita pe sărite
câteva fragmente: „Și-acum stă nedumerită, cu
hârtia boțită de atâta drum, în mijlocul odăii. Nu
știe încotro s-o apuce. În subsolul spitalului, por-
nit deja pe drumul deshumării, pe lespedea rece,
încălzită cu neființa lui, doarme nemângâiat acela
cu care a împărțit pâinea amară a mizeriei, tatăl
copiilor ei, eroul așteptat în înfrigurarea războiu-
lui și întors la bordei, schilod, pentru gloria și
bunăstarea patriei. O! să n-o insultăm. Nu, ea nu
merită, în marea-muta-ei-durere să vorbim de
Patrie. / Ea știe că mortul e omul ei și se cade să-
l îngroape creștinește. Ascultă încă o dată hotărâ-
rea garnizoanei și așteaptă. Nu plânge, nu se tân-
guie, nu crâcnește. A împietrit-o neînțelegerea. În
minte îi revin congrese și adunări, la care și-a
însoțit bărbatul beteag, revede generali cu fire-
turi, aude vorbe de miniștri, laude și făgăduieli”
etc., etc. Apoi: „O! dacă ar fi știut că moartea e și
ea o pacoste (când era convins că ușurează pe
toți, chiar și bugetul statului), dacă ar fi putut să
bănuiască măcar că va aștepta 7 zile la vama din-
tre scumpa-i țară și groapa comună de la
Ghencea, ar fi făcut pe dracul în patru să rămână
pe talazul scormonit de schije, jertfă proaspătă și
temelie de purpură pentru gloria patriei, adormit
sub stele și sub lună în pământul bun și darnic pe
care zadarnic îl așteaptă acum, de șapte zile
încheiate. Ar fi rămas acolo, între bulgării de
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pământ, generoși, și de la un timp sufletul lui s-ar
fi umplut de flori, de maci și de grâne”
(Perpessicius: 75-76). 

Un bun prilej pentru invocarea celor umili
cunoscuți de el mai ales în timpul războiului i-l
oferă traducerea făcută de I. Bick și Al.A.
Philippide romanului Întoarcere de pe front, scris
de Erich Maria Remarque, „această carte numai
artă, numai adevăr, numai umanitate”, cum o
numește Perpessicius. O carte care, „de atâta ade-
văr și amărăciune condensată nu putea să
sfârșească mai bine decât sfârșește, cu profeția
renașterilor viitoare” (Perpessicius 1940: 257).
Perpessicius e solidar, înainte de toate, cu
experiența soldaților întorși de pe front, pe care
romancierul francez o prezintă. În rezumatul lui,
„toți acești tineri care au stat față în față cu moar-
tea nu mai înțeleg nimic din ceastălaltă moarte la
care îi îmbie pacea de după război. Cu un astfel
de război dezonorant ei n-au fost deprinși.
Vechea camaraderie de pe front și care nu era
decât solidaritatea în moarte se destramă, se
diluează sub acțiunea acizilor sociali sau fami-
liali, din țară. Abia descinși din vagoanele ce-i
aduc de pe front și ei vor cunoaște toate dezamă-
girile începând cu bătaia la care sunt provocați de
revoluționarii războiului civil. Familiile nu-i
înțeleg. Cine a avut un cămin îl află pătat. Se duc
în vizită la un sedentar bine hrănit, li se cere
manieră. Vorba lui Ernst, eroul autobiografic: Vor
să fim eroi, dar de păduchi nici nu vor să audă.
Se întorc pe băncile școlii s-o termine cât mai
curând, trebuie să asculte fraze și gogoși retorice.
Și în timpul acesta viața merge tot mai greu,
beneficiarii se înmulțesc, categoriile sociale se
îngrădesc cu ziduri, camaraderia însăși, vechea și
buna camaraderie, balsamul care i-a întărit în
focul frontului, cedează și ea (...) Și romanul
sfârșește cu scena bufonă a acelor batalioane
sportive, ale adolescenților mimând exerciții răz-
boinice și insultând pe foștii soldați: pacifiștilor!”
(Perpessicius 1940: 256).

În fapt, interbelicul lui Perpessicius este cu
totul și cu totul polarizat. Pe de o parte, umiliții,
sacrificații, contribuabilii – cuvânt care apare

adesea –, artiștii morți în război, în general cei
morți în război sau care au trecut prin experiența
lui, iar pe de altă parte, politicul cu toate cele
implicate, o lume imorală, coruptă, plină de
impostori, de profitori, de inculți, de carieriști și
hrăpăreți. Așa încât tot ce ține de politic i se pare
degradare și viciu. „N-am ieșit din lumea politi-
că”, spune la un moment dat, într-un text despre
Eminescu; altundeva: „ne mișcăm încă în zona
politică”. La un moment dat, dă sfaturi unui tânăr
care ar dori să facă o carieră politică: „meseria
aceasta de parazit este destul de nobilă” și, invo-
cându-i pe invitații lui Trimalchio, destul de
veche (cf. Perpessicius 1940: 158) invocă
soluțiile la îndemână: a linguși, a peria, a purta
servieta, a fi umil, a fi „scabie amabilă”. A
șantaja? „Un passe-partout miraculos cu care să
deschizi, oricând, oriunde, ușile care ar îndrăzni
să ți se închidă” (Perpessicius 1940: 163).
Perpessicius îl invocă pe Agamiță Dandanache,
dezavuând, totuși, procedeul, ca și cum cu cele-
lalte ar fi de acord: „Este și acela un procedeu –
cum frizează însă codul penal, să-l lăsăm
borfașilor. Nu nesocoti eleganța” (Perpessicius
1940: 163). Vorbind despre statui, Perpessicius
își imaginează că ar putea fi eternizați în felul
acesta nu doar autori, ci și personaje, cum se
întâmplă în Vest cu Gil Blas, cu don Quijote, cu
Candide. Or, la noi, figurile memorabile nu sunt
un Peneș-Curcanul, un Toma Alimoș etc., ci „o
bogată galerie de tipuri politic-sociale”, „de la
Dinu Păturică și Tănase Scatiu până la
Pristandalele, Cațavencii, Farfurizii și
Brânzoveneștii lui Caragiale”. Doar că, dacă o
statuie încorporează în ea trecutul, la noi, spune
Perpessicius, „toți eroii aceștia continuă să foias-
că pe străzi, în ministere, în parlament”
(Perpessicius 1940: 92). Dar înainte de a da sfa-
turi (sfaturile acelea ironice – într-un alt loc,
citând din Stendhal, preciza că pentru cariera
politică trebuie piele groasă; cf. Perpessicius
1940: 169), Perpessicius face o confesiune, deve-
nită profesiune de credință. Mai exact, dacă altă-
dată ar fi fost poate interesat el însuși, ipotetic
măcar, de o carieră politică, acum lucrul i se pare
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imposibil: „Cu anii care au trecut am mai văzut și
eu câte ceva și dacă, pus în alternativa să-mi aleg
din nou felul de viață, nu l-aș schimba întru nimic
pe cel de astăzi” (Perpessicius 1940: 158).

Un text, se numește pur și simplu Tenia sau
albumul celebrității. Perpessicius invocă aici dis-
puta dintre defetiști și apărătorii ideii naționale,
pentru a denunța moda patriotardă și pentru a
închina un imn omului simplu, contribuabilului,
o opoziție recurentă, care structurează imaginarul
lui Perpessicius pe teme sociale și morale. În
paranteză fie zis, după ce lansează problema,
Perpessicius dezvoltă o digresiune despre timpuri
dispărute, trecând nonșalant de la Vezuviu și
Pompei la sonda de la Moreni (toate își au
sfârșitul lor, spune el), prilej de a face o amuzantă
digresiune în digresiune. În dezvoltarea aceasta
gravă, pe doar trei pagini, a opoziției dintre
patrioții de profesie și mucenicii Patriei, pagini
care însumează revoltă, disperare, incriminare și
solidaritate cu cei căzuți, Perpessicius găsește
soluția unei delectări senin-amuzante. În fond, e
un spirit senin la mijloc, care folosește cultura
pentru a se salva. Spune Perpessicius: „Și gândul
nostru urmărea mai ales acele străzi ale eleganței
pompeiane, vilele patricienilor și mai ales, de ce
n-am spune, inscripția aceea emoționantă în care
se vorbea de Alia Patestas (nu ne trădează memo-
ria!), regretată, deopotrivă, pe aceeași lespede
funerară, de soț și de amanți” (Perpessicius 1940:
182). Dar e acesta un refugiu de jumătate de
frază, căci Perpessicius coboară la cotidianul
dezolant; contemplația senină nu rezistă în fața
prezentului imoral. În fond, toate trec, spune
Perpessicius, ilustrând ideea cu câteva digresiuni
livrești și contemporane (secvența se încheie cu
următoarele cuvinte: „Toate vin și trec, mai repe-
de sau mai încet, oameni, lucruri și spectacole ale
naturii, pentru tot ce se află pe lumea asta este un
minut floral, cum ar zice Amiel, – singură furia
patriotardă, singur războiul celor două monopo-
luri nu slăbește nici o clipă” – Perpessicius 1940:
182), doar „furia patriotardă”, nu. Și urmează o
descriere în sinteză a „teniei patriotarde”, căreia i
se opune imnul pe care Perpessicius îl închină

celor sărmani: „Unul a luptat pentru Patrie din
mică pruncie, de pe când obișnuia să-și roadă
degetele piciorușelor, altul a cutreierat țările și
mările ducând în inimă dorul și iubirea de patria
invadată, altul a rămas între sulițele teutonice
pentru ca să spioneze și a redactat jurnalul zi de
zi al turpitudinilor – toți s-au sacrificat pentru
Patrie, pentru România Mare, de la care au drep-
tul să sugă, ei și urmașii, beneficiile trudei lor.
Când să zici Doamne ajută și să te poți odihni de
larma atâtor mucenici ai patriei, iar se pornesc
grețurile teniei acesteia pentru care nu s-a desco-
perit nici un medicament. O întrecere de dosare
inavuabile, o mobilizare a tutor reminiscențelor,
X. a lipit pe zidul Komandaturii un desen obscen,
Y. a zvârlit din balcon, ca din greșeală, oala de
noapte în care avusese grijă să toarne și puțină
apă de Colonia, peste o patrulă inamică, iar Z. a
dat ordin să i se vândă tipografia dușmanului,
convins că la plecare tot n-o s-o ia cu dânsul, și
că țara nu va pierde din bogățiile ei nici o literă.
// Și în timpul acesta, în vreme ce tenia aceasta
interminabilă se lățește de la un capăt la altul al
țării, peste coloanele gazetelor și în incintele cor-
purilor legiuitoare, bietul contribuabil de azi,
schilod și mizer, ieri tăvălit în noroiul tranșeelor
și azi îmbălat de excesele patriotarde, asistă
neputincios, victimă predestinată, căreia nevino-
vatul Dumnezeu i-a pus între mâini, ca să se mai
distreze, acest album cu celebrități, la orice oră,
din zi și din noapte” (Perpessicius 1940: 182-
183).

Bibliografie:
Perpessicius 1940: Perpessicius, Dictando divers, I,

1925-1933, București, Fundația Regală pentru Literatură și
Artă.
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critice, București, Minerva.
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Eu nu sunt comunist, iar pregătirea mea intelectuală
mă împiedică să devin comunist, după cum mă împiedică
să devin hitlerist sau fascist. Sunt un liberal democrat bur-
ghez, pentru care respectarea proprietății particulare și a
libertății individuale reprezintă însăși baza existenței. Și eu
cred că o asemenea doctrină poate fi apărată numai prin
neintervenția României în lupta ideologică ai cărei martori
suntem în prezent.

Nicolae Titulescu

URSS – un colos în coasta României

Pentru publicul larg românesc, inclusiv pentru
mulți istorici care  nu aveau acces la arhivele diplo-
matice din țară sau de peste graniță, radiografierea
raporturilor externe ale României cu străinătatea au
fost obiectivate cu multă acribie, din interior de fostul
ministru de externe român, Nicolae Titulescu, în
lucrarea sa „Politica externă a României”1. În acest
studiu găsim descrise în ordine demersurile întreprin-
se în această chestiune,  cât și lupta pe care a dus-o pe
tărâm diplomatic pentru apărarea intereselor
României în raporturile sale cu Rusia Sovietică, cu c
o l o s u l pe care îl respecta, şi pentru care – părerea
noastră – avea şi o anumită teamă. Nu i-a fost deloc
uşor să caute şi să găsească cea mai favorabilă „iden-
titate de interese”, – cum a denumit-o, şi la care:
„guvernul rus să adere abia în ceasul al unsprezece-
lea”, prin reprezentantul său, Litvinov: „doar în prin-
cipiu şi cu titlu personal”. 

Cu o sinceritate dezarmantă, Titulescu pleacă de
la realităţile geopolitice ale timpurilor sale (suprafaţa
Rusiei mai mare de patru ori decât cea a Europei şi cu
o populaţie de 162 milioane de locuitori, la vremea
respectivă), diplomatul român de talie europeană era
conştient că „statul colos” – de mărimea Rusiei – se
afla în c o a s t a României și ducea o politică inami-
cală ce putea conduce la „strivirea de către Marele
Vecin”. Plecând de la cele de mai sus, a conceput

șeful diplomației românești întregul eșafodaj de
lucru.  Totodată, neîntrecutul diplomat era conştient
că ţara noastră nu „ar putea găsi un aliat împotriva
Rusiei în Occident numai pentru apărarea intereselor
româneşti”.

Încercările de reglementare diplomatică a conten-
ciosului bilateral româno-rus, care s-au petrecut la
Varşovia – 1921, Viena – 1924, Riga – 1931 sau de la
Geneva – 1932 şi 1933 au ţinut pe români şi ruşi în
situaţia de a fi „ca nişte oameni care trăiesc pe două
planete diferite”. Nu cumva și azi?

Este îndeobște cunoscut că Partea sovietică a
insistat, încă de la discuţiile avute la Riga, menționate
mai sus, să fie stipulate într-un viitor pact româno-
sovietic e x i s t e n ţ a unui litigiu teritorial între părţi,
propunând înserarea în documentul bilateral a uneia
din formulările de mai jos: „dispută teritorială”,
„dispută basarabeană”, sau „disputa existentă”.
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După ce semnase un tratat de neagresiune 
cu Rusia, aliatul polonez devine dezinteresat 

ca România să îl urmeze și contracara 
pe toate căile o asemenea acțiune 

Nicolae Titulescu, care se împotrivea structural
unei asemenea abordări,  începe  să acţioneaze tot
mai hotărât, după 20 octombrie 1932, când determină
guvernul român să îl împuternicească (21 septembrie
1932) să n e g o c i e z e cu ruşii. De reţinut că, Marea
Britanie, Franţa, Italia, Japonia şi România semnase-
ră, la scurt timp după Trianon, la 28 octombrie 1920,
Tratatul privind graniţa răsăriteană a României, aşa-
dar  cu privire la teritoriul Basarabiei, document rati-
ficat în anii următori de primele trei ţări, nu și de
Japonia. Cu alte cuvinte era recunoscută de alte state
unirea Basarabiei  cu Ţara-mamă şi în plan interna-
ţional. Starea de fapte – în formă legiferată, a trecut
și prin Parlamentul basarabean (Sfatul Ţării), aflat
sub regim sovietic. În al patrulea deceniu al secolului
al XX-lea şi Japonia și-a declarat disponibilitatea de
a ratifica Tratatul în cauză, însă Bucureştii n-au mai
auzit sugestia făcută de fostul ambasador nipon la
Moscova, devenit, ulterior ministru al afacerilor
externe.

La încercarea de a solicita în 1932 sprijinul
Poloniei, ca aliat, pentru ca acesta să încerce să obţi-
nă, eventual, din partea Moscovei eliminarea cuvin-
telor „disputa existentă”, Varşovia – care semnase
deja tratatul de neagresiune cu Rusia în acel an (la 15
iulie) – va da prin Józef Beck un răspuns cel puţin ş
o c a n t – acela  că guvernul polonez nu este interesat
de negocierile ruso-române. Uimirea nu putea fi
mică la Bucureşti, unde se cunoştea că  potrivit trata-
telor militare bilaterale româno-polone din 1921,
1926 şi 1931,  partea polonă se obliga „să apere
Basarabia” cu forţa armelor. Această atitudine para-
doxală din partea Poloniei nu o va înţelege niciodată
Nicolae Titulescu, dar mai ales raţiunile Varşoviei de
a nu-i acorda sprijin diplomatic aliatului sau român,
în acele momente. Era menționat doar un motiv de
neînțeles, acela că partea polonă n-ar fi interesată de
negocierile privind Basarabia, în ciuda faptului că
„Tratatul reprezinta însuşi obiectul alianţei”.2

Convenţia de definire a agresiunii, 
semnată la 3 iulie  1933

Pornind de  la butada că Dumnezeu îi ajută pe cei
care se  ajută singuri, Nicolae Titulescu se va strădui
să stabilească „relaţii cordiale cu URSS, fără a mai

recurge la aliaţii României: Franţa şi Polonia”.3

Politician rasat, Nicolae Titulescu îşi va asigura
însă mai întâi sprijinul parlamentar, ajutor pe care îl
obţine cu brio din partea aleșilor poporului de atunci,
fapt considerat de el a fi cel mai mare t r i u m f al
carierei sale parlamentare, deoarece „toate partidele
politice din România, fără excepţie, au aprobat  poli-
tica privind Pactul de neagresiune cu U.R.S.S.”4

De acum încolo vom fi martorii unui activităţi
diplomatice tenace şi febrile din partea lui Titulescu,
pentru a-i atrage de partea sa pe reprezentanţii sovie-
tici de la Geneva, diplomați cu care până atunci avu-
sese „numai dueluri” şi să conlucreze – până la urmă
– strălucit cu aceştia la „definirea agresiunii”.

Împreună cu diplomații ruşi din Elveția, mai ales
cu Litvinov, Titulescu acţionează cu mare atenţie şi
cu o acribie aparte pe texte pentru elaborarea unui
document care să satisfacă atât interesele româneşti
dar şi ale partenerilor, iar nu în ultimul rând pe cele
general europene; aceasta în Convenţia de definire a
agresiunii, semnată la 3 iulie  1933, la Londra, cu
reprezentanţii Estoniei, Letoniei, Poloniei, Turciei,
URSS şi Afganistanului, prin care URSS se angajea-
ză să nu folosească forţa împotriva României sau să
facă război cu ea, înlăturată fiind din textul tratatului
bilateral în negociere sintagma privind recunoaşterea
„disputei existente”, adică disputa basarabeană. 

Nicolae Titulescu aminteşte în lucrarea de referin-
ţă declaraţia lui Litvinov care a spus: „Ştiu că, sem-
nând această Convenţie, vă fac dar Basarabia”,  în
lumea diplomatică cunoscut fiind că „Basarabia înce-
ta să mai formeze un punct de fricţiune între cele
două state”.5 Cu siguranţă nu din grandomanie, cum
era uneori gratulat de adeversari, Titulescu va con-
semna: „Drum fructuos realizat!”. 

Titulescu – Litvinov

Ce a urmat şi nu s-a mai putut înfătui în raporturile

cu Sovietele, după debarcarea sa la 29 august 1936,
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este un alt capitol al istoriei diplomaţiei româneşti. Se

referă la acesta Nicolae Titulescu în însemnările sale

din 1938, care dovedesc cu prisosinţă clarviziunea

fără pereche cu privire la desfăşurarea evenimentelor

care se vor desfăşura după aceea într-un ritm fulgeră-

tor: „Dacă rămâneam ministru de externe, aş fi înche-

iat cu Rusia tratatul care ţinea seama de toate intere-

sele noastre. Am fost, sunt şi rămân favorabil unui

pact de asistenţă mutuală cu URSS, atâta vreme cât

această ţară duce o politică de pace, aşa cum a practi-

cat-o în ultimii ani. Acest Tratat este necesar

României şi dacă Germania atacă Rusia, sau dacă se

înţelege cu ea. Mai mult: Tratatul trebuie făcut la

timp. Altfel apropierea ruso-germană se va face fără

noi şi în dauna noastră„. Câtă clarviziune! 

„Deci această eventualitate – continuă Titulescu –

trebuie să ne găsească aliaţi cu Rusia. (de subliniat că

aceste cuvinte au fost scrise cu un an înaintea semnării

Tratatului de tristă amintire – Ribbentrop – Molotov

din 23 august 1939). Consider prietenia franco-română

ca pe o axiomă: aceea ruso-română e o axiomă inevi-

tabilă. Apoi Franţa şi Cehoslovacia, fiind aliate cu

URSS, noi nu putem continua să rămânem izolaţi. Se

vorbeşte azi că diferenţa de ideologie ar fi o împiedi-

care pentru apropierea germano-rusă. Dar câtă vreme

acest obstacol poate exista? Nimeni nu ştie; în tot cazul

nu va fi etern. Ce important e ca România să fi încheiat

pactul de asistenţă cu Rusia înainte ca apropierea ger-

mano-rusă să se producă; pe urmă Rusia îl va conside-

ra inutil. Pun în aceaste afirmaţii toată greutatea jude-

căţii politice ce am aproape 25 de ani de viaţă

publică”.6 Acesta era clarvăzătorul Nicolae Titulescu,

cel despre care istoricul neamului, Nicolae Iorga, scria

despre „genialul diplomat” că este un om sensibil și de

curaj „pentru noi și pentru întreaga Europă”.7

Note:
1. Nicolae Titulescu, Politica externă a României

/1937/ Fundația Europeană Titulescu, Editura enciclopedi-
că București 1994;

2. Nicolae Iorga, participant în august 1933 la
Congresul istoricilor polonezi de la Varșovia, a discutat la
o recepție dată de șeful statului, Ignacy Mościcki, cu șeful
externelor, Józef Beck. În memoriile sale a consemnat:
„Impresia mea este că acest om /Beck/ nu ne iubește și nu
ne stimează. Îi trebuie minciuna păcii, chiar dacă ar fi să
rupem din trupul nostru pentru a i-o procura”. /Nicolae
Iorga, Memorii, vol. 7, p. 124;

3. Ibidem, p. 108;
4. Ibidem, p. 107;
5. Ibidem, p. 187;
6. Ibidem, pp.189-190;
7. Cf. „Neamul Românesc”, 14 decembrie 1937; idem

George G. Potra, Nicolae Iorga – Nicolae Titulescu –
Interferențe, București, 2011, pp. 241-242.
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La prima vedere, limba română, cu un marcat
polisemantism, cu o bogăţie lexicală pe care o remar-
ca (şi admira) însuși Emil Cioran, scepticul nemîn-
tuit, fixează pentru aceeaşi realitate – trăirea erotică –
trei termeni ce par sinonime: iubire, dragoste şi amor.
Scriitorii, mai ales, poeţii, au exploa tat acest polise-
mantism, începînd cu Costache Conachi şi lirica sa
neoanacreontică şi petrarchistă din, să spunem,
Poezii. Alcătuiri și tălmăciri, continuînd cu poezia
eminesciană unde problematica „liricii de dragoste”
este explorată în profunzimile fiinţei interioare şi,
acolo, iubirea nu e (numai) dragoste şi nici (numai)
amor, cum se vede şi din corespondenţa cu Veronica
Micle şi din episodul cu Mite Kremnitz, pînă la nota-
ţiile din Privind viaţa şi romanul Adela ale lui
G.Ibrăileanu. Cea mai recentă carte a lui Adrian
Matei, Poemele unui îndrăgostit (Editura Timpul,
2021) poate fi un potrivit „studiu de caz”; Adrian
Matei scrie în tonurile trubadurilor de odinioară, în
romanţe şi elegie, în valsuri şi dansul paşi lor de gală:
„Se-aşază roua peste vise,/ Ca un surîs al dimineţii,/
Iubirile, în suflet scrise,/ Lumina şi-o împart egală,/
Trezind mireasma tinereţii/ Sub dansul paşilor de
gală./ Un vals ne bun, pornit în noapte,/ Fără de fra-
curi sau de trene,/ Cu muzica închisă-n şoapte,/
Erotic, îşi revarsă note/ În sentimentele perene/ Ce-
ating, astral, înalte cote./ Prin străvezii conduri ce
zboară/ Peste răsfăţurile vieţii/ Se văd cum îngerii
coboară/ Din umbra stelelor nestinse,/ Ca un surîs al
dimineţii,/ Se-aşază rouă peste vise...” (Întîiul poem).
Trubadurului care îşi cîntă fapta „într-un vers”, într-
un decor astral şi în adierea erosului, îi plac, precum
şi celor de altădată, „clovneriile”, histrionismul,
acrostihul: „E cald la tine-n suflet și ninge cu petale,/
Se scutură albastrul sub zîmbetele tale,/ Din cer
coboară raze de caldă pasiune,/ Se-arată umbra serii
din luna-n plecăciune./ Sub timpul rînduielii aş vrea
să fiu cuminte/ Dar trupu-ţi de sirenă mă lasă fără

minte,/ Mă scald cu goliciune în lacul plin de vrajă/
În care visul fuge, năuc, fără de strajă./ Năzbîtii sparg
în şoaptă timpanele plăcerii,/ E ora destinată, acum,
doar mîngîierii,/ Fereşte încet privirea arca da înstela-
tă/ Spre-a nu vedea ruşinea ce trupul ţi-l desfată./ Și
chicotesc prin spaţiu comete şi planete/ La gemetele-
ţi tandre ca note de flaşnete,/ Se stinge-ncet lumina în
vastul Univers,/ Din noi rămîne fapta cîntată într-un
vers” (Al doilea poem). Morile de amor şi iubirea ca
„un dar al sorţii” din Al treilea poem, sacrificiile pen-
tru a cuceri femeia dorită, cu tot farmecul „cîntării”
trubadurului, pericolul „simulat” al şarpelui, care tri-
mite explicit la povestea biblică a lui Adam și Evei
(„Iubirea e un şarpe ce colţii şi-i înfige/ În prada
inabilă, uscată de paloare,/ Vărsînd veninu-n bocet
din limba ce îl frige/ Sub patima de suflet numită
adorare./ Din coadă clopoţeii îi sună rar a moarte,/ Iar
şuiere prelunge adună-n spirit frică,/ Ca rit venit din
timpuri, infernul să îl poarte/ În trupuri schilodite ce
forma și-o abdică./ O jertfă prea umană în fălci i se
deschide/ Prin solzi îi curge seva unei strînsuri
pătrunse,/ În ale prăzii vene se văd vaste firide/ Prin
care trec milenii de clipe-n dor ascunse./ Și mușcă cu
putere lăsîndu-şi crud toxina/ În muşchii ce îndeamnă
ca inima să bată./ Nimic din ce-a fost sacru n-aleargă
azi retina,/ A adora e verbul ce-a exis tat odată...” (Al
cincilea poem); în sfîrșit, iubirea ca un semn de mîn-
gîiere, lăsînd, iată, amorul să se aşeze „ca o boare”:
„E vremea de restrişte peste vrere,/ Renunţ, fricos, la
gesturi de tandreţe,/ Teroarea mă loveşte-n tinereţe,/
Dar tu refuzi să nu-mi oferi plăcere./ Un prund rănit
de ape săltăreţe/ Este tărîmul dorului ce-ţi cere/
Iubirea, ca un semn de mîngîiere,/ Ascuns în marea
faptelor mărețe./ Mă-mbrac, acum, în stropi de apă
vie/ Și uit de viforul din anafoare,/ Lăsîndu-mi senti-
mentul să învie,/ Din cer, pe ape, se aşaz-o boare/ Ce
şi-ar dori amorul să mai fie,/ Iubirea mă frămîntă... nu
mă doare...” (Al şaselea poem). Prin dragoste, la iubi-
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re („E ceasul dragostelor matinale/ În care ne uitam
neprihănirea,/ Printre secunde scurse, temporale,/ Ce
lupta ca să ne găsim iubirea” – (Al nouălea poem), în
jocul erotic al cărui mecanism declanşator este dorul
ce se leagă, în logica educației sentimentale din
Poemele unui îndrăgostit, de ceea ce uneşte bietul
sentiment al omului de înaltul iubirii, în sens platoni-
cian, al visului: „Dacă mi-e dor de tine/ Îmi întind
mîna/ Și ating luna,/ Dacă mi-e dor de tine/ Îmi înec
frămîntul/ Și sărut pămîntul,/ Dacă mi-e dor de tine/
Îmi în chid din pleoape/ Și calc peste ape./ Dar, nu am
motive/ Să-ţi caut iubirea/ Atîta timp cît/ Respiri
lîngă mine./ Încă, nu mi-e dor,/ Mi-e bine...” (Al zece-
lea poem).

Iubirea, spre deosebire de dragoste şi amor, în
conceptul lui Adrian Matei, are un rol terapeutic
(„Te-aştept ca-ntr-o poveste, cu braţele-mi deschise,/
Să-mi farmeci în treg trupul, să mă ferești de rele,/
Iubirea îmi aruncă prin strînse gene, vise,/ Pătruns de
sentimente mă-nchin smerit la stele” – Al doispreze-
celea poem), aduce „bătăi de inimi înteţite”, în vreme
ce amorul e extazul năvalnic, „din perne”, ascunzînd
„prin nuduri tru faşe, orgasme în şoapte”, în dansul
nebun de zumzet şi culoare al unei naturi care înso-
ţeşte cu seva sa şi o transferă elanului erotic, în lumi-
na şi energia primăverii: iarna şi în ceața toamnei,
iubirea lasă locul dragostei şi amorului: „Din gerul
iernii, în a toamnei ceaţă,/ Poveştile de-amor îşi pierd
din rosturi,/ În suflet nu-şi mai cată adăposturi/ Sub
timpuri noi, în jocuri de paiaţă./ Se vinde inocenţa,
fără costuri,/ Într-un dezmăţ, uitînd de-a ei povaţă,/
Denaturată, dragostea se-nalţă/ Spre culmi umbrite
de stricate mofturi./ Ziduri înalte se ridică-n forturi/
Fără de legi, în lumea asta hoaţă,/ Păcatul se ascunde
în eforturi/ Ce steagul intere sului înalţă,/ Se stinge
lumea şi-ale ei resorturi.../ Tot ce-a fost pur, încet-
încet, îngheaţă!” (Al douăzeci și treilea poem).
Deseori, iubirea se identifică într-un trandafir, amo-
rul palpită în cupe de lalele, ciucuri de liliac, în clo-
potele zambilelor şi albele narcise, prin „mîndrii
toporaşi” şi begoniile „curgătoare”, corpul însuşi e un
univers floral, în tradiția poeziei neoanacreotice a lui
Conachi: „Corpul tău e ca o floare,/ înflorită în culoa-
re/ Te cobori din mîndrul soare./ Din a zorilor splen-
doare/ Deschise spre sărbătoare,/ Corpul tău e ca o
floare./ Ca un gest plin de favoare/ Te desfaci într-o
candoare/ Înflorită în culoare./ Cu a inimii ardoare/
Sub a dragostei vigoare/ Te cobori din mîndrul soare./
Te cobori din mîndrul soare/ Înflorită în culoare,/

Corpul tău e ca o floare” (Al șaizecilea și doilea
poem).

Melodrama produce poezie, o pasiune devasta-
toare arde într-un „erotism inimaginabil”, cum scrie
Adrian Matei în Al patruzeci și patrulea poem; pînă
la urmă, veşnicul în drăgostit în poemele sale răspun-
de la întrebările esenţiale. Ce e amorul? Iată:
„Amorul duce noaptea oarbă spre dorinţe,/ Captiv în
mersul timpului, fără scăpare,/ Din dorul greu, tru-
pesc, se umple de cerinţe/ Și freamătă adînc în dulce
desfătare./ Aprinse patimi se transformă-n biruinţe,/
Nuanţa corpului rîvnit e o splendoare,/ Amorul duce
noaptea oarbă spre dorinţe,/ Captiv în mersul timpu-
lui, fără scăpare./ Născut sub mugurii tandreţei, din
savoare,/ Aprins în sufletul virgin, fără ştiinţe,/
Plimbîndu-şi infinitul pur prin tre fiinţe,/ Schimbîndu-
şi insipidul crud într-o culoare,/ Amorul duce noaptea
oarbă spre dorinţe” (Al patruzeci și şaptelea poem).
Ce e iubirea? Iată: „Frin fluturi calzi curge iubirea,/
Pe aripi vii vraja pluteşte,/ Freamăt de dor cuprinde
firea/ Ca într-un basm la gura sobei,/ Sub focul ce se
domoleşte/ Acoperit de umbra vorbei./ Se-aprinde-n
noapte sentimentul –/ Un timonier între talazuri,/
Nudul îşi plimbă complimentul/ Printre dorinţe dez-
velite,/ Se naş te viaţa pe atlazuri/ Din trupurile dez-
golite./ Cu fapte pure, ne rostite,/ Păcatul cast muşcă
trupeşte,/ Stîrnită de adînci ispite/ Se naşte-n suflet
împlinirea,/ Pe aripi vii vraja pluteşte,/ Prin fluturi
calzi curge iubirea” (Al patruzeci şi nouălea poem).
Poves tea Cleopatrei evocată în Al șaizecilea poem,
iconizarea, temă frecventă în lirica de gen („Icoană
am făcut din chipul tău/ Și mă închin la tine ca la
Dumnezeu,/ În pragul serilor ce-mi eşti departe/ Cît
mi-aş dori să-mi fii aproape,/ Atît de-aproape-ncît s-
alungi tristeţea/ Ce îmi îneacă solitară tinereţea” – Al
şaizeci şi cincilea poem), adierea sfîrşitului care se
pre-figurează în năruirea simbolurilor dragostei
(inorogul, visele, sentimentele, basmul cu prinţi şi
prinţese), susţin proiectul liric din Poemele unui
îndrăgostit, care poate fi acela al resurecţiei, azi, a
poeziei neoanacreontice: Focșaniul lui Adrian
Matei nu e departe de Tecuciul lui Costache Conachi.
Într-o altă ordine, poezia lui Adrian Matei creş te, cu
fiecare carte, în coerenţa şi limpezimea expresiei liri-
ce.

Casa cu ieşire la cer
Pictor, cu remarcabile izbînzi ar tistice naţionale şi

europene, mai ales, în Italia, la Florenţa şi Veneţia şi
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poet, autor al mai multor volume de versuri, bine
primi te de critica de întîmpinare, Maria Mănucă
scrie, în Intarsii de albastru cea mai bună carte a sa
de poezie. Față de volumele prece dente, Maria
Mănucă esenţializează, aici, acroşanta sa poezie de
no taţie, intrînd în posesia mijloacelor de a trans-figu-
ra realul, dar, mai cu seamă, introduce dimensiunea
picturală, altădată, ade sea, exterioară discursului
liric, în chiar textura versului, trece pictura în profilul
fiinţei interioare, o face parte din structura limbajului
poetic, a lăuntrului poeziei înseşi: e, în fond, un
transplant dinspre real, tangent pe şevalet, în poem:
„Pe pantele cerului cobora înserarea,/ lin/ Ducea în
braţe un val uriaş/ de mă tase albastră/ O tăia în fîşii şi
le arunca/ peste arbori, peste case, peste oameni/ O
bucată de mătase a căzut peste fereastră.../ şi în ate-
lierul de pictură a intrat înserarea/ A privit şevaletul şi
pînza neterminată:/ «Mănăstirea Albastră» / I-am
înţeles mesajul: / Ca să termin tabloul trebuie/ să fac
un transplant: un trans plant de albastru” (Transplant
de albastru). Vizite în galerii de artă, la Muzeul
Naţional de Pictură, Muzeul Regal, Biennala de la
Florenţa, la Tîrgu Jiu, pe zidurile mănăstirilor, cu
impactul unor opere aparţinînd lui Rembrandt,
Chagall, Goya, Brîncuşi şi zugravi lor români, imagi-
nează, iată, împreună cu pădurea, ciulinii, frunzele,
cerul, stelele, copacii, casa, toamnele şi cocorii lor,
coase le secerînd lanuri, roua de pe pajişte, miruind
picioarele goale, magia și cicoarea cîmpiei sub soare-
le verii, fulgerele albăstrui ca re înrămuresc văzduhul,
sculptura vie a cerbului cu stejarul, aştep tarea sau
departele: ca în acest strigăt mut al lui Munch din
Conti nua întoarcere ori Precum Munch: „Mai greu
ţin umerii drepţi/ cumpăna cu lumină şi umbră/ să nu
se încline:/ În prea multă lumină/ dis par contururi,
volume, culori/ Din umbra bogată himere se înfiripă/
Capetele cumpenii par îndepărtate/ dar se apropie, îşi
comunică/ nevăzutul, neştiutul/ Prin nimbul de lumi-
nă trece un fir de întuneric/ prin umbră trece împăca-
rea/ Ostenit, îngerul uită/ de veghea fron tierelor/ şi
cumpăna pierde «linia miracol»/ umerii se înclină/ lu -
mina prinsă în menghina albastrului/ cade în însera-
re.../ Și cornul de întunecime al nopţii/ se ascute/ Sub
şenila singurătăţii,/ Stri gătul”.

Intarsii de albastru aduce în poezia Mariei
Mănucă un plan simbolic foarte bine articulat; figura
tutelară a acestuia este casa cu ieşire la cer: „Casa de
la marginea pădurii/ avea faţa înspre cîmpie/ Pe hor-
nuri stăruiau umbre de cocori/. Prin fereastra de nord

intra/ verdele adînc de pădure/ Prin fereas tra de sud
intra depărtarea/ La intrare, covorul de frunze/ scul-
ptate-n aramă, răsunau în surdină/ În capul scărilor/
Tu/ pe umăr cu pasărea aşteptării/ Mlădiţe verzi au
crescut/ din lemnul ferestrei, acum deschisă/ Vin vie-
tăţile mărunte ale cîmpiei/ cu felinarele lor blajine/
Aduc pe o tipsie de soc darul:/ cămaşa de noapte din
flori de cîmp/ Tu întorci spiritele casei/ cu faţa înspre
mine/ şi toate sunt ceea ce par:/ un miracol” (Din flori
de cîmp era cămaşa de noapte). Ieşind prin „fereastra
acoperişului”, scăpînd din răsufla rea grea, istovitoa-
re, agresivă, a pămîntului – „animal mitic/ ce-şi
înghite placenta după ce a născut” –, fiinţa caută legă-
tura cu înaltul; cumpăna fîntînii, pădurea, pasărea
sînt simboluri ascen sionale care se asociază casei cu
„o hartă personală în piatră/ cu fantastice semne”, o
lume, spune poetul, totdeauna agăţată sus, pe un bot
de deal, pe o creastă de la marginea pădurii: „Casa
agăţată sus, pe botul de deal/ e pasărea/ ce s-a lepădat
de aripă/ Noaptea, ploi de lună/ îi sparg acoperişul,/
intră, caută prin firide, prin tre fotografiile de pe
scrin./ Intră sub gene,/ caută cărţile cu poeme/
Tresare argintul/ pe poliţa cu icoane/ Ziua, ridic
scara/ iar îmbrac umerii casei în foi de şindrilă./ Dar
noaptea, ploi de lună/ pradă din nou acoperişul/ şi
intră... caută prin firide, cau tă cărţi cu poeme/ Ziua
din nou ridic scara...” (Ultima fiică din neamul lui
Manole): casa, simbol izomorf păsării-femeie ori
lunii-femeie şi cumpăna fîntînii figurează axa lumii,
în fond, matricea, spaţiul de identificare pe care fiinţa
îl caută obsesiv, într-o eternă reîntoarcere spre ori-
gini. Acolo, în casa cu ieşire la cer de pe botul de
deal, poetul se regăseşte în orizontul mito-poetic
româ nesc: cerbii şi stejarii („Răniţi/ se tîrăsc sînge-
rînd/ lîngă falni cii stejari/ Ei îşi deschid trunchiurile
şi seva/ îi trage de coar ne în sus înspre vîrf/ Coarnele
lor intră în frunzişul stejarului/ În picioarele cu copite
zdrobite/ mai stăruie o vreme/ zvîcnetul goanei/ apoi
puterea lor se scurge în rădăcini/ Stejarul şi cerbul –
o sculptură vie/ o sculptură brîncuşiană/ a puterii, a
iubirii/ nevăzută, neştiută/ Se aud cîinii, hăitaşii/ în
pădure a intrat vînătoarea/ Prin asfinţitul sîngeriu/
fantome de cerb/ poate văzduhul însufleţit în formele
lui/ prind vînătorii într-un vîrtej roşu ame ţitor/ Un
muget uriaş răsună/ din rărunchii pădurii/ şi arcurile
au rămas neîncordate” – Cerbii pădurii), pădurea şi
naşterea de verde, o nouă Geneză sub cerul plin şi
greu de cocori; într-o cetate unde miroase a fîn de
dragoste şi de moarte: „O armie de aramă se furi şează
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printre coline/ şi deschide zidul cetăţii/ Răzbat ecouri
metalice/ În leagăn de ramuri/ sclipesc coifuri ascun-
se/ Se întorc centurionii!/ Sîngeră ulmii.../ Lanul de
iarbă se înfioară, foşneşte/ Miroase a fîn de dragoste
şi de moarte/ Copacii se înclină apăsaţi/ de aurul fals/
Cu creştetul cer ajutor/ înscriu semne pe cer/ dar
cerul e plin şi greu de cocori/ În cetate cad foi de
aramă/ din ca lendare...” (Mirosea a fîn de dragoste şi
de moarte). 

Cromatica, proprietatea pictoru lui în cărţile ante-
rioare, acum e, întreagă, a poetului; albastrul, verdele
şi roşul explodează în poemele din Intarsii de albas-
tru. Briliantul în care arde „Focul vestalic”, culoarea
ochilor, a pan glicilor „prinse la spate”, piatra dintr-o
„friză a lui Darius”, Mănăstirea Albastră, poate,
Voroneţul, „navă astrală”, înserarea, ninsorile aştep-
tate, fulgerele, coroana din oţel albăstrui, orizon tul cu
„un bot albastru de fiară”, catedrala din suflet, cu
vitralii albastre, cicoarea, ochiul albastru al porţii de
la casa cu ieşire la cer şi Gershwin care a luat „note
albastre” pentru rapsodie) albastrul în palimpsest
figurează departele, o lume de dincolo de orizontul
bîlciului, al spectacolului derizoriu pe care îl arată
realul în a treia secvenţă a cărţii, Completul Kafka:
albastrul e pierderea fiinţei în seninurile succesive:
„Aruncătorul de cuţite/ m-a luat drept ţintă/ pe cap
să-mi aşeze o coroană/ din oţel albăs triu/ Un cuţit l-
am prins; l-am luat/ în palma deschisă/ Era un cu ţit de
paletă/ O pînză nesfîrşită îmi părea cerul/ «Să văd
culoarea din spatele lui”, mi-am spus/ am să-i răzui
cu lama cuţitului/ se ninul/ Dincolo de cer, alt senin
am găsit/ ceva mai adînc/ şi dincolo de el, alt senin/
şi mai adînc/ Îndepărtîndu-mă de cer/ mă afun dam în
seninuri/ Albastrul se întuneca... se întuneca/ O lamă
trans lucidă s-a făcut cuţitul/... a dispărut în oceanul
întunecat/ Din faţă mă privea fiinţa seninului” (Fiinţa
seninului). Cum se vede, albastrul e, în poezia Mariei
Mănucă, o fiinţă vie; palpită, e cu loarea care guver-
nează orizonturile şi fiinţa, cum scrie poetul în O pro-
blemă din gazeta de fizică. În universul cromatic al
poeziei din Intarsii de albastru, albastrul îşi asociază
verdele, aripa pă mîntului, a păsării, zborului, ascen-
siunii; verdele viu al firelor de iarbă este, iată, aripa
păsării care ridică la cer pămîntul, na va astrală, într-o
viziune lirică antologică: „Păsări ce au pierdut busola
se rătăcesc/ şi iarna cad pe pămînt/ Îngerii plăpumari
le primesc sub aripă,/ le încălzesc/ ca pe fii risipitori/
Spre primă vară/ de sub petice de zăpadă tîrzie/ ieşeau
la iveală părelnice vîrfuri de aripi/ Erau fire de iarbă/

repede izbucneau în lanuri/ Valuri, valuri de verde/
unduiau să se înalţe/ dar acum zborul era doar al
pămîntului/ Desculţă intru în lanul de iarbă/ vie şi
dulce e atingerea lui/ precum mîngîierea/ Aşez paşii
încet unul după al tul/ în lungul cărării/ luminată/ de
micile şi fragilele felinare/ Lanurile... mii de păsări
cu aripile verzi/ ca pe valuri leagănă cerul şi norii”
(Aripa verde a pământului). În sfârşit, roşul e al cre-
matoriului, al sîngelui care curge în moarte, al „lucru-
rilor necurate”; în poezia din Intarsii de albastru,
roşul doare, e culoarea vînătorii, fixează surparea ilu-
ziei, a speranţei, semnificând dispa riţia prototipului
acestora; Don Quijote sfîrşeşte, azi, îmbătrînit, pe o
costişă unde şi făina va fi fost roşie: „Un ghem de
întuneric a rămas/ pe coama dealului, după crăpatul
de ziuă,/ contur plin de nelinişte/ Era o moară, o
moară de vînt/ cu aripile înţepenite/ Un mormăit
înfundat răzbătea/ din măruntaiele-i de fier/ L-am
chemat pe Don Quijote/ A venit cu trenul/ fără suliţă
şi suită./ Îmbătrînise. Purta ochelari de vedere/ A por-
nit moara spre seară/ şi s-a um plut valea de vuiet/
Sălbatic huruia elicea muşcînd./ O ceaţă roşiatică
acoperi costişa ca şi cum Don Quijote/ ar fi măcinat
toate du rerile.../ poate făina va fi fost roşie dar nimeni
n-a văzut-o.../ Și cine ar fi frămîntat pentru vreo
pîine?/ Nedumerit, Don Quijote îşi privea mîinile/
Sîngerau/ şi atunci a înţeles că moara/ din vîrful
dealului era/ o moară adevărată./ Dar nu credeam, nu
voiam să cred/ că Don Quijote ar putea să moară/
Mîinile rănite i le-aş fi oblojit/ cu sufletul meu, tăiat
în fîşii/ el nu trebuia să ştie şi cum se moare/ Zăludă
a cîmpiei, cu el alergam/ Lăsam să treacă prin noi ori-
zonturile/ cu vînturile, cu ninsorile.../ Călare alergam
să ridicăm lumea/ căzută între spinii ciulinilor/
Iubeam morile de vînt,/ «Tulburătoarele de zare»/ Nu
credeam că Don Quijote poate să moară/ Călare,
mereu pe aproape/ cu ochi scînteietori, cu liniş tea
mea/ în mîinile-i sîngerate/ trecea tot mai greu/ prin
şirul de ani” (Cu Don Quijote).

Maria Mănucă e un poet care are forţa de a-şi
asuma tragicul existenţei.

Casa din nori, cu vedere spre infinit
Poezia Aurorei Ciucă din volumul Noli me tenge-

re pare a aduna file dintr-un jurnal liric al întîlni rilor
cu oameni, cu aceia lîngă care trăieşte, încă de la
Geneză, în „vasul de lut” al primului olar: „Azi am
întîlnit oameni/ despre care nu ştiam/ că există/ în
calendare.../ întîmplarea ne-a cules/ şi ne-a pus
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împreună-n/ vasul de lut/ al olarului,/ ne-a-nvăţat să
ne iubim/ şi să ne detestăm/ aproapele/ ca pe noi înşi-
ne” (Filă de jurnal). Numai că aceste întîlniri cu
oamenii, chiar dacă din ace laşi vas de lut, fixează
spaima de străin, un acut sentiment al ameninţării
Celuilalt, al alterităţii şi, deopotrivă, frica de străinul
dinăuntru: „Ne-a fost frică de străini,/ mereu anunţau
necunoscutul/ şi schimbarea cutumelor.../ Cu fiecare
strîngere de mînă,/ solii de pace au trecut Styxul/ hră-
nind războaiele./ Azi ne e fri că de străinul din noi/
care e-n stare să ne ducă departe,/ tocmai în ţara din
care n-am plecat...” (Străini). De la Sartre, Aurora
Ciucă ştie că infernul e Celălalt; l’enfer c’est les
autres, spune filosoful, iar poetul de azi desluşeşte
această propoziţie în ori zontul des-facerii de Celălalt,
cum spune în poemul Vinovăţie, de a fi noi înşine la
răscrucea de Ceilalţi: „Am crezut că infernul/ e acolo,
în Celălalt,/ în fiecare necunoscut/ cu care m-am
întîlnit,/ cu care m-am luptat/ pentru bucata de pîine,/
pentru paharul cu vin,/ pentru nimicul din jur.../ Abia
după ce m-aţi lăsat/ singur cu mine/ în celula treispre-
zece,/ eliberat de teama/ gîndurilor voastre,/ am înce-
put să mă tem/ de teribila asemănare/ cu Celălalt...”
(Confesiune).

Poeta imaginează o instanţă, condusă de Themis,
„fiică de cer şi pămînt”, unde se judecă raportul ten-
sional dintre tristeţea bolnavă a măştilor vii, cu „ne-
surîsul oameni lor mari” şi surîsul Omului, speţa
oamenilor proprietari de oameni, forţa fiinţei şi
munții injustiţiei, căutînd dreptatea prin prăfui tele
săli ale paşilor pierduţi; „Libertatea nu e un cuvînt,/ e
un cîntec vechi, fără muzică,/ murmurat pe toate
plantaţiile planetei,/ pe toate galerele zbuciumatelor
mări,/ un tam-tam asurzitor pen tru/ oamenii proprie-
tari de oameni/ şi de înroşite stigmate./ Libertatea nu
e un cuvînt,/ e un gînd înflorit în întunericul sîngelui/
brăzdat de bice şi lanţuri/ în temniţe tainice, departe
de ochii orbi/ ai lui Themis şi ai solilor ei de pămînt,/
e gîndul care-a ero dat munţii injustiţiei/ cu forţa fiin-
ţei./ Libertatea nu e un cuvînt,/ e însăşi viaţa”
(Libertate). Aurora Ciucă invocă în „pledoaria” sa
lirică „adn-ul fiinţei justiţiei”, provocînd un proces
care are de toate (o onorată instanţă, jurămîntul de a
spune adevărul, pledoarii, chiar şi „ultimul cuvîtnt”),
unde sunt aduși în faţa jude cătorilor omul care fuge
de propriul trecut, cum scrie poeta în Di vorţ, dar şi pe
acela care a plîns, milenii, în faţa zidurilor pe care
oamenii le-au ridicat împotriva altor oameni sau, iată,
împotriva uitării: „Mai ştii, am plîns la Zidul plînge-

rii/ şi-am căutat urmele bătrînilor ochi/ printre pietre-
le şlefuite de-atîta/ rugăciune,/ am plîns la Zidul
Berlinului,/ pînă cînd, lacrimile noastre calde/ au
topit gheaţa războiului,/ am visat Zidul Urukului, şi
apa/ în care se scălda zeul/ se făcea că-l plînge,/ am
pipăit lacrimi le uscate/ din Zidul lui Hadrian,/ cău-
tînd nordul dorinţelor noas tre/ şi, mereu uimiţi, cău-
tăm izvoare/ la umbra zidurilor care ne împart lumile/
în dincoace şi dincolo de lacrimi” (Lacrimi).

O componentă importantă a poeziei Aurorei
Ciucă este picturalitatea care structurează, de exem-
plu, volumul Efectul fluturelui, unde poeta îşi pune
lirica într-o relaţie cu propriile crochiuri, într-o fru-
moasă conjuncţie, sugerînd, chiar, o relaţie de geneză
reciprocă; cu zâmbete desenate într-un zbor „fără,
aripi”, fiinţa găseşte în albastru nu doar o culoare
dominan tă, ci, înainte de toate, elanul ascensional,
unind adîncimea cerului cu abisul mării: Aurora
Ciucă îi spune neculoarea pentru că, în fond, albas-
trul nu defineşte atît o culoare, cît formula (re)com-
punerii unei lumi: este esenţa ei: „Să povesteşti/ mîn-
gîierea vîntului/ şi să îngropi/ cîntecul pasărilor,/ să
aluneci/ pe tărîmul visului/ şi să rămîi/ prizonierul
zilei,/ să te arunci/ în albaştrul cerului/ şi să înoţi/ în
aminirea mării” (Neputinţe); „Cum să des parţi cerul
de mare/ cînd fiecare se vede/ doar prin oglinda celui -
lalt,/ mereu acelaşi, mereu schimbător/ într-un nesfîr-
şit tango/ cînd lent, abia mişcînd norii/ cînd pasional,
cu valuri ascuţite/ ca pumnalele geloşilor/ dansatori
de milonga/ topiţi în îmbrăţişa rea morţii/ albastre”
(Tango); „Trăind între mare şi cer,/ ar tre bui să fim
interminabile nuanţe/ de albastru/ împrumutate de
sus şi de jos,/ caleidoscopic amestec/ de nor, şi de
brazdă de val,/ dar mereu schimbători/ în prea-plinul/
corăbiilor noastre uitate de pînze/ pe linia zării dintre
cele două pleoape/ am preferat neculoarea”
(Neculoare). Într-o altă ordine, metafora prometeică
pe care o regăsim în toată poezia Aurorei Ciucă este
trans-figurată în ceea ce poeta numeşte iluzia în alb
cu deschidere spre albastra mare a cu vintelor.

Aurora Ciucă scrie o sensibilă poezie de notaţie,
care regăseşte esenţa fiinţei interioare a condiţiei
umane de aici şi acum.

Departe de dincolo
Un șir de stări, sentimente, senza ţii, notat (aproa-

pe) alb, întrerupt doar de vedeniile ce vin dins pre lite-
rele goale care nu mai au despre ce povesti, frapează
în cea mai recentă carte a Oanei Frenţescu, Emoţii
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desculţe (Editura PIM, 2021): imaginile au intrat în
„clipe lîncezînde”, nemurirea se scurge în întunericul
compact al neantului, tîrziul se crapă în vertije de
„ceruri ameţite”, nopţile sînt sparte de luna sub care
plo uă „insipid”, oraşele se năruie în infern: rămîn
doar urmele unei lumi subţiri, care e înghiţită de
vedeniile venite din spaţiul golit, vidat, al cuvintelor:
„haine reci, asfalt mofturos,/ arici in trat sub piele,/
imagini travestite intră inocent în efemere clipe lînce-
zînde./ mă dor copacii dezgoliţi şi negri,/ nemurirea
din cuvinte scursă în neant,/ timpul nedezlegat din
tăcerea mîinilor scăldate-n lumini/ şi culmea topită în
cer din palmele serii./ tîrziul crapă-n vertije de ceruri
ameţite/ cu nopţi rotunde sparte de lună,/ lumea-i
subţire purtată de un curent gravat în sistem,/ oraşe le
cad pe rînd în infern/ şi plouă insipid cu litere goale
în timpul dilatat de vedenii” (Și plouă). În acest decor
deceptiv, aerul spitalicesc e noua esenţă a vieţii zdro-
bite între formele nemişcării şi „cuvintele platou sau
de balast”, cu vedenii – caii de fum, „stafii şi umbre”,
beznele verticale – care dau o reţetă a timpului ce se
scurge în necuprins şi a zilei ce se retrage spre stele;
într-un fel ironic, în inflexiuni sarcastice, se comemo-
rează ultima confesiune, apoi, se tace, se învelesc
memoriile într-un pa har cu apă, se fierb cuvintele şi
se şterg literele uniforme, se răscolesc texte unde se
caută copilăria „oamenilor mari”, însemnele (trecerii)
vremii se fixează pe mîini şi pe faţă: reţeta poeziei
Oa nei Frenţescu este aceea a plecării spre niciunde şi
a părăsirii iluziilor goale: „ziua se retrage spre stele,/
mîinile se retrag ca două cîrpe/ după ce-au şters masa
de bucătărie./ secundele atîrnă în aer/ şi încep să se
vadă./ ultima confesiune albă e comemorată/ în între-
gime pînă la capăt/ apoi se tace./ se învelesc memo-
riile într-o stare semilichidă/ într-un pahar cu apă./
cuvintele au fiert din măruntaie,/ s-au şters literele
uniforme,/ se răscolesc capitole unde se caută/ copi-
lăria oamenilor mari,/ oglinda a tulbu rat iluziile
goale,/ însemnele timpului ca nişte virgule/ se agaţă
de mîini şi de faţă,/ tocurile cui celebrează singure în
dulap/ raftul mirosind a nou şi a plecare” (Ziua se
retrage).

Poezia din Emoții desculțe este aceea a unui
raport tensional în vîrful intensităţii sale, cu cuvintele
care se descompun în profunzime, în chiar particulele
lor constitutive: vocalele adorm sau părăsesc repede
învelişul semnificantului, consoanele „aleargă pe
glezne/ vocalele se spînzură în paranteze”, dinţii sila-
belor se cimentează în „ideea de piatră”, literele sînt

libere cînd realul e spart în cioburi care „creează
metafore verticale”. Poemele Oanei Frenţescu explo-
rează condiţia umană de aici şi acum prin soarta
cuvintelor care ratează întîlnirea cu textul, se clatină
şi se macină mărunt („cuvîntul se clatină fragil la
orice adiere/ umblînd în memoria îndepărtată/ luna-i
o carcasă gal benă zvîrlită pe cer/ într-un univers
nedistins/ unde Dumnezeu a inventat cuvîntul/ străzi-
le mor cîte puţin în fiecare zi/ aşteptarea e un gol răs-
turnat/ o metaforă închisă într-o spirală oarbă/ dinco -
lo de geam lumina curge verde/ privesc zările nedefi-
nite/ fără în tindere/ momite de vînt/ ideea unui cer
invizibil/ a unui timp alt fel dăltuit/ tulbură liniştea
foii de scris/ acolo unde silabele ondulează gîndul/ iar
noi trecem prin zid/ înlocuind cuvintele adormi te/
sunt înghiţită de orbita fugară/ pe drumul unui gînd
cu sens in terzis” – Cuvîntul se clatină), se lasă pipăite
„cu alte simțuri”, rupte, sînt tăiate felii pentru a lăsa
fiinţei un iluzoriu spaţiu securizant („acolo poţi fi tu
între cuvintele tăiate în felii”, scrie Oana Frenţescu în
poemul Noaptea albă, cuvintele au viaţa lor, iată,
curmată, scrisul e fiinţa vie din lirica poetei: „scrisul
meu e legat de mîini/ şi de picioare,/ merg cu el revăr-
sat peste tot./ se scaldă-n lumină, umblă-n întuneric,/
dezertează neîntrebat pe-o foaie de hîrtie./ forma lui
roade zidul/ şi uneori doarme-ntr-un inel gol./ în mij-
locul lui cîntă chitara,/ e fără sfîrșit, sprijinit de aer./
e într-o vervă de neoprit/ înghesuit neaşteptat în
palmă,/ oprindu-se în clepsidră meditînd/ şi plouă cu
litere portocalii/ şi verzi şi roşii şi mov/ plîngînd de
durere,/ urcînd fragil pe scară în albastru” (Scrisul
meu). Cînd nu se descompun, cuvintele sînt excesive
(urlitoare, neîmblînzite, uscate, se odih nesc, trecute
prin mască, sînt patogene, sparte în cioburi etc.); cînd
nu mai sînt cuvinte e o „amuţire îngheţată”, cînd cad
vocalele e semn că timpul se surpă şi fiinţa a ajuns pe
„muchii de margini”, cînd cuvintele sînt ucise pe rînd
e semn că prezentul va fi fost ghilotinat şi zilele
umplute cu ciment: lumea fără cuvinte e lumea de
dinainte de Geneză, căutîndu-şi limba străveche,
ruptă din lumi na acesteia şi transferată în spaţiul fiin-
ţial din „bătătura” unde, cum spune poeta, timpul se
depune nemurind: „limba străveche ruptă din lumină/
urcă treptele dincolo de lemnul mîncat de carii/ de ru -
gina cu greutate plîngînd pe icoane/ venită din tim-
puri cu aceeaşi iubire/ din ochii mamei cînd tu gîngu-
reşti/ suntem legaţi de iarba din bătătură/ de copacii
care ne cunosc/ de limba pisicească/ lătra tul de cîine/
triluri suite pe case/ zburînd în văzduh/ de locul un de
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timpul se depune nemurind/ de ploaia verde şi soarele
cald/ sun tem aici în şirul de istorii/ în alfabetul mării/
cu greutăţi căzu te pe umeri/ cu dreptul nostru de la
facerea lumii/ în golgota eter nului din univers”
(Suntem aici).

Cîteodată, textele din Emoţii desculţe îmbracă
veşmintele unui jurnal liric al călătoriei cuvintelor,
fie la Voroneţ, unde acestea, suite în vîrf de albastru,
„decid culoarea ecoului răstignit/ pe verticală”, fie
celebrînd Crăciunul „băgat în beteală”, scufundat în
„simboluri cu litere colorate”, despletind colindele
„în aerul gol”; ca şi celelalte cărţi ale Oanei
Frenţescu, Emoţii desculţe asumă o cromatică devo-
ratoare, unde albastrul e culoarea tutelară, a regăsirii
fiinţei în malaxorul timpu lui, pentru că, iată, albastrul
e culoarea raiului inaccesibil, dar și al morţii: „veştile
din albastru sunt un amestec de umbre/ cu cimitire,
circ, speranţă, ameţeli,/ negru şi alb în rotire”; poezia
creşte dintr-un alert joc al culorilor, într-o constelaţie
simboli că în care contraforţii sînt albastrul iernilor şi
al necuprinsului, roşul viului, al clocotului vieţii,
movul căderii, identifi cînd giulgiul zilelor şi odihna
funerară de pe „scheletele roase” (iar giulgiul gri e
culoarea doliului la evrei, Iisus însuşi fiind imaginat
de cîţiva pictori ai Renaşterii venind la Judecata de
Apoi, îmbrăcat în haine gri). Culorile, alături de sal-
cia pletoasă – martor al vieţii, dar şi al risipirii ei –,
trans-figurează calitatea duratei fiinţei („se agluti-
nează ziua cu noaptea/ într-o singu ră culoare./ roşul
viu e înşirat pe străzi, pe cravată,/ pe rochia stelată, pe
bradul din geam./ vremea e brăzdată de can-can fre-
netic,/ dorinţele ies din umbră,/ suntem într-o rotire
pe nişte aripi cu sensuri precise,/ niciodată tîrzii./ pe
fruntea senină toate cuvin tele visează înmugurit,/ tu
eşti într-o claritate de gînd/ ca verdele bradului ieşit
din jungla lui verde/ şi oraşul derutat de zgomot şi
plin de lumini./ e iarnă-n albastru şi-n aer e roşu” –
Roşu), explorează mereu „altă vedere de spaţiu şi
timp”, găsind ziua de ieri „mutată în ziua de azi şi
mîine”, căutînd scufundarea într-o altă dimensiune,
într-o marcată detentă metafizică a poemelor: veşni-
cia, neantul, fuga timpului, mărturia mistică a
Creatorului, nimicul şi trecutul din oglinzile înşelă-
toare, cerul mut, departele de dincolo, uşa care nu are
ieşire, dar care permite căderea „într-o altă cu -
noaştere”, în sfîrşit, întrebările neliniştitoare și căuta-
rea lui Dumnezeu care „e-n locul unde nu se vede
nimic”, la originea cuvinte lor prin Cuvînt:
„Dumnezeu e mai vechi decît timpul,/ Dumnezeu e în

nori risipit în albastru,/ ascuns în fiinţe şi nefiinţe/ e
aici,/ e acolo şi nicăieri,/ e în bezna din ochi,/ e în aer
atunci cînd respir/ sub copacul mirat că exist./
Dumnezeu e-n cuvintele limbii materne,/ cuvinte pre-
lungi aflate sub gene,/ cuvinte de frunze,/ cuvinte cu
dinţi,/ de înaltă trezire,/ de gheaţă şi frig./ cuvinte în
care te chem şi m-alinţi,/ Dumnezeu e-n cuvînt”
(Cuvîntul). 

Decorul poeziei din Emoții desculțe e unul apoca-
liptic, pe alocuri, în secvenţe expresioniste („stra da
cernită fără oameni,/ ferestre împodobite cu lumini,/
tăcere de plumb pe asfalt./ e noapte, pereţii dispar” –
Strada cernită); „copaci fără frunze,/ glezne străine,/
geometrie spălată de spaţiu,/ ră ceală pe clanţa uşii,/
răceală în prag,/ cuvinte răsturnate şi bătrîne” –
Copaci fără frunze), într-un presentiment de smoală
şi sub un cer vînăt, cu morţi arşi în spitale, într-o
„linişte de uraniu” şi într-o dezlănţuire, de la nord la
sud, a morţii fără hotare: în tr-un „sezon fără îngeri”,
cînd lucrurile se adună şi se resping haotic în toamna
„năucă și gri”, care dezintegrează totul într-o at -
mosferă de sfîrşit de lume: „femeie aruncată în colb
de cuvinte/ vîntul mestecă frunze/ femeia plînge/
cuvinte patogene cad încleştate violînd încăperea/ se-
ntunecă cerul/ mîini desperecheate smulg imagini din
stelele oarbe/ spaima atîrnă-n cuvinte/ femeia tace şi
plînge/ luna-şi întinde umbrele-n tăcere/ femeia îşi
strînge genun chii la gură/ un hău neadormit înghite
somnul/ niciun sfînt nu apa re/ niciun înger/
Dumnezeu e acolo şi doarme/ ceasul treaz se prelin-
ge-n noaptea ce stă/ şi nu pleacă/ femeia plînge şi
cerul se înnegreşte/ cuvinte neplecate dezintegrează
trupul/ înşirînd pe obraz arbori de morminte/ un greu
apăsător cade pe umeri/ şi un mi ros sărat de gînduri
răsfoite/ se plimbă-n noaptea care nu mai pleacă/
femeia plînge cu lacrimi/ şi vîntul mestecă frunze”
(Colb de cuvinte).

Poemele din Emoţii desculţe sînt des pre o fiinţă,
suspendată între „zero şi unu”, în neant, năruită în tr-
un „exil sub mască”, cenzurată de virus. Oana
Frenţescu este una dintre revelaţiile poeziei din stric-
ta noastră actualitate literară.

5050 CONVORBIRI  LITERARE



Aprilie 19011

Duminică 1 / 14 aprilie 1901, Paștile noastre. Cer
pretutindeni senin, cel mai strălucitor soare. Mă scol la
61/2, mă-mbrac și mă duc după ceva garoafe roșii, cri-
zanteme galbene și anemone albe (toate împreună 45
creițari) pentru cele 2 mici vaze ale Anicuței de pe
masa de scris; mai cumpăr din hală de la Pius Kuben,
excelenul brutar-franzelar al Abbaziei, 2 pâine cu
lapte2 cu stafide – chip de Paști cu veselie! Dar e foarte
frig afară, așa încât ieșim cu haine de iarnă și, la întoar-
cere, găsim foc făcut în amândouă sobele. 

Luni, 2 / 15 aprilie. Cer acoperit, dar fără vânt. De
la 10¾ (termometrul +11 R) până la 1, frumoasă plim-
bare pe tot faleza de sud3, înapoi. – Azi dimineață au
plecat domnișoarele Gerschlager senior și Modesta
Mayer, deseară pleacă și cele 2 boeme; rămânem
numai noi doi, o domnișoară Gerschlager junior și mai
vine o rusoaică Islavine, sora unui consul de la Roma.

Marți 3 / 16 aprilie. Sculat la 5 ore. Plouă, fulgeră,
vânt, scirocco; de aia se simțea ieri seară Anicuța
slabă. Ceai, pațiență, scriu. Aseară la masă (am rămas
6 cu cei doi Lendke cu tot) a fost în adevăr pentru
prima oară rusoaica, o domnișoară Islavine de vro 30
sau 35 de ani, sora consulului rus de la Roma. 

„D-Sale d-lui Ministru de finanțe.
D-le Ministru,
Deși de la 1 aprilie a.c. am fost regulat la pensie,

însă în urma unei adrese a d-lui Ministru al
Instrucțiunii publice, căreia mă cred dator a mă confor-
ma, am onoarea a Vă declara, că, până la altă
dispoziție, optez pentru funcționarea de profesor la
Universitatea din București.

Primiți, Vă rog, Domnule Ministru, încredințarea
înaltei mele stime. 

Abbazia, Villa Allora, 
3 Aprilie 1901

T. Maiorescu”
De Paști, am primit azi în Abbazia două depeși de

felicitări și o scrisoare, depeșile de la Duiliu
Zamfirescu din Roma și de la preotul Nicolaescu din
Drăgășani, iar scrisoarea de la superioara Institutului
catolic Sfânta Maria din București, Candida Stein, tus-
trei în adevăr credincioși mie. 

Pe la 4, a încetat ploaia și vântul, am făcut
obișnuita noastră plimbare la faleza de sud4 până la
noua vilă a doctorului Glax, cu frumoasa privire. Ceva
vânt cald, marea agitată, valuri5. La întoarcere, 6¼, a
reînceput ploaia, din nou spre sară fulgere, furtună. –
Noi după cină jos tiotika cu Lendekii și domnișoara
Gerschlager. La 10¼ în pat, Anicuța cu ceva „opresiu-
ne” – sciricco!

Miercuri 4 / 17 aprilie. Sculat la 6¼ – soare splen-
did, cer pretutindeni senin, dar trebuie să fi plouat toată
noaptea: terasa și masa de pe terasă încă pline de apă.
Iar munții, deasupra și între Castua și Fiume, străluci-
tori de zăpadă proaspătă!

Suntem de 3 săptămâni aici, și nu m-a apucat încă
dorul de lucru. Asta nu mi s-a mai întâmplat. Dovadă,
câtă trebuință aveam de acest repaos de vacanță.
(Întâlnit ieri la faleza de sud6 pe prezidentul Curții de
Apel Craiova Leonțeanu și pe inginer Teișanu.)

Primit azi 3 scrisori deodată, toate de o lipsă de spi-
rit deprimantă, de la Emilia, de la Marie Negruzzi
(lungă, cu istoria concedierii servitorului Petre) și de la
Zoe Linche – fraze apăsătoare. Juca nu vine cu curtea
la Abbazia, ci a primit de la rege și regină 800 franci ca
să meargă la Paris la Ella. 

La 3½, cu vaporul (pe marea cea mai netedă și mai
lucie) la Lovrana și de acolo, pe șoseaua fără praf pe
jos, acasă. ¼ oră ședere la Ica la o rea cafea cu lapte, 10’
pe o bancă lângă vila Glax și 5’ alta înainte de vila
Schalck.

Vineri 6 / 19 aprilie. Timp frumos, dar destul de
rece. A și nins la Baden lângă Viena, la Koschan etc.
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Dimineața 10½-12¾ plimbare la vârful7 Aurora cu
domnișoara Islavine, de la care am primit notițe scrise
despre Sicilia. Am să trimit mâine următoarea telegra-
mă de ziua regelui, care e tot în București și n-a plecat
spre aici.

Telegramă
General Vartiade
București. Palatul Regal.

Rugăm prezentați Majestății Sale Regelui felicitări-
le noastre respectuoase.

Majoresco.8

Sara Tiotka cu domnișoarele Islavine și Gerschlager,
amândoi Lendecke și noi 2, 4 rubere, schimbând
Anicuța cu Gerschlager, domnul și doamna Lendeke. 

Duminică 8 / 21 aprilie 6 ore dimineața. Tot timp
frumos, dar rece. Ieri, pe la 6 ore p. m., cu tot cu soarele
de peste zi, numai 13 la umbră. Ieri dimineața între 10
și 12½, cu inginerul Teișanu (studii la Zürich) iar la
stânca9 Elisabet și vârful10 Aurora. El gentil ca aparență
fizică, dar prostuț. Spunea că, lucrând la drumul
Câineni, visa de frumusețea locurilor și trezindu-se,
plângea de emoția frumuseții!

Ieri sară, telegramă de răspuns de la rege prin gene-
ralul Vartinic. 

Tot ieri venit P.P. Negulescu (de la Ospedaletti –
Venezia) aici, la Villa Alloro, pe vro 8 zile. E slab, cu
câte 2 dungi la colțurile buzelor, acum – după cetirea
multor cărți chimice și filozofice – aproape vegetarian.
Tot cu teorii aparte, marotte. Devine alienat și de aia
prea umblă după mine. 

Mie11 îmi iese la obrazul drept sus al 3-lea buboi
(„rotund”12), de abia s-a închis cel de la ceafa dreaptă și
dispare cel de la josul obrazului drept. Iarna n-am avut
buboaie, dar acum, primăvara, reîncep ca în anul trecut,
îndată după încetarea fumatului (din cauza asta13? Sau
numai după asta14?).

Marți 10 / 23 aprilie. Soare splendid, în sfârșit,
începe a fi cald, dar sara – la apusul soarelui – foarte
răcoare. Azi e aniversara căsătoriei de 50 de ani a mare-
lui duce de Luxemburg (nunta de aur); regele nostru tot
n-a venit. Noi ne vom înscrie în registrul de la Villa
Amalia.

Ieri 2¼-7¼ cu domnișoarele Islavine și Gerschlager
(și cu Negulescu pe capră) la Moschienizze, pe scoco-
teala mea, firește. Foarte bine, cald, sugestiv de frumos
micul sin limpede de la Medvea, apoi Draga.

Sara, Negulescu explicări grafologice din câteva
rânduri ale domnișoarei Gerschlager, ca alaltăieri ale
domnișoarei Islavine. El debitând „blagele” nesigure cu
o seriozitate imperturbabilă; mare efect asupra doamnei
Lendeke. E smintit, maniac, mănâncă într-una salată cu
zeamă de lămâie și zahăr, portocale; face exerciții de
gimnastică cu mers pe loc15, care zice că e mai bună
decât plimbarea, doarme cu ferestre deschise, deschide
fereastra și seara cu noi la sufragerie etc. Maniac, supt
la față, și încântat de mania lui! Dar inteligent și conve-
nabil.

Seara, pe terasa balconului nostru, toți oaspeții din
Villa Alloro (și un medic locotenent colonel16 dr Laska
din Stanislau cu nevasta și apoi o fată măritată cu un
ofițer în garnizoană la Pesta) pentru a vedea trecerea în
trăsură a perechei jubiliare spre Volosca și apoi întoar-
cere pe un vapor cu un proiector electric, însoțit de 2
vapoare iluminate cu lampioane, de la Volosca spre
Lovrana (prea târziu seara) la Abbazia. Slab, prea întu-
necos, prea încet, prea târziu, prea liniștit – nicio muzi-
că pe vreun vaporaș. 

Miercuri 11 / 24 aprilie. Sculat la 6¼. Timp frumos.
De regulă, nu-mi mai fac ceai și când mă scol de
dimineață. Dacă nu mai fumez!

Vineri 13 / 26 aprilie. La 11 a. m. sosit regele cu
iahtul guvernatorului Szapary din Fiume la mola din
portul Abbazia. Noi, cu P. Negulescu, pe mola, Anicuța
cu tradiționalul buchet de flori. Regele și regina (deose-
bit de amabili cu noi) sunt însoțiți numai de doamna
Olga Mavrogheni, colonelul Priboianu, comandant N.
Graçoski și Edgar Dall’Orso. Mâine va veni și Lecomte
du Nouy (aparte, ca și în anul trecut, la Hôtel
Stephanie).

Tot azi, vineri, noi doi la 3 cu vaporul la Fiume,
unde sosit la 3 45’. Cer acoperit și ceva vânt, dar la
Fiume „apăsător de cald”17, Anicuța cumpărat mănuși
la Machiella, sous-bras18 la Prohazka, apoi pe jos, la
început pe șosea, apoi pe bune cărări scurtătoare, sus la
Tersato în ¾ ore, văzut biserica cu multele Ex-voto de
la Marinari, castelul numai pe din afară, apoi de acolo,
pe râu, drum pietros și apoi pe o parte din cele 400 trep-
te ale „drumului crucii”19 în ½ oră jos la Fiumara, luat
cafea la port Café Schenk, și la 6 iar pe vapor înapoi
spre Abbazia, unde – pe cel mai splendid apus de soare
– sosit la 6, 40’; în același moment, pe molo, se cobo-
râse regele cu regina de la o excursie cu vaporul din
Lovrana; regina pe molo dusă în cărucioară. Regele ne-
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a invitat să-i însoțim prin parc până la Angiolina lor –
ostensibilă amabilitate, ca să se simtă diferența de acum
1 an, când îmi arăta supărarea pentru discursul meu
contra împrumutului Kalinderu à propos de Hallier. 

Sâmbătă 14 / 27 aprilie. Cu domnișoara Islavine și
Negulescu (în socoteala mea) pe vapor la Lovrana,
acolo ceaiuri cu chec rotund20 și Negulescu portocale,
pe jos la Ica, cu barca înapoi – pe minunat apus de
soare și mare firește liniștită. – Seara, tiotka.

Duminică 15 / 28 aprilie. Sculat la 5½, fără ceai.
Cer acoperit, plouă, dar nu e frig. Am scris cele 2 pagini
precedente, am cetit din „Epoca” slabul articol al lui P.
Missir, excelentul al lui M. Seulescu și, spiritualul și
adâncul lui Jean Miclescu și acum am să scriu inten-
dentului Ionescu la Universitatea București ca să
țintuiască în Aula următorul afipt:

Examenul anual
din Istoria filosofiei contimporane (franceze). Se

aduce din nou la cunoștință că tezele scrise pentru acest
examen pe actualul an școlar trebuiesc depuse la secre-
tariat cel mai târziu până la 5 iunie. Ele vor fi cetite și,
împreună cu notele obișnuite, înapoiate la secretariat
până la 20 iunie

miercuri 18 aprilie 1901
T. Maiorescu

La 8 ore dimineață, ne-a venit invitare tipărită în
franțuzește și semnată de „aghiotantul de serviciu,
locțiitor de comandant21 N. Graçoski” să dejunăm la ora
1 cu regele și regina. – Eram numai noi la masă și mica
curte cu Lecomte du Nouy, la dreapta regelui Anicuța, la
stânga regelui regina, la stânga reginei eu, la stânga mea
(în colțul mesei, partea îngustă doamna Mavrogheni, vis
à vis de rege colonelul Priboianu, la dreapta lui
Dall’Orso, la stânga lui Graçoski, la stânga acestuia (în
celălalt colț îngust al mesei) Lecomte. Regele apoi 1 oră
politică cu mine (fără vreo valoare), că-i pare rău că n-
am fost ales, că ministrul Haret i-a spus că a votat pentru
mine (a mințit), că nu crede că se va împăca vreodată
Take Ionescu cu noi, că Take Ionescu i-a declarat-o
regelui, zicându-i totodată că ei au „armata” pentru ei
(adică „ei”, conservatorii vechi). Regele mi-a zis că
Take Ionescu va încerca agitare pe uliță, a și început cu
pensionarii. Eu am răspuns că nu cred în vreun rezultat
serios al acestei agitări Take Ionesciene. Era mai șiret
din parte-mi să speriu și eu pe rege; dar eu nu fac

șiretenii și tertipuri diplomatice în politică.
De altminteri, regele ostensibil mai amabil și mai

intim cu noi amândoi decât oricând. – 
Între 4½ – 6½ la café Lokey și la plimbare (pavilio-

nul nou la Lapovitza) cu P. Negulescu, care a plecat cu
vaporul de la ora 7 sara la Fiume, pentru a continua
mâine spre Ploiești. 

Note:
1. Continuare din Caietul intitulat: Jurnal No. 22 (14

August 1900 – 31 Decemvrie 1902).
2. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul continuă

în limba română.
3. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul continuă

în limba română.
4. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul continuă

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

română.
6. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul continuă

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

română.
8. Telegramă în limba franceză. Textul continuă în limba

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

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

română.
11. Rând însemnat marginal cu două linii. 
12. Cuvânt în limba franceză. Textul continuă în limba

română.
13. Ultimele trei cuvinte în limba latină. Textul continuă în

limba română.
14 Ultimele două cuvinte în limba latină. Textul continuă

în limba română.
15. Ultimele șapte cuvinte în limba germană. Textul conti-

nuă în limba română. 
16. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul conti-

nuă în limba română. 
17. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul conti-

nuă în limba română.
18. Piesă de îmbrăcăminte ce se găsește sub axilă pentru a

feri îmbrăcămintea de transpirație.
19. Ultimele două cuvinte în limba germană. Textul conti-

nuă în limba română.
20. Ultimele două cuvinte în limba germană. Textul conti-

nuă în limba română.
21. Ultimele șase cuvinte în limba franceză. Textul conti-

nuă în limba română.

Ana-Maria Dascălu, Bogdan Mihai Dascălu: Titu
Maiorescu, Jurnal, vol. IV. Ediție critică coordonată de
Bogdan Mihai Dascălu. Text stabilit, traducere, note, glosar

şi indici de Ana-Maria Dascălu şi Bogdan Mihai Dascălu.
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După cum demonstram în episoadele trecute

pe calea documentelor, se va lua poziție pentru

apărarea staturii intelectuale a lui Mihail

Sadoveanu căruia i se aduseseră acuzații grave

(mai cu seamă din partea unei anume părți a spec-

trului politic). Se va ridica un adevărat zid de

apărare format din intelectuali de faimă ai

României, impresionant prin numărul conținut și

valoarea semnăturilor pro Sadoveanu, ale

personalităților culturale, științifice sau universi-

tare, întrunite în Proteste ale intelectualilor

publicate în mai multe rânduri de presa vremii.

În documentele de față sunt prezente aceste

aspecte: un nou eșalon de semnături pro

Sadoveanu, prezent în presa vremii, va apăra în

continuarea apărării lui Sadoveanu, a reputației

marelui scriitor, cu un punct de vedere comun,

sub titlul deja PROTESTUL INTELECTUALI-

LOR (ADEZIUNI NOI), avînd de data aceasta

semnături ale unor academicieni, mari profesori

și savanți, personalități de anvergură

internațională, personalități din învățămîntul preuniver-

sitar (impresionant este numărul de douazeci și cinci de

institutori care semnează nominal, într-un protest de sine

stătător, sub egida Cercului Cultural „Ion Creangă” de pe

lîngă Școala Primară mixtă nr. 4 „Vasile Alecsandri” din

Iași). Semnăturile sunt adevărate amprente ale unui

spațiu cultural de valoare.

* * *

„Cititorii noștri au luat desigur cu satisfacție

cunoștință de răspunsul pe care l-a dat d. Mihail

Sadoveanu d-lui Brătescu-Voinești, precum și de protes-

tul acelor intelectuali care în aceste vremuri de interesare

și lașitate s-au ridicat pentru a împiedica adevăratul asa-

sinat moral pus la cale contra directorului nostru.

Ei au salvat astfel reputația țării noastre. Căci ar fi

fost întristător ca o campanie odioasă determinată numai

și numai de invidia concurenței și care se îndreaptă con-

tra unuia dintre cei mai mari scriitori în viață să fi rămas

fără a provoca o reacțiune la acei oameni de bună

credință și de bun simț cari își dau seama și de preceden-

tul primejdios ce s-ar crea astfel și de catastrofa morală

ce ar însemna acest precedent.

Cît este de ticăloasă campania ce se duce contra d-lui

Sadoveanu, poate înțelege oricine dacă se gîndește

numai la strania, dar nu inexplicabila contradicție, că

tocmai cei care fac parade de naționalism, tocmai aceia

care pretind că li se încredințează propaganda în străină-

tate nu-și fac nici cel mai mic scrupul din a prezenta pe

scriitorul tipic, reprezentativ al poporului român, ca pe

un om atît de imoral, încît ar fi în fiecare clipă gata să se

vîndă, să-și vîndă sufletul și cele mai profunde convin-

geri ale sale.

Credem că o propagandă mai negativă pentru țara

noastră, o acțiune mai sîngeroasă contra ei și a bunului ei

renume, nici cel mai înverșunat dușman al ei ar fi putut

imagina. Și mai credem că ideea de a face o asemenea

campanie nu a putut încolți decît în mintea unor oameni

care se știu ei înșiși gata să facă ceea ce impută, în mod

calomnios, lui Mihail Sadoveanu și cărora nici pe depar-

te nu le trece prin gînd că există și bărbați care pentru o

convingere, pentru ideile lor, pentru dragostea ce poartă

adevărului și libertății sunt gata să sacrifice nu numai

liniștea și tabietul lor, dar să riște chiar siguranța persoa-

nei lor și cel mai sublim bun: reputația lor care, agonisită

cu trudă, știu că o dau pradă hienelor care nu cunosc nici

omenie nici dreptate, nici altă lege decît cea a ambiției

lor.

De aceea, în înverșunarea lor ei se și demască. Ce vor

ei este să scape de concurența ce le stă în cale și căreia

cred cu drept cuvînt că Mihail Sadoveanu i-a adus un

aport considerabil în lupta ce duce contra barbariei, în

lupta ce duce contra tendințelor dictatoriale și pentru cel

mai mare bun al civilizației umane, pentru libertățile

democratice.

Dar ar fi pentru România o rușine tot atît de mare ca

și campania calomnioasă ce se duce contra marelui scrii-
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tor Mihail Sadoveanu, dacă în ogorul intelectualității și

politicii românești, s-ar instala ca singuri stăpîni

reprezentanții celui mai odios huliganism, ridicolii

aspiranți la dictatură, fățarnicii, talerele cu două fețe,

care beau în taină vin și predică în public apă, apă otră-

vită de urile și patimile lor.

De aceea, dacă nu ar exista aceste tribune ale

democrației ce sunt Adevărul și Dimineața, ele ar trebui

create și de ar putea cineva să le distrugă, ele ar renaște

din cenușă ca pasărea Fenix.

Dar ele există tocmai fiindcă corespund unei

necesități. Ele există atît de temeinic încît tulbură som-

nul adversarilor orbiți de interese egoiste și de acea ură

care arde totul consumînd în cele din urmă pe înșiși

practicanții ei.

Dar va veni și ziua cînd sămînța ce seamănă detrac-

torii democrației va da rodul ei blestemat. Atunci va fi și

ziua răzbunării noastre, ziua cînd aliații de azi ai detrac-

torilor noștri, naivi, inconștienți sau interesați vor întoar-

ce ochii spre instituțiunea ce sunt ziarele noastre și vor

căuta azil sub acoperișul ei contra înverșunării barbare a

unor închipuiți a căror grandomanie au alimentat-o și

cultivat-o. De aceasta suntem atît de siguri ca și de

virtuțile izbăvitoare ale libertăților democratice, al căror

steag îl vom ține desfășurat. Împotriva tuturor urilor și

ostracismelor”.

(articol din 4 IV 1937 semnat DIMINEAȚA)

* * *

PROTESTUL INTELECTUALILOR[II]

ADEZIUNI NOI

După adeziunea la protestul intelectualilor s-au mai

primit următoarele adeziuni la manifestțiile de simpatie

pentru d. Mihail Sadoveanu.

Iași, 2 aprilie 1937

Onor. redacția Adevărul și Dimineața

Luînd cunoștință de inițiativa atît de frumoasă a

intelectualității românești pentru apărare libertății de

gîndire reprezentată prin cel mai mare scriitor al nostru

din momentul de față, vă rog să mă numărați și pe mine

printre semnatarii protestului apărut în DIMINEAȚA cu

data de 1 aprilie a.c.

Cu salutări distinse,

IORGU IORDAN

Profesor universitar 

* * *

Stimate Domnule Director, 

Mă asociez și eu din suflet protestului de curînd

publicat împotriva acelora care defaimă pe Mihail

Sadoveanu, cel mai mare scriitor de azi al neamului

românesc.

Ar fi bine să vadă cît mai mulți nu numai trebuința

de nelipsit a libertății fiecărui cetățean de a-și spune ce

are pe suflet, dar să vadă mai ales că astfel de apărări a

„naționalismului” pornit din imbolduri interesate, sunt

mai curînd compromiteri grave. Naționalismul lui

Sadoveanu nu se poate clinti de pseudonaționalismul

unor oameni ale căror idei s-au orientat în bătaia vîntu-

lui, pentru că scrisul lui Sadoveanu e plămădeala sufle-

tească a generației care a făcut războiul și care-l va admi-

ra ca pe cel mai reprezentativ scriitor de la Eminescu

încoace. Sunt sigur că acei care sunt în stare să judece

altfel, n-au urmărit marea binefacere a scrisului sadove-

nesc sau sunt orbiți de prejudecăți politice sau de alte

interese nemărturisite. Mai sunt sigur că Mihail

Sadoveanu are de partea lui admiratori pe toți intelectua-

lii care speră în victoria spiritului creator asupra întune-

ricului și a barbariei.

Niciodată ațîțarea mulțimii n-a putut duce la judecăți

limpezi și trainice. Iar acei scriitori care se pun în slujba

acestui fel de a judeca vor avea prilejul să se convingă de

vorba bătrînilor: „Cine seamănă vînt culege furtună!”

ROMULUS DEMETRESCU1

Cluj, 1 aprilie 1937

Profesor la Seminarul Pedagogic Universitar din Cluj

* * *

Din partea d-lui S.Stoilov2, profesor universitar din

Cernăuți, membru corespondent al Academiei Române

primim următoarea telegramă: Rog primiți adeziunea

mea la manifestul publicat de ziarele Adevărul și

Dimineața.

S.STOILOV

* * *

Iași 31 martie 1937

Stimate domnule Sadoveanu,

Văzînd campania ce se duce împotriva dvs. ne-am

gîndit că, oricît de rece v-ar lăsa atacurile nechibzuiților,

cîteva cuvinte de îmbărbătare v-ar fi necesare.

Vă trimitem alăturat un protest – manifestare sponta-

nă – al Cercului cultural din Tătărași – Iași ca o sfruntare

împotriva naivilor a căror inimă n-a vibrat niviodată

citind lucrările dvs.

Primiți stima mea nețărmurită, 

P. DIMITRIU

Președintele Cercului Cultural

* * *

Dăm mai jos și protestul Cercului cultural „Ion

Creangă” de pe lîngă Școala Primară Mixtă nr.4 „Vasile

Alecsandri”, cart. Salhana – Iași:
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Subsemnații institutori și institutoare, membri ai

Cercului cultural „Ion Creangă” din municipiul Iași, în

ședința noastră comentînd romanul Frații Jderi și toto-

dată sesizîndu-ne de atacurile care se produc împotriva

dvs. în mod nedrept, dezaprobăm pe toți detractorii ope-

relor dvs. literare, în lumina cărora o generație întreagă

s-a însuflețit de cald patriotism.

Bănuim că daca acești defăimători ar cunoaște fon-

dul scrierilor dvs., acele vieți romanțate ale eroilor ano-

nimi din gloriosul nostru trecut, ar fi alături de admirato-

rii ce-i aveți în marea masă a poporului românesc.

Protestul este semnat de institutorii: Petru Dimitriu3,

Maria V. Ulmeanu, A. Manole, Ana Gaman, Maria

Diaconescu, Mihai Zosin, Maria Dimitriu, Olga

Popovici, Maria Breviman, Ortansa Doroftei, Ion

Obreja, Ion Tănase, Aurel Hotnog, Maria Hotnog,

Natalia Rolea, Constantin Rolea, V. Matcovici, Gh.

Palitaru, Neculai Arhip, Nec. Lozbă, Nec. Moisei și

Eugenia Răducănescu.

* * *

Ader la protestul împotriva canibalilor care vor să

distrugă pe Mihail Sadoveanu.

Dr. P.P. Stănescu

Șef de lucrări la Facultatea de științe din București

* * *

D.C. Motăș4, profesor la universitatea din Iași ne

scrie:

Sunt de cîteva zile aici și văd că a apărut „Protestul

intelectualilor”. N-am putință să-l iscălesc. Vă rog deci

să mă treceți și pe mine alături de cei care au aderat.

Cu cele mai cordiale sentimente,

C. MOTĂȘ

(proteste împotriva defăimării lui M. Sadoveanu și

adeziuni pro în ziarul Dimineața din 5 IV 1937)

* * *

O ACUZAȚIE IDIOATĂ

Adevărul de ieri scrie:

„O gazetă de dimineață relatează în mod fantezist

despre un incident pe care l-ar fi avut directorul nostru

politic din Turtucaia. Acest incident care nu are nimic

comun cu motivele invocate de renumita foaie, s-a petre-

cut acum cîteva săptămîni și nu cum afirmă ea.

Dar dacă avem în vedere ce și cum relatează ziarul de

dimineață faptele, două constatări se impun:

1) că ar fi fost vorba de un abuz de putere care ar

reclama cele mai severe sancțiuni și ar trebui să provoace

indignarea tuturor oamenilor care n-au primit încă ulti-

mul rest de conștiință cetățenească;

2) că foaia de dimineață face cea mai dezastruoasă

propagandă împotriva reputației țării românești când

numește pe M. Sadoveanu vîndut evreilor.

D. Sadoveanu este și rămîne cel mai mare și cel mai

românesc scriitor modern și este cunoscut ca atare pretu-

tindeni unde se poartă un interes culturii românești.

Or, ce să creadă despre România și despre poporul

românesc dacă acești oameni și niște gazete care și-au

acordat singuri monopolul naționalismului, afirmă că un

Sadoveanu a putut să se vîndă.

Nu importă că o asemenea acuzare idioată se con-

damnă de la sine! Și nu importă că opera lui Sadoveanu

din care se degajă puritatea și noblețea caracterului său,

va trăi cînd despre detractorii săi nu va fi rămas nici

urmă de pomenire...

Ticăloșia acuzării rămîne ticăloșie și ea arată la ce

grad de perversiune sufletească poate duce ura și patima

politică și....nu numai politică”.

(articol nesemnat în ziarul Dimineața din

14.VIII.1937)

Note:
1 – ROMULUS DEMETRESCU (n. 1892-d.1972).

Critic și istoric literar. A fost profesor în învățămîntul preu-
niversitar la Ploiești și la Cluj, asistent la Catedra de
Psihologie din Cluj (din 1923) și la Seminarul Pedagogic al
Universității din Cluj (din 1930), apoi profesor la Liceul
„Spiru Haret” din București (din 1940). A predat cursuri de
logică, a redactat manuale pentru școlile secundare cu alura
savantă de nivelul studenților sau personalului didactic.
Personalitate de mare cultură în toate domeniile. Activitate
publicistică susținută, cronici literare de rafinament intelec-
tual, 

2 – SIMION STOILOW (STOILOV) (n. 1887-d.1961).
Matematician, fondatorul școlii românești de analiză com-
plexă, autor a peste o sută de publicații. A fost profesor la
Universitatea din București și membru al Academiei
Române. 

Activ politic în perioada 1946-1948 va fi ambasador al
României în Franța. In 1946 face parte din delegația
Română condusă de Gheorghe Tătărăscu la Tratatele de
Pace de la Paris. În 1928 va fi decorat cu Legiunea de
Onoare, iar în 1954 cu Premiul de Stat clasa I. 

3. A nu se confunda cu scriitorul PETRU DUMITRIU
4. CONSTANTIN MOTĂȘ (n. 1891 – d.1980). Zoolog,

biolog, ecolog și hidrobiolog. Membru titular al Academiei
Române. A pus bazele freatobiologiei împreună cu P.A.
Chappuis și Stanko Karaman. Studii la Universitățile din
Basel și Grenoble. A fost conferențiar și profesor la
Facultatea de Agronomie a Universității din Iași (1930
1936). Membru al Societății de Zoologie din Franța (1966)
și al Muzeului de istorie naturală din Franța (1972).
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N-aș fi bănuit vreodată că un „banal” interes
documentar pentru alte vremuri poate deveni sin-
cron cu griji și suferințe ce au, iată, și regim de
contemporaneitate. Deocamdată, când pregătesc
aceste rânduri spre a le trimite redacției, există
doar izbăvitoarea speranță că, asemenea
efemerității unui episod publicistic, și ceea ce
trăim acum, în terifiantul început de Mărțișor, va
fi cât mai „de mult” depășit la început de Prier.
Firește, nu și uitat – măcar de data aceasta!...

*
În urmă cu puțin peste o sută de ani, parte din

grozăviile ce păreau irepetabile (precum, mai târ-
ziu, și ororile celui de Al Doilea Război Mondial),
erau consemnate și în documente precum cele
câteva file de interogatoriu luat unui martor-beli-
gerant sârb, aflate în colecțiile Bibliotecii
Academiei Române:

Marele Quartier General / Secția I
Biuroul Informațiunilor

INTEROGATORUL 
SUBLOCOTENENTULUI SERDICI
Declarațiunile Sublocotenentului Serdici din

Regimentul 70 K.u.K.1 (Divizia 73-a austriacă),
de origine sârb, care în ziua de 30 aprilie [1918] a
trecut în liniile ruse, împreună cu încă 2 ofițeri și
15 oameni.

CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA
TRAIULUI ÎN TERITORIUL OCUPAT DE
INAMIC

Oltenia și Muntenia sunt guvernate de către o
Comisiune compusă din reprezentanții țărilor

inamice, sub conducerea reprezentantului
Germaniei, a cărui autoritate este foarte mult
simțită.

Cursul bancnotelor românești a fost interzis și
autoritățile germane au dat ordin pentru strângerea
tuturor hârtiilor cari se găsesc în circulație. În
schimb, ei au emis o nouă hârtie (de 0.25-100 lei),
obligatorie; chiar plata soldelor ofițerilor germani
și austriaci se face cu aceste hârtii.

Populația română nu se poate deplasa de la o
localitate la alta, decât cu aprobarea
Comandamentului garnizoanei respective (Orts
Kommandantur2), care de altfel se dă cu foarte
multă greutate.

Deși căile ferate din întreg teritoriul sunt în
circulație (cu începere de la 1 februarie s-a pus în
circulație și linia Ploiești-Brașov, singura care
rămăsese încă neutilizată până la această dată),
totuși trenuri de călători pentru populația româ-
nească nu sunt: există însă trenuri de călători
(Personnen zug3) în toate direcțiile (câte unu sau
două pe zi), dar cari nu sunt utilizate decât de către
militari. Se acordă însă și permisiuni speciale și
pentru civili (prieteni și prietene de ale ofițerilor
germani și, în general, evreilor).

În general, populațiunea românească are o ati-
tudine foarte rezervată și demnă față de
autoritățile și militarii armatelor ocupante. Sunt
însă și din aceia (și în special ne-români) care nu
se sfiesc a striga în gura mare simpatia lor pentru
germani, pe care îi sărbătoresc în mod zgomotos
ori de câte ori au ocaziune, Unii din ei merg chiar
atât de departe, încât pe străzi insultă și batjocu-
resc pe acei cari lor li se pare că se țin prea
rezervați și că arată sentimente prea românești.

Serdici a avut ocazia, pe la 20 aprilie, să asiste
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în București (prin dreptul Universităței) la urmă-
toarea scenă: un grup de prizonieri englezi
(indieni) lucrau la repararea drumului; subofițerul
german care supraveghea a început la un moment
dat să lovească cu patul armei pe subofițerul
englez care conducea echipa de prizonieri, spăr-
gându-i capul și umplându-l se sânge. Unii din tre-
cători (români) exprimându-și indignarea, au înce-
put să fie insultați de alții (ne-români germanofili)
care au început să le arunce vorbe de acestea: că
„să bage mai bine de seamă, să nu pățească și ei
așa”; că „n-o să mai vedeți voi niciodată armată
românească pe străzile Bucureștiului”...

Pâinea se vinde în diferite puncte ale orașului
și costă 0,80 bani o pâine albă de 750-1000 grame.
Carne se dă numai de 2-3 ori pe săptămână și
aceasta în cantități insuficiente pentru toată
populația. Mai bine se mănâncă însă la restauran-
tele mărginașe ale orașului (la mahalale), unde
populația și-a putut păstra păsările și vitele. În
satele dimprejurul Bucureștiului se mai găsesc
încă păsări și vite. De altfel, în principiu, germanii
au mai lăsat, prin cea mai mare parte a satelor,
vitele și păsările ca un fel de rezervă, o ultimă
resursă. Natural că aceasta [e situația] numai în
părți unde nu se găsește armată, căci în imediata
apropiere a frontului satele au fost complet jefui-
te.

Pe o adâncime de 15-20 km, înapoia imediată
a frontului, mizeria și lipsa de alimente este atât de
mare, că mare parte din populație a murit de
foame. Astfel, în satul Jariștea (nord-vest
Focșani), unde Serdici a stat cu rezerva [armatei]
în lunile februarie și martie, zilnic mureau câte 6-
10 persoane de inaniție (de foame). Administrația
locală nu dă locuitorilor decât câte 2 pumni de
mălai [mei] sau porumb de cap de om pe zi (și
aceasta nu întotdeauna).

În satele însă din depărtarea frontului lipsa este
mai mică; în Oltenia el crede că nu se simte mai
deloc, așa că dacă locuitorii din apropierea frontu-
lui ar fi putut să părăsească localitățile, poate nu ar
fi îndurat atâtea mizerii. Germanii însă nu dau
voie locuitorilor să plece, după cât se pare, din trei
motive: a). frica de spionaj; b). pentru a-i putea
întrebuința la lucrări; c). pentru a-i extermina „lan-

gsam aber sicher” [încet dar sigur], după cum se
exprima ocazional un feldwebel [sergent] prusac
din Regimentul 10 Vânători (Corpul Alpin).

[…] În magazine, în genere, se mai găsesc încă
multe lucruri (încălțămintea este mai ieftină decât
în Austria). În București magazinele cu firme ger-
mane au rămas intacte; cele însă cu firme france-
ze, engleze (Au Bon Gout, Universelle etc.) au fost
complet devastate.

Pentru ofițeri și militari, în general, se găsesc
restaurante speciale, unde se mănâncă destul de
bine. […]

În cursul iernei, populațiunea a avut mult de
suferit și din punctul de vedere al stărei sanitare.
Aproape în întreaga țară a bântuit tifosul exante-
matic, care, după cât știe el, a fost foarte violent la
Focșani și a făcut adevărate ravagii la Râmnicul
Sărat (acest oraș a suferit, de altfel, și de pe urma
bombardamentelor artileriei în luptele din noiem-
brie). [...]

MORALUL OFIȚERILOR ȘI TRUPEI LA
INAMIC. În întreg corpul ofițeresc, atât la
unitățile germane,cât și mai ales la cele austro-
ungare, se observă o mare demoralizare, care con-
trastă mult cu spiritul de care erau însuflețiți în
anii precedenți.

Ofițerii austriaci din divizia lui Serdici (a 73-
a), chiar și căpitanii și maiorii unguri și austriaci,
în convorbirile intime pe cari le aveau nu se sfiau
să-și manifeste demoralizarea lor și să privească
cauza Austro-Ungariei ca pierdută. „Nu înțeleg de
ce mai luptăm acuma, când se vede limpede că nu
mai putem înlătura dezastrul” spunea într-o seară
maiorul Kraus, comandantul Batalionului III din
Reg. 55 K.u.K. și toți ceilalți ofițeri îl aprobau.

Numai de la izbucnirea revoluției rusești a
început să le mai vie inima la loc și să nutrească o
nouă speranță. La începutul revoluției mai ales, au
avut o clipă iluzia succesului. Erau convinși că
Rusia va încheia pace separată, după care
Germania va lichida ușor cu Franța și Anglia.
Acum, văzând că timpul trece și pacea tot nu vine,
au început iar să se îndoiască și moralul să le
scadă, dar totuși nu și-au pierdut speranța, mai
ales că de la înaltele comandamente ne vin mereu
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circulare care îi asigură că mai curând sau mai târ-
ziu aceasta tot se va întâmpla.

Efectul produs de revoluția rusă a fost deci
unul favorabil situației Monarhiei Austro-Ungare;
cel puțin deocamdată, în ce privește posibilitatea
unei revoluții în Austro-Ungaria (având exemplul
Rusiei) este absolut exclusă. Poporul acesta, for-
mat din un așa de mare amestec de naționalități,
nu este capabil să primească ideile revoluționare,
mai cu seamă având în vedere supravegherea la
care este supus fiecare individ și pedepsele severe
și imediate ce se aplică pentru cea mai mică
greșeală sau manifestație de individualitate. Mai
degrabă s-ar putea produce așa ceva în Germania;
cam acestea erau părerile ofițerilor austriaci din
Divizia 73-a și cam aceasta pare a fi realitatea,
afirmă Serdici.

Întrucât privește trupa, se găsește într-o stare
de deprimare pe care cu greu și-o poate închipui
cineva care nu a trăit printre ei. Nu numai soldații
de naționalitate româno-sârbo-italiană, dar chiar și
maghiarii, germanii și croații, cari sunt cei mai
buni soldați ai Austro-Ungariei, sunt acum
demoralizați, obosiți de război și abia așteaptă
ocaziunea favorabilă să se poată preda.

Dacă cazurile de dezertare nu se produc într-un
număr așa de mare, cum ar trebui și cum ar vroi ei,
se explică în modul următor:

1). Teama de represalii asupra familiilor celor
ce dezărtează, care în Austro-Ungaria se aplică cu
foarte multă severitate și brutalitate.

2). Teama că la noi ei vor fi peste tot așa de rău
tratați, cum sunt tratați la ei prizonierii noștri, cari
sunt lăsați să moară de foame și sunt supuși la
munci grele.

Toți însă vorbesc „că numai să înceapă o mică
retragere și atunci găsesc ei destul loc prin păduri
și case unde să se ascundă, ca să se predea”.

În ce privește ofițerii germani, nici ei nu au
moralul mai ridicat. Mai ales de la începerea ofen-
sivei [Antantei] pe frontul occidental și al cărui
succes ei îl întrevăd printre rândurile comunicate-
lor ce li se fac, au pierdut toată încrederea în ei; iar
cei cari au început să fie trimiși într-acolo sunt
complet deprimați. Astfel, un ofițer din
Regimentul 1 Vânători (Corpul Alpin), care era

atașat pe lângă Divizia 73 Austriacă, când a primit
ordinul prin care i se făcea cunoscut că să se
înapoieze la unitatea lui, urmând a pleca de pe
fontul acesta (către 11 aprilie), s-a făcut palid și
nici n-a mai căutat să-și ascundă deprimare ce o
simțea la gândul că poate va pleca chiar pe frontul
occidental: „Wir lagen doch sogut hier” [M-am
simțit atât de bine aici], spunea el cu un ton plân-
gător.

Soldații germani își arată și ei demoralizarea
lor la orice ocazie. La micile încercări de atac care
s-au făcut de câteva ori în ultimul timp (ca și în
ultima parte a urmărirei în Muntenia), la cea mai
mică rezistență pe care o întâmpinau, se opreau
imediat, începeau să se îngroape și strigau la
ofițerii lor „Es geht nicht mehr! Artillerie soll
schiessen!” (Nu se mai poate! Să tragă artileria!).
Orice încercare din partea șefilor de a-i duce mai
departe în asemenea cazuri rămânea zadarnică.

Relațiunile între ofițerii și trupa unităților aus-
tro-ungare cu acei ai unităților germane, acolo
unde acestea vin în contact, sunt foarte puțin ami-
cale. Germanii suspectează foarte mult pe aliații
lor și, de aceea, sub masca stabilirei unei legături
mai strânse între unii și alții, germanii au atașat pe
lângă fiecare divizie austriacă câte un ofițer ger-
man care, în realitate, nu face altceva decât servi-
cii de spionaj (ca și la diviziile bulgare). În ultimul
timp, în urma protestărilor austriace, s-a admis și
atașarea ofițerilor austriaci pe lângă diviziile ger-
mane (la Divizia 217 Germană, vecină cu Divizia
73 Austriacă, este atașat sublocot. Petrovici, de
origine sârbă, bun prieten cu Serdici și cari, proba-
bil, la prima ocazie va dezerta; după cum spune
Serdici, el va aduce informațiuni importante, căci
lucrează în sensul acesta – ar fi bine să se prevină
unitățile ruse din sectorul respectiv).

În ultimele luni, relațiunile dintre ei [germani
și austro-ungari] au devenit și mai încordate și
acum nici nu se mai salută între ei. Soldații ger-
mani merg și mai departe – când se adresează unui
ofițer austriac  (sublocot. sau locot.) ei vorbesc
foarte puțin respectuos: „Du Kamerad…” (Tu,
camarade…) este formula cea mai respectuoasă
uzitată, mai ales de prusaci, care arată un mare
dispreț pentru austro-ungari.
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Când ofițerii austriaci soseau la București, în
gară li se dădeau, de către Comandament, niște
instrucțiuni. În acestea, la punctul 1 se prevedea
că: toți ofițerii austro-ungari sunt obligați să pre-
vină [să preîntâmpine] salutul camarazilor lor ger-
mani, turci și bulgari. Această stare de spirit expli-
că și ciocnirile sângeroase care au avut loc în câte-
va rânduri între unii și alții. Astfel, către 15
februarie, un asemenea incident sângeros provo-
cat de un ofițer german, care a pălmuit pe un sol-
dat bosniac, a avut loc la Jariștea. S-a tras focuri
de armă și s-a uzat și de mitraliere. Au fost în total
66 de răniți și 18 morți de ambele părți (germani
și bosniaci).

Acum s-au luat măsuri foarte viguroase și se
caută în toate modurile a se separa unitățile ger-
mane de celelalte, mai ales în cantonament. Se
pare că această stare de nemulțumire de o parte și
de alta este și mai mare între bulgari și germani.

Începând de la 15 aprilie, unitățile din regiunea
Văii Putna trăiesc într-o continuă neliniște,
așteptând din zi în zi ofensiva noastră. Toți ofițerii
au convingerea că față de un eventual atac, linia
lor nu va putea rezista și parte din ei au luat hotă-
rârea să se poată ascunde în pimniți [pivnițe] pe
timpul bombardărei, unde să aștepte înaintarea
trupelor noastre pentru a se preda. Parte din ei vor-
bea că ar fi bine dacă Rusia ar ataca pe la Focșani,
așa ca să le taie lor retragerea (cei de pe râul
Putna) și atunci să se poată preda fără a fi învinuiți
de trădare. Toate aceste amânări produc o enerva-
re și neliniște mare între trupă și ofițerii care zic:
„de-ar începe și de s-ar termina odată cu starea
asta de nesiguranță”.

Informațiunile ce le aveau ei asupra trupelor
noastre par a fi fost foarte confuze. […] Ofițerii
germani din sectorul Găgești [N-E Bârlad] le-au
comunicat chiar că ei au văzut zilnic cum se făceau
înlocuiri [a trupelor ruse] și că într-una din zile au
văzut cum rușii au deschis focul de artilerie asupra
pozițiunilor românești (?). De altfel, zvonuri de
acestea tendențioase se răspândeau cam des printre
trupe (cu știrea Comandamentului). Așa, pe la 5
aprilie au primit niște avizuri prin cari se făcea
cunoscut trupei că pe teritoriul român bântuie
ciuma (aceasta în scop de a opri dezertările).

Încă o cauză a demoralizărei soldaților din
Monarhia Austro-Ungară este și aceea a veștilor
triste pe cari le primesc de la familiile lor din inte-
riorul țărei, unde lipsurile sunt foarte mari. Nici
chiar cei mobilizați și cari fac servicii în țară nu
sunt mai îndestulați decât populația. Așa, pe când
cei de pe front primesc 500 grame pâine pe zi și de
trei ori pe săptămână câte 200 grame carne,
soldații din interiorul țărei, de la depozite, nu au
decât 200 grame pâine pe zi și carne numai o dată
pe săptămână. Din cauza lipsei de hrană, oamenii
se îmbolnăvesc de o boală pe care soldații o
numesc „Hunger Tiphus” (tifosul foamei) și care
se pare că bântuie cu furie în unele ținuturi. În
Bosnia, de exemplu, mortalitatea și mizeria ar fi
mai mare decât în restul țărei; pentru ca soldații să
nu afle despre aceste suferințe, s-au suspendat
orice permisie pentru Bosnia, iar corespondența
este cu stricteță cenzurată. După cum spun soldații
veniți din concediu, boala aceasta ar fi și la Viena.
Se pare că în Ungaria este ceva mai bine –
populația suferă mai puțin de foame.

În rezumat, această stare de demoralizare, care
a crescut și crește mereu, face ca, comandanții din
unități să se gândească cu groază la posibilitatea
unei ofensive din partea noastră; ei își dau seama
că o împingere cât de ușoară pe front ar produce o
debandadă teribilă.

Exprimându-și părerea lui personală asupra
efectului unei eventuale ofensive ruse în momen-
tul de față, Serdici, ca și ceilalți 2 sublocotenenți
sârbi veniți cu el, încheie cele spuse mai sus cu
următoarele cuvinte: „Sunt atât de convins de
enormul succes ce l-ar avea o ofensivă întreprinsă
acum (și aceasta este și părerea intimă a ofițerilor
germani și austriaci), încât m-aș prinde să mă
țineți închis și, de nu va reuși, să mă spânzurați!”.

Note: 
1. K. u. K. – abreviere a expresiei  Kaiserlich und

Königlich (chezăresc și crăiesc, iar în cele din urmă impe-
rial și regal), utilizate spre a numi instituțiile comune ale
dublei monarhii Austro-Ungare, configurate în 1867.

2. Ortskommandatur – Comandamentul local.
3. Personenzug – tren de pasageri/persoane.

*
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Iași, 11 ianuarie 1940
Tanți dragă,
Am primit scrisoarea matale înaintea plecării (am

plecat a doua zi de Crăciun și m-am întors în sara
Bobotezii). De atunci nu mai știui nimic de mata.

Mi-au scris copiii, duduia Marieta și fetele Buțu,
cărora le-am răspuns fără să pun vreo adresă.

Am umblat mult și pe frig: Arad, Brașov, Făgăraș.
N-am pățit nimic (soiul rău...). La București n-am
ajuns. Am întârziat la Brașov până n-am mai avut în
pungă decât exact pentru hamali și vehicule!

Aici, treburi multe și frig cumplit. În odaia mea,
după șapte ore de focuri tătărăști, am izbutit să am... 15
grade!

Știi că m[ada]me Moscu2 e pensionară? Mi-a scris
[i]eri, zăpăcită de bucurie. Îmi spusese de alaltăsară
domnul Zirra, dar eu tot am mai scris Profiriței
Sadoveanu3, să-mi confirme vestea.

O veste rea o cred imediat, dar în fața unei bucurii,
mă tem să nu mă bucur degeaba.

Ce-ai făcut în vacanță? Ce face domnul Cotovu la
Constanța? Mi-e dor de mata și de un ceas de vorbă
liniștită. Scrie-mi.

Te sărut cu dragoste și cu prietenie,

Didi

[Doamnei Sandra Cotovu, Bulevardul Brătianu, nr.
25, București; Otilia Cazimir, Strada Bucșenescu, nr. 4,
Iași].

*
Iași, 30 ianuarie 1940
Tanți dragă,
Nici supărată pe mata nu-s, nici pe la București n-

am mai fost. Poate să vin pe-o zi, săptămâna viitoare de
m-o lăsa viscolul.

Supărată, sunt destul. Prea mă umilește, mă exaspe-
rează și mă dezgustă viața asta, care e a mea. De multe
ori am vrut să-ți scriu. Dar ce să-ți spun? Cred că te-ai
săturat și mata să mă tot auzi lamentându-mă.

Viscol, frig și imensă plictiseală. Nu că n-am ce
face. Dar nu fac nimic cu tragere de inimă. Parcă trag în
plug.

Știi că d[omnul] Lapedatu e bolnav? Acum trebuie
să fie la Cluj. Un ulcer gastric. La vârsta lui...

M[ada]me Moscu cred că-i supărată pe mine. Mi-a
scris să-mi propuie să refacem piesa ei, în colaborare. A
trebuit s-o refuz. Și cu toate că am făcut-o cu menaja-
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Printre scriitorii interbelici, Otilia Cazimir (n. 12 februarie 1894, Cotu Vameș, jud. Neamț – m. 8 iunie 1967, Iași)
s-a impus ca o autentică și prodigioasă autoare a numeroase epistole.

Unele au fost identificate, în biblioteci publice și particulare și în arhive, care au fost restituite în cărți de documente
și mărturii literare, iar altele încă nu au fost cercetate și așteaptă istoricul literar să le descopere și să le integreze operei
poetei Otilia Cazimir.

Relevante sunt și epistolele trimise prozatoarei Sandra Cotovu (1898-1987), una dintre cele mai apropiate prietene ale
Otiliei Cazimir.

Relația epistolară dintre cele două scriitoare se întinde pe câteva decenii, bogate în evenimente de tot felul, iar misivele
lor se constituie în prețioase documente literare, culturale și psihologice.

Există câteva momente, în acest lung dialog epistolar, ce se impun a fi evidențiate: prefața1 lui George Topîrceanu la
una din cărțile Sandrei Cotovu, ajutorul moral și material acordat poetului în timpul șederii la Viena, facilitarea unor cola-
borări ale Sandei Cotovu la revistele Adevărul literar și artistic, precum și la Viața Românească și, desigur, altele.

Epistolele* Otiliei Cazimir conțin o sumă semnificativă de știri, note și informații despre oameni, cărți și reviste ce se
cuvin a fi adnotate cu rigoare și, evident, explicitate cu discernământ.

O parte importantă din literatura epistolară a Otiliei Cazimir a fost uzitată și publicată de istoricul și criticul literar
George Sanda, biograf și monograf al poetei și prozatoarei de la Iași.



mente, mă tem că am supărat-o, și-mi pare rău.
Să nu te superi și mata cumva. Atâta mi-ar mai lipsi!

Și să știi că eu nu pot fi niciodată, și orice ar fi, supărată
pe mata. Sper că tot ne cunoaștem, cât de cât!

Te sărut cu toată prietenia,
Didi

[Doamnei Tanți V. Cotovu, Bulevardul Brătianu, nr.
25, București; Otilia Cazimir, Strada Bucșenescu, nr. 4,
Iași].

*
Iași, 9 februarie 1940
Draga mea,
De data asta, mata ești cea care taci. N-am răbdare

până săptămâna viitoare când (sper) voi fi în București,
și-ți scriu să te-ntreb ce este pe la mata.

Ar trebui să fiu vineri la Academie, la ședința festi-
vă închinată lui Maiorescu. Poate să izbutesc să vin, și-
ți telefonez imediat.

Mi-a scris m[ada]
me Moscu. A avut o criză rea și lungă de reumatism.

Acum i-a trecut. Și Liza e bolnavă.
O gripă care a atins-o undeva și nu se știe unde.

Febra nu cedează și starea generală e proastă.
Am pierdut un prieten care-mi era drag, tovarășul

meu de tren, profesorul Jean Rădulescu. Azi îl înmor-
mântează. Nu-l văzusem de mult, nu mă gândeam
măcar la el. Și acum văd cât îmi lipsește și ce prețioasă
îmi era prietenia aceea delicată, complet lipsită de orice
echivoc.

Mult mi se rupe sufletul în bucățele de-a lungul
vieții ăștia lipsită de lumină și bucurii. Sunt tristă și fără
curaj, cu groaza zilelor care vin.

Mata ce ai? Să nu-mi dai vești rele!
Te sărut cu toată afecțiunea,
Didi

[Doamnei Tanți V. Cotovu, Bulevardul Brătianu, nr.
25, București; Otilia Cazimir, Strada Bucșenescu, nr. 4,
Iași].

*
Iași, 23 februarie 1940
Tanți dragă,
N-am mai venit prin București. Era o oboseală

inutilă, tot n-aveam când să te văd. M-am întors la feri-
cirile mele de aici.

Ce-ai făcut, atunci sara, cu Editura? Așteptam să-mi
spui. Te rog să crezi că mă interesează.

Pe aici a fost viscol cumplit, îndată după întoarcerea

mea. Mi-au ajuns troienele la ferestre. Dar prea e frig,
și nu mai pot răbda.

Scrie-mi. Mâine mă duc la cimitir, cât de puțin.
Te sărut cu drag,
Didi

[P.S.]
Ai văzut-o în București, pe m[ada]me Dussanne? A

fost aici. Mi-a plăcut grozav. Cred că cineva s-ar fi
îndrăgostit un pic de ea!

[Doamnei Tanți V. Cotovu, Bulevardul Brătianu, nr.
25, Etajul VIII, București; Otilia Cazimir, Strada
Bucșenescu, nr. 4, Iași].

*
Iași, 10 august [1941]
Tanți dragă,
Sper că acum ești la București (deși nu-ți doresc să

fii), în înaltul matale post de observație! Nu te-am știut
la Predeal, pentru că nu mi-ai răspuns la carta mea, pe
care ți-am scris-o, mi se pare, de la celălalt domiciliu al
nostru.

Suntem acasă, demult. Nu m-am urnit din Iași.
Acum, la 17, mă duc la Roman. Și poate pe la sfârșitul
lumii să vin și pe-acolo, deși mă înspăimântă greutatea
drumului.

Muți cu fetele îmi scriu din București și mă cheamă.
Aș avea enorm de multă nevoie de-o schimbare de orice
fel, că nu mai pot. Dar, știu eu? Pe ce pot conta acum?

Liza e la Agapia, bolnavă. Ai matale ce fac? Duduia
Silvia, duduia Marieta, copiii, mama, fetele de la
Constanța?

Și m[ada]me Cotovu, și duduia Mărioara, și
d[omnu]l Ovidiu? La toți mă gândesc. Ai mei, așa ș-
așa.

Te sărut afectuos, salutări bune d[omnu]lui
C[otovu]

Didi
[Doamnei Sandra Cotovu, Bulevardul Brătianu, nr.

25, București; Otilia Cazimir, Strada Bucșenescu, nr. 4,
Iași].

*
[Jimbolia], 29 mai 1944
Tanți dragă,
Când m-am întors de la Alba Iulia, unde am fost cu

Alisa la examene, am găsit scrisoarea matale. Vești des-
pre mata am avut prin Muți, dar scrisoarea, n-am pri-
mit-o.

Mă bucur că te știu acolo. E posibil să trec să te văd,
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deoarece am treburi la Olănești (veșnica chestie cu
Casa de Pensii, tărăgănată de Jenică!). Dar asta, ceva
mai târziu.

Deocamdată, mă mut aici în casa „mea“. La fratele
meu suntem prea mulți și prea aproape de Gară.
Margareta și cu mine ne-am luat două camere în oraș,
adică sat, și le aranjăm cu lucruri de împrumut. De
acasă n-am luat nimic.

Nu-ți pot scrie cum am plecat și ce-a fost drumul
nostru. Poate o să-ți spun vreodată.

La 7 mai am făcut aici parastas, cu liliac mult și cu,
alarmă! Dar nu mă pot desprinde, cu gândul, cu inima
și cu visurile de ce-am lăsat în urmă. Mi-e din ce în ce
mai greu.

După ce mă instalez, încep să scriu. Am enorm de
lucru (nu literatură, de aceea cred că m-am vindecat).

Poate o să mă simt mai bine când voi munci, forțat.
De două luni nu fac nimic, stau cu cuferele nedesfăcu-
te.

Mă bucur că sunteți împreună, tustrele și cu Mimi. Dar
băieții pe unde-s?

Vă sărut cu drag pe toate patru și spune-i
d[omnu]lui Cotovu, când vine, afecțiunea mea.

Didi

[Doamnei Sandra inginer Cotovu, Vila Păpușica,
Călimănești; Inspector general Otilia Cazimir, Teatrul
Național din Iași, Jimbolia, Timiș – Torontal].

*
Iași, 12 ianuarie 1947
Tanți dragă,
Hotărât ești supărată. Și de ce? Au trecut zece luni

de când nu te-am văzut. În vremea asta ți-am scris, rar,
dar tot ți-am scris.

Nu-mi aduc aminte să fi primit un rând măcar, de la
mata. Când a fost Jeni Iamandi la Iași, am rugat-o să-ți
spuie multe și să te sărute din partea mea. Credeam că
o să-mi scrie ea ceva. Tot nimic. Eu am primit două
cărți de vizită. Pe una d[omnu]l Cotovu, drăguț ca întot-
deauna, scria două vorbe bune. Dar doamna Constanța
Cotovu îmi trimite un carton alb, rece, mut... Ce ai
Tanți? Ne putem noi supăra una pe alta, oare?

Am fost de multe ori îngrijorată, în special de Nanu.
Ce face el, ce face Mimi, și Silvia, și Marieta, și copiii
Silviei? Ce-ai făcut astă vară? Mai fumezi? Îți apare
cartea?4. Așa-mi spusese Jeni. Acolo sus, la mata, e
liniște și cald?

Eu, trăiesc încă. Dar nu știu cât o să mai am curajul
să îndure umilința nemeritată a vieții.

N-am putut veni acolo, deși am treburi urgente. Mă

țin pe loc necazuri mari și lipsuri stupide.
Mi se traduce o carte în Elveția. Mi se cereau două,

dar am obținut ca una din ele să fie Prin - Planina a lui
G[eorge] Topîrceanu]. El s-ar fi bucurat... Ai văzut
„Frenezie“ la Studio? Ce zici de ea?

Te sărut cu aceeași dragoste de totdeauna. Calde
salutări d[omnu]lui Cotovu.

Didi

[Doamnei Sandra V. Cotovu, Bulevardul I.C.
Brătianu, nr. 25, București, 1; Otilia Cazimir, Strada
Bucșenescu, nr. 4, Iași].

*
Iași, 9 martie 1950
Dragă Tanți,
De când ne-am văzut în iunie, nu mai știu nimic de

mata. Ești în București, ești la Constanța? Domnul
Cotovu s-a deprins cu noul fel de viață?

Mă gândesc de multe ori la amândoi, și la toți cei
din jurul matale, dar mi-e greu să pun întrebări și de
aceea tac.

Eu am fost tare bolnavă astă vară. Iarna mi-a mers
mai bine. Să văd acum, când s-o încălzi iar.

Am muncit mereu și muncesc încă, încercând să fac
față tuturor nevoilor. Toată vara am stat în Iași, și cred
că nici vara care vine n-o să mă pot urni din loc.

Am tot așteptat să vin la București. Prilejuri, au fost.
Mi-a lipsit curajul.

Scrie-mi, te rog. E păcat să rupem prietenia noastră
așa de bună de pe vremuri...

Te îmbrățișez cu aceeași dragoste, afectuoase salu-
tări d[omnu]lui Cotovu.

Didi

[Doamnei Tanți inginer Virgil Cotovu, Bulevardul
Nicolae Bălcescu, nr. 25, București, 1; Otilia Cazimir,
Strada Bucșenescu, nr. 4, Iași].

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

biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din București.
1. Sandra Cotovu ~ Jocuri de apă. Roman. Prefață de G.

Topîrceanu, București, [1938], 295 pagini.
2. Constanța Marino-Moscu (1870–1940), prozatoare din

cercul revistei Viața Românească.
3. Profira Sadoveanu (1906–2003), fiica lui Mihail

Sadoveanu. Prozatoare și memorialistă.
4. Sandra Cotovu ~ Vijelie. Roman. Copertă de Lena

Constante. [București], Casa Școalelor, [1947], 454 pagini +
1 foto.
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La 27 Ianuarie 1687, Academia franceză săr-
bătorea în şedinţă publică însănătoşirea Regelui
Soare. Ludovic al XIV-lea fusese operat de fai-
moasa fistulă. În fotolii își rânduiseră perucile
revărsate frizat peste umeri: Jean de La Fontaine,
Boileau, Racine, Charles Perrault. Pluteau încă în
docta adunare umbrele lui Molière şi Corneille,
trecuţi de câțiva ani în nemurire prin moarte. 

După un scurt Te Deum, academicienii rostiră
cuvântări şi recitară versuri. În sfârşit se ridică
abatele Lavau şi ceti o poemă de Charles Perrault
– cumintele povestitor aşa cum îl cunoaştem
astăzi, al fetiței cu boneta roşie, cenuşăresei şi
cotoiului încălțat. 

Poemul se întitula Secolul lui Ludovic cel
mare. Era lung şi, ca toată opera versificată a lui
Perrault, nu scânteia nici de prea mult spirit, nici
de prea îmbelşugată rimă. Dela cele dintâiu rân-
duri, autorul vestea că nu-şi înclină genunchii
înaintea antichităţii şi că socoate veacul lui
Ludovic cel puțin tot atât de strălucit cât al lui
August. Platon îi pare molâu şi plictisitor, Aristot
naiv, Demostene şi Cicero, oratori al căror glas ar
păli la pledoariile advocaţilor contemporani, iar
Homer, împotmolit în descripţii, digresii şi alego-
rii confuze. Grădinile lui Alcinous sunt asemuite
cu livezile din mahalalele pariziene, toată muzica
grecilor la un loc nu preţueşte cât o operă de Lulli. 

Peste cadavrele acestui masacru, Perrault săltă
glorii proaspete: Regnier, Mainard, Gombaud,
Malherbes, Godeau, Voiture, Rotru şi alte
celebrități ale timpului, despre care abia mai
pomeneşte astăzi istoriograful literar. Astfel a fost
înfipt, pentru întâia oară, pe terenul curăţat de
cenuşa tradiţiei, cel dintâiu fanion al modernis-
mului. 

Pe măsură ce lectura poemului înainta, peruci-
le drotate se clătinară de indignare și uimire. Jean
de La Fontaine, trezit din vecinica-i distrare,
înălță către cer mânecile dantelate înaintea acestei
impietăţi. Racine păşi în vârful pantofilor cu cata-
ramă de argint şi felicită pe autor cu o ironică
bunăvoinţă, „pentru acest joc spiritual”, fiindcă-i
plăcea să nu socoată poemul lui Perrault decât o
prea subțire satiră la adresa tocmai acelei contem-
poraneităţi burlesc preamărită. Dar Boileau nu-şi
cruţă laringele apărând umbrele lui Platon, Aristot
şi Homer. 

Charles Perrault surâse cu încântare la această
deslănţuire a furtunii. Ținta era atinsă. Căci săge-
ţile fuseseră aruncate în carnea lui Platon ca să
sângere Boileau. 

Își plătea astfel o datorie veche, din care nu
lipsea nici râca pentru cele câteva versuri dela
începutul cântului al patrulea din Arta poetică,
unde Boileau îşi bătuse crunt joc de un oarecare
neîndemânatic doctor din Florenţa, ce se întâmpla
să nu fie altul decât Claude Perrault, fratele băs-
muitorului, nefericit odinioară întrʼo operație de
luare de sânge. 

Aşa sʼa pornit, cu prilejul unei fistule regeşti
vindecate şi din pricina unei vine dela picior,
spintecate stângaciu cu oțelul bisturiului, vestita
querelle des Anciens et des Modernes, care a
umplut veacul. 

De bunăseamă, Descartes fusese cel dintâiu
răsvrătit împotriva antichităţii: „Nʼavem niciun
cuvânt să ţinem atât de mult socoteală de antici şi
de antichitate. Noi suntem cei vechi, fiindcă
lumea de astăzi e mai bătrână decât vremea lor şi
avem o mai mare experienţă”.
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Cartesianismul ducea logic la ignorarea şi dis-
preţul antichităţii; nega tradiţia literară ca şi cea
filosofică. Homer trebuia să îndure soarta lui
Aristot, Eschil soarta lui Democrit. Dar canoanele
modernismului nʼau fost statornicite decât de
Perrault, care, pentru a-şi apăra tema poemei ceti-
te întrʼo jumătate de oră când cu sărbătorirea fis-
tulei regale, sʼa văzut silit pe urmă să adune argu-
mente după argumente, în patru volume, vreme de
nouă ani, în ale sale „Parallèles des anciens et des
modernes”, şi de Fontenelle, care în „Digression
sur les anciens et les modernes”, reluase desbate-
rea cu mai multă supleţă şi mai multă agerime. 

Modernismul în religie înseamnă părăsirea
dogmelor şi a istoriei, în dorinţa de a adapta
cuvântul sfânt legilor actuale ale spiritului şi sen-
timentului. Modernismul estetic pretinde a reda
formele aşa cum nʼau mai fost niciodată întrevă-
zute. 

În vremea când în literatură şi în artă se poate
intra ca întrʼo moară, modernismul rămâne astfel
pretext şi scuză, deopotrivă mistificărilor ca şi
celor mai sincere dar smintite exasperări. 

Fără îndoeală, conditiile de vieaţă create în
ultima jumătate de veac sunt pe cale de a schimba
nu numai înfăţişarea exterioară a lumei, dar şi
felul de a gândi şi de a simţi. 

Popoarele îşi pierd individualitatea. Civilizația
urbană tinde către nivelare: la Paris, Calcuta şi
Bucureşti, trecătorii îmbracă vestminte cu aproxi-
maţie identice, se urcă la al patrulea etaj al hote-
lului cu o simplă apăsare pe butonul ascensorului,
se poartă în lume cam după acelaş Cod al bunei
cuviinţe şi cetesc în gazetă, la aceeaş oră, aceeaş
ştire împrăştiată de antenele telegrafiei fără fir, în
nouă minute, de jurîmprejurul planetei. 

Altădată cea mai neînsemnată unealtă de
muncă şi cel mai mărunt obiect casnic purta pece-
tea mediului, tiparul personal al celui ce le lucrase
cu mâna. Astăzi, tot ce ne înconjoară e produs al
maşinei. Altădată meşteşugarul era aproape un
artist, astăzi lucrătorul e aproape un angrenaj. Şi
pregătirea intelectuală are ceva automat şi uni-
form. Devenim din ce în ce mai străini generalită-
ţilor. Căutăm desfătare în emoţie nu în idee, în
momentul de faţă nu întrʼo nădejde viitoare, şi nu

ne înspăimântă gândul că această plăcere e vre-
melnică şi anarhică. 

Nu mai cerem artelor plastice subiect, moralei
eternitate, cărţilor sisteme. 

Pictura devine mosaic de colori, istoria socio-
logie, literatura notaţie crispantă şi imposibilă a
inconştientului. 

Cinematograf, avion, express, transatlantic,
telefon fără fir – precipitarea şi trepidația contem-
porană interzice meditaţia şi reculegerea. Suntem
plini de orgoliul veacului nostru. Ne închinăm
maşinei născocite de noi, căreia i-am devenit
sclavi. Sclavi întrʼatâta, încât răsboiul a fost de
fapt o revanşă a oţelului şi schijei, care şi-au ucis
creatorii. Sclavi întrʼatât, încât nu stăm mai depar-
te de acei indigeni din Noile Hebride, cari la ate-
rizarea unui avion mai deunăzi, au îngenunchiat şi
au prezentat maşinei zburătoare felii de carne
friptă în semn de adorare.

Maşina a modificat ritmul actelor omeneşti.
Distanţele au dispărut. Avem religia confortului şi
a vitesei. Oraşele sʼau transfigurat luând față cos-
mopolită. Conştiinţele au diminuat, nervii sʼau
exasperat. Raporturile sociale au fost răsturnate.
Totul apare provizoriu şi înfrigurat, plin de artifi-
ciu şi contorsionat. Omenirea a pierdut gustul
fericirii cufundată în destrămată voluptate a sim-
ţurilor. 

Vieaţa nocturnă a marilor Capitale zugrăveşte
aproape tragic epoca. În lumina cretoasă a lămpi-
lor electrice şi sub aspectul halucinant al farurilor
de acetilen, figurile convulsionate sub fard apar în
infernul modern, crispate de pofte şi uri disperate,
cu ochii aprinşi de alcool, cu mişcările mecanice
şi desarticulate; dând străzilor şi localurilor o
înfăţişare neliniştitoare şi fulgurantă, de film rulat
de un mecanic smintit. 

Ştiinţa, capitalismul şi democrația, creind
condiții noui, sunt pe pragul de a zămisli şi o psi-
chologie individuală şi colectivă nouă. Dar tipuri-
le umanității nʼau putut fi schimbate brusc, din
temelie, în ziua când cel dintâiu aeroplan sʼa des-
prins de pământ şi şi-a luat pe aripi de pânză sbo-
rul în azurul ceresc. „Tot tragicul perioadei pe
care o trăim stă aci – scrie Drieu La Rochelle –
cum se va aranja omul cu tovărăşia maşinei. Va şti

6565CONVORBIRI  LITERARE



să o domine? Să-i facă partea ei?” 
Cuceririle ştiinţei aplicate şi ale industriei cer

timp până ce omul să se obişnuească nouilor stări.
Când cobori dintrʼun avion care în trei ore străba-
te distanţa dela Paris la Turin – peste 700 kilo-
metri – eşti căzut ca din altă planetă, şi firesc este
să păşeşti din ziua aceea înainte cu orgoliul de a fi
cunoscut sensaţii ignorate cu desăvârşire de
Platon, Dante ori Virgil, şi la care Da Vinci abia a
îndrăznit odinioară să cugete. 

Simţimântul e însă nelămurit – omenirea trăeş-
te perioada confuză a copilului care sʼa urcat întâ-
ia oară în expres, priveşte pe geam nesățios perin-
darea precipitată a peisagiilor, e îmbătat de viteză
şi de noutate, dar nu prinde decât pitorescul exte-
rior fără să aibă răgazul de reculegere.

Întrʼo conferinţă rostită la Sorbona, un tânăr,
Robert Aron, arăta anul trecut, cu îndestulă juste-
ţă, că ceeace socotim îndeobşte modernism e
numai actualitate. E încă literatura şi arta inadap-
tabilităţii la condiţiile epocei. Un romantism al
maşinei, al progresului, al noutății, al pitorescu-
lui. E literatura şi arta rupturii de echilibru dintre
om şi nouile stări, dintre ideile şi sentimentele
dislocate de aspectul actualităţii, schimbate verti-
ginos înainte ca felul secular de a gândi şi a simți
să poată urma acelaş proces de prefacere. 

Dar modernism nu înseamnă actualitate. 
Modernismul de astăzi e însă şi mai puțin

decât atât; e prejudecata actualităţii, idolatrizarea
necondiționată a noutății, înainte ca primenirea
exteriorului să fi statornicit şi o armonie nouă
interioară. Abia când omul se va adapta noului
ritm de vieaţă, se va familiariza cu noul aspect al
lumii, asemenea copilului obosit de contemplarea
ameţitoare dela fereastra vagonului, se va aşeza în
colțul său şi va prinde să cugete. Atunci îşi va găsi
un echilibru nou, lumea din afară se va răsfrânge
calm şi nediformat în conştiinţă; literatura, arta,
gândirea sa vor fi întrʼadevăr moderne, în măsura
în care moderne erau, acum trei mii de ani, cânte-
cele aezilor cari purtau în Grecia cele dintâiu frân-
turi ale Odiseei şi Iliadei, moderne erau tragediile
lui Sofocle, ori romanele lui Balzac, acel uriaş
constructor care nu numai a zugrăvit stările, men-
talitatea, sufletescul şi tipurile unei epoce – dar a

ştiut să le anticipeze întrʼatât, încât tipurile balza-
ciene au apărut mai târziu, pentru a verifica pare-
că viziunea patetică a autorului. 

Ceeace poartă astăzi însă eticheta modernis-
mului e numai notaţia, uneori cu mult pitoresc,
alteori cu real talent, a unor stări de conştiinţă şi
de sensibilitate provizorii şi transitorii. Omul şi
vieaţa nu mai sunt privite sub unghiul eternităţii.
Expresivitatea e redusă la stenografie ermetică,
înţeleasă poate de inițiați astăzi, dar cu desăvârşi-
re închisă înţelegerii mâine. Faimele foarte la
modă în ultimii zece ani vor suna în urechea
generațiilor de mâine tot atât de nedumerit, cum
ceteşti astăzi numele lui Mainard, Godeau,
Gombaud, Rotru, invocate de Charles Perrault
odinioară, să ţină piept lui Homer, Platon şi
Eschil. 

Nu e vieaţă, e numai gesticularea vieţii. Ne
aminteşte osânda robilor din cartea a şaptea a
republicei lui Platon. 

Osândiţii, încătuşaţi de grumaz, aşa ca să nu
poată întoarce capul, erau închişi întrʼo peşteră
singuratică. Lumina le venea de sus. Dar nu lumi-
na zilei, ci lumina unui foc aprins în dosul lor,
despărţit printrʼun zid scund. Dealungul acestui
zid treceau necurmat oameni vorbind între dânşii,
purtând pe umeri statui şi chipuri de lemn şi de
piatră. Robii nu puteau să vadă trecătorii ascunşi
de înălţimea zidului, iar din statuele ce depăşeau
această înăltime nu zăreau decât umbrele plim-
bându-se pe peretele din faţă. 

Astfel, sfârşeau prin a lua procesiunea umbre-
lor drept vietăți însufleţite şi, înşelaţi de ecoul
temniţei, socoteau că umbrele vorbesc între ele. 

Literatura e altceva decât notaţia acestor gesti-
culări de umbre şi ecouri de umbre.

(Gândirea, An III, Nr. 15, 20 aprilie 1924)
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Răsărit sub lespede
Speriați suntem de moarte
și moartea la rându-i speriată e!
cu viața de mână trecem 
peste calea ferată
împiedicându-ne de umbrele 
care vin peste noi.

De cele mai multe ori 
ne culegem de pe jos
cum mai adunăm 
ceea ce mâna ne scapă
ziare, sacoșe, bani 
sau sticla cu apă
rugăciunea inimii ne sună în cap
ca un clopot plivit cu o sapă

Suntem speriați de moarte
când nimeni nu ne mai cunoaște
sau nouă să ni se pare
că suntem străini, 
cu chiria plătită la zi 
tuturor de pe scară

Și astfel ne-am dus la culcare
unul câte unul
sub lespedea unde se moare
chiar dacă toți așteptăm în picioare
Înălțarea pe scurtătură 
sau poate noul răsărit de Soare.

Șase, șase

Vioara plânge!
Se ridică de jos
apoi cade
într-un tremol 
numai piele și os

Se scutură arcușul
ca un bidiviu
Rostogolită e coama

Și struna țipă 
ca scrâșnetul peniței
ce mă face să scriu

Am o săgeată
o țintă pe cap
un măr în care
viermele-i condamnat

Vioara plânge
liniștea beată
mă poartă pe jos
cu inima spartă

În cioburi tresar
și vreau în zadar
să fiu câștigătorul
Preafericitului zar.

Surpriză la final

Mi-am spus că mă doare
urma pasului întipărită pe strigăt
un fel de frunze lipite de zid
sau chiar de copacul din care 
mai zboară câte o pasăre uitată 
înainte de a fi călătoare

Aceeași tresărire întretăiată
de cuțitul aruncat în spate
repetând întreg repertoriul 
al celui care lovește și fuge
(simt cu inima, plânge, 
cum inima ninge)

Durerea nu venea de acolo
strigătul avea urme vizibile 
de tăcere arsă în profunzime
pe când talpa strălucea de mișcare
nu de îmbulzeală
doar de pas făcut apăsat, responsabil
greu de uitat

Și totuși durerea era printre noi
un fel de bănuială eliberată din lanț
cu mușcătura tăioasă și oarbă
născătoarea celui care mă-ntreabă!
Ce poate fi pedeapsa lăsată în drum
poemul Înălțat 
care se termină acum?

Doamne iartă-i că nu știu ce fac
Vând Numele Tău pe coarne de drac.
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CINA DE TAINĂ
De parcă-aş avea destul timp de parcă 
mereu aş începe
seara îmi vin în memorie întîmplări fără seamăn 
cu priviri zornăind ca arginţii
în urechi îmi sună foşnetul inimii 
tropăitul Iovilor cutreierînd cartiere. 
Aşa începe cina de taină:
ucenicii au aşezat tacîmurile de argint 
au umplut castroane de fulgere
în pahare atoatestăpînitor se răsfaţă orizontul
Acum orice rugă umileşte asfinţituri 

orice aureolă se-nclină.
Aşa începe cina de taină
dar poate undeva s-a şi pregătit o cruce 
pe măsura palmelor mele.

Nu sunt Iisus nici Napoleon nici măcar
Stig Dagerman
STAU SINGUR LA CINA DE TAINĂ
ŞI TOTUŞI CINEVA MĂ VA VINDE.

HORTUS DELICIARUM
Nici soldaţii nu sunt de mîncare, Moarte 
lasă-i să viseze victorii!
Ieri am fost mai puţin viu
şi poate bucuria ta fără margini. 
Barbituricele propanololul şi toate
preparatele prietenului John farmacistul
s-au dovedit inutile precum IDEILE
CU CARE FĂCEAM CÎNDVA DRAGOSTE
într-o cafenea uitată de lume.
Ieri am fost mai puţin viu
şi în preajmă bucuria ta fără margini.
M-am rostogolit în jurul sîmburelui acrişor

de lumină 
ţi-am refuzat cătuşele, Neînduplecato,
am recitit din memorie marile cărţi
prin ele am peripatetizat ca prin 
grădina plăcerilor
am probat mirarea idioată în faţa cenuşii
şi pînă seara am sporit numărul idiosincraziilor. 
Retras în secrete odăi

TOTAL IRITAT DE PREZENTUL ETERN
AM PLÎNS BULVERSANT
ŞI-AM RÎS POSTMODERN.

POEMUL PERIPATETIC
De ani şi ani plimb pe străzi 
ideea unui poem
de parcă mi-aş plimba propria-mi moarte.
Deseori prietenii vorbesc
înşirînd verzi şi uscate despre glorie 
sex sau politică şi nu-i aud.
Poemul nescris zumzăie în urechi
şi mă scoate pe străzi
intru în bodegile unde altădată 
prezidam mese de prieteni.
Să luăm o bere zice Lessy, asta mai 

saltă glicemia!
Luăm bem în tăcere
eu simt cum poemului încep 
a-i creşte solzişorii 
brusc mă ridic şi ies iar pe străzi
ies prin pieţe aici totul se vinde şi totul se
cumpără paradisul murdar poate ajunge 
pînă şi-n grădinile suspendate 
pînă şi în  privirea lui Orfeu întoarsă spre

Euridice.
DE ANI ŞI ANI PLIMB PE STRĂZI 
IDEEA UNUI MARE POEM
DE PARCĂ MI-AŞ PLIMBA PROPRIA MOARTE.

PENTRU ULTIMA OARĂ
Pictorului Dorin Baba

Doar ceea ce-ai iubit trăieşte cu-adevărat.
Cui îi pasă că paşii-mi vor rătăci
poate pentru ultima oară pe strada Lăpuşneanu  
a unui mare oraş din Europa de est
că voi privi Biserica Trei Ierarhi pentru ultima oară
că poate după amiază voi asculta 
pentru ultima oară cîntecul condorului din poemele
lui Walt Whitman
că voi citi pentru ultima oară 
sceptica Glossă eminesciană
sau versetele din Biblia pre versuri tocmită 
de Dosoftei.
Cui îi pasă că am probat paradoxul 
ca probă a creierului viril
că am scris cîntece de amînat trufia
că voi număra pentru ultima oară plopii
şi pentru ultima oară îmi vor ieşi fără de soţ 
că teama de moarte se destramă încet
ca broderiile atacate de molii.
................................................................
Nu vreau să-mi închipui
cum va arăta peste o sută de ani 

mîna care-a scris acest poem.
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LIVADA CU MACI

Ne prăfuim de ifose astrale, aburim surâzând

răsfrângeri de-amurg în cenuşa călduţă

o vatră de-arome livada cu jilave guri de metrou

cu fructe moarte cu morţi vii şi-atâtea flori

ce-şi mai întrec văpaia pe prispa înserărilor viclene.

Singur macul are aerul pierdut al soldatului

supravieţuitor, întâmpină-n sfială steaua înroşită

dar vezi! nu-i gura care să dea în clocot

nici nu primejduieşte frumuseţea ierbii

în crinoline de sânge curat unduieşte din creastă

aparenţe juruite, răstălmăceşte sărmane linii drepte.

Din margini nehotărâte floarea ademeneşte în livadă...

Nu te bizui numai pe înţelepciunea lărgimilor, rătăcirilor

motivate din veacul celorlalţi te ajung aşteptările

cu dor lung de-a-ndărătălea pe coate vezi şi tu

că nu se poate adevăr băgat pe gât. Afluxul fortifică

delirul insesizabil temeiul întunecimii, cauze insolubile

zăbrelesc livada, noaptea aceea închipuie din raze

strâmbe grozăvia nedibuitelor vorbe...

Armonii loveau atunci alămuri clape ciupite corzi

sclipeau de un lăuntric foc până şi umbrele smolite

mocnind pojarul păreau de încredere fără nota aceea

falsă a răsfrângerilor din candela zorilor...

Nu ştiu la noi o torţă mai tânără cu suflet mai bogat

neînţeleasă sustragere din alaiul livezii nemaizorind

avântul din boabe şi din flori...

În clarul duratei drumurile întretaie răscruci

înghesuie amintiri sărite roţi şi doage diferenţe

de potenţial flori strivite în peceţi cu iubire şi cu moarte.

Lupii lor duhnind a lună se iubeau în vii fără ploi

cu botul legat şi ţâţele seci visau mitre de maci

pentru puii sălbatici, s-au umplut de pojar

se delimitează, strămută fiinţa-n lup şi lupu-n potaie,

macul nu se vinde, se lasă secerat, împarte de sufletul

fructelor cu miez întunecat, aici ori dincolo totuna

cu zeiţa ce-şi caută fiica, plouă nu plouă

livada se zvântă greu de caznă de sânge de fumul

înecăcios, de neputinţa morţilor vii incapabili de ultimul

zbor.

Slăvindu-şi amurgul livada scânteie din pâlcuri de maci

soldaţi cu aer pierdut şi inimi la ţeavă...

TRAVESTI

Credea în vârtejuri de spaimă vindecătoare

zidea pentru tine Ziditorule visând

ape lunare lumina mâhnită din zori

cuprinsă-n columne fluide alge închipuind

statui cu piele azurie pradă să-ţi fie

învârtejită în goluri de cascadă

ai fi putut să o zideşti de vie.

De secetă şi mâl uscat pierită-i

şi oglinda din fântână

se schimbă tot nici un ţurţure de lună

nu mai picură-ntre noi…

de ochi goi nu se mai văd salbele

pe sânul luncii.

De vremuri vechi i s-a urât nălucii

să-ţi poarte gândul vrednic pe hârtie

se miră că mai eşti că nu baţi câmpii

când coborârea-i totdeauna-n pantă

sublimă doar pe scurtătură!

N-ai cum să îndrepţi nici ce să împarţi

stăpâneşti cât otreţul cocoşului

cântările de ziuă nu se pun

sunt vama lui de cocoşit pe strună

şi nici hambarul nu-i de dăruit

în templul Ziditorului lunatic

răstălmăceşti şi vlaga şi nenorocul

pietrei lustruite o recuzită de menajerie

travestiuri de surâs scrobit

când încă nu-ţi dau pace nici nălucirea

bătăliei nici dansul tău înalt pe picioroange 

şoarecii rod balamale

urşii ling pietre de moară

cine-ar râvni dependenţa

rănitelor înseninări…

Nu eşti păunul desuet

nici lişiţa năucă

scăpată din bulucul comunal

îţi vrei povestea dintr-un rost

al lebedei cu gât prelung

încolăcit pe glezna lui

să-l fi oprit… 
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CLUB 27. EXTRAVAGANT (I)

AUTOSTRADA SPRE LUNĂ 
duminică, 2 ianuarie 2022, Iași 

I. nu e decât o autostradă nebună cu direcție spre lună man-
tre sofisticate care te dau pe spate pe spatele lumii pe spa-
tele lunii care te rup te încovrigă care te urlă te țipă te des-
pletesc te plâng te latră te strigă te aruncă pe vânt
II. și tu râzi dar de fapt nu ești decât o rană îmbrăcată colo-
rat în paiete și sclipici lăcrimând
III. când te oglindești urli la lună e ca și când tună e ploaie
pe pământ te despletești de lacrimi te împletești în alt plâns
lanț spre lună chiar dacă nu știi că luna-i nebună și-n ea
tună
IV. e ca și când mergând pe 27 de cărări crezi că mergi doar
pe una cea bună dar nu-i decât o
V. autostradă spre lună cu semafoare defecte cu zebre cu
fluturi betegi de-o aripă de aripi fluturând fără frică așa ca
și când cred că e vântul curat dar nu e decât 
VI. suflare în vânt
VII. gim
VIII. gimi 

O IUBIRE LA ELYSEE
miercuri, 23 februarie 2022, Iași
(Lui E. E. Schmitt & N. Cassian)

au cobilit pe spleșini plugururași cuibucărind pletuci de
murgișoare fluruci de gheme rombe trumurași flurast egou
cu mult de picurași lucini bigozi vuluți de pălpioare

CORIDA ZMEILOR
joi, 24 februarie 2022, Iași
(Lui M. C.)

zmuluci de zbome și de zunghelee flurat de vânt pe cloro-
pit de cer furate magnetile și gonee de colorași de smirt de
leru-i ler de rouă fluturit pe lupiștine de crângurași zmu-
natici și zleroși flurați de zmuli de cloriminulee se zbur pe
cloarme și pe zunguloși

WOLFE
sâmbătă, 23 octombrie 2021, Iași

I. cu thomas la taifas peste timp peste el a rămas ca un glas
licărul minții tremolo-ul privirii curcubeele de vânt care l-
au pus la pământ l-au scuturat de misterii l-au așezat în
caleașca timpului ca într-un leagăn fantast thomas de la
moarte până în zori privește înger către casă
II. havel havalim hakol hevel

MĂ SCOȚI
duminică, 16 ianuarie 2022, Iași

mă scoți din sertar rar de paște de crăciun de anul nou și
visul  pare ca nou dar nu e decât un măr spart lipit
recondiționat refăcut din cioburi de stea și cochilii de melci
care s-au dezbrăcat pe plaje nevăzute mă scoți rar din sertar
între noi e hotar viața moartea se-adulmecă între noi rar nu
suntem decât un bazar ieftin de amintiri fără carne fără oase
fără suflu fără ieșire fără ieșiri

IUBIREA
marți, 8 februarie 2022, Iași 

I. e ca mersul cu mortul în spate două copilării învățate să-
i accepți celuilalt totul să-i iubești copilăria imaginea din
oglindă lacrima bobul de grâu din visul de paie lumina sân-
gerând din odaie mersul fugit coborâșurile penele smulse
de furtuni de pe oase ca de pe case acoperișurile să-i iubești
glasul stins când plânsul i l-a stins și tăcerea îi vindecă sila-
bele ca să-ți spună că-l doare după ce tu deja ai înțeles că-l
doare să-l aștepți să învețe să meargă din nou lângă tine să-
i arăți apoi din nou cum să zboare
II. să-i dezvelești de pe chip ca un timbru vechi de pe plic
masca vârstelor trecătoare 
III. să-i arăți cerul carul mic carul mare cu aripa ta zdravănă
și să simtă fără cuvinte că știe și el că știi că îl doare și că
într-o zi va învăța cu tine să zboare
IV. iubirea e ca sarea culeasă din rană fir cu fir oblojită cu
petale curate de trandafir răcorită cu rouă
V. ca o zbatere tare de aripi peste cartea vieții celuilalt care
a rătăcit până la tine departe și se întoarce la tine cu tine
deveniți din două o singură carte 
VI. învață din nou ținutul de mână ținutul de lacrimă ținutul
de vis ținutul în aceeași poveste
VII. paradis
VIII. care doare doare ca vis
IX. dor care doare

Din volumul Resturi (în pregătire).
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Joc de imagini

Pulsaţiile inimii tale colorează merele în roşu,
din raze înnodate de soare e pielea ta,
aerul inventează parfumul rochiei tale,
tu, starea de floare a oricărei fiinţe,
trupul tău, aer şerpuit.

Eşti atât de frumoasă, încât până şi soarele,
ca să nu te piardă,
se-ntoarce din apus în locul de unde răsare,
fiecare clipire a ta distribuie
în mod egal viaţa şi moartea mea.
De la trupul tău au învăţat şerpii arcuirea.

În absenţa ta, dau personajelor din cărţi numele tău.

Când apari, orice definiţie
a frumuseţii este insuficientă,
când eşti tristă, în lucrurile pe care le priveşti
pâlpâie flăcări aprinse de la sine,
densitatea parfumului tău
face aerul din jur să explodeze,

simpla vedere a ta e o spălare a mea de păcate,
eşti atât de pură, încât dimineaţa,
când ieşi din casă,
din cer plouă cu lapte.
Sânii tăi, două simfonii devenite sculpturi,
motiv puternic ca eu să exist.

Cântec

Amintirea ta aromatizează lumina,
eşti dublura de siguranţă a frumuseţii,
când apari, până şi îngerii
şi-ar dori să fie de carne.

Cerul capătă culorile rochiilor tale.
Pluteşti la linia orizontului, apoi dispari,
număr stelele şi văd că-s cu una în plus.
Tu faci să apară dublul magic din lucruri.

Când apari, sângele meu devine
benzină aprinsă din greşeală,
când apari, ceasurile nu mai vor
să măsoare timpul.
Pe tine, epidemia lui
nu te contaminează.

Privirea judecătorului

Repet, convins: a trăi în lumea cunoscută
e mai greu decât în moarte
cel legat cu funia de frontal forțează norocul
care atârnă între întuneric și lumină
repet, hotărât: cine atârnă între jar și gheață
urmează funia pe indicatorul neutru
încearcă să descopere viața nesfârșită
care seamănă a dracului de mult cu moartea
(mănușa întoarsă pe dos după tevatura Poetului
prin cerneluri și tușuri ale existenței)
repet, cititorule: cel legat cu funia de frontal 
cere cerului un loc bun în fața Celui de Sus
să-și aranjeze acolo Iubita
să-i lase pentru totdeauna îmbrățișări unice
care să-l lase înmărmurit pe judecătorul
care vede cât de ușor se șterg piedicile trecerii…

Cu suflet cald

Scrie în miezul zilei cu suflet încălzit
prin partea care i-a rămas în trup

Oare cum scriu congenerii? se chinuie în vers 
cu sufletul stimulat de alcooluri incolore
privește contrariat paharul din față cu arome
de femeie doritoare (ori de fată atinsă în zori)
șterge de pe frunte fărâme de căldură
apoi  întreabă  izvorul fugărit în vale de arșiță 
cine a născocit pluta ori barca ori corabia
cum se stă cruce cu apusul în moalele capului
până poezia se întinde de la degete la sâni și ochi
cum apar frazele nesfârșite despre fete și femei
când steagul se ține cu mâna sigură
când din pahar se-aude armonia mijlocului lichid
care oprește evaporarea înainte de…

… a se îmbăta ziua-n rime rare
(dragostea necunoscută e perfectă
iubirea cunoscută e imperfectă)

una dintre rime se află-n căutare…
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apa cea bună 
în adâncile verzile nopţi
unde cuvinte mor în iarba bolnavă
daimonul meu de mine
se leapădă

numai visele tatălui meu
scăpate demult de oprelişti
sunt vii
şerpuind pe uliţele
spintecate de lună
ispititoare
ca pentru însetat
apa cea bună

cântec spre seară 
peste dealuri ca şi peste valuri
poate-n albăstriu pierdutul fum
clipa cea fără de margini se-nfioară 
încă negândită ca şi cum

s-ar rostogoli nimicu-n lume
pe învăpăiate flori de mac
ca şi cum iubirea ce ne ţine
ar fi mortul fără de colac

fără popă fără-ngropăciune
stând cu noi la masă-n veselia
care ne cuprinde ne aduce 
fericirea albă şi pustia

nevăzută clipa fără margini
rău răsad din timpul care creşte
va cândva să ne-ntâlnească poate
poate că demult ne locuieşte.

inima lui Villon
curg zăpezi peste noapte
peste veghe
ca şi peste somn
aşa cum ar curge durerea
din inima uriaşă a lui Villon

veste stârni o uliţă pustie 
rătăcind tulburată
de ceaţă

cum că pădurile ies de prin case
din lumea de gheaţă

cum negura trece
fremătândă
şi dureros vindecătoare
prin aburul ce încă ne ţine
ne poartă
peste inima atârnată de veacuri 
la poartă

elegie fără de sine
fără odihnă izvoarele
promise-n zadarnice stele-s
şoapte de taină când iscă
doar ele doar ele

fără sfârşit este freamătul
cum coboară umbre pe cer
şi tulbură clipa odihnei
numai el numai el

fără-nceput este numele
ce dincolo e de cuvânt
îngânat printre albele stele
numai cânt numai cânt

fără de sine-s poeţii
risipiţi în mâhnirile ce-i
cer la răspântii-ale firii
doar pe ei doar pe ei

nu am mai scris…
nu am mai scris nimănui
numai pentru faptul
de a fi fost cocorul
mereu călător
în frumuseţile altor vremuri
dusele

nu am mai scris nimănui
numai pentru faptul 
de a fi fost freamătul
serii
fără de înserare

nu am mai scris nimănui
numai pentru faptul
de a fi fost stropii de ploaie
visând
împărăţia mării

nu am mai scris nimănui
numai pentru faptul
de a fi fost humus
roditor fără vină
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2 februarie 2019

• La mine în cartier intră în acţiune, mai cu
seamă noaptea, o sinistră teroare sonoră. Când trece
automobilul cu pricina, se zguduie casele şi se
cutremur plopii. Până şi mâţa mea tresare din somn
panicată. E-o bombă sonoră înzestrată cu boxe de
stadion şi muzica s-aude până la Turtucaia. De fapt,
nu chiar muzică, fiindcă „riveranii” (cum denumesc
autorităţile locatarii cutărei străzi, de parc-am fi în
Veneţia) nu recepţionează decât partea ritmică –
recte, toba mare: boaf-boaf-boaf. Chiar aş fi curios
ce construcţie componistică se brodează pe astfel de
schelet sonor, dar n-ai cum afla, fiindcă urechile
noastre martirizate nu beneficiază decât de buşeala
seacă a timpanelor: rap-rap-rap.

• Aşa că definiţia şcolerului lui Caragiale (muzi-
ca este cea care cântă, dom’le) vine ca nuca-n pere-
te: în cazul nostru, nimeni nu cântă, nimic nu se
cântă, totu-i un răget şi-o bubuială. Nici precizarea
lui Marius Chicoş Rostogan nu lămureşte chestiu-
nea (muzica iaşte aceea care ne gâghilă urechile
într-un mod plăcut), fiindcă nu de gâdilat avem
parte (şi încă „în mod plăcut!”); cel mult de somaţia
milităros-imperioasă „trezeşte-te şi ţine pasul pe
tobă!” Care tobă i-a prilejuit aceluiaşi Caragiale un
delicios foileton (în Moftul român) din care aflăm
că toba mare de la Bucureşti a fost meşterită de
Stradivarius şi că la un instrument similar cântă,
când e bine dispus, ţarul Rusiei (evident, viziune
protocronică prefigurând isprăvile viitorului dirijor
de fanfară Elţin, dar şi ale solistului de muzică
ușoară Putin). 

4 februarie

• Poate prilejui fotbalul un spectaculos banchet
literar-filosofic? Greu de crezut, dar... iată că se
poate! O dovedeşte Marian Nazat, autorul tomului
de peste 500 de pagini Rusia 2018 – de la Petru cel

Mare la... Deschamps (Ed. Rao, 2019). Am scris în
„Jurnal” despre alt op al lui Nazat (Basmul fotbalu-
lui); şi acea carte, apărută în 2018, îşi propunea să
aşeze sportul-rege într-o puţin obişnuită relaţie cu
istoria, dar şi cu artele frumoase, căutându-i virtuţi
care să-l îndreptăţească, fie şi prin ricoşeu, la un
locşor în elitistul templu al culturii. 

• Şi fiindcă în autograful cu care mi-a fost oferit
volumul Rusia 2018 scrie o carte prin care am
reparat omisiunea pomenirii lui Simatoc în
«Basmul fotbalului»..., trebuie cu satisfacţie să con-
semnez faptul că, pornind de la un articol al meu
dintr-o gazetă, Marian Nazat acordă două pagini
fenomenului (şi fenomenalului) Simatoc, fotbalistul
despre care, în România, nu ştia mai nimeni nimic,
fiindcă mai întâi au interzis ruşii să i se pomenească
numele (fiind „fugit” din Basarabia în România),
apoi l-au interzis ai noştri (era „fugit” din
România). Simatoc (îl chema, de fapt, Şmotoc) a
jucat de opt ori în echipa naţională a României, a
fost campion al Ungariei cu Vasas Budapesta, cam-
pion al Spaniei cu Barcelona, vicecampion al Italiei
cu Internazionale. Cu mult înainte de Hagi şi Gică
Popescu, Simatoc jucase la Barcelona şi la
Internazionale! 

• Șah cu A.Z. (14,30-24)

6 februarie
• Printre picături, izbutesc să citesc cartea

Simonei Modreanu (convorbiri cu Virgil Tănase).
Excelentă!

• Seara: lansarea cărții lui Horia Zilieru,
Mirungerea, apărută la Editura „Cartea
Românească – educațional.” Fiecare dintre vorbi-
tori (Livia Iacob, Liviu Apetroaie, Ioan Holban) cu
lectura sa. 
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8-9 februarie

• Emisiune în direct la Radio Iași.
• Articol în nr. 613 al revistei „Expres magazin”

(Tel Aviv).
• La Teatrul Național, Când fericirea se află în

trecut, de F. Bordon. Un text mult jucat în lume (a
prilejuit ultima apariție scenică a lui Mastroianni),
aparent fără prea mare încărcătură de teatralitate,
dar viu și antrenant prin problematică, replică și,
desigur, adevăr (trist) de viață. Partituri bine
susținute de Emil Coșeriu, Doina Deleanu și cvasi-
necunoscutul Dumitru Georgescu. Onorabilă regia
lui Radu Ghilaș.

11 februarie
• R. L. îmi trimite cartea omagială Mircea

Dinutz, cititorul de calitate. În sumar, un mai vechi
articol al răposatului Dinutz despre cărțile mele.

• La „Apollonia” se corectează cartea La 80 de
ani… din neatenție. Ar putea fi trimisă joi la tipar.
Dacă nu apare în preajma momentului aniversar,
aproape că nu mai contează. …

• Apoi, la Filiala Uniunii Scriitorilor, unde pri-
mesc un număr din Convorbiri literare cu poza mea
pe copertă și amplul articol „MRI 80” semnat de
Ioan Holban. În fine, la Teatrul „Luceafărul”, unde
am un lung dialog cu Ion Holban. Mi se plânge că-
i implicat în prea multe (ceea ce-i adevărat) și are
senzația că nu face față – dar îngrijorarea o consider
neîntemeiată. Mă gândesc și la obligațiile mele: trei
articole pe săptămână la Monitorul, unul la revista
din Tel Aviv, rubrica din Clipa, celelalte colabo-
rări…

13 februarie
• Editura Junimea își sărbătorește semicentena-

rul prin inaugurarea frumosului sediu din grădina
Copou. Lume, lume! N-am figurat în programul
luărilor de cuvânt.

• Am senzația că starea de agregare a românilor
este de sorginte… electorală, sperietoarea alegerilor
fiind pururi prezentă – ca și neîncrederea mea în
înseși temeiurile ultra-democratice ale votului uni-
versal. Nu consider (zadarnic!) c-ar fi corect ca
votul meu să cântărească la fel cu acela al idiotului
satului, al internaţilor la psihiatrie pentru grave
suferinţe cronice, şi în general cu acela al deţinăto-
rilor unui IQ către zero. Votează şi un sfert de

milion de analfabeţi, plus încă (cel puţin) 250.000
de analfabeţi funcţional. Îi respect, îi consider şi-i
tratez ca egali în toate ipostazele cu putinţă, dar nu
şi în aceea a votului. Pentru că votul lor semi-con-
ştient ori de-a dreptul inconştient poate afecta,
direct sau indirect, viaţa mea şi a oricărui român…
Până aici a fost simplu de aşternut pe hârtie cele de
mai sus, situate între ne-limitele democratice ale
libertăţii gândului şi cuvântului. De aici încolo,
totul se complică: nu-s soluţii.

• Nu numai noi, românii, le căutăm, o lume
întreagă le caută de sute de ani fără vreun rezultat
deplin acceptabil. Strămoşii noştri au legiferat votul
cenzitar, care, barem teoretic (dar nici într-un caz
excluderea femeilor!) părea cât de cât rezonabil,
numai că accederea la urne era condiţionată nu de
nivelul educaţional, ci de trecerea unui anumit prag
material argumentat cu posesii imobiliare, terenuri
etc. A funcţionat cândva şi votul pe clase (curii), ce
ţinea cont de starea socială, de totalul veniturilor,
dar şi de nivelul educaţiei alegătorului. Interesant
este că, potrivit Legii electorale din 1939, se acorda
drept de vot doar ştiutorilor de carte. Ceea ce se
dovedea cu acte şcolare, dar ce te faci cu autodidac-
ţii, unii, în istoria omenirii, geniali? 

• Poporul votează adeseori „alături” – poate fiin-
dcă că pune ștampila şi cine nu se cuvine. După
cum a semnalat presa, în 2012, 2014, 2016, bolnavii
psihici internaţi la spitalele şi sanatoriile din Borşa,
Poiana Mare, Baia de Arieş, Gătaia, Zebil etc. etc.
au fost duşi cu microbuzele la centrele de vot prin
grija… candidaţilor care au şi suportat costurile
transportului. Explicabilă mărinimie! La noi, drep-
turile bolnavilor psihici sunt asigurate (Legea
487/2002) conform Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului, dar se ignoră și dreptul meu de
a avea un preşedinte, primar sau parlamentar ales de
către votanți în deplinătatea capacităţilor mentale. 

• Voci timide unele, agresive altele (C.T.
Popescu) încearcă să propună barem obligativitatea
bacalaureatului pentru obţinerea accesului la urne.
L-aş susţine, dacă n-ar apare sumedenie de compli-
caţii. Ce s-ar face, într-o astfel de situaţie, de pildă
Martin Schulz, preşedinte al Parlamentului
European între 2014-2017, care… n-are
Bacalaureatul? La noi, unde legile învăţământului
se schimbă precum stopul din Piaţa Victoriei, una-i
examenul din perioada Funeriu, cu promovare 45%,
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şi alta-i cel din 2009 (promovare 89%). Ca să nu
mai vorbim despre sumedenia de Bacalaureate
post-procesate şi ilicit atribuite după 1989. 

• S-a propus (aberaţie!) şi o formulă de vot mul-
tiplu: oamenii de valoare (?) urmând a primi mai
multe buletine. Care-i criteriul, cine şi cum stabileş-
te? Cum se vede, nu prea există alternativă pentru
votul universal, agitaţia în jurul disputei arătându-
se, deocamdată, fără rost – gălăgie şi atât. Vorba lui
Sandu Napoilă ultraretrogradul: N-auzi alta decât
forme / Uniforme şi reforme. / Toţi croiesc, fac şi
prefac / Ca să ne vie de hac.

14 februarie
• Apare Prezent!, vol. al II-lea al „Jurnalului”

meu (716 pagini, format B5, corp 12).
• Șah cu A.Z.

16 februarie
• Partenerul meu (istoric!) de șah se internează

pentru a fi operat.
• Alt prieten, Dan G., în mare suferință. Nu mai

are putere nici să citească, degeaba i-am dus cărți…
• Nu credeam că voi adresa felicitări prea curând

USR, dar iată că trebuie să o fac, şi încă din toată
inima – pentru depunerea unui proiect de lege (s-a
întâmplat săptămâna trecută) vizând desfiinţarea
Institutului de Studii Avansate pentru cultura şi
civilizaţia Levantului. Nu cred să existe în istoria
parlamentarismului românesc o mai clară ilustrare a
zicerii cu tichia de mărgăritar pe ţeasta chelului, dar
şi un mai zdravăn ghiont discreditar aplicat noţiunii
„Ordonanţă de urgenţă” – fiindcă, după publicarea
Legii în Monitorul Oficial, a apărut Ordonanţa nr.
66/2019, care instalează şi mai temeinic făcătura
generatoare de rizibile sinecuri în ansamblul nostru
legislativ sub semnătura mai întâi a lui Tăriceanu
(Legea) şi apoi a Vioricăi Dăncilă (Ordonanţa de
urgenţă). Potrivit celor două acte normative, princi-
pala misiune a Institutului cu care a fost cadorisit
ex-președintele Constantinescu ar fi extinderea cer-
cetărilor ştiinţifice asupra culturilor şi civilizaţiilor
din spaţiul istoric al Levantului – Orientul
Mijlociu, Nordul Africii, Balcanii, Caucazul, leagă-
nul religiilor abrahamice, al ştiinţelor, artei, cultu-
rii şi democraţiei.

• Cu siguranţă, orice investigaţie ştiinţifică este,
sau poate va fi utilă cândva, în grade diferite ale

interesului şi utilităţii, numai că studierea religiilor
abrahamice este teribil de greu de inclus între
prioritățile României și temeiurile unei Ordonanțe
de urgență, mai ales că nici până acum Levantul nu-
i barem delimitat geografic, rămânând într-o apro-
ximaţie ce înglobează mare parte a Orientului
Mijlociu, sudul munţilor Taurus, deşertul Arabiei,
Mesopotamia superioară, peninsula Sinai. În sens
restrâns, Siria, Libanul, Iordania, Israel, Palestina,
după alte interpretări şi ţărmul Mediteranei de est
din Grecia până în Cirenaica, în estul Libiei, spaţiu
în care vieţuiesc populaţii musulmane, sunite,
kurzi, tătari, armeni, evrei, beduini, circazieni
ş.m.a., se vorbeşte araba, bedavy, ebraica, greaca,
turca, araba maronită, sumedenie de alte limbi şi
dialecte.

• Și Balcanii, deci, şi România, ar fi parte a
Levantului, dar, probabil, accentul se pune pe spa-
ţiile îndepărtate în care s-a dezvoltat (dacă nu chiar
s-a născut) parte din civilizaţia omenirii. De expe-
rienţa căreia Institutul dlui Constantinescu (de pro-
fesie geolog) consideră că s-ar cuveni să profite
veacul XXI. Poţi să nu aplauzi? Iată obiectivul
major detaliat: promovarea dialogului dintre
popoarele din spaţiul istoric al Levantului în vede-
rea creării unei culturi a păcii prin dialog între
mediul academic, liderii religioşi şi tânăra genera-
ţie. Abia aşteaptă talibanii să dialogheze cu mediul
academic! Frumoasa iniţiativă, inspirata de vechea
lume a Levantului (care, în paranteză fie spus, n-aş
zice că a fost chiar oază a pacifismului) ar izbuti să-
i împace pe irakieni cu evreii, pe kurzi cu turcii, pe
sirieni cu… şi tot aşa înainte. Ce aiureli!

• Pe români, strădania de evidenţiere a unei atât
de importante soluţii pentru pacea generală i-a cos-
tat 4,8 milioane de lei în 2019, din care 3,4 milioane
doar pentru lefurile „levantinilor” ce-şi propun să
implementeze o cercetare „avansată” (toate, la noi,
sunt fie consolidate, fie avansate) deşi subţirica
experienţă în domeniu (inclusiv a directorului geo-
log) nu pare deloc a-i acredita…

18 februarie

• Apare cartea mai mult sau mai puțin omagială
M.R.I., la 80 de ani… din neatenție!

• Emisiune în direct la TVR Iași. 
• Am absolvit un liceu. După care, o facultate;

taman filologia. Sunt, aşadar, profesor de limba şi
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literatura română. Ieri, mi-am aruncat ochii pe niște
manuale ale învăţământului pre-universitar: nu ici-
colo, ci mai peste tot am dat ori peste pasaje din
care n-am înţeles mai nimic, ori am avut surpriza că
n-aş fi capabil să fac faţă cerinţelor puse în faţa
unor elevi de clasa V-VI-VII! Imposibil să se fi căs-
cat fireşte, logic şi necesar, o asemenea prăpastie
între ştiinţa literelor din anii absolvirii mele şi cea
de la începutul veacului XXI încât un profesor de
respectiva specialitate să se uite-n manualul școlar
ca mâţa-n calendar! 

• Tot româneşte vorbim, tot româneşte scriem
(dacă nu cumva mai prost ca altădată), de ce să fi
fost necesară o profundă schimbare în terminologia
gramaticii şi o adevărată revoluţie în ştiinţa literatu-
rii? Ca să nu mai vorbesc despre restrângerea regre-
tabilă a ariei de cercetare şi de abandonarea demer-
sului diacronic, rodnic practicat de când e şcoala
românească: literatura română nu mai este studiată
cronologic, în context istoric, ci doar ca „ştiinţă a
comunicării în limba română”! 

• Mă aşez în banca a patra, rândul de la geam, nu
ca elev de 11-12 ani, ci ca dascăl de română, şi
încerc să răspund la solicitările manualului de clasa
a cincea, care-mi cere să interpretez o poezie prin
prisma „celor opt inteligenţe: lingvistică, logico-
matematică, spaţial-vizuală, muzicală, corporal-
kinestezică, naturalistă, interpersonală, intra-per-
sonală”. Dumnezeule, habar n-am!

• Dacă, prin minune, aş ajunge într-a VII-a, m-
ar aştepta invitaţia să creez „un poem-diamant de
şapte versuri, cu titlul «Voluntarii», după următoa-
rea structură: substantiv/adjectiv, adjectiv/gerunziu,
gerunziu/gerunziu, gerunziu/substantiv, substan-
tiv/substantiv, substantiv/gerunziu, gerunziu,
gerunziu, gerunziu/adjectiv, adjectiv/substantiv.”
Sunt sigur că asemenea tentative de autopsiere a
miracolului poeziei nu-s deloc apte să-l apropie pe
şcoler de fiinţa poeziei însăşi, dimpotrivă, îl fugă-
resc cale de şapte poşte!

• La capitolul gramatică, tabloul se prezintă pur
şi simplu năucitor. Schimbarea a devenit scop în
sine, iar manualele par a fi scrise pentru profesori,
nu pentru elevi. La urma urmei, de ce învăţăm gra-
matica, dacă nu pentru a scrie şi vorbi corect româ-
neşte? La ce bun şuvoiul de „înnoiri”, unele doar de
suprafaţă şi de moft terminologic, altele de natură
să complice absolut inutil ceea ce era simplu, lim-

pede şi uşor de reţinut? Se modernizează astfel
învăţământul românesc? Cui prodest? Toate limbile
încearcă să-şi simplifice gramatica; noi, o compli-
căm!

19 februarie
• Astăzi, 19 februarie, împlinesc 80 de ani. Asta-

i situaţia! Nu ştiu cum de am ajuns la cifra 80 – pro-
babil, n-am fost destul de atent! Zilele trecute, în
tramvai, un tânăr îmi făcea semne ciudate; greu am
înţeles că… voia să-mi cedeze locul – ceea ce nu mi
s-a mai întâmplat! Aşadar, bătrâneţea nu numai că
s-a instalat suverană, ci se şi vede, trezind compăti-
miri! Deprins să fiu mereu cel mai tânăr, aproape că
mi-e imposibil să accept senectutea ca fiind reală
şi… „executivă”! Dar… asta e! 

• Ca totdeauna, aniversarea prilejuieşte reîntâl-
niri cu oameni de-un leat. Ne revedem după 20-30-
40-50 de ani; ce mai avem a ne spune? Mai întâi,
obişnuitele, dulcegele şi necesarele banalităţi de
genul ,,ce bine arăţi!” ori ,,mă, tu n-ai îmbătrânit
deloc!” (aş!) etc. etc. Mai toate s-au şters. Au
rămas, edulcorate, rozalii şi vag parfumate, doar
amintirile tezaurizate în sertarul cu bucurii. Un
mecanism sufletesc bizar rade din memorie, cu efi-
cienţă electronică, paginile urâte, incomode, penibi-
le, triste. 

• Dacă, cine ştie cum, se răsfoiesc astfel de file,
vor fi citite cu îngăduinţă şi chiar umor. Efrem
Syrul observa că Plăcută este amintirea relelor ce
au trecut, iar Seneca adaugă: De ce să-ţi aminteşti
suferinţele din trecut şi să fii nefericit acum, fiindcă
ai fost atunci?

• Circulă pe net un clip splendid ilustrat şi bine
susţinut muzical intitulat Prends les temps, ce repu-
ne cu graţie în circulaţie îndemnuri pe cât de simple
şi limpezi, pe atât de tulburătoare: ,,prinde timpul”
iubirii (care este adevărata tinereţe), clipa pentru a
râde (muzica sufletului), pentru a plânge (semnul
unei inimi mari), răgazul pentru a citi (semnul ştiin-
ţei), a asculta (forţa inteligenţei), a te juca (prospe-
ţimea copilăriei), a gândi (cheia reuşitei), a visa
(adierea fericirii), într-un cuvânt, pentru a trăi, fiin-
dcă timpul nu se întoarce niciodată. În rest, totul e
tăcere. Și n-am nimic de reproşat nimănui. Destule,
mie.

(fragment din volumul al III-lea al Jurnalului, 
în pregătire la Editura Junimea)
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În afară de cele o sută de rochii înflorate, Vasilca
mai adusese cu ea de la Adămești și altceva:
Tontoroiul femeilor. 

Nu le-a trebuit mult femeilor de pe strada
Viitorului să facă loc în viața lor acestui obicei nou,
ce era de fapt foarte vechi, dar ele nu aflaseră până
în iarna aceea de el. Era singurul lor mod de a-și
face dreptate pentru traiul strâmtorat de peste an.

Cum de nu-i dăduse cizmarului prin minte să se
însoare mai devreme? Nu cu altă femeie, se
înțelege, ci tot cu Vasilca. Pentru asta însă ar fi tre-
buit ca mai întâi să nu moară croitorul din Adămești
atât de târziu.

– Toate se întâmplă, până la urmă, la timpul lor,
spuse Leana, care se lăsase convinsă cu greu să vină
la petrecere. Numai de asta nu-i ardea ei. Își îngro-
pase trei copii. Îi mai rămăseseră trei, două fete și
un băiat. Una dintre fete plecase la casa ei. La casa
celui cu care se măritase mai exact. Un ajutor de
morar de pe cale Bucureștiului, ce se găsea în cea-
laltă parte de oraș, a vălenilor, cum obișnuiau să
spună localnicii. I-l prezentase Săndina, nevasta lui
Aurică Flențoi. D-asta nici nu vrusese Leana să
audă la început de el, cu toate că Mioarei îi plăcuse. 

Ajutorul de morar era însă un băiat cuminte.
Spiru, care se întâlnea cu fel de fel de oameni în
cimitir, avusese pe cine să întrebe, convingându-se
în cele din urmă că Simion e om la locul lui, fără
nicio legătură cu hăndrălăii ce-i dădeau târcoale
Săndinei. A convins-o apoi și pe nevastă-sa, astfel
că, după un șir lung de înmormântări, pătrunse în
curtea groparului și o nuntă. 

– Așa e! întări Catița, care nu se lăsase nici ea
prea ușor convinsă la început să se alăture femeilor
ce se adunau la petrecerea Tontoroiului. Acceptase
mai mult de gura lui Petruș, cu care crezuse că o să
aibă o viață plină de poezie înainte de măritiș, dar
după aceea se trezise vânzând pastramă de oaie și

ulcele cu vin în localul familiei, Agheasma veselă. 
N-o speria munca, ci mirosul de băutură și de

tutun, ce-i intrase, zicea ea, adânc în piele. Numai
dându-și pielea jos, putea să-l scoată de acolo, însă
nu pentru mult timp, căci el avea să intre și în pielea
cea nouă, obligând-o s-o înlocuiască destul de repe-
de și pe aceasta. 

Cum era o femeie tânără, avea o piele destul de
frumoasă. Doar că dobândise un miros acru. De
mirosul acesta, nu de pielea ei, dorea Catița să
scape. Și n-avea cum, pentru că cucoanele de pe
stradă – așa se simțeau toate în ziua petrecerii, care
avea, pesemne, tocmai rostul acesta, ca ele să se
simtă cucoane – nu se strângeau la niciuna acasă,
cum s-ar fi cuvenit, ci în cârciuma de lângă biseri-
că.

Tontoroiul cădea în noaptea și dimineața de
sfântul Ion. Niciodată în altă zi. Cu el se încheiau
sărbătorile de iarnă. 

– Adică de ce să particip? se împotrivise Catița.
Nu stau în Agheasma veselă în toate celelalte zile?

– Stai, dar în spatele tejghelei, îi răspunsese
Petruș. Acum o să stai la masă. Și n-o să mai miroși
a vin acru și tutun. 

– Dar a ce?
– A toate parfumurile cu care se dau cucoanele.

Cu ce parfum se dădea nevasta lui Petre, care
era cea mai bătrână dintre toate, dar nu lipsea nicio-
dată de la petrecere?

Dar nevasta lui Chivu?
Ca să nu mai vorbim de Leana, în casa căreia

era tot timpul o lumânare aprinsă. 
Singurele care se parfumau, într-adevăr, erau

Săndina, Drina, preoteasa și ea. Pe altele de pe stra-
dă nu le văzuse să între în magazinul de coloniale
de lângă piață. Parfumul săpunului de casă li se
părea de ajuns. Sau poate că nu li se părea, dar n-
aveau încotro. Catița se spăla și ea în fiecare zi cu
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săpun de casă. Așa că n-avea de ce să se sperie de
mirosul lui. 

La câțiva ani de când Vasilca adusese Tontoroiul
pe strada Viitorului, în toată Alexandria, mai exact,
fiindcă obiceiul cu pricina n-ar mai fi fost ce era
dacă rămânea pe o singură stradă, era ducăreț de
felul lui, îi plăcea să umble peste tot, în ziua aceea
de Sfântul Ion, ce părea mai degrabă de primăvară
decât de iarnă, înviaseră muștele, se auzeau bâzâind
pe afară, nevasta cârciumarului consimți în cele din
urmă să petreacă împreună cu celelalte cucoane. 

– Merităm și noi să ne facem de cap o dată pe
an! zise Catița, și Leana păru, spre mirarea ei, să fie
de acord. 

Dacă era să spui care era cea mai importantă
cucoană de pe strada Viitorului, aceasta nu putea fi
decât sărăcia! era una dintre cele mai importante
cucoane. 

Uite așa, ca să-i facă acestei cucoane în necaz,
dar și pentru că afară era primăvară, deși cu o zi în
urmă fusese Boboteaza, când ar fi trebuit să crape
pietrele de ger, zisese Leana da. C-o să vină adică și
ea la petrecere. Și-o să iasă după aceea și pe străzi,
dar nu în căutarea bolii, care-i răpise odraslele, ci a
propriei sale tinereți, pierdute demult. Știa că n-o
poate îndupleca să se întoarcă. Nici nu urmărea
asta. Voia doar să stea puțin de vorbă cu ea. Cât să-
i spună că aproape nimic din ceea ce îi promisese,
atunci când vorbiseră despre viitor nu se împlinise.
Nici vorbă de fericire! La așa ceva, cei de felul ei
nu prea îndrăzneau să se gândească. Nădăjduise la
o viață plină de bucurii, dintre cele mărunte, că de
cele mari îi era frică, erau prea grele, i-ar fi strivit
una-două sufletul. Și tinerețea o înțelesese, spunân-
du-i c-o să fie pe potriva dorințelor ei viitorul. Însă
nu fusese deloc. Măcar de-ar fi semănat cu strada
ce-i purta numele. Dar viitorul Leanii întrecuse cu
mult în urâțenie strada. Venise timpul să-i mai pese
și de prezent. Măcar de cel din ziua aceea. Numai
atât! 

Se strânseseră vreo patruzeci de femei în local
Agheasma Veselă. 

Vasilca, nelipsită de la petrecere, deși îi murise
cu o jumătate de an în urmă și cel de al doilea băr-
bat, văzându-le pe câteva dintre ele îmbrăcate ca de

căpătat, spuse:
– Ia stai, fată, că mi-au mai rămas niște rochii

d-alea în ladă. Hai, Catițo, cu mine să le aducem
încoace. Nu vedeți ce vreme frumoasă e afară! Cum
să purtați țoale atât de posomorâte?

– Păi nu le-au mâncat moliile, didă?
– Am pus levănțică peste ele. Ultima oară erau

întregi. 
Fusese cu vreo câțiva în urmă ultima oară. Dar

găsiră rochiile din ladă neatinse, într-adevăr, de
molii. 

După întoarcerea Vasilcăi și Catiței, primăvara
de afară dădu buzna înăuntru. Se umpluse cârciuma
lui Petruș de flori. Doar că miroseau toate a sfoiag.
Însă mirosul de pâine caldă și cel de cârnați prăjiți
amestecat cu mirosul de gogonele în saramură erau
mai puternice decât sfoiagul, făcându-le pe purtă-
toarele rochiilor să creadă că florile de pe ele toc-
mai sunt culese de pe câmp. Dintr-o primăvară care
nu venise încă. 

Prospețimea florilor le făcea și pe ele să se simtă
proaspete, cu toate că nu erau.

Seara în care femeile se adunau să intre în apa
Iordanului împreună nu îngăduia prezența niciunui
bărbat. Cu două excepții, a sfântului ce le primea
înăuntrul sărbătorii lui de nume, căruia îi
mulțumeau cu câteva cruci făcute pe piept la înce-
put, după care el pleca, și a lui Momoc, fiindcă fără
lăutari nu se putea. 

Vinul adus de nevasta pivnicerului și vișinata
pusă la bătaie de Catița îl goneau de fapt pe sfânt
din gândurile lor și-aduceau în locul lui un drac ce
le cobora din gânduri în sânge, îndemnându-le să se
pună pe tropăit. Dar a tropăi fără muzică putea să
pară că te-ai smintit. Ca să nu se creadă că sunt
smintite, aveau nevoie de prezența lui Momoc. Nu
cel de pe vremea vizitei lui Vodă, ci fiul acestuia,
care înlocuise țambalul tatălui cu vioara. De pe cor-
zile niciunei alte viori din oraș nu picurau muzici
atât de răscolitoare.

– Zi-o p-aia cu nașu’, strigă din capul mesei
Vasilca.

– O zic, dar mai încolo, tușă, mai spre ziuă.
– Zi-o acum, înainte de miezul nopții, c-așa o

zicea și tac-tu. 
– El e mai rușinos, didă, sări cu gura Săndina,

căreia i se tulburase un pic privirea de la paharele
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cu vișinată date pe gât.
– Dacă era, se făcea popă, nu lăutar! râse din

celălalt capăt al mesei Drina, nevasta pivnicerului. 
– S-o credeți voi! se ridică de pe scaun preotea-

sa. Dacă l-ați auzi pe al meu ce melodii cântă prin
casă.

– Părintele?! Știe și altele în afară de cele
bisericești? întrebă Catița.

– Oho! răspunse preoteasa.
– P-aia cu nașu’ nu cred! încercă Vasilca să-l

întărâte pe Momoc.
Lătarul își șterse fruntea de sudoare cu batista și

începu:
– Frunzuliță de-arțăraș

Futu-ți legea ta de naș!
– Așa, mă! izbucniră câteva cucoane. 
– Cu cine mă cununași?

Cu urâta satului,
Cu propteaua gardului?
Futu-ți crucea ta de fine
Nu ți-au fost ochii la tine
Să te uiți la toantă bine?
Nașule, la lumânare
Îmi păru ca și o floare
Fuse noaptea întunecoasă
Lumânarea feșteloasă
Îmi păru toanta frumoasă.

Chiar că eram o toantă dacă refuzam să vin,
vorbi Leana cu sine în gând. Uite că viața mai
înseamnă și altceva decât amărăciune și tristețe. 

Și era doar începutul Tontoroiului, deși trecuse
de miezul nopții.

Momoc nu mai trebui să fie rugat. Știa și singur
ce are de cântat. Așa că-și mai șterse o dată frunte
de sudoare și zise:

– Foaie verde trei granate
La fântâna din Vârtoape
Lemnele sunt strâmbe toate
Nevestele curve toate
Babele pe jumătate
Fetele umblă turbate
C-au rămas nemăritate. 

– Ce zici d-asta, didă? râse în hohote Catița.
– Ce să zic?
– Păi n-auziși? Cică babele...

– Care babe, fato? Sunt numai neveste aici.
– Și-ți place?
– Ce?
– Ce zice despre neveste?
– Mi-a plăcut. Dar, de, când ajunge omul la o

vârstă...
Petrecărețele încinseră apoi o horă.
Vasilca rămase pe margine. Nevasta lui Petruș

crezu că din cauza lui Petre. Prea murise de curând.
Nu se făcea să pară că l-a uitat așa de repede. Era
însă din cauza bastonului. El o împiedica pe văduvă
să joace. Petre se potolise. Nu mai avea cum s-o
înțepe pe nevastă-sa cu sula de cizmărie.

Taman când începură zorile să se reverse, se
porni perinița.

Ar fi fost buni niște bărbați acum. Aveau și ele
pe cine să pupe.

Cele ce pierduseră numărul paharelor duse la
gură, și erau câteva, între care nevasta preotului,
cea a pivnicerului și Săndina, nu-și făcură nicio
grijă din pricina asta. 

Săndina o alese din horă pe Catița și-o pupă
îndesat, ca și cum ar fi fost bărbat, nu femeie.

Nevasta pivnicerului așternu batista la picioare-
le lui Momoc. Lăutarul se fâstâci în primele clipe.
Dar n-avu de ales. Puse vioara de-o parte și se lăsă,
până la urmă, sărutat.

Preoteasa pupă unul dintre pereți.
– Ce faci, coană preoteasă? se miră cu voce tare

Catița. Văzuși vreun prinț răsărit din tencuială?
– Ce prinț, vecină? zise nevasta preotului, în

timp ce încerca să îndepărteze cu dosul palmei
ceața care i se tot așeza pe ochi. Pupai o icoană!

– Unde vezi dumneata icoane aici?
– Peste tot. Doar suntem în biserică.
– Biserica e alături, coană preoteasă. Aici e

localul Agheasma Veselă.
Se stârni un hohot de râs general. Râdea și la

ferești cineva. Era soarele. Începuse o nouă zi. Tot
de primăvară și aceasta. Însă cu încuviințarea iernii
ce stătea pe undeva prin apropiere la pândă, abia
așteptând să se întoarcă. 

Momoc se feștelise mai ceva ca lumânarea din
cântec. Simțea că moare de somn. Îl istoviseră
femeile. Și nu-i ceruseră decât să le cânte. Dacă era
să-i mai ceară și altceva? Își potrivi cu mari sforțări
vocea și zise o ultimă cântare:
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– Foaie verde peliniță
Peliniță, gutuiță
Și-o chită de albăstriță
Cum aș face, fa, Mariță
Să-mi văd mâinile la țâță
Picioarele supt rochiță
Să te sărut pe guriță
Și-apoi să mor, neiculiță. 

Erau două Marițe înăuntru. Pe care dintre ele o
întrebase?

Nu mai avură, însă, timp să se lămurească, pen-
tru că Momoc dispăruse. Nici nu băgaseră bine de
seamă când. Văzuseră doar o umbră bondoacă
îndreptându-se spre ușă. Trăgea, parcă, o vioară
după ea. Dacă nu cumva vioara era cea care trăgea
umbra. Așa cum lumina zilei trăgea de pe străzile
orașului umbra nopții ce abia se sfârșise, ducând-o
cât mai departe. Dincolo de casele de la marginea
Broscăriei, unde îl ducea vioara pe lăutar. 

Petrecerea se încheiase. Nu însă și Tontoroiul.
Femeile din cârciuma lui Petruș trebuiau să iasă la
soare ca să se zvânte. Zăboviseră o noapte întreagă
în apa sfințită a Iordanului.

Ele ca ele, dar drăcușorul din sângele lor dădea
întruna din coadă, îndemnându-le să pornească spre
centru. Ca să le facă bărbaților întâlniți în cale exact
ceea ce le făceau ei lor în Săptămâna Brânzei,
numită și Săptămâna Nebunilor. Și pe bună drepta-
te. Numai că nebunii nu era șchiopii de picioare sau
șchiopii de minte, cărora li se dădea ocazia să se
însoare cu nuntă taman în perioada în care biserica
interziceau nunțile, ci bărbații întregi la trup și chiar
la cap. Căci aceștia puneau toate nebuniile din săp-
tămâna asta la cale. Unii se îmbrăcau în rochie de
mireasă, alții în popă și dascăl. Ca la orice nuntă, nu
putea, firește, să lipsească nașii, ce mergeau alături
de miri în fața alaiului. Iar alaiul pornea din vecină-
tatea casei lui Mavrozanfir în jos, pe Strada
Principală, spre râul Vedea, oprindu-se în fața unui
copac de pe mal. Copacul acesta, care avea prins de
una dintre crengile sale un clopot, ținea loc de bise-
rică. Aici avea loc slujba cununiei. După cununie,
însurățeii se spălau pe mâini cu apă de râu. După
aceea mireasa își arăta chipul adevărat, care era al
unui bărbat, în vreme ce bucuria de până atunci a
mirelui puțintel la minte se risipea brusc. Dar cel

proaspăt cununat nu părea să sufere prea mult, doar
se mira de cele întâmplate. Iar când ceilalți înce-
peau să râdă, râdea și el până îi dădeau lacrimile,
despre care unii dintre martori ziceau că sunt
lacrimi de plâns.

În drum spre râul Vedea, nuntașii se opreau pe la
porțile oamenilor, invitând femeile și fetele la joc.
Le invitau mai mult cu forța. Dar nu se împotrivea
niciuna. Le plăcea și lor. Fiindcă, în zbânțuiala dră-
cească a jocului, se puteau alege cu mângâieri și
uneori chiar cu pupături de care nu prea aveau parte
acasă.

Nu întreba niciun bărbat: Cine fuse ăla care te
strânse în brațe, sau care îți mușcă buzele? Și asta
pentru că toți cei din alai purtau haine femeiești. O
femeie pupase altă femeie. Nu exista niciun motiv
de supărare pentru bărbații însurați. Cu toate că
aceștia știau destul de bine care era adevărul, însă
nu se supărau fiindcă-și aminteau de alte nunți ase-
mănătoare la care fuseseră ei înșiși femei. Ăsta și
era rostul Săptămânii Brânzei, nebunii să pară
oameni normali, iar oamenii normali, nebuni. 

Și-apoi nu era chiar de colea ca ăia ce aveau să
rămână toată viața neînsurați să simtă și ei în palma
lor, pentru câteva ceasuri, căldura palmei unei
neveste, chiar dacă nevasta acesta se dovedea a fi,
în cele din urmă, bărbat, nu femeie. 

Dracul împelițat al nunților din Săptămâna
Nebunilor era, spre deosebire de cel din sângele
cucoanelor ce luau parte la Tontoroi, la vedere.
Avea și chip, și nume de om. Altminteri nu se arăta
prea des prin oraș. Însă când începea săptămâna
respectivă, apărea negreșit. Și nu oricum. Ci călare
pe un cal negru, tăvălit, parcă, prin păcură. Se uita
cu două fărâme de cer la lume. De sus, de la
înălțimea calului. Ba parcă de la înălțimea cerului,
spusese cineva cutremurat de adâncimea privirii
sale albastre. Nu putea fi însă vorba de asta. Pentru
că-l vedea pe cel din șa sărind jos de pe cal. Și
vedeau și taraful de lăutari din urma lui. Iar în urma
tarafului, pe Daniil, mutul orașului șchiopătând.
Altă dată, pe Gajgă. Cum, mai trăiește? Vino să te
uiți la el. E la fel de viu ca în ziua în care a venit de
niciunde aici. 

Era viu, într-adevăr. Dar un pic mai bătrân.
Bătrân de-a binelea, chiar. Cum de se lăsase con-
vins să facă pe mirele la vârsta lui? La mintea lui,
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mai precis. Vârsta nu avea nicio legătură. Numai
să-l țină picioarele. Și l-au ținut. Doar că la întoar-
cerea de la copacul unde fusese cununat, cel ce-l
convinsese să se lase însurat l-a suit în locul său pe
cal. Era ca și cum o luase clopotnița din loc. Fiindcă
așa i s-a părut lui Gajgă, că privește de la înălțimea
ei orașul. Însă nu din curtea bisericii Sfântul
Alexandru cum era obișnuit, ci umblând cu
clopotnița anapoda pe străzi. Nu i se mai întâmplase
niciodată un lucru atât de frumos. Se ruga în gând,
în timp ce calul mergea la pas, clătinându-l ușor, să
nu se termine niciodată frumusețea acelei plimbări. 

Îl chema Dumitru Bălăureanu pe cel ce ținea
calul de căpăstru. Auziseră prima oară de el în pri-
măvara în care dispăruseră caii lui Repanovici. Se
spusese c-ar fi fost mâna lui Marin Zăpadă. Însă
Marin Zăpadă murise. Era altcineva. Un hoț tânăr,
mai priceput decât cel dispărut. Dar nu s-a putut
dovedi nimic. Nici atunci, nici mai târziu. 

Dumitru Bălăureanu trăia în oraș, dar departe de
zarva lui. Îl zăreai în câte o cârciumă, uneori, și mai
mereu în fruntea alaiurilor de nuntă din Săptămâna
Brânzei.

Ultima oară se îmbrăcase în mire chiar el. N-a
înțeles nimeni ce l-a apucat. Căci nu era nici șchiop,
nici nebun. Poate că de dragul copacului de pe
malul râului. Și al firului de iarbă din care și-a
împletit inelul de cununie. Inel pe care l-a dat mai
târziu calului să-l pască. Taman atunci a observat o
femeie tânără în mulțime și s-a apropiat râzând de
ea: 

– Pentru tine am un inel adevărat. 
– Să știi că sunt măritată, a încercat nevasta lui

Petruș să se apere.
Dintre toate femeile de acolo, mai tinere și

chiar mai chipeșe decât ea, Bălăureanu o alesese pe
Catița. 

– Și ce dacă? a spus el, aruncându-i la picioare
un inel. Ține-l. E al tău. 

În clipa următoare a urcat pe cal și a dispărut.
Ea a vârât inelul în sân și s-a tot gândit mai apoi

ce însemnau toate acestea. 
Trecuseră mai bine de zece luni de atunci și încă

nu găsise răspunsul.
În speranța că ar putea să-l găsească acum,

hotărî Catița să meargă alături de celelalte femei din
tontoroi spre centru orașului. 

Înainte însă de a porni într-acolo, se obișnuia ca
acestea să dea o raită pe la porțile caselor de pe stra-
da lor. Dar nu oricum, ci suite pe grapa de lemn ce
le aștepta în fața bisericii. Erau înhămați doi măgari
la grapă, trimiși de Gheorghe ciobanul. Îi aducea de
fiecare dată Ilie, mutul de la Căluș, care numai mut
nu era acum. Țipă ca din gură de șarpe când
Săndina îi vărsă jumătate de vadră de apă în cap.

– Ho, nebunelor! răcni el, însă nu de spaimă, ci
de plăcere. 

Asta li se întâmpla tuturor bărbaților întâlniți în
cale, erau botezați cu apă din vadră. Nu-i mai
duceau, ca altădată, să-i iordănească la Vedea. Le-
ar fi prins miezul zilei pe drum și ele își doreau să
ajungă până la prânzul cel mic în centru. Nu toate.
Câteva dintre ele se întorseseră acasă. Între acestea
și Vasilca, pe care n-o mai ajutau picioarele.
Vruseseră s-o urce pe grapă. Ea n-ar fi spus nu, dacă
nu se întâmpla ca dintr-odată să se gândească la
soțul său și să i se facă rușine. Nu de amintirea lui,
ci de ceea ce ar fi putut să spună lumea, văzând-o
cu Tontoroiul prin oraș după numai o jumătate de
an de la moartea lui Petre. Preoteasa n-a mers de
frica lui bărbatu-său. Altele, pentru că băuseră fără
măsură și se cam învârtea pământul cu ele.

Era și fără acestea destul de numeros cârdul. Pe
grapă nu încăpuseră decât șase. Între ele, și
Săndina. 

Catița, pe care Ilie o poftise prima, zisese că
vrea să meargă pe jos. Își pusese o broboadă de
femeie bătrână pe cap, acoperindu-și cu ea jumătate
din față. I-o împrumutase Vasilca.

Drina, nevasta pivnicerului, se suise cu ajutorul
Catiței pe grapă. 

Săndina își dăduse pe chip cu funingine și, când
zărea vreun bărbat la vreo poartă, sărea iute de pe
grapă și alerga după el călare pe o coadă de mătură. 

– Stai, frumosule, zicea, să te sfințesc nițeluș. 
Și îl sfințea, vârându-i între picioare coada

aceea de mătură și spunându-i: Vezi ce lungă și tare
ți s-a făcut?

Se strica de râs mulțimea de gură cască, care se
ținea după ele ca după urs.

Nu lipsi mult ca la o smucitură a măgarilor,
Drina să cadă de pe grapă. Noroc cu Ilie, care se
găsea alături. Se prinse iute de gâtul lui și rămase
așa o vreme.
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– Așa, va să zică, îi făcu Săndina cu ochiul.
– Ce să fac, bia? râse cu fereală nevasta lui

Florache. Era mai bine să cad?
– Nu, Drinico. Te înțeleg. La fel aș fi făcut și eu. 
Oare boierii aveau să se supere dacă îi iordăneau

și pe ei? 
Peste strada Viitorului era lipsită de sens o astfel

de întrebare. Nu locuia niciun boier aici. Dar mai
încolo, pe măsură ce se apropiau de strada principa-
lă, începeau să apară trăsurile celor bogați. Ca să-i
poți strânge pe unii dintre aceștia în brațe trebuia ca
mai întâi să-i dai jos din trăsură. Singurul dintre ei
care se dădea singur, fără să fie rugat, era Grigore
Mavrozanfir. Îndeosebi de când devenise tată, se
lăsa de toate femeile din tontoroi iordănit. D-asta și
pornea în dimineața de Sfântul Ion cu trăsura spre
marginea dinspre Nanov a orașului. Ca să vadă ton-
toroiul. Iar femeile de pe grapă și din urma acesteia
să-l vadă pe el și să se repeadă să-l stropească cu
apă. În ultimii doi ani o luase și pe fiică-sa, Letiția,
cu el. Era ditamai domnișoara de acum, se apropia
de vârsta de șaptesprezece ani. Nastasia se împotri-
vise la început. Auzise că femeile din tontoroi își
cam pun poalele în cap, iar un astfel de spectacol nu
era tocmai potrivit pentru o fată crescută cu două
guvernante, una ca s-o învețe franțuzește, cealaltă,
să cânte la pian. 

Letiția, care învăța cu sârg și una, și alta, abia
aștepta să dea cu ochii de viața obișnuită, viață des-
pre care știa că există peste tot, numai că ea nu prea
avea ocazia s-o privească de aproape, Era ținută
mereu la distanță, printre cărți cu parfum de lemn
vechi și lieduri săltărețe scrise de Mozart și alți
compozitori străini. Îi plăcea parfumul cărților, dar
parcă un pic mai mult cel al strugurilor, când venea
vremea culesului, la care tatăl o dusese de câteva
ori, și ea umblase ore în șir desculță prin vie, întor-
cându-se acasă cu tălpile pline de ghimpi și cu fața
umflată de la înțepăturile albinelor.

Nastasia se speriase văzând-o așa, dar Letiția
era mai veselă ca oricând. Spunea despre ziua aceea
c-a fost una din cele mai frumoase din viața ei. Dar
fără s-o audă maică-sa. 

-Tontoroiul e joaca presărată cu măscări a unor
femei de la țară, care nu s-au obișnuit și n-or să
obișnuiască niciodată cu viața de la oraș, era de
părere Nastasia. 

Asta voia Grigore să-i arate fiicei lor?
– Dar vreau să văd, mamă, înțelegi? se întrista

Letiția, gata-gata să izbucnească în plâns. Pleca în
cele din urmă cu taică-su, asigurând-o la întoarcere
pe maică-sa că văzuse altceva decât măscări.

– Ce? întreba Nastasia.
– Niște femei ce nu păreau că se prostesc. 
– Dar ce făceau?
– Se bucurau pur și simplu de viață. 

Cucoanele de pe strada Viitorului mergeau cu
tontoroiul în centru ca să se poată bucura împreună
cu ele și cei de aici.

Mavrozanfir nu mai scoase trăsura, de data
aceasta. Le ieși în întâmpinare pe jos. Letiția, în
ciuda împotrivirii maică-sii, îl urmase. 

Săndina îl iordăni prima pe negustor. Apoi cele
două Marițe. Catița se trase de o parte, parcă absen-
tă.

– Dumneata ce faci? o întrebă Ilie din priviri.
– Eu... păi eu ... , vru ea să răspundă, dar se opri.
Ea-și dorea să iordănească un alt bărbat. Dar nu-

l zărea pe nicăieri în mulțime. Poate fiindcă nu mi-
am pus inelul, spuse, și-și scoase inelul din sân și și-
l puse pe deget. Și atunci auzi nechezând un cal.
Însă departe, atât de departe, încât nevasta lui
Petruș crezu c-o să se termine ziua și calul acela n-
o să aibă când să ajungă. Ba chiar c-o să se termine
iarna și el o să rămână departe. Apoi o să se termine
anul, după care viața ei, și călărețul pe care-l aștepta
tot n-o să vină, deși calul nu se oprea deloc din
mers, îi auzea potcoavele lovindu-se de pământ. De
ce nu apărea odată? Părea să stea pe loc, dar și aler-
ga în același timp. Și viața ei se scurgea repede, tot
mai repede parcă. Dacă era să ajungă cândva, băr-
batul de pe cal avea să găsească o bătrână în locul
femeii tinere căreia îi dăduse cu aproape un an în
urmă un inel scump. Ea își va scoate atunci cu mari
sforțări inelul de pe deget și-l va arunca la picioare-
le calului, spunând: Ia-l înapoi. Nu-mi mai trebuie!

Catița se pomeni împinsă de gloată spre prăvălia
lui Mavrozanfir. Negustorul le invitase pe femeile
din tontoroi la o gustare și un păhăruț de vin.

Ea rămase afară. Și bine făcu, pentru că în clipa
următoare auzi calul nechezând în spatele ei.
Întoarse capul și-l văzu pe el.

După aceea simți cum orașul se îndepărtează. Se
ducea tot mai înapoi, fără ca ea să-și poată da seama
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cum. 
Târziu, dar târziu de tot, văzu podul de peste

Vedea dedesubt și înțelese că bărbatul de pe cal o
ținea în brațe. 

Lăsaseră râul în urmă, după aceea dealul, apoi
iarna și viața ei de până atunci. Toată. Tocmai intrau
într-o pădure. Dar în care? Fiindcă nu exista niciuna
dincolo de dealul pe care se afla cimitirul. 

Nu se mai grăbeau deloc acum. Mergeau la pas.
După care s-a pomenit că stăteau tolăniți în iarbă, și
că se mișcau copacii. Era mijlocul iernii și poiana în
care se aflau era verde. Dar Catița nu vedea nimic
ciudat în asta. Se însera. Și aerul mirosea a flori. A
toate florile de câmp de pe lume! 

Letiția, ce tocmai se întreba de ce pe ea nu o
iordănește nimeni, neștiind că asta li se întâmplă
numai bărbaților, fu singura din mulțime care-l zări
cu coada ochiului pe călăreț. Și mai zărise ceva.
Una dintre femeile din tontoroi urcase alături de el
pe cal. I se păruse că privirea pătrunzătoare a
călărețului o căuta pe ea. Când colo, a alesese pe
alta, smulgând-o din goana calului din gloată. 

Nu putea să întrebe pe nimeni de ce. Nici măcar
pe taică-su, care aducea în rând cu slugile ulcioare
cu vin din pivniță, turnându-le femeilor din tontoroi
în pahare. Acestea au băgat de seamă târziu că dis-
păruse Catița. Dacă o întrebau pe Letiția, ar fi aflat
chiar atunci unde. Nu a doua zi, când se știa pe toată
strada Viitorului că nevasta lui Duduș lipsise peste
noapte de acasă. 

– Mi-ai spus c-o să ai grijă de ea, a tăbărât cio-
banul pe cârciumar.

– Uite că nu mi-a dat prin gând să-i pun o talan-
gă de gât, ca să nu se piardă! a încercat Petruș să-și
verse furia. Sau poate că trebuia să faci asta dum-
neata, când încă era de-o șchioapă. 

Preotul trăgea cu urechea din pridvorul bisericii.
Nu știa cu care dintre ei să țină, neavându-l, dacă se
gândea bine, pe niciunul la inimă. 

Pesemne că s-ar fi ajuns la îmbrânceli, dacă nu
apărea Vasilca la timp.

– E la mine, a strigat ea din stradă. A băut cam
multișor ieri și i-a fost rușine să tragă acasă. A otân-
jit toată noaptea. Abia spre dimineață a luat-o som-

nul. Acum doarme sărăcuța. N-a fugit cu altul. Ce
v-a apucat de vreți să vă dați în cap? Potoliți-vă!

Ginerele și socrul abia așteptau. Nu să-și dea în
cap, ci să se potolească.

Asta aștepta și preotul, însă nu chiar atât de
repede.

Catița dormea, într-adevăr, în casa Vasilcăi. Se
pomenise cu ea la puțin timp după miezul nopții.

– Ce e, fato, cu tine? a întrebat-o. De unde vii?
– Cum de unde? De la tontoroi. 
– Păi acum?
– Ei și dumneata...
– Oho, dar ce roșie ești în obraji!
– De la băutură, tușă.
– Ți-ai găsit pe cine să minți. Lasă că nu spun

la nimeni. Ia și culcă-te acum. 
– Numai să pot.
– Știu, ți-e gândul la el.
– Mi-e nițel. Dar o să-mi treacă. 
– Bine ar fi să-ți treacă până la ziuă.
– Crezi că se poate așa de iute?
– Nu prea. Mai încolo. Nu mai să nu fii din alea

la care nu le trece niciodată.
– N-am de unde să știu, fiindcă e prima oară

când mi se întâmplă.
– Hai, pune capul pe pernă și dormi. 
– Dacă n-ai fi fost dumneata...
– Ce făceai dacă nu eram eu?
– Mă aruncam în Vedea. Ce altceva puteam să

fac?
– Termină cu prostiile. Și lasă-mi mâna în pace.

Ce-ți veni să mi-o pupi?
– Păi...
– Niciun păi! Hai că sting lampa. Închide ochii

și dormi.
Catiței nu-i trecu în noaptea aceea. Și nici mai

târziu. Află într-una din zile că pe călărețul ce o
dusese în pădure, dacă nu cumva se petrecuse doar
în închipuirea ei asta, îl cheamă Dumitru
Bălăureanu. Și că este hoț de cai. Însă ei îi furase,
așa cum se spunea pe strada Viitorului, inima. Bine
că pe Petruș putea să-l iubească și fără ea. Asta până
la următorul tontoroi, când spera să-l întâlnească pe
hoț din nou și să-i ceară ce-i luase înapoi. 

Fragment din romanul Adu-ți aminte să nu uiți, 
în curs de apariție 
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Petru Aron era mai îngândurat ca de obicei.
Trebuia să ia o hotărâre importantă de care atârna
soarta Moldovei. Pe de o parte amenințarea sulta-
nului Mahomed, cel care a cucerit
Constantinopolul și acum se pregătea să cucereas-
că întreaga Europă. Pe de altă parte, cererea lui
Iancu de Hunedoara de a i se alătura în noua cru-
ciadă împotriva otomanilor. Ca Voievod al Țării
era obligat să aleagă una sau alta din cele două,
ceea ce nu era de loc ușor de făcut. Tulburat de o
sumedenie de gânduri care nu-i dădeau pace, a
început să aibă un somn neliniștit, să viseze urât,
și în loc să doarmă se trezea și umbla ca un strigoi
prin palat sub privirile curioase ale darabanilor.
Tulburat de neliniștile care nu-i dădeau pace,
Petru Aron s-a hotărât să plece din Suceava spe-
rând că drumul și schimbarea locului îl vor liniști
și îl vor ajuta să ia o hotărâre. 

Zilele frumoase de început de cireșar au fost
un alt lucru care l-a convins să se pornească la
drum. Spera ca la Vaslui să se bucure mai mult de
căldura soarelui, care nu era prea darnică la
Suceava, cea așezată mai aproape de crestele
munților. Ajuns la Vaslui se retrage în sala Sfatului
Domnesc, de unde trimite după marele logofăt
Mihu și boierul Bratu.

– Cum ți se pare aerul de la Vaslui, domnia ta?
îl întâmpină surâzător pe logofătul Mihu, care a
ajuns primul la el.

– Este mai cald ca la Suceava, Măria Ta! Din
câte am văzut pe drum pe aici au început să se
coacă cireșele, pe când la Suceava mai avem de
așteptat vreo două săptămâni. I-am spus stolnicu-
lui Mihul să cumpere și pentru noi. O să avem
mâine dimineață.

– V-am chemat la mine pentru că suntem în
pragul unei hotărâri greu de luat. Zilele astea tre-

buie să luăm o hotărâre de care depinde viitorul
Moldovei. Nu știu ce ar fi făcut tatăl meu în
împrejurarea asta. Domniile voastre l-ați cunoscut
și poate mă sfătuiți ce trebuie să fac.

– Despre ce este vorba, Măria Ta? întreabă
curios marele logofăt.

– Cred că nu i-ai uitat pe solii sultanului, care
în urmă cu trei zile au venit mânioși și mi-au trân-
tit în față scrisoarea trimisă de Mahomed prin care
ni se cere să-i trimitem degrabă haraciul de 2000
de galbeni ungurești pe care i-a cerut încă din
toamnă, când ai mers chiar domnia ta la Edirne și
i-ai cerut o amânare, să avem timp să adunăm
aurul. Îți mai amintești scrisoarea pe care mi-ai
adus-o atunci de la Mahomed? Am luat-o cu mine
s-o mai citim încă o dată.

Fără să aștepte răspunsul logofătului, Petru
Aron scoate la vedere un pergament pe care îl avea
la îndemână. Îl desface și citește:

– „De la marele domn și marele emir, sultanul
Mehmed Beg, nobilului și înțeleptului și celui
demn de cinste și laudă Ioan Petre voievod și
domn al Moldovlahiei, iubitoare salutare să pri-
mească noblețea ta!

Ai trimis pe solul acesta și boier al tău, Mihul
logofăt, și, printr-însul, cuvintele domniei-tale, pe
care le-a spus. Deci, dacă vei trimite haraciu,
2000 de ducați de aur, domniei mele, în fiecare an,
atunci pacea va fi încheiată. Și pentru aceasta
punem soroc peste trei luni. De va sosi la împlini-
rea acestora, atunci pacea va fi încheiată cu dom-
nia mea. Dar, dacă nu va veni, aceasta o știți voi.
Și Dumnezeu să te veselească.1

– Am vrut să-l mai citesc odată ca să ne amin-
tim ce scrie în el. Cât am stat la mănăstire călugă-
rii m-au învățat să scriu și să citesc și limba păgâ-
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nilor. Domnia ta știi cel mai bine, că ai fost la
Edirne și ai stat de vorbă cu Mahomed. Acestea au
fost chiar vorbele sultanului, iar la sfârșit, deasu-
pra sigiliului împărătesc, diacul lor a pus și data la
care a fost scris, ca să se poată socoti cele trei luni.
Citește-mi domnia ta ce scrie aici, că eu nu le
înțeleg numărarea anilor.

Mihu ia documentul din mâna voievodului, se
uită cu atenție pe el și citește:

– E vorba de anul 859 după Hegira, Măria Ta,
musulmanii număra altfel anii decât noi, se iau
după anul în care profetul lor a plecat de la Mecca
la Medina. După Facerea Lumii, cum socotim noi
anii, ar fi vorba de 6963 (1455), iar mai departe
scrie ziua de 5 a lui brumărel, tot pe limba lor, a
musulmanilor.

– Exact. Adică în toamna care a trecut. Câte
luni sunt de atunci?

– Ar fi cam nouă luni, Măria Ta.
– De asta e vorba, domnia ta. Sultanul ne-a

cerut să-i trimitem banii în trei luni, iar de la ziua
când a poruncit să se scrie cartea asta au trecut
nouă luni și noi tot nu i-am trimis cum ne-a cerut.
Așa se lămurește faptul că noii soli pe care i-a tri-
mis zilele trecute erau atât de furioși pe mine. De
astă dată porunca a fost și mai hotărâtă, fie îi plă-
tim, fie vine să și-i ia singur, dar atunci o va face
cu oștile sale cele multe. Voi știți bine ce înseamnă
asta! Țara va fi prăduită și arsă de la un capăt la
altul, iar noi va trebui să plecăm în pribegie și să
ne trăim restul vieții prin străini. Domniile voastre
știu ce au făcut păgânii sârbilor și albanezilor, ba
chiar și atunci când au luat Constantinopol?

– E de rău, Măria Ta, a sărit de colo boierul
Bratu, care tocmai a intrat grăbit în sala unde se
aflau Voievodul și marele logofăt Mihu. Trimite-i
repede galbenii pe care ți i-a cerut, ca să ne lase
odată în pace. Este a treia oară când își trimite solii
la noi, și dacă nici acum nu-i plătim în mod sigur
se va ține de cuvânt și ne vom trezi cu ienicerii și
spahii lui peste noi. Să ne ferească Dumnezeu de
una ca asta!...

– De unde să-i trimit atâta bănet, moșule
Bratu? Doar știi că visteria Țării este goală, când
au plecat de la Suceava Alexăndrel și mama lui au
luat tot ce s-a adunat în ea. Din ce au început să

mai strângă oamenii mei de când m-am întors pe
scaunul Moldovei abia ne ajunge să ținem cheltu-
ielile Curții, pentru care știi câți bani trebuie. Ne
trebuie câțiva ani să ne revenim, iar acum a venit
și năpasta asta. 2000 de galbeni sunt o avere, dom-
niile voastre. Pentru sultan este ușor să ceară, dar
nu ne-a întrebat mai înainte dacă putem să-i plă-
tim.

– Asta este o situație specială, Măria Ta, spune
boierul Bratu. Poporul trebuie să înțeleagă.
Trimite-ți slujitorii curții să umble prin toată țara
și să adune aurul pentru sultan. Oamenilor să li se
spună că este vorba de o dare nouă, că dacă nu o
plătim vin turcii peste noi și tot ei au de suferit, ne
iau copiii și nevestele și dau foc la sate și la târ-
guri. Decât să piardă tot ce au mai bine să dea fie-
care câte ceva pentru acest nenorocit de haraci.
Dacă vei face așa, în două săptămâni vei avea
banii și vei putea să-i trimiți la Poartă și așa ne
luăm de o grijă. Ar fi păcat să lăsăm biata țărișoară
să fie jefuită de păgâni!

– La asta mă gândeam și eu, dar zilele trecute
s-au întors de la Hunedoara feciorii aceia pe care
mi i-ai dat dumneata, moșule Bratu. I-am trimis la
Iancu cu cartea scrisă de domnia ta, Mihule, prin
care i-am spus că acum eu sunt Stăpân peste Țara
Moldovei și voiam să-l asigur de credința mea. M-
am oferit să întărim privilegiile pentru negustorii
brașoveni și să le dăm din nou liber de mers prin
Moldova, cum era pe vremea tatălui meu
Alexandru Voievod, iar ca vecini să fim prieteni și
să ne purtăm cu credință unul cu altul la fel cum
au făcut și Voievozii dinaintea mea.

– Ai făcut foarte bine, Măria Ta, spune Mihu.
Doar eu te-am sfătuit să-i trimiți carte. Ce vești au
adus feciorii pe care i-ai trimis la Iancu? Nu ne-ar
strica să-l avem ca aliat pe acest erou al
creștinătății căruia i s-a dus faima în toată Europa.

– Tocmai de asta e vorba, domnule logofăt.
Poate mai bine nu-i scriam. Când i-am trimis pe
flăcăi la Hunedoara nu știam ce se petrece în
Regatul Ungariei, și mai ales în Transilvania. 

– Dar ce s-a întâmplat, Măria Ta? întreabă
curios boierul Bratu. Ce se poate petrece la unguri
că te văd așa îngândurat?

– M-au informat feciorii aceia, care au văzut cu
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ochii lor ce se întâmplă. Mahomed se pregătește să
meargă cu oștile sale cele multe peste Belgrad, iar
de aici să-și continue drumul spre Buda. Când au
aflat vestea, până și regele a fugit de frică și a mers
la Viena, la ruda lui, împăratul Frederic al III-lea,
iar grofii unguri nu expresie, de parcă s-ar feri să se
pună rău cu sultanul. A rămas doar Iancu să-l
întâmpine pe sultan, dar cum să facă el față puho-
iului de otomani doar cu niște amărâți de țărani pe
care îi adună franciscanul acela, Capistrano? Alta a
fost în vremea sultanului Murad și alta e acum cu
Mahomed.

– Ai dreptate, Măria Ta, se grăbește să aprobe
boierul Bratu. Dacă oastea lui Iancu este formată
din niște țărănoi de rând, nu le țin piept turcilor nici
o zi. Păcat de atâta cheltuială cu ei. Ce poți să faci
cu niște mojici?

– La asta mă gândeam și eu. Cum trec de
Belgrad  se vor porni cu furie asupra Transilvaniei
lui Iancu iar, dacă cumva  îi vom fi alături, păgânii
își vor continua drumul până la noi. Nimic nu le va
putea sta în cale. Se vor răzbuna crunt pentru
necredința noastră.

– Vai de mine și de mine! Oftează boierul Bratu
speriat. Nici nu vreau să mă gândesc la ce ne poate
aștepta. Fă mai bine Doamne să le trimiți haraciul
cerut. Să pecetluim pacea cu Mahomed până s-or
porni asupra Belgradului, c-apoi să nu fie prea târ-
ziu și să refuze să-l primească. 

– Domnia ta ce părere ai, domnule logofăt?
– Din câte îi știu eu pe păgâni până nu-i oprește

cineva vor merge înainte fără să țină seama de
nimic. Nu cred că le va păsa prea mult de haraciul
nostru. Iar singurul care îi poate opri este Iancu de
Hunedoara. Dintre toți principii din Europa el îi
știe cel mai bine pe turci, păcat că apusenii aceștia
nu înțeleg momentul să-i sară în ajutor. Dacă
Mahomed ia vara asta Belgradul, poarta Europei îi
este deschisă. Până în toamnă va fi la Buda, poate
să ajungă chiar până la Viena.

– Doamne ferește! Își face cruce boierul Bratu.
Chiar așa, Mihule!

– Se spune că sultanul este foarte ambițios și nu
se va mulțumi cu Regatul Ungariei. Odată tăvălu-
gul pornit va trece și peste Moldova noastră chiar
dacă îi vom plăti haraciul. Peste tot pe unde au

intrat păgânii au ridicat moschei și au pus opreliști
credinței noastre creștine, chiar dacă n-au îndrăznit
s-o interzică cu totul. Numai că tot ceea ce au înce-
put ei cu sabia au terminat lașii din rândul celor
căzuți sub stăpânirea lor. Mulți au început să jure
pe Coran și să-și boteze copiii cu nume turcești
pentru tot felul de foloase primite de la noii stă-
pâni. Ce nu face omul pentru un trai bun?

– Și atunci ce ar trebui făcut, domnule logofăt?
– Dacă ne-am lua după strămoșii noștri ar tre-

bui să adunăm toată țara în picioare, așa cum fac
Iancu și călugărul acela franciscan. Poate că așa,
uniți, le vom putea face față și îi vom opri să cuce-
rească Belgradul. Iar odată opriți la porțile Europei
nu vor mai îndrăzni să vină nici peste noi, pentru
că fiindu-i alături lui Iancu vom câștiga un aliat
puternic.

– Ce propui tu, Mihule, înseamnă să ne băgăm
singuri în gura lupului. Cine ne garantează că
Iancu îi va opri pe turci?

– Nu va fi ușor, dar poate că o va face. Oricâte
jertfe am da acum, va fi puțin față de ce vom pierde
dacă am deveni pașalâc turcesc. 

– Dacă în loc să plătim haraciul mergem alături
de Iancu  să apărăm Belgradul de păgâni? Fie
câștigă, fie pierde, aflând că l-am trădat sultanul se
va îndrepta furios asupra Moldovei noastre, spune
îngrijorat Voievodul. Poate veni prin Valahia, din
Belgrad e ușor de ajuns. Cum Vladislav îi este
aliat, i se va alătura și el, negreșit.  Abia atunci va
fi de rău de noi și își va vărsa toată ura asupra bietei
Moldove.

– Este o hotărâre pe care trebuie să o luați, așa
cum au făcut și alți strămoși de-ai noștri. Dar dacă
îi vom fi alături la Belgrad nu cred că Iancu ne va
lăsa de izbeliște.

– El nu, dar țăranii aceia adunați de franciscan
se vor întoarce la casele lor. Fără ei, Iancu cu cine
să ne ajute dacă nici grofii lui nu sar acum când
este în joc chiar soarta Regatului? Ne vom trezi
singuri în fața turcului care va face praf și pulbere
țărișoara noastră. Cum aș putea face una ca asta?
Nu vreau să fiu blestemat de popor pentru hotărâ-
rea pe care am luat-o.

– Măria Ta ești Stăpânul Țării și se cade să
hotărăști ce este mai bine pentru Moldova, spune
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gânditor marele logofăt.
– Fă ce te-am sfătuit eu, Doamne, trimite cât

poți de repede să se adune banii aceia blestemați,
intervine speriat boierul Bratu. Fiind pornit la răz-
boi, sultanul îți va rămâne recunoscător și vei avea
toată viața pace cu el. Și tatăl Măriei Tale ar fi făcut
la fel dacă ar fi fost în situația asta. Dacă regele
Ungariei a dat bir cu fugiții, de ce să se dea Măria
Ta mai mare decât el? Suntem o biată țărișoară
mică, cum să ne punem tocmai noi cu un colos ca
Imperiul Otoman? E ca și cum o vulpe pricăjită ar
da să se rățoiască la un urs.

– Să nu uitați de câte ori le-am făcut față când
am stat uniți sub steagul lui Iancu, spune tot îngân-
durat Mihu. E adevărat că e greu de știut dinainte
care ar fi cea mai bună hotărâre, dar nici nu cred că
ar fi bine să-l refuzăm pe Iancu de Hunedoara și să-
l lăsăm singur în fața păgânilor. Dacă o vom face,
istoria ne va judeca, Măria Ta.

– Mai bine să mă judece istoria decât să pun cu
mâna mea foc Țării Moldovei. La ce i-a folosit lui
Mircea al Valahiei să se rățoiască la Baiazid? După
acea bătălie de la Rovine multe din oști i s-au
împrăștiat și bietul de el a rămas fără țară. Noroc de
tata că l-a trimis la regele Sigismund care l-a ajutat,
iar odată întors pe tron s-a deșteptat și a început a
plăti haraci păgânilor. De atunci Valahia trăiește în
pace cu ei și nu au mai avut nici un fel de necazuri
din partea păgânilor…

– Așa este, Măria Ta, confirmă Bratu spusele
Voievodului. Trebuie să învățăm din experiența
Valahiei. Câtă vreme trimit haraciul, păgânii îi lasă
în pace iar țării îi merge bine.

– Până acum am încercat să-l tot duc cu vorba
pe sultan sperând că principii creștini se vor aduna
în cruciada despre care au tot vorbit după ce
Mahomed a luat Constantinopolul. Mi-am luat și
eu măsuri de prevedere și am trimis iscoade să mă
țină la curent cu mersul lucrurilor în Europa.
Domnia ta, Mihule, le știi pe toate la fel de bine ca
mine.

– Le știu, Măria Ta, că doar împreună am stat
de vorbă cu iscoadele care s-au întors cu vești.

– Atunci îți amintești de Dieta de la Ratisbona
din primăvara anului 6962 (1454). Toți principii
adunați acolo păreau pregătiți să se pună pe treabă,

fac tot felul de promisiuni și amână pentru toamnă
să ia  o hotărâre cu privire la cruciadă. 

– Așa este, Măria Ta, confirmă logofătul. În
afară de regele Filip al Burgundiei toți ceilalți
dădeau din umeri spunând că nu sunt încă pregătiți
sau invocând alte problemă.

– S-au întâlnit din nou, așa cum au stabilit la
Ratisbona, la 29 răpciune la Frankfurt. Ca să nu
pară că au venit degeaba au promis să trimită în
Ungaria o oaste de 30 000 pedestrași și 10 000 de
călăreți, cu condiția ca și Ungaria să adune un
număr egal de oșteni. Iancu de Hunedoara s-a
angajat să respecte Decizia Dietei oferindu-se chiar
el să dea din veniturile pe care le are pentru a anga-
ja mercenari. A urmat apoi o nouă Dietă imperială,
principii s-au întâlnit din nou în luna făurar 6963
(1455) la Wienner Neustadt.

– Știu, Măria Ta. În timpul Dietei s-a primit
vestea că a murit papa Nicolae al V-lea, care spu-
sese că va da bani pentru cruciadă.

– Așa este, Mihule. Aflând că a  murit papa,
principii au răsuflat ușurați. Aveau motiv să nu facă
nimic, așa că au amânat să ia o hotărâre până ce va
fi ales un nou papa. Cum Calixt al III-lea nu se prea
grăbea cu banii, spunând că a găsit visteria goală,
problema s-a tot amânat. În van au fost atâtea Diete
și atâtea întâlniri. Singurul care mai vorbește de
cruciadă este Iancu de Hunedoara care, tot insis-
tând pe lângă Sanctitatea Sa, l-a convins pe Sfântul
Pontif să-l trimită pe acel călugăr să predice peste
tot cruciada, să adune oameni și bani pentru Iancu.
Dar, din câte am fost informat, în afară de niște
oameni de rând toți s-au făcut că nu-l aud. De asta
sunt îngrijorat, domniile voastre. Dacă alegem să
mergem cu Iancu e ca și cum ne-am da singuri în
gura lupului. Aici nu este vorba de mine, de dom-
niile voastre sau de ceilalți dregători, e vorba de
soarta Moldovei, de viitorul ei și al copiilor noștri!
Să zicem că noi avem unde pribegi dacă ar veni
urgia otomană, dar ce face poporul, ce fac femeile
și copiii care ar ajunge robi la păgâni? Așa ceva nu
pot lăsa să se întâmple, de aceea trebuie să ne gân-
dim bine înainte de a lua o hotărâre.

– Ce să ne mai gândim, Măria Ta, intervine din
nou boierul Bratu. Fă bine și trimite aurul la sultan
și să ne rugăm Domnului să ne ajute.
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– Așa zic și eu, domniile voastre. Altcumva nu
avem de ales acum. Poate se mai schimbă între
timp treburile și atunci o să mai vedem ce va fi de
făcut.

– Așa este, Măria Ta. N-au intrat zilele în sac.
Poate le vin gânduri mai bune principilor Europei
și se adună cu toții la luptă, atunci și Moldova se
poate alătura lor și scăpăm de plata haraciului.

– Chiar mâine voi porunci vistierului să-și tri-
mită oamenii prin toate satele și târgurile Moldovei
să înceapă să strângă dările pentru birul cerut de
Mahomed. Pe domnia ta, domnule logofăt, te-aș
ruga să mai faci un drum la sultan ca trimis al meu
și să-l liniștești în privința asta, să nu ne mai trezim
cu altă surpriză. Iar, dacă ajungi la el, poate mai
rupi ceva din cei 2000 de galbeni, să avem și noi cu
ce trăi.  Spune-i prin ce greutăți a trecut Moldova
după ce a sfârșit tata din viață, că Alexăndrel a lăsat
visteria goală iar țara e săracă și nu are de unde
plăti atâta bănet. Poate reușești să-l convingi să-mi
dea un răgaz de vreo trei ani să pun Moldova pe
picioare și atunci vom putea plăti suma întreagă.
Spune ce vrei, Mihule, și dacă ține de mine ți-o voi
îndeplini negreșit.

– Măria Ta, te rog să mă asculți cu atenție. Din
ce ți-am spus până acum am vrut să înțelegi că
hotărârea asta cântărește mult pentru viitorul
Moldovei. N-aș vrea ca aceia care vor veni după
noi să mă judece pe mine ca pe un vânzător de țară.
Dacă voi merge de capul meu la sultan să-l asigur
că în scurt timp îi vom duce haraciul cerut ar fi ca
și cum eu am hotărât de unul singur asta în loc să
vă sfătuiesc să ne batem alături de Iancu de
Hunedoara, cum mie unul mi se pare normal.
Măria Ta știe că oamenii judecă în fel și chip. Deja
am auzit vorbe printre dregători că din cauza mea
ne-am închinat din nou la leși. Asta după ce am fost
în toamnă și i-am invitat pe trimișii Craiului să
vină la Hotin.

– Nu înțeleg de ce îți faci atâtea griji. Domnia
ta nu mergi la sultan în nume propriu, ci ca trimis
al meu și al Moldovei.

– Tocmai de aceea. Oameni înțeleg în fel și
chip. În fața sultanului eu voi reprezenta Moldova.
Cu atât mai mult aș vrea ca vorbele mele să fie
întărite de iscălitura Măriei Tale și ale dregătorilor

Țării. Să știe toată lumea că nu logofătul Mihu a
închinat Moldova la turci, ci a fost hotărârea
Sfatului Țării și a Voievodului ei. 

– Dacă e vorba numai de atât, asta se poate
rezolva, domnia ta, răspunde zâmbind Voievodul,
cu toate că eu unul nu înțeleg la ce ți-ar folosi. Tot
i-am luat pe dregători cu mine să mă însoțească la
drum spre Vaslui. Mâine convoc Sfatul Țării și pun
în discuție problema haraciului cerut de sultan.
Sunt sigur că toți vor fi de acord cu mine când le
voi spune ce vreau de la ei. 

– Aș mai vrea ca, după ce diacul scrie ce a hotă-
rât Sfatul Țării, dregătorii să-și  pună sigiliul pe
document, fiecare după rangul lui, ca să se știe că
au iscălit cu toții și nu e vorba de o măsluire. Așa o
hotărâre trebuie să fie luată de toți dimpreună, iar,
dacă nu, să-și spună deschis părerea, să nu dea mai
târziu vina pe mine.  

– Așa vom face, Mihule. La fel ca dregătorii
îmi voi pune și eu sigiliul domnesc pe document.
Acum ești mulțumit, domnule logofăt? Să-l văd
odată iscălit și să te trimit  la Mahomed să-i arăți
actul. Sunt câteva nopți bune de când am tot felul
de gânduri negre și să nu pot dormi din cauza gri-
jilor țării. 

– Ai grijă să nu te îmbolnăvești, Măria Ta, inter-
vine îngrijorat boierul Bratu. Ce ne-am face dacă ai
păți ceva? Cine ar mai conduce Moldova?

– Acum, că am stat de vorbă cu domniile voas-
tre și am ajuns la o hotărâre înțeleaptă, m-am
liniștit și mă simt mai bine. Poate că și schimbarea
de aer mi-a priit, cine știe. Sper ca noaptea asta să
pot dormi mai bine și mâine în Sfat să facem ce ne-
am propus. 

– Doamne ajută, Măria Ta! Mă bucur că te simți
mai bine.

– Să ne dea Domnul gândurile cele bune peste
noapte, adaugă și marele logofăt. Indiferent ce vom
hotărî, de mâine Moldova va porni pe alt drum.

Era în ziua de 5 cireșar anul 6964 de la Facerea
Lumii (5 iunie 1456).

(fragment din romanul în curs de apariție 
Castelul de pe Nistru)

Notă:
1. „Documente străine despre români”, tipărit la „I.P.

13 Decembrie 1918”, sub cd.1/508, 340 pag., pag. 55-56.

8888 CONVORBIRI  LITERARE

P R O Z Ă



„întreaga mea înfățișare vorbește despre o
coborâre/ și, într-adevăr,/ îmbătrânind la munte,
eu am copilărit în cer”

În poemul ezoteric, o instanţă textuală ce-şi are
sursa într-o altă realitate decât cea obişnuită, una
imaterială, sacrală şi ascunsă, pare să comunice
frânturi de miracol, recurgând la vocea imemorială
din spatele celor mai obişnuite trăiri şi stări aevea.
Formula poetică de acest tip nu elucidează enigme,
ci le explorează, le confirmă. La Ion Barbu (ezoter-
icul clasic), discursul poetic rupe legăturile cu
realul, îşi inventează un alt rel, în joc secund, cu pro-
pria resursă textuală. Cu mijloacele la îndemână ale
poeziei, Ion Mircea vrea să afle – aplecat receptiv la
propria existenţă – de unde vine şi unde se întoarce
sufletul (entelehia, la Aristotel), după şederea lui
între „tendoanele destinului”. Merge înapoi, spre
„noaptea elementului/ ce se-nnoieşte năzdrăvan”,
cum sună un melancolic exerciţiu reflexiv al lui
Lucian Blaga (v, Solstiţiul grădinilor). Lexicul este
cel uzual: cer, sine, lumină, senin, izvor, prag,
munte, colină, ou, rouă, mângâiere, lacrimă, văzduh,
cântec, amurg, sânge, piatră, presimţire, oglindă,
nimb, tăcere. Mângâierea întreţine comuniunea de
regnuri, de timpuri, de bolţi... Expresivitatea
genuină domină versul, la modul: „întuneric alb”,
„vocala imensă a lunii”, „un scrâşnet şi un nod de
durere fierbinte în plexul solar”, „focul a fost tras
din oglindă”, „un fel de nor un fel de plasmă un fel
de albuş de ou.../ un fel de seară îi ţine loc de oase”,
„s-a trezit el murind”, „iată ce cânta un get:/ şi moar-
tea ne era soră/ cu mijlocul străveziu/ şi-n pântec n-
avea pe nimeni/ şi era neîntinată/ şi era o boare pură/
avea pat de salcie/ şi era numai a sa/ şi-n plăceri ea
lăcrima” etc. 

O primă probă. Iată, ieşită din „noapte şi vis”,
privirea în oglindă, dimineaţa, în timpul

bărbieritului, face să apară o lumină venită
„din spate”, şi odată cu ea, pe „scara de fontă
a sinelui”, deodată se arată tărâmul celălalt,
neînchipuitul tărâm de migraţie a sufletului
(altul dinlăuntru), pentru care îţi vine să strigi
„Pământ!”, ca la descoperirea unei noi
Americi. Cum se relevă acest meleag de
refugiu? „Numai văzduh şi ape şi nori pe
întinsul materiei/ departe orice alarmă departe
orice somaţie.../ o altă lumină/ a
nemaivăzutului irumpe din petele de rugină
ale oglinzii/ şi Dumnezeu ca un Columb îşi
pune steagurile pe fiinţa ta”. (Departe de
America, descoperirea sinelui) O altă clipă de
graţie. Dejun la iarbă verde, „printre costume
de călărie, maşini decapotabile/ şi rochii de
voal”. Ca din senin, un „timp înclinat”
dezleagă neobişnuitul unui fâlfâit de înger – „şi-n
ultima secundă pragul suprem al mângâierii/ o
reciprocă neatingere –/ ce i-ai putea cere omului cu
mâinile pe dinlăuntru să te îmbrăţişeze?” (Dejun pe
iarbă). Un poem din Trakl inspiră sentimentul de
vag ce însoţeşte aşchia de cristal a sufletului, definit
mai apoi în termeni criptici: „Dumnezeu aruncă un
pumn de cristale în spaţiu/ şi fără a fi un cristal e
întreg în fiecare.// o ficţiune la început/ animalul
albastru închipuit de Georg Trakl/ a văzut până la
urmă lumina zilei/ înfiorând de voluptate/ un sat de
pescari de pe coasta Pacificului./ seara sau sufletul?/
presa incultă n-a consemnat legătura/ dintre mica
fiară cu blană albastră/ şi prodigiosul creier al poet-
ului care a zămislit-o/ ca o mamă care-şi naşte
copilul la distanţă.// un puţ de apă-n deşert/ privit de
la mare-nălţime sticleşte ca un fir de/ nisip în lumină
-/ seara sau sufletul?” (Seara sau sufletul) Omul
dinlăuntru, fiara albastră, firul de nisip sclipitor...
Seara şi sufletul fac parte din acelaşi fond imaterial! 

8989CONVORBIRI  LITERARE

Cristian LIVESCU

C R O N I C A  L I T E R A R Ã

C
R

I
T

I
C

A
 
P

O
E

Z
I

E
I



Poetul aşteaptă, distinge, notează neobosit „sem-
nele” străinului din noi, absenţa lui mereu simţită,
mereu prezentă. După cum altă dată, un frison
ocazional face răsfrânt corpul astral, asemuit cu un
„animal celest” ce-şi soarbe lacrimile suferinţei: „La
treizeci de ani, dimineaţa/ timorării noastre în faţa
neantului –/ să se asemene oare-ntr-atât dimineaţa
cu-amurgul?/ Pe celălalt/ versant al unei sticle/ sub-
ţiri cum e hârtia de Coran,/ dublul nostru astral, o
ideogramă, retractil, un animal celest al cărui ochi e
şi gură,/ plânsul şi-l mănâncă, despre această nuanţă
de negru se crede/ că ar conţine-n germene lumina
pură./ La treizeci de ani, dimineaţa timorării noastre
în faţa neantului – să se asemene oare-ntr-atât dimi-
neaţa cu-amurgul?// «Munţii cei mai înalţi ai/
Olandei sunt norii»/ şi, iată, în munţi de sidef te-au
prins zorii,/ în propriul corp visai un imponderabil
adăpost,/ în străinătatea fiinţei tale de mult n-ai mai
fost” (Noapte cu lună şi soare peste atelierul
sticlarului). Iată şi un alt mod de a celebra imposi-
bilul ritual al recuprinderii: „Decapitat sunt şi
scăldat de aceeaşi lumină,/ din mocirle străvezii şi
îndepărtate ca stelele./ vechi popoare insomniace mă
slăvesc”. (Adoraţie) Sau sufletul într-o altă
descriere: „Ca o fiară prudentă dar neostilă/ urmând
de la o oarecare distanţă copilul:/ acolo doarme el,
cu o frunză de fier pe gură, într-un arbore imens, de
şpan” (Timpurile nevinovăţiei).

„și vom încredința luminii înfățișarea lumii/
spre a-i păstra secretul”

Pusă la încercare, starea vizionară este capabilă
de performanţe ieşite din comun. Aşa de pildă,
susţine poetul într-un text de referinţă, dacă eşti con-
centrat la râşnitul matinal al cafelei, poţi auzi vuietul
universal – frânturi de viaţă, de strigăt, de suferinţă,
pierdute în celulele vegetale ale lumii, acele fulgere
de memorie ancestrală care spun o poveste cu ecouri
în spaimele noastre de azi: „Căci am început/ parcă
din senin să aud o împletitură/ de voci intraductibile
un uruit/ persistent de lanţuri un bici tăind tufişurile
şi după foarte puţine secunde/ o rumoare crescândă
precum a faimoaselor ploi cu broaşte/ antice mone-
de sau nisipuri roşii./ Apoi deodată distinct un
număr de impuşcături –/ şi plânsetul vânatului care
era un om./ Şi din nou uruitul/ de cătuşe şi lanţuri; şi
procesiunea/ de voci sub teroare;/ şi lătrăturile oga-
rilor care se îndepărtau la somaţiile/ vântului./

Doamne gândeam/ prin/ Columbia sau/ Etiopia cân-
dva/ fragmentul acesta de viaţă derulat fulgerător/
va fi fost înregistrat în memoria/ arbuştilor de cafea
din preajmă/ încât după sute de ani/ aceste boabe de
cafea prin măcinare/ să reproducă întocmai ordinea
de atunci a sunetelor/ ca din pâlnia gramofonului./
Moartea/ omului vânat din/ Columbia/ sau din/
Etiopia – bându-mi eu pe urmă cafeaua –/ mi-a
încolţit în creier şi iată-i/ Pomul imens/ pe care urcă
pitonul de aur al morţii în spirală/ spre imaginara-mi
senectute: un mic animal/ pe care fascinaţia şi spai-
ma l-au exilat acolo sus/ pe crenguţele cele mai fra-
gile/ laolaltă cu fructele şi cerul” (Maşina de măci-
nat cafea). 

Sufletul este custodele memoriei noastre, adună,
reţine tot felul de mărturii din ceea ce vedem şi ceea
ce făptuim. Ne avem cu totul în acest „suflet pur”,
depozit de amintiri: „La ce să ţiu minte ceea ce părea
să fie-al meu de-a pururi?/ Focul cu lemne sau un
şopron de fân în care adormeam cu moartea-n gând
într-un prohod de greieri şi de stele./ Şi pâinea-mbo-
bocită în cuptor şi-un miel intrând în/ Marea Neagră,
butoaiele cu prune albăstrii şi mirosul de aluat în
iarnă,/ şi vinul cel străvechi, un bitum încă moale,
mâncat din mâna-n formă de pahar.// Vai, vai, şi în
seninul din pereţi, blide însprâncenate sau ştergare./
Vai, vai, căruţele cu mere, şi tărgile cu-njunghiaţi, şi
animale la tot pasul, şi coroniţele de/ Sânziene, şi
secărica precum îngerii la gust, pastrama roşie de
capră printre ulcelele de must,/ şi laptele lângă şistar
când mintea umblă-n ceea lume, şi-atâtea vieţi care
se strigă una pe alta după nume./ La ce să ţiu minte/
ceea ce părea să fie-al meu în vecii vecilor?/
Pământul naşterii noastre,/ ţăranii cei cumsecade ca
picătura de apă,/ neştiutori la ce-i stress-ul sau
gripa.../ Se va spune ca n-aveam la ce să ţiu minte/
ceea ce era chiar ţinerea noastră de minte./ Când ne
simţim moartea pe-aproape,/ ţăranii din noi îşi dez-
groapă satele din memorie./ Vai, vai, şi deodată
podişul se înclină,/ podişul cel de sub mare, podişul
cel de sub lumină,/ case şi creiere şi munţi/ se rosto-
golesc ca merele spre munţi/ şi toate jalbă-mi dau:
«ţine-mă minte,/ ţine-mă minte,/ până-i zbura prin
întuneric/ doar suflet pur şi oseminte!/ ţine-mă
minte tu,/ Ioane/ Mircea,/ în vecii vecilor ţine-mă
minte!»/ Şi-aici mă jur pe ce-am mai sfânt/ să nu le
uit,/ şi apa mea va fi focul,/ şi aerul meu va fi
pământul,/ şi limba mea va fi tăcerea./ Acestea sunt

9090 CONVORBIRI  LITERARE



globulele roşii ale sângelui meu,/ cu ele voi intra în
moarte cum aş urca un deal,/ voi aştepta să ningă-n
noapte şi ninge-va fenomenal/ cu globulele albe
dintr-un sânge universal”. (Elogiu satului românesc)
A iscodi natura, realul din jur, firescul curgerii vieţii
în albia ei uzuală, înseamnă a pune la încercare pute-
rea sufletului sau a minţii, levav-ul, cum apare în
ezoterismul tradiţional al cabalei, prin care se arată
Dumnezeu înţelepciunii umane.

Misterul venirii pe lume este altă încercare a lui
Ion Mircea. El explică ivirea în fiinţă a sufletului
„cel văzător de Dumnezeu”, după spusa Sf. Andrei
Criteanul, asemenea iscării unui cântec poliglot, iar
dublul pe care îl resimte adesea în fluidul propriului
trup, prin naşterea sa cu o zi mai devreme de soroc:
„Am văzut lumina zilei într-o noapte./ țipătul meu
de atunci m-a urmărit/ multă vreme și-mi aduc
aminte/ cât de tulburat eram auzindu-mi/ vocea, care
era vocea mamei mele (…)// așadar/ m-am uitat la
ceas/ și m-am născut./ schimbasem însă fusul orar./
ca la înconjurul Pământului,/ eu decolasem sâmbăta
și am aterizat/ mai devreme cu o zi,/ într-o vineri./ și
sentimentul acesta/ că sunt mai tânăr decât mine
însumi/ m-a însoțit toată viața. (…) //amețisem ușor.
Mama,/ nici vorbă,/ mă înconjura din toate părțile/
ca un zid chinezesc, numai că/ imponderabilii pierd
fără voie abscisa./ orizontul/ se transmite vertical/ de
la mamă la făt./ fătul locuieşte-n aceeaşi încăpere cu
toate limbile Pământului/ şi e în permanenţă străbă-
tut/ de un cântec alcătuit din/ toate cuvintele lumii.
la naştere/ şi la moarte/ cântecul îl urmează fără un
cuvânt…” 

„dacă ne-am concentra zi și noapte/ asupra
unui arbore genealogic/ asemenea preoților asu-
pra Arborelui cu 10 000 de imagini/ cartea din
Tibet...”

Intrarea în Timpul viu înseamnă despărţirea de
amnezica „linişte nepământească”, aidoma unui
„cutremur fără rezonanţă dintre viaţă şi moarte”, cu
ochi veşnic deschis peste ere şi evuri – „un curcubeu
purtat prin cer de peşti/ înaripaţi minusculi”, ţinutul
pitagoreic „citit de sus de un ochi/ de pretutindeni şi
de nicăieri” (Șocul oxigenului). Mai interesantă este
viziunea cu intrarea sufletului în trup, „un darum dia-
mant naiv în noapte”. Poemul merită citat în întregi-
me, pentru stranietatea argumentaţiei: „El încă nu s-
a născut/ un fel de nor un fel de plasmă un fel de

albuș de ou îl înconjoară/ și un fel de seară îi ține loc
de oase./ pe drept cuvânt se crede că e orb deși pe
drept cuvânt/ el vede cu tot trupul de parcă ar fi apă./
adevăr zic vouă: celui care plânge/ Dumnezeu îi
umblă pe pleoape, iată-l/ cum își înalță privirea spre
ceea-ce-vede/ dar «precum primitivul nu vede Biblia
de la subsuoara misionarului»/ el nu-și vede mama./
și ziuă fiind nu va fi ziuă/ când va urca scărița către
sânul mamei lui/ și orbul va bea laptele mamei lui și
va vedea./ și soarele acesta ancestral ubicuu/ tangajul
lui din amniotic în memorie și dintru ea-n/ lacustra
lavă a sinelui/ un darum diamant naiv în noapte/ și-n
antecameră un curcubeu/ e amintirea fără de obiect
care ne va-nsoți până la stingere. plouă/ înlăuntrul
ploii/ și e toamnă înainte de-a fi viață/ e ceva în afară
care nu va fi niciodată înlăuntru/ cum e ceva înlăun-
tru care nu va fi niciodată afară./ el știe cu o inimă de
cele două inimi/ și când a treia inimă apare la orizont/
el își aude tatăl spunându-i jumătății lui: hai/ nu fi
proastă: trupul/ tău e inimă a inimii tale nu invers./
da: el este cel care visează/ visele mamei lui iar în
visele mamei lui e tatăl lui/ și astfel tatăl își vizitează
fiul. «Fiul/ e vizibilul Tatălui iar Tatăl e invizibilul
Fiului»/ și dacă va vedea luna neagră/ dacă va trece
prin black-hole-uri/ și se va tulbura tot pământeanul/
și părul lui acoperind pământul și genele de-i vor
ajunge până sub genunchi/ și va îngenunchea în
umbră ca speciile-n propriul sânge/ și se va tulbura
tot pământeanul/ dacă va fi înțelept/ sau inocent încât
să spele peștii cu săpunul/ și dacă el va fi de față când
pătratul va cădea în lapte/ când va veni ziua vom ști./
dar cum va arăta cel care nu se poate pe sine vedea?/
și cum va arăta mama lui?/ cât de frumoasă e femeia
care a născut un orb?/ cât de frumoasă e mama orbu-
lui?” (Luna neagră sau cât de frumoasă e femeia
care a născut un orb) 

Poemul ezoteric experimentează astfel o realitate
textuală nebănuită, care evită să descrie direct taina
esenţială a lumii; nici n-o ştie prea bine, ci numai o
caută, o invocă, o presupune. O întreagă hermeneuti-
că e pusă în acţiune, ca să sugereze revelaţia ce va să
vină: „Pământiu îi ceru’/ Pământu’ îi mieru/ Dor ţi-i/
De pădure/ Ca morţii/ De secure./ Stau în capul oase-
lor în întuneric şi e iarnă./ Furnicile pupilei trag
pământul cel alb la vedere./ Imaginile îşi îngroapă
morţii, îşi aleg regina:/ să nu fie orbitoare dar nici de
nepătruns./ Şi-n clipa aceea-nţeleg:/ e nedrept, e
nedrept/ ca mările amniotice să nu facă nicicând
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cunoştinţă azurului/ iar morţii cerului să cadă în/
Soare./ Sau să-şi vadă înaintea morţii/ sângele pără-
sindu-le corpul, dilatându-se/ molecule de sânge cât
merele ionatan dansând cu tacâmurile între podea şi
tavan, o farfurie sferică, o pâine albastră, o pâine în
lanţuri/ şi-o altă pâine plângându-le pe amândouă cu
pâinişoare transparente şi prelungi./ Stau în capul
oaselor în întuneric şi e iarnă./ Furnicile pupilei trag
pamântul cel alb la vedere./ Imaginile îşi îngroapă
morţii, îşi aleg regina”. (Stau în capul oaselor)
Ficţiunea, învăluită în mărturii şi decupaje de viaţă, e
mai intensă decât realul, îl face să-şi divulge misterul
misterelor. Arta hermetică îşi asumă cu voluptate
fantezia, phantastica virtus, cu care făureşte mai-
real-ca-realul, realul cel nevăzut.

„O tristețe prenatală irigă poezia sa, un soi de
apă a morților”

În altă parte, ezoterismul baroc face elogiul her-
metismului: „dar trândave-s stelele-n coajă de ou
încă nu/ şi-au băutură gălbenuşul şi-alături de
întunericul/ care le asupreşte/ o clocitoare mecanică
subconştientul nici cât un far./ o lanternă o flacără de
chibrit ce e dacă nu tot întuneric...” (Ochelarii)
Poemul face trimitere la două celebre lucrări
renascentiste, datorate eruditului G. Pico della
Mirandola (1463-1494) – De Ente et Uno (Fiinţă şi
Unitate) şi Heptaplus, aceasta din urmă consacrată
interpretării apologetice de șapte ori a celor șase zile
ale Genezei (Heptaplus: de septiformi sex dierum
Geneseos enarratione), scrisă în anul 1489, cel mai
amplu studiu filozofic și cabalistic al Bibliei. Pico a
compus această interpretare alegorică a primelor 26
de versete ale Genezei, reușind să sintetizeze
revelația ebraică a lui Moise într-o singură lucrare
de natură cosmologică, reunind doctrinele lui Platon
și Aristotel, scolastica medievală, hermetismul și
teoriile despre cabala. Ion Mircea şi citează un
pasaj: „Căci dacă omul este o mică lume, negreşit/
că lumea este un om mare”. În De Ente et Uno
(Fiinţă şi Unitate) impresionează cu deosebire
lauda, în exprimare poetică, adusă omului, centru al
universului: „Te-am aşezat în mijlocul lumii ca să
poţi privi mai uşor în jurul tău, să vezi tot, să
pătrunzi tot. Te-am creat ca pe o fiinţă nici cerească
nici pământească nici muritoare nici nemuritoare, ca
să fii tu însuţi liberul tău plăsmuitor şi biruitorul tău.
Tu poţi coborî până la a deveni animal sau poţi să te

înalţi până la a te naşte ca o fiinţă divină. Restul vie-
tăţilor primesc când vin pe lume ceea ce le trebuie,
spiritele înalte sunt de la început sau imediat după
aceea ceea ce ar trebui să fie. Numai tu poţi creşte şi
înflori după propria ta voie. Tu singur porţi în tine
sâmburele unei vieţi universale.” Poetul nostru dă la
o parte cortina sufletului, adăugând o viziune magi-
că, simpatetică, fie şi cu vocea sceptică a vanităţii:
„nicicând nu voi mai putea gândi sau visa lumina
vie/ cine poate fi mai orb decât orbul prin care lumea
vede/ o placă de os se va închide peste ochii mei.../
pentru toate odată şi-odată va veni înserarea/ toate
odată şi-odată se vor întuneca/ mă voi posomorî şi
eu...”. Încât nu avem decât a-i da dreptate unui apre-
ciat eseist, care susţinea recent că „nici măcar marii
artişti nu reuşesc să exprime cu adevărat profundul
ca atare. Ceea ce numim la ei frumuseţe nu este
decât expresia superbă a ceea ce, de fapt, lipseşte”.
(v. Horia-Roman Patapievici, Partea nevăzută deci-
de totul, Bucureşti, Humanitas, 2015, pag. 31). 

Într-o profesiune de credinţă, Ion Mircea nu ezită
să considere poezia o adevărată religie, în stare să
sacralizeze cunoaşterea. Spune el programatic:
„Poezia este una dintre cele mai vechi religii de pe
pământ. Ea e ambasada etimologică a Creaţiei şi
însoţeşte peste tot în spirit drumul de la profan la
sacru. În esenţa ei. această religie este prezentă în
toate celelalte religii; de aceea, trăim cu credinţa că
Poezia dă socoteală înaintea lui Dumnezeu, înaintea
omului, dar şi înaintea a tot ceea ce-l înconjoară pe
om şi fără de care omul nu ar fi om şi nu ar avea
rezonanţă, deci nu ar putea supravieţui, pentru că
viaţa însăşi, sângele poetului e rezonanţa. (...) Mulţi
se îndoiesc că Poezia ar mai avea vreo putere într-o
lume cum e cea de astăzi... S-a spus pe bună dreptate
că puterea ei stă chiar în aparenta ei slăbiciune.
Musulmanii afirmă că omul e o formă fără libertate,
iar Dumnezeu o libertate fără formă. Ei bine, pentru o
clipă sau pentru o seară, Poezia oferă omului liber-
tate, iar infinitei libertăţi a lui Dumnezeu, formă. E
oare puţin lucru? Pentru noi, creştinii, sensul oricărei
creaţii e lumina. Aristotel credea că lumina e culoarea
transparenţei. Dar există o lumină mai presus de
aceasta, care scaldă sufletele în culoarea invizibilu-
lui.” (v. Poezia, în „Poesis”, 1-3/ 2012) Textul acesta
împreună cu volumul Materia care ne desparte
(2018) merită o discuţie specială.
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Chiar dacă pe coperta a patra ni se precizează că ar

putea fi vorba de de un roman „aproape istoric”, această

carte a lui Mihai Zamfir (În așteptare, Polirom, 2020),
dincolo de datele unei reconstituiri de epocă, printr-un

mecanism extrem de ingenios, de altfel, e la fel de greu

de prins într-o singură formulă, amănunt specific opere-

lor autorilor dublați de o redutabilă activitate cărturăreas-
că. Pe de altă parte, pe linia unei filiații de care scriitorul

e greu să mai renunțe, noul roman păstrează, pînă la

urmă, destul de multe caracteristici care să îl apropie, fie

și parțial, de o serie cunoscută cititorilor acestui rafinat
scriitor, ce cuprinde, îndeosebi, titluri precum Educație

tîrzie (două volume, 1998-1999) și Fetița (2003). Spun

parțial, deoarece, spre titlurile menționate, în acest roman

identificăm cel puțin trei axe de semnificare, fapt care
conduce spre o lectură mai mult decît profitabilă, cu des-

chideri și spre aspecte (ale construcției narative, în pri-

mul rînd) în paralel cu cele care țin de conținutul propriu-

zis al cărții. De altfel, un motto foarte sugestiv, ne apro-
pie de problemă: „În casa onirică, topo-analiza nu știe să

numere decât până la trei sau patru” (Gaston Bachelard,

Poetica spațiului).

Iar romanul nu poate fi decât o splendidă
demonstrație în acest sens, reușind să re-deschidă gustul,

aproape uitat, pentru construcție, sens, simbol, reconsti-

tuire, personaj complex, adică spre semnele unei litera-

turi epice pe care mulți au substituit-o cu alte realizări, ce
se cunosc, de altfel. Multe dintre sugestiile de lectură pot

fi găsite înainte de textul romanesc propriu-zis, într-un

preambul de esență fină post-călinesciană/ post-balzacia-

nă, cu o armătură transparentă, edifică o poveste prescur-
tată a Casei devenită suprapersonaj, bun prilej de a suge-

ra și elemente de atmosferă de epocă. De aici, intrăm în

povestea acelei case,   mai puțin a unor posibile persona-

je, despre care, cu intenție, nu vom afla (aproape) nimic,
deoarece, în continuare, într-un arc peste timp,  printr-o

interesantă ordonare, suntem plasați în adevărate micro-

romane existențiale, cu o derulare temporală peste dece-

nii, mai precis în preajma evenimentelor din 1989, de
unde și una dintre  trimiterile titlului romanului, În

așteptare. 

Dar, la început, acele cîteva pagini din preambul

(captivante, făcîndu-te să regreți necontinuarea lor

în romanul acelei epoci) cuprind povestea casei. O

casă ridicată în perioadă interbelică, într-un
București ce trăia acea maximă liniște și siguranță

(relativă însă, după cum se știe...) care permitea

mari proiecte. O casă în stil fals florentin, o casă

impozantă, făcută la comanda a două familii de
succes ale acelor București, destinată să primească

pe urmașii lor întemeietori de noi familii, tinere,

care, la rîndul lor, ar putea să ducă mai departe

expresia succesului social-financiar  (și) prin
această încununare imobiliară. N-a fost să fie, isto-

ria avînd alte priorități. În schimb,  modul în care

e gîndită casa tinerilor Dissescu și Reiss, e translat

spre ordonarea textuală deloc întîmplătoare, făcîn-
du-ne să credem, mereu, că textul și lumea merg

pe același drum: „Înțelegînd perfect dorințele vii-

torilor proprietari, Antonescu le-a propus o vilă

fals florentină cu patru nivele. Etajele I și II urmau să
cuprindă apartamentele celor doi coproprietari, largi,

luminoase și dotate cu ultimele utilități. Apartamentul de

la parter, cu trei cămăruțe, avea să fie destinat portarului

sau servitorilor mai importanți, iar la etajul III, un apar-
tament ușor mansardat, continuat cu o largă terasă, trebu-

ia să joace rolul de apartament pentru musafiri, pentru

rudele din provincie în trecere prin capitală sau chiar

pentru vreun oaspete străin, curios de plăcerile
Bucureștiului, a căror faimă se răspîndise deja dincolo de

hotare”. 

Ceea ce urmărește textul mai departe este, însă, „ade-

vărata decădere” a casei, cum o numește naratorul, care
face ca, după mai bine de jumătate de secol, într-un decor

neschimbat să se afle „cu totul alți oameni” a căror

poveste o aflăm mai departe. Capitolele din carte sunt

dictate de această re-ordonare existențial-textuală, într-
un mod realmente original, crescînd importanța simboli-

că a casei, investită  cu elemente de semnificație care nu

țin doar de decor: Capitolul I. „Etajul I”. Noiembrie

1987, Capitolul II. „Mansarda”. Decembrie 1987,
Capitolul III. „Parterul”. Aprilie 1988, Capitolul IV.

„Mansarda”. Mai 1988, Capitolul V. „Parterul”.

Septembrie 1988, Capitolul VI. „Etajul II”, Decembrie
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1989, Capitolul VII. „Etajul I”. Martie 1989, Capitolul

VIII. „Etajul II și Mansarda”. Octombrie 1989. Cît
privește ultimele două capitole, gîndite din aceeași sim-

bolistică extinsă, ele trimit spre o prelungire spațială,

dinspre casă spre ceea ce ar putea să înceapă: Capitolul

IX. Decembrie 1989, Capitolul X. Februarie 1990.
Desigur simbolistica ar merita o discuție prelungită,

incluzînd și posibilele sugestii numerologice; trimitem

însă doar spre posibilitățile multiple cuprinse în titlul

romanului scris de Mihai Zamfir. Atent la tot ce poate
sugera încărcătura cuvîntului, naratorul construiește

„etaje” ale așteptării, urmînd modelul oferit de topografia

comentată deja și de relaționările tot mai vizibile, spre

final, cu un spațiu extins al lumii. Inițial, pentru persona-
je, lumea mare era definită, vag, de cei aflați dincolo de

granițe imposibile, precum și de relaționări sentimentale

pe linia București-Iași, într-o modalitate intertextuală

apropiată de o posibilă parodie neîntîmplătoare. Există o
așteptare inițială (nu cît un veac de singurătate, ci cam de

jumătate de secol) arondată perioadei unei epoci care

părea să nu se mai încheie. Să ne înțelegem: deși în pre-

zentare, spuneam,  se trimite, mai degrabă ambiguu,
totuși, spre „aproape istoric”, sunt prea puține date care

să trimită un astfel de conținut în romanul lui Mihai

Zamfir. Lipsesc comentariile de gen și obișnuita succe-

siune de evenimente/cauze/efecte cunoscute, așa că nu
insistăm. Al doilea etaj al „așteptării”este cuprins în

interval măsurabil, așa cum dictează cronologia din capi-

tole și poate fi văzut în registre distincte: e o percepție a

celui care este singurul personaj delegat să se racordeze
unui spațiu-timp politic-istoric, conferențiarul Airinei

(foarte bine lucrată povestea unei vieți ce îl privește pe

cel înregimentat într-o logică a colaborării comuniste dar

care, pe fundalul unor tîrzii sentimente, pare să se uma-
nizeze în ceasul ultim:„instalat în fotoliul de unde urmă-

rise istoria în marș, a închis ochii pe jumătate și a început

să plîngă”, o percepție a celuilalt personaj trezit din

„așteptare”, tînărul de la mansardă, Christi, cercetător
care credea că descoperise iubirea posteminesciană, la

Iași, desigur, alături de o altă Veronica de la Institutul

replică, fiind însă și extras dintr-o stare neproductivă și

introdus într-o altă formă de așteptare, care înseamnă
descoperirea disidenței operaționale, pe plan social și

erotic simultan; mai există, desigur, acea așteptare ce ar

trebui să fie a tuturor, a personajelor numite și nenumite,

mai cu seamă a cititorilor, ceea ce ar putea continua după

un Februarie 1990, care încheie romanul. Sau nu...
„...cum a fost compusă scrisoarea asta, ultima, se referă

poate la finalul istoriei, la deschiderea cerurilor... Dar

nimeni nu ne împiedică să ne închipuim că, de la
Revoluție încoace, a răsărit și pentru noi soarele eternei

dimineți, nu ți se pare?”. E de precizat faptul că persona-

jul făcea trimitere la un text epistolar din G. M.

Cantacuzino, din iarna anului 1959, scris la Iași.
Povestea care continuă însă o caracteristică știută din

romane anterioare a lui Mihai Zamfir și care poate fi

punctul nodal al romanului, este aceea care re-apropie

două existențe separate inclusiv topografic. La parter, așa
cum comunică și secvențele aferente, locuiește Ileana,

interesantă prin multele detalii biografice (este sora vitre-

gă a lui Christi, cercetătorul care locuiește la

mansardă...), ca și prin interesul și pasiunea ei crescătoa-
re pentru acest frate văzut ca simbol al unui tată care și-

a abandonat vechea familie ieșeană, stabilindu-se la

București și pornind o altă familie. De aici însă, textul

urmărește cu un rafinament narativ aparte, transformarea
totală a ei, a relațiilor ei cu propriul frate/ într-o paralelă

cu celelalte transformări, politice, sociale, istorice din

București și din țară, care fac ca bănuieli, sugestii,

observații inițiale („Ciudată fată Ileana asta: parcă ar vrea
să se apropie de el, să-i spună ceva, dar se răzgîndește în

ultima clipă...// O fi avînd vreun iubit? Trebuie să aibă,

dar nu-l aduce niciodată acasă, se întîlnesc probabil la el:

pe fața Ilenii nu se citește nimic.”) să intre în conjugarea
semnelor ce țin de așteptările exterioare și cu cele care

vin, mai cu seamă, dinspre ființa mai degrabă nu chiar

erotică („înghesuită, ușor diformă”, crede personajul);

toate conduc spre un paroxism neașteptat, o tensiune care
radicalizează celelalte evenimente „din așteptare”: „E o

voce în lacrimi. A trebuit atunci să se întoarcă pe pat, să

o lase pe fată să-l mîngîie, să-i răvășească părul transpirat

și să revină cu lăcomie asupra gurii de care nu voia să se
despartă.Nu mai e nimic de făcut. Asistă la un spectacol

neașteptat, care sfîrșește prin a-l tulbura și pe el.// ...să

înceapă să se dezbrace  stîngaci, cu mișcări repetate, duse

la jumătate, pînă rămîne în niște chiloței albi ce lucesc în
întuneric. Se ivesc doi sîni albi, care lui Christi i se par

enormi, cu sfîrcuri proeminente, întunecate, ridicate vizi-

bil.// Christi mai are puterea să-i șoptească necunoscu-

tei:// – Draga mea, suntem frate și soră...// Răspunsul
vine imediat:// – Suntem frați doar pe jumătate, o să ne

iubim cu jumătatea ailaltă”. Intertextualizînd cu

reminiscențe din alte texte ale sale, proiectînd o altă posi-

bilă poveste de dragoste, Mihai Zamfir își provoacă deli-
berat cititorii, avînd conștiința actului artistic asumat.

S-au scris și încă se scriu multe romane ce privesc

spre o epocă încet-încet îndepărtată, parcă. Diferența e

fixată de modalitatea aleasă (narativ și stilistic) și la
noutățile ce țin de perspectivă și semnificații directe ți

indirecte ce pot impune o axiologie. Credem că acest

roman semnat de Mihai Zamfir se află în partea celor

relativ puține, care vor rezista și vor suscita discuții pe

termen lung.
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După apariţia simultană a celor trei volume
intitulate În captivitate, Simfoniile destinului şi
Gemenii și după ce revenise pe scena prozei cu
un suflu întretăiat de emoțiile negativului, în
micromanul Năluca, o ipostaziere la feminin a
uneia dintre temele probabil cele mai ,,vânate”,
deci şi greu practicabile din literatura română
postdecembristă, anume dezrădăcinarea forţată a
intelectualităţii în perioada regimului comunist
prin transbordarea ei de la sat la oraş şi, evident,
de la oraş înapoi la sat, prin cunoscuta practică a
repartiţiilor, Caliopia Tocală revine și surprinde
prin accesarea unui nou gen literar: poezia.
Recentul său volum care a văzut lumina tiparu-
lui la Editura Timpul și care s-a bucurat deja de
o recunoaștere girată de premii și de o primire
entuziastă atât din partea criticilor, cât și a publi-
cului ieșean iubitor de literatură poartă un titlu
care îmi amintește de pictopoemele lui Salvador
Dali: Statui de apă. Și îmi mai amintește de
ceva: că, deși se întâmplă din ce în ce mai rar, în
literatura contemporană, sufocată de artificiali-
tate și nocive imitații, să ne întâlnim cu acei
curajoși creatori care au capacitatea să-și dezve-
lească miezul lăuntric fără teama de a se expune
unor judecăți critice nedrepte, apreciatul profe-
sor de limba și literatura română de la Colegiul
Național „Garabet Ibrăileanu” este, fără îndoia-
lă, 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. Iar după ce
experiază, în cheie existențialist tragică, artisti-
cul și demonizantul exil interior, își supune trăi-
rile unei analize lucide, aproape chirurgicale.

Noutatea liricii sale se leagă, în fapt, de stra-

nietatea discursivă reunind ceea ce este
propriu autoarei de teatru și proză cu un tip
de sensibilitate lirică înalt reflexivă, dar
înclinată cel mai adesea spre negativ. „Nu
sunt fericită. Nimeni/ nu e fericit. Aceasta
e noua modă./ Nu în termeni de destin
interpretez viața, ci în anecdote frivole./
Încerc să înlocuiesc gândirea despre
existență/ cu pasiunea de a trăi. Uneori îmi
iese, alteori nu”. Poemul, contaminat de
replicile unui personaj ce se vrea a fi, în
fond, o autoscopie, se „îndatorează” voit
unor lecturi din nucleul greu al filozofiei
existențialiste – și mă gândesc aici la triada
Jean Paul-Sartre, Albert Camus și Emil
Cioran –, însă cred că, în cele din urmă,
această prea reliefată „îndatorare” nu e altceva
decât o formă de ironie. Accentuata, subliniata
ironie a unei conştiinţe-reflector de gen feminin,
care a fost nevoită să se împotrivească chingilor
sociale și ipocriziei celorlalți, să lupte, să lupte,
să lupte, până când a obosit... Să cadă, să se ridi-
ce și apoi să lupte din nou pentru a demonstra că
identitatea nu este, în fond, generică. Și că femi-
nitatea nu devine automat o formă de bovarism
în literatură, ci o modalitate prin care te poți lua
în serios fără a te ascunde de lumea ostilă în
lumile ficționale netarate. 

Amintindu-ne la fiece pas de expresivul vers
hölderlinian care a marcat întreaga conştiinţă a
modernităţii, după care „şi totuşi, în chip poetic
locuieşte omul”, aceste confesiuni ancorate
autobiografic, dar aşternute cu devotament pe
pagina scrisă nu construiesc un spațiu comod,
muzical sau vizual. Alcătuit din șase fragmente,
poemul Statui de apă mi se pare ilustrativ pentru
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maniera în care Caliopia Tocală gândește în
cheie proprie teme ale existențialismului, pre-
cum ruperea de ceilalți, eul schizoid, fragmenta-
rea identitară. Lăsându-le parcă neîncheiate
(sunt doar șase la număr, de parcă Dumnezeu nu
ar fi creat lumea în șapte zile!), autoarea le trans-
formă în oglinzi ale unui chip cu suferințe hris-
tice, pentru care „în plină noapte, lumea devine
o pură aventură mentală”. „Sunt o statuie întâm-
plătoare, întrezărită/ o clipă în apa unei casca-
de”, scrie mai apoi, rejectând din decorativul
poemelor sale orice alt reprezentant al viului, și
aceasta pentru că „viața mea se compune din
nenumărate puncte de suspe”nsie,/ viața mea are
o altă ordine de compoziție,/ origine a multor
romane posibile,/ viața mea e o ecuație cu multe
soluții”. 

Poeta face în permanență apel la imaginaţie,
la viziune, eforturile sale se îndreaptă în sensul
transfigurării elementului de sorginte autobio-
grafică, a realului în zona atemporală a adevăru-
rilor antropologice general valabile: „Aceste
fraze pe care le scriu nu-mi aparțin,/ nu am drep-
tul să cred că sunt ale mele” sau, precum în poe-
mul intitulat Marea eufonie, „victimă și călău
propriul tău creier,/ marele trădător, cârpaci de
false imagini”. În aceste sens trebuie înțelese
revendicarea sa permanentă dintr-o istorie care
împarte lumea în victime și călăi, în alb și negru,
în care sunetele poetului nu mai răzbat spre ceta-
te fiindcă marea eufonie este mereu aproape
aceeași... Scrisă cu majusculă rămâne doar isto-
ria personală, o pledoarie întru alungarea răului
din patrie, idee la care se revine în mai multe
poeme construite sub forma unei satire sociale
extinse, precum Strofe politice, unde face o
afirmație tăioasă precum aceasta: „istoria se află
în pragul morții/ cu toți eroii ei reînviați în pia-
tră”, pentru ca mai departe să se întrebe emines-
cian, adică retoric și neresemnat „a cui istorie/ și
de ce vorbești în dodii?”.

Însă calea de pătrundere în lumea aceasta
contorsionată în propria durere, funcționând
după legile propriului trecut rămâne pe cât de

ademenitoare, pe atât de disimulată în miezul
trăirilor care se ascund în nucleul de forţă al
volumului de față. În Poem, se resimt trăirile
expresioniste, geneza este o moarte inversă, iar
acordarea numelui, de fapt, o nenumire:
„Vegheată de un soare bolnav, cu sânge negru,/
într-un moment de neatenție, mama/ a spus acest
cuvânt prelung și nesigur/ care sunt eu”.
Asemeni lui Bertold Brecht sau Georg Trakl,
autoarea respinge înțelegerea artei proprii ca o
reproducere, ca o copie a lumii exterioare și con-
sideră că prioritatea îi revine artistului, pentru
care procesul de creație poate fi reprezentat
exclusiv drept o mișcare din interior spre exte-
rior. „Lumea începe în fiecare om”, scria odi-
nioară Hermann Bahr, de aici revolta, împotrivi-
rea, dorința acută de moarte într-o societate
absurdă și antiumană. Cum să te salvezi? Fie
murind în tine însăți pentru că îți asumi o singu-
rătate în doi, constant, zilnic și silnic, precum în
poemul Astă seară vom fi fericiți: „Astă seară
vom fi fericiți,/ căci vom sta tu în fața unei
arme,/ eu, în fața alteia”... Fie lăsându-te pradă
impulsului interior al eului, care oferă soluții
pentru așezarea în matca unor imagini poetice
îndrăznețe și neobișnuite, de maximă concentra-
re și tensiune, care, deși simplifică sintaxa poe-
tică, amplifică libertatea ritmică și metrică a ver-
sului, construind antipoeme, deși numite roman-
tic (Reverie): „Să stai într-o încăpere mică/ în
care să încapi numai tu/ și toate amintirile tale
frumoase/ și el să vină, nici tu nu știi// pe unde
ar putea să intre,/ și să te cuprindă în brațe/ iar
lungul sărut/ să-ți dea gustul morții”. Oricare ar
fi calea, poezia Caliopiei Tocală este explozivă,
expresionist și existențialist explozivă, dinami-
că, violentă, niciodată patetică. O autentică
autoscopie a ființei, nu a feminității. 
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Când propuneam, în Poeți din Bucovina
(Editura Helicon, 1996), un profil dedicat lui
Ioan Manole (atunci, fără volum), credeam, des-
igur, în talentul acestui neobișnuit poet, de
respirație amplă, cu suflu withmanian, „zgudui-
tor” (cum îl vedea, în urmă cu ani, Darie
Novăceanu), viețuind ca un om liber. Un veșnic
răzvrătit, vrând să tămăduiască „singurătatea
înfrânților”, observa Ion Drăgușanul, dar care, în
pofida premiilor culese la Festivalurile naționale
de poezie, nu se grăbea. „Rebelul”, țintuit pe
„rugul devastat/ al căutării de sine”, purta, mânat
de ispitele boemei și de forțele stihiale ale talen-
tului (cizelat, în ultima vreme), astfel de versuri
sclipitoare, risipite pe întinderile unor maree
verbale, scăpate părelnic de sub control. Și dacă
un călău („drapat”) visează „îngeri dolofani/
luminându-i cărarea spre paradis”, poetul suce-
vean (n. 18 octombrie 1963), director la
Fundația pentru tineret, trebăluind o vreme și pe
la primul ziar sucevean independent (Tinerii
Revoluției), știa prea bine că „pustiitoare îndo-
ieli metafizice călăresc absența”. Când se va lua
în serios, scriam atunci, Ioan Manole va deveni
un nume, dincolo de gloria de cafenea, luptându-
se cu disprețul celor care „îngenunchează visul”.
Până atunci, amplele sale poeme, eliberând o
teribilă revărsare metaforică (slujind abil struc-
tura ideatică a textelor) riscau să ridice imnuri
tăcerii: „Declinarea numelor noastre răsfoind
simplu/ promisiunile perfecte ale uitării”.
Speram că poetul va descoperi „poarta deschisă
în noi” și, aflând „corabia înflorind în larg”,
alungând „mirajul dezfrunzirii acestor tristeți
grăbite”, nu va împărtăși soarta unor foste (mari)

promisiuni, devenind – și el – pensionar al
propriei glorii și prelungindu-și existența
(cum spunea, memorabil, într-un vers) „în
cântecul privighetorilor eșuate”. S-au adu-
nat anii, poetul nu s-a grăbit (deși are, la o
simplă numărătoare, deja cinci volume) și,
din păcate, nu se bucură de ecoul pe care,
fără tăgadă, l-ar binemerita.

Deși se consideră doar un „visător de
duzină”, pornit la „vânătoarea de îngeri”
(titlul unui volum din 2003), Ioan Manole pare a
întocmi mai degrabă un buletin de știri al infer-
nului, rătăcind pe „drumuri pietruite cu îngeri
căzuți”. Lumea nu mai are nevoie de zei, utopia,
aflăm, „iese goală în piața publică”, sentimente-
le sunt vândute prin talciocuri. Și atunci, „orbi
mărșăluind prin noi”, înconjurați de valuri de
ceață, întâlnind îngeri ruginiți, dolofani etc.,
înconjurați de Iude (precum un C. Ștefuriuc,
amintit cu pioșenie) ne refugiem în tăcere,
„îmblâzind-o”. Iată, de pildă, o invocare: „Să
îngenunchiezi în inima pădurii/ Cu sufletul pur-
tat de heruvimi/ Parcă-i mai neagră în zori buza
securii/ Cînd trece peste un Crist/ Blindat de
umilințe și de spini”. (v. Invocare). Dar poetul,
un „lup flămând”, cu „pofte atavice”, visând
„sâni neutronici” și iubiri „cu voci florale” (v.
Natură moartă) nu poate accepta o dragoste tra-
ficată, folosind „monezi expirate”. Un Cântec de
dat mai departe merită transcris în întregime:
„Și tu iubito, ți-ai pierdut chipul/ Și piatra s-a
rotunjit între/ sînii tăi cît două catedrale./ Și tu,
iubito, m-ai strigat/ Peste gîndul meu plecat
departe/ prin ierburi/ Și pasărea cînta peste/ cla-
viatura suavă a inimii/ Și eu îți eram zid/ și îți
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eram drum/ și chipul tău/ era ca o icoană
împușcată în frunte./ Și tu, iubito, ți-ai pierdut
cărarea/ și piatra s-a rotunjit între/ sînii tăi cît
două catedrale/ și eu îți sînt/ golul și aripa/ și
hăul...” (v. Cântec de dat mai departe). Rămâne
Poezia ca refugiu salvator: „Poezia ca supremă/
speranță,/ ca ultim rug,/ ca ultima șansă” (v.
Dubla condiție a căderii poeziei). Sunt chemate
în ajutor cuvintele-păsări, „curgând unele din
altele” (v. Cercuri întoarse); sau cuvinte târătoa-
re, biete „reptile domesticite”. Sângele însuși
este un „morman de cuvinte”. Unele poartă
ecouri nichitiene (frați nenăscuți, Măreția
Frigului, Ochiul suveran etc., însuși Poetul apă-
rându-i în vis). Totuși, numai dansul lor, ne asi-
gură Ioan Manole, oferă „ritmuri deschise spre
cer”. 

Trecut printr-o „purificatoare singurătate”, ne
reamintea Marcel Mureșeanu, vulcanicul Ioan
Manole s-a reinventat ca om de televiziune. Într-
o lume bolnavă, sub dictatura pandemiei,
înțelegând scrisul ca terapie, el scrie de zor.
Comite pamflete, eseuri, trudește la un roman,
veghind somnul Zamfirei (după ce a pierdut-o pe
Ioana). Fiindcă Câmpiile de piatră ale Morții
(Editura 1 Print, 2021) este o carte a suferinței,
„semn al rezistenței și al iubirii fără sfârșit”. O
carte masivă, ilustrată admirabil de Petrică
Maxim, depunând o sfâșietoare mărturie, asalta-
tă de „demonii fricii”.

Sunt aici poeme ample, precum cel care
urmează, pe care îl redăm fragmentar: „Doamne,
iar mi-ai trimis/ Poezia/ ca o panteră fioroasă/ să-
mi păzească somnul/ nevrotic/ răvășit/ de fur-
tuni,/ iar Moartea/ cu chip smerit/ de fecioară/
umblă/ bezmetică,/ sătulă/ curioasă/ prin poduri-
le/ caselor părăsite/ răsturnând viețile/ puse la
adăpost/ ale muritorilor grijulii”. (v. Poezia ca o
panteră furioasă ce și-a săpat templu în inima
mea). Poetul, rămas singur „la porțile ferecate/
ale Imperiului”, vrea tovărășia Poeziei: „Doar cu
Poezia/ ca o panteră furioasă/ ce și-a săpat tem-
plu/ în inima mea”. O splendidă poemă e dedica-
tă amintirii soției, fiorul nostalgic irizând între-
gul volum: „Amintirea ei este mai vie/ decât flu-

viile nopții/ în revărsare sonoră/ de primăvară,/ o
simt,/ noapte/ de noapte,/ burghiu înroșit/ prin
respirația/ inimilor în așteptare/ flacără care-ți
arde/ degetele tremurânde./ Amintirea ei/ este
vibrația luminii/ ce țâșnește din/ hergheliile boa-
belor de rouă/ ciuruite/ pe cărările deocheate/ ale
dimineții/ Amintirea ei/ tapează cu păsări/ cerul/
aparține/ cântecului,/ mării” (v. Amintirea ei într-
o fântână de cumpănă). Am putea cita de oriun-
de, chemând o regină „cu pletele despletite/ și cu
lumina ochilor/ plecată departe” (v. Poem cu
mâna la tâmplă). Și tot acolo: „Iar sângele ei/ era
în flăcări/ râu tulburat/ de lavă și așteptare”.

Poetul, încercând să scrie „pe aripile îngeru-
lui”, va celebra simfonia vieții. Sau, poate, un
„cântec înfrânt”? Surprinzător, descoperă, în
„duminici nevrotice”, poemul singurătății, poe-
mul-„urlet de mitralieră”: „Uitați-vă la acești
copaci, la acest cer/ miracol și viața sunt peste
tot/ iar unde frumusețea și viața sunt,/ există și
reversul hidos al întunericului”. Ea a plecat. Ea,
„vibrația luminii”, trăiește însă în gândurile poe-
tului, învățând „alfabetul disperării”: „amintirea
ei este mai vie/ decât fluviile nopții”. Poetul va fi
de gardă, o veghează pe Zamfira – „imn și cate-
drală”: „Zilele sunt pașii pe care/ îi tipărim în
imagini/ zidite în memorie” (v. O singură viață).
Contemplându-și „căderea în lume”, acel timp
surpat, „răstignit în icoane”, va conchide, cutre-
ierat de tristeți solemne: „Sunt tot mai singur/ ca
o casă pustie, părăsită, cu ferestrele sparte/ de
păsările hazardului,/ rotindu-se-n cădere ca niște
ghiulele/ fâlfâit de aripi secerate de spaime” (v.
Un poem pentru căderea mea în lume...).

Hotărât lucru, poetul Ioan Manole, ivit într-
un anotimp cu „pecete de jăratic”, alungând „fri-
gul memoriei”, se cuvine redescoperit și așezat
la loc de frunte în tabloul liricilor de azi. Și
Critica 9 ar trebui să-l citească...
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Pentru cazuiștii sagace care sunt personajele lui
Romulus Rusan din cartea Roua și bruma. Cauze pro-
vizorii, apărută la Editura Spandugino, în 2021 (de
fapt, un diptic realizat prin reeditarea volumelor din
1982 și, respectiv, 1983), orice lucru de pe lumea asta
– oricât de important sau de mărunt ar fi el – presupu-
ne găsirea măcar a unei explicaţii. Numai când se știe
etiologia ar putea fi considerat totul fără greș. Și
totuși, cauzele rămân pentru protagoniști provizorii,
asemenea concluziilor. Așa se face că începuturile
șchiopătânde se pot termina cum nu se poate mai
bine, după cum ceea ce se pare că începe sub bune
auspicii, potrivit unor prevederi rezonabile, sfârșește
cum nu se poate mai prost, din cauza unor amânări
veşnic provizorii. În aceste condiții, în care cursul
lucrurilor depinde doar inițial de tine, a mai avea
pretenția să-ţi controlezi nestatornica soartă înseamnă
să crezi în zădărnicia zădărniciilor și atunci este pre-
ferabil să te pui de-a curmezișul curgerii firești a
vieții.

Este motivul pentru care protagonistul prozei
Amețeala (un bătrân profesor fără nume), s-a obișnuit
să complice lucrurile, făcându-le taman pe dos: „Iarna
umblă fără palton şi vara se înfofoleşte în flanele;
mănâncă fructele cu briceagul, iar carnea o rupe în
dinţi; pâinea de ieri o consumă azi, iar pe cea de azi
abia mâine. [...] Pentru a găti o mâncare, ascute întâi
cuţitele, dar, căutând gresia, se întreabă la un moment
dat cât e ceasul şi începe căutarea ceasului. Căutându-
şi ceasul, uită de gresie, de cuţite şi, evident, de mân-
carea planificată şi se pomeneşte întrebându-se ce-o fi
vrut, care este ocupaţia lui din acel moment. Nu-şi
aminteşte. Se apucă atunci de altceva, până când foa-
mea îi spune de la ce a pornit” (p. 237-238). Având
impresia că, în ochii unui vânzător de lozuri în plic,
care făcea îndemnuri promoționale glumeţe asupra
posibilului câștig, zărește un licăr batjocoritor, ca şi
cum s-ar fi îndoit de „puterea de cumpărare” de care

era el în stare, bătrânul profesor dorește să-i
dea neapărat o lecţie şi îi cumpără treptat toate
lozurile. Dar nu le ia ca să le desfacă acasă, ci
le „filează” tacticos, încet, în fața vânzătorului
de iluzii, până când rămâne singur să se dispute
cu norocul și, eventual, cu echipajul de la sal-
vare, care fusese chemat deja. Este felul bătrâ-
nului de a se împotrivi amețitoarei roți a noro-
cului și soartei alunecătoare.

Alți nemulțumiți ai soartei, refăcând pașii
vieții de când au fost aduși pe lume (în care au
intrat fără să fie măcar întrebați dacă vor...), încearcă
să se adapteze cameleonic la mediu: „Dar imediat ce
ajungi să te sprijini pe propriile picioare, viitorul
coboară şi el pe pământ, idealurile se pun şi ele în
mişcare, încep să se tulbure, să ţopăie ca-n goana
calului, să se împrăştie, să o ia razna, trebuie să fugi
acum tu după ele, nu mai ştii după care să te ţii şi, ca
să nu le pierzi, trebuie adesea să scurtezi drumul, să
minţi, să linguşeşti, să trădezi, să părăseşti, să induci
în eroare, să spui una şi să faci alta, să năpârleşti, da,
să năpârleşti de nenumărate ori – şi poate asta-i bătrâ-
neţea, schimbarea asta repetată de piei...” (Celălalt, p.
176). Năpârlirea biologică se întâmplă cel puțin o dată
la șapte ani, atunci când – se spune – nicio celulă nu
mai rămâne intactă din ce a fost ființa. Din acest punct
de vedere, omul se poate simţi tot tânăr şi ferice, dar,
din nefericire, între timp, lumea se schimbă și îl
îmbătrânește, determinându-l să ia înfăţişarea relelor
din jur. Este rațiunea pentru care dublul ființial creşte
şi se degradează iremediabil: „Iar când vine timpul să
te admiri, să-ţi contempli virtutea, poţi avea surpriza
să constaţi că arăţi ca un cartof ţinut prea mult în piv-
niţă, cu trupul păcătos transformat într-o mână de
vreji argintii, virginali... demni de respect şi chiar de
pietate, în felul lor, dar, din păcate, fără nicio între-
buinţare...” (ibidem, p. 170). 

Doar cei din albumul de familie au rămas
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neschimbați și imortalizați între file, iar un urmaș care
îi privește preferă să se declare mort când nu se
recunoaște în vreo fotografie, decât să admită faptul
că nu mai există ei. Iată o amară elegie a timpului:
„Acum nu mai ai timp să te uiţi în jur, nu mai ai timp
de alţii, nici măcar de tine... Viaţa îl alungase din
urmă cu graba ei gâfâită, îl înghesuise în sine, timpul
se îngustase şi el... Atunci, în copilărie, te îngrijeau
alţii, îţi dădeau alţii din timpul lor... Numai că n-aveai
putere şi nici ştiinţă să-l foloseşti. Ce folos că verile,
toamnele erau atunci lungi cât anii? Acum, când ştii
atâtea, aproape totul, au ajuns biete, neînsemnate săp-
tămâni. Şi curând, când vei şti totul, nu vor conta mai
mult decât o oră şi apoi, când vei atinge absolutul, vor
trece ca o simplă secundă...” (Natură moartă, pp.
199-200). Anotimpul special al unor astfel de proze
ale lui Romulus Rusan este chiar extensia timpului
interior care cuprinde, transfigurează și desfigurează
totul.

Și totuși, pare a se fi găsit un remediu pe viu în
calea trecerii. În aceeași proză Celălalt, este expusă
teoria „încopilăririi”, potrivit căreia oamenii pot fi
cunoscuţi cel mai bine dacă ni-i închipuim cum arătau
când erau copii, intuindu-le astfel posibilul comporta-
ment avut la acea vârstă: „În directorul general vei
putea descoperi – surpriză! – pe corigentul clasei, pe
bătăuşul străzii, care te punea în pauză să-i dictezi
tema la matematică, deşi acum vorbeşte despre multi-
plele sarcini care stau în faţa colectivului nostru etc. şi
pe care va trebui să le depăşim strâns uniţi; în proza-
torul de la televizor, pledând azi pentru umanismul de
tip nou, ghiceşti pe haidamacul care stătea la colţ şi
cerea cinci lei celor mai slabi, ca să-i lase să joace fot-
bal pe maidan; iar în secretara sobră, cu coc în vârful
capului, pe cea mai smucită dansatoare de la balurile
liceului. Odată prins mecanismul, el funcţionează fără
greş şi diagnosticul e cel mai sigur, dosarele de cadre
rămân dulci copilării” (pp. 161-162). Dar există și
procedeul invers, al prospectivei, așa cum se întâmplă
în proza Am făcut un om fericit, unde se exercită pute-
rea de previziune în privința caracterului ascuns sub
înfăţişarea festivă şi liniştită a unei mirese. Oare nu
cumva va deveni ea o soție cicălitoare de îndată ce va
închide ușa casei și nu va schimba tonul mieros de
după emoționantul „– Da!” în permanentă imprecaţie
contra soțului? Oare nu se va culca – vorba lui
Caragiale din Kir Ianulea – blândă și supusă ca o
mielușea și dimineața se va ridica din pat ca o leoai-
că?

Prevederea capătă nu numai coloratură obsesiona-

lă, ci și proporţii funambuleşti, în cazul personajului
Laur, din proza Remușcări anticipate. Acesta riscă să
se îmbolnăvească subit atunci când, ieșit deja de
acasă, constată că nu a verificat cum trebuie (deși o
făcuse) închiderea geamurilor, a robinetelelor și a
ochiurilor de la aragaz. Și, cum contrariile se atrag,
prevăzătorul-neprevăzător a avut parte de o soție pe
potrivă, care aparținea categoriei persoanelor fatalis-
te. Alarmatul Laur constata cu stupoare cum era con-
soarta „în stare să lase ploaia să intre pe fereastră
numai pentru că-i venită de la Dumnezeu. [...] Găsea
casa deschisă, cu cheile uitate în uşă pe din afară; de
zeci de ori, întorcându-se acasă, zărea de departe fum
şi se grăbea crezând că-i un incendiu, dar era numai
laptele carbonizat de ore întregi în cratiţa de pe ara-
gaz. În câteva rânduri a găsit casa inundată şi covoa-
rele plutind. Ina râdea şi părea să-i facă mare plăcere
că-i atât de uitucă. Ea considera că trăsătura asta a ei
de caracter este o calitate simpatică (şi, într-adevăr,
era); drept care şi-o cultiva cu nesaţ, până la autocon-
templare şi răsfăţ, încât Laur şi-a dat cu timpul seama,
mai ales după venirea copiilor (pe care i-a găsit odată
uitaţi în cada de baie, aproape înecaţi), că trebuie să
intervină” (p. 407). 

În primul rând, a intervenit de urgență, pisălogin-
du-și soția de sute de ori să aibă grijă cum conduce,
mai ales într-o curbă știută ca fiind foarte periculoasă.
Dar, fatalitate, el va fi acela care va suferi un accident
mortal în acea curbă. Naratorul își imaginează că, de
dincolo de mormânt, Laur se mustră plin de intransi-
genţă nu pentru că a murit, ci pentru că i-a lăsat pe cei
din familie fără apărare, fără îndrumare, fără sfaturile
sale preţioase. De remarcat este faptul că acest com-
portament paranoic al lui Laur era aplicat doar în peri-
metrul domestic, dincolo de care își manifesta indife-
renţa, ba chiar egoismul.

În schimb, alte personaje pot trăi foarte bine în
curbă, precum Raru, din proza Omul din curbă, care
profită de pe urma poziționării locuinței sale modeste
într-o astfel de porțiune de drum periculoasă.
Stricarea repetată a gardului de către șoferii neatenți
în virajul prea strâns îl fac pe nerăbdătorul păgubaș să
se aleagă cu despăgubiri serioase, plătite în natură,
precum saci de ciment și bucăți de cărămidă. Pentru
construirea unei locuințe arătoase i-ar mai fi trebuit
nisip, care i-a fost adus din abundență în fața porții de
mama natură, cu prilejul unei inundații serioase. Prin
urmare, nu trebuie să alergi în căutarea norocului,
fiind suficient să-l aștepți la cotitură (în fine, în curbă)
și să fii încrezător în înclinația lui naturală pentru tine.
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Dar, cum nu toată lumea poate trăi în curbe nepe-
riculoase, rămâne ca strada să fie oglinda fidelă a lip-
sei de orânduială din societate și elementul coagulat al
majorității bucăților narative ale lui Romulus Rusan.
Așadar, „pe strada noastră nu există stare de mijloc.
Lucrurile – ori nu se fac deloc, ori se fac prea de tot.
Întâmplările – ori sunt ieşite din comun, ori lipsesc cu
desăvârşire. Oamenii – ori se ceartă ca orbii, ori se
ocolesc şi se prefac că nu se cunosc. [...] Căci nimeni
n-are timp de nuanţe pe strada noastră, toată lumea e
grăbită şi cu gândul în altă parte, toată lumea fuge de
toată lumea, ca nu cumva, dându-şi bună ziua sau
întrebându-se de sănătate, să nu dea vreo idee vecinu-
lui, prietenului, duşmanului [...] Căci aşa-i pe strada
noastră, nu există stare de mijloc, dacă nu eşti sus, eşti
neapărat jos, dacă nu eşti şmecher, o păţeşti, dacă
mimezi şmecheria, eşti pus cu botul pe labe; numai
şmecherii adevăraţi se bucură de imunitate, de ei nu
se leagă nimeni” (pp. 496-500). Oricât de liniștită ar
fi în aparenţă o stradă, nu este nicio fericire să stai pe
ea și sunt câteva proze în care Romulus Rusan captea-
ză foarte reușit zgomotul stradal, de nesuportat pentru
un om normal. Multe din prozele volumului Roua și
bruma. Cauze provizorii sunt cu ferestrele larg des-
chise înspre strada plină de gălăgie.

În proza Vică și frânghia, relațiile din interiorul
societății (unde unii delapidatori au venitul zilnic ilicit
mai mare decât acela lunar) sunt închipuite ca depin-
zând de o simbolică situare structurantă față de o frân-
ghie: „Frânghia asta era figurată în ochii lor ca un
adevărat odgon, solid şi plin de noduri, din acelea cu
care sunt ancorate la pământ marile pânze ale circuri-
lor, şi ea pornea din Brazdă (piaţa comunei, unde era
şi localul cooperativei), urcând până sus de tot, la cen-
tru (centrul era imaginat pe un fel de munte, la o înăl-
ţime ameţitoare, încât îţi rupeai gâtul privindu-l),
unde veghea capul de coardă o persoană impozantă
[...] gata să lovească în cap pe oricine s-ar căţăra pe
frânghie în afara celor admişi. Şi cine erau cei admişi?
Cei ce se aflau deja pe frânghie, înşiraţi ca nişte măr-
gele: membrii clanului, familiile, naşii, intercalaţi
ierarhic cu feluriţi şefi de felurite mărimi, aceştia din
urmă legaţi între ei, la rândul lor, prin felurite încus-
creli şi înrudiri, fie directe, prin verighetă, fie indirec-
te, prin plicuri cu bani, curcani, putine şi butoaie” (pp.
247-248).

Într-o societate în care „buruienile” cresc fără
niciun fel de constrângere, Alexandru din proza
Alexandru în august începe tăierea răului de la rădă-
cină. În virtutea unei forme de animism patetic, el este

considerat de prieteni a fi înclinat spre un fel de inti-
mism bizar, deoarece plantele îi sunt un fel de copii
sau de iubite. Desigur că buruienile îi devin aprigi
dușmani și le stârpește fără cruțare: „– Aşa – bâiguia
Alexandru – v-arăt eu vouă, paraziţi, exploatatori,
oportunişti, corupţi, escroci, farisei, bişniţari, ciubu-
cari, turnători, şperţari...” (p. 41). Îl putem asemui pe
Alexandru personajului Marin Stan, din romanul
rebrenian Răscoala, care, obsedat de gândul viitoarei
răzmerițe, vede, „fabulistic”, în boi pe boierii asupri-
tori. Acesta muștruluiește animalele în jug, adresând
fiecăruia, în timp ce îl plesnește, sudalma plină de
înțeles „– Să nu fii boier, că te-a luat dracul!” 

Deși unele personaje sunt făcute numai să asculte,
iar altele profită şi vorbesc întruna, anonimatul este
resimțit în prozele lui Romulus Rusan ca fiind colec-
tiv, iar nu individual. Sistemul birocratic devine în
întregime depersonalizant, prin surprinderea foarte
sugestivă a activității de la serviciul de cadre al unei
întreprinderi: „scaunul este astfel aşezat încât poziţia
lui Partenie să fie cu spatele la solicitant şi cu faţa la
peretele de sertare din fundul odăii, ceea ce dă împre-
jurării un mister confidenţial, dătător de fiori.
Convorbirea se poartă deci cu ceafa lui Partenie, nu
cu ochii şi gura acestuia. Asta din punctul meu de
vedere, căci lui, probabil, aşa i se pare normal; în
viziunea lui tu nu eşti cel din spate, omul în carne şi
oase, ci cel din faţă, băgat acolo, într-una din nenumă-
ratele cutiuţe cu hârtii ce căptuşesc peretele, şi împăr-
ţit în rubrici din cele mai ciudate: origine socială,
clasă de salarizare etc.” (Pierdut legimitație, o declar
nulă, p. 141). Până în final, „ceafa omului nu cedează.
Aş vrea să-i pot privi numai o clipă ochii, să văd cum
arată ei într-o asemenea situaţie, au o tresărire de
milă, de regret sau cel puţin de orgoliu, de sadism, de
fie ce-o fi? O fibră trebuie să se mişte, fără asta totul
ar fi prea absurd. Dar nu pot, ceafa infectă se interpu-
ne, ne desparte” (ibidem, p. 148).

Cele două spații de confruntare și de evoluție a
ființei sociale (cu propriile iluzii despre sine și cu
raportarea la celălalt) sunt circumscrise de unele limi-
te impuse de forțe ostile, care închid, fără șansă de
scăpare, orizontul existențial. De aceea, omul trebuie
judecat atât după vanitățile care îl domină, cât și după
năzuințele care îl animă. Acesta mi se pare a fi mesa-
jul profund al prozelor din volumele Roua și bruma și
Cauze provizorii, scrise de Romulus Rusan în urmă cu
patru decenii și reeditate între copertele unei singure
cărți.
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JOC. AMAR

Volumul Pregătiri de înviere semnat de Ștefan Mitroi

e un fel de șotron, un joc – pe sărite – cu timpul, cu tem-

poralitatea, cu veșnicia, cu vârstele, un joc amar cu

măsura : cea care măsoară clipa și (de ce nu?) veșnicia.

Poetul e – aici - o ființă fantastă, nelumească în termeni

lumești, care dilată spațiul și timpul și simte atemporal și

a-napoda lumii. Readuce copilăria, proaspătă, în clipă, o

montează ca un bijutier într-o ramă pe măsură și o oferă

privirilor. Poetul din Pregătiri de înviere propune un

excurs personal în povestea mito- fantastică, mito-poeti-

că, mito-biografică a propriei deveniri, scoțând pe perva-

zul re-amintirii moștenirea unui ADN fantast, încrustat

în devenirea ființei. Făcând un slalom bine, matematic și,

în același timp, poetic gândit în etapele în-devenirii, de-

venirii, întru înviere, autorul împrospătează amintiri de

dinainte de copilărie, din copilărie, precum și de pe dru-

mul de-venirii: dilatând, scrutând, refăcând parcursuri în

geana timpului, scoțând, cum spuneam, în lumină, amin-

tiri, re-amintiri, re-memorări. Mama, tata, familia toată,

într-un mozaic poetic afectiv, sunt readuși în același

șotron, schițând, prin patina reamintirii, devenirea, în-

devenirea și re-venirea poetului, într-un balet fin cu tim-

pul și cu temporalitatea. Întru în-veșnicire.

Ștefan Mitroi propune o (altă) definiție a poetului,

conchizând că nu e „Nicio diferență/ Între cârciumar și

poet./ Primul a făcut avere/ turnând apă în vin,/ celălalt a

dobândit faimă/ turnând pământ în cer,/ moarte în viață,/

vară în iarnă,/ întuneric în lumină,/ liniște în strigăt (…)”

(Vinovăție, p. 13). E un călător, poetul, între înăuntru și

înafară: „Ce faci tu toată ziua înăuntrul corpului tău? mă

întreabă cineva./ Mă joc! (…)/ Mai ies câteodată pe-

afară, dar fug cât de repede pot înapoi!” (Despre mine, p.

14). Ca să scriu, am continua, despre ce fac eu toată ziua

înăuntrul corpului meu – ca într-o peșteră protectoare, ca

fătul în trupul mamei – despre cum mai ies câteodată pe-

afară și cum fug cât de repede pot înapoi. Sau

despletește amintiri despre cum „Nu ieșea niciodată/ din

curtea lui./ Stătea toată ziua cu/ ochii pe cer/ după

păsări./ Le răsfoia/ aripile/ și știa aproape totul despre

lume” (Cititorul de păsări, p. 15).

MITO-POVEȘTI

Poetul Ștefan Mitroi se desfășoară în Pregătiri de

înviere precum tablourile într-o expoziție. O galerie de

texte-imagini cu irizări arhetipale, care redau, într-un

final de lectură, o imagine, un portret al autorului, o

țesătură complexă al cărei travaliu de lectură devoalează

combinații și combinări afective care vin de dinainte de

copilărie. Volumul pe care ni-l propune autorul are ca

suport tematic, într-un fel, ca o ramă, vatra satului, o

galerie de imagini familiare și familiale, tăcute, aduse în

prezent prin re-amintire, recompunând spațiul afectiv

din care autorul își trage sevele. De altfel, „(…) satul din

Sud reprezintă spațiul identitar al literaturii lui Ștefan

Mitroi, spațiul său ființial, mereu în comunicare cu înal-

tul, cu cosmosul de deasupra; original în imaginarea

vehiculului care unește satul cu veșnicia este poetul (…

)” (Ioan Holban, p. 9) care păstrează și reconstruiește și

recombină și tălmăcește mito-poveștile familiei/

strămoșilor, într-o hârjoană dulce-amară, de copil bătrân

care-și refuză copilăria – necopilărie și care, „asumând,

uneori, formulări aforistice și îndrăzneli suprarealiste

(…)” face să se audă clar „zgomotul ritmic, de ghilotină,

neliniștitor, al valțurilor timpului” (Ioan Holban, p. 10).

POETUL CA UMBRA

Poetul și umbra poetului au o relație specială, în vir-

tutea unui balet flexibil cu timpul, cu temporalitatea, cu

realitatea, cu măsura, cu firescul, cu norma realității și cu

normarea realității: „Sunt zile în care vine doar umbra

mea acasă./ Se așază în locul meu la masă,/ vorbește în

locul meu cu prietenii la telefon,/ iese în locul meu în

grădina din spatele casei,/ care e plină cu zilele de ieri./

Le udă în locul meu cu lacrimi,/ ca să nu se veștejească./

Umbra mea îmi scrie cărțile (…)” (Umbra mea, p. 20).

Viața poetului e altfel decât una obișnuită, a muritorului

de rând. Viața, pentru el, e ca neviață, o luptă cu azi, cu

devenirea, cu înscrierea în ritmul normal al devenirii: „E

bine uneori să-ți iei liber de la viață!/ Așa cum îți iei de
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la serviciu./ Până și de la închisoare primești,/ dacă te

porți cum se cade,/ câteva zile de libertate./ De ce de la

viață, care e amândouă la un loc, să nu poți? (…)”

(Neviața, p. 25). Sau: „Murise în somn/ dar neștiind c-a

murit/ s-a ridicat din pat/ și și-a văzut liniștit de treburi./

A dus-o așa până la/ sfârșitul vieții!” (Neștiutorul, p. 46).

Textele din volumul Pregătiri de înviere sunt fragmente

dintr-o poveste, dintr-un jurnal al devenirii, felii dintr-o

viață anapoda, ale unui poet – ale poetului! – care filtrea-

ză altfel, nefiresc, mersul lumii, devenirea, moartea,

nașterea, învierea. O poveste christică. A devenirii. A

mersului prin lume. A răstignirii în lume. A învierii, după

supliciul devenirii și al în-devenirii. Un memento, în

fapt: „De mic am început/ să mor câte puțin./ Mai întâi,

o oră la câteva zile./ După care o zi la câteva luni,/ apoi

o lună la câțiva ani./ Mi-am păstrat obiceiul de a muri și

mai târziu/ doar că din ce în ce mai mult,/ ceea ce mă

face să cred că într-o zi/ o să pot muri definitiv.”

(Frumusețea lumii, p. 72). Povestea e amară: „A fost

văzut plânsul meu/ în ochii unui copil care și-a pierdut

mama./ A fost văzută lumina ochilor mamei/ înnoptând

în clopotnița unei biserici./ Asta e tot ce știu despre ziua

aceea./ După ce am închis ochii/ ca să-l pot vedea pe

Dumnezeu/ cum trage de funia clopotului/ ca să-i poată

trezi/ pe oameni la viață./ Nu știu de ce, poate unde nu

mă mai ținea nimeni/ în brațe, mi s-a făcut dintr-odată

frică/ și-am fugit să mă ascund/ între două bătăi de clo-

pot!” (Nenăscut, p. 27). Poetul filtrează în cămașa vâr-

stelor personale atemporalitatea, veșnicia. 

SINGURĂTATEA VISĂTORULUI DE CURSĂ

LUNGĂ

Profund conectat la lumea începuturilor, la spațiul

sacral al copilăriei, poetul deschide un sipet cu amintiri-

daruri ca doruri după o lume ne-mai-văzută, nu pierdută,

ci filtrată în sânge, invadând spațiul ocrotitor, sacral al

acesteia, cu realitatea : „Uite ce ți-am adus,/ i-am spus

tatei,/ și-am deșertat din buzunare/ orașul în care trăiam

(…)/ S-a umplut curtea casei noastre/ de oameni singuri,

de blocuri,/ vitrine colorate, semafoare, tramvaie. (…)”

(Daruri, p. 30). Prezentul e ca biciul soldatului care-l

grăbea pe Iisus spre Golgota, supliciul clipei. Sunt reac-

tivate spaime: „(…) Lumina ochilor mei stă/ pe pragul

casei și plânge./ O aud strigându-mi/ cu voce de copil/

prin întuneric:/ – Și pe mine/ cine o să mă ducă de mână/

(…) să merg la școală? (…)” (Promisiune, p. 32). Viața

e o pre-mergere spre înviere. Murirea în clipă e rama

unui tablou cu contur imprecis.

FUMURI. POVEȘTI CU FUM

Povești cu fum. În galeria de tablouri afective

desfășurate de autor dăm și de fum. Mult fum. Afectiv.

De la fumul care urcă iarna din hornul casei cu povești a

bunicilor – „De ce să-l risipim?/ Zicea bunica/ de fumul

ce se înălța iarna pe horn./ Și-l deșira/ ca pe un caier de

lână/ adunându-l în gheme mari/ cât căpățânile de varză

(…)” (Fum, 4, p. 55), sau „Fumul de pe coșul casei noas-

tre/ avea mereu câte/ ceva de povestit. (…)” (Fum, 6, p.

59) – la fumul în care se scriu povești - „El locuia pe un

deal/ Ea, pe dealul celălalt./ În zilele în care nu se puteau

întâlni/ își trimiteau prin fum/ cuvinte de dragoste./

Scriau pe fum/ ca pe scoarța unui copac/ și cuvintele se

ridicau/ odată cu fumul spre cer. (…)” (Fum, 5, p. 57) -

sau la cel în care se încuibă păsările: „Am văzut o pasăre/

făcând dintr-un firicel de fum/ un ștreang/ și vârându-și

capul în el! (…)” (Fum, 7, p. 60). Or, pur și simplu:

„Fumurile (…) încremeniseră în aer./ Ziceai că sunt

țurțuri/ atârnând invers, spre cer (…)” (Fum , 1, p. 50).

Sau: „Aveam să mor de foame/ și de oboseală/ în pustiul

acela alb/ unde căutam de ore în șir/ drumul pe care veni-

sem/ dar îl acoperise zăpada. (…)/ În timp ce mă miram/

de toate acestea/ am zărit o dâră de fum în depărtare,/

găsind (…)/ drumul spre casă.” (Fum , 3, p. 54). Viața ca

vis. Viața ca poveste. Viața ca fum?

POVESTE DE POVESTE

Povestea pe care ne-o despletește în tablouri Ștefan

Mitroi e cea a devenirii, a rememorării, a încercării de a

înțelege timpul, temporalitatea, devenirea, viața, moar-

tea, învierea, demonstrând că, având instrumentele potri-

vite la îndemână – imaginație, adică – totul e posibil,

poate fi rescris, rememorat, retrăit, reasamblat, mixând

în creuzetul afectiv, alchimic, toate substanțele, parfu-

murile, ingredientele care au compus, în final, ființa poe-

tului: creatură ca din altă lume, sumă de lumi, de povești,

povestaș fantast al propriilor povești sau ale poveștilor

altora, dezvelindu-se și lăsându-se pradă ochilor. Cine

are de văzut/ citit…

POETUL?

Exact asta este: culegător de cer: „După fiecare ploa-

ie/ ieșeam la cules de cer/ pe câmp./ Ședea zgribulit/ în

urmele copitelor de cai./ Îl încălzeam cu respirația mea/

și-l puneam până seara la loc,/ ca să aibă unde răsări ste-

lele” (După ploaie, p. 37).

Moarte. Somn. Trezie. Naștere. Înviere. Vis.

Adormire. Joc. Adulmecarea vârstelor cu miros de fum.

Fum. Joc de fum. Sculptare în fum. Don quijotesc.

Cazemate de apărare în fața clipei. Înarmare. Cu povești.

Cu îndârjire.

Notă:
* Ștefan Mitroi, Pregătiri de înviere,Cuvânt însoțitor

de Ioan Holban, Editura Junimea, Iași, 2020.
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Deși destul de harnic, publicistic vorbind, Pavel
Nedelcu (traducător, cronicar și prozator din grupul
LiterNautica) a putut fi cu adevărat descoperit ca scrii-
tor de ficţiune abia odată cu apariţia volumului colec-
tiv Treisprezece, regalul absolut uluitor de proză fan-
tastică românească, editat anul trecut sub egida Litera.
Cele două proze care îi purtau semnătura, Buchete
urbane și Elvis părăsește clădirea, au fost plasate de
echipa editorială în chiar debutul opului respectiv – de
departe, una dintre cele mai consistente antologii de
proză fantastică apărute vreodată pe teren autohton.
De bună seamă, rolul de uvertură era justificat în pri-
mul rînd de faptul că ele își construiau semnificaţiile
prin raportarea doar pe jumătate reverenţioasă la o vîr-
stă autoreferenţială cam depășită a fantasticului recent,
pariind cu precădere pe micile strategii narative de
uz(ură) postmodern(ă) care făceau deliciul cititorilor
de acum cîteva decenii. Decupez aici doar două exem-
ple relevante, din prima parte a Buchetelor urbane:
„Mai era și rece, ceea ce, fiind frig și afară, nu putea
avea decît urmări negative asupra sănătății personaju-
lui nostru, dar, dacă vor fi, ele se vor manifesta cu
siguranță în următoarele două zile: nu are rost să
scriem despre ele acum. Iar dacă în acest timp vom
continua povestirea, vom scrie despre ele în următoa-
rea”. Respectiv: „O tuse continuă stăpînea capitala. Nu
doar tramvaiele tușeau, ci și cîinii vagabonzi, tușeau
arborii de pe marginea bulevardelor, Casa Poporului,
cu sălile sale uriașe, tușea Muzeul Antipa (...) Pînă și
autorul tușea într-o cafenea, în faţa unui laptop jigărit,
scriind: «Pînă și autorul tușea într-o cafenea, în faţa
unui laptop jigărit, scriind:»”. 

În mod evident, naratorul implicat construit de
Pavel Nedelcu, preocupat nu doar de poveste, ci și de
efectele ei asupra lectorului – căruia îi făcea în
permanență cu ochiul (critic) – dovedea o apăsată
conștiință a artificiului, așa încît denunța la tot pasul
convențiile specifice genului și se juca excesiv de-a
autofagia cu miză auctorială serioasă, nedînd vreo
secundă impresia că se teme a-și pierde propria credi-
bilitate. Ba chiar, dimpotrivă, exact această – doar apa-

rentă! – neglijență auctorială îi permitea să atace, fron-
tal, teme dintre cele mai grave, precum incomunicabi-
litatea de fond a ființei umane, singurătatea radicală și
alte maladii sufletești, extinse comunitar: „Era aceeași
tuse colectivă, permanentă, a societății, de care nu te
puteai ascunde niciunde. Microbii se răspîndeau în
grupuri in(di)vizibile în permanență, lovind deopotri-
vă în tineri și în bătrîni. Și toate lumea suferea de
aceeași boală nu doar în București, ci și în întreaga
țară: singurătatea. Și oricine era într-un conflict cu ori-
cine: fapt ce accentua singurătatea. (...) Și în grup, sau
mai ales în grup, omul e singur. Și cititorul e singur.
Autorul, asemenea. Cum altfel să fie personajele sale?
Singura condiție reală a omului în societatea de astăzi
este singurătatea”. O miză de substanţă a discursului
auctorial, pe care nu o punea între paranteze, ci, dim-
potrivă, o evidenţia și mai bine faconda personajelor,
indiferent de vîrsta, profesia ori natura lor (fals) biolo-
gică. Pentru că în prozele scurte ale lui Pavel Nedelcu
dialogau nu doar oamenii, ci și florile sau chiar
personalitățile de pe bancnotele ce i se furau la un
moment dat doamnei Maria, în istovitorul ei periplu
bucureștean, determinat de efortul de a-și suplimenta
pensia modestă prin vînzarea de Buchete urbane. 

Șarja narativă autoironică din această povestire ce
explora, fundamental, fantasticul banalitătii cotidiene
era suplimentată, în Elvis părăsește clădirea, de una
de sorginte îndepărtat folclorică, dar ţintă intertextuală
precisă. Proza se articula în jurul aventurilor urbane
ale domnului Țopîrlan, plecat în căutarea ... mădularu-
lui pierdut – emancipat după o înjurătură neaoșă a pro-
prietarului de fapt și transformat într-o creatură ce
hoinărește fără urmă de griji ori inhibiţii prin cele mai
pitorești locuri bucureștene, pînă ce este recuperată și
forţată să își dea obștescul sfîrșit în borcanul cu mură-
turi al greu încercatei soţii a protagonistului. Dublul
referent livresc al neverosimilei istorii era, desigur, cît
se poate de limpede. Mizînd pe un tipar structural în
trei pași, corespunzînd celor trei faze ale emancipării
ratate a organului șugubăț (autonomizarea, deambula-
rea și recuperarea), tînărul scriitor le făcea în primul
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rînd cu ochiul nu atît cunoscătorilor prozei scurte a lui
Gogol (invocat de altfel în text), cît admiratorilor
savurosului, deși iconoclastului text al lui Creangă
cunoscut sub numele de Povestea poveștilor. 

În schimb, prin romanul Încotro ne îndreptăm
(Editura Litera, București, 2022), Pavel Nedelcu plon-
jează pentru prima dată în apele ficțiunii de cea mai
largă respirație. Și o face și aici, să o spun de-a dreptul,
fără să își ia colacii de salvare obișnuiți. Nu pariază,
bunăoară, nici pe o poveste alertă și fluentă, nici pe
descrierea minuţios-empatică a unor medii sociale
considerate pitorești sau a unor personaje reprezentati-
ve, care să aibă toate șansele să devină memorabile. În
schimb, mizează serios pe o serie de convenții meta-
ficţionale pe care unii prozatori optzeciști le conside-
rau must-uri ale narațiunii, în timp ce, dimpotrivă, nu
puțini dintre reprezentanții ultimelor promoții literare
de la noi nu conteneau (și, în unele cazuri, nu conte-
nesc încă) să le dezavueze. 

Surprinzător, prin urmare, în debutul romanesc
datat 2022 – și care marchează editorial cel de-al doi-
lea premiu obținut la Concursul „Primul roman”, orga-
nizat de Editura Litera în cursul anului trecut – vom
regăsi numeroase strategii și trucuri narative trecute de
cîteva decenii în lista de convenții structurale sau for-
male specifice postmodernismului. Pe de o parte,
putem astfel identifica: fragmentarea voită a fabulei,
prin lungi divagații cu rost socio-politic, identitar, dar
mai ales meta-literar; schimbarea unghiurilor de
percepție a unora dintre evenimentele care îl au drept
protagonist sau la care asistă, ca martor, aparent bana-
lul Franz; micile structuri poietice, ritmate și rimate,
strecurate în discursul auctorial pentru a îndepărta
atenţia de la unele scene, dialoguri sau figuri esenţiale
în schema epică; „spoiala deloc densă a déjà-vu-uri-
lor” ce funcționează ca un nou semnal de alarmă în
privința raporturilor realitate-ficţiune, autentic-contra-
factual etc.; repetarea cu minime (sau medii) variații
simbolice a unor scene sociale ori domestice, însă
neapărat pentru un plus de edificare a sensurilor
ficțiunii; cultivarea palinodiei sau a retractării, dar și a
concentrărilor tip epitomă, prin intermediul cărora
naratorul îi întinde o mînă de ajutor cititorului impa-
cient ori neatent; apelul lucid la confuziile, suprapune-
rile și alterările identitare, menite a complica și mai
tare ițele acțiunii – oricum amînate dinadins; transferul
de conștiinţă dinspre personajele umane înspre cele
obiectuale (precum, să spunem: tavanul meditativ,
glontele Excalibur, rămas prizonier în rama de fier a
acoperișului din sala de așteptare a Gării, cartoful pai

separatist ori gazele din aerul matinal respirat de dom-
nul Franz); propunerea urmată de descîlcirea analitică
a mai multor variante de final pentru același nod fac-
tual (v. cele trei versiuni asupra furtului taburetului de
sub pianina Steinway) ș.a.m.d. 

Pe de altă parte, ne întîmpină, pînă aproape de
final, auto-demistificarea continuă din partea autorului
(ca instanţă producătoare de text și care încearcă de la
bun început să îi stabilească și codul de lectură). De
aici, desigur, avertizarea repetată a cititorului că se
află în faţa unei speculații extinse, produse de o
conștiință scripturală liberă să își aleagă procedeele,
tehnicile și convenţiile, fie ele cele specifice literaturii
mainstream sau celei de consum. Între acestea, spre
exemplu, chiar anticiparea semnificaţiilor metaficţio-
nale printr-o uvertură cu aparență utilitară și alonjă
teoretică, numită nici mai mult nici mai puţin decît
Instrucţiuni de utilizare a produsului și încheiată cu un
avertisment fără drept de apel, pe care vocea auctoria-
lă o va repeta atît de mult încît o va transforma în leit-
motiv romanesc: „Literatura este speculație: ca
speculație, literatura e perfect inutilă”. Ca și cum
aceasta n-ar fi de ajuns, scriitorul apelează și în textul
propriu-zis la numeroase inserţii auctoriale, care
intenționează, de bună seamă, să își atragă cele mai
variate categorii de cititori prin diferite strategii tip
captatio benevolentiae, ba chiar să îi plaseze într-o
poziție activă faţă de textul pe care, la rigoare, îl pot
completa sau adăugi: „La punctul acesta, sau poate
chiar mai devreme, cititorul să aleagă unde crede că ar
fi mai credibil (eventual să adauge o continuare a dis-
cursului agentului nostru pe paginile goale de la
sfîrșitul cărții – dacă vor fi, depinde de tipar), tînărul
ar izbucni în plîns de rușine iar domnul Franz l-ar bate
cu o mînă pe umăr, Hai, gata, nu-i nimic, s-a întîmplat,
mai greșește omul!”. Nu lipsesc, bineînțeles, nici spoi-
ler-ele false, nici reverențele jucăușe făcute înaintea
unui cititor versat (spre exemplu, în romane poliţiste
sau în ficțiuni noir), nici micile exerciţii tip mimarea
umilinţei: „Însă cum cea de față nu este o scriere
obișnuită (o putem afirma cu umilința celor care știu
că nu pot plăcea majorității și că, probabil, în afară de
un grup foarte restrîns de prieteni, nimeni nu le va
aprecia străduința de a părea, dacă nu de a fi, întrucît
suntem cu toții doar niște pitici pe spatele giganților
trecutului, de a părea deci, măcar înaintea acestui
grup, diferiți și originali), nici înjurăturile domnului
Franz nu vor fi redate aici” etc. etc.

Chiar și astfel avertizat, unui cititor neechipat
corespunzător nu îi va fi prea comod excursul cu
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detentă frecvent intertextuală și mize prioritar auto-
referenţiale, pe care Nedelcu îl aseamănă de altfel în
mai multe rînduri cu un urcuș greoi pe un trunchi de
copac gigantic, așadar cu o explorare primejdioasă, cu
atît mai mult cu cît beneficiază de ajutorul (pe alocuri
nenecesar al) unui ghid cățărător care stabilește de la
bun început un raport clar de Putere între el și bietele
insecte pedestre care au plecat de la rădăcină și se
îndreaptă spre vîrful arborelui majestuos, pentru a
admira împrejurimile. Mai mult, nu uită să le amin-
tească în mai multe rînduri ţelul în fond înălțător (sic!)
al acestui efort curat ascensional, dimpreună cu regu-
lile minimale de conduită lectorială – pardon, alpinis-
tică! – obligatorie. Iată, spre ilustrare, doar unul dintre
fragmentele în care, dincolo de aparenţe, prozatorul le
face cu ochiul cunoscătorilor teoriilor lui Ihab Hassan
despre natura și structura prozei postmoderne: „Intriga
lucrării de față este ca un trunchi de copac, divagațiile
nu sunt de sine stătătoare, ci se leagă de acest trunchi
ca ramurile unei coroane. A face un tur complet aces-
tui copac, a se cățăra pînă în vîrful său și a o face
conștienți de existența fiecărei ramuri cere sacrificiu și
răbdare. Ceea ce poate am uitat să adaug în acea digre-
siune (dar o voi face aici, dacă tot mi s-a dat ocazia)
este că ordinea în care ne vom muta de pe o ramură pe
alta poate părea deseori perfect întîmplătoare. În con-
formitate cu tendințele literaturii moderne (oare?), am
observat că o structură rizomatică a narațiunii are mai
multe șanse să fie apreciată decît una liniară. Pe scurt,
e la modă! În acest tip de narațiune, autorul
deconstruiește structura tradițională a scrierii, pînă la
punctul în care cititorul nu mai poate anticipa despre
ce va fi vorba în următorul capitol. Este adevărat că în
acest mod puterea autorului se multiplică, cea a citito-
rilor se reduce, însă nu are rost să ne scandalizăm din
moment ce, de cînd lumea e lume, cine a avut multă
putere a căutat să și-o sporească din ce în ce mai mult,
iar cei care au avut puțină și-au pierdut-o, pînă la
urmă, și pe aceea”.

Efortul unei asemenea căţărări – să o recunosc și
eu direct: uneori plină de capcane – merită însă cu pri-
sosinţă. Pentru că, la capătul aventurilor deconcertante
ale personajelor de prim-plan, ce se intersectează după
o logică deloc arbitrară (aparentul trio reprezentat de
domnul Franz, Robert Buch și doamna Nadia,
supravegheați, din umbră, de Soldat și profesorul
Kandinsky), cititorul va înțelege pe deplin frumusețea
cu totul atipică a acestei cărţi care își blurează voit
semnificaţiile, în spatele unei faconde auctoriale în
definitiv înșelătoare. Și, cel mai probabil, o va relua,

odată ce va înțelege că Încotro ne îndreptăm nu e nici
metaroman, nici ficțiune detectivistică, nici thriller
psihologic, nici comedie intenționat strîmbă a
narațiunii înseși, nici satiră a romanului academic – cu
toate că are cîte ceva din toate acestea. Și, cum repetita
iuvant (ni se amintește la un moment dat chiar în text),
reluarea ansamblului, cu o atenție sporită la indiciile
strecurate, abil, fie în descrierile de spații și opere
(inclusiv muzicale), fie în replicile eroilor, topite de la
bun început în discursul auctorial, este o operație mai
mult decît necesară. Doar astfel cititorul va putea
așeza la locul potrivit, în derutantul puzzle narativ pro-
iectat de Pavel Nedelcu, personajele secundare ori de
fundal pe care le-a crezut iniţial insignifiante (v.
bunăoară Șeful Firmei Allclean, Șeful Firmei Upercut,
Managerul General, falsul terorist, președintele comi-
siei doctorale etc.), dar și piesele epice cu rol cheie în
descifrarea psihologiei chinuite a eroului: atacul eșuat
al Chelului, oprit de agenţii Franz și Caravaggio,
Groaznicul accident de la gară, întîlnirea lui Franz cu
soldatul Albert, ședința de susținere a doctoratului în
istorie a lui Robert Buch, apariţiile lui Alexander
Semănătorul sau cîntecele tulburătoare la pianina
Steinway pe care de la un moment dat le poate executa
chiar Franz. Și doar astfel va putea raporta cum se
cuvine ingenioasele trimiteri ekphrastice și muzicale
la evenimentele cu potenţial traumatic din biografia
absolut excepţională a falsului agent de pază. 

Nu în ultimul rînd, numai la o relectură sagace va
putea capta înțelesurile de profunzime ale intertextului
kafkian, care, departe de a submina sau dilua istoria de
bază, îi concentrează și anticipează sensurile.
Transformînd-o într-o disertaţie tulburătoare pe margi-
nea consecințelor dezastruoase pe care le are abuzul
repetat de autoritate, fie ea familială ori socio-profe-
sională, asupra unei psihologii (hiper)sensibile. În
fond, nu e deloc întîmplător faptul că, în chiar miezul
acestui roman straniu și sensibil, Pavel Nedelcu stre-
coară o propoziție ce amintește de confesiunea teribilă
adresată de Franz Kafka tatălui despotic: Sunt fiul unui
nimeni. Înainte de orice altceva, Încotro ne îndreptăm
mi se pare o carte despre sfîșierea interioară continuă,
deruta alimentată de o alteritate ostilă și conflictele
insolvabile ale unui eu traumatizat exact de cei care ar
trebui să îl protejeze. Adică, pe scurt, despre criza
identitară perpetuă.
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Cel mai recent volum al prozatoarei Doina
Ruști, Ciudățenii amoroase din Bucureștiul fana-
riot (Editura Litera, București, 2022), cuprinde,
într-o formă condensată, toate splendorile unui
imaginar literar baroc, în care istoria se împletește
cu fantezia, iar vălul necunoscutului este înlăturat
de pe chipul proteic al trecutului de către elanul
acaparator al ficțiunii. Cele patruzeci și șapte de
povestiri decupate din crepusculul epocii fanariote
devin un prilej pentru incursiuni histrionice în
viețile unor personaje adesea obscure, a căror
existență reală este înregistrată în istorie de câteva
note lacunare. Scriitoarea pare sedusă de universul
pe care caută să ni-l descopere, descriindu-l cu o
voluptate șireată, în care se ghicește predilecția
pentru poveștile mustoase, căutate pătimaș în cro-
nici și hrisoave. Devine însă limpede, încă de la
primele pagini ale volumului, că micile istorii
lapidare capătă rolul de recuzită simbolică, întru-
cât imaginarul exuberant țese în jurul evenimentu-
lui datat o rafinată scenografie dominată de
proiecții ale fantasticului. În spatele fiecărei încur-
cături amoroase, jaf, crimă sau dispariție planează
impresia implicării unor forțe necunoscute, atot-
puternice, care modelează din umbră destinele
eroilor aflați în căutare de „aur, mărire și amor”.
Rafinamentul cu care Doina Ruști ivocă
proiecțiile fantasticului și propune scenarii alter-
native și totodată complementare nu reprezintă o
valorificare în sens manierist a livrescului, ci mai
degrabă un triumf al spiritului aluziv și ironic, care
învăluie cu abilitate întâmplările în ficțiuni inedi-
te. 

Prozatoarea oferă o colecție incitantă de micro-
romane, a căror atmosferă este conturată în mod
strălucit. Epoca este ipostaziată în tot fastul său
oriental, străfulgerat de irizații decadente, iar con-

cizia relatării contrastează cu bogăția detaliilor
într-o manieră aproape neverosimilă: „Se lasă
liniștea. Între casele boierului Racoviță și mahala-
ua Pantelimon cresc păduri populate de lupi.
Vremurile trecute, pe când Bucureștiul era plin de
peruci și de ruși, trec fulgerător prin mintea boie-
rilor din divan. Vasăzică, Tranca în acel timp dan-
sase pe străzi. Scene fierbinți trec prin mai multe
minți deodată, în unele timpane răsună încă muzi-
ca de clavir” (p. 150). Eclectismul erudiției permi-
te scriitoarei o zugrăvire compozită a tablourilor
epocii, redate în succesiuni fulgurante de imagini
ale orașelor, târgurilor, vestimentației, și comple-
tate de descrierea senzațiilor care încearcă perso-
najele în fiecare situație. 

Răzbind dincolo de contururile generale ale
istorisirilor, Doina Ruști pătrunde cu grație în
mintea eroilor săi, lămurind dinamica relațiilor
dintre ei și speculând cu sagacitate posibilele
cauze ale conjuncturilor problematice. Povestirile
sunt departe de a avea un aer vetust, cronicăresc.
Tonul relatării este unul dinamic, impregnat de
vitalitate și nuanțat de comentarii surprinzător de
actuale, care par a crea o punte dinspre sfârșitul
secolului al XVIII-lea către sensibilitatea și
expectanțele cititorilor din prezentul tangibil: „Au
traversat târgul, au străbătut orașul, învăluiți în
aburul verii. Pentru Voicu dispăruseră toate planu-
rile, iar în mintea lui creștea aluatul din care era
plămădită Dica. Nu știa cum o cheamă, nici nu era
important. Ca dragostea de pe net, pe neve, exact
așa, și-n povestea de față. Să vezi un om și să te
lipești de el – până la moarte. E ciudat rău, nu-i
așa? Uneori i se spune dragoste la prima vedere”
(p. 24). Un sclav cu o înfățișare sinistră ce trezește
dorințe ascunse stăpânei sale, o scatulcă cu nume-
roase compartimente în care se ascund lucruri
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valoroase, o narghilea fermecată care subjugă
bărbații sau portretele poeților Văcărești ce ascund
tainele unor crime de familie sunt câteva dintre
obiectele totemice care bântuie existența posesori-
lor lor, transformând-o.

Fraza are forța de a materializa stări, iar limba-
jul stilizează cu eleganță fascinația exercitată de
obiectele prin care forțele omnipotente intervin în
destinele eroilor: „Pentru Elisabeta, scatulca deve-
nise cel mai important obiect. Prin transfer afectiv,
era un loc singular, aproape erotic. Să vadă scatul-
ca deschizându-se, să se adâncească în moliciunile
căptușelii – era vital, iar o zi fără acest ritual o
secătuia sufletește. Trăia cu emoție orice achiziție,
numai pentru a avea prilejul s-o așeze în ladă – nu
chiar ea, ci doctorul, desigur, dar în ochii ei urca
toată pasiunea strânsă de-a lungul unei vieți de om
singur” (pp. 40-41). Iscusința cu care prozatoarea
descifrează tainele personalității personajelor sale
este susținută și de simplitatea căutată, care se
revarsă atât asupra sufletului omenesc, care
tânjește după o compensare a golului afectiv, cât și
asupra structurii poveștii Elisabetei. Deși imagina-
rul este unul bogat, iar atmosfera și backgroundul
istoric sunt ilustrate cu acuratețe și cu o bogăție de
detalii, evenimentele se redau cu o simplitate fer-
mecătoare. Întâmplările se distilează până la
esența firescului pur, pe care neobișnuitul sau
extraordinarul nu-l anulează, ci îl intensifică.
Vocea care relatează histrionic istorisiri dintr-un
București crepuscular al epocii fanariote își ajus-
tează modulațiile vocii, acordându-le sobrietății,
gravității sau hilarului situațiilor prezentate, ele-
mente care eufemizează subtil ironia.

Empatia față de unele dintre personajele
povestirilor, fi ei și din planul secund, reprezintă o
altă articulație a acestei colecții de proze cu
subiect istoric. „Holteiul” Radu din Gheboaia este
eroul a două microromane, Fantoma și Doi ani
mai târziu. Altă istorie, ambele relatând
consecințele dureroase ale amorul său nefericit.
Pasiunea pentru haine deosebite și femei frumoa-
se, enigmatice, îl transformă în victimă a unui jaf
violent și apoi în țintă a pedepsei domnești. Chiar
dacă prima femeie de care se îndrăgostește refuză
să își dezvăluie numele, însă se arată deosebit de

interesată de posesiunile valoroase ale bărbatului
și dispare după ce acesta este jefuit, el nu
stabilește o legătură între dispariție și jaf, alegând
să creadă că a cunoscut o fantomă, în ciuda tuturor
evidențelor. Aceeași naivitate intensificată de
patos îl îmdeamnă să îl atace pe egumenul care îl
surprinde alături de noua sa ibovnică, o vânzătoare
de vinuri căsătorită cu un samsar de butoaie. 

Un alt Radu, părtaș la o tentativă eșuată de
căsătorie prin rapt, deși personaj secund, el devine
eroul planului secundar, acaparând rolul celui care
declanșează evenimentele, Dragomir, hotărât să se
căsătorească cu orice preț cu vecina sa, care îl
refuzase. Spre deosebire de ceilalți complici la
răpirea Uței, Radu are o oarecare avere și își riscă
statutul participând la planului lui Dragomir.
Acest lucru nu îl împiedică să se implice, ba chiar
devine artizanul unui plan ingenios, înșelând-o pe
fată și pe mama acesteia să-l găzduiască, pentru ca
noaptea să o răpească pe Uța. În scenariul
mișcător creat de Doina Ruști, câteva dintre taine-
le inimii bărbatului sunt intuite, timp în care bună-
tatea și ospitalitatea celor două femei îl va urmări
pe bărbat până în ziua aplicării asprei pedepse:
„Prin urmare, mi-l închipui pe Radu, în ultimele
lui clipe, cu țeasta golașă, tremurând în Obor, iar
deasupra lui, la depărtări imprecise, plutesc
nopțile de dinainte de noaptea răpirii, singurătățile
lui între butucii de vie” (p. 30). Peste Bucureștiul
tuturor acestor drame individuale plutește parfu-
mul de zarzăre coapte.

Asemenea romanelor Doinei Ruști, volumul
Ciudățenii amoroase din Bucureștiul fanariot
vădește aceeși voluptate a prozatoarei pentru stilul
catifelat, în care cuvintele sunt alese cu grijă,
scontând precizia efectului expresiv, fraza este
îmbibată de materialitatea tablourilor și totodată
de incandescentul senzorial. Curgerea frazelor are
un ritm bine dozat, iar întâmplările sunt relatate cu
o naturalețe seducătoare. Amintirea surselor scrise
din care decupează ramele istorisirilor aruncă o
lumină asupra destinului eroilor și creează totoda-
tă o zonă în care realul și fantezia se contopesc,
întrucât documentul se prezintă lapidar, iar fante-
zia își revendică rolul de a umple golurile înscri-
surilor aride, lapidare: „Dar cum nicio poveste nu
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rămâne fără un sfârșit cât de cât, s-a întâmplat să
găsesc o mențiune în documentul final, referitor la
moștenitori. Elisebeta a visat tot restul vieții sca-
tulca, marginile ei lustruite, interiorul plușat. Niște
ani buni a detaliat alveola în care se adâncea mâna
doctorului, a visat sertarul secret care-i băga pe
sub piele un șarpe […] Restul vieții ei s-a dus în
visare, așa cum aflăm dintr-o notă laconică. Pe
lista cu sumele datorate creditorilor se află
mențiunea că 30 de taleri au fost restituiți unei
călugărițe, care deținea o chitanță” (p. 42).

În aceste mici bijuterii epice, arta descrierii
minuțioase se conjugă cu o viziune integratoare,
coerentă și verosimilă asupra înlănțuirilor de epi-
soade din fiecare piesă narativă, coagulată în jurul
ochiului circumspect al prozatoarei, care racor-
dează întâmplările la fluxul misterios al posibilu-
lui: „După cum arată, binișul (paltonul) lui Aredio
aș pune pariu că era nou. Poate că și-l făcuse spe-
cial pentru portretul acesta, pentru care se vede
clar că s-a pregătit. În mână ține autorizația de
negustor. A luat poză și, imaginați-vă, a stat
nemișcat, încotoșmănit, alcătuindu-și cea mai
importantă privire, de o gravitate care să nu poată
fi ignorată de nimeni. Este un portret în ulei, care
ne arată un om brav, un martir” (p. 96).
Personajele Doinei Ruști trăiesc deopotrivă în tre-
cut și în prezentul nostru, ele s-au scris și continuă
să fie scrise, materializându-se în texte incitante,
pline de miez, fiind în permanență instigate de
gustul histrionic al scriitoare pentru răscolirea
secretelor lor ascunse în notațiile lapidare din hri-
soave.

Tesătura livrescă și consubstanțialitatea cu uni-
versul romanelor Doinei Ruști se cristalizează
într-un alt „nod” capital al povestirilor inedite din
acest volum. Prozele comunică în mod armonios
cu vastul univers romanesc, scriitoarea devoalează
faptul că multe dintre personajele sale sunt inspi-
rate de eroii acestor povestiri: „Personaj memora-
bil, despre care am spus doar foarte puțin,
Turnavitu m-a inspirat în construcția personajului
Cirtă, din Mâța Vinerii, fără să fi epuizat materia-
lul pe care mi-l adunasem. Cu toate că nu se știe
prea bine ce-a făcut, Turnavitu a rămas în istorie
ca un nume șerpuitor, căpătându-și un statut abia

prin scrierea lui Urmuz. Acesta a făcut din el un
simbol, în aparență absurd, în esență legat organic
de lumea lui Ismail” (p. 168).Comentariile pe
marginea biografiei spirituale și chiar literare a
eroilor istorisirilor se dovedesc inspirate, empatice
și seducătoare prin firescul lor.

Volumul Ciudățenii amoroase din Bucureștiul
fanariot este una dintre surprizele literare ale înce-
putului de an. În această colecție inedită de poves-
tiri, binecunoscuta măiestrie narativă o prozatoa-
rei își spune, din nou, cuvântul. Într-o lume cre-
pusculară dar totodată fermecătoare, care trăiește
sub zodia complotului și a nestatorniciei, eroi
insoliți se desprind din paginile prăfuite ale hri-
soavelor și prind viață, palpitând de dorințe,
aspirații și temeri. Personajele Doinei Ruști capă-
tă, succesiv, carnația palpabilă a unor ființe cunos-
cute și evanescența himerelor. Ele pot fi proiecții
umane ale unor experiențe fantastice sau pot con-
cretiza un orizont „omenesc, prea omenesc”, în
care spiritualul fuzionează cu obscurul, grotescul
cu sublimul, firescul cu fantasticul.
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Alexa și Călin formează un cuplu care involuează,
treptat, dinspre boema tinerească originată, ca multe
altele, în Vamă, spre patologia unei dependențe distruc-
tive și greu de vindecat. Ei rescriu povestea un parcurs
erotic cât se poate de contemporan, de urban și, în mare
parte, de lipsit de convenții. Ea e o jurnalistă cunoscu-
tă, locuiește la Brașov și tocmai a ieșit dintr-o relație
dureroasă cu un bărbat căsătorit. El locuiește la
București și e un violonist ratat, pe cale să se despartă
de o iubită cu care are deja o fetiță și de care depinde
financiar. Proximitatea mării și a grupului de prieteni îi
aduce laolaltă, îi leagă și-i împinge treptat până la asu-
marea unei căsătorii oficiale, prin care fiecare încearcă
să reconstruiască un sens, să uite dramele proaspete și
să-și închidă definitiv rănile. Ceea ce nu știe Alexa e că
partenerul și apoi soțul ei e un alcoolic depresiv, gelos
și posesiv, care-i invadează intimitatea violent și-i con-
trolează fiecare gest, fiecare intenție, fiecare mijloc de
socializare. Episoadele critice se înmulțesc, rupturile
se adâncesc, rutina zilnică se complică, adunând zgura
fierbinte a unei vieți de cuplu imposibile. Cu o rezolva-
re autoritară (ordin de restricție cerut la poliție) și una
civilă (un divorț finalizat cu greutate), Alexa apelează,
în cele din urmă, la o psihanalistă care ar trebui s-o
reînvețe singurătatea și regăsirea de sine.

Acesta e subiectul primului roman al Petronelei
Rotar, Orbi (Editura Trei, 2021), reeditat și revizuit
(prima ediție a apărut în 2017). Experiența poetică și
prozastică de până acum a autoarei (și, probabil, și cea
de psiholog) au contribuit la scriitura clară, sigură,
aproape anatomică, fără volute retorice și psihologice
inutile. Pretextul erotic se transformă în radiografia
detaliată a unui caz emblematic pentru patologia
existențială recentă. Autenticitatea lui convinge de la
primele pagini, chiar dacă, în comparație cu surprizele
și detaliile din substanța poveștii, finalul pare puțin
șablonard și grăbit. Practic, avem de-a face cu un
roman „de cuplu” scris curat, fluent, centrat pe sinceri-
tatea narativă, nu pe volutele psihanalizabile sau filo-
sofarde, mai cu potențial. Hiperlucidă, perspectiva
obiectivă creează distanța necesară pentru ca testimo-

niul pacientei să nu devină prolix, prea patetic sau, și
mai rău, programatic feminist. Până la urmă, vina e a
amâdurora, nu doar a lui Călin, ambii au contribuit la
prăbușirea raporturilor reciproce, deși avuseseră fieca-
re înainte experiența altor eșecuri. E adevărat, Călin îi
ocupă abuziv apartamentul Alexei, îi sparge parolele
de la conturile de socializare, o urmărește obsesiv, se
ivește uneori din senin, o denigrează tuturor, inventea-
ză trădări inimaginabile, se plânge peste tot despre cât
de mult iubește el și despre cât de mult e înșelat, mințit,
dus mereu cu zăhărelul de o soție mai mult decât
ușuratică, de care s-a lăsat sedus ca un naiv, când el era
ditamai tatăl de familie și artistul neînțeles. Dar și
Alexa, la rându-i, înainte de a se arunca orbește și rapid
într-o nouă relație, nu a observat la viitorul ei partener
semnele dependențelor alcoolice, histrionismul,
incoerențele, vocația ratării, iresponsabilitatea, agresi-
vitatea sentimentală (cea care lovește rar și în disperare
de cauză e ea, el revendică glorios atributul de-a nu o
fi atins vreodată). 

Despre un fel de orbire e vorba, până la urmă, o
orbire survenită ca autoiluzionare, ca deprindere a
comodității, a fericirii și a salvării cu orice preț.
„Alexei i se părea că niciodată niciun om nu a fost feri-
cit în afara celor îndrăgostiți și orbi temporar. Întreagă
lumea i se părea o vale a plângerii fără capăt. O singu-
rătate a singurătăților”. Ceea ce, ma târziu, îi va confir-
ma și pshanalista: „Cei mai mulți oameni nu pot admite
că nu sunt bine. Și atunci se mint. Toți oamenii se mint,
Alexa. Ne mințim în fiecare zi de nenumărate ori ca să
ne justificăm și cele mai mici alegeri. [...] Ne mințim în
cele mai banale situații de viață, suntem prizonierii
minții noastre care ne livrează tone de bullshit ca să
putem trăi cu noi și cu alegerile noastre”.

Romanul Petronelei Rotar detaliază un caz cu
instrumentele psihologiei și ale ficțiunii, deopotrivă.
Că e unul al cuplului recent sau al unei patologii gene-
rale, el reușește să convingă îndestulător pentru un
prim roman al unui scriitor care n-a mai testat înainte
provocarea poveștilor ample.
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După teroarea închisorilor și a lagărelor comuniste,
cel mai nemilos organ de intimidare și constrângere a
fost Securitatea statului, direct implicată în
funcționarea și menținerea sistemului. Înființată în anul
1948, ea a continuat să fie activă până la căderea regi-
mului, dar, se pare, și ulterior, bineînțeles nu cu aceeași
forță și insistență. Fără îndoială, toți condamnații poli-
tic, dar și infractori de drept comun, au fost atent și
continuu urmăriți de Securitate. Au fost urmărite și
personalități ale vieții publice, intelectualii în primul
rând, care erau suspectate că sunt periculoase pentru
regim. Urmărirea informativă i-a avut în obiectiv și pe
numeroși oameni obișnuiți, care într-un fel sau altul,
erau percepuți ca ostili ordinii „democrat-populare”.
Ca urmare, zeci sau chiar sute de mii de oameni au fost
supravegheați, urmăriți, filați, hărțuiți, arestați de
Securitate în răstimpul 1945-1989, atât cât a durat dic-
tatura comunistă în România. Mărturie stau
informațiile din nenumărate dosare întocmite de
slujbașii Securității, dosare unde au fost inserate sute
de mii, poate milioane de documente. O statitistică cât
de cât exactă a acestor documente nu știu să se fi întoc-
mit, operațiune de altfel imposibilă din pricina numă-
rului enorm, dar și a sustragerii și distrugerii altora,
cazul Berevoieștii fiind unul răsunător. În comuna
argeșeană, în 1990-1991, ar fi dispărut 82 de saci cu
documente (ultra)secrete ale fostei Securități. Cazul
Berevoiești nu a fost elucidat nici atunci, când, din
ințiativa lui Petre Mihai Băcanu, s-au făcut efectiv
săpături la fața locului, nici până astăzi, el intrând
încet-încet în uitare. În fine o cantitate apreciabilă de
dosare au trecut din Ashiva S.R.I., organul succesor al
Securității, în Arhiva C.N.S.A.S. (Consiliul Național
pentru Studierea Arhivelor (fostei) Securități) al cărui
prim consiliu, condus de Gheorghe Onișoru, a fost
validat în martie 2000. 

Transferul, depozitarea și clasificarea lor în Arhiva
C.N.S.A.S. incumbă accesului nestingherit la docu-
mente a cercetătorilor, în primul rând, și a altor persoa-

ne interesate, în baza unor autorizări prealabile.
Unul din cercetătorii asidui ai dosarelor
Securității din Arhiva C.N.S.A.S. este scriitoarea
Ioana Diaconescu. Travaliul cercetătoarei a înce-
put prin 2001, în primul rând din motive subiec-
tive, după cum se confesează în preambulul
volumului Scriitori în Arhiva C.N.S.A.S.
Intelectuali urmăriți informativ, arestați,
condamnați, uciși în detenție 1946-1989
(Editura Fundația Acaademia Civică, București,
2012). Munca epuizantă de investigare a docu-
mentelor de arhivă a fost demarată, după cum am
anticipat, din imbolduri subiective, dar și din
dorința de elucidare, de cunoaștere prin docu-
mente a ceea ce a însemnat coșmarul dictaturii
comuniste:

„Mai întâi am vrut să aflu: de ce, în numele
căror rațiuni. Am vrut să știu ce s-a întâmplat,
din ce lume m-am născut, cărei lumi am
aparținut, cărei lumi îi supraviețuiesc; de ce, tatălui
meu, un strălucit intelectual, i s-a închis cerul la 33 de
ani, de ce i-a fost furată viața; de ce unchiul meu, pic-
torul Aurel Vlad, a străbătut un lung calvar în prizonie-
ratul lagărelor Siberiei, de ce i-a fost și lui furată viața.
Am vrut să cunosc fragmentul însângerat care lipsește
istoriei noastre naționale, fragment care nu era și nu
este în manualele de istorie, deși s-ar cuveni să fie. Am
vrut să aflu, să înțeleg, să mărturisesc”. (Op. cit., p. 7.) 

Așa a pătruns Ioana Diaconescu într-o lume până
nu demult interzisă, secretizată la maximum, într-un
mediu de camuflaj fără fisuri unde zăceau dovezi des-
pre fapte criminale, căci cei care acuzau de crime
oameni nevinovați, erau ei înșiși niște vinovați odioși.
„Am pătruns într-un univers de neimaginat, nociv,
toxic, violent, atroce, din care cunoșteam doar frag-
mente. Dar ceea ce începusem să descopăr intrând tot
mai adânc în arhivă depășea limita omenescului. Or,
omul este o ființă bine definită biologic și spiritual.
Aici însă toate datele problemei dispăreau într-o lume
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întunecat-haotică, totul funcționa pe contrasens, totul
se opunea normalității ca o mănușă întoarsă pe dos.
Intrasem direct în Infern”. (Idem.)

Interdicția cunoașterii infernului a ținut atâta vreme
cât paznicii lui au fost la posturi. O cunoaștere a unui
univers nebănuit în conținutul lui, ascuns vederii pro-
fane, dar ticluit de actanți cu chipuri aparent normale,
netulburate de vreun regret, de vreo remușcare, de vreo
căință. O cunoaștere indispensabilă odată cu trecerea
timpului și cu pătrunderea în bolgiile lui, un studiu
„asumat pe viață”.  Ca atare, munca de cercetare ce
devenea și toxică la propriu nu a mai putut fi abando-
nată și în afară de volumul de care am vorbit, Ioana
Diaconescu a mai încredințat tiparului și alte cărți la fel
de utile, impresionante și curajoase: Marin Preda. Un
portret în arhivele Securității (Editura Muzeul
Literaturii Române, București, 2015), O conștiință lite-
rară. Mihai Ursachi în documentele Securității
(Editura „Junimea”, Iași, 2016) Poezia ca act de
insurgență. Cezar Ivănescu în arhivele Securității
(Editura „Junimea”, Iași, 2017), Rugul aprins. Studii
despre exterminare și supraviețuire (Fundația
Academia Civică, 2018).

Dintre scriitorii și intelectualii de primă mărime,
victime descoperite în arhivele C.N.S.A.S. și studiate
de Ioana Diaconescu, majoritatea au fost întemnițați
sau internați în lagăre de muncă silnică ani îndelungați.
Aceștia sunt Constantin Tonegaru, Vladimir Streinu
(Nicolae Iordache), Vasile Voiculescu, Dinu Pillat, N.
Steinhardt, Sandu Tudor (Alexadru Teodorescu),
Mircea Vulcănescu, Alexandru Marcu, Ion Petrovici,
Petre Țuțea, Petre (Marcu) Pandrea, Ernest Bernea,
Nicolae Carandino. Dintre ei Mircea Vulcănescu,
Sandu Tudor și Alexandru Marcu s-au stins din viață în
închisoare, înainte de încheierea perioadei de detenție.
Scriitorii supravegheați, urmăriți și supuși unor varii
interdicții în țară sunt Lucian Blaga, A.E. Baconsky,
Marin Preda, Alexandru Ivasiuc (inclusiv deținut poli-
tic între 1956-1961), Dan Deșliu. Antenele Securității
au fost îndreptate și spre personalități plecate din
România înainte de 1944: Mircea Eliade și Emil
Cioran. Enumerarea de mai sus nu înseamnă că Ioana
Diaconescu a epuizat lista care este cu siguranță mai
lungă. În fine, un dosar care a dat multă bătaie de cap
securiștilor este cel notat cu indicativul D 120, deschis
în anii ’80 pentru a urmări și a contracara activitatea
intelectualilor neînregimentați regimului Ceaușescu.
Persoanele bănuite de opoziție și atitudine ostilă au fost
încadrate în trei grupe în funcție de gradele diferite de
vinovăție, după cum constată Ioana Diaconescu: „1)
intelectuali cu activitate ostilă; 2) intelectuali cu activi-

tate dușmănoasă; 3) intelectuali «reacționari» cu ante-
cedente politice sau penale și descendenții acestora.”
(p. 267). „Activitatea ostilă” sau „activitatea
dușmănoasă” față de regimul „democrat-popular” vor
constitui frecvente capete de acuzare pentru trimiterea
în judecată și condamnarea intelectualilor între 1946-
1960. De asemenea „activitatea contrarevoluționară” și
acuzația de „legionarism” au fost învinuiri la fel de
grele, culpe nedovedite în instanță cu probe veridice, în
cea mai mare parte a cazurilor...

Vasile Voiculescu și Sandu Tudor au fost arestați,
judecați și condamnați în 1958 pentru participare la
întrunirile asociației spirituale „Rugul aprins al Maicii
Domnului”, membrii ei fiind învinuiți de misticism, de
activitate contrarevoluționară potrivnică intereselor
clasei muncitoare, dar și de legionarism. Cazuistica
celor doi oameni de profund spirit creștin a fost prezen-
tată de Ioana Diaconescu și în volumul ce tratează des-
pre activitatea asociației „Rugul Aprins”, scoasă în
afara legii în 1948. Documentele corespunzătoare au
fost reperate în Dosarul P(enal) nr. 202 „Teodorescu
Alexandru și alții” ce cuprinde 10 volume. Acuzația
principală suna astfel: „instigare la uneltire contra
ordinei sociale și crimă de activitate intensă contra
clasei muncitoare și mișcării revoluționare.” (Scriitori
în Arhivele C.N.S.A.S., p. 65). Conform acuzării
„Rugul Aprins al Maicii Domnului” avea un „caracter
fascist” și urmărea „schimbarea ordinii sociale existen-
te în stat.” Cât despre Vasile Voiculescu, el se făcea,
chipurile, vinovat de scrierea mai multor „poezii pe
teme mistice care au un caracter dușmănos față de
regimul democrat popular”. Alte culpe inventate pri-
veau conduita „contrarevoluționară” a lui Vasile
Voiculescu, participarea „de mai multe ori la discuțiile
ce au avut loc la locuința lui Mironescu Alexandru pe
marginea unor lucrări scrise de el cât și de inculpatul
Teodorescu Alexandru”; în acele discuții poetul și-a
arătat deschis „nemulțumirea că aceste lucrări nu pot
fi publicate, afirmând în mod dușmănos că în
Republica Populară Română n-ar exista libertate.” (V.
loc. cit.). Inculpații incriminau de justețe interzicerea
libertății de opinie și a dreptului la publicare în mult
dar fals lăudatul regim „democrat-popular”. Vasile
Voiculescu nu a negat că ar fi scris un caiet de „poezii
duhovnicești” ca și participarea la întâlnirile cu ceilalți
membri din „Rugul Aprins al Maicii Domnului” pentru
exerciții spirituale creștine. A fost arestat în august
1958, judecat și condamnat la 5 ani închisoare. Avea 74
de ani. A suferit regimul inuman de detenție, timp în
care i s-a deteriorat definitiv starea de sănătate și, în
urma bătăilor și a torturilor, i-a fost fracturată coloana
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vertebrală. A fost eliberat în aprilie 1962 și a trecut în
lumea celor drepți la un an după punerea în libertate, la
26 aprilie 1963, în vârstă de 79 de ani.

În cazul Sandu Tudor, unul din întemeietorii și con-
ducătorul asociației „Rugul Aprins al Maicii
Domnului”, s-a pronunțat o condamnare la 25 de ani de
temniță grea prin sentința din 8 noiembrie 1958. În
actul de acuzare instanța a încadrat, diferit față de
inculparea lui Vasile Voiculescu, „Rugul Aprins drept
„organizație subversivă unde s-au ținut mai multe
ședințe cu caracter subversiv.” „Grupul subversiv”
dirijat de Sandu Tudor se făcuse vinovat și de „activi-
tate de propagandă dușmănoasă” contra ordinii de
stat, fiindcă „a multiplicat și difuzat în mod clandestin
o serie de fițuici cu conținut reacționar.” Arestat în
iunie 1958, Sandu Tudor a murit în închisoarea din
Aiud în 1960, la 74 de ani.

Despre Alexandru Marcu, Mircea Vulcănescu și
Ion Petrovici, proeminente personalități ale culturii
române din prima jumătate a secolului al XX-lea, am
dat referințe în volumul meu, O istorie la purtător sau
Deplasarea spre roșu. Despre „Efectul Stalin” în
România, publicat anul trecut la Editura „Junimea”.
Toți trei au făcut parte, îndeplinid diferite funcții, din
guvernul Ion Antonescu. În acest fel, justiției staliniste
i-a fost ușor să-i condamne încadrându-i drept „crimi-
nali de război” etc. Primii doi au decedat în penitencia-
re în 1955 și 1952, în etate de 70 respectiv 48 de ani.
După 10 ani de detenție, Ion Petrovici a fost pus în
libertate din penitenciarul Râmnicu Sărat. Avea atunci
76 de ani împliniți! Alexandru Marcu, eminent profe-
sor universitar, a fost o somitate științifică în domeniul
italienisticii, inclusiv traducător al nemuritoarei Divina
Comedie a lui Dante. Mircea Vulcănescu, „scriitor,
filosof, sociolog, economist, spirit enciclopedic al cul-
turii române”, a îndeplinit funcția de secretar de stat la
Ministerul de Finanțe între 1941-1944. Cel mai în vâr-
stă dintre cei trei, Ion Petrovici, a fost și el condamnat
în dosarul „Alexandru Marcu și alții” la 10 ani temniță
grea. Ce mai conta că Ion Petrovici era unul din cei mai
proeminenți filosofi și profesori universitari din inter-
belic? Ce mai conta prestația lui științifică în plan euro-
pean – „conferințe și cursuri la Viena, Paris, Geneva,
Alger, Praga, Bruxelles, colaborând la reviste impor-
tante din Franța și Germania”? (V. op. cit.; și supra).
Tactica tăvălugului își urma decursul ei triumfal.

Despre Constant Tonegaru și Vladimir Străinu ca
opozanți prigoniți de regimul comunist s-a scris mai
puțin. Primul a avut legături cu grupul de rezistență
„Garda albă”, ulterior „Liga Națională creștină”, ce a
acționat în munții din apropierea comunei Rebrișoara

de lângă Năsăud; acest grup era condus de Leonida
Bodiu, fost locotenent de contrainformații căzut prizo-
nier la Stalingrad și, după ieșirea din lagăr, ofițer res-
ponsabil cu probleme tactice în cadrul Diviziei „Tudor
Vladimirescu”. A fost arestat în februarie 1949 împreu-
nă cu peste 70 din membrii organizației. Anticomunist
din convingere, Constant Tonegaru a fost pus în legă-
tură cu „Liga națională creștină” prin intermediul lui
Teohar Mihadaș, în ianuarie 1949. Ambii au fost
arestați ulterior, tot în anul 1949. Tonegaru a fost acu-
zat de complicitate cu organizația subversivă „Liga
națională creștină”. A fost osândit la doi ani închisoare
corecțională pentru „delictul de uneltire contra ordinei
sociale”. A trecut la cele veșnice în februarie 1952, la
numai 33 de ani. Încă din 1945 fusese cooptat de pro-
fesorul său, Vladimir Streinu, în Asociația „Mihai
Eminescu”, alături de Iordan Chimet și Pavel Chihaia.
Eminentul profesor și critic literar avea să pătimească
și el în beciurile sistemului penitenciar comunist.
Vladimir Streinu a fost pus sub acuzare fiind găsit
vinovat de o infracțiune care, la prima vedere, era lip-
sită de relevanță: susținător, prin mijloace publicistice,
al regimului burghezo-moșieresc și al dictaturii lui Ion
Antonescu, două marote ale justiției staliniste. Ce să
mai zicem de „poziția dușmănoasă față de regimul
democrat popular”? De asemenea, despre întrunirile
clandestine și difuzarea de „scrieri mistico-
reacționare”... Capetele de acuzare fabricate de anche-
tatori se repetau, sub diverse forme, de la un „lot” la
altul, de la un inculpat la altul. În cazul Vladimir
Streinu, uneltele sistemului represiv i-au pus în cârcă și
„săvârșirea crimei de uneltire contra ordinei sociale”.
O sumedenie de acuzații și o penurie de dovezi...
Consecința: Vladimir Streinu, arestat în septembrie
1959, a fost condamnat la „7 ani închisoare
corecțională, 4 (patru) ani de interdicție și confiscarea
totală a averii personale”. (p. 51). A ieșit din peniten-
ciar în 1962, slăbit de regimul carceral atroce, dar a
refuzat să colaboreze cu Securitatea până la sfârșitul
vieții. 

Cartea Ioanei Diconescu este rezultatul unei cerce-
tări tenace, minuțioase, obstinate îmi mai îngădui să
spun, a unor munți de documente aride și monotone
prin repetarea exasperantă a unor informații consemna-
te în limbajul de lemn al organelor represive. Însă
deasupra tuturor eforturilor stă setea de adevăr și
dorința de a scoate la lumină metodele de exterminare
aplicate unor personalități de seamă ale culturii române
în scopul distrugerii identiății naționale și al alinierii la
politica de „făurire a omului nou”. 
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Editura Academiei Române ne propune, și de
această dată, un proiect editorial poetic inedit ce sus-
cită interesul filologilor și promovează, deopotrivă,
valorile noastre literare, în încercarea de a concretiza
un profil poetic reprezentativ culturii literare
românești. Colecția O sută și una de poezii însumea-
ză, de fapt, o serie de antologii, cu același titlu, dedi-
cate unor scriitori mai mult sau mai puțin explorați de
către cititori, însă ale căror scrieri sunt încărcate de
valoare estetică. Astfel, printre poeții selectați se
numără George Bacovia, Nichita Stănescu, Ileana
Mălăncioiu, Ștefan Augustin Doinaș, Geo Bogza,
Ilarie Voronca, Cezar Ivănescu ș.a.m.d., nume indis-
pensabile atunci când vorbim despre lirismul româ-
nesc, acoperind un interval temporal ce pornește din
prin secolul al XIX-lea și până în contemporaneitate. 

Îmi voi fixa atenția asupra volumului dedicat lui
George Vulturescu, poet al Nordului după cum a mai
fost apreciat și de alți critici literari. O sută și una de
poezii (Editura Academiei Române, 2021) cuprinde
cele mai însemnate poeme publicate anterior –
Frontiera dintre cuvinte (Litera, 1988), Poeme din
Ev-Mediul odăii (Litera, 1991), Tratat despre ochiul
orb (Libra, 1996), Orb, prin Nord (Paralela 45, 2009)
etc., dar și câteva poezii inedite: Printre vânătorii de
orbi, Quadriga, Privirea peste umăr, accentuând fap-
tul că poetul nostru își continuă cu persistență activi-
tatea literară. 

Cu toate că George Vulturescu aparține generației
optzeciste, poetul se îndepărtează vădit de aceasta,
fiind încadrabil mai degrabă fluxului poeziei contem-
porane. Dezicerea de gruparea optzecistă este una
asumată, afirmând că singura tangență cu aceasta este
reprezentată de aspectul biografic. Poetul își clădește,
astfel, propria identitate literară, având bazele unei
estetice expresioniste veritabile. În acest sens,
Gheorghe Grigurcu remarca în 1996 ruptura lui

George Vulturescu de programul optzeciștilor și
sublinia apropierea de poetica expresionistă promo-
vată de generația șaizecistă ardelenească. Influențele
blagiene ori ale celorlalți exponenți ai expresionis-
mului din Ardeal (Ștefan Augustin Doinaș, Ion
Mureșan, Marta Petreu etc.) sunt irevocabile. Poezia
sa se remarcă printr-un eu angoasat, bântuit de tene-
brele nordice, exaltând constant „energie neagră”
(Gh. Grigurcu), demonică, aflat într-o asiduă căutare
a sinelui, nu doar prin intermediul liricii, ci și în liri-
că, după cum vom vedea. 

Tărâmul nordic în ipostaza de topos extaziant și
sacralizat ne amintește de poemele lui Ion Barbu ori
Ion Minulescu, păstrând aceeași direcție măgulitoare
pentru spațiile obsedante. Spațiul liric explorat de
George Vulturescu capătă dublă valență: o dată ca
spațiu geografic pietros și mistic, apoi ca spațiu spiri-
tual. Tendința poetului este, totuși, nu de a cartografia
ținuturile nordice, ci de a-i conferi acestora o aură
divină. Nordul capătă un status privilegiat în ochii
autorului, depășind stadiul de pură locație geografică,
concretizându-se de fapt în „propria sa casă” ce tre-
buie apărată: „Nordul trebuie păzit/din interior spre
exterior, mi-am strigat. [...] Ești ultimul care-i vezi
spirala – privirea ta e/ focul și paza ei” (Osana in
Excelsis, p. 177), ori transformându-se într-un spațiu
apoteotic: „Nordul e un templu semeț cu o sută/ de
porți deschise, și totuși, puțini sunt/cei care le
găsesc...” (Iarba e un serviciu divin, p. 129).

Astfel, Nordul devine spațiul său spiritual, ema-
nând o forță energetică copleșitoare care cel mai ade-
sea îl atrage pe poet într-o contopire a ființei cu
spațiul: „Nordul este în mine: ca și moartea,/ca și
copilăria, ca și lanul de grâu/al tatălui meu...” (Nordul
e în față, precum moartea, p. 139). Și putem observa
cum, în acest punct, ținuturile nordice nu mai ocupă
un rol complementar ființei, ci devine piesă integrată
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a acesteia.
Un stih care ne acaparează atenția prin recurența

sa în poeziile lui George Vulturescu este acesta:
„Numai în Nord mâna care/scrie e totuna cu mâna de
pe cuțit”, accentuând sfera sacrală. După cum am
evidențiat și anterior, Nordul dobândește calități
celeste, transformându-se într-un topos sanctificat, la
care se adaugă, inevitabil, și un ritual sacru – scrijeli-
rea pe pietre: „Gheara literei se lasă doar pe
piatra/pietrelor, a creierului meu” (Pieziș, Nordul stă
pe litere, p. 126). Însă sacrificiul este al poetului care-
și varsă sângele pentru a putea fi vrednic: „cuțitul îi
înalță pe unii regi, pe alții/îi preface în lotri. Nu e mai
mult sânge în/lume decât pe pagini:/podele de măce-
lărie, pivnițe cu hârdaie de/sânge sunt cărțile prin
veac” (Cel care ridică literele, zarurile, pp. 154-155).
George Vulturescu edifică un întreg spațiu al pietății,
în care ființa se dematerializează, contopindu-se cu
sacrul. 

Ochiul orbului apare, de asemenea, ca un motiv
literar obsedant pentru poet, tematizat spun alți critici
literari. George Vulturescu ne devoalează într-un
interviu cu Paul Gorban de prin 2010 că „orbirea nu
e doar un motiv literar, ci o existență – ripostă la acci-
dentul suferit în copilărie (pierderea unui ochi)”.
Astfel, ochiul orbului devine ambivalent, îndeplinind
rol în plan simbolic, dar și în constituirea profilului
biografic. Lipsa vederii ca funcție a organismului
augmentează funcțiile lăuntrice, oferind șansa eului
liric de a „vedea” dincolo de aparențe, de imagini
concrete. În lipsa posibilității explorării exteriorului,
acesta se reorientează către interior, către o perspec-
tivă profundă asupra existenței, pe care poetul nu
doar că o descoperă, dar și-o clădește cu fiecare vers:
„Zeflemitor, de pe grămada lor, Ochiul Orb mă apos-
trofă:/ «Nu vedem niciodată decât ceea ce purtăm în
noi înșine!» (Hagiografii pentru ochiul orb, p. 62). 

Putem considera că printre funcțiile spirituale ale
Nordului identificăm și o funcție compensatoare. În
acest sens, forțele nordice au puterea de a substitui
vederea fizică absentă: „Nordul este când vezi”
(Pieziș, Nordul stă pe litere, p. 123), iar în unele
cazuri, de a hirotonisi: „A vedea în Nord este un act
religios” (Ecluzele ochiului orb, p. 132). Sigur, ne
este imposibil să nu facem apel la domeniul religiei,
unde orbul este cel care aduce lumină prin credința sa
și prin mărturisire. Defectul său fiziologic determină
intensificarea calităților lăuntrice ale individului și
apropierea sa de Divinitate, metamorfozându-se

întru-un sfânt. Aceeași imagine a orbului, prin acci-
dent de data aceasta, călător prin lume în căutarea
împlinirii spirituale, o regăsim și la Vasile Voiculescu
în romanul său, Zahei orbul. 

Și scrisul conferă poetului o nouă dimensiune a
simțului vizual: „Acum când scriu simt cuvântul ca
pe o cârjă/ simt mâinile tremurânde ale celor care au
trecut/ înaintea mea prin bezna lumii/ văd cu scrisul”
(Alegerea ochiului, p. 65). Vedem în arta scrisului o
plasă de siguranță pentru cel nevăzător, o fuziune a
corporalității cu literatura, completându-se reciproc. 

„Un voluptuos al imaginii”, cum îl eticheta Ștefan
Augustin Doinaș la debutul său literar, George
Vulturescu se face responsabil de realizarea unor
cadre poetice ce conservă o energie covârșitoare pen-
tru cititor, o poezie însuflețită de misticism și de
angoasă. Nu este o poezie accesibilă oricui, solicitând
în permeanță publicului un sistem de referințe cultu-
rale amplu. Intertextualitatea abundă prin trimiterile
către marii clasici ai literaturii universale (William
Blake, Christopher Marlowe), filosofiei (Heraclit,
Nietzsche) ori către sfera artelor vizuale (Paul Klee,
Hokusai, Van Gogh, Edvard Munch, Monet etc.).

Volumul dedicat poetului George Vulturescu sin-
tetizează, de fapt, parcursul său literar, întrunind
poeme de o forță lirică deosebită, sub o muzicalitate
funebră și într-un registru tragic, o poezie „a
Nordului”, aflată sub semnele misticismului. O sută
și una de poezii oferă și o perspectivă asupra
evoluției în plan stilistic impresionantă a unuia dintre
poeții care, deși aparține din punct de vedere biogra-
fic generației optzeciste, ilustrează prin poezia sa un
expresionism ardelenesc veritabil. 
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Motto: „Ființă tu – găsi-voi cîndva cuvenitul/ sunet de-
argint, de foc, și ritul/ unei rostiri egale/ în veci arderii
tale?” (Lucian Blaga, Ardere, vol. Nebănuitele trepte,
1943)

Surprinsă în raport cu matricea misterului uni-
versal, existența finței corespunde unei fine rețele
de interpuneri, realizate pe o claviatură aparte,
profund spiritualizată, ale cărei tonalități contra-
pun planului individual pe cel al cosmicului și
celui al adevărului de Sine pe cel al adevărului
universal. Cultura, prin dimensiunile spațiului și
ale memorie, corespunde unor transpoziții și
modulații, dincolo de a căror desfășurare stă
umbra necunoscutului, a unei forme aparte de
cunoaștere, esoterismul, ce culminează tocmai
prin splendor.

Demersul critic al Constantinei Raveca Buleu
este cu atît mai important în direcția studiilor cul-
turale cu cît Splendor singularis, apărut în 2021,
la Editura Ideea Europeană, proiectează un dis-
curs de o fluiditate captivantă pentru orice tip de
lector, fie el ingenuu ori specializat, deschizînd cu
eleganță poarta către domeniul istoriei esoteris-
mului din spațiul românesc de la sfîrșitul sec. al
XIX-lea și pînă la mijlocul sec. al XX-lea, reflec-
tat cu precădere în lumina nuanțată a
Interbelicului. 

Studiile pe care autoarea le reunește în acest
volum conturează nu doar un cadru ideologic spe-
cific evoluției domeniului spiritual-hermeneutic,
ci, mai cu seamă, urmărește influența sa în planul
socio-politic al vremurilor și în cel artistico-crea-
tor, dincolo de care se profilează noi semnificații,
ascunse sub blazonul metafizicii și al antroposo-
fiei.

Miza unei astfel de călătorii culturale este

exprimată clar prin Cuvîntul înainte al
Constantinei Raveca Buleu: „Declanșată de un
accident de bibliotecă, reîntîlnirea cu Alexandrian
a împins în prim-planul universului meu obsesio-
nal încărcătura acelui splendor singularis invocat
de Gerolamo Cardano, sub semnul căruia mi i-am
imaginat operînd inconștient pe toți esotericii
întîlniți în paginile cărților, pe toți creatorii de
curente și școli filosofico-existențiale, încrezători
în valoarea absolută a învățăturilor lor, în
inspirația divină a cuvintelor, în regimul lor de
viață – cu toate lateralele spectaculare inerente –,
în înfailibilitatea sistemului spiritual creat de ei,
în superioritatea lor indiscutabilă pe tărîmul
competiției cunoașterilor” (p. 6).

Departe de a ne afla în față unui discurs arid,
specializat, cartea ne învăluie treptat, conducîn-
du-și cititorii, ca o umbră a unei lumini difuze,
dinspre realitate către semnificația simbolologică
a unei mișcări ce a avut ecouri transgeneraționale
la nivelul tuturor claselor sociale și care a reunit
nume celebre din literatura română, a căror grilă
de lectură se deschide, mai mult ca niciodată,
inter- și transdisciplinarității.

Volumul propune o dublă inițiere în esoterism,
una de ordin academic și alta de ordin spiritual,
delimitînd principalele poziții ale curentului, care
a scindat societatea în susținători și refractari. Așa
cum observă și autoarea, „interdisciplinaritatea
domeniului susține un discurs în care filosofia,
istoria religiilor, arta, literatura, științele socio-
umane în general și cultura populară sunt explora-
te transversal” (p. 10), deschizînd un palier
extrem de larg către raportul dintre inițiere și
cunoaștere, în vederea reconfigurării modului de
a percepe lumea care ne înconjoară. Fie că este
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vorba despre esoterismul de factură guénoniană
sau de cel universalist, un lucru este foarte clar:
esoterismul s-a aflat într-o continuă metamorfoză,
relaționînd plurisistemic cu referenți exteriori și
interiori, orientînd ființa umană către luminarea
unei căi de cunoaștere, uneori paralelă și alteori
complementară sistemului normat de societate.

Un moment-cheie în istoria acestui domeniu îl
constituie apariția „așa-numitului esoterism
savant” (p. 22), care determină consultarea unei
istorii literare alternative, marcată prin apariția
mai multor lucrări de specialitate, atît în străinăta-
te (v. Anthologie littéraire de l’occultisme), cît și
mai recent, în spațiul românesc, prin lucrarea lui
Radu Cernătescu, Literatura luciferică (2010),
menite să reconfigureze demersul hermeneutic,
contaminînd viziunea lucid-critică prin polise-
mantismul unor simboluri arhetipale, a căror
prezență în text transformă opera într-o matrice-
receptacul, ce subsumează noi valori culturale,
evidențiate pînă atunci doar inițiaților.
Constantina Raveca Buleu subliniază doar cîteva
exemple de scriitori/ societăți literare asociate cu
interpretarea alternativă: M. Eminescu, G.
Coșbuc, Mihail Sadoveanu, Mateiu Caragiale,
Tristan Tzara, Mircea Eliade sau, mai surprinză-
tor, ocultismul pe teritoriul transilvănean. 

Privind secolul al XX-lea drept o perioadă
marcată de căutarea ferventă a unei identități
colective, esoterismul devine sinonim cu ideea de
secret, de ascuns și, mai important, cu cea de eli-
tism. Autoarea face astfel un periplu printre prin-
cipalele orientări socio-politice ale vremii, clarifi-
cînd interpunerile anumitor sisteme prin organele
de presă, în vederea lărgirii cercului puterii și al
supremației: „Unul dintre paradoxurile implicării
esoterismelor în jocul politic este succesul de care
se bucură anumite produse simbolice și ideologi-
ce ale unui grup fundamental elitist în rîndul
maselor” (p. 41).

Esoterismul românesc interbelic este pus în
evidență prin exemplul lui Marcel Avramescu,
membru al „generației esoterice”, alături de
Micea Eliade, G. Călinescu, Mihail Vîlsan sau
Vasile Lovinescu, și care „rămîne una dintre cele
mai fascinante figuri ale acestei generații” (p. 47).

Redactorul revistei Memra este prezentat drept un
om cu o personalitate uimitoare, cameleonică, ce
atrăgea, fără drept de apel, atenția tuturor celor
„din cercurile intelectuale și mondene ale
Bucureștiului interbelic” (p. 49). Creația sa, deși
încadrată în avangardism, depășește retorica ludi-
ca a orientării, subliniind o profunzime simbolică
ce îl apropie mai degrabă de extremismul avan-
gardist. Articolele pe care le semnează cu pseudo-
nime încărcate de o simbolistică profundă în
revistele vremii (Bilete de papagal, Radical) îi
trădează viziunea asupra Ocultismului, punînd în
raport direct rolul reconsiderării premiselor aceste
mișcări cu gîndirea freudiană și cea bergsoniană.

Guénonismul reprezintă o influență majoră în
creația lui Vasile Lovinescu și în cea a lui Mihail
Vîlsan, iar din această serie de nume nu poate
lipsi Avramescu, care, prin articolul programatic
publicat în revista Memra, Criterii, „inventariază
toate simptomele decadenței spirituale și crizei
moderne, toate armele luciferice ale unei apoca-
lipse iminente – umanism, individualism, mate-
rialism, știință, tehnică, progresism, umanitarism,
comunism, neo-spiritualism, teosofism, ocultism”
(p. 66), salvarea fiind adusă doar de Tradiția în
concepție guénoniană.

Un capitol construit prin valorificarea unei
arhitecturi compoziționale aparte îi este cel dedi-
cat lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, în care punctul
de plecare al discursului hermeneutic este simbo-
listica morții, o preocupare spirituală ce transcede
istoria din timpuri străvechi. Cea de a patra
dimensiune, spiritistă, devine subiectul unor mul-
tiple cercetări științifice sau pseudo-științifice,
deși Guénon îl consideră „o deviație de la spiritul
religios, apărută pe fondul dezechilibrului spiri-
tual de la mijlocul secolului al XIX-lea, echiva-
lentă cu o adevărată „psihologie a proștilor” (p.
88). Pentru Hasdeu, moartea fiicei sale, Iulia,
devine motivul apropierii de spiritism, iar
experiențele care au fost înregistrate depășeșc
orice imaginație. Tatăl îndurerat publică opere pe
care spiritul Iuliei i le dictează în ședințele de spi-
ritism, scrie opere cu duble valențe hermeneutice
și se dedică construirii celor două temple dedicate
tinerei. Activitatea literară din cadrul revistei
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Viața nouă delimitează clar viziunea lui Hasdeu
cel legat ontologic de lumea spiritului, pentru ca,
ulterior, Sic cogito să surprindă matricial dimen-
siunea spiritismului în raport cu existența munda-
nă. Analiza interdisciplinară a celor două temple
dedicate Iuliei dovedește nu doar deschiderea
autoarei către fenomenul artisti înțeles în dimen-
siunea sa plenară, ci și acuitatea deosebită în
observarea detaliilor și transpunerea lor în dis-
curs.

Tabloul fenomenului spiritual românesc este
completat de personalitatea Bucurei Dumbravă,
un nume cu rezonanță în istoria Masoneriei
românești. Devenită chiar personaj incidental în
Secretul doctorului Honigberger, de Eliade,
aceasta este o apropiată a familiei regale și o
pasionată de istoria și de etnologia românească.
Discursul său creator prezintă accentuate inserții
de natură hermeneutic spiritualistă, reunind
„surse talmudice și biblice, sugestii preluate din
Kabbalah și din tradiția gnostică, precum și ele-
mente dintr-o moștenire ocultă” (p. 149). Inițiată
în teosofie, Bucura Dumbravă se află într-o căuta-
re neobosită a experienței iluminării spiritului,
corelînd gîndire nietzscheană cu teorii mistice,
precum cea a migrației sufletelor.

Autoarea are în vedere dubla psihologie a eso-
terismului, corespunzătoare sacrului și elitei,
dedicînd un capitol mitului monarhului ascuns, în
care urmărește experiența thanatică și post-thana-
tică, ce militează pentru credința în viața eternă a
sufletului. Societatea teosofică a fost îndeaproape
interesată de aceste aspecte, iar experiența incine-
rării baronului Olcott, unul dintre primii membri
(mort în 1876) ai organizației, a rămas întipărită
în istorie. Ritualul asociat trecerii către lumea de
dincolo este prezent în toate culturile lumii, iar
ideea de monarh ascuns se substituie mitului
eroului, „asigurînd o continuitate organică între
oți acești eroi de basm și regi salvatori retrași în
spații sacre pînă în clipa în care va fi nevoie de
intervenția lor salvatoare” (p. 242-243).

În spațiul românesc, esoterismul este susținut
în perioada 1919-1938 și prin intermediul unui
număr de publicații, prin care publicul cititor are
acces la manifeste, articole de popularizare sau de

conștientizare a unui alt tip de conștiință, supe-
rioară celei lumești. Credința, spiritualitate,
naționalismul și umanitarismul devin resorturi
active în promovarea acestei mișcări ample, chiar
dacă, ulterior, criticile nu vor întîrzia să apară.
Fenomenul Maglavit, prezentat în partea finală a
volumului devine o reprezentare esențială pentru
pluralitatea orientărilor culturale interbelice,
determinînd poziții asumate din parte lui Iorga, a
lui Avramescu, a lui Nichifor Crainic, a lui
Dumitru Stăniloae ori a lui Emil Cioran.

Astfel, volumul Constantinei Raveca Buleu
surprinde nu doar prin tematica incitantă, ci, mai
cu seamă, prin bogăția trimiterilor culturale, a
asocierilor de idei care permit revelarea unor
raporturi neașteptate între cultură, literatură și spi-
ritualitate, demonstrînd că istoria nu este nicioda-
tă univalentă și că dincolo de orice reprezentare
canonică se află o umbră, un dublu simbolic, ce
transmite, uneori, o bogăție nebănuită de sensuri.
Fiecare capitol apropie cititorul de același splen-
dor singularis căutat de Cardano, pentru ca, în
final, să ne putem afla la limite dintre două lumi,
asemeni unui Charon ce vîslește neîncetat în lun-
trea de pe rîul Styx.
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Prezenţa lui Cezar Baltag la Botoşani la deja a III-
a ediţie a Premiului Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu”, într-un 15 ianuarie liniştit, a fost una dis-
cretă, aşa cum devenise în ultimii ani poetul care în
deceniul şase al secolului trecut era răsfăţatul reviste-
lor literare şi al editurilor, numărînd pînă în 1971 deja
şapte din cele paisprezece titluri de cărţi de poezie
publicate în decursul vieţii sale. Era anul 1994 şi, în
privinţa aşezării în debutul istoriei sale a deja rîvnitu-
lui premiu de la Botoşani, cu rezonanţă naţională şi
miză cu adevărat de mare premiu, lucrurile se fixase-
ră într-un regulament ce impunea anumite condiţii în
privinţa decernării, la început de convenţie verbală a
membrilor juriului, juriu care suferise o altă schimba-
re – în locul lui Florin Manolescu, abia adoptat cu un
an în urmă, plecat în Germania, a fost ales Daniel
Dimitriu de la Iaşi –, apoi, ceva mai tîrziu, şi în scris,
cum că premiul poate fi decernat numai în prezenţa
poetului laureat la Botoşani. S-au fixat atunci şi cele-
late insemne, pe lîngă diplomă unicat şi coroniţă, titlu
de cetăţean de onoare al municipiului, editarea unei
antologii din opera poetului laureat, chestiuni care au
fost posibile ceva mai tîrziu. De la Botoşani au plecat
nominalizările, care propuneau atenţiei juriului cinci
poeţi, astfel: Ştefan Augustin Doinaş, Dan Laurenţiu,
Ioanid Romanescu, Ana Blandiana şi Cezar Baltag.
Juriul, format din Laurenţiu Ulici, preşedinte, Mircea
Martin, Cornel Ungureanu, Marian Papahagi şi
Daniel Dimitriu, membri, l-a ales laureat pe Cezar
Baltag. Convorbirea la telefon a fost scurtă, entuzias-
mul temperat al poetului s-a menţinut şi la Botoşani,
cînd, după decernarea premiului şi masa festivă,
retraşi într-o cameră a Hotelului „Maria”, pe atunci
încă UCA, a încercat să citească o poezie, cu voce
stinsă, abandonînd-o înainte de a se încheia. Era mar-
cat de o suferinţă care-l va sfîrşi peste trei ani.
Magistrul era împreună cu noi, conform înţelegerii,
iar prezenţa lui parcă îl fîstîcise pe poetul Odihnei în
ţipăt, carte care-l fixase într-un fel încă de atunci

printre „clasicii” în viaţă, alături de Nichita
Stănescu, de Marin Sorescu sau Ştefan
Augustin Doinaş.

Poezia lui, chiar de la debut, de la Comuna
de aur, 1960, s-a definit ca una de o originali-
tate şi o vivacitate deosebite, plăcute lecturii,
auzului, crescînd de la carte la carte pînă într-o
concurenţă cu cea a lui Ion Barbu, dintre poeţii
generaţiilor trecute, ori a lui Miron Radu
Paraschivescu sau a congenerului Ion
Gheorghe din Zoosofia, ori a lui Ioan
Alexandru din Vămile Pustiei, precum şi a lui
Adrian Păunescu din Fîntîna somnambulă.

Cu această legendă încorporată destinului său
poetic era primit la Botoşani, lăsînd la plecare un soi
de tristeţe asemănătoare cu nepăsarea criticii literare
după dispariţia lui în 1997. Aşa a curs din carte în
carte şi poezia lui, de la deja amintita Comună de aur,
din 1960, urmată de Vis planetar, în 1964,
Răsfrîngeri, în 1965, Monada, 1968, carte care-i aso-
ciază preocuparea de o anumită mitologie a descînte-
cului, de Odihnă în ţipăt, 1969, carte definitorie pen-
tru maturitatea sa poetică, maturitate remarcată de
critica literară încă de la debut, de Şah orb, în 1971,
de Madona din dud, în 1973, Unicorn în oglindă, în
1975, de Poeme – antologie de autor –, în 1981,
Dialog la mal, în 1985, de Euridice şi umbra, în
1988, de Chemarea numelui, 1995, Ochii tăcerii,
1996 şi pînă la ultima carte antumă, Liniştea versului,
1997, carte de sonete de o candoare specifică manie-
rei consacrate şi la care, apăsat de acuzele unor cri-
tici, a renunţat încet încet, renunţînd parcă şi la el
însuşi.

Cînd am alcătuit, cu acordul fiului poetului,
Andrei Baltag, prin bunăvoinţa poetului regretat
Sergiu Adam, antologia din seria Poeţi laureaţi ai
Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”, în
2010, am ales din capul locului titlul cărţii din 1969,
Odihnă în ţipăt, iar aşezarea în pagină am început-o
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cu poemele din cartea „tragediei sale”, Euridice şi
umbra, avînd ca suport apoi antologia de autor,
Poeme, din 1981, supravegheată de poet, din care am
eliminat, din motive de spaţiu tipografic consacrat
seriei, un număr de poeme. Astfel prezenta antologie,
ultima din cîte îmi dau seama din seria reeditărilor
poezei lui Cezar Baltag, a avut o postfaţă substanţială
scrisă de rigurosul şi aplicatul critic literar Mircea
Martin. Chiar de la început acesta fixează parametri
în care trebuie citită poezia acestui poet singular în
spaţiul poeziei româneşti, încheind parcă un cerc al
poeţilor ermetici cu program sau ludici, cu un calcul
matematic, ca la Ion Barbu: „Poezia lui Cezar Baltag
este una turmentată de întrebări şi de idei, obsedată
de rosturile lumii şi de solitudinea esenţială a omu-
lui.” O frază cît un eseu sintetic asupra unei opere
poetice mai mult decît remarcabile. Ca să încheie în
acest ton, ca un semnal de alrmă: „Într-o epocă litera-
ră în care se vorbeşte despre „dezmembrarea lui
Orfeu”, cînd încrederea în puterile cuvîntului pare
defintiv pierdută, Cezar Baltag se fixează în această
poziţie relativ singulară, care nu trebuie considerată
nici o probă de desuetudine, nici una de îndrăzneală,
ci, pur şi simplu, un exemplu de fidelitate faţă de
sine, faţă de propria-i conştiinţă de creator”. O atitu-
dine, în fond, faţă de o opinie fixată de pe atunci şi
inclusă şi în Istoria critică a literaturii române de
Nicolae Manolescu, care afirmă de pe poziţia istori-
cului şi criticului literar care diagnostichează cu
exactitate proprie în ce parametri de fond se află poe-
tul: „Cu o cotă înaltă spre sfîrşitul anilor ’60, eclipsa-
tă apoi de poezia unor colegi de generaţie mai origi-
nali ori doar mai norocoşi, căzută în desuetudine
odată cu optzecismul, lirica cultivată şi sobră a lui
Cezar Baltag a pendulat tot timpul între manierism şi
pitorescul folcloric de factură intelectuală. Ea şi-a
desăvîrşit din vreme o mitologie şi o muzicalitate
proprie.” Ceea ce pare mai lămuritor într-un fel în
ceea ce înseamnă profilul poetic evolutiv al lui Cazar
Baltag, pe care, în Scriitori români de azi, III, Eugen
Simion îl portretizează ca pe un manierat şi sfios
care-şi impunea poezia cu calm şi candoare, nu cu
„parul”, aşa cum probabil făceau cei mai vocali poeţi
ai acelei perioade: „Cezar Baltag este un poet fin care
publică rar şi duce în agitata noastră viaţă literară o
existenţă discretă. Nu l-am văzut protestînd împotri-
va criticii, nu umblă cu parul în mînă prin redacţii să
ceară socoteală celor care nu-l proclamă mare poet”.
Asta despre profilul etic al poetului. Iar despre cel

liric, astfel: „Baltag prelungeşte un mit care, în epoca
noastră, este pe cale de dispariţie: mitul poetului ora-
cular, mitul poeziei incantatorii”. Cu tuşe specifice
stilului său expeditiv, dar profund, Alex. Ştefănescu îl
vede aşa. „Poezia lui Cezar Baltag, narcisită, intelec-
tualistă nu este făcută pentru publicul larg; numai
prinsă în vîrtejul entuziasmului general din deceniul
şapte a putut să ajungă, pentru o clipă, în centrul aten-
ţiei”.

Mai toţi cei care i-au analizat poezia, de la Al.
Piru, Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Laurenţiu
Ulici la Mircea A. Diaconu scot în evidenţă, prin afir-
maţii argumentate sau nu, apropierea, într-o zonă
ermetică a poeziei poetului nostru, de Ion Barbu, iar
în alta a ludicului, a folcloricului din diverse zone, a
jocurilor copilăreşti, a toposului ţigănesc etc., de
Miron Radu Paraschivescu, ori chiar de congenerul
său mai bătăios şi original, Ion Gheorghe, mai ales
cel din Zoosofia, carte din aceeaşi perioadă cu cărţile
de succes ale lui Cezar Baltag. 

Ermetismul lui Cezar Baltag vine dintr-o încifrare
simplificată a limbajului poetic, uneori lapidar, con-
cis, laconic, alteori metaforic pînă la exces sau plin
de tropi schematici, care i-au pecetluit de la primele
cărţi maniera. Unii critici, chiar de la început, l-au
considerat manierist, ceea ce nu e deloc acelaşi lucru
cu maniera în care a decis poetul să-şi exprime liris-
mul poeziilor sale. Impresionat de o zonă aşezată a
poeziei noastre, cum era cea în care şi-a clădit legen-
da vie Ion Barbu, Cezar Baltag a emulat de la înce-
put, dar cu ostentaţie în Madona din dud, experimen-
tele de acest fel, reuşind să aducă sonuri noi, aprecia-
bile, care au făcut vogă la acea vreme. De aici şi
muzicalitatea aparte, de identitate baltagiană, remar-
cată şi de Nicolae Manolescu, sublinată cu aplomb şi
de Laurenţiu Ulici. Poeziile lui, multe din ele, se spu-
neau prin viu grai în diverse conclavuri colegiale sau
de cititori înrăiţi de poezie, ca ale lui Emil Brumaru
ori Nichita Stănescu, ori ale lui Dimov sau mai tîrziu
ale lui Gheorghe Pituţ. De la poezii cum sunt cele din
Euridice şi umbra, care au un aer chiar blandianic,
prin simplitate şi acurateţe stilistică, în tropi limpezi
şi transparenţă totală, la cele mai de dinainte din
Odihnă în ţipăt sau Monada, şi mai ales la cele din
Madona din dud, în care ritmul versului folcloric, de
joc sau de descîntec, de incantaţie sau blestem, face
legea şi răscoleşte o anumită ardere înaltă în cititor,
pînă la epuizarea plăcerii maxime a lucrului frumos
auzului, poezia lui Cezar Baltag curge atît de frumos,
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de elecvent, de personal, încît peste ea, doar din igno-
ranţă sau rea credinţă, ar putea cădea desuetudinea
sau mai rău plictiseala lecturii.

Iată o poezie din Euridice şi umbra, în acea, pro-
babil, acuzată lene poetică, dar de o reală consistenţă
şi perenitate, nu numai prin mesaj, ci mai ales prin
simplitate:

„Lumină din lumină
crabie din tăcerea ta
şi nimic din mine, numai ragostea,
ancoră arzînd
în însăşi nemurirea mării, sîngelui,
valului,
pasăre care se aprinde
zburînd
deasupra oricărei lumi:
Te iubesc. Nu o vei mai afla niciodată.
A plecat memoria noastră
tăcînd. Nimeni
nu-i mai fură secretul
atins de aripa neîntoarcerii...”
(A plecat memoria noastră tăcînd, p. 14)

De la această durere a despărţirii veşnice, provo-
cate de o realitate cruntă prin care poetul, omul în
general, trece, pînă la hazliile incantaţii sau descînte-
ce, ori la blestemele cu accent dramatic pare a fi o
cale destul de lungă. Dar totul se petrece în mintea şi
inima aceluiaşi poet, care trece „înmărmuritor” prin
lume, cu aerul că acea lume nu e nimic din ceea ce el
ar fi dorit să fie, răsfrîngeri în fond din sine mereu
înspre sine, mereu sub acele unui ceasornic niertăror:

„Ei în ochii me trăiesc,
ei în ochii mei iubesc,
ei în ochii mei gîndesc,
ochii mei şi-i amintesc.

Trece Nimeni visător,
blond şi înmărmuritor,
printr-un veşnic şir de nimeni
la acelaşi numitor.

Cel ce nu e a venit,
cel ce e s-a risipit,
lîngă tîmpla mea începe
plus şi minus infinit.

Trupul şi-l voia înfrînt,
ora matură căzînd
slavă cerului de zgomot

ce-l înscriu monologînd.

Faţa mea-i oglindă rea,
îi dizolvă chipu-n ea,
i-a topit obrazul palid
chipul care-i răspundea.

Trece Nimeni visător
pur şi înmărmuritor
printr-un veşnic şir de nimeni
la acelaşi numitor.

Cel ce nu e a venit,
cel ce e s-a rispit,
eu însămînţez în lucruri
sufletul lui Heraclit.”
(Ceasornicul, p. 104)

Dar şi în poeziile de o consistenţă epică, în care
poetul doreşte să repună în pagină vie mituri sau pla-
nuri ale realităţii devenită mit, Cezar Baltag propune,
pe lîngă diversitatea stilistică a formelor, o coerenţă
tematică obsesivă, de stare poetică mereu în ardere.
Şi aici ar fi multe titluri de amintit, mai din fiecare
carte, în care, dorind să dovedească plaja lirică în
care-şi trăieşte poezia cu aceeaşi intensitate, poetul se
expune unei retorici de structură, în speranţa că răs-
punsurile la întrebările lui vor veni tot din această
lume. 

O cheie de lectură, de descifrare a suferinţelor
arse liric, ar putea fi şi în acest catren, de un fals ale-
xandrinsim, cu rimă interioară, cu un final de accep-
tare a topirii eului în eu poetic:

„Asfinţit de nebuloase. Orizontul explodase.
într-un du-te-vino tragic, parcă respirat cu greu
de plămînii unei alte gravitaţii mai înalte
aruncîndu-mi, respirîndu-mi moleculele mereu.”
(Despărţire, p. 103)

Poet al subtilităţilor rafinate, de o fineţe de dia-
mant, Cezar Baltag a scris cu ardere de sine o poezie
care merită redescoperită, adusă în faţă, propusă
relecturilor insistente, pentru a revitaliza poezia de
azi, una seacă, fără vlagă şi inexpresivă. Toate aceste
calităţi, dovedite în timp, de o rezistenţă încercată, le
are poezia lui Cezar Baltag, poezie care face parte din
filonul de aur al renaşterii acesteia de după perioada
proletcultismului devastator.
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Promotor mondial al transdisciplinarității,
Basarab Nicolescu este prin excelență mesage-
rul relianței știință-conștiință, i.e. al unei noi
viziuni asupra inefabilei complexități ce
nutrește Realitatea, de la „lumea tălmăcită”
(Rilke) la „realul învăluit” (dʼEspagnat). Este
vorba despre o viziune transgresiv-integratoa-
re. Toate cărţile sale ilustrează din plin această
nobilă propensiune onto-cognitivă, zăgaz sin-
gular în calea spectrelor entropiei din epoca
noastră aflată în pragul antropocenului. 

Nutrită de orizontul gödelian al transdisci-
plinarităţii – acolo unde cosmologia barbiană
(Ion Barbu – Cosmologia „Jocului secund”,
1968) şi cosmologia lui Böhme (LʼHomme et
le sens de lʼUnivers. Essai sur Jakob Böhme,

1988) se regăsesc întreolaltă cu cosmologia cuantică
(Nous, la particule et le monde, 1985, 2002; Quʼest-
ce que la réalité?, 2009; From Modernity to
Cosmodernity: Science, Culture and Spirituality,
2014) –, opera lui Basarab Nicolescu are drept țintă
resurecția Subiectului, îndelung prigonit odată cu
metafizica de către „musca apteră” a scientismului.
Or, „Cunoaşterea nu este [...] nici exterioară, nici
interioară: ea este în acelaşi timp exterioară şi inte-
rioară: studiul Universului şi studiul fiinţei umane se
susţin unul pe celălalt” (Nicolescu, 2002: 240).
Sesizând tulburătoarele contingenţe de profunzime
dintre ştiinţă, artă şi tradiţie, gândirea transdisciplina-
ră instituie tocmai această „cunoaştere neîmpărţită”,
cum ar spune Ion Barbu: o cunoaştere in vivo, în
deplin acord cu plenitudinea dinamic-contradictorie a
fiinţei şi a realității multinivelare.

Întregul demers cognitiv înfăptuit de Basarab
Nicolescu evidențiază că descoperirilor din „corpo-
reitatea sistemelor naturale”, săvârşite de către
cunoaşterea ştiinţifică, le corespund revelațiile din
„bogăţia vieţii interioare”, emergente în cunoaşterea

poetică şi spirituală, astfel încât demersul în sine se
dezvăluie ca veritabilă înfăptuire a relianței dintre
epistemic și ontologic sub zodia Terțului Ascuns.
Pornind, adică, de la terțul inclus logic din filosofia
lui Stéphane Lupasco, operațional în universul cuan-
tic, fizicianul Basarab Nicolescu edifică osatura con-
ceptuală a transdisciplinarității, vizibilă în manifestul
acestei noi metodologii gnoseologice (La transdisci-
plinarité. Manifeste, 1996), iar prin terțul inclus
ontologic, meta-fizicianul cu același nume dă
carnație semantică inepuizabilei lumi interioare
uzând de energia simbolic-universală a limbajului.
„Limbajul universal este experienţa totalităţii fiinţei
noastre, în sfârşit reunită, dincolo de aparenţe. El
este, prin însăşi natura sa, un trans-limbaj”
(Nicolescu, 1999:127).

Astfel formulată în Manifest, convingerea nico-
lesciană asupra auto-transcendenței umane (homo sui
transcendentalis) își trage sevele din incandescența
ecuației intuiție-intelecție, suverană în tratatul de
Teoreme poetice publicat cu doi ani mai devreme
(Théorèmes poétiques, 1994; ediție românească –
1996, 2013). Aidoma, Terțul Ascuns, cheie de boltă a
volumului Ce este Realitatea (2009), își dezvăluie
starea genuină, ca terț tainic inclus, pe același tărâm.
Nu întâmplător, Michel Camus vorbește în prefața
cărții despre „o galaxie de străfulgerări ale
cunoașterii”, iar Cassian Maria Spiridon o valorizea-
ză drept „cel mai important manifest literar al
sfârșitului de secol XX” (2009: 7).

Teoremele poetice sunt dispuse în treisprezece
capitole, veritabile câmpuri morfopoetice străbătute
de energiile intelecției și intuiției, îngemănate: I.
Nivele de Realitate, II. Raţiunea, III. Știință și tradiție,
IV. Sensul, V. Transdisciplinaritatea, VI. Poetica
cuantică, VII. Cosmodernitatea, VIII. Prostia, IX.
Natura, X. Terţiul tainic inclus, XI. Dumnezeu
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(Dumnezei), XII. Viața-moartea, XIII. Eu. Fiecare
câmp catalizează anvergura semantică a celorlalte,
toate laolaltă participând la conturarea cunoaşterii ca
ireductibilă relianță dintre știință și fiinţa. Nici exte-
rioară și nici interioară, dar, în acelaşi timp, şi exte-
rioară, şi interioară, această cunoaştere se desfășoară
între, prin şi dincolo de parcelele disciplinare. De
aceea, volumul de Teoreme poetice cristalizează un
breviar al transdisciplinarității, înțeleasă ca „transgre-
siune generalizată, care deschide un spaţiu nelimitat
libertăţii, cunoaşterii şi iubirii” (Nicolescu 1999: 88). 

Privit în ansamblu, volumul este, așadar, un bre-
viar al transdisciplinarității, o carte de învățătură, dar,
în egală măsură, este un vast poem-questă a „ultimu-
lui miez” și o complexă îmbinare de cuante semantice
ale tainei ce-l împresoară. În mod vădit însă, prin și
dincolo de toate acestea, cartea de Teoreme poetice stă
în zorii unei noi poetici: poetica cuantică. Este vorba
despre o poetică fondată pe ecuația transgresiv-inte-
gratoare niveluri de realitate–imaginar poetic/cuan-
tic, o ecuație în care concepția corpusculară (consa-
crată) a sensului (cuvânt, imagine) se află într-un con-
tinuu joc dinamic-contradictorial cu energiile ondula-
torii ale limbajului conceput ca humus semantic. Într-
un studiu despre Octavio Paz, Saúl Yurkievich nota:
„Pe de o parte, cuvintele sunt câmpuri de energie,
microcosmosuri mobile care se metamorfozează în
interacțiune continuă, iar pe de altă parte sunt corpuri
inerte, interpuneri opace între lume și conștiință”
(Yurkievich, 1982: 111). Pentru Basarab Nicolescu,
dinamismul și prevalența semnificant-plenitudinară
merg laolaltă: „Cuvântul viu: fulger traversând într-o
singură clipă toate nivelele de Realitate” (I. 9). 

Însemn al realității plenitudinare, fulgerul și
conștientul infinit constituie aura „stării T” (terțul
inclus, cu expresia lupasciană), loc fără loc în care
două abisuri, finitul fără de margini și infinitul, se
oglindesc unul pe celălalt: „Drumul cel mai scurt din-
tre infinitul mic şi infinitul mare este conştientul infi-
nit” (XIII. 4). Starea T – sau, în limbajul din Teoreme,
„terțul tainic inclus” – este epicentrul conştiinţei mul-
tiplicităţii deschise şi unitare, iar aura este perpetua
adiere semantică a acestui inefabil epicentru. De
aceea, precum anticipam, dincolo de vertebrele tex-
tuale („teoreme”), volumul se dezvăluie ca un fabulos
poem-questă; o questă a Sensului, desfășurată simul-
tan pe versanții aceluiași adânc și înalt tărâm de izo-
morfism cuantic-poetic. Prin urmare, questă și izo-
morfism, acest izomorfism; cred că, iscodindu-le, ori-

zontul poeticii cuantice se limpezește în toată miste-
rioasa lui deschidere. 

Questa. Mai întâi, de ce questă? Răspunsul pul-
sează în chiar titlul cărții. Pe de o parte, lexemul „teo-
remă” nu poartă, în context, veșmintele auster glaciale
din logica formală consacrată, ci reînnoadă cu prundul
etimologic, acolo unde teorema (<gr. θεωρείν) are
transparențe de contemplație, spectacol. Teorema poe-
tică este emancipată însă de orice umbră de pasivitate
(„privitor ca la teatru”). Este o contemplație viziona-
ră, de factura patosului dantesc, activ-participativă; o
gândire-enérgeia, pornită în căutarea incognoscibilu-
lui („terțul tainic inclus”) cu care poezia este dintot-
deauna complice. Pe de altă parte, admițând că o ast-
fel de formulare, ca oricare alta din volum, are
aparența teoremei (în sensul curent), trebuie simultan
remarcat că toate celelalte enunțuri constituie
demonstrația respectivei teoreme, grație tocmai rigo-
rii și percutanței gândirii poetice. Nu întâmplător,
Basarab Nicolescu scrie: „Poeţii sunt cercetătorii
cuantici ai terţului tainic inclus. Rigoarea spiritului
poetic este infinit mai mare decât rigoarea spiritului
matematic” (VI. 15). Atunci când mecanica cuantică
se izbește de indicibil, poezia este cea care preia, după
cum semnalau deja Niels Bohr sau Werner
Heisenberg, sarcina căutării. Așadar, demonstrație a
izomorfismului poetic-cuantic, Teoremele poetice
sunt totodată questă a relianțelor ce nutresc în taină
acest izomorfism, nutriment, la rându-i, pentru poeti-
ca cuantică.

Izomorfismul. Capitol vârf de lance al cărții, VI.
Poetica cuantică stă sub semnul unei revelații inco-
municabile: „Poezia este suprema aproximare cuanti-
că a lumii. Mecanica cuantică descrie mecanica uni-
versului, în timp ce poezia îi revelează secreta dinami-
că” (VI. 11). „Secreta dinamică” e revelație în imagi-
narul poetic, nu evidență în „lumea tălmăcită”; este
cunoaștere a incognoscibilului care leagă, spre pildă,
trăirea infinitezimală de abisul cosmic și mireasma de
floare: „Cunoaşterea poetică este cunoaşterea cuanti-
că a terţului tainic inclus” (VI, 1). Or, o astfel de
cunoaștere – loc „de întâlnire între fizica cuantică,
Filosofia Naturii și experiența interioară”, după cum
autorul însuși scrie în cuvântul-înainte la ediția fran-
ceză – este o cunoaștere hermétiquement ouverte, cum
ar spune Gherasim Luca, ceea ce trimite la faimoasa
teoremă gödeliană a incompletitudinii. Manifest în
câmpul morfopoetic, „fără ferestre-n afară”, terțul tai-
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nic inclus unește trama prealabilă a palpabilului cu
lumile posibile ce iau naștere prin coluziunea-
intricație a imaginarului poetic cu imaginarul cuantic.
„Să fie imaginarul cuantic un caz particular al imagi-
narului poetic, sau imaginarul poetic un caz particular
al imaginarului cuantic? Există, ca întotdeauna, o a
treia posibilitate: imaginarul poetic nu este nimic
altceva decât imaginarul cuantic” (VI. 3). În pofida
aparenței și în virtutea terțului inclus, nu despre o
identitate este vorba aici, ci despre o complementari-
tate dinamică, fondată pe izomorfismul dintre psyché
și materie, dintre lumea psihică și lumea microfizică,
izomorfism admis de herbul vizionarilor din care face
parte Basarab Nicolescu, dimpreună cu Wolfgang
Pauli, Carl Gustav Jung sau Stéphane Lupasco.

Afirmând că „Teoremele poetice [sunt] singurul
mijloc de a extinde teorema lui Gödel la toate celelalte
domenii ale cunoaşterii” (VI. 44), creatorul lor pro-
movează o poetică a plenitudinii ermetic-deschise, i.e.
poetica cuantică, atribuindu-i drept forță portantă sen-
sul ontologic transtemporal. „Există un loc al sensu-
lui: cel al terţului tainic inclus. Dar nu există un timp
asociat sensului”, stă scris în cel de-al IV-lea capitol al
cărții, Sensul (29). Și, tot acolo: „Întâlnirea dintre poe-
tic şi cuantic naşte sensul” (IV. 12). Văd în această
formulare nucleul axiomatic al poeticii cuantice.
Căutător de sens şi al Sensului, Basarab Nicolescu
acordă gândirii poetice o rigurozitate sporită în raport
cu cea ştiinţifică, în măsura în care cea dintâi restau-
rează căile către Natură şi Fiinţă, erodate prin „castra-
rea afectivităţii” de către cea de pe urmă în numele
pozitivismului. Dând poeziei rol de oglindă pentru
cele două „chipuri ale raţiunii” – marea gnoză şi
marea ştiinţă –, autorul (re)plasează gândirea poetică
în zariștea „cunoaşterii neîmpărţite”: „Noi, particula
cuantică şi universul – vertiginoasă călătorie a
«noûs»-ului” (IV. 8). Asemenea fizicienilor cuantici şi
cosmologilor, postulează promotorul
transdisciplinarității, poeţii sunt, „dincolo de cuvinte”,
fizicienii sensului, i.e. făptuitorii și, dintotdeauna, gar-
dienii relianței știință-conștiință sub tăcuta oblăduire a
inteligenţei cosmice. Loc de întâlnire dintre cuantic și
poetic, Teoreme poetice poartă nimbul apofatic al
„cunoaşterii neîmpărţite” la chemarea căreia Basarab
Nicolescu și-a început questa cognitivă și care a deve-
nit miezul unei noi poetici. Autorul ei reînnoadă, ast-
fel, cu marele joc barbian, cu gândirea lui Heraclit sau
cu estetica non-aristotelică intenționată de către
Fernando Pessoa pe baza „forței de integrare”, adu-

cându-le și unificându-le totodată în lumina și miste-
rul cogniției actuale. Transgresiv-integratoare prin
însăși natura sa, poetica cuantică este expresia deplină
a acestei actualități, dar și a stringentei ei asumări. (O
stringență resimțită în aerul timpului, de vreme ce
câțiva ani după Teoreme poetice, sub deviza „mister și
diferență” Gregorio Morales va forja – în El cadáver
de Balzac, 1998 – liniile unei „estetici cuantice”, fon-
dată pe relația gândire-materie). Mai mult decât
expresie a unei „comunități intermonadice”, întâlnirea
dintre cuantic și poetic, focalizată de cartea de
învățătură transdisciplinară a lui Basarab Nicolescu,
reprezintă mărturia ireductibilă a relianței știință-
conștiință, singurul antidot la insugența entropică ce
marchează vadul dintre holocen și antropocen.

În chip de final al acestui alert survol, o singură
remarcă. O stranie coincidență (?) face ca numărul
capitolelor ce alcătuiesc Teoreme poetice să fie
același, treisprezece, cu numărul capitolelor ce struc-
turează două tratate celebre: Elementele lui Euclid și
Almagesta lui Ptolemeu. Este o coincidență pe care o
putem interpreta ca însemn de perenitate. O perenita-
te încă tânără pentru poetica cuantică, dar de aceeași
esență cu tratatul de matematici și „tratatul cerurilor”.
Cu certitudine, însă, vremurile viitoare o vor adânci.

Referințe:
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„Că nu ieste alta şi mai frumoasă, şi mai de folos
în toată viiaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţi-
lor”, zicea Miron Costin, cronicarul decapitat la
Roman cu vreo trei secole în urmă. Mariana
Rânghilescu, (născută la Stroiești, comuna Lunca,
județul Botoșani, absolventă a Facultății de Litere a
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași), scriitoare
aflată prin Exerciții de (după) lectură, Editura
Junimea, 2021, la a treia apariție editorială (după
Limba și literatura română, în colaborare, Institutul
European, 2005 și volumul Grupul de la Durău,
Editura Junimea, 2016) vine să întărească spusele
cronicarului printr-o serie de eseuri critice care,
vrând-nevrând, te invită la lectură sau la re-lectură.
Re-lectură, pentru că, așa cum ni s-a întâmplat și
nouă, a trebuit revenim la unele din volumele la care
s-a oprit autoarea.

Încă din primele pagini ale cărții ea se destăinuie:
Am descoperit lectura ca refugiu, ca fugă de la trebu-
rile gospodărești, ca posibilitate de a îmbina plăcutul
cu utilul. (...) Am descoperit lectura înainte de a
învăța că există două lumi foarte diferite: ce a
bogaților și cea a săracilor, cea a orășenilor și cea a
țăranilor. Mi-au trebuit ani ca să învăț să stau la
locul meu, să întreb prețul lucrurilor și al ființelor
înainte de a le atinge, și mai ales înainte de a le iubi.
Azi am cărțile mele (băteam șapte kilometri până la
profesorul care mi se împrumuta și pe care-l invi-
diam) ... Marea putere a literaturii este crearea nenu-
măratelor vieți. Am reținut și afirmația despre re-lec-
tură: Relectura este, cu siguranță, o caracteristică a
maturității. 

Dar câți dintre noi ajungem oare aici, în această
postură mult visată, să redeschidem cărți citite cân-
dva, când trăim într-o eră miraculoasă dar sufocantă
care ne invadează zilnic cu zeci de cărți pe care nu le-
am citit încă?

Structurată în două capitole, cartea se deschide cu

câteva eseuri de o rară frumusețe, copleșitoare, pre-
cum cele care reinterpretează mituri arhicunoscute
precum Cain și Abel, Eros și Thanatos, Iosif și frații
săi, Faust și Mefisto, Robinson, eseuri în care autoa-
rea face și neașteptate trimiteri ilustrative, picturale,
cele mai multe dintre ele întregind fluxul lor epic.

Foarte interesante introspecții dezvoltă Mariana
Rânghilescu pe marginea unor creații de referință din
literatura română contemporană precum Craii... lui
Mateiu Caragiale (prin Vasile Lovinescu, care afirma
„Craii... este o scriere deliberat hermetică, un atha-
nor, un vas filozofal alchimic în care aflăm toate sim-
bolurile hermetice fundamentale – de la crucea cos-
mică la culorile heraldice”), capodopera lui Mihail
Sorbu, Patima roșie sau Ciuleandra lui Liviu
Rebreanu. Iată un fragment dintr-o interpretare inedi-
tă a atitudinii eroului Puiu Faranga deosebit de inte-
resantă: 

„Prin fapta comisă (pentru cei cărora li s-a șters
din memorie epicul romanului – este vorba de crima
conjugală cu care se deschide romanul; n.n.), Puiu
Faranga iese din cercul propriei familii și stabilește
relații de conviețuire cu medicul și cu gardianul, care
corespund părinților pron rolul lor. Prin autoritate,
medicul ia locul tatălui, iar gardianul grijuliu este
substitutul mamei. Gardianul Andrei Lehu îi dezvălu-
ie semnificațiile jocului din lumea satului argeșean:
«Apoi, prin partea noastră, mai toți flăcăii de la
Șuleandra se însoară. Acolo se adună fiecare cu fata
de-i place și mi se strâng și se oțărăsc la joc, până
ce-și pierd mințile... Așa-i jocul, boierule!» Intrând în
joc, Puiu Faranga a încălcat o serie de interdicții
prin participarea la un rit al unei colectivități din
care nu făcea parte, prin gesturile de intimitate cu o
parteneră întâmplătoare, prin familiaritatea cu flă-
căii (își uită statutul social) și, mai ales, prin decide-
rea de a schimba destinul tinerei țărănci”.

Cu aceeași atenție profesională se oprește autoa-
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rea și la alte câteva opere de prim rang din literatura
română contemporană, Iona lui Marin Sorescu,
Pâlnia și Stamate a lui Urmuz sau arta construirii
personajului în Sărmanul Dionis. În toate aceste
eseuri autoarea se arată a fi mai mult reflexivă în latu-
ră teoretică, opera literară nefiind analizată ca ele-
ment constitutiv al unei serii cât mai ales în fragila ei
autonomie printr-un spirit teoretic manifest. Ea ne
deschide noi orizonturi de lectură a unor opere atât de
cunoscute la care noi, întorcând-ne, obligați de
întoarcerea la text, ne întrebăm deseori retoric și
„atotcunoscători”: „ce ar mai fi de spus despre?”,
după atâția ani de exegeze și interpretări care mai de
care mai originale, mai inedite.

Două eseuri care ne-au atras atenția și care par, ca
tematică, rupte de contextul general al cărții, sunt
cele intitulate Lumea exilaților și Dorin Tudoran –
schiță monografică, cel din urmă întinzându-se pe
circa 20 de pagini. De ce Dorin Tudoran, de ce un
început de monografie a unui autor, e adevărat,
important, dar care nu a fost văzut niciodată ca un
lider de generație? Iată argumentul autoarei: Cu toată
slăbiciunea criteriilor care privesc periodizarea isto-
riei literaturii române, mi-am propus să găsesc
dovezi, vechi și noi, pentru situarea scriitorului
Dorin Tudoran în promoția 70. De asemenea, în con-
textul exilului românesc, voi demonstra, prin
informații sintetice, locul de top al rezistenței și
moralității, ca om al cetății, indiferent unde
viețuiește. Cel dintâi eseu menționat analizează feno-
menul exilului românesc din cele mai vechi timpuri
până azi, exilul ca fugă, exilul ca aventură, exilul din
motive personale, cel din motive politice, exilul
diplomaților etc și numește o parte dintre scriitorii
români care s-au aflat în această postură. Aici ar mai
fi de adăugat, la capitolul migrației spre Franța, doi
autori, Constantin Virgil Gheorghiu și Florentin
Palaghia, primul dintre ei fiind celebru în lume prin
romanul său Ora 25.

Unul dintre exilații menționați este, cum am sem-
nalat ceva mai sus, eroul schiței monografice aminti-
te, poetul Dorin Tudoran. Acestuia îi sunt analizate
numeroasele sale volume de poezie dar și activitatea
sa publicistică de execepție, cel care visa să realizeze
o Istorie a literaturii române contemporane în 100 de
interviuri. Aflăm că celui care își va da demisia din
Partidul Comunist Român în 1983 și care demascase
doi plagiatori între scriitorii de vîrf ai epocii ceaușiste
– Eugen Barbu care copiase din Paustovski,

Erenburg, Malraux și Ion Gheorghe care furase din
Lao Tse și procedase la frângerea originalului în ver-
suri – i se aduc de către Securitate primele amenițări
cu moartea prin scrisori anonime. Dizidentul Dorin
Tudoran va avea parte de note sinteze, note raport,
note de analiză, rapoarte informative: În felul acesta,
dintr-un obiectiv a ajuns personaj într-o poveste des-
pre cutezanță și onoare. Și urmărindu-se ca personaj
Dorin Tudoran a avut parte și de surprize. A înțeles
că printre turnătorii săi de o calitate execrabilă s-au
strecurat și prieteni. Cu toate aceste relevări ale non-
conformismului său justificat moral, etalate în cele
peste 10.000 de pagini din dosarele sale de urmărit
al Securității ceaușiste, Dorin Tudoran, printre
dizidenții români, rămâne dizidentul atipic – preci-
zează autoarea schiței monografice.

Bazate pe o bibliografie impresionantă și nume-
roase trimiteri cu adresă sigură, precisă, eseurile cri-
tice din „Exerciții de (după) lectură” anunță că autoa-
rea lor este predispusă la noi introspecții critice sur-
prinzătoare, mai de amploare. Excelentă eseistă,
Mariana Rânghilescu divaghează inteligent și pro-
fund pe marginea pretextului literar, ea reprezentând
un câștig cert pentru acest domeniu literar mai puțin
frecventat de femeile din literatura română de azi.
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Apelând la o multitudine de formule estetice, la
elemente din teatru, dar și la metafore, figuri și sim-
boluri „clasicizate” ale literaturii universale, autorul
combină în Insula Ahab 59 pasiunea pentru teatru și
apetența pentru tragic într-un discurs liric și dramatic
de mare forță. 

La Ioan Potolea există mereu, în subteran, dar și
cât se poate de vădit, o tensiune între real și literar,
între lucru și cuvânt, între simțire și artificiu, pe care
poetul și actorul o „rezolvă”, paradoxal, prin teatrali-
tate, prin deghizare, și pe care o explică, uneori, în
metatext (vezi primele două poeme – „cititorului” și
„pendul”). 

„Flămând de real”, volumul este expresia lirică a
unei vieți și a mai multor vârste, o odisee intim jucată
de Otto, Vicente și Ahab, cele trei dramatis personae
anunțate în deschiderea acestui mare poem dramatic
în patru „acte”. Pendulând între trecut și prezent, poe-
tul propune o „colecție” de amintiri, experiențe și
melancolii teatralizate, pe care o construiește polifo-
nic. Primele două părți abundă în gesturile dramatiza-
te ale „personajului” Otto, consumat de iubirea trăită
extatic, dar și eteric, în imagini de o stranietate și
frumusețe hipnotizante. Iată câteva versuri din poe-
mul ce poartă numele primului ciclu de texte –
„Anotimpurile fervorii”: „în plină vară/ femeile intră
în mare/ ca-ntr-un lan de secară /și seceră strângând/
la piept spice de sare/ de albastru și depărtare…”, dar
și o parte din confesiunea făcută lui Vicente în al doi-
lea ciclu (tripticul intitulat „Otto cel de pe zid”): „– nu
știu! presupun că poți iubi/ ceva despărțit de tine dar
eu simt/ doar apartenența, familiaritatea –/ ea e car-
nea mea solidificare efemeră/ a erelor, fumul cosmic
al oaselor,/ litera – începutul începutului/ cântecul
din macii zăpezii, ea e /dansul meu printre lucruri
/percuții, eșarfă dusă de benzi rulante/ până în depar-
te-le departe-lui morții mele/ altfel iubirea nu știu ce
înseamnă/ dragul meu, vicente!”. 

Primul act pus în scenă de autor ne transpune într-
o lume apusă, într-un univers cu accente imemoriale,
lumea dinaintea căderii în păcat: „șarpele zice —
mușcă!/ mult mai fericit vei fi!/ presimt cum singur/
voi rătăci/ izgonit din muzica ierburilor!/ ocolit de
pale de vânt!// nu vom mai respira/ aerul pur/ ne-vor-
bit/ nu vom mai păși desculți/ pe iarba fără memo-
rie.”. Aici, limbajul poetic, prin utilizarea unor artifi-
cii stilistice de potențare a expresivității cuvântului ce
pot părea vetuste la o primă lectură („copil umil,copil
nerod,/ uitat în geamul unui pod,/ prin care păsări
mari de cridă/ zburau spre fiorduri, din firidă…//
copil cu rănile în rai/ în râpa florilor strigai/ după un
cal de nor stingher/ scăpat de la păscut în cer…”),
este în armonie cu mișcarea retrogradă înspre acest
timp imemorial, recuperat doar prin memoria afecti-
vă. Acesta pare, însă, în contrapunct cu miza sinteti-
zării realului și transpunerii emoției pure în cuvinte
care să o poată cuprinde fără filtre, fără formalisme,
„fără costume în garderoba esteticii” (un fragment
mai lung din poemul „chiar și așa” este redat mai
jos), promovată cu precădere în ultimul act.
Inflexiunile literare reflexive sunt atribuite unei
sensibilități romantice, unui caracter în esență tragic -
Otto cel care iubește, păcătuiește și ispășește până la
uitarea de sine din al doilea act. Pe măsură ce ne adân-
cim în text, nu atât configurația limbajului atrage
atenția, cât atitudinea față de Poezie în relație cu trăi-
rea emoției poetice pure, imposibil de cuprins prin
limbaj: „iubito nu-mi/ spune povestea sângelui tău/ în
cuvinte, nu le-nțeleg!”.

La nivel de formă, dar și de intensitate a conflic-
tului între cuvânt și necuvânt, se poate observa o oare-
care incongruență a celor patru părți ale volumului.
Dincolo de structura armonios gândită și lucrată,
urmând parcă logica unui jurnal ce în mod firesc ne
poartă prin mai multe vârste și stiluri poetice (14
poeme urmate de un triptic cu Otto în lumina reflec-
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toarelor și apoi încă 14 poeme și un triptic cu Ahab în
centrul atenției), există o diferență de viziune estetică
între cele patru acte ce poate fi percepută ca o ruptură.
Dacă primele două părți sunt dominate de figura lui
Otto și tragica sa poveste de dragoste cu iubita-licornă
(posibil o feminizare a poeziei în subtext – „în
combinația inefabilă de simetrii/ din pădurea obscură
trupul ei încă/ nu era o literă – era doar un cântec”),
cea de-a treia parte îl aduce în prim-plan pe Ahab,
„general de zid, comandant de pescador și pensionar
la țărm”, într-un discurs ce împletește nonșalant jargo-
nul marinăresc cu un limbaj poetic esențialist, poezia
tranzitivă cu cea reflexivă, vulgarul cu inefabilul,
viața ca ficțiune versus firescul existenței. Aș zice
chiar că ultimele două părți ar putea reprezenta un
poem dramatic în sine, figura lui Ahab fiind cea mai
izbutită la nivel de construcție simbolică, dar și de
dozaj a realului în complementaritatea sa cu metafizi-
cul trăirii. Miza acestor poeme pare a fi aceea de a
câștiga lupta dintre emoție și limbaj – „cuvinte fiți
nebune ca mine,hotărâte ca mine/ gata să vă tăiați
venele gata să vă dați foc/ gata să vă asumați
frumusețea rănită a lumii” – prin teatralizarea
existenței: „s-a făcut noapte electricienii au pornit
semnalizările/ lămpile obligatorii din tribord și
babord lămpile de pe catarg /au inundat coverta cu
spoturi de reflectoare : sunt aici /labagiilor! umbra
lui ahab singură abandonată ca regele lear /încă tre-
sărind spasmodic încă zgâlțâită de plâns /trăgând
disperată de balansine: vreau balena mea albă /vreau
balena mea albă lumina descrește ușor heblu”.

Utilizarea metatextuală, uneori cu rol explicativ,
alteori pur descriptiv, a mai multor convenții literare
canonizate, cum sunt sumarele epice ale fiecărui ciclu
de poeme sau zidul lui Sartre ca topos infernal, tră-
dează o supravoce în economia acestui poem al cărui
protagoniști doar aparent sunt Otto și Ahab. Această
supravoce aparține poetului aflat în căutarea unui lim-
baj care să poată cuprinde autenticul trăirii, care să
redea imediatul fără a se anula pe sine. Subordonat
mai degrabă metafizicului, discursul poetic reflectă
această încercare de captare a autenticității reprezen-
tării realului. Realul este, însă, jucat prin anumite
tipare simbolice ori culturale. Din „recuzită” merită
menționate metaforele animaliere (ghepardul, vulpea,
licorna, balena), dar și toposul acvatic ce potențează
memoria afectivă și explorarea abisurilor ființei..
„Locuiesc pe o insulă/ care se micșorează încet/ am
tot mai puține urme pe țărm/ am tot mai puține amin-
tiri…”, spune Ahab, deplângându-și viața ca „ficțiune

provizorie”, „o ficțiune/ mare cât o balenă albă/ în
capul unui sinucigaș de profesie”. 

În subtext, conștientizarea artificialității limbaju-
lui, pe de-o parte, și a denaturării contactului cu reali-
tatea imediată, este un prim pas în revitalizarea dis-
cursului liric. De la poetic la dramatic se face un pas
uriaș în reumanizarea acestuia. În definitiv, cele mai
bune părți ale acestui volum sunt acelea în care cele
trei personae se contopesc într-o singură voce, devin
trei din multiplele fețe ale aceluiași personaj, acest
Ahab din fiecare dintre noi, ce se află într-o continuă
căutare/ amintire de sine și validare a unei vieți/ poe-
tici incredibil de bogate psihologic și experiențial:
„odată am zburat/ odată am curs/ odată am ars// altă-
dată am tăcut altădată/ am lipsit din războaie/ altăda-
tă/ n-am înțeles umbra mea/ ce arată pe ziduri…//
acum/ sunt o bicicletă rămasă pe acoperiș/sunt o pipă
pierdută într-un lan de grâu/ sunt un acordeon adus
de maree/ pe nisipul unei plaje pustii// acum piciorul
de lemn/ bocăne solitar pe/ coverta balenierei// acum
sunt un semn ascuns/ în limbajul obișnuinței”.

Nu întâmplător, una dintre cele mai intime și preg-
nante poetici jucate în ultima parte a volumului este
aceea pe care autorul a descoperit-o în poezia lui
Frank O’Hara. Autorul își dorește, asumat, să atingă
scopul estetic instituit de poetul newyorkez – to be at
least as alive as the vulgar. Iată câteva versuri ce tind
spre acest deziderat: „propriile strigăte prin subtera-
ne/ pasaje zoioase – vulgarități – ești/ real omule ca
o linie de graffiti// nud fără metafore fără hiperbole/
fără costume în garderoba esteticii/ acolo unde ești
cel mai natural —/ pe budă, când te piși la marginea
șoselei,/ când te fuți în mașină. atunci — chiar și așa//
ești poemul absolut romanul continuu/ trandafirul
centrul tuturor simetriilor/ sonata compunându-se
singură la/ pianul hodorogit dintr-un hipermarket”.

Asemeni lui Frank O’Hara, Ioan Potolea nu
reușește întotdeauna să creeze poezii care să transmită
fluxul viu al experienței, însă lucrează asiduu la dizol-
varea antagonismul dintre materie și semn prin teatra-
litate, și nu mai puțin prin crearea unor texte în con-
formitate cu personalitatea sa exuberantă, ceea ce mă
duce cu gândul la câteva versuri din poetul american:
„Now I am quietly waiting for/ the catastrophe of my
personality/ to seem beautiful again,/ and interesting,
and mode” („Mayakovsky”).



A făcut valuri, la începutul anului, intervenția
publică a Cătălinei Stanislav, nominalizată la
secțiunea Opus Primus a Festivalului Național
„Mihai Eminescu” de la Botoșani. Organizatorii s-au
sesizat (din oficiu?) și au eliminat înregistrarea res-
pectivă de pe Internet, pudibonzii de serviciu s-au
simțit lezați în dignitatea lor și au înfierat, cu mânie
(proletară?), „vulgaritatea” poemului citit, iar duduca
de la Vaslui și-a dat ochii peste cap, amenințând pe
FB că nu mai citește gazeta și că reziliază abonamen-
tul pe care oricum nu-l avea. Gazdele au întors-o ca
la Ploiești, juriul a rămas pe poziții, iar diverși
comentatori de pripas s-au poziționat pro și contra,
invocând (pseudo)argumente, estetice și extraesteti-
ce: că-i cenzură, că degeaba s-a murit în 89, că e
scandalos, că e rușinos... Și dă-i, și luptă, neicușorule,
vreo trei-patru zile, după care totul a intrat în malaxo-
rul bunei și blândei uitări... 

Privit retrospectiv, cu suficientă distanță critică,
episodul respectiv se dovedește o benignă & eficientă
strategie de marketing (cultural), prin care Cătălina
Stanislav a reușit performanța de a deturna atenția de
la câștigătoarele celor două premii (Marta Petreu și
Ileana Negrea, despre care aproape că nu s-a mai vor-
bit), luându-le fața frumușel prin alegerea unui text
de altminteri caracteristic pentru poezia contempora-
nă. Ceea ce nu e deloc puțin lucru, fiindcă mutarea i-
a adus o notorietate (ne)sperată și epuizarea rapidă a
primului tiraj, obiectiv greu de atins pe o piață de
carte leșinată cum este cea de la noi. Mai ales când e
vorba despre un debut poetic, sub titlul Nu mă între-
rupe, apărut în colecția OHMYGODPOETRY, în
2021.

Citit la rece, fără parti-pris-uri, volumul se
dovedește specific sensibilității ulcerate a mileniali-
lor, dezvoltând câteva teme și obsesii recurente:
inadaptarea, căutarea, revolta, dezabuzarea etc. Le
întâlnim din plin în textele Cătălinei Stanislav, care
nu ezită să răzuiască stratul de ipocrizie ce ne acoperă

existența. E o poezie tributară douămiismului,
din care se hrănește din plin, adăugându-i o
componentă militantă bine strunită. Un poem
precum întrebări pe care mi le pun băieții când
ieșim în oraș sintetizează specificul acestui
lirism tăios, ancorat în experiențe autobiografi-
ce: „Ce crezi despre diviziunea biologică a
sexelor, gen tu nu crezi că bărbații sunt în mod
natural mai puternici decât femeile? Îți plac
board game-urile? Dar cum adică studii de
gen? Ce crezi despre tipele care nu se rad?
Deci e un inel care te protejează de sarcină? Eu
de fapt prefer să nu folosească femeile contra-
ceptive, e mai natural. (Asta nu e neapărat întrebare,
dar urmează: Nu e și nesănătos?) Vrei să luăm LSD
în pădure? Ce muzică asculți? Te-ai gândit vreodată
la mine când te-ai masturbat? Cred că mi-aș da,
totuși, seama dacă aș avea ceva boală, nu? Ok, păi și
cât de radicală ești? De ce-ți faci cozile alea la ochi?
Dacă plătesc eu berea o să crezi că-s misogin? Ce
zodie ești? Eu fac sex mai agresiv, cum aș putea să
fac asta cu o tipă care studiază ce studiezi tu? Care e
cea mai tare vacanță a ta?”

Poezia Cătălinei Stanislav ascunde nu doar revol-
tă, ci și amărăciune. E o poezie a așteptărilor înșelate,
a amăgirilor și dezamăgirilor percepute fără emfază,
sub semnul unei fatalități difuze & surprinzătoare:
„uneori mă gândesc că mi-am imaginat atât de mult
cum/ să te iubesc pe tine/ mi-am făcut și temele, am
exersat/ încât mi-am imaginat toată iubirea la fel ca/
gustul băiatului din tabără/ roz, crud și cu aftertaste
dulceag/ ceva ce vrei să tot guști/ cu toate că nu-ți
chiar place/ mă întreb dacă toată viața e așa/ semi
cumva...”. O poezie în care se simt presiunea socială
și teama de a nu dezamăgi, așa cum mărturisește într-
un text intitulat Condimente: „Presiunea pe care o
simt când trebuie să condimentez/ mâncarea/ e
cumva similară cu presiunea pe care o simt/ când tre-
buie să nu fiu cum sunt de obicei...” Într-o societate
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procustiană, cum e cea de astăzi, conștientizarea
diferenței devine apăsătoare: „...și o să știe că/ nu
doar că am trei geluri de duș pentru trei părți/ diferite
ale corpului/ toate același brand/ am și unul special
pentru când călătoresc/ și cumva ăsta mi se pare cel
mai înfricoșător lucru/ la mine”.

Cartea e construită pe linia foarte subțire, adesea
insesizabilă, între lumea virtuală și lumea reală. O
lumea în care am ajuns să recurgem la avataruri și
conturi false, la programe și aplicații care ne organi-
zează viețile. În fond, sunt niște surogate care vor-
besc despre teribila noastră singurătate: „E amuzant
cum am salvat okcupidul la sfârșitul listei/ de
aplicații, să n-o vadă nimeni/ Doar că uneori apare la
siri suggestions/ Și habar n-am cum să dezactivez
asta/ Mi se par ciudate aplicațiile de ales oameni/ Și
eu atât de patetică să cred că ne putem măsura/
Compatibilitatea/ În emoticoane cu capul în jos și
globuri mov de cristal/ care nu ne pot ghici viito-
rul...”. Interesant este că Stanislav își recunoaște vul-
nerabilitatea, fără ezitări, într-un exercițiu de autoe-
xorcizare împrumutat: „un băiat mi-a zis pe insta-
gram/ cât de satisfăcător e să mănânci portocale la
duș/ să-ți curgă sucul din gură/ și să-l curețe apa/ cam
așa aș vrea să-mi curețe apa sentimentul ăsta/ de zgo-
mot înăuntrul meu din ultima vreme...”. 

E și trăire, dar e și multă poză în ceea ce scrie,
inteligent, Cătălina Stanislav. Ea n-are inhibiții și
spune lucrurilor pe nume, într-un limbaj care le-ar
face pe fetele burgheze să turbeze și i-ar scandaliza
pe părinții lor onorabili. Iar dacă se găsesc și astăzi
unii care să se arate oripilați de asemenea versuri,
asta dovedește că n-au înțeles mai nimic din lirica
interbelică și din specificul avangardei. Nu e nimic
vulgar, ci, dimpotrivă, e o palmă dată pudibonderiei
în care băltim. Pentru a o combate, Stanislav instru-
mentalizează, ostentativ, locuri comune ale studiilor
de gen și ale feminismului, pe care le convertește în
imagini iconoclaste: „eu le studiez pe cele care ne-au
ajutat să ne câștigăm/ dreptul la vot, condus, la a ne
folosi vaginul pentru/ altceva/ în afară de făcut copii,
reproducere, uneori,/ candidoză/ și totuși cele mai
bune minți ale generației mele încă/ mă întreabă/
dacă femeile pot fi pompieri/ cele mai bune minți ale
generației mele sunt Gwyneth/ Paltrow, care nu știe
diferența dintre vulvă și vagin/ cele mai bune minți
ale generației mele sunt și eu,/ așteptând să termini o
bucată de pizza cu brânză/ unsuroasă/ ca să putem
merge la tine în cameră și să nu ne/ futem pentru că

ești prea beat/ și eu prea obosită/ și am purtat salopeta
mea preferată ca tu să mănânci/ pizza cu brânză unsu-
roasă/ și să nu mă fuți”.

Dincolo de expresia căutată, se profilează un acut
sentiment al neîmplinirii, o dezamăgire apăsătoare,
pe care aș considera-o definitorie pentru acest volum
de altminteri cuminte: „În viața reală oamenii cumpă-
ră bilete de avion/ cu ultimatumuri care nu se îndepli-
nesc/ și apoi suferă în spatele ecranelor în fiecare zi
câte/ puțin./ Dacă nu te trezești dimineața și îi vezi
fața și pur și/ și simplu nu mai poți de fericire numai
din cauza asta,/ atunci nici nu merită nimic, mi-a zis
un prieten/ când eram beți într-o dimineață în
București,/ în lumina roșie a unui hotel de lângă gară,
de unde/ am plecat mereu mai singură decât am
intrat.// Sunt bine.// Te-am căutat pe google de trei ori
deja/ simt că încep să înnebunesc/ mă gândesc cu
groază/ că dacă mor într-un accident de avion/ nici n-
o să avem alea trei minute să-ți zic/ cât de des visez
că ești în bucătăria mea de dimineață”.

Prin acest debut gălăgios-ostentativ, Cătălina
Stanislav se dovedește o poetă sensibilă, dar nu foarte
originală, o poetă care-și ascunde fragilitatea îndără-
tul unui limbaj voit contondent, menit să bruscheze
așteptările cititorului.
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În mai 1995, la mijlocul sau spre sfârşitul
lunii, a început a treia ediţie a Târgului de Carte
Bookfest, care avea loc în clădirea Teatrului
Naţional. O editură mi-a cerut să prezint un
volum tradus din Origen, ceea ce am şi făcut,
într-o sală unde nu erau decât şapte-opt persoa-
ne, între care domnul Mihai Şora.

Seara, editura a dat o masă de 12 tacâmuri în
grădina Casei Universitarilor, un adevărat parc
întins pe trei străzi din centrul Bucureştiului. L-
am regăsit acolo pe Mihai Şora, am făcut cunoş-
tinţă cu un profesor ieşean, bonom şi molcom,
figură tipică de moldovean, pentru ca apoi să-i
fiu prezentat lui Pavel Chihaia, septuagenar dis-
tins, înalt, suplu, cu un profil – obrazul smead,
tâmpla bine tunsă – de fină şi puternică persona-
litate... În 1970, pe când terminam liceul, mi-l
arătase un scriitor pe strada Academiei, lângă
Biserica Dintr-o Zi, prilej să aflu că era autorul
faimosului roman Blocada, o carte-mit, tipărită
în decembrie 1947 şi topită două luni mai târziu.
Blocada fusese reeditată în 1991, când am citit-
o într-o stare de tensiune spirituală, uimit de
prospeţimea şi de modernitatea ei.

Apărută iniţial în Ajunul Crăciunului din
1947, Blocada purta semnătura unui scriitor de
numai 25 de ani, pe deplin format, care îşi înce-
pea cariera ca un romancier francez sau ameri-
can. Cartea a fost retrasă din librării din motive
politice. Un ziarist inteligent a comparat recent
destinul acestui roman cu abdicarea Regelui
Mihai I.

Odată apărută Blocada, Pavel Chihaia deve-
nea o prezenţă literară zdrobitoare în raport cu
congenerii săi, parte dintre aceștia căutând un

modus vivendi cu epoca Terorii din anii 1948-
1953 și cu realismul socialist. Pavel Chihaia a
ales să tacă şi a făcut parte dintr-o organizaţie
militantă anticomunistă, care purta numele lui
Mihai Eminescu, având şansa de a nu fi arestat.
A continuat să scrie. Dovadă, romanul său de
sertar Hotarul de nisip, datând din anii 1952-
’53, care, întocmai ca Blocada, rezistă la reciti-
re, deşi a trecut o viaţă de om de la scrierea lui.
Tema, ajunsă obsesie, este fuga din ţara sovieti-
zată, recurentă într-o atroce şi strălucită nuvelă,
Fugă în paradis, care a împlinit, la rându-i, 60
de ani.

Titlurile pomenite nu reprezintă decât o parte
din biografia lui Pavel Chihaia, care a evitat să
revină în literatură chiar şi în epoca de liberali-
zare şi „dezgheţ” din anii ’60 ai secolului trecut.
A persistat în demnitatea refuzului şi după ce se
făcuse cunoscut ca istoric al culturii medievale
româneşti. În cele cinci volume masive ilustrând
acest domeniu, cititorul poate descoperi medita-
ţii despre Rugăciunea inimii sau despre un mare
trăitor isihast, stareţul Vasile de la Poiana
Mărului. Sub acest aspect al mărturisirii ortodo-
xe, Pavel Chihaia se cuvine aşezat lângă istoricii
Virgil Cândea şi Florin Constantiniu.

Înainte de agapa la care l-am cunoscut, Pavel
Chihaia publicase volumul Treptele nedesăvâr-
şirii, conţinând pagini de jurnal, note, reflecţii,
scrisori primite sau trimise în anii ’50 ai secolu-
lui trecut... Să nu ai bani de tramvai, nici lemne
de încălzit, să fii constrâns la practicarea unor
meserii precum caloriferist sau figurant teatral şi
să nu cedezi „acomodării” – iată expresia abne-
gaţiei şi a rectitudinii.
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La începutul anilor 2000 l-am întâlnit de mai
multe ori pe Pavel Chihaia în apartamentul din
blocul de pe strada Batiştei 1-3 al vărului său,
inginerul Nicolae Decu, unde trăgea şi Nicolae
Stroescu-Stânişoară când venea de la München.
Odată am petrecut două ore minunate, alături de
arhitectul Cristian Moisescu şi de Barbu
Cioculescu, sosit împreună cu soţia şi fiul.
Aşezat într-un fotoliu în încăperea de la etajul al
nouălea, cu deschidere peste centrul oraşului,
Pavel Chihaia, de acum octogenar, se simţea în
largul său: fără să caute lucrul acesta, el era, în
mod firesc, „moderatorul” discuţiei. Îmi plăcea
politeţea sa organică, manifestată şi de la distan-
ţă: trecut de 80 de ani, apoi de 85, ba chiar şi de
90, continua să corespondeze cu prietenii, trimi-
ţându-le de Paşti şi de Crăciun felicitări alese cu
gust şi cu grijă. L-am auzit spunând: „Dacă aş
mai avea 60 de ani, m-aş întoarce în ţară”, cu
tonul cu care alţii spun: „Dacă aş mai avea 20 de
ani...”.

Pavel Chihaia a imprimat un contur estetic
demnității refuzului. Preţuindu-i întreaga proză
şi îndeosebi Blocada, pe care am numit-o „o
carte cât o operă”, nu i-am ascuns admiraţia pen-
tru Petru Dumitriu, care-l considerase singurul
său emul. Mi-a spus că nu s-au întâlnit niciodată
în străinătate după anul 1978, când şi Pavel
Chihaia s-a exilat. Am mai reţinut că Petru
Dumitriu scria mult, fără poticneli şi fără să revi-
zuiască textul. Însă mi-a rămas cu precădere în
minte o mărturisire pe care autorul Cronicii de
familie i-a făcut-o lui Pavel Chihaia în timpul
unei plimbări prin Parcul Herăstrău, în 1945 sau
1946: „Sub regimul pe cale să se instaureze nu
vor exista decât două categorii de oameni: sclavi
şi stăpâni de sclavi. Iar eu nu vreau să fiu sclav”.
Şi n-a fost, însă preţul plătit a depăşit aşteptările.
Spre deosebire de el, Pavel Chihaia nu a fost nici
sclav, nici stăpân de sclavi, ci a rămas un om
liber.
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Citesc cu mare întârziere al doilea jurnal intim al lui
Matei Călinescu intitulat Spre România (2000-2002)
apărut în 2016 la Humanitas, în seria de autor. Primul,
pe care l-am comentat la momentul apariției, este Un
altfel de jurnal. Ieșirea din timp (1973-1981) și acoperă,
cum scria și Horia-Roman Patapievici – „perioada adop-
tării exilului și cea a adaptării la el. Matei care intră în
acest jurnal este diferit de Matei care iese [...] Cele două
identități, adaugă autorul jurnalului, sunt separate și de
spațiu, și de istorie, și de cronologie: prima este cea pe
care o ignoră americanii, a doua este cea pe care o igno-
ră românii. Iar între ele stă «neclintita limbă» a exilului,
care pentru Matei Călinescu a fost jupuire de viu”. Cele
două jurnale se situează, ca gen al literaturii subiective,
inclusiv stilistic, în linia  Amintirilor în dialog, scrise
împreună cu Ion Vianu.

Jurnalul Spre România, al cărui manuscris a fost pus
la dispoziția editorului de Adriana Călinescu, soția auto-
rului, este flancat, într-un gest plin de semnificații, de
Matei Călinescu însuși de o fotografie a sa, făcută în
timpul unui voiaj al soților Călinescu în Grecia cu pre-
cizarea: I. Atena Strada Bucureștiului. Mai 2000. De alt-
fel, însemnările din călătoria în patria lui Ulise se întind
pe nu mai puțin de o treime din jurnal: „În preziua ple-
cării din Atena, plimbându-ne prin oraș am ajuns din
nou, din întâmplare, pe strada Bucureștiului. Am rugat-
o pe Uca (Adriana) să-mi facă o fotografie în așa fel
încât să se vadă deasupra capului meu placa cu numele
străzii [...] Mică superstiție a unei întoarceri posibile sau
poate chiar o dorință nemărturisită?”. Poate și una și
cealaltă. Sunt și alte notații ale diaristului ce par să moti-
veze așezarea fotografiei pe prima filă din carnetele cu
însemnările care compun jurnalul. Iată una: „În ghidul
meu plin de platitudini și clișee dau peste o observație
interesantă: grecul nu crede nimic din ce spune și nu
spune nimic din ce crede. Observație adevărată și în
cazul românilor. Balcania e încă bizantină. O cultură –
în sensul larg antropologic – în care tot ce e individual
și tot ce e avuabil e banal și profund ca proverbele sau
banal și superficial ca «limba de lemn»”. Și încă:

„Suntem din România și până aici - «aux portes
de lʼOrient où tout est pris à la légère», cu vorba
lui Raymond Poincaré pe care Mateiu Caragiale
a făcut-o celebră. Sunt multe alte analogii struc-
turale între români și greci, între Atena modernă
și București, de unde sentimentul de familiaritate
și de déjà vu pe care-l am străbătând străzile pră-
foase ale acestui oraș din Balcania. Doar
vegetația – cu petele galbene ale lămâilor în ver-
dele frunzișurilor din parcuri – e mai frumoasă.
Și marea, marea...”. Da, însă, aș spune, ca unul
care am avut impresii similare în Grecia, că
„petele galbene” și marea fac ca analogia să sară,
așa-zicând, brusc din peisaj! Adjectivul avuabil
din însemnarea lui Matei Călinescu m-a dus cu
gândul la Cioran. În profilul pe care i-l creionează în
Exerciții de admirație lui Samuel Beckett parizianul
prin adopție descrie pe scurt lumea de unde vine: „Vin
dintr-un colț de Europă unde efuziunile, lipsa de
reținere, confesiunea, mărturisirea imediată, nepoftită,
impudică sunt de rigoare, unde toți știu totul despre toată
lumea, unde viața în comun se reduce la o spovedanie
publică, unde secretul este de neimaginat iar volubilita-
tea frizează delirul”. Și, aș adăuga, unde pălăvrăgeala
zgomotoasă devine nu o dată asurzitoare (a se vedea
comportamentul de tarabagii al moderatorilor și mai ales
al moderatoarelor TV) încât Matei Călinescu este nevoit
să scrie în șoaptă: „Eu scriu aceste pagini cum ai vorbi
în șoaptă. Aici, în România, fac eforturi să vorbesc
numai în șoaptă (o șoaptă a sensului). Tocmai pentru că
aici trebuie să te răstești, să te rățoiești pentru a fi ascul-
tat. În românește scriu în șoaptă”.

În Grecia, o mulțime de cópii după opere de artă,
unele celebre, alte felurite obiecte de decor cu aspect
îndoielnic sau pur și simplu false, ale căror sclipiri arti-
ficiale sunt menite să-l impresioneze și să-l atragă pe
homo turisticus, îi prilejuiesc cărturarului și estetului
rafinat considerații deosebit de interesante privind
kitsch-ul. El se întreabă: ce este în fond kitsch-ul și
încearcă să răspundă: „Este el altceva decât arta – sau
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chiar negația artei, cum cred unii puriști ai esteticului?
Sau linia care le separă e fluidă, incertă, cu tot felul de
meandre, cu întreruperi care permit întrepătrunderile?”
Conceptul și desigur fenomenul îi apar lui Matei
Călinescu mult mai complexe inclusiv din punct de
vedere psihologic, iar mai demult un eseu al său pe
această temă atrăsese atenția și aprecierile celor
preocupați de ea. În acel eseu esteticianul recunoștea
kitsch-ului „chiar în formele lui joase, vulgare, modeste,
accesibile, pentru că ieftine, o valoare pedagogică,
văzând în el trepte, e adevărat din ce în ce mai greu de
urcat, către arta adevărată, către aprecierea ei și, de ce
nu?, către creația ei”.

În jurnal sunt, așa cum era de așteptat, însemnări
care ne apropie de literatură, de arta literară, de lectură.
În noaptea zborului din America la Atena, dar și în
perioada șederii în Grecia, criticul are proaspăt în minte
romanul Ravelstein al lui Saul Bellow (Polirom 2001),
pe care tocmai îl citise înaintea plecării „în cheie mito-
logică, total idiosincratică”. Din capul locului, este
extrem de critic, inclusiv din perspectivă moral-psiholo-
gică: „Partea cea mai neplăcută e că romanul a fost folo-
sit ca instrument de răzbunare împotriva fostei soții
(românca Alexandra Ionescu-Tulcea – nota mea): ca să-
și realizeze scopul, Bellow a încălcat una din marile
reguli nescrise ale romancierului (mai ales când se
autoficționalizează): aceea de a de-simplifica, de a
merge totdeauna împotriva clișeului, a schemei previzi-
bile. Oricum, e ceva urât în răzbunarea unui bărbat care
a fost părăsit de o femeie. În măsura în care a vrut s-o
facă pe fosta nevastă să sufere, a reușit, dar literar nu”.
Dincolo de acest aspect care a grevat desigur asupra
ficțiunii, în opinia mea cartea fiind de fapt un semieșec
al autorului unor capodopere ca „Darul lui Humboldt”
sau „Iarna decanului”, deținător al Premiului Nobel pen-
tru literatură, frapantă și regretabilă e însăși cheia roma-
nului în care portretul personajului Radu Grielescu este
o copie tendențioasă, mistificată a lui Mircea Eliade,
savant renumit „venit din Est, de la Marea Neagră, din
Balcani” și considerat a fi fost membru al Gărzii de Fier
„organizația fascistă a regimului din România de dinain-
te de război”. Nu e locul aici să reiau ceea ce am scris
într-un comentariu publicat în „Adevărul literar și artis-
tic” la momentul apariției acestui ultim roman al lui Saul
Bellow în traducerea Antoanetei Ralian, căci mult mai
important mi se pare ceea ce spune în jurnalul său repu-
tatul critic și teoretician al lecturii Matei Călinescu:
„Discursul ficțional chiar așa se definește: un discurs
care minte fără a minți pentru că nu pretinde a spune
adevărul; un discurs care se spală pe mâini când se
întâlnește cumva cu adevărul,  afirmând sus și tare că e

vorba de o coincidență cu totul neintenționată. Desigur,
cititorul acut vede adevăratele intenții”, asta după ce
referitor la a acest roman de crepuscul criticul observă:
„e aici un proces de intenții, poate justificat, poate nu,
dar poți să aduci în discuție realitatea istorică atunci
când ea este integrată în ficțiune?” Ar fi posibil un răs-
puns la această întrebare: poți, dar cu ce risc! În cazul de
față, cu riscul ratării. Din păcate, s-au găsit și „cititori
acuți” care au negat totuși că Ravelstein e un roman cu
cheie și chiar au susținut că Grielescu trebuie luat ca un
simplu personaj, unul fictiv. Or, cu tușe îngroșate până
la limita caricaturalului, portretul acestuia, o cópie după
natură, dar una mai degrabă falsă, este totuși un
exercițiu – așa cum apreciază corect Sorin Antohi în
postfața cărții – „de diabolizare a lui Mircea Eliade”
care „e acuzat direct de crimă, fiind transformat din
ideolog în călău”, încât „Rezumatul portretului lui
Eliade, chiar într-un mod condițional-dubitativ, este
Eliade – torționar și asasin”.

La un moment dat, în jurnal, Matei Călinescu spune
că pentru el lectura „rămâne experiența personală cea
mai labirintică”, ceea ce îmi dă ocazia să rememorez pe
scurt o dezbatere prilejuită de apariția volumului său A
citi, a reciti. Către o practică a (re)lecturii publicat la
Polirom, moderată de Al. Călinescu, ce a avut loc la
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”.
Versiunea românească a cărții apărea la noi după zece
ani de la cea în limba engleză editată în America. Am
participat atunci la o discuție de înalt nivel, incitantă, ce
a stat sub semnul paradoxului și al oximoromului, parcă
pentru a-i face pe plac altui Călinescu – unicul – care ne
privea pe toți, scriitori, jurnaliști, profesori, studenți,
îngăduitor și protector din ramele portretului așezat pe
un perete al sălii cu căldura ei austeră. O atmosferă cum
nu se poate mai prielnică pentru ca autorul cărții aminti-
te să mărturisească: „Gândirea paradoxală este un stil de
gândire pentru care am o preferință deosebită”.
Regăsesc acum această idee exprimată chiar dacă nu cu
aceleași cuvinte și în jurnalul său intim „Spre România”.

În opinia lui Matei Călinescu, odată cu intrarea în
cotidian a computerului a apărut şi termenul de postlec-
tură, ca unul ce ar caracteriza, şi el, o realitate a epocii
noastre: „Mie mi se pare că noi trăim într-o epocă a pos-
tlecturii, a postlivrescului, pentru că majoritatea oameni-
lor, a tinerilor mai ales, citesc pe computer, pe ecran şi
asta creează un nou tip de lectură. Mai fragmentară, însă
foarte intertextuală”. Este sau poate fi ea însă şi contex-
tuală ori intertextuală? Se pare că da, de vreme ce criti-
cul şi teoreticianul lecturii afirmă că  „în orice act de lec-
tură intră şi o activitate de recitire, fiindcă în momentul
în care citeşti îţi aminteşti alte texte din acelaşi gen lite-
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rar, dar îţi aminteşti şi de evenimente din viaţa ta  şi de
trăiri «prinse» în cartea pe care o citeşti. Orice lectură
este, după părerea mea, şi o lectură de sine” (subl. mea).
Apoi, în literatură, căci despre lectura ei vorbim, cel care
decide e totuşi cititorul, mai bine zis publicul cititor. Nu
un grup elitist, nu un critic, fie el şi genial, atât timp cât,
aşa cum scria francezul Daniel Pennac într-un binecu-
noscut eseu despre lectură, intitulat Comme un roman,
primul dintre drepturile fundamentale ale cititorului este
acela de a nu citi. Remarcabile în această ordine de idei
sunt disocierile lui Matei Călinescu privind mult discu-
tatul canon, un termen de care, în treacăt fie zis, manda-
rinii revizuirilor cu orice preţ au făcut la noi mult caz în
ultimele decenii, consolidând astfel un nou limbaj de
lemn al istoriei literare, după cel din „obsedantul dece-
niu”. De reținut ce spune învăţatul profesor, cu o presti-
gioasă carieră universitară în America, dar şi scriitorul
de proză, de o remarcabilă originalitate (a se vedea, a se
reciti romanul său Viaţa şi opiniile lui Zacharias
Lichter, care a cunoscut mai multe ediţii): „În discuţiile
despre canonul literar se afirmă că acesta ar fi impus de
o anumită orânduire. De fapt, canonul este format demo-
cratic de către cititor, de către publicul cititor. Dacă eu
am preferinţă pentru romanul poliţist, voi citi foarte
multe romane poliţiste şi-mi voi stabili o ierarhie şi voi
reţine romanele la care voi reveni. Ceea ce este recitibil
intră într-un canon care este unul  format democratic de
către diferitele categorii de cititori. Canonul literar al
clasicilor nu a fost impus de un anumit regim politic, ci
constituie rezultatul multiplelor lecturi care au confirmat
alegerile cititorilor. Sigur, canonul este în flux, apar noi
clasici, unii tind să fie neglijaţi, dar în linii mari are sta-
bilitate şi nu poate fi schimbat la decizia cuiva sau a unui
grup. La noi, de pildă, în anii ’50 au existat încercări de
schimbare a canonului (la fel ca în perioada postdecem-
bristă – nota mea), dar fără nici un efect. Vechiul canon
impus de cititor, în mod democratic – o democraţie invi-
zibilă, tăcută, fiindcă lectura este o activitate tăcută – a
rămas acelaşi. Şi în timpul stalinismului, marii clasici
erau citiţi. De exemplu, cei ce iubeau poezia îi citeau pe
Arghezi, Blaga, Barbu, Voiculescu, care puteau circula
şi clandestin”.

Din nefericire, în epoca postdecembristă, critici şi
publicişti de pe la noi, ăntre care și câțiva jalnici detrac-
tori, şi-au sincronizat suspect de repede campaniile revi-
zioniste cu cele ale demolatorilor  fabricilor (ba unii
oportunişti agitaţi cereau să fie dărâmată şi Casa
Poporului). Dar, cu toate opintelele lor, ridicole ca într-
o comedie bufă, canonul a rezistat. El nu poate fi demo-
lat precum un regim politic sau un combinat de creştere
a porcilor. Nici printr-o lovitură de stat şi nici măcar

printr-o revoluţie. Fiindcă nu numai opera scriitorului, ci
şi sufletul şi memoria cititorului sunt mai tari decât
bronzul.  Cât privește conceptul de (re)lectură, avansat
de Matei Călinescu, el înseamnă că poți citi o carte la
prima lectură sau „poţi să citeşti la prima lectură o carte
pe care o reciteşti”. Ideea recitirii de la început o întâl-
nim şi la Roland Barthes: „Dacă nu reciteşti de la înce-
put, citeşti de fapt aceeaşi carte, oricare ar fi ea şi oricât
de multe ai citi”.

E de prisos a mai spune că se poate specula copios
pe această temă şi paradoxurile se pot succeda în casca-
dă, într-un joc superior, într-un exerciţiu intelectual pro-
fitabil. În ce priveşte relectura (cu prefixul pus sau nu în
paranteză), ca de altfel şi alte aspecte de care se ocupă
teoreticienii lecturii, ideea că textul, ca şi cititorul, nu se
scaldă niciodată în aceeaşi apă este fundamentală. În
opinia lui Matei Călinescu: nu există decât relectură.
Deşi tot cel care pronunţă această propoziţie atrage lua-
rea aminte: „Nu putem face afirmaţii definitive şi eu
sunt de acord cu teoria dialogismului lui Bahtin conform
căreia dialogul e infinit şi în momentul în care un cititor
stabileşte un dialog cu un text potenţial lucrurile sunt
infinite. E un joc de întrebări şi răspunsuri, de replici, şi
nu există un moment final, adică nu se poate decide că
este aşa sau că nu este aşa. Din punctul de vedere didac-
tic, aceasta este o dificultate, dar dacă depăşeşti didacti-
cismul, pe care însă trebuie să-l traversezi, îţi dai seama
că nimic nu este sigur, că toate teoriile pot fi răsturnate”.
O frază a lui Vladimir Nabokov sună ca un aforism: „Nu
poţi citi o carte, o poţi doar reciti”. Matei Călinescu a
aşezat-o ca motto al cărţii lansate la Iaşi. De reţinut şi o
confesiune a lui Georges Perec: „… nu citesc mult, însă
n-am încetat să-i recitesc mereu pe Flaubert şi Jules
Verne, pe Roussel şi Kafka, pe Leiris şi Queneau; îi reci-
tesc şi resimt de fiecare dată aceeaşi plăcere, fie că
reparcurg douăzeci de pagini, trei capitole, sau întreaga
carte; o plăcere a complexităţii, a complicităţii, sau mai
ales – şi în plus – a regăsirii legăturilor de rudenie”.
Până la urmă constatăm ceea ce era de aşteptat să con-
statăm – şi anume că practica însăşi a lecturii şi a relec-
turii devansează toate teoriile, inclusiv teoria recitirii
avizate, adică a selecţiei negative.

Închei cu o tulburătoare confesiune a lui Matei
Călinescu: „M-am reapropiat de România, de literatura
română. Lingvistic s-ar putea spune că m-am repatriat”.
Iar aceasta, a mărturisit el, şi graţie unei relecturi: cea a
Crailor de Curtea-Veche de Mateiu Caragiale.  O rea-
propiere și o nouă lectură a acestei „capodopere singu-
lare”, cum o consideră, materializate într-un admirabil
eseu: Mateiu I. Caragiale: recitiri.
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Dacă, în România, literatura de sertar nu s-a ridi-
cat nici pe departe la nivelul așteptărilor, fiind și
puțină, și nu într-atît de valoroasă ori de „subversivă”,
încît să fi contribuit la prăbușirea regimului totalitar,
în Rusia ea a reprezentat un adevărat fenomen, încă
insuficient studiat, ce a dezvăluit lumii tragedia, întin-
să pe mai bine de cinci decenii, a popoarelor trăitoare
în țara sovietelor, precum și atrocitățile săvîrșite de un
regim care s-a crezut stăpînul deplin și nepieritor al
vieții și minților a milioane și milioane de oameni.
Moștenirea literară consacrată demascării ororilor sta-
liniste e impresionantă în această țară și, an de an,
continuă să apară noi texte ce n-au putut vedea, la vre-
mea conceperii lor, lumina tiparului, la fel cum, în
arhivele emigranților ruși din secolul XX, răspîndite
pe patru continente, se păstrează încă destule valori
ce-și așteaptă rîndul spre a fi valorificate. 

O surpriză din întinsa listă a demascatorilor terorii
staliniste o reprezintă scriitorul, omul de presă și sce-
naristul Iulian Semionovici Semionov (1931-1993),
cunoscut în Rusia, dar și pe teren românesc, îndeosebi
prin romanele sale politice, de aventuri și detectiviste.
De o mare popularitate s-au bucurat Maiorul Vifor
(1967)1 și, îndeosebi, Valiza cu amprente.
Șaptesprezece clipe ale unei primăveri (1969), ulti-
mul titlu stînd la baza unui serial celebru2, în timpul
difuzării căruia străzile orașelor din URSS deveneau
pustii, iar rata infracțiunilor scădea semnificativ.
Semionov a semnat scenariul a peste 25 de filme și
seriale (Petrovka, 38 – 1980; Agenția TASS transmi-
te... – 1984; Față în față – 1984 ș.a.), a jucat în peli-
culele Zile de lucru și de sărbătoare (1961, r.
Vladimir Shredel), Solaris (1972, r. Andrei
Tarkovski), este întemeietorul și redactorul șef al
revistei „Detektiv i politika”/ „Romanul detectivist și
politica”, a publicat nuvele, povestiri și romane. 

Începînd cu anii 1960, Iulian Semionov va scrie o
serie de povestiri cu valențe autobiografice, „antista-

liniste” (În exercițiul funcțiunii; Vara lui ’37; Toamna
lui ’52, Acea noapte din Iaroslavl’ etc.), ce ni-l dezvă-
luie pe autor drept martor al unor evenimente cumpli-
te din trecutul poporului său – perioada Marii Epurări
(a Marii Terori), în urma căreia au fost eliminați lideri
de partid, ofițeri ai armatei, foști revoluționari, țărani
„chiaburi”, intelectuali3, fiind vorba de sute de mii de
persoane, care au sfîrșit prin împușcare, în lagărele de
muncă silnică, în urma bătăilor, torturii și foamei în
închisori. În exercițiul funcțiunii a fost publicată în
revista „Iunost” în 1962, celelalte povestiri au putut să
apară abia după căderea regimului comunist, fiind
tipărite în revista „Nedelea”/„Săptămîna” (№
11/1988)4, precum și în ultima versiune a cărții lui
Semionov, Romane nescrise5.

Activitatea lui scriitoricească și regizorală se
curmă brusc în 1990, cînd Iulian Semionov suferă un
puternic atac cerebral, care-l va țintui vreme de trei
ani la pat și-i va cauza moartea.

5
Iulian SEMIONOV

VARA LUI ’37
Atunci, pe Spaso-Nalivkovski, rămăseserăm trei:

Vitiok, Tal’ka și cu mine. (Mai înainte, cu noi era
întotdeauna Iurka Blum, dar, după ce l-au ridicat pe
tatăl său, el s-a mutat undeva pe Șoseaua Mojaisk.)
Diminețile, ne adunam lîngă scara șase, citeam silabi-
sind „Pionerka”6, jucam șotron sau stîlpul7, apoi mer-
geam pe la toate etajele, să vedem apartamentele sigi-
late. În fiecare noapte, în blocul nostru se sigilau cîte-
va apartamente. Uneori, se sigila cu ceară roșie și
atunci plecam cu mîna goală, dar dacă nu le ajungea
ceara roșie, sigilau cu ceară obișnuită sau cu plastili-
nă; noi o rădeam cu grijă, lipeam din ea soldăței, îi
puneam în băltoace și deveneau exact ca soldățeii de
plumb.
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– Se zice că ieri a fost arestat mareșalul Budionîi8,
am spus eu, pentru că la casa lui de vacanță locuia o
balerină japoneză.

– De unde știi? – întrebă supărat Tal’ka; nu-i plă-
cea cînd altcineva dintre noi anunța primul noutățile
cele mai importante.

– Oamenii vorbesc, am răspuns eu în doi peri,
pentru că mama îmi interzisese cu strictețe să poves-
tesc ceea ce auzeam acasă. „Ești deja băiat mare, spu-
sese ea, trebuie să înțelegi că acum e bine să taci”.
„De ce?” – am întrebat. Iar ea a început să-mi vor-
bească despre dușmanii poporului, care în prezent, din
pricina succeselor noastre, înconjură patria din toate
părțile, – ca și cum n-aș fi citit toate astea în
„Pionerka”. În genere, părinții deveniseră cam ciudați
de cînd începuse tata să mă ia cu el ziua. Înainte, pleca
la redacția lui cu automobilul. Acolo, avea două secre-
tare frumoase, care mă lăsau să bat la mașină. Una,
tanti Roza, era a naibii de bună și noaptea visam că va
deveni mama mea. Totdeauna visasem la o mamă fru-
moasă, dar și pe a mea o iubeam. Înainte, îl vedeam
rar pe tata, iar acum mergeam cu el pe străzi, iar el
lipea afișe de teatru. Iar odată, mi-a fost grozav de
frică. În ultimul timp, auzeam mereu cum îi spunea
noaptea încetișor mamei:

– L-au luat pe Krasnoșciokov, iar pe Kurocikin l-
au pus la zid.

La început, nu știam ce înseamnă „a pune la zid”.
Cînd noi, băieții, jucam stîlpul, și noi îl puneam la zid
pe cel care pierdea, ca să-l ochim mai ușor cu mingea
de tenis. Însă, cînd tata a spus despre nenea Sașa că și
pe el „l-au pus la zid”, mama a gemut și a întrebat
încet: 

– Oare și pe Sașa l-au împușcat?
Deci, „a împușca” și „a pune la zid” înseamnă

același lucru, am priceput eu. Așadar, duminică ne-am
dus cu tata în Parcul culturii. Iar în vagonul metroului
se afla un bețiv, cu pantaloni de schi, cu bentițe maro,
pe care le călca mereu cu tocurile. Cînd am coborît
din metrou în stația Cominternului, bețivul l-a lovit pe
tata peste cap. Tata a început să strige:

– Încetați cu huliganismele! Chem miliția!
S-a adunat lumea. A venit un milițian și i s-a adre-

sat tatei:
– Cetățene, nu încurcați circulația, treceți lîngă

zid!
Am prins să urlu de groază, crezînd că tata va fi

împușcat. Am încercat să-l trag de mînă, în sus, spre
stradă, unde era soare și vîjîiau mașinile, nu semiîntu-

nericul acesta înfricoșător de faianță. Degetele tatei
deveniseră sloi și am observat că, atunci cînd
milițianul i-a cerut buletinul, un genunchi începuse
să-i tremure. Pe stradă, tata m-a luat în brațe și m-a
strîns la piept ca pe un țînc. Eu l-am apucat pe după
gît, iar gîtul îi zvîcnea și mie mi s-a făcut rușine, m-
am temut că toți vor observa că el tremură.

... Vitek a desenat pe asfalt un șotron nou, cu un
„foc” mare și s-a pornit să sară primul. Sărea grozav
și „în pătrat”, și „șerpuit”, și „peste o clasă”, și
„orbește”. Juca mai bine ca toți șotronul și nu rata
mingea dacă ochea pe cel care pierduse. Era unicul
dintre noi care nu necăjea fetele și nu ascundea faptul
că este îndrăgostit de Alka Blat. În genere, Alka arăta
mai în vîrstă, ca un om serios, și știa adevărul despre
viața de familie. Cînd i-am spus că cei ce ne conduc
nu au cuculeț, a rîs cu lacrimi.

– Uite ce-i, ne-a șoptit ea, apropiindu-se. – Dar
dați-vă cuvîntul vostru de pionieri că nu spuneți la
nimeni.

Ne-am dat cuvîntul de pionieri.
– Am aflat, ne-a declarat ea, de unde apar copiii.

Se nasc.
– Asta se înțelege, a zis Vitiok. – Dar cum?
– Foarte simplu, a răspuns Alka Blat. – Pentru asta

trebuie să te îmbrățișezi strîns-strîns unul cu altul și să
te săruți.

Eu și Tal’ka am prins a rîde disprețuitor, iar Vitiok
s-a apropiat de Alka și i-a spus:

– Vreau ca tu să-mi naști un copil!
– Mă rog, poftim, a răspuns Alka Blat.
Vit’ka a îmbrățișat-o și a sărutat-o. Eu și Tal’ka

am rămas cutremurați. Apoi Tal’ka a tușit în pumn, a
răsfoit „Pionerka” și a zis:

– Și eu vreau un copil.
Alka s-a uitat întrebător la Vit’ka. Acesta sărea

concentrat șotronul și nu se uita la nimeni.
– El mi-e prieten, a rostit convingător Tal’ka, îmi

dă voie. 
– Bine, haideți, a oftat Vitiok, dar mai iute.
Însă doar ce-a îmbrățișat-o Talik al nostru pe Alla

Blat și se chitea cum s-o sărute, că Vitiok a și aruncat
cu piatra pe care o fugărea la șotron direct în piciorul
lui Tal’ka. Tal’ka a început să urle, căci piatra l-a
nimerit în oușor, iar oușorul curentează, vezi negru
înaintea ochilor de durere. Tal’ka țopăia într-un picior
și plîngea. Alka rîdea și, punîndu-și mîinile în șolduri,
vorbea ca bunica ei:

– Ce fel de bărbat mai ești și tu, dacă plîngi? Nu,
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doar noi, femeile, putem răbda durerea!
... Seara, după ce mama m-a hrănit cu ceai și

dulceață de zmeură, am adormit pe dată. Dar m-am
trezit, fiindcă în apartamentul nostru lătra un cîine. La
început, m-am mirat, pentru că noi nu aveam cîine, cu
toate că mă rugasem mult de părinți. Visam să-l dre-
sez și să-l trimit la graniță, tovarășului Karațupa9.
Apoi însă, în pauzele dintre lătraturi, am auzit vocea
grăbită a mamei. Imediat ce ea tăcea, începea să latre
cîinele. Am crezut că părinții îmi făcuseră un cadou și
mi-au adus noaptea un ciobănesc german. M-am scu-
lat din pat, mi-am pus în picioare papucii frumoși de
blană, pe care îi adusese din străinătate Nikolai
Ivanovici, și m-am apropiat încetișor de baie, unde
lătra cîinele, iar mama rostea încet:

– Hai, nu trebuie, nu trebuie, liniștește-te... Nu tre-
buie, te rog, nu trebuie...

Am deschis puțin ușa și am văzut prin crăpătură,
că tata stătea pe un taburet și lătra, ținîndu-se de cap
cu degetele-i lungi și osoase, iar mama îi mîngîia cu o
mînă fața, iar cu cealaltă strîngea la piept revolverul
acestuia, care întotdeauna stătea încuiat la el în birou.

M-am întors în cameră, lăsînd ușa întredeschisă, și
m-am făcut ghem sub plapumă, ca să nu tremur. Pe
urmă, am văzut cum mama s-a dus la ușa de la intrare
și a ascultat îndelung, cu urechea lipită de gaura cheii.
A deschis cu atenție ușa, a ieșit în casa scării și a bătut
la apartamentul de vizavi. Acolo stă tatăl lui Vit’ka,
nenea Vasea, prietenul tatei. Am auzit cum au deschis
ușa și, imediat, a încetat să-mi mai fie atît de frică. Am
auzit cum mama îi șoptea ceva lui nenea Vasea, dar el
a întrerupt-o și a spus cu voce tare:

– Lasă-mă în pace cu rugămințile astea provoca-
toare! Nu primesc la mine nici un pistol! Iar dacă băr-
batul tău s-a încurcat cu dușmanii poporului și vrea
să-i spună adio vieții, nu-i sta în cale!

Și a trîntit ușa.
Mama s-a întors în cameră și a început să plîngă.

A ieșit atunci tata din baie și a început s-o mîngîie pe
cap. Mama plîngea foarte încet, tînguitor.

Făcînd un semn spre mine, tata a zis:
– Dacă nu era el, știam ce am de făcut.
– Mai încet, șopti mama, te rog mai încet...
– Mi-e milă de băiețel, repetă tata. Altfel, aș ști ce

am de făcut.
– Mai încet, îl rugă din nou mama, chiar nu poți să

vorbești în șoaptă?
– Aș face ce trebuie făcut! – începu el brusc să

țipe. – Eu aș face!
– Ce spui?! – gemu mama. – Vrei să nenorocești

copilul?
– Nu dorm, am spus eu cu glas somnoros. – M-am

trezit acum, mămico.
Mama alergă la mine; obrajii îi erau uzi, iar buzele

uscate și umflate.
– Dar ce înseamnă „să-i spui adio vieții”? – am

întrebat cu băgare de seamă. Ea se cutremură toată,
apoi începu să mă legene. Tata se ridică și zîmbi rău-
tăcios: 

– Haos, și în haosul acesta încă un haos.
Răsună un ciocănit în ușă. Mama încremeni și am

simțit că fața începe să i se răcească. În vreme ce tata
a izbucnit în rîs – într-un rîs vesel, așa cum rîdea el
înainte, cînd în blocul nostru încă nu se sigilau apar-
tamentele.

– Cine-i? – întrebă el tare.
– Eu, la fel de tare răspunde de după ușă nenea

Fedea, tatăl lui Tal’ka, un cekist10, comisar al
securității statului.

Tata deschise ușa. Nenea Fedea intră în aparta-
ment. Era îmbrăcat în uniforma completă, cu trese de
aur pe mîneca tunicii.

– Prezintă mai întîi mandatul, spuse tata.
– Prostule, îi răspunse nenea Fedea. – Cum de nu

ți-e rușine, Semion... Dă-mi mie arma, Galea.
Mama îi dădu revolverul și el îl puse în buzunar.
– Tu mai bine ai pleca acum, îi zise el tatei. –

Undeva la țară, într-o colibă, să cosești fînul.
Făcu, nu știu de ce, un „hm!”, îl scutură de umăr

pe tata și ieși.
... Dimineața, Vitiok mi-a spus:
– Tata mi-a poruncit să nu mă mai joc cu tine.
– De ce? – m-am mirat eu
– Pentru că ești fiul unui complice de dușman al

poporului.
– Prostule, am zis eu. – Tatăl meu lucrează ca

locțiitor al lui Charles Chaplin.
(Era adevărat; chiar tata mi-a spus asta, cînd

lipeam afișe, iar eu îl tot sîcîiam cu întrebarea: „Ce
ești tu acum, tăticule?” În curtea noastră, noi toți,
preșcolari și octombriști11, acordam mare importanță
posturilor pe care le ocupau părinții noștri. Era impor-
tant, pentru că decidea ce funcție vei primi tu însuți în
jocul de-a războiul. Așa că tata mi-a spus despre
Charles Chaplin.)

Vitiok a pufnit într-un rîs disprețuitor:
– Să nu spui niciodată neadevăruri. Chaplin a fost

demult pus la zid.
– El este artist, am ripostat eu.
– Ei și ce? Artiștii sînt și ei puși la zid. Toți pot fi
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puși la zid.
A apărut Alka Blat cu nasul roșu de plîns.
– Ce s-a întîmplat? – a întrebat Vitiok.
– Tal’ka m-a pîrît că o să vă nasc copii.
– Da? – a întrebat Vitiok, fără să se uite la noi.
– Ba nu, a răspuns Tal’ka. – Eu n-am pîrît defel.

Pur și simplu am spus că vom avea în curînd un copil.
– Cui? – a întrebat Vitiok.
– Bunicii.
Vitiok l-a pocnit scurt pe Tal’ka în piept, după care

i-a tras un șut în fund.
Pleacă de-aici, a spus el. – Nu mai joc șotron cu

tine.
Și am început să jucăm șotron în trei, iar Tal’ka

stătea lîngă intrarea principală pe bancă, se smiorcăia,
dar nu zicea nimic, pentru că se temea de Vitka.

La scara șase, a noastră, s-a oprit o mașină verde,
o „Emocika”12 și din mașină au coborît trei bărbați cu
chipiuri cu cozoroace lungi. Șoferul n-a oprit motorul,
pe țeava de eșapament ieșeau rotocoale de fum albă-
strui, soarele se răsfrîngea în capota lucioasă și în
barele de protecție nichelate, în capacele orbitoare, pe
care stătea inscripționat cu roșu „Uzinele Molotov”.

Cei trei cu chipiuri intrară în scara noastră. Noi ne-
am mirat: unde merg atît de devreme? Tatăl lui Tal’ka
e cekist, nenea Fedea pleacă la douăsprezece și după
el vine mașina cu numărul MA 12-41. La etajul șase,
nu locuiește nimeni, pentru că toți au fost luați, la eta-
jul cinci, stă un trompetist dintr-o orchestră militară,
dar despre el se spune că e „rudă” și, pe urmă, are
tuberculoză, iar de cîntat la trompetă cîntă doar noap-
tea. La etajul patru, locuim eu și Vitka, la etajul trei,
toți au fost luați, la doi e apartamentul lui Tal’ka, iar
la primul s-a instalat administratorul, după ce au fost
ridicați Winter și soția, care s-au dovedit spioni japo-
nezi. Ei ne aruncau totdeauna pe geam bomboane,
cînd jucam șotron ori de-a războiul. După ce la ei a
venit Nadejda Konstantinovna Krupskaia13, în semn
de mare respect, noi am început să le spunem
Winterilor „Guten abend”. Însă n-am spus de prea
multe ori „Guten abend”, pentru că au fost repede
arestați. Dimineața, după ce locuința lor a fost sigila-
tă, Tal’ka a zis:

– Iar eu am avut colici.
– Ei și ce? – a întrebat Vitiok.
–Nu-i nimic, a oftat Tal’ka. – Dacă nu pricepi, mai

gîndește-te.
Am stat să ne gîndim, dar n-am priceput nimic.
– Bomboanele cui le-am mîncat? – ne-a ajutat, în

sfîrșit, Tal’ka.

– Ale Winterilor, am răspuns noi.
– Ale dușmanilor, ne-a corectat Tal’ka. – Ale

dușmanilor, bomboane troțkisto-buharinești.
– Prostii, a ripostat Vitiok, după o clipă de gîndire;

scria pe ele în sovietică.
– Camuflaj, zîmbi trist Tal’ka. – Credeți, nu

credeți, dar bomboanele erau clar otrăvite de
blestemații de Winteri.

Cei trei cu chipiuri ieșiră de la scara noastră
împreună cu tatăl și cu mama lui Vit’ka.

– Viten’ka! – începu să strige nenea Vasea. –
Fiule!

– Fiule! – îl strigă și maică-sa. – Fiule, vino să te
sărut! Viten’ka, vino să te sărut!

– A rămas băiatul singur! – strigă Tatăl lui Vit’ka,
atunci cînd fu băgat în mașină. – Băiatul a rămas com-
plet singur! Înțelegeți, tovarăși, băiatul a rămas sin-
gur!

Șoferul a accelerat, iar mașina a pornit ca vîntul.
Vitiok a rămas așa cum stătea, încremenit. Tal’ka mi-
a făcut semnificativ cu ochiul. La etajul unu, s-a des-
chis o fereastră și soția administratorului s-a uitat
atent la noi. Apoi, s-a deschis și fereastra noastră și
mama mi-a strigat:

– Repejor, acasă!
– Acuși, am răspuns eu.
S-a deschis și fereastra de la locuința lui Tal’ka.
– Talea, acasă! – îi strigă bunica. – Iute!
– Alla! – bubui bunica Blat de la scara cinci. –

Acasă!
Și am plecat fiecare pe la casele noastre. Iar Vit’ka

a rămas nemișcat pe loc.
Apartamentul lor era sigilat cu ceară. Am scobit o

bucățică, să-mi fac pe urmă un soldățel. Ceara era
încă foarte caldă și moale14.

Toamna lui ʼ52
Ah, ce minunată a fost toamna aceea! Pădurile

erau tăcute, aurii, pustii. Deasupra cîmpiilor zumzăiau
albinele. În pîrîiașele cristaline și molcome, cerul răs-
turnat părea încremenit și solemn, ca utrenia. Era
sfîrșitul lui septembrie, dar părea că-i iunie: ierburile
verzi, apa caldă, nopțile luminoase.

– Doamne, rosti o bătrînă cu o basma albă, aflată
alături de mine, cîtă tihnă peste tot, nu?! Parcă n-ar
mai exista nici păcate.

Bătrîna aruncă o privire în jur: coada pentru trans-
miterea pachetelor la închisoarea de tranzit din
Iaroslavl’ se întindea dinspre Volga în sus, se întreru-
pea la drumul pavat, pe care era interzisă staționarea,
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pentru a se evita concentrarea excesivă lîngă închisoa-
re, și se îndesea mult pe trotuarul de lemn ce ducea la
o portiță verde, sub foișorul de pază.

La coadă stăteau bătrîne cu fețele arse de soare,
pămîntii; mîinile le erau de un maro închis, venele
vinete păreau negre, iar unghiile, de atîta scormonit
pămîntul, le erau acoperite de protuberanțe: se aflau
aici femei tinere cu copii, cel mai adesea sugaci; la
soare, copiii plîngeau, însă ele nu se puteau retrage la
umbră, căci coada-i coadă, fie că e la poarta temniței,
fie că e la zahăr: ți-a trecut rîndul, cine ți-e de vină?

Și, printre sutele de femei, la coadă stăteau și doi
bărbați: un colonel în rezervă, fără picioare, Șveț, și
eu. Șveț se deplasa pe o mică platformă, de care erau
prinse niște rotițe cu rulmenți. Mai demult, el mergea
cu două proteze – cu eforturi uriașe –, dar totuși mer-
gea. De cînd însă fusese arestat fiul său, aspirant filo-
log, și, prin decizia OSO15, fusese condamnat la zece
ani, în baza articolului cincizeci și opt pentru partici-
pare la o organizație antisovietică, avînd drept scop
„slăbirea și subminarea ordinei de stat existente”,
colonelul fără picioare a dat în patima beției, și-a
aruncat protezele ingenioase și a început să se depla-
seze ca invalizii de rînd – pe cărucior.

Șveț stătea sub un mesteacăn, unicul loc cu
umbră; era ca un comandant la paradă – cu ordine și
medalii pe tunica albă de mătase, iar pe lîngă el, spre
poarta închisorii, se întindea coloana tăcută și
nesfîrșită.

... Sosind la Iaroslavl’, am căutat multă vreme
închisoarea și am găsit-o abia spre dimineață, pentru
că, la început, cînd încă mai mergeau autobuzele, mi-
a fost cumva jenă să-i întreb pe șoferi unde-i punctul
de tranzit: era sîmbătă, în autobuze tineri veseli, cu
cămăși albe, și fete frumoase; discutau încet, tandru,
despre ceva intim. Într-un cuvînt, la închisoare am
ajuns abia în zori. Dinspre Volga adia un miros dum-
nezeiesc, de pește proaspăt, catran și fum. Pe poarta
deschisă a închisorii ieșeau deținuții, cîte doi, cu vali-
joare și desagi. Coborau spre șlepuri, iar de ambele
părți ale închisorii, împinse de gardieni, străjuiau
femeile; toate cu basmale albe, semănînd cu niște
păsări, cu fețe maronii și mîini enorme, trudite.
Deținuții pășeau repede, încercînd să nu se uite la
femeile lor, dar acestea strigau și era imposibil să
înțelegi ce anume strigau, căci vocile lor se contopeau
într-una singură. Erau numele lor acolo – în vaierul
femeilor se amestecau laolaltă zeci de Nikolai, de
Ivan, de Piotr. Trecea torentul de arestați din rîndul

colhoznicilor și, de aceea, numele lor erau atît de
apropiate de glie, uimitoare și încărcate de suferință.

Cînd rîndul noastru a ajuns chiar la poartă, Șveț își
puse în mișcare căruciorul duruitor și, opintindu-se în
mîini, se săltă pe trotuar. Bătrîna aflată în fața noastră
îl întrebă:

– Dar tu pentru cine duci crucea, sărmane?
– Pentru Rusia, răspunse colonelul în rezervă,

pentru Rusia, bunico, mama ei... 
Ni s-a dat drumul înăuntru. Gardianul spuse:
– Iute, iute, cetățeni, nu stați în curte!
Am pornit pe fîșia asfaltată, de-a lungul sîrmei

ghimpate, care se întindea de partea interioară a gar-
dului, pe lîngă ferestrele astupate cu placaj, simțind în
spate privirile gardienilor cu automate în mîini, din
foișor.

Ne lăsau să intrăm în închisoare cîte zece. Acum
mergeam șapte bătrîne, o blondă frumoasă, într-un
sarafan încheiat cu nasturi, și eu cu Șveț.

În sala de primire, spre deosebire de butîrcile capi-
talei16, stăruia un miros greu de fenol și săpun de rufe.
Chiar vizavi de ușița de intrare, se afla o ferestruică,
iar la stînga, o ușă de fier, încuiată cu un lacăt uriaș.
Bătrînelele se puseră iute în rînd, împungîndu-se ușor
cu coatele ascuțite. Ferestruica se deschise. În pătratul
ei, luminat de un bec ce atîrna jos, am văzut două
mîini mari, odihnind pe listele mîzgîlite cu creion chi-
mic. Altceva nu se mai zărea în ghișeu: doar două
mîini și listele.

Bătrîna care era prima în rînd bolborosi iute în
ferestruică:

– Pachet pentru Surguciovi, Pavel Vasilievici,
Mihail Vasilievici și Fediunka.

– Surguciovi, repetă încet numele cel de la ghișeu.
– Da, Surguciovi.
– Ce articol?
– Cincizeci și opt, punctul zece și încă unul, răs-

punse repede bătrîna. – Au vorbit, tătucă, la beție au
vorbit.

Ferestruica se închise pocnind. Se lăsă tăcerea.
Doar o muscă bîzîia în jurul becului mic, care atîrna
din plafon de un șnur strîmb. M-am întors spre Șveț.
Era palid, iar acum, în semiîntuneric, se distingeau și
mai tare pe tîmplele gălbui zbîrciturile-i adînci,
bătrînești. Blonda cea frumoasă scoase o oglinjoară și,
umezindu-și buzele plinuțe cu vîrful ascuțit al limbii,
prinse să-și cerceteze fața, ba încruntînd din sprînce-
ne, ba, dimpotrivă, schițînd un zîmbet.

– Uitați-vă mai jos, i-am spus eu.
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– Femeia coborî oglinjoara, văzu o urmă vînătă de
mușcătură pe gît, o privi îngrijorată, își strînse buzele
și clătină din cap.

– Uite nemernicul, oftă ea trist, șarpe blestemat...
Ferestruica se deschise, răzbătu o voce surdă:
– Surguciovii-s trimiși cu convoiul.
– Ce spui, tătucă, se învioră bătrîna. Az’ noapte am

stat cînd a trecut convoiul. Nu erau Surguciovii acolo.
– Repet, plecați cu convoiul.
– Oh, tătucă, se porni să turuie repede-repede

bătrîna – eu doar le-am copt turte, oușoare le-am fiert,
direct de sub găină. Uite legăturica, tătucă, e mică,
primiți-o, rogu-vă, pentru ei, Fediunka al nostru-i mic,
slab de plămîie, aveți grijă, rogu-vă...

– Următorul, rosti glasul din ghișeu.
Frumoasa bălaie spuse gînditoare:
– Uite ce lepădătură, nu? Maică-sa să-l fi născut,

ori vreo noră?
Șvet începu să tușească, de parcă ar fi înghițit un

os de pește. Nimeni însă nu spunea nimic cu voce
tare: fiecare își aștepta rîndul, înțelegînd în adîncul
sufletului că va primi același refuz, cu toate acestea,
omul e un astfel de organism, care, în toate peripețiile
vieții, așteaptă. Dumnezeu știe ce, dar el așteaptă,
chiar dacă e convins că, în fond, n-are ce aștepta.

– Tătucă, zise bătrîna cu glas tremurat, ce să mă
fac? Eu nu mînc, n-am dinți, gingiile numa’ întind
aluatul, da nu dau nici un gust înăuntru...

Continuînd să spună ceva repede și fără noimă,
bătrîna scoase din sîn o bancnotă îngălbenită de trei-
zeci și, mototolind-o în palma asudată, o strecură prin
ferăstruică. Bancnota zbură de acolo pe jos și, în des-
chizătura pătrată, apăru fața unui flăcăiaș tinerel, în
uniformă de sublocotenent:

– Da’ ce faci, măicuță?! – strigă el jalnic. – Ți-ai
ieșit din minți?! Ia-ți banii și stai deoparte, pînă trec
alții.

Tînguindu-se amărîtă, bătrîna ascunse bancnota,
se depărtă spre geam și acolo prinse să clatine din cap
ca un cal chinuit de tăuni. Plîngea fără zgomot, fără
să-și șteargă lacrimile, smiorcăindu-și doar întruna
nasul înroșit.

– Următorul! – spuse sublocotenentul.
Colonelul Șveț aflat sub fierăstruică strigă de la

podea:
– Konstantin Ivanovici Șveț, născut în anul trei-

zeci și trei, condamnat OSO la zece ani!
Sublocotenentul rosti supărat:
– Ce-i cu scamatoriile astea? Arătați-vă!
– Nu po-ot!

– Dacă nu puteți, părăsiți încăperea!
– Mucosule! – țipă Șveț și-și miji ochii, aplecînd

tare, pe spate, capul transpirat.
– Cum?!
– Cum ai auzit. Țîncule!
Sublocotenentul lovi cu pumnii în liste și scoase

iute capul prin ferăstruică. Mă văzu și consideră, pro-
babil, că eu vorbisem așa cu el.

– Uită-te mai jos! – urlă violent colonelul. – La
mine uită-te!

Sublocotenentul privi nedumerit în jos, îl văzu pe
Șveț, pe platforma lui cu rotile, pentru o clipă fața îi
fu cuprinsă de tremur, apoi încremeni ca înghețată.

În sale de primire era liniște, iar în jurul becului
bîzîia asurzitor, ca un transformator, o muscă.
Sublocotenentul se retrase la locul lui, zicînd:

– Următorul!
– Șveț, Konstantin Ivanovici, născut în anul trei-

zeci și trei, condamnat OSO la zece ani!
– Plecat cu convoiul.
– Cînd?
– Ieri.
– Unde?
– La locul de execuție a pedepsei.
Șveț mă rugă:
– Ia ridică-mă.
L-am prins de subsuori și l-am ridicat la ghișeu.

Săltînd un genunchi, am sprijinit platforma pe el. Șveț
se agăță de ferestruica de lemn cu mîinile lui uriașe,
ca ale tuturor celor fără picioare, și rosti:

– Ia, locotenente, privește-mă în ochi.
– Dar care-i treaba? – se informă sublocotenentul.
– Nu-i nici o treabă. Privește-mă pur și simplu în

ochi. Uite așa. Numai să nu clipești, fiule. –Nu ți-e
rușine, nu? Cum de nu ți-e rușine, fiule?! – Și Șveț îmi
șopti: – Lasă-mă jos!

L-am lăsat jos. Șveț se depărtă spre bătrîna care
plîngea, ca și mai înainte, la geam, și începu să-și
sufle răsunător nasul într-o batistă mare de pînză.

– Următorul, se auzi încet de la ghișeu.
M-am apropiat și, trăgîndu-mi suflarea, am rostit:
– Aici la infirmerie se află tatăl meu.
– Numele?
– I-am spus numele.
Sublocotenentul mă privi cu niște ochi imenși, de

sfînt. Mă privi îndelung, aproape tot atît cît îl privise
pe el Șveț.

– Nu aveți voie să-l vedeți. N-aveți voie nici
pachet să-i transmiteți, îmi comunică el în sfîrșit.
Numai după sosirea la locul de executare a pedepsei...
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Mă privea în continuare cu ochii săi imenși, în
care se citea disperarea.

– Dar un bilet? – am întrebat. – Pur și simplu ca să
știe.

Sublocotenentul clătină tăcut din cap. Șveț strigă
din colțul lui:

– La ce naiba te înjosești în fața acestui înapoiat?!
După o lungă pauză, sublocotenentul dădu replica:
– Nu sînt înapoiat... Eu îmi fac slujba.
A pronunțat aceste cuvinte încet, încet de tot,

aproape șoptit. 
Am scos o hîrtiuță, am scris cu creionul: «Sînt

aici» și i-am întins-o sublocotenentului. Acesta s-a
uitat la bilet pe toate părțile, apoi a închis ghișeul. Am
auzit pași pe podeaua cimentuită. Undeva scîrțîi o ușă
de fier și se lăsă o tăcere neobișnuită. În cele zece
minute de cînd ne aflam în sala de primire fusese ori
prea mult zgomot, ori îngrozitor de liniște, de-ți țiuiau
urechile. Cum începea să vorbească cineva, cum
bubuia totul, se zguduia în jur, iar cînd era așteptat
răspunsul de la ghișeu, se instaura o liniște chinuitoa-
re, ca dinaintea morții, încît ți se înfundau urechile.

Așteptam răspunsul cu spatele rezemat de zidul
rece. Brusc, colosul tăcut al temniței fu spintecat de
un vaier înalt, sfîșietor. Nimeni încă nu pricepea clar
nimic, dar pe mine m-a țintuit de pervazul ghișeului.
M-am simțit mărunt, mîinile mi s-au făcut sloi și mi-
a venit să vomit.

– Iaca, se răzgîie, orăcăie ca un prunc, zise fru-
moasa bălaie.

M-am repezit spre ușa prin care adineaori fusese-
răm lăsați înăuntru, am tras zăvorul și-am început să
strig:

– Bătrîne, sînt aici!
Bocetul s-a întrerupt și am distins glasul tatălui

meu, atît de scump, dar acum atît de înfiorător și
neștiut de mine:

– Dați-mi drumul, nu-mi astupați gura! A venit
feciorul! Dați-mi odată drumul!

– Tată!
Tata a prins să geamă surd.
M-am repezit în curtea închisorii.
– Înapoi! – țipă din foișor gardianul.
Am simțit cum cineva m-a prins ușor de gît pe la

spate și ca un clește – de picioare. M-am smuls și am
urlat ceva, iar tata bocea în celulă.

– Dar ce-i cu tine?! Ai răbdare! – am auzit de jos
fornăiala lui Șveț, care mă ținea de picioare.

– Drăguțule, drăguțule, liniștește-te, îmi șoptea

frumoasa bălaie, agățată de gîtul meu. –Hai, odorul
meu, hai, micuțule, liniștește-te, repeta ea și tresărea
din tot corpul, de parc-ar fi fost bătută.

– Ta-tă! – strigam eu din răsputeri, căci aproape că
eram tîrît îndărăt, în sala de primire, de către Șveț,
femeia blondă și de două bătrîne cu mîini lungi și
puternice. Iar în acest timp, închisoarea prinse să
huruie, să vocifereze, să huiduie. Se auzea cum, prin
celule, băteau cu ceva de lemn în ziduri, tropăiau și
zbierau cu glasuri ascuțite și prelungi:

– Dați-le întrevedere, cîinilor! Dați voie bătrînu-
lui, dați-i voie, dați-i întrevederea!

Am observat cum, în foișorul de pază au răsărit
încă trei gardieni, au țăcănit închizătoarele automate-
lor, am auzit comenzi repezite, pe Volga au prins să
vuiască sirenele șlepurilor, acoperind geamătul închi-
sorii, – iar eu am fost îmbrîncit îndărăt.

Șveț căzu lîngă ușă, răsuflînd greu; în plămî-
nii lui răsuna un șuier subțire și se vedea cum i se
zbate artera lîngă omușor.

– Acolo țipa și al meu, Konstantin, șopti el. I-am
recunoscut glasul.

Veni în fugă sublocotenentul, deschise larg
ghișeul și-mi strigă:

– Ei?! Iată-ți bilețelul! El și-a pierdut cunoștința,
iar eu trebuie să răspund?! Vă gîndiți numai la voi, n-
aveți nici un pic de conștiință!

– Are dreptate, încuviință încetișor colonelul Șveț.
– N-avem conștiință nici un pic. Vitele – tot vite, nu
facem decît să ne distrăm.

– Lăsați gălăgia! Cine-a primit informația să elibe-
reze încăperea! – ordonă sublocotenentul.

În oficiul lui intră cineva, căci sublocotenentul
sări de la locul său și luă poziția de drepți.

În cadrul ferăstruicii se arătă capul cărunt al unui
căpitan, cu o cicatrice care-i brăzda toată fruntea.

– Vino încoa, mi se adresă el.
– M-am apropiat.
– Mergi mîine la locotenent-colonelul Malov, la

direcția regională. Eu nu te pot ajuta cu nimic, lui
taică-tău îi este interzisă vizita.

– Cum îi merge acum?
– Dar ce, n-ai auzit? – oftă căpitanul cel cărunt.
– Șveț Konstantin, născut în anul treizeci și trei,

condamnat prin deliberare specială, prinse să țipe de
jos colonelul fără picioare.

– Îl știu, îl știu pe Konstantin al dumneavoastră,
răspunse căpitanul. Se află la carceră pentru încălca-
rea regimului celular.
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– Ce-a făcut? – întrebă Șveț.
– Ei, așa, răspunse căpitanul și-l privi în ochi pe

Șveț, nimic deosebit, doar că-i îndărătnic, de nu s-ar
frînge...

Șveț se lumină la față și vîrî mîna în buzunarul de
la piept după țigări.

– Nu-i nimic, zise el, nu se frînge.
Și-i făcu într-un fel ciudat cu ochiul căpitanului,

iar acesta îi răspunse la fel de ciudat: nu se clinti
nimic de pe fața lui, dar oricum îi răspunse, și nu pur
și simplu, ci omenește, cu durere.

– Continuă-ți munca, tovarășe Surguciov, se adre-
să căpitanul sublocotenentului și ieși.

Bătrîna cu turtele, mama celor trei Surguciovi,
auzind numele sublocotenentului, prinse să se apropie
încet de ghișeu. Își șterse cu palma lacrimile de pe
obrajii pămîntii și brăzdați și întrebă:

– Da tu nu ești cumva fiul lui Grișka Surguciov?
Nu ești cumva fiul lui Grișka, ai? Din Kolodiș?

Sublocotenentul o privi atent și cu groază pe bătrî-
nă.

– Cine urmează, cetățeni? – rosti el precipitat. Vă
rog să puneți întrebări la obiect.

– Al lui Grișka, constată bătrîna cu convingere. –
Și nasul e ca al lui, coroiat, și moțul răsucit. Doamne,
Doamne, frate contra fratelui și tată contra fiu, cum de
nu se despică cerurile, pînă cînd oare? Pînă cînd,
Doamne?

Și, ca oarbă, bătrîna ieși afară din sală. În urma ei
porni, pe zbîrîitoarea lui, Șveț, iar după el, eu. În
închisoare era liniște, se împărțea cina.

Note:
1. Traducere în română de Penke Mușatescu, vol. I-II,

București, 1973.
2. Versiunea românească a fost semnată de N.

Mărgineanu și V. Vasiliev, București, 1972.
3. Printre aceștia și Alexandru Dobrogeanu-Gherea,

fiul criticului Constantin Dobrogeanu-Gherea, precum și
Ecaterina Arbore, fiica scriitorului Zamfir Ralli-Arbore.
Ambii au fost condamnați la moarte de cunoscuta troikă
NKVD și executați prin împușcare.

4. De unde le preluăm și noi.
5. Din opera acestuia, au mai apărut în limba română:

Pe o limbă de nisip, în vol. Antologia nuvelei sovietice
1945-1965, vol. 1-2 (1962); În serviciu comandat (1966);
Strada Ogariov, nr. 6 (1975).

6. „Pionerskaia Pravda” – ziar sovietic pentru copii, al
cărui prim număr a ieșit pe piață pe 6 martie 1925.

7. Joc asemănător cu „Rațele și vînătorii”.

8. Ar fi existat, după unele versiuni, o încercare de a-l
aresta pe mareșalul Semion Mihailovici Budionîi (1883-
1973) în vara anului 1837, cînd, chipurile, acesta i-ar fi
întîmpinat pe musafirii nocturni cu focuri de armă.

9. Nikita Fiodorovici Karațupa (1909-1994) – colonel
în unitățile de grăniceri; s-a remarcat prin folosirea cîinilor
dresați în patrularea de-a lungul fîșiei. A creat o școală de
dresaj și de urmărire a celor care încălcau regimul frontie-
rei, fiind dat drept exemplu pentru elevi. 

10. De la CEKA sau VCK – vsesoiuznaia
crezvîceainaia komissia (Comisia extraordinară din
Uniune)

11. Școlari din clasele primare, care se pregătesc să
devină pionieri.

12. Diminutiv de la „Emka”, cunoscuta marcă de
automobile GAZ M-1, produsă în serie între 1936 și 1942.

13. Născută în 1869, Nadejda Krupskaia a fost soția lui
Lenin și s-a afirmat ca unul dintre cei mai sîrguincioși
activiști de partid, pe plan social și cultural. A fost de ase-
menea ideologul educării tineretului în spirit comunist.
Moare în 1939.

14. După „Nedelea”, nr. 11/ 1988, p. 16.
15. OSO – Особое совещание (rus.), deliberare spe-

cială. Organ administrativ pe lîngă NKVD, care avea sarci-
na de a trimite în lagărele de muncă forțată, de a exila, de a
expulza în afara țării și de a închide cetățenii considerați
periculoși, fără ca aceștia să beneficieze de o judecată pro-
priu-zisă. Termenul de pedeapsă era de pînă la cinci ani.
OSO a funcționat în perioada 1934-1953, iar numărul vic-
timelor acestui organ administrativ a depășit cu mult un
milion de persoane. 

16. Butîrka (Închisoarea Butîrka) era unul din cele mai
cunoscute și mai vechi centre de detenție din Rusia; el a
fost construit pe timpul Ekaterinei II și se află în apropiere
de fosta Barieră Butîrskaia (Moscova). În subsolul unuia
dintre turnurile închisorii a stat în detenție, pînă la
pronunțarea sentinței, Emilian Pugaciov. Pe timpul lui
Stalin, închisoarea a servit drept izolator pentru anchetarea
celor arestați. Printre personalitățile secolului XX, care au
trecut pe la Butîrka, îi amintim pe Osip Mandelștam,
Varlam Șalamov, Aleksandr Soljenițîn, Evghenia
Ghinzburg. La încheierea anchetei, mulți dintre deținuți
erau împușcați.

Prezentare, traducere și note 
de Adriana NICOARĂ și Leonte IVANOV
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În literatura de la noi n-au fost/nu sunt deloc
puţine cazurile în care anii şcolarităţii unui scriitor
au constituit punctul de pornire al creaţiei acestuia,
explicând sorgintea şi originalitatea unor creaţii de
valoare, originale şi adesea fundamentale în contex-
tul general al acesteia.

Studiul biografiei unui literat înseamnă nu numai
un posibil izvor de cercetări de ordin sociologic, ci şi
fereastra spre înţelegerea mai exactă, mai aplicată a
operei lui.

La acestea şi la încă multe altele m-am gândit
când am consultat calendarul literar al anului în care
am intrat, 2022 şi am aflat că la 17 martie începe
ceea ce mulţi comentatori şi cunoscători ai patrimo-
niului cultural românesc numesc „Anul Urmuz“,
timp în care este celebrat unul dintre cei mai origi-
nali şi bizari scriitori din întreaga noastră literatură.

Comentat de-a lungul timpului din varii
unghiuri, considerat de către Eugen Ionescu un pre-
cursor al expresionismului şi al absurdului, Urmuz
ne-a lăsat moştenire o operă foarte restrânsă în
dimensiuni (nouă proze), însă polivalentă în semni-
ficaţiile ei şi merită să reziste timpului.

Urmuz şi Vasile Cârlova reprezintă două cazuri
rare: Primul a scris doar cinci poezii, dar comentarii-
le pe marginea lor s-au numărat în zeci, poate chiar
sute de pagini de carte; celui de al doilea opera îi este
„augmentat“ şi evaluată într-o bibliografie de şase-
şapte ori mai mare.

Despre „paginile bizare“ ale lui Urmuz s-au pro-
nunţat mulţi, de la Eugen Ionescu şi Geo Bogza până
la cercetătorii de azi. Mai puţin s-a scris, însă, despre
anii şcolarităţii acestui prozator.

Aşadar, făcând un salt înapoi, în timp, vom vedea
că în anii ciclului şcolar secundar, petrecuţi la cunos-
cutul liceu „Gh. Lazăr“ din Bucureşti, destinul lui
Urmuz s-a „împletit“ îndeaproape cu cele ale altor

doi viitori scriitori: V. Voiculescu şi George Ciprian.
Toţi trei erau buzoieni, chiar dacă Urmuz s-a năs-

cut la Curtea de Argeş – ceea ce i-a făcut să se
împrietenească repede, ştiut fiind că dintotdeauna
originea comună din acelaşi spaţiu geografic, îi
determină, mai ales pe tinerii aflaţi printre străini, să
se apropie unii de alţii. Iar atunci când sunt animaţi
de aceleaşi idealuri legătura nu este numai sentimen-
tală, ci şi spirituală, ajungând de nezdruncinat.

Prin anii ’30 ai veacului trecut Nicolae Crevedia
publica în paginile revistei „Universul literar“ o
serie de interviuri cu scriitori ai momentului, aflaţi în
atenţia criticii literare şi a cititorilor. Un astfel de
interviu a fost şi cel solicitat lui V. Voiculescu, ale
cărui Poeme cu îngeri (volum publicat în 1927 şi un
an mai târziu distins cu Premiul Societăţii
Scriitorilor Români) stârnise oarecare vâlvă şi chiar
unele controverse în presă. Este vorba de un interviu
în care aflăm două schiţe de portret: a lui Urmuz şi a
celuilalt coleg al lui V. Voiculescu, George Ciprian.

«Socot – i se confesa autorul Poemelor cu îngeri
lui N. Crevedia – că Urmuz şi Ciprian sunt cel dintâi
trăzniţi din Europa. Pe timpul când nu se ivise încă
nici expresionismul, ei făceau o literatură aşa de
nouă, de surprinzătoare şi de ciudată că nu ştiai ce să
crezi. Primele nuvele ale lui Urmuz erau extrem de
scurte – 20-30 de rânduri – şi se caracterizau prin
neaşteptatul situaţiei, prin incoerenţa stilului, prin
frângerea dintr-o dată a gândului. Mi-aduc aminte de
o bucată a lui care începea: „Era o zi frumoasă, zi de
toamnă şi peţitoarea nu venise încă“. Iar sfârşitul:
„Aha, zise el în limba spaniolă, şi dispăru după o
perdea.“».

Ceva mai la vale evocarea continuă: «Înfiinţasem
o societate literară pe care o botezasem „Cap de
raţă“, ca să consfinţim cu sânge numele ei, într-o
noapte, ne-am introdus în curtea directorului Păun şi
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am tăiat capetele tuturor raţelor. A fost, se înţelege,
scandal mare».

Micile „năzdrăvenii“ nu se opresc, însă, aci, V.
Voiculescu mai amintind şi cum un profesor de isto-
rie „ca să scape de lecţie, ne da să facem conferinţe“.
(probabil extemporale, n.n. F.P.) Cei doi şturlubateci
«ca să-l mistifice pe acel profesor inventau tot felul
de „fapte istorice“. Aşa, bunăoară, „unul dintre ei a
spus, pe un ton foarte serios, că Ştefan cel mare avea
obiceiul să se urce într-un hârdău, doi slujitori îl pur-
tau aşa până la biserică şi la înapoiere, la palat, cerea
să fie aruncat cu hârdău cu tot într-un coteţ“. Elevul
afirma că citise într-o cronică, iar profesorul nu ştia
ce să creadă».

V. Voiculescu ne mai spune că totuşi, dincolo de
farse şi şotii, proprii vârstei, obişnuiau să se strângă
la o masă de mustărie şi să discute filozofie.

Se ştie că Urmuz era încă de pe atunci iniţiat în
muzică. Ba, mai mult, era compozitor şi totodată
muzician care îşi delecta prietenii cântându-le din
Beethoven şi Wachmann. Aşa stând lucrurile, cel
intervievat de N. Crevedia ne mai mărturiseşte: „Ca
să putem lua parte la concert, spărgeam geamurile de
la Ateneu“. Tuşa imaginii se încheie cu o opinie
exprimată din perspectiva timpului: «... faptul că era
timid, modest şi poet, la care se adăuga o boală incu-
rabilă, l-au hotărât să-şi pună capăt zilelor, împuş-
cându-se la Şosea, într-o toamnă, acum opt ani.

Literatura lui, o formă tragică, de ironie faţă de
public şi o neizbutire a lui însuşi, a fost băgată în
seamă întâi de Arghezi, care i-a publicat primele
cărţi în „Cugetul românesc“. Păcat, însă, că în vede-
rea publicării, căutând să le refacă, Urmuz mai mult
le-a stricat».

*
Citind destăinuirile lui V. Voiculescu din inter-

viul citat, n-am rezistat tentaţiei de a privi şi ceva
mai departe, în postumitatea celor trei amatori de
„năzdrăvenii“ de la liceul „Gheorghe Lazăr“ de odi-
nioară.

Caractere, temperamente, structuri sufleteşti
diferite, cei trei componenţi ai „Societăţii Cap de
răţoi“ s-au manifestat literar pe paliere variate, pe cât
de deosebite unul faţă de celălalt tot pe atât de origi-
nale, care au permis operelor lor dăinuirea în timp,
perenitatea.

Lui Urmuz, care a trăit cel mai puţin în compara-
ţie cu colegii şi prietenii lui din amintita „Societate“

(la numai patruzeci de ani şi-a pus singur capăt zile-
lor) posteritatea i-a oferit şansa nu numai de a fi cel
mai original dintre cei trei, ci şi scriitorul, cu un
posibil acces la universalitate.

Cel mai entuziasmat de scrierile lui Urmuz a fost
Geo Bogza, care nu ne-a dat nu numai o caracteriza-
re a scriitorului, ci a şi editat ulterior, la Câmpina
(între ianuarie şi iulie 1928) o publicaţie purtând
numele autorului Paginilor bizare.

El însuşi un nonconformist (în 1929 publica
Jurnal de sex, iar în 1933 Poemul invectivă, scrieri
de mare răsunet în epocă), Geo Bogza scria, între
altele: «Urmuz, alături de Eminescu, prin zbuciumul
şi sfârşitul lor tragic, prin încăpăţânarea de a nu găsi
în viaţă vreun confort oarecare, sunt singurii la noi
care au ridicat pulsaţiile literaturii până acolo unde
peste ocean le-a dus Edgar Poe şi în Franţa galeria
ciudată, de panopticum, a „poeţilor blestemaţi“.».

Atent la mişcarea literară din ţară, într-o scurtă
retrospectivă a acesteia şi de la înălţimea lui de
membru al Academiei Franceze, reprezentant tipic şi
totodată un adevărat reper al literaturii absurdului,
Eugen Ionescu se întreba retoric şi-şi răspundea tot
el: „Este Urmuz un suprarealist autentic? Poate că,
deoarece nu părăseşte niciodată luciditatea sa ironi-
că, e numai un caraghios, un frate spiritual al lui
Jarry. Sau încă, dacă vrem să descoperim oarecari
implicaţii, poate fi considerat un fel de Kafka mai
mecanic şi mai grotesc? Suprarealiştii din România
îl consideră şef de coloană. În orice caz Urmuz este
într-adevăr unul din premergătorii revoltei literare
universale, unul din profeţii dislocării formelor
sociale, ale gândirii şi ale limbajului din lumea asta,
care, astăzi, sub ochii noştri, se dezagregă, absurdă
ca şi eroii autorului nostru“.

Pornind de la opiniile de mai sus, Dumitru Micu
notează la rându-i: «Urmuz a scris în opoziţie nu
doar cu literatura contemporană lui, ci cu literatura
română din timpurile şi, mai mult decât atât, cu pro-
ducţia scriptică a umanităţii. E cel mai straniu dintre
autorii români, precursor pe plan mondial al
(anti)literaturii structurate pe principiul absurdului,
proza urmuziană e o parodie radicală a ceea ce azi se
numeşte „limbaj de lemn“... Ducând la ultima expre-
sie posibilă antiliteratura, aceste proze conţin totuşi
literatură, în schiţă extrem caricaturală, evident,
Pompiliu Constantinescu crezând că poate identifica
în ele embrioni de teme şi tipuri... Existând „come-
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dia tragică“, tragicul se poate disimula sub învelişul
parodicului şi absurdului. Parodiind vorbirea în for-
mule, Urmuz semnalează implicit tragedia limbaju-
lui».

Fireşte, din acest punct proza lui Urmuz rămâne
deschisă tuturor interpretărilor.

Fără îndoială, situată la polul opus decât cea a lui
Urmuz, creaţia lui V. Voiculescu se înscrie pe linia
unui tradiţionalism de bună factură, caracterizat de
înscrierea poetului pe orbita liricii religioase, nume-
le poetului devenind, în timp, referenţial în arealul
acestei poezii despre care s-a scris mult şi pe margi-
nea căreia au glosat numeroşi comentatori. Cel mai
avizat dintre ei rămâne, totuşi, G. Călinescu, criticul
care a fixat cu exactitate portretul lui V. Voiculescu
– poetul de până la Sonetele de senectute, pe care,
necunoscându-le, autorul Istoriei literaturii române
de la origini până în prezent (din simplu motiv că
ele au apărut după moartea criticului) nu le-a putut
remarca nici frumuseţea şi originalitatea.

Referindu-se, aşadar, la poezia lui V. Voiculescu
de dinainte de 1941, G. Călinescu observa: „Fără să
caute culoarea, peisajul d-lui Voiculescu devine
colorat prin felul în care este văzut. E ceva aici din
arta icoanei pe sticlă ardeleneşti, la care petele de
culoare sunt materia, şi liniile configurative acciden-
te ce se pot înlătura fără primejdia de a desprinde
zugrăveala... Sunt în opera lui Voiculescu destule
poeme pe temeiul cărora să-l putem socoti, fără să ne
facem silă conştiinţei, unul dintre cei mai de seamă
poeţi contemporani“. În consens cu marele critic,
Ion Pillat ducea şi mai departe aprecierile aceluia,
punând un binevenit accent pe lirica religioasă:
„Ancorarea permanentă în misticism, în credinţă, în
mit nu supără deloc, căci poetul... a reuşit mai ales
de la volumul Poeme cu îngeri încoace prin arta sa
de a întrebuinţa imaginea şi comparaţia poetică, inte-
grând-o muzical şi organic în însăşi substanţa versu-
lui, să ne dea cam în felul vizionar şi puternic al evo-
cărilor din Biblie – o realitate vie şi apropiată simţu-
rilor noastre şi totuşi transcendentală şi încărcată de
taine infailibile. Poezia lui Voiculescu din acest
punct de vedere este poezia cea mai interiorizată ce
a avut-o vreodată poezia română“.

Cea mai mare revelaţie a operei lui V. Voiculescu
s-a produs după moartea acestuia, Ultimele sonete
închipuite ale lui Shakespeare în traducere imagina-
ră... apoi povestirile fantastice determinând critica şi

istoria literară să reevalueze creaţia scriitorului,
înscriind-o într-o nouă viziune. Îndeosebi povestirile
au stârnit un ecou critic puternic, autorul lor
demonstrând, în chip magistral şi original totodată
că marile resurse ale gândirii magice, esoterice, cre-
dinţele populare nu s-au epuizat şi că pot fi readuse
la lumină astfel decât au făcut-o Sadoveanu, Gala
Galaction, Ion Agârbiceanu şi Mircea Eliade.

Cel mai longeviv dintre membrii naivei Societăţi
„Cap de răţoi“ de la Liceul „Gh. Lazăr“ a fost
George Ciprian (14.IV.1883 – 7.VI.1968).

Actor şi totodată autor dramatic de primă mână,
G. Ciprian s-a impus şi a rămas în literatură prin
două piese referenţiale: Omul cu mârţoaga (premie-
ra pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti a avut
loc în 1927) şi Capul de răţoi. Lor li se alătură, des-
igur, câteva scrieri memorialistice.

G. Călinescu, criticul căruia nu-i scăpa nimic din
tot ce mişca în viaţa literară interbelică (şi nu numai)
era de părere că «Privită cu lupa, comedia Omul cu
mârţoaga este un mozaic de toate varietăţile teatrale
câte au putut intra în experienţa unui actor (Ibsen,
Strindberg, Pirandello)... De fapt piesa e un „mister“
şi deocamdată unica scriere teatrală veritabil misti-
că... În ea găsim cea mai adâncă demonstraţie că
providenţa divină există şi cea mai completă exterio-
rizare a tensiunii ce se cheamă credinţă. G. Ciprian
s-a relevat ca un mic Calderon al nostru».

Cât priveşte Cap de răţoi nu există nicio îndoială
că autorul i-a pus acest titlu chemând din amintire
năzdrăveniile din cadrul „societăţii“ liceale cu titlul
omolog.

Cum era de presupus şi de aşteptat, dramaturgul
a dat sensuri profunde piesei, păstrând din vremurile
şcolii doar aspiraţia către libertate şi către idealuri ce
ies din sfera faptelor comune.

«Capul de răţoi – citim într-un loc – era o noutate
absolută, propunând alternativa absurd-nonconfor-
mistă realităţii terne de fiecare zi. Obiectivele şarjei
satirice sunt inerţia, falsul, laşitatea. Neîndoielnic,
Capul de răţoi... are ascunse în naraţiunea dramatică
filoane tragice, ţinând de alterarea esenţei umane.
Chiar dacă nu sunt sondate direct, pulsaţia lor nu
poate fi ignorată... Considerată prin raportare la
momentul apariţiei în dramaturgia românească,
piesa lui Ciprian poate fi socotită o scriere preiones-
ciană.» (Dicţionarul general al literaturii române,
ed. II-a, litera C, 2016). Pentru unul dintre comenta-
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torii mai noi ai operei lui G. Ciprian Capul de răţoi
este o „parabolă în duh urmuzian, care îşi disimulea-
ză înţelesul simbolic prin verva ludică“ (Florin
Faifer).

Aşadar, tradiţionalism (V. Voiculescu), expresio-
nism (Urmuz), germani ai literaturii absurdului (G.
Ciprian) – trei direcţii literare distincte, ilustrate la
maturitate de trei foşti colegi de la Liceul „Gh.
Lazăr“, uniţi atunci într-o frumoasă prietenie, fişa
lor de existenţă din acei ani vibrând de dragostea
pentru literatură, în care se iniţiau cu o nepotolită
dorinţă de informare şi de instruire. („Discutam cu
lumea despre Platon. De astă dată discutam serios,
căci citeam multă filosofie“, mărturisea V.
Voiculescu în interviul citat mai la începutul acestui
text).

Ce au însemnat cei trei tineri în literatura noastră,
ce au lăsat în urma lor se ştie şi se recunoaşte ca
atare de vreme ce operele lor au sporit patrimoniul
de valori al culturii naţionale.

*
Posteritatea a fost recunoscătoare cu cei trei mai

mult decât în cazul altor scriitori, intraţi parţial sau
definitiv într-un con de umbră.

La puţină vreme după ce V. Voiculescu a trecut în
lumea îngerilor despre care a scris şi după uimitoa-
rele Sonete închipuite ale lui Shakespeare şi poves-
tirile fantastice au stârnit mari valuri de admiraţie în
rândul criticilor şi al cititorilor, steaua marelui scrii-
tor a început să se înalţe tot mai sus pe cerul istoriei
culturale a ţării. Academia Română l-a primit pos-
tum ca membru al ei, editurile i-au publicat scrierile
în tiraje de masă, iar autorităţile locale buzoiene i-au
acordat preţuirea de care a fost privat în ultimii ani,
cei în care comuniştii l-au trimis pe nedrept la închi-
soare.

Buzoienii i-au reconstruit casa natală după pla-
nurile iniţiale (Ironie a sorţii: vitrinele în care până
atunci au stat, la Muzeul judeţean, operele lui
Nicolae Ceauşescu au fost destinate să adăpostească
exponate voiculesciene. Casa-muzeu, deschisă
publicului, reconstituie cu fidelitate biografia celui
omagiat prin obiecte personale, piese de mobilier,
manuscrise, ediţii ale operei ş.a.

Tot pe plan judeţean anual are loc un festival-
concurs de literatură, purtându-i numele, laureaţii lui
citind sau recitând din textele premiate lângă bustul
lui V. Voiculescu, realizat de Oscar Han şi amplasat

în curtea casei memoriale.
Piesele lui George Ciprian au fost într-o vreme

jucate cu sălile pline, pe scenele unor mari teatre din
Bucureşti şi din ţară, iar buzoienii l-au omagiat pe
acest mare concetăţean al lor prin înfiinţarea uni tea-
tru municipal care îi poartă numele.

În ce-l priveşte pe Urmuz, acesta a avut, atât în
viaţă cât şi după moarte o situaţie specială. Opera
lui, comentată din varii unghiuri, nu de puţine ori, nu
numai că a fost editată în mai multe rânduri, ci în
plus, el a devenit şi un reper pentru alţi scriitori,
cărora ori le-a devenit model de ceea ce înseamnă
expresionismul şi literatura absurdului (la modă cu
câteva decenii în urmă), ori le-a sugerat noi căi lite-
rare de urmat, nebătute de alţii. În acest context o
recentă apariţie editorială (Urmuz sau despre para-
dox, de Lucian Costache, 2021) prefaţează magistral
manifestările prevăzute a se desfăşura în „Anul
Urmuz“, care va începe în luna martie a acestui an.

Readucerea în prim-planul atenţiei a lui Urmuz şi
omagierea lui s-a petrecut/se petrece, însă, şi în alte
forme decât cele editoriale.

Dl. academician Gheorghe Păun, scriitor cunos-
cut ca mare iubitor şi promotor al valorilor culturale
date ţării de zona Argeşului (la Curtea de Argeş edi-
tează o excelentă revistă, a făcut tot ce i-a stat în
putinţă ca în parcul Centrului cultural de acolo să fie
amplasată o statuie a lui Eminescu, apoi, tot graţie
eforturilor d-sale, pe faţada respectivului centru s-a
montat un medalion, realizat din metal, al lui
„George Topîrceanu“, patronul spiritual al edificiu-
lui), a reuşit, cu ajutorul sculptorului Radu Adrian să
monteze un medalion din bronz pe clădirea ridicată
pe locul în care odinioară a fost casa în care s-a năs-
cut Urmuz. 

Tot graţie investigaţiilor şi demersurilor d-sale a
fost identificat în cimitirul Bellu din Bucureşti, mor-
mântul celui care ne-a dat „Paginile bizare“, loc de
veci care a fost refăcut şi reamenajat astfel încât cei
ce vor ajunge acolo să poată depune o floare şi să
poarte un minut de reculegere.

Împătimit iubitor al operei lui Urmuz, dl.
Gheorghe Păun a alcătuit un program de manifestări
omagiale în „Anul Urmuz“. Manifestări de mare
interes, mai ales pentru admiratorii acestui straniu şi
unic scriitor pe care Argeşul şi Buzăul (prin părinţii
şi strămoşii lui) l-au dat literaturii naţionale.
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Deși condensată pe doar cele două părți

ale unei cărți poștale, cu litere minuscule,

epistolia datată 19 sept. 1948, scrisă în frigu-

rile unui timp care nu mai avea răbdare cu o

parte a omenirii, se dovedește plină de ele-

mente de interes, de atmosferă, de fapte

petrecute și greu de imaginat de cei tineri și

foarte tineri, care preferă să nu vadă dincolo

de buzunarul propriu. Așadar: avem în față o

relatare „în viteză” a evenimentelor din viața

patronului de tipografie Ilie E. Torouțiu, fost,

până în acel moment, și membru corespon-

dent al Academiei Române, la care se face

referire spre finalul misivei. Adică, în acea

vreme în schimbare, la ce ne putem aștepta?

Percheziții (și nu una-două, ci nu mai puțin

de 14 în două luni), deposedarea de averea

personală, procese inventate, foame și deva-

lorizare, umilirea intelectualității, teroare sub

diferite forme. Și totuși: la apelurile grijulii

ale familiei Torouțiu (Ilie și Elvira – aici

semnați cu „On” și „Ogă”) pentru păstrarea pentru

uz strict personal a informațiilor și, mai ales, distru-

gerea imediată a cărții poștale (pentru că: „de când

s-a anunțat că s-a suspendat cenzura, s-a introdus un

regim de cenzurare mult mai grozav, așa încât mulți

oameni au căzut în cursă, încrezându-se în păstrarea

convenției sociale de intangibilitate a scrisorilor” –

lucru pe care l-am trăit, unii dintre noi, și vreo trei

decenii mai târziu), Leca Morariu, împătimit de con-

servarea a tot ce putea servi culturii naționale mai

târziu, conservă cu grijă mărturisirea prețioasă.

Riscurile asumate sunt răsplătite acum prin punerea

sub tipar a cărții poștale, aflată în păstrare la

Fundația Culturală „Leca Morariu” din Suceava,

președinte farm. Maria Olar (ca de atâtea alte dăți,

suntem îndatorați gratitudinii cu care ne-a fost pusă

la dispoziție misiva și mulțumim nespus). 

Ce mai desprindem din șirele avute sub ochi: la

acea dată profesorul universitar Leca Morariu era

deposedat până și de pensie, starea de sănătate era

precară în cazul ambelor familii (Torouțenii nu mai

aveau de trăit, de altfel, decât numai 5 ani), sub

numele „de taină” Aurel B. se ascunde profesorul de

germană Aurel Barbier, poet sub pseudonimul de Al.

Brateș, fiul unui învățător din Pătrăuții părintelui

Constantin Morariu și om de mare sprijin la cazuri

de nevoie pentru familia Torouțiu, fost voluntar în

armata română în timpul primului război mondial.

Situația de la Academia Română este suficient de

bine sintetizată de expeditor, chiar dacă prin cuvinte

tari (presupunem că unii chiar meritau atare trata-

ment!). În concluzie: amănunte, dar care, puse cap la

cap, dau nota dominantă a unei atmosfere măcar

greu de respirat – pentru aceia care, din varii motive,

au fost „iertați” de „vizitarea” altor... stabilimente:

pușcării, Canal etc. Să vedem: 

Dragii noștri. 

Ne folosim de marea bunăvoință a amicului nos-

tru comun pentru a vă putea comunica vreo câteva

știri mai importante pe care, de altfel, prin poștă nu

se pot scrie, deoarece, de când s-a anunțat că s-a sus-

pendat cenzura, s-a introdus un regim de cenzurare

mult mai grozav, așa încât mulți oameni au căzut în

cursă, încrezându-se în păstrarea convenției sociale

de intangibilitate a scrisorilor. De aceea v-am și

avertizat de câteva ori, prin Aurel B. și prin alții, să

fiți prudenți; de aceea vă rugăm și acum să nu ne

scrieți prin poștă nimic, decât de hoinărelile voastre,
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dacă le mai faceți, de sănătate mai cu seamă. Acuma

credem că sunteți îngrijorați de soarta pensiei. Poate

că vi se va face dreptate și nu vi se va lua un drept

al vostru.

Cât ne privește pe noi: am pierdut totul. În dec.

1947 am fost încunoștințat quasi-oficial că voi fi

deposedat de T., cât de curând, numai nu s-a căzut

de acord asupra formei. În 11 febr. 1948 mi-au tri-

mis Administrator ......... din partea Ministerului

Economiei (Jecmăniei) Naționale: un țigan fierar de

la Sighișoara. Apoi mi-au trimis să-mi facă un con-

trol economic, care a durat până la 27 februarie

1948, dată la care țiganul mi-a dat în scris să pără-

sesc T. și să nu mai vin niciodată pe acolo. Între 15

februarie – 20 aprilie am avut acasă 14 percheziții

domiciliare. Mi-au răvășit toată biblioteca, o dată la

9-11 noaptea, altă dată 11-3 noaptea, apoi la 2 noap-

tea până la 5 dim. N-au găsit nimic subversiv, n-au

ridicat nimic, și în acest sens s-au dres și procesele

verbale. Nici n-aveau cum și ce să găsească: am fost

și rămân apolitic. La Tipogr. au găsit că n-am decla-

rat la stoc niște cerneluri uscate, uitate prin pivniță,

ca resturi în cutii deschise, de 15-20 ani; apoi au

mințit, ca cei mai ordinari mincinoși, că pânza de

legătorie, importată de mine de la Stuttgart, n-are

facturi, pe care, la control au avut grija să nu le

ceară. //

La 8 iunie judecată la prima instanță: le-am arătat

un teanc de facturi cu declarații vamale, cu importuri

autorizate de Ministerul Economiei Naționale.

Instanța I-a m-a achitat. Conform

legiuirilor, Ministerul obligat să epui-

zeze ultimele căi de atac a achitării, a

făcut recurs la Curte, cerând din nou

condamnarea cfr. art. 5 (10-15 ani

închisoare) și art. 4 (3-5 ani), confisca-

rea întregii averi etc. etc. etc. În

instanța a doua (și ultima) procesul s-a

judecat la 16 iulie. Am fost din nou

achitat, recursul Ministerului nefiind

întemeiat, așa că abia de la 16 iulie am

intrat într-o oarecare liniște. Firește la

Tip. s-a instalat Partidul cu Editura sa.

Conducători Mendelovici (=

Podoleanu), Nadler, Marcovici, Katz,

Stangher. Și după două luni de la izgonirea mea a

fost izgonit și Ionescu. Ne așteptăm și la altele: să

fim dați afară din casă. Nu vom fi surprinși, deși noi

șubrejiți cu sănătatea, nici nu știu încotro vom putea

s-o luăm. Pentru existență: am vândut pianul și alte

lucruri mărunte. Vom vinde și al doilea pian, deși

acum nu se mai găsesc cumpărători. La Tip. le-am

lăsat, adecă mi-au luat, și de 9 milioane 200 mii lei

stabilizați numai hârtie, din care au și vândut de 2

milioane ca să aibă neodemocrația cu ce merge la

băi, care la Herculane, care la Govora, care la

Tekirghiol etc. În toamna trecută și în primăvara asta

amândoi am fost foarte bolnavi, de plămâni și cord.

De cord, din cauza continuelor hărțuieli, nopți

nedormite cu așa zisele descinderi domiciliare. La

Acad. Rom. nu mai sunt. Din cei vechi a rămas

numai curva balcanică G. Murnu; pentru fațadă au

fost păstrați G. Enescu, care-i la Paris; pictorul

Petrașcu, care de 3 ani este complet paralizat. În

schimb au venit G. Călinescu, Al. Toma (versifica-

tor), hala de vechituri: Barbu Lăzăreanu; au rămas

apoi M. Sadoveanu, Al. Iordan, iar ca membru de

onoare numai G. Galaction. Program de lucru: fun-

damentală schimbare a ortografiei – totu-i „funda-

mental” și „ab inițio”; un uriaș Dicționar al Acad.

Rep. Pop. și o Enciclopedie. Așa cu bătutele în

palmă.

Vă rugăm, vă rugăm, vă rugăm distrugeți scri-

soarea asta imediat. Vă sărutăm cu drag și vă rugăm

să nu ne scrieți decât strictul necesar. On și Ogă.
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S-a scris destul de mult și din perspective diver-
se despre încercarea lui Titu Maiorescu de a așeza
pe noi baze „învățătura publică” românească1. O
nouă și succintă sinteză nu poate fi, totuși, am
socotit, decât folositoare publicului – îndeosebi
celui interesat de Convorbirile literare, de genealo-
gia lor intelectuală, de personalitățile lor definitorii
și importantele lor „prelungiri” politice.

Titu Maiorescu a ajuns ministru al Cultelor și
Instrucțiunii Publice în guvernul conservator con-
dus de Lascăr Catargiu în aprilie 1876. El ocupa,
astfel o poziție pe care și-o dorise de multă vreme,
într-un cabinet căruia nu-i fusese întotdeauna favo-
rabil. Cu predecesorul său, generalul Christian Tell,
învățatul ieșean avusese numeroase dispute. De
asemenea, Maiorescu jucase un rol important, la
începutul anului 1873, în compromiterea șanselor
de reușită ale unui important proiect al guvernului
– revizuirea codurilor penal și de procedură penală.
În același timp, noul ministru venea cu mari ambiții
de reformă a educației, dar și de promovare a unor
cadre socotite competente și „de încredere” din
punct de vedere politic2.

Proiectul de modificare a legii învățământului
(care fusese promulgată în 1864, în timpul domniei
lui Alexandru Ioan Cuza) a fost anunțat la câteva
luni după ce Titu Maiorescu a devenit ministru.
Împrejurările politice (pregătirea alegerilor din
1875; prioritatea altor proiecte de lege, cum ar fi
cele privitoare la căile ferate sau la convenția
comercială cu Asutro-Ungaria) au făcut însă ca el
să ajungă în dezbaterea Parlamentului (mai precis,
a Camerei Deputaților) abia în ianuarie 1876.
Contextul nu era unul prielnic: ministerul de exter-
ne Vasile Boerescu, unul dintre cei mai influenți
membri ai coaliției conservatoare pe care se spriji-
nea guvernul Catargiu, demisionase în luna noiem-

brie. După cum era de așteptat, colaborarea sa cu
foștii colegi a devenit, în următoarele luni, din ce în
ce mai problematică. Și alți membri ai majorității
parlamentare au început să se arate insubordonați
față de cabinet. În special Maiorescu și gruparea
junimistă – atacați, ani de zile, de presa
bucureșteană ca „antinaționali”, „cosmopoliți” etc.
– stârneau neîncredere pe băncile Camerei și ale
Senatului.

Principalele reforme propuse în proiectul lui
Maiorescu3 aveau în vedere: dezvoltarea
învățământului primar și orientarea formării elevi-
lor către aspectul „practic”. Ele se bazau, în mare
măsură, pe idei expuse mai demult de criticul
ieșean (și de alți junimiști), în paginile
Convorbirilor literare, în luările de poziție din
Parlament ori în alte contexte. 

Cu privire la educația primară, ministrul a cău-
tat, în primul rând, să pună în acord textul legii cu
posibilitățile imediate ale statului român. Celebra
prevedere referitoare la obligativitatea
învățământului primar era reformulată astfel:
„Învățătura primară este obligatorie pretutindenea
unde se află școale primare”. Într-adevăr, legea în
vigoare se dovedise, din acest punct de vedere, prea
puțin conformă cu realitatea: lipsa de școli și de
învățători pregătiți în zona rurală nu putuse fi reme-
diată (mai ales în condițiile unui buget adesea defi-
citar), iar generalizarea științei de carte printre
copiii de vârstă școlară rămăsese un deziderat (dacă
nu chiar o veritabilă „formă fără conținut”).
Situația nu era, de altfel, deloc suprinzătoare, în
condițiile în care țări dispunând de o „infrastructu-
ră” școlară mult mai dezvoltată, ca Anglia și
Franța, nu introduseseră încă obligativitatea
învățământului primar: cea dintâi avea să o legife-
reze în 1880, iar cea de-a doua – în 18824. 
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Pentru a încerca să stimuleze construirea de
școli și instituirea unei educații elementare genera-
lizate care să funcționeze și altfel decât în intențiile
generoase ale legiuitorului, proiectul  prevedea că:
„În fiecare comună rurală se va institui cel puțin o
școală primară cu un învățător sau o învățătoare”.
Mai mult, „în comunele cele mari și populate”
urmau să funcționeze câte o școală de băieți și una
de fete. Ministrul nu preciza, totuși, sursele de
finanțare ale ambițioasei inițiative, riscând, astfel,
ca mereu complicata situație financiară să împiedi-
ce, și de această dată, răspândirea educației primare
la țară. Proiectul reglementa, de asemenea, în amă-
nunt, funcționarea școlilor normale, dedicate pre-
gătirii învățătorilor. Ele erau, se afirma în raportul
asupra proiectului de lege, elaborat de Gh. Esarcu,
esențiale pentru instruirea sătenilor, care reprezen-
ta, la rândul  său, însăși „baza (...) instrucțiunii
publice”. În mod semnificativ, școlile normale
rămâneau singurele instituții de învățământ pe
lângă care ar fi continuat să funcționeze internate
ale statului. Înlocuirea acestora printr-un program
de burse, prevăzută în proiect pentru toate celelalte
școli, nu era, probabil, socotită prea avantajoasă în
condițiile în care, pentru aplicarea legii, era nevoie
de formarea rapidă a unui număr mare de
învățători.

Maiorescu acorda o deosebită atenție îndrumă-
rii elevilor spre preocupări de natură practică.
Astfel, proiectul său statua înființarea unei rețele de
gimnazii reale – cel puțin câte unul în fiecare „capi-
tală” de județ mai important. Cursul învățăturilor
din aceste instituții avea să fie de patru ani: în cazul
în care s-ar fi socotit necesar, ele aveau să fie com-
pletate în gimnazii reale superioare, unde elevii
urmau să studieze vreme de trei ani. Programa
școlară pentru științe naturale, matematică, geogra-
fie și desen trebuia alcătuită „cu privire specială la
cerințele meseriilor, industriei, comerțului și agri-
culturii”. Încurajarea tinerilor spre cariere „lucrati-
ve” răspundea unor vechi preocupări junimiste
(care nu s-au încheiat, de altfel, odată cu dezbaterea
proiectului din 1876): combaterea
„funcționarismului” (orientarea unui număr prea
mare de absolvenți ai instituțiilor românești de
învățământ spre cariere în aparatul administrativ),
dar și formarea unor tehnicieni pricepuți, necesari

dezvoltării meșteșugurilor și industriei.
Și mai radicală era reforma învățământului uni-

versitar. Facultatea de Litere și Filosofie a
Universității din Iași – printre profesorii căreia
Maiorescu se numărase multă vreme – trebuia, ast-
fel, să fie suprimată în întregime, Iașii urmând să
devină un centru al studiilor tehnice și teologice.
Facultatea de Științe din oraș avea să fie extinsă și
transformată într-o veritabilă școală politehnică
(cea din București rămânând să fie reorganizată în
scopuri preponderent didactice). „Pentru un timp
mărginit” – probabil până la formarea unui corp
didactic autohton bine pregătit – „profesori distinși
francezi” aveau să se ocupe, în cadrul noii instituții
ieșene, de pregătirea viitorilor ingineri și arhitecți.
Tot aici trebuia să își înceapă funcționarea și o
facultate cu totul nouă – aceea de Teologie.
Argumentele acestor foarte tranșante schimbări
erau numărul mic de tineri care se îndreptau spre
studiul literaturii și filosofiei – pentru care o singu-
ră Facultatea de Litere și Filosofie ar fi fost sufi-
cientă – dar și incompetența multora dintre cadrele
didactice din respectivele specialități (aluzie trans-
parentă la profesorii liberali de la Iași, vechi adver-
sari ai lui Titu Maiorescu). În sfârșit, promotorii
legii își afirmau intenția de a pune capăt politizării
învățământului prin instituirea unei curți disciplina-
re prin car esă fie combătut activismul din rândurile
corpului profesoral.

După cum era de așteptat, proiectul a întâmpi-
nat o serioasă opoziție în Adunarea Deputaților.
Dar ceea ce a făcut, până la urmă, ca el să nu poată
fi adoptat, au fost împrejurările politice din ce în ce
mai nefavorabile pentru guvern (și în special pentru
componenta sa junimistă). La doar câteva zile după
începerea dezbaterii propunerii de modificare a
legii instrucțiunii, Titu Maiorescu a primit un vot
de blam din partea Senatului, fiind obligat să demi-
sioneze. Vreme de câteva zile, preocupările lumii
politice au privit mai ales remanierea guvernamen-
tală (nu doar postul de ministru al Cultelor și
Instrucțiunii Publice, ci și cele de la Externe și
Finanțe erau, în acel moment, vacante). Criza poli-
tică a fost, pentru moment, depășită. Mai mult,
locul lui Maiorescu a fost luat de un alt junimist,
Petre P. Carp (care condusese ministerul, vreme de
aproape un an, și în 1870). Discutarea proiectului
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de lege privitor la învățământ a fost reluată; contex-
tul politic a împiedicat însă, din nou, încheierea
dezbaterii și votarea sa. Camera s-a aplecat asupra
altor probleme (legi financiare, polemici politice);
în cele din urmă, votul de blam pe care Senatul l-a
dat întregului guvern a dus la dizolvarea „maturului
corp” și la convocarea de noi alegeri. Până la des-
chiderea noului Senat, lucrările Adunării
Deputaților au fost suspendate. Scrutinul s-a înche-
iat cu un rezultat defavorabil cabinetului, care a
demisionat. Noul guvern, condus de generalul Ioan
Emanoil Florescu, era format tot din conservatori,
din el nefăcând însă parte nici un junimist. În plus,
ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice a deve-
nit Alexandru Orăscu – nimeni altul decât autorul
moțiunii din Senat care dusese la înlăturarea lui
Maiorescu din guvern. În aceste condiții, nu este de
mirare că proiectul de modificare a legii
instrucțiunii publice a sfârșit prin a fi retras din
dezbatere (21 aprilie/3 mai 1876).

Este dificil de spus ce aplicabilitate practică
avea „proiectul Maiorescu” și ce efect ar fi avut
adoptarea sa asupra învățământului, culturii și
aspectului general al societății românești. Deși sta-
tuată clar în textul propus de ministru, construirea
de școli primare în toate comunele rurale era, de
fapt, o problemă lăsată în seama viitorului, putând
fi rezolvată doar în urma unor foarte consistente (și,
mai ales, constante) alocări bugetare. Tot de o
finanțare temeinică era nevoie pentru formarea și
pentru remunerarea învățătorilor necesari. O pro-
vocare era și înființarea gimnaziilor reale – mai
ales în ceea ce privea atragerea unui număr sufi-
cient de elevi care să le frecventeze. Situația
învățământului tehnic românesc din deceniile pre-
cedente nu era, trebuie spus, foarte încurajatoare:
probabil din acest motiv, Maiorescu a lăsat deschi-
se atât problema numărului gimnaziilor de înființat,
cât și pe aceea a cursului lor superior.

Desființarea Facultății de Litere și Filosofie din
Iași și înființarea școlii politehnice ar fi avut un
impact greu de estimat nu doar din punct de vedere
didactic, ci și asupra statutului fostei capitale în
peisajul cultural românesc. Este aproape de
neînțeles de ce animatorul unei societăți literare de
o anvergură intelectuală fără precedent în istoria
românească, a cărei revistă (Convorbirile literare)

apărea încă la Iași, a dorit lichidarea facultății al
cărei profesor fusese el însuși. Este adevărat că
rezultatele instituției fuseseră, în termeni calitativi
și cantitativi, modeste: nici Facultatea de Litere și
Filosofie din București nu putea fi însă considerată,
la acea vreme, un mare focar de viață intelectuală.
Imaginea avantajelor economice pe care
funcționarea viitoarei Politehnici promitea să le
aducă Iașilor putea (și încă mai poate) fi, pe de altă
parte, atrăgătoare. Înființarea sa era totuși, trebuie
spus, un experiment riscant: în condițiile relativului
dezinteres al societății românești pentru astfel de
preocupări, nu era deloc exclus ca o instituție
modestă să fie înlocuită cu una complet
nefuncțională. Impactul proiectului lui Maiorescu
rămâne, oricum, de domeniul simplei speculații.
Cele mai importante (și benigne) prevederi ale sale,
privitoare la dezvoltarea învățământului rural,
aveau să fie puse în practică începând cu primele
decenii ale secolului XX. „Direcția practică” pe
care ministrul junimist dorea să o dea
învățământului nu a fost, în schimb, niciodată pe
de-a întregul înfăptuită. 

Note:
1. Eugen Lovinescu, T. Maiorescu, București, 1971

[1940], p. 290-291; Z. Ornea, Viața lui Titu Maiorescu,
volumul I, ediția a II-a, revăzută și corectată, [București],
1997, p. 303; Nicolae Isar, Cristina Gudin, Din istoria poli-
ticii școlare românești. Problemele învățământului în dez-
baterile Parlamentului (1864-1899), București, 2004, p.
87-89.

2. Documente literare junimiste, ediție îngrijită, prefață
și note de Dan Mănucă, Iași, 1973, p. 235; Junimea și
junimiștii. Scrisori și documente inedite, ediție îngrijită,
introducere și note de Ion Arhip și Dumitru Văcaru, Iași,
1973, p. 22-27; 194-195.

3. Proiectul poate fi parcurs în întregime în Monitorul
Oficial al României, 20, 27 ianuarie/8 februarie 1876,
ședința Adunării Deputaților din 21 ianuarie/2 februarie
1876, p. 482-489; 21, 28 ianuarie/9 februarie 1876, aceeași,
p. 506-513.

4. Carlton J. H. Hayes, A Generation of Materialism,
1871-1900, New York and London, 1941, p. 173.
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Printre episoadele cele mai tulburătoare din
Infernul lui Dante se numără apariţia trubaduru-
lui provensal Betran de Born, care se prezintă, el
însuşi, în decursul naraţiunii cu numele Bertram
dal Bornio şi figurează în categoria semănătorilor
de discordii, pedepsiţi prin mutilări cumplite.
Ultimul din seria menţionată, aduce cu sine
imaginea cea mai înfiorătoare şi, ca atare, cea mai
elocventă. Păcătosul li se înfăţişează călătorilor
purtându-şi în mână propriul cap, înşfăcat de păr,
„pe post de felinar” (a guisa di lanterna), după
cum îl descrie Dante. E, însă, o lanternă care nu
luminează, ci vorbeşte, lămurindu-şi interlocuto-
rii atât în privinţa păcatului comis (instigarea dez-
binatoare a unui fiu aristocrat împotriva tatălui
regal1), cât şi a corespondenţei juste între fapta
condamnabilă şi pedeapsa căpătată în infernala
eternitate. Poetul-narator introduce aici sintagma

definitorie a sistemului de echivalare vehiculat de osân-
da veşnică, pentru care preia, italienizându-l, un termen
din Summa Theologiae a lui Toma din Aquino: contra-
passum2, devenit în italiana lui Dante contrapasso.
Termenul desemnează „contra-păţania”, suferinţa meri-
tată şi primită, ca pedeapsă, drept urmare a delictului
prealabil, generator de similară suferinţă (passio) şi sur-
vine ca expresie, desăvârşită în implacabilitatea ei, a jus-
tiţiei divine. Cuvântul nu a fost calchiat în limba româ-
nă, unde, pentru echivalare terminologică, traducătorii şi
comentatorii recurg îndeobşte la „legea talionului” (ter-
men întrebuinţat în dreptul roman arhaic, lex talionis,
raportat însă ulterior, pe filiera teologică, la Vechiul
Testament). 

Iată cum sună, în original, ultimele patru versuri ale
cântului respectiv, care conţin finalul discursului drama-
tic şi explicativ al căpăţânei lanternoide (Inf. XXVIII,
139-142): „Perch’io parti’ così giunte persone,/ partito
porto il mio cerebro, lasso!,/ dal suo principio ch’è in
questo troncone.// Così s’osserva in me lo contrapasso.”
Traducerea cuvânt cu cuvânt ar putea suna după cum

urmează: „Pentru că eu am despărţit aşa legate persoa-
ne,/ despărţit îmi port creierul, vai!,/ de principiul său
care este în acest trunchi.// Aşa se observă în mine talio-
nul”. Aceasta în condiţiile în care, pentru contrapassum,
termen literar predilect în scrierile de factura Divinei
Comedii, nu avem la îndemână, în limba română, o
vocabulă de etimologie sau construcţie analoagă.
Legătura personală este cea de rudenie nemijlocită, filia-
lo-paternă, iar creierul (detaşat, cum anatomo-fiziologic
precizează comentatorii, de măduva spinării), e acum
purtat doar de capul vorbitor, la rândul său purtat de
mâna demonstrativă a năpraznicului osândit. Să vedem
acum felul în care traducătorii noştri au rezolvat cele
patru versuri amplasate în finalul cântului al XXVIII-
lea. 

În versiunea în proză semnată de Doamna Maria P.
Chiţiu (1883), aceste versuri sunt transpuse astfel:
„Pentru că amŭ despărţitŭ fiinţe atâtŭ de legate,[/] eu
portŭ nenorocitulŭ! despărţitŭ cerebrulŭ meu[/] de
principiulŭ ce este in acestŭ trunchiu.[//] Astŭ-felŭ se
observă în mine talionulŭ.” O notă de final de cânt com-
pletează, lapidar, sintagma referenţială a ultimului ter-
men: „Legea talionului”. Traducătoarea menţine – şi bine
face – repetiţia din original a verbului partire, păstrând
procedeul de subliniere a mecanismului analogic al
pedepsei, intensificat în traducere prin înlocuirea perfec-
tul simplu din original („parti’”) cu perfectul compus,
ceea ce întregeşte formal repetiţia prin dubla utilizare
efectivă a participiului pasiv („despărţitŭ”). În dreptul
versului al doilea observăm o rearanjare topică benignă,
precum şi echivalarea exclamaţiei „lasso!” nu prin inter-
jecţia „vai!”, ci printr-un adjectiv corespondent semantic
(„nenorocitulŭ!”) al carui număr mare de silabe nu inco-
modează tălmăcirea în proză. Maria Chiţiu păstrează cu
fidelitate şi „creierul” din original, sub forma „cerebru”,
arhaizantă fără a fi prin rădăcini în limba română), dar şi
de o oarecare rezonanţă medicală (prilejuită de uzul spe-
cializat al latinescului cerebrum şi de acela, mai larg, al
adjectivului derivat „cerebral”). 
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Se pare că N. Gane (1906) consideră „creierul” cu
pricina o metonimie de conţinut a capului conţinător, dar
menţine lărgirea scalei dimensionale şi prin transforma-
rea „trunchiului” încă parţial în totalizantul „corp”,
atunci când traduce în alexandrini: „Şi fiind că eu rupt-
am prin astă impostură/ Unirea cea mai sfântă impusă de
natură/ De-aceea îmi port capul de corpu-mi desbârnat.//
Talionul prin mine ast-fel s’a aplicat.” Dublul adaos
„impostură” plus „natură” umple spaţiile silabice rezul-
tate din alungirea metricii, iar rima termenilor îl mai
scuteşte de o problemă tehnică. Adjectivarea superlativă
adiţională „cea mai sfântă” contribuie în acelaşi sens,
dar sună inadecvat în gura unui personaj care, în teribi-
la-i apariţie, nu se căieşte. Stângăciile frapante de prozo-
die din începutul primului vers şi din prima parte, mai
lungă, a versului ultim sunt admirabil corijate în varian-
ta grabnic succesivă (1907): „Şi pentrucă eu rupt-am
prin astă impostură/ [...]// Prin mine talionul fu astfel
aplicat”. Spre deosebire de înaintaşă, Gane nu comple-
tează în aparatul de note sintagma „legea talionului”,
pesemne considerând suficientă menţionarea, tot adiţio-
nală în raport cu textul-sursă, a „aplicării” (se înţelege:
a acestei legi). Să mai observăm că, printre atâtea adao-
suri, junimistul traducător practică şi o omisiune în
raport cu originalul, atunci când renunţă la orice echiva-
lare a exclamaţiei intercalate „lasso!”. În fine, N. Gane
nu respectă nici reiterarea expresivă a verbului „a des-
părţi”, echivalată prin cuplul alcătuit de participiile
„rupt” şi „desbârnat” (dintre care al doilea păcătuieşte
prin regionalismul uzului). 

George Coşbuc revine la încleştarea traductologică a
terţinelor înlănţuite de endecasilabi (1927): „Fiindc’ am
rupt persoane-astfél legate/ port capul despărţit, cum
vezi tu bine/ de viaţa sa ce ’n trunchiu dincoace bate.//
Şi-aşa s’observă contrapunctu ’n mine.” Ediţia din
1954, de mai largă circulaţie, elimină accentul grafic din
„astfél” şi operează modificări în spaţierile din preajma
apostrofului recurent, ceea ce nu îmbunătăţeşte grafia.
Binevenită este, în schimb, eliminarea grafică a lui „u”
final din „trunchiu”, care, oricum, nu trebuia citit nici în
ediţia din 1927, dar care, ulterior, s-ar fi citit în mod ero-
nat. Apoi, vedem cum Coşbuc renunţă, asemenea lui
Gane, atât la exclamaţia dramatică intercalată în origi-
nal, cât şi la reiterarea verbului „a despărţi” (devenită
aici „rupt”, tot ca la Gane şi apoi, mai bine, „despărţit”).
În locul exclamaţiei şi profitând de încă două silabe eco-
nomisite prin concentrarea metrică anterioară, poetul
tălmăcitor introduce o sintagmă retorică de contact lin-
gvistic: „cum vezi tu bine” (inexistentă în textul-sursă).
Mult mai problematică e „viaţa” coşbuciană care încă
„bate” în trunchiul decapitat, înlocuind poetic „princi-

piul” anatomic (al măduvei spinării) evocat în originalul
dantesc. Avem de-a face, totuşi, cu un mort, definit toc-
mai prin absenţa vieţii. Mai departe, poetul nostru alege
să deschidă ultimul vers printr-o inutilă conjuncţie care,
legată silabic de adverbul de mod ulterior („şi-aşa”), nu
are nici un rol metric, iar consoana reiterată şuierător în
cele două părţi de vorbire nu sună bine. În fine, opţiunea
cea mai discutabilă din reformularea traductologică a lui
Coşbuc o constituie echivalarea termenului contrapasso
prin „contrapunct”: termenul, împrumutat de traducător
din limbajul musical, vehiculează ideea unei anumite
armonii (adică a unei compatibilităţi expresive, la o
adică aplicabile raportului dintre crimă şi pedeapsă),
dar, în ciuda expresivităţii conflictuale a prefixului con-
tra-, prezent şi în termenul dezlocuit, îi lipsesc aplicabi-
litatea juridică şi prestigiul teologic. 

Alexandru Marcu profită de soluţia prozei într-o
manieră complet diferită de economia onestă practicată
de Maria Chiţiu (1932). Rezultatul e o parafrază explica-
tiv-exhaustivă: „Iar pentrucă pe lume-am despărţit fiinţe-
atât de strâns unite,[/] tăiat pe-aici îmi port acuma creerul,
vai mie![/] şi retezat din măduva spinării, ce’n trunchiul
ciunt mi-a mai rămas:[//] căci dinte pentru dinte şi ochiul
pentru ochi, stă scris în marea Lege”. Iar în nota traducă-
torului la ultimul vers se mai precizează, apropo de marea
Lege, pentru alungarea oricărui echivoc: „A Talionului”...
Cum vedem, Marcu îşi populează parafraza cu comple-
mente de loc („pe lume” şi, în antiteză, „pe-aici” adică în
Iad) şi de timp „acuma”, cu adverbe („strâns”) şi adjecti-
ve calificative („ciunt”), explicitează „principiul” dantesc
prin „măduva spinării” care, tot adiţional, i-a „mai rămas”
personajului în loc de „a fi” pur şi simplu. De mirare e că
„persoanele” din original trec în mult mai generice „fiin-
ţe”. Exclamaţia „lasso!” e şi ea augmentată prin adăuga-
rea pronumelui personal în dativ („vai mie!”). Duplicatul
dantesc al „despărţirii” se nuanţează lexical, la reiterare,
în „tăiat” şi apoi devine un triplicat prin reluarea sinoni-
mică a celui de-al doilea termen („retezat”), cu diluarea
consecutivă a impactului redundanţei retorice din textul-
sursă. În sfârşit, problematicul contrapassum tomist este
echivalat, cu pios respect, prin sintagma cu epitet „marea
Lege” (şi nota aferentă deja menţionată), nu înainte însă
de a introduce, în premieră pentru istoria tălmăcirilor
Divinei Comedii, pasajul faimos vetero-testamentar:
„ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”, cu inversarea
paralelismului şi articularea aberantă a „ochiului” la
prima sa ocurenţă (manevre, ultimele două, a căror miză
ne scapă). Oricum, ilustrul italienist propune, una peste
alta, o parafrază (cum spuneam), mustoasă (ca să mai
adăugăm) precum o pară mălăiaţă fluturată pe sub nasul
fremătător al cititorului neofit şi nu tocmai amator de note
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explicative suplimentare.
Medicul Ion A. Ţundrea poate să traducă şi mai bine

(1940). Singurul merit real dovedit în acest pasaj este
însă menţinerea dublei „despărţiri” prin conjugarea
unuia şi al aceluiaşi verb (tocmai, „a despărţi”): „Eu,
despărţind pe cei strânşi aşa tare,/ De trunchiu şi capul
meu despărţit este,/ Când el în trunchiu viaţa lui îşi are://
Vezi, este-a talionului poveste.” Lectura formei vechi
„trunchiu” se face fără acel u scris la final (din păcate,
reiterat într-un mod neinspirat). Inspirată (de Coşbuc) e
„viaţa” care înlocuieşte „principiul” din original, pur-
tând mai departe inadvertenţa plasamentului în împără-
ţia umbrelor. Tot de la Coşbuc pare să se tragă, rezuma-
tiv, şi inserţia de contact lingvistic „Vezi” din versul al
patrulea. Şi dacă „talionul” e o soluţie mai cuminte
decât ciudatul „contrapunct” coşbucian, „povestea” atri-
buită lui îi slăbeşte impactul dramatic, prin desprinderea
semantică a aspectului narativ de realitatea, asumată
indiscutabil în original, a justiţiei divine... 

Iată mai departe, într-o simplă enumerare anticipati-
vă, soluţiile găsite de ceilalţi traducători români ai
Infernului, pe care le vom analiza în articolul următor:

Eta Boeriu (1965 şi următoarele numeroase ediţii):
„Am rupt pe cei sortiţi să se-mpreune/ şi rupt de trup mi-
e capul fără minte;/ Cuvîntă-n mine legea care spune://
«Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte».”

George Buznea (1975): „Deci, pentru că sublima
legătură/ Dintre sămînţă şi-ntre rod, – filonul/ prin mine
şi l-a rupt, – şi-a mea făptură// O poartă-n două ruptă,
Talionul.”

Giuseppe Cifarelli (1993 şi apoi 1998): „Eu despăr-
ţit-am inşi uniţi în pace,/ şi despărţit port creierul, vai
mie!/ de obârşia lui ce-n ăst trunchi zace.// Şi-astfel
talionul va să fie”. 

Marian Papahagi (Humanitas, 2012, dar lucrul era
încheiat din 1996): „Fiindcă-nvrăjbii astfél persoane
prinse/ -ntre ele, capul mi-e desprins, vai mie!,/ de înce-
putul ce-n ăst trunchi cuprins e.// Aşa răsplata dat mi-a
fost să-mi fie”. Notă explicativă: „În acest vers apare
pentru prima dată explicit termenul ales de Dante pentru
a denumi legea talionului (în original: „così s’osserva in
me lo contrappasso”), reprezentată în mod deosebit de
evident prin pedeapsa suferită de aceste duhuri, a căror
acţiune de dezbinare în sânul comunităţii este oglindită
de sfâşierea fizică a trupurilor”. 

Răzvan Codrescu (2006): „Cum vrui pe cei legaţi a-
i dezbina,/ îmi port, vai mie, capul fără minte/ de trunchi
desprins, închipuind aşa// plinirea spusei: «Dinte pentru
dinte»”. Nota de final a traducătorului începe cu citarea
integrală a versului 142 şi continuă explicativ: „Referire
la legea talionului (lo contrappasso) din Vechiul
Testament (cf. Ieş. 21, 24, sau Deut. 19, 21), care de fapt

funcţionează în tot Infernul dantesc, pedepsele fiind
legate de felul de a păcătui al fiecărui osîndit la chinurile
veşnice”.

Cristian Bădiliţă (2021): „Şi fiindc-am despărţit fiin-
ţe[/] atât de-aproape între ele,[/] eu duc în mână capul,
vai!,[/] ce-i despărţit de al său trunchi.[//] Aşa plătesc ce-
am săvârşit.” Nota traducătorului: „Culeg ce am semă-
nat. Legea Talionului. Capul i-a fost desprins de trup aşa
cum el îl desprinsese pe tată de fiu”. 

Repere bibliografice: 
Dante: La Divina Commedia: Inferno, a cura di Natalino

Sapegno, Firenze, La Nuova Italia, 19933; 
Dante: Divina Comedie, în româneşte de Giuseppe

Cifarelli, îngrijire de ediţie, note şi comentarii de Titus
Pârvulescu, Craiova, Editura Europa, 1993; 

Dante: Infernul, traducţiune de pe original de Doamna
Maria P. Chiţiu, Craiova, Tipo-litografia Naţională Ralian
Samittca, 1883; 

Dante: Infernul, traducere în versuri de N. Gane, Iaşi,
Editura Librăriei Nouă Iliescu, Grossu & Comp., 1906; Ediţia
[a] II-a complect revăzută şi corectată, Iaşi, Editura Librăriei
Nouă Iliescu, Grossu & Comp., 1907; 

Dante: Infernul, în româneşte de George Coşbuc,
Bucureşti, ESPLA, 1954; 

Dante: Infernul, tradus [în proză] de Alexandru Marcu,
Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1932; 

Dante: Infernul, traducere de Ion A. Ţundrea, Craiova,
Casa Şcoalelor, 1945; 

Dante: Infernul, în româneşte de Eta Boeriu, Bucureşti,
Editura Minerva, 1982; 

Dante: Infernul, interpretare românească, note şi un
cuvânt înainte de George Buznea, Bucureşti, Editura Univers,
1975; 

Dante: Divina Comedie, în româneşte de Giuseppe
Cifarelli, cuvânt înainte de Alexandru Ciorănescu, îngrijire de
ediţie, note şi comentarii de Titus Pârvulescu, Editura Europa,
Craiova, 1993 [şi Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1998]; 

Dante: Divina Comedie – Infernul, traducere din italiană
şi comentarii de Marian Papahagi, ediţie [bilingvă] îngrijită
introducere şi completarea comentariilor de Mira Mocan,
Bucureşti, Editura Humanitas, 2019 [A se vedea şi varianta
fragmentară din „Apostrof”, anul X, nr. 1 (14), Cluj, 1999]; 

Dante: Infernul, text bilingv, cu noua versiune româneas-
că a lui Răzvan Codrescu, Bucureşti, Editura Christiana,
2006; 

Dante: Divina Comedie – Infernul, traducere [în proză
ritmată] şi note de Cristian Bădiliţă, Bucureşti, Editura
Vremea, 2021. 

Note:
1. Tatăl era regele Henric al II-lea al Angliei, iar fiul,

Henric al III-lea.
2. Toma din Aquino, Summa Theologiae, II-II, 61, 4.
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Una dintre cele mai atroce scene ale copilăriei
mele o avea ca protagonistă pe bunica, femeie foar-
te dolofană de altfel, atât la corp, cât şi la suflet.
Pentru ea, fiecare copil cu care intram în curte era o
gură de hrănit. Dacă nu avea prăjituri – ceea ce, de
obicei, avea –, ne tăia o felie uriaşă de pâine, presă-
ra pe ea zahăr din belşug şi ne expedia înapoi la
joacă în jurul Cetăţii, fericită că nici un protejat de-
al ei nu va muri de inaniţie înainte de a se retrage la
cină. 

O singură dată pe an – şi asta dura cam o săptă-
mână –, bunica nu avea timp de trataţie sau o rezol-
va expeditiv, fiindcă stătea pe un scaun sub vie şi
îndesa de zor cu făcăleţul, pe gâtul unei gâşte,
porumb înmuiat în prealabil în apă. Bietei victime
nu i se prea oferea şansa de a se sustrage sau de a
protesta: cu o tehnică desăvârşită, bunica îi imobi-
liza aripile călcând pe ele dintr-o parte şi din cealal-
tă, îi lega picioarele şi o învelea grijuliu într-un şter-
gar de supliciu, forţând-o apoi să înghită o cantitate
impresionantă de boabe în fiecare zi, înainte de a
sfârşi în cele din urmă într-o tigaie special păstrată
pentru această ocazie, în care gâsca se rumenea
încetişor, dar nu înainte de a i se fi prelevat ficatul,
pentru a fi făcut celebrul pateu.

Urmăream scena cu o oroare promiţătoare de
delicii sadice, întrebându-mă la tot pasul dacă nu
cumva gâsca, lăsată să pască de voie, n-ar fi putut
produce de una singură savoarea pe care o genera
prin maltratare. Ulterior, aveam să aflu că n-am fost
singurul care a formulat o asemenea dilemă. În
Cartea a treia a Saturnaliilor, în capitolul al 13-lea,
Macrobius reproduce cu o pasiune cumpătată câte-
va pasaje din tratatul Despre agricultură al lui
Varro, în care acesta vorbeşte despre meteahna
întru totul reprobabilă de a se hrăni în mod forţat

păunii la ţară, pentru a fi serviţi ulterior la banchete. 
Prima culpă în acest caz, desigur, este una de

ordin estetic, fiindcă păunul e o pasăre crescută
pentru a fi admirată, nu ca să fie mâncată.
Transgresiunea a fost realizată – precizează Varro –
de către juristul, omul politic şi oratorul Quintus
Hortensius Hortalus (114-50 î.e.n.), care, după toate
aparenţele, nu era lipsit nici de alte apucături las-
civ-reprobabile. Porecla după care era cunoscut,
Dionysia, evoca o dansatoare celebră, care-i fusese
amantă. Mare admirator al lui Cato cel Tânăr
(Marcus Porcius Cato Uticensis), el a dorit cu tot
dinadinsul să-i fie rudă şi i-a cerut mâna fiicei sale,
singura problemă fiind că aceasta era deja măritată.
Generos, Cato s-a oferit să divorţeze de propria sa
soţie, Marcia, şi să i-o încredinţeze, gurile rele spu-
nând că mariajul s-a perfectat pentru ca uriaşa avere
a lui Q.H. Hortalus să treacă în cele din urmă în
posesia lui Cato. Transferul s-a efectuat după ce
magnatul a avut grijă să moară la timp, lăsând totul
în moştenirea soţiei sale, care n-a ezitat să se recă-
sătorească cu Cato, închizând în acest fel cercul. 

Quintus Hortensius Hortalus a fost – e aproape
o tautologie să spui acest lucru – un mare pasionat
de mâncăruri rafinate. După ce a lăsat-o mai moale
cu oratoria, s-a apucat de heleştee şi de crescut dife-
rite varietăţi piscicole, Cicero amintindu-l ca
Piscinarius, pentru succesul comercial al firmei
sale, care furniza o bună parte din peştii care se ser-
veau la banchetele romane, scutindu-i pe importa-
tori de a ieşi pe Mediterana pentru a prinde, cam la
întâmplare, ceea ce le adunau plasele. Obiceiul de a
mânca păuni ghiftuiţi a fost considerată la vremea
lui o impietate aflată în contradicţie cu sobrietatea,
ca să nu mai vorbim de inerentele efecte inflaţionis-
te. „Pilda lui, urmată de mulţi – scrie Macrobius – ,
duse la scumpirea acestor păsări, care ajunseră să se
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vândă cu 50 de dinari bucata, şi a ouălor, care cos-
tau 5 dinari bucata.”1 Macrobius este oripilat: „Iată
un lucru vrednic de mirare, ba chiar ruşinos: să se
vândă cu cinci dinari bucata ouăle de păun, care azi
nu că se vând mai ieftin, dar nici măcar n-au preţ”.2

Ca să înţelegem de ce era supărat autorul
Saturnaliilor, să facem niţică economie monetară,
păstrându-ne pe linia referinţelor financiare mini-
male. La romani, 1 Aureus (monedă făcută din aur)
echivala cu 25 de dinari; 1 dinar (din argint) se
schimba în 10 aşi (axe) până 140 şi în 16 aşi după
acest an, asul fiind făcut din bronz până la reforma
monetară a lui Octavianus Augustus din 23 î.e.n.,
când se schimbă şi compoziţia, el fiind bătut din
cupru. 1 sestertius era 2,5 aşi la început, apoi 4
după reformă. Pentru echivalare – romanii s-au
raportat mereu la greci –, 1 drahmă însemna 12 aşi,
de unde rezultă că puterea de cumpărare a romani-
lor, comparată cu aceea a elenilor, era mai slabă.
Cam 10 aşi costa o masă de patrician cu doi-trei
invitaţi, cu condiţia să fi cumpărat totul de la piaţă
(forum holitorium). Dar, de regulă, nu se întâmpla
aşa, fiindcă aproape nici un patrician nu era lipsit de
o fermă de subzistenţă, de unde se aduceau întăriri
şi, eventual, chiar vinul. 

În Roma antică, opulenţa şi ostentaţia au repre-
zentat forme de rafinament, care avea, ca statut
social şi axiologic, chiar şi un nume, venustas, el
însemnând, pe lângă ştiinţa de a etala luxul, şi
potenţarea componentei feminine la un bărbat. De
aceea, Quintus Hortensius Hortalus, soţul vremel-
nic al Marciei Cato, n-avea nici un motiv să se
supere că era strigat cu porecla unei dansatoare fai-
moase, fiindcă asta însemna că dispune de gesturi
suficient de mlădioase pentru a le transcende pe
cele mai din topor, ale bărbaţilor. Macrobius scrie
despre el că „omul acesta mărturisea pe faţă apucă-
turi leneşe, de femeie”3, grija lui principală fiind
aceea de a-şi înoda cu o pricepere măiestrită toga de
plimbare, fiind extrem de atent ca faldurile ei să se
reverse cum se cuvine. Nu e, aşadar, deloc întâm-
plător că „într-o zi, pe când umbla împopoţonat ast-
fel, a dat în judecată, pentru ofensă, pe un coleg, pe
motiv că, lovindu-l din întâmplare la o înghesuială,
îi stricase alcătuirea togii, socotind drept o crimă
faptul că, pe umărul său, o cută fusese deranjată”.4

Pe vremea lui Macrobius, plăcuta decenţă a

beneficiat de tot timpul din lume ca să tempereze
asemenea excese, autorul ilustrându-şi această
cumpătare prin chiar propria sa lucrare. Saturnalia
prelucrează materia primă de mai multe zile a unui
ospăţ elevat şi selectiv (symposium). „Cu ocazia
Saturnaliilor – scrie autorul –, la Vettius
Praetextatus se adună fruntaşii nobilimii romane şi
alţi oameni învăţaţi. Răstimpul acestor zile de
solemnă sărbătoare este hărăzit unor convorbiri
savante. Plini de amabilitate unul faţă de altul, ei îşi
oferă banchete şi nu se despart decât noaptea, ca să
se odihnească”.5 Discuţiile se structurează în jurul
valorilor morale, lexicale şi artistice romane, la
mare preţ fiind idolatrizarea lui Vergiliu, a cărui
Eneidă e întoarsă pe toate feţele. Separaţi de orgiile
din stradă prin ziduri groase îmbrăcate în draperii
unduioase, participanţii nu se îmbată şi evită cu ele-
ganţă dizarmoniile, lăudându-l pe amfitrion pentru
toate acestea, inclusiv pentru tactul său tradiţional,
intrat în legendă, de a filtra dezmăţul festivalier din
jur prin sita delicată a stilului înalt şi a rafinamen-
tului. La Vettius Praetextatus merită, într-adevăr, să
te duci, dacă ai norocul să fii invitat, fiindcă acolo
eşti pus la adăpost de ororile „lumii răsturnate” din
stradă, unde toate licenţele sunt îngăduite, inclusiv
aceea de a te proţăpi la masa stăpânului tău, cerân-
du-i să te servească. 

Aşadar, este de înţeles motivul pentru care invi-
taţii atent selectaţi evocă cu dispreţ dezmăţurile ali-
mentare ale vremurilor de demult, de care n-au
putut să se sustragă, din câte se spune, nici măcar
dregătorii din zonele cele mai înalte ale statului. Un
asemenea caz reprobabil este acela al lui Quintus
Caecilius Metellus Pius (cca 128-63 î.e.n.), Mare
Pontif în 80 şi prieten al lui Sulla, care, într-o operă
azi pierdută, reproduce meniul unui banchet pe care
îl organizase: 

„Aperitive: arici, stridii crude – la discreţie.
Specialităţi de moluşte: peloride şi spondili;

sturzi; găină grasă cu sparanghel; platouri cu stridii,
cu peloride; ghindă de mare – albă şi neagră; iarăşi
spondili, glicomaride, urzici de mare, cocoşari,
scoici: Murex şi purpură.

Mâncăruri: Cap de mistreţ; platouri cu peşte, cu
uger; raţă; lişiţă fiartă; iepure; friptură de pasăre;
turtă de făină, pâine de Picenum”.6

Întrucât reputatul traducător Gh. Tohăneanu e
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cuprins de o subită pedanterie la reproducerea pasa-
jului de mai sus, câteva explicaţii se impun.
Peloridele sunt midii, etimologia cuvântului fiind
greacă, peloris. Spondilii sunt moluşte, iar cocoşa-
rii zburătoare asemănătoare cu sturzul, care se ser-
veau cu garnituri de şofran, foarte apreciate în
epocă. Fiind menţionaţi la categoria aperitive, aricii
trebuie să fie cei de mare (am mâncat şi eu unul la
Madrid...), deşi o desluşire aparte am găsit şi în edi-
torialul intitulat De ce şi cum iubesc Galaţiul?,
scris de profesorul Ilie Zanfir (directorul Bibliotecii
Judeţene locale) pentru numărul 39/iunie 2018 al
revistei Axis Libri7, unde se spune că aricii erau
calupuri de gutui măiestrit gătite, presărate cu
boabe de măceş, care le făcea să arate ca mingiuţa
cu ţepi de care te împiedici pe înserat în Bucovina
şi care face rof-rof. 

Pâinea de Picenum reprezintă o delicatesă
rezervată bogaţilor, care şi-a făcut loc triumfal în
istoria gastronomiei. Provenea dintr-o regiune
adriatică a Italiei, care se numeşte astăzi Marche,
prepararea sa fiind foarte anevoioasă, complexă şi
de lungă durată, motiv pentru care devenea şi rela-
tiv scumpă la sfârşit. Timp de nouă zile, făina sau
tărâţele (grâul strunjit grosier) erau ţinute la înmuiat
în apă, până se umflau. În a zecea zi, aluatul se fră-
mânta cu zeamă de struguri şi cu stafide, se porţio-
na în forme speciale de lut numite artoptae şi se
cocea. După scoaterea din cuptor, formele erau
înlăturate şi pâinea se înmuia într-o baie făcută din
lapte, vin şi apă cu miere, apoi se servea. Era, aşa-
dar, mai degrabă o prăjitură de zile mari decât o
pâine tradiţională, lucru dovedit şi de faptul că se
servea la sfârşitul meselor, în condiţiile în care, la
mesele romane, nu se cuvenea să mănânci pâine
decât la primele două feluri sau runde, restul tre-
buind să fie savurat fără adjuvante de panificaţie8. 

În Saturnalia, Macrobius aminteşte şi de o altă
grozăvie culinară pasibilă de a fi condamnată pe
criterii de ostentaţie şi exces, şi anume „porcul tro-
ian”. „Îi ziceau aşa, fiindcă era umplut cu alte ani-
male, întocmai cum vestitul cal troian erau umplut
cu oşteni înarmaţi”.9 Îl regăsim, cu lux de amănun-
te, în Satyriconul lui Petronius, cam pe la mijlocul
ospăţului rânduit de către Trimalchio, când el devi-
ne, în mod teatral şi ostentativ, un înscenat obiect
de controversă. Mesenii sunt adânciţi în poveşti

legate de Herakles şi de Sibylla din Cumae, închisă
– spune cineva – după un paravan de sticlă (ca să
nu-i vateme pe cei care o vizitau), când pe masă „a
fost aşezată o tavă cu un porc uriaş”10, mai mare
chiar decât mistreţul devorat anterior de către
meseni. Văzându-l atât de pântecos, amfitrionul
mimează o supărare, acuzându-şi bucătarul de
neglijenţa de a fi adus în faţa oaspeţilor un animal
necurăţat de măruntaie. Bietul om e dezbrăcat pe
loc „de veşmintele meseriei sale” şi este târât afară
„între doi călăi”, mesenii neiniţiaţi în tainele aces-
tor farse fiind convinşi că îi vor face felul. Însă,
Trimalchio îşi cheamă înapoi bucătarul şi-i porun-
ceşte să cureţe porcul de faţă cu toţi, moment în
care se produce „minunea”: „...bucătarul a pus
mâna pe cuţit şi, tremurând, a despicat pântecele
porcului. Neîntârziat, din tăieturile mărite mereu
prin loviturile date de cuţit au năvălit cârnaţi ames-
tecaţi cu caltaboşi”.11

Aşa cum se ştie, tema de adâncime a ospăţului
furnizat de către Trimalchio e memento mori, motiv
pentru care toate felurile de mâncare servite au con-
otaţii temporale şi zodiacale. Măgăruşul care se ser-
veşte la gustare are „o desagă dublă, care avea într-
o parte măsline albe şi în cealaltă măsline negre”12,
pentru a sugera că zilele faste aparţineau vieţii, iar
cele nefaste morţii. Aceasta nu era singură extrava-
ganţă „rafinată” (cuvântul se cere a fi pus între ghi-
limele, întrucât Trimalchio era un nouveau riche şi
un cabotin), fiindcă, pe acelaşi platou pe care trona
şi măgăruşul, „poduleţe de fier susţineau hârciogi
stropiţi cu miere şi cu mac. Pe un grătar de argint
erau puşi cârnaţi fierbinţi, iar sub grătar prune sirie-
ne şi sâmburi de rodie”.13

Nici nu se termină bine aceste minunăţii, că
invitaţii au parte de alte surprize. La un moment
dat, pe masă este pusă o „găină de lemn”, aflată la
clocit într-un coş destul de încăpător, în care se
aflau ouă. Mesenii sunt invitaţi sa spargă ouăle,
care se dovedesc a fi făcute din „cocă groasă de
făină”, şi-n interiorul lor descoperă „o pitulice
straşnic de grasă, învelită într-un gălbenuş piperat”.
Însă, felul principal care urmează lasă impresia că
ar fi cu „mult sub aşteptări”: „...pe o tavă rotundă se
aflau aşezate în cerc cele douăsprezece semne”
[zodiacale – n.n.], în dreptul fiecărui semn aflându-
se mâncărurile pe care zodia le tutela: „Deasupra
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berbecului era năut cornos, deasupra taurului o
bucată de carne de bou, deasupra gemenilor testicu-
le şi rinichi, deasupra racului o coroană, deasupra
leului o smochină de Africa, deasupra fecioarei o
vulvă de scroafă tânără, deasupra balanţei un cântar
care avea pe un taler o turtă cu brânză şi pe cealaltă
o plăcintă, deasupra scorpionului un peştişor de
mare, deasupra săgetătorului un corb, deasupra
capricornului o langustă marină, deasupra vărsăto-
rului o gâscă, deasupra peştilor doi babuini”.14

Mijlocul tăvii era ocupat de un simbol solar, întru-
cât „într-o brazdă de pământ, tăiată împreună cu
iarba crescută pe ea, era înfipt un fagure cu miere”. 

Aparenta nemulţumire a oaspeţilor se risipeşte
brusc atunci când îşi dau seama că tava fusese, şi
ea, ornată după legea simulacrului care ascunde
esenţa, adică a histrionismului. „În sunetele orches-
trei”, de masă se apropie „patru dansatori”, care „au
îndepărtat partea de deasupra a tăvii, unde se aflau
semnele zodiacului. Pe dată au răsărit – de bună
seamă ca al doilea strat de bucate – păsări îngrăşate,
ugere de purceluşe şi, la mijloc, un iepure împodo-
bit cu pene, ca să semene cu un Pegas”. „La colţu-
rile tăvii” – continuă naratorul – „am remarcat patru
Marsyas, care purtau nişte burdufioare de unde cur-
gea un sos piperat peste peştii ce înotau cu el ca
într-un eurip”.15

Educaţi în spiritul echilibrului de aur şi al măsu-
rii, pe considerentul că o minte cumpătată reprezin-
tă indiciul cel mai de preţ al decenţei morale pre-
lungite în prestigiu, mesenii din Saturnalia lui
Macrobius n-au cum să aprobe asemenea excese
culinare, socotind că ele trădează degenerescenţă,
decadentism şi propensiunea pentru dezmăţ, care,
dacă s-ar generaliza, ar contribui cu siguranţă la
periclitarea imperiului. După cum demonstrează
Vincent J. Rosivach16, cutumele şi legile alimentare
din perioada romană fuseseră în aşa fel tocmite,
încât să corespundă unui ideal identitar tradiţional,
arhaic, de viaţă simplă şi autosubzistenţă. Secole
de-a rândul, într-un colţ mai ferit al Colinei Palatine
romanii puteau vizita „tugurium” sau „casa
Romuli”, o colibă sărăcăcioasă, înjghebată din stuf
şi chirpici, în care se spunea că a trăit cel care fon-
dase oraşul, mâncând ceea ce-i oferea natura.
Incendiată de mai multe ori, coliba s-a mistuit defi-
nitiv, se pare, în anul 12 î.e.n., fiind reconstruită

pentru a rezista până prin 78 e.n. Rolul ei principal
era acela de a întreţine idealul unui identitar colec-
tiv de oameni aspri, obişnuiţi cu neajunsurile şi cu
simplitatea, economia de subzistenţă – spune
Rosivach – slujind, practic, aceluiaşi scop. În con-
secinţă, romanii erau lăudaţi pentru hărnicia de a-şi
cultiva propria grădină sau fermă, de a se retrage la
ţară, distincţia dintre economia domestică şi obliga-
ţia de a te aproviziona de la piaţă (forum holito-
rium) cu produse cultivate de către alţii transfor-
mându-se, treptat, în distincţie morală. 

Printre prescripţiile acestui identitar colectiv se
afla şi aceea a respectării ca atare a ceea ce îţi fur-
nizează natura. În Istoria naturală, Pliniu vorbeşte
de faptul că doar o găină neîngrăşată forţat se cuve-
nea să fie servită la un ospăţ, întrucât cea supusă
unui supliciu bulimic echivala cu o violentare a
naturii. Oripilaţi, participanţii la symposium-ul din
Saturnalia invocă în acest sens „mărturia lui Varro,
care în cartea a III-a a Agriculturii, spune aşa: «De
curând s-a statornicit obiceiul ca şi iepurii să fie
îngrăşaţi: îi prind prin hăţişurile lor, îi închid în
cuşti şi îi pun să se îngraşe»”.17 Varro nu se mulţu-
meşte cu acest denunţ, ci menţionează şi faptul, cu
titlu agravant, „că şi melcii erau îngrăşaţi” (!!), ceea
ce, desigur, pune capac la toate.

Se înţelege de la sine că autoritatea statală nu
era atât de naivă încât să creadă că romanul va
renunţa de unul singur să mănânce „porc troian”,
„uger de purceluş” şi melci durdulii, bine rotunjiţi,
sau să poarte purpură tiriană sau mătase, şi-n con-
secinţă a recurs la puterea legii pentru a impune res-
tricţiile care cauţionează decenţa. Mesenii lui
Macrobius evocă puterea binefăcătoare a „legii
Fannia” (Lex Fannia, din 161 î.e.n), care face parte
din categoria mai mare al legilor promulgate pentru
a limita cheltuielile, numite leges sumptuariae
(după sumptus = cheltuială). Lex Orchia, cea dintâi
dintre ele, promulgată în 182 î.e.n., limita numărul
invitaţilor de la un banchet şi restricţiona cheltuie-
lile de la piaţă (obsonium), lăsând liberă cantitatea
de vin pe care o putea servi cineva şi mâncărurile
din legume şi fructe, care se presupunea că prove-
neau din resurse proprii. Cu timpul, tipologia aces-
tor legi coercitive se va diversifica, legile referitoa-
re la mâncare (leges cibariae) devenind o subcate-
gorie distinctă, rezervată ospeţelor, ceea ce însemna
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că, printre altele, ele reglementau şi cantitatea de
argintărie pe care o putea etala cineva, stabilind un
prag bine precizat între decenţă şi extravaganţă. 

Faptul că romanii se obişnuiseră cu aceste leges
sumptuariae nu era câtuşi de puţin paradoxal, fiin-
dcă politica romană a fost dintotdeauna asociată cu
restricţiile impuse de către legiuitor şi cu psihoza
controlului empiric exercitat de către lictori, care
aveau dreptul de a intra oricând în case pentru a
verifica respectarea unor coerciţii. Etimologia şi
simbologia ne ajută mult aici, fiindcă termenul de
lictor (ajutor de magistrat) provenea de la verbul
ligare (a lega), semnul distinctiv al lictorilor fiind
celebrele fascii, al căror ornament principal era
reprezentat de o mică funie, răsucită în spirală pen-
tru a prinde la un loc mănunchiul de beţe care
înconjurau coada unei toporişti. Altfel spus, lictorul
era acela care avea dreptul să te lege şi să te verifi-
ce, înclusiv în interiorul propriei tale gospodării.

Lex Fannia, de care se ocupă Vincent J.
Rosivach în studiul său, a fost cea mai elaborată
dintre aceste legi, fiind promulgată în anul 161
î.e.n. de către C. Fannius Strabo, care ajunsese în
acel an consul. S-a proclamat pe la începutul primă-
verii, prin consultare senatorială (senatus consul-
tum), senatorii fiind puşi să jure că nu vor cheltui
mai mult de 120 de aşi (12 dinari) la „marile sărbă-
tori” care aşteptau în prag şi că vor limita la 100 de
pfunzi cantitatea de argintărie etalată. Dacă ţinem
cont de faptul – deja amintit – că o masă de patri-
cian cu 2-3 invitaţi costa cam 10 aşi (1 dinar), rezul-
tă că restricţiile erau departe de a fi traumatice. De
altfel, tot Rosivach menţionează şi faptul că nu se
cunoaşte nici un caz de pedeapsă aplicată pentru
nerespectarea acestor restricţii.

„Marile sărbători” cu prilejul cărora se organi-
zau banchete sardanapalice aveau un caracter de
fertilitate, fiind pomenite de Ovidiu în Cartea a III-
a a Fastelor, în dreptul zilei de 4 aprilie (Magna
Mater Deum Idaea)18. Era omagiată atunci, într-un
aliaj sincretic cu complexul Attis/ Cybele, „Marea
Mamă” de la Ida, adică Rhea, fiica Geei şi a lui
Uranos şi soţia lui Chronos, vestită, între altele, şi
pentru şiretlicul de a-i fi dat lui Chronos un bolovan
învelit în scutece la zămislirea lui Zeus, pentru a
putea păstra copilul. Ovidiu explică şi motivul pen-
tru care aceste sărbători ale maternităţii telurice

erau „cele mai mari” dintre cele care erau rânduite:
pentru că „...doar ea i-a născut pe toţi zeii; copiii-şi
lăsară/ Mama să aibă dintâi cinste-n măreţe ser-
bări”.19

Se cuvine atunci – mai întreabă poetul – ca ea să
fi cinstită oferindu-i-se un „moretum” (un soi de
cremă de brânză) făcut din zarzavaturi? Da, răspun-
de zeiţa care îl ghidează pe poet, fiindcă e bine ca
în momentele festive romanii să-şi aducă aminte de
mâncărurile simple, sănătoase de odinioară20 şi să
lase melcii dolofani să zburde nestingheriţi pe
pajişte sau oriunde le face plăcere. 

Note:
1. Ambrosius Macrobius Theodosius: Saturnalia.

Traducere, introducere şi note de Gh. Tohăneanu. Editura
Academiei RPR, Bucureşti, 1961, p. 170.

2. Ibid., p. 170.
3. Ibid., p.170.
4. Ibid., p. 171.
5. Ibid., p. 39..
6. Ibid., p. 172
7. V. www.pdcoffee.com/AxisLibri (accesat în data de

17 febr. 2022).
8. V. https://whatisarchaeo.wixsite.com > Pisenum

Bread, accesat în data de 17 febr. 2022. Amatorii de reţete
străvechi pot lua cu folos foarte populara carte a lui Mark
Grant, Roman Cookery: Recipes for Modern Kitchens,
Interlink Publishing, 2008. (Se poate comanda şi prin inter-
mediul librăriilor virtuale de la noi.).

9. Macrobius, Saturnalia, ed. cit., p. 172.
10. Gaius Petronius Arbiter: Satyricon. Traducere, pre-

faţă şi note de Eugen Cizek. Grafica şi ilustraţii de Mihai
Bacinsky. Hyperion, 1991, p. 94.

11. Ibid., p. 95.
12. Ibid., pp.67-68.
13. Ibid., p. 78.
14. Ibid., pp. 72-73.
15. Ibid., pp. 73-74. (Euripul era iazul sau canalul

ornamental din grădină.)
16. The „Lex Fannia Sumptuaria” of 161 BC. In: The

Classical Journal. Vol. 102. No 1 (Oct-Nov.2006), p. 1-15.
17. Saturnalia, ed. cit., p. 172.
18. Ovidiu: Fastele. În vol. Opere. Ed. GUNIVAS

SRL, Chişinău, 2001, p. 741 sq. Fastele reproduc versiunea
românească realizată de Ion Florescu şi Traian Costa,
publicată iniţial la Bucureşti în 1965, la Ed. Academiei
RPR.

19. Ibid., p. 746 (III.3.4; 357-358).
20. Ibid., p. 746 (367-373): „Zice-se că în vechime cu

lapte curat şi cu ierburi/ Ce de la sine creşteau oamenii toţi
se hrăneau./ Ierburi tocate se-mbină cu caşul cel alb, ca
zeiţa/ Veche să poată şti cum sunt mâncările vechi.”

160160 CONVORBIRI  LITERARE



În introducerea la Etica protestantă și spiritul capitalis-
mului (1905), Max Weber se întreba „ce înlănțuire de fac-
tori a dus tocmai pe solul Occidentului și numai pe acesta
la apariția unor fenomene culturale care totuși ... se situează
pe o direcție de dezvoltare de însemnătate și valabilitate
universală?”1 Prima schiță de răspuns a savantului este că
numai în Occident există știință așa cum este ea recunoscu-
tă astăzi. Altor culturi le-a lipsit experimentul rațional, care
a fost un produs al Renașterii2. Ba, mai mult, „Le-a lipsit și
laboratorul modern”3. Tuturor celorlalte culturi – în
comparația sa Weber se referă expres doar la cele asiatice –
le-au lipsit „un sistem similar celui aristotelic și în general
conceptele raționale”4. După ce observă că în arealurile
culturale aduse în discuție datorită contrastului lor cu
Occidentul nu au existat nici știință juridică rațională, nici
muzică armonios rațională (contrapunctul și armonia), nici
utilizări raționale de tipul boltei gotice în arhitectură, auto-
rul reține că „o practicare profesională rațională și sistema-
tică a științei – specialiști pregătiți – exista numai în
Occident”5. El vedea astfel în apariția specialistului în viața
științifică mărturia unei practici de cercetare persuasive și
metodice. 

Cel care, fără să o precizeze explicit, i-a dat o replică
filosofică proprie lui Max Weber în chestiunea legată de
prioritatea calitativă a cunoașterii raționale și științifice din
Apusul Europei a fost Constantin Noica. În 1972 el a publi-
cat în revista Convorbiri literare, în șase episoade, eseul O
nouă pagină în istoria spiritului european. Semnificația
istorică a operei lui Teofil Coridaleu unde a formulat un
răspuns alternativ celui weberian. 

După gânditorul român, locul central în ansamblul unei
culturi îl ocupă filosofia. El afirmă astfel primatul valoric
al ideii în fața creativității exprimate prin medierea artei,
prin imagine, fie aceasta exprimată prin cuvânt, fie ca atare
(în artele vizuale). Noica intră astfel în contrast cu trecerea
în revistă weberiană, care parcursese succint și sintetic
arealul artelor neliterare (muzica, arhitectura, sculptura,
pictura), ca și cu reprezentarea consacrată a culturii ca
ansamblu literaturocentric, așa cum, de la pașoptiști înain-
te, cel puțin, generațiile creatoare românești socotiseră că
stau lucrurile. 

Ca o consecință a concepției sale filosofocentrice, cul-
tura universală este pentru filosof alcătuită din acele culturi

în cadrul cărora conceptul primează. Desigur, în jurul con-
ceptului se desfășoară tribulații întinse la scara istoriei, iar
cele mai productive, spune Noica, sunt acelea care consti-
tuie tradiții exegetice. 

În istoria culturii universale cea europeană se face
remarcată prin aceea că ea cuprinde și altceva decât exege-
za propriu-zisă. Alte culturi însă, spune Noica, diferă de cea
apuseană a Europei, chiar dacă nu sunt de aceeași factură
precum prestigioasele culturi asiatice, configurate altmin-
teri. „Există culturi care să fie doar exegetice, spre deose-
bire de cultura europeană, unde originalitatea și individua-
litatea autorului sunt – cel puțin de la Renaștere încoace –
reclamate”6. Așadar, o cultură de acest fel, concepută
altminteri decât cea apusean-europeană, dar și decât cele
asiatice, nu privilegiază exuberanța novatoare, geniul crea-
tor, noul mereu individualizat. Căci în tradiția culturală
occidentală s-a constituit un model care a evidențiat și apre-
ciat originalitatea, noul, individualul. Aceasta înseamnă că
în știință a ajuns la mare preț descoperirea, inovația,
neașteptatul, saltul, în timp ce în arte a fost apreciată expre-
sia personală, accentul și tușa omului-unicat, coborându-se
criteriul valorizării până la expresia sa individuală. Ar fi o
eroare să se creadă totuși că versiunea apuseană a culturii
europene este singura importantă. 

Filosoful remarcă, pe de altă parte, probabil tot cu gân-
dul la Max Weber, că nici modelul cultural european nu a
fost întotdeauna același. În câmpul culturii scrise, înalte, de
sorginte rațională – criteriul adus de Weber în atenție – se
distinge, înainte de toate, după el, o cultură întemeiată pe
natură. Iată un criteriu socotit valid pentru a distinge în
istoria culturii europene o etapă inițială. „Primele două
milenii ale culturii noastre reprezintă singura cultură
rațională posibilă la începuturi, aceea pe bază de natură, fie
că e vorba de natura umană, adică a ființei natural raționale,
fie că e vorba de natura ca obiect de investigație”7. În acest
context, Noica amintește „... funcția lui Aristotel de-a oferi
primul model de cultură științifică...”8. El revendică, deci,
pe seama lui Aristotel și a aristotelismului prioritatea în
materie de raționalitate. Aristotel este de luat în seamă ca
personaj paradigmatic, în funcție de profilul, de activitatea
și de moștenirea căruia modelul cultural european înteme-
iat pe natură și pe raționalistate s-a configurat. 

Gânditorul de la Păltiniș crede că „se întâmplă în fața
spiritului ca în natură: orice sistem și orice organism sunt
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închise. Dacă viața spiritului are de obicei atât de puțină
identitate încât trebuie să se obiectiveze în opere spre a
obține, cât de cât, un contur, și dacă istoria e atât de insesi-
zabilă, atât de puțin semnificativă și câteodată chiar vană,
pricina stă în faptul că nu există o întoarcere a spiritului
asupra lui însuși, decât în sensul prea larg de «societăți
umane», «culturi» sau «eoni»”9. Există, așadar, o laxitate,
o inconsistență istorică și existențială la nivelul insului
uman, dar și a societăților, ceea ce face ca viața spirituală
să sufere de un vag identitar de o imprecizie identitară.
Detașarea de natură luată ca model devine, de la un punct
încolo, deci, imperioasă. Cum se poate realiza asta? Spre a
se depăși o asemenea situație ar trebui căutat contrariul:
spiritul să se întoarcă spre sine, să existe o reflecție, o
conștiință de sine a acestuia. Apoi: viața lui să se facă sesi-
zată într-un sens mai restrâns, mai riguros, mai coagulat
decât în forma „societăților umane”, a „culturilor” sau a
„eonilor”, formule prea laxe, prea difuze pentru a conta cu
adevărat în ordinea cristalizărilor spirituale. Întâmplându-
se astfel, istoria s-ar umple de un sens superior, elevat. 

Nu ar fi vorba însă doar despre relevanța filosofică a
ideației. Noica socotește că, dacă „Aristotel este primul
model al culturii științifice”, „Nu suntem decât la al doi-
lea”10. Raționalitatea europeană avută în vedere de Max
Weber nu ar fi, prin urmare, decât pasul secund, deocamda-
tă. Avansul, în această direcție, a schimbării paradigmatice,
se face cu lentoare. Practic, zice Noica, „...despre o
semnificație de ansamblu, care să desprindă orientări sigure
și de valoare pentru cultura europeană, nu s-a putut vorbi
încă”11. Nu știm, altfel spus, care ar fi criteriile, orientările
și valorile clare, limpede distincte, ale culturii europene.
Nu s-a fabricat încă o criteriologie agreată, o taxonomie, un
program clar în această direcție. Tocmai de aceea, se
subînțelege, asumând un rol de pionier, întreprinde el însuși
primele operațiuni menite să precizeze câteva lucruri fun-
damentale legate de modelul cultural european. 

Un punct de plecare în această operațiune ar fi, în isto-
ria spiritului european, metoda exegetică. După Noica, ea a
amprentat, în mod decisiv lucrurile. În această direcție,
rolul lui Aristotel s-a dovedit hotărâtor. Prin aristotelismul
grec „se poate căpăta un sens al exegezei care să fie carac-
teristic culturii europene și să dea acesteia, pentru o primă
versiune a ei, un contur și o expresivitate poate încă nerele-
vate”12. Întoarcerea la aristotelism ar avea, așadar, nu rolul
unei iscodiri paseiste, de evocare a unor merite ale trecutu-
lui, ci un rost actual constructiv, viu, căci poate contribui la
modelarea unei căi. 

Exegeza aristotelică, zice Noica, nu se reduce la
comentarea câtorva texte ale Stagiritului. Adevăratele ei
dimensiuni și ținte sunt altele: „Exegetul adevărat trebuie
să le comenteze pe toate”13. 

Aparent, și în această privință, lucrurile au părut că tre-
nează. Multă vreme, în materie de exegeză aristotelică,
„Lucrurile n-aveau decât un început, nicidecum un contur
și un capăt, în aparență”14. Această situație se datora

circumstanței că tradițiile exegetice de pe „bătrânul conti-
nent” aveau aparența întreruperii, se prezentau ca neînche-
iate, rămâneau incomplete. „Aristotelismul grec nu părea
să se închege, fiindcă îi lipsea un punct de sprijin istoric,
am spune un ultim stâlp care să-i dea echilibru și autonomie
față de exegeza latină”15. El depindea, care va să zică, de
o coagulare, o „rotunjire”, de o apoteoză care era și cheie
de boltă, și punct terminus, înmănunchind contribuțiile
anterioare și dându-le sens și împlinire. Situația a trenat ast-
fel cu o lentoare care, retrospectiv, pare exasperantă; sau,
cel puțin, a dat numai impresia că trenează. Autorul – care
acordă aristotelismului un rol de o centralitate indiscutabilă
în făurirea modelului cultural european – observă că „...
până acum [în vremea lui Coridaleu – n.O.P. ] toate acestea
au fost lipsite de o încheiere și ... seria comentariilor
grecești nu a părut semnificativă pentru că nu s-a înfățișat
ca un ansamblu distinct în sânul culturii europene”16.
Convingerea lui Noica este că „Nu se putea ieși din aristo-
telism cu simpla rațiune, pentru că în cele din urmă însem-
na să se aducă o confirmare aristotelismului încă. Era mai
bine să se rămână la el, după unii. Iar ei au și rămas, timp
de 1400 de ani”17. A fi doar raționalist semnifica să fii încă
înăuntrul aristotelismului, să nu te poți desprinde cu adevă-
rat de el, spune filosoful. Și a rămas astfel un mileniu și
aproape jumătate. De aceea, se poate spune că „...
Aristotelismul grec reprezintă mișcarea exegetică cea mai
autentică, cea mai dezvoltată și cea mai egală sieși. Dar
numai prin Coridaleu ea devine un ansamblu închis, o
structură istorică distinctă”18. Meritul de căpetenie al lui
Teofil Coridaleu este deci că pune punct lungii tradiții exe-

getice a lui Aristotel. 

Note:
1. Max Weber, Etica protestantă și spiritul capitalismu-

lui, traducere de Ihor Lemnij, București, Ed. Humanitas,
2003, p. 5. 

2. Ibidem. 
3. Ibidem, p. 5-6. 
4. Ibidem, p. 6. 
5. Ibidem, p. 7. 
6. Constantin Noica, „Introducere la exegeza europea-

nă prin Coridaleu, în Simple introduceri la bunătatea tim-
pului nostru, București, Ed. Humanitas, 1992, p. 76.

7. Ibidem, p. 81. 
8. Ibidem, p. 82. 
9. Ibidem.
10. Ibidem, p. 87.
11. Ibidem, p. 78.
12. Ibidem, p. 75. 
13. Ibidem, p. 84. 
14. Ibidem, p. 78.
15. Ibidem, p. 80.
16. Ibidem, p. 77.
17. Ibidem, p. 82. 
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18. Ibidem, p. 76.
3 martie

Duminică seara, pe 1 martie, am fost la Şcoală,
unde s-a vorbit despre „transformarea suferinţei”.
Era multă lume, s-au dat „unghiuri” interesante, am
dat şi eu două sau trei. Unul dintre ele se referea la
strania suferinţă pe care începi s-o simţi, după o
vreme de la intrarea într-o școală spirituală, atunci
când te dispersezi în lume, în exterior. E ca şi cum
te-ar durea miezul fiinţei tale. Ca şi cum Cineva din
tine ar plânge. Şi ajungi să poţi face diferenţa între
această suferinţă şi suferinţele „din viaţă”. Înainte,
când mă risipeam prea tare în treburi zilnice, sim-
ţeam o mare enervare şi multe sentimente negative,
agresive, violente, pe care le descărcam cum
puteam. Acum simt o mare durere lăuntrică, mani-
festată ades şi în mod fizic printr-o oboseală brus-
că, epuizantă, printr-o ameţeală şi durere de cap
care mă obligă să intru în casă sau să rămân în casă.
Dar, cel mai mult intervine o ciudată înstrăinare.
Parcă nu mai sunt acolo unde sunt, parcă mă retrag,
mă strâng în mine, parcă nu mai sunt atentă deloc,
decât cu mari eforturi, la ce se întâmplă în jur.

Marţi după-amiază, după cursul ţinut la maste-
ratul de „American Studies” de la facultatea de
engleză, am venit acasă epuizată şi m-am culcat.
Am avut un vis mai aparte din care îmi amintesc
doar atât: Eram într-o sală de spectacole cu mulţi
oameni pe scaune, şi întorcând capul înapoi, l-am
zărit pe M. C. printre spectatori. L-am privit „tare”
şi fix, a fost un fel de „luptă din priviri”. Apoi,
undeva în afară, pe o stradă, M. vine şi îmi spune
cu multă prietenie că a ajutat pe nu ştiu care scriitor
coleg de-al nostru, sensul fiind că, iată, face şi el
ceea ce eu îi reproşez că nu face. Gestul lui are o
valoare împăciuitoare şi luminoasă. Apoi mă con-
duce până la maşina mea pe care eu încerc s-o des-
cui. Dar maşina sare în lături. Uimită, mai încerc de

două ori să bag cheia în broasca portierei, dar maşi-
na sare iarăşi în lături. În momentul acela îmi dau
seama că visez. Şi atunci văd şi simt cum ceva în
formă de pâlnie îmi intră în cap, un fel de vârtej de
deasupra mea intră cu vârful în jos în creştetul meu.
Fenomenul ţine o vreme, căci am timp să observ că
de fapt vârtejul în formă de pâlnie e format din
două mişcări concentrice opuse, una spre dreapta,
alta spre stânga. Apoi, în tot timpul ăsta am gândul
că trebuie să rezist şi să am răbdare. După aceea,
mă aflu parcă iar lîngă maşina mea, care e alta
acum, deschisă la culoare. Vreau s-o deschid dar
vin lângă mine câțiva oameni, parcă nişte cunos-
cuţi, care vor şi ei s-o deschidă, s-o prade de fapt,
s-o „spargă”. Eu încerc să ascund faptul că voiam
s-o deschid şi fac un fel de teatru de gesticulație cu
ei, printre ei şi în faţa lor, ca să le blochez accesul
la maşină. Mă trezesc. (În Şcoală, „maşina” e chiar
făptura noastră, deci în vis îmi apăram intimitatea.)

5 martie

Miercuri dimineaţa m-am trezit la ora 7 ca să
mă pregătesc pentru venirea preotului să sfinţească
apartamentul. Vecina mea de palier, doamna Nuți,
care e foarte religioasă, m-a tot bătut la cap cu asta
şi am cedat, mai ales că e un frumos ritual de înce-
pere a primăverii ca în jur de 1 martie să faci cură-
ţenie în casă (am făcut), să dai şi să primeşti flori şi
mărţişoare (am făcut, primit) şi eventual să-ţi sfin-
ţeşti casa. Vecina m-a învăţat ce să pun pe masă, de
fapt mi-a adus chiar ea cele trebuitoare. Preotul a
venit la ora 8, era destul de tânăr, ceva mai tânăr ca
noi, şi a făcut o mică slujbă tare frumoasă, cuvinte-
le erau minunate. Eram eu, Horia şi vecina cea
bătrână de faţă. Şi am simţit cum intru în vibraţie în
timp ce ascultam cu atenţie, mai ales la
menționarea Sfântului Duh. Am avut un moment
bun de „prezenţă” şi am văzut că şi Horia era destul

163163CONVORBIRI  LITERARE

JURNAL SPIRITUAL (PE SĂRITE)JURNAL SPIRITUAL (PE SĂRITE)
– 1998: ALT AN APARTE (XXII)– 1998: ALT AN APARTE (XXII)

Magda CÂRNECI



de impresionat. Toată dimineaţa, apartamentul a
mirosit a tămâie (arsă de preot) şi mi-a dat o stare
bună, luminoasă.

După-amiază am avut o discuţie gravă cu Horia
despre bani, căci el câştigă foarte puţin. Era a nu
ştiu câta oară când vorbeam despre asta, căci sun-
tem într-o perioadă în care o ducem greu cu banii.
De data asta am vorbit calm şi sfătos. Ei bine, în
timp ce Horia îmi mărturisea trist neputinţa lui pe
moment de a face rost de bani, a sunat telefonul. La
telefon, Radu Vişan i-a propus lui Horia să se
ocupe de o galerie de artă pe care el vrea s-o des-
chidă! Fără comentarii. Iar seara, eu am cumpărat
din oraş zece sticle de apă minerală. Când am cobo-
rât din maşină, un vecin mi-a oferit o cutie mare cu
suc de fructe. Când să urc cu sticlele de apă, mi-am
dat seama că n-o să pot, căci mai aveam o sacoşă
grea cu albume de artă, pe care le arătasem la
Şcoală. În acel moment a apărut fiul unor vecini din
bloc. L-am rugat să mă ajute să car apa. A acceptat.
I-am oferit atunci cutia cu suc de fructe. Tânărul a
exclamat că e straniu, tocmai îi împrumutase ulti-
mii lui bani unui prieten ca să-şi cumpere suc de
fructe şi că acesta plecase fără să-i dea şi lui o gură,
deşi el murea de sete. Şi că iată că, peste 10 minute,
primeşte sucul de fructe de la mine! Două momente
de grație.Toate se leagă.

7 martie
Mâhnirea profundă asupra neputinţei mele de a

fi mai mult decât sunt. Deşi ţelul meu profund, uni-
cul de fapt, e să evoluez spiritual de-a lungul aces-
tei existențe. Dar observându-mă mai atent, îmi dau
puţine şanse. Cu toate că sunt harnică în raport cu
alţii, sunt de fapt leneşă în raport cu adevărata
muncă, adevărata lucrare asupra mea însămi.
Periodic mi se întâmplă să mă văd mai din afară –
de obicei către sfârşitul săptămânii, mai ales vineri,
dar şi sâmbătă, când mă apucă matematic „criza
spirituală”. Mă doare ceva înăuntru, la modul fizic
mă doare, mă dor şi oasele pieptului. Durerea însă
e de origine psihică, o ştiu. E durerea de a vedea cât
de puţin sunt atentă la mine şi la cele spirituale.
Deşi sunt mult mai atentă decât înainte. Dar sunt
foarte puţin atentă în raport cu ceea ce ar trebui să
fiu. Şi atunci mă apucă o mâhnire devastatoare,
deşi nu neagră, ci melancolică mai degrabă. O tri-

steţe lungă, aeriană, care mă îndepărtează de restul
oamenilor şi de lume. Mă izolează cumva, mă simt
singură şi îndepărtată de ce e în afara mea – şi
totuşi încă departe de ce e în mine. Sunt undeva pe
un drum șerpuitor și pustiu, la mijloc între două ori-
zonturi îndepărtate.

17 martie

Săptămâna trecută am fost în Polonia.(...) Am
avut o întâlnire minunată cu Christopher Merrill și
Krzysztof Czyzewski, cei doi prieteni ai mei din
grupul Café Europa. Vineri seara am stat de vorbă
îndelung cu Kris, care mi-a vorbit despre pasiunea
lui pentru trecut...

Sâmbătă dimineaţă când am plecat de la Poznan
spre Varşovia, în tren fiind şi privind pe fereastră,
am avut o minunată viziune. Pe cer se perindau
cavalcade de nori extraordinari. De o culoare fumu-
rie specială, care-i detaşa bine pe fondul azuriu şi le
dădea o stranie spaţialitate în adâncimea orizontu-
lui, norii aveau forme ieşite din comun. Erau ase-
menea unor specii zoologice, cunoscute şi necu-
noscute, de la cele inferioare până la cele superioa-
re, care alergau unele după altele pe deasupra,
păreau tot felul de fiinţe posibile şi imposibile, cu
trup, labe, trompe, coarne, de o ciudată claritate şi
de o surprinzătoare apropiere de formele vii, reale.
Am văzut astfel pe cer cohorte de râme, broaşte,
şerpi, şopârle prelungi, fumurii, am văzut cirezi de
ierbivore, antilope, zimbri, elefanţi şi grupuri de
carnivore necunoscute dar nu imposibile; din când
în când se perinda un stol mare de nori în formă de
zburătoare, venea un cârd de raţe, gâşte, curcani cu
contururi mai mult sau mai puţin definite; apărea
apoi o aglomeraţie de insecte uriaşe, filamentoase,
fumurii, urmate iar de un grup de elefanţi pufoşi şi
nostalgici. În fine, am văzut şi nori în formă de cac-
tuşi dar şi de alte creaturi anormale sau necunoscu-
te, ca scăpate din enorme borcane de laborator,
alungindu-se într-o veselie pe cer. Era ceva fabulos.
Priveam pe fereastra vagonului, mă extaziam şi nu-
mi venea să cred! Defilarea asta fumurie a durat
îndelung şi m-a bucurat până în străfunduri. Era ca
un mare dar, un mare cadou, un spectacol pus la
cale de spiritele jucăuşe şi libere ale aerului şi ceru-
lui, la care din întâmplare asistam. Sau pe care, prin
cine ştie ce deformare a privirii, reuşeam acum să
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le văd. Participam cu încântare şi recunoştinţă la un
fel de „misteriu meteorologic” în care un Demiurg
făcea probe de fiinţe din nori pentru o ulterioară
creaţie.

Sâmbătă noaptea, acasă la București și în pat,
mi-am amintit că joi noaptea spre vineri, a fost lună
plină şi, la Poznan fiind, n-am dormit mai deloc.
Mai mult, am auzit toată noaptea un sunet înalt, cu
intensităţi inegale, ca şi cum ar fi fost tras în mod
tremurat cu un arcuş pe o vioară. Sunetul a rămas
acelaşi de la 3 noaptea la 6 dimineaţa, când am aţi-
pit puţin, dar sunetul m-a sculat iarăşi din somn, ca
şi cum ar fi trebuit să nu-l pierd din vedere ci să fiu
atentă la el. Nu era un sunet „tehnic” de la vreun
aparat, ci era pur muzical. Acum îmi amintesc că
joi noaptea am fost de fapt trezită din somn ca şi
cum cineva ar fi învârtit un comutator de lumină în
capul meu. În momentul trezirii, sau cu o clipă-
două înainte am simţit (de parcă aş fi auzit) un
declic al dispozitivului de trezire din craniu. Ca şi
cum eram o maşină, un mecanism, pus în mișcare
de o forță misterioasă! Şi de fapt, conform Școlii,
asta şi sunt.

Acum, sâmbătă noaptea, în pat fiind, după
noaptea chinuită de vineri (căci a trebuit să plec
foarte de dimineaţă din Poznan), m-am gândit că e
a treia noapte cu lună plină. Cu acest gând, uşor
îngrijorată şi foarte obosită, am trecut într-un somn
superficial şi avut un vis. Eram într-o cameră cu K.,
aveam o discuţie despre feminitate, eu îi vorbeam
despre Dyotima, grecoaica din dialogul lui Platon.
K. se îndoia de puterile feminităţii, deci şi de ale
mele. Atunci m-am supărat şi am vrut să-i arăt ce
„pot”. Parcă ieșind am închis uşa camerei, dar apoi
m-am aflat iar în cameră, unde am început să cresc,
să ies din mine, să umplu spaţiul, iar când am atins
tavanul, intenţia bună de simplă demonstraţie s-a
transformat într-o intenţie rea şi m-am repezit în jos
spre K. ca să-l distrug. În acel moment m-am trezit.

Mai bine zis, am fost trezită, ca şi cum o instan-
ţă invizibilă ar fi avut grijă să n-o iau razna prea
tare. Ciudat este că în momentul trezirii, am simţit
un fel de val de energie ieşindu-mi din trup, ca şi
cum ar fi fost tocmai valul care urma să umple
camera din vis. Era o ciudată vibraţie la suprafaţa
întregului corp. În plus, simţeam şi trei apăsări
simultane pe creştetul capului. Trezită, mi-am dat

seama de grozăvenia din vis şi, cum încă vibram
foarte ciudat, m-am rugat intens să fiu iertată pen-
tru această pornire rea, să mi se treacă cu vederea,
să nu fiu transformată într-o „vrăjitoare” (căci la
asta m-a dus gândul, amintindu-mi pe loc de unele
lecturi!). Am rămas trează şi m-am rugat mai multă
vreme, de teamă să nu cumva să adorm şi să mi se
întâmple iarăşi ceva asemănător.

27 martie
În pat, noaptea, gândindu-mă la faptul că am să

mor (fac periodic asemenea exerciţii), am avut preţ
de o clipă-două viziunea mea la 60 (sau 80) de ani.
Nu-mi mai aduc bine aminte. Cred că era vorba de
80 de ani. Eram tot în pat, eram aceeaşi şi totuşi
eram foarte bătrână, am simţit-o în mod foarte clar.
Revenind la vârsta mea de acum, în pat fiind şi
oarecum perplexă după această scurtă experienţă,
gândul meu a fost următorul: dacă voi fi tot aşa de
„netrezită” şi la 80 de ani? Dacă voi face ca toată
lumea, care se amăgeşte până în ultima clipă, amâ-
nând mereu să ia cu adevărat în calcul propria
moarte ?

M-a apucat groaza. Brusc m-am gândit că am
trecut de mijlocul vieţii şi că nu o să am timpul fizic
să evoluez spiritual ca să mă „salvez” de acest fatal
destin unanim. În ultima vreme mi-am dat seama ce
repede trece timpul, îl simt ca o alergare veloce de
nori albi pe cer, îl percep ca o curgere în cascadă.
Iar „trezirea” la care aspir pretinde un efort enorm,
îndelungat şi constant. Mi-am dat seama că iarăşi
amân, îmi spun mereu că mai am încă timp.

Şi mi-a venit în minte gândul „dat de sus”,
acum 2-3 ani la Năieni, când cineva a spus în cre-
ierul meu că doar atât voi realiza eu în existenţa
aceasta: înmuierea inimii, primul contact cu
Divinul, pornirea pe Cale. Amintindu-mi de asta,
m-am gândit apoi că va trebui probabil să o iau de
la capăt, în vreo altă existenţă sau în mai multe, ca
să pot înainta pe Cale şi să ajung la Divin.

M-am întrebat înlăuntrul meu dacă acest lucru
mă sperie, să o iau iar de la capăt cu naşterea, creş-
terea, educaţia, viaţa, greutăţile, moartea. Şi cu un
oftat de neplăcere, mi-am spus că da, dacă trebuie,
o voi lua de la capăt, deşi existenţa e o încercare
extrem de costisitoare.
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„Este atât de nefiresc să vezi pretutindeni cum este
proslăvită Semiluna acolo unde a tronat atâta vreme,
triumfătoare, Crucea!” scria la sosirea sa în
Constantinopol (1677) englezul Edward Browne.
Ciudată și nefirească situație mai ales pentru creștinii
din Marele Oraș, cucerit de otomani în 1453 sub con-
ducerea sultanului Mehmed al II-lea, Cuceritorul. În
fața atacului iminent al otomanilor, dar, probabil, cu
gândul la evenimentele tragice trăite de bizantini sub
cucerirea și stăpânirea latinilor (Imperium Romaniae,
între 1204-1261) Marele Duce Luca Notaras afirma că
este „mai bine sub turbanul turcesc decât sub mitra
latină” (Ducas, Istoria Turco-Bizantină (1341-1462),
XXXVII, 10, ediție critică de Vasile Grecu, București,
1958, p. 328: „Mult mai bine e să ştie domnind în mij-
locul oraşului turbanul turcesc decît tiara latină”). 

Contrar unei prejudecăți frecvent întâlnite printre
contemporanii noștri, „turcii au dat în general dovadă
de o remarcabilă toleranță, nu în ultimul rând în dome-
niul religios” (Teologia polemică greacă…, p. 26). Cu
toate acestea, numărul celor care s-au aplecat asupra
cercetării perioadei otomane din istoria Bisericii este
foarte redus, cu toate că și în această epocă sunt autori
importanți. Eustratie Argenti din Chios (cca. 1687-
1757) este un astfel de autor, asupra căruia s-a aplecat
în anii 60 ai secolului trecut Timothy Ware ‒ ulterior,
Kallistos, Mitropolit de Diokleia ‒ în lucrarea
Teologia polemică greacă în perioada stăpânirii
turcești. Contribuția lui Eustratie Argenti, publicată de
curând la Editura Doxologia. Volumul, în traducerea
exactă și foarte elegantă oferită de regretata Iuliana
Conovici, beneficiază de o excelentă secțiune intro-
ductivă semnată de Ovidiu Olar.

Lucrarea este deschisă de o introducere consisten-
tă, în care se prezintă epoca, contextul, în care trăiește
și activează Eustratie Argenti. Pe lângă secvența intro-
ductivă, lucrarea lui Kallistos Ware este structurată în
șase secțiuni, împărțite la rândul lor în capitole.
Concluziile, Anexa, Bibliografia și Indicele comple-

tează acest volum.
Chiar și pentru un student din zilele noastre,

educația în școlile occidentale nu este la îndemâna
tuturor. Cu atât mai puțin în perioada otomană, când
mulți teologi erau autodidacți, precum Dositei al
Ierusalimului. Însă, în secolele XVII-XVIII nu era
neobișnuit ca grecii mai înstăriți să-și trimită copii la
universitățile din Padova, Pisa, Florența, Halle sau
Oxford. Inițial, Eustratie Argenti a fost student la
Școala patriarhală din Constantinopol, apoi a călătorit
în Apus, pentru a-și desăvârși studiile la Universitatea
din Leiden (1720), după o călătorie de la Veneția, unde
era un colegiu ortodox, spre Innsbruck (1719). A stu-
diat și la Halle. După vârsta de 35 de ani Eustratie s-a
întors la Chios, unde s-a căsătorit, a avut doi copii
(Ioan și Neofit), și a profesat medicina până la sfârșitul
vieții. Cel mai probabil în această a doua parte a vieții
sale a scris textele care s-au păstrat de la el. Încă de la
prima lucrare publicată, Asupra falsei infailibilități a
Papei de la Roma, ne putem da seama de dimensiunea
polemică a intențiilor sale. A scris apoi despre Actele
și istoria Conciliului de la Konstanz și Manual despre
Papa latinilor și Antihrist (lucrări în manuscris), Scurt
tratat împotriva focului curățitor al papistașilor
(publicat în 1939). Din partea lui Kallistos Ware, în
lucrarea pe care o avem în vedere, s-a bucurat de o
atenție deosebită tratatul Manualul despre Botez
(publicat în 1756).

Laicul Eustratie Argenti din Chios, cu rădăcini ita-
liene, și-a desăvârșit educația în școlile occidentale,
însă odată întors în Răsărit această învățătura se poate
observa mai ales în forma și uneori terminologia sa, nu
însă și în ceea ce privește mesajul său, care rămâne
fidel Bisericii Răsărite, neacceptând nici un fel de
compromis cu privire la învățătura Părinților.  

În general, „ca educație și cultură, misionarii occi-
dentali erau mult superiori clerului grec local, precum
și ierarhilor” (p. 42). Mai mult decât atât, în perioada
stăpânirii turcești creștinismul de limbă greacă a fost
reprezentat chiar de unii patriarhi, precum Chiril
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Lucaris și Mitrofan Critopol, la care se întâlnește o
anumită tendință protestantizantă. Pe de altă parte, o
anumită influență catolicizantă se regăsește la alte
figuri reprezentative din epocă, precum Petru Movilă,
Meletie Sirigul sau Dositei al Ierusalimului. Reacția
teologilor ancorați în tradiția Părinților Bisericii nu a
întârziat să apără. În acest sens, Eustratie Argenti a
„fost un fidel apărător al Ortodoxiei într-o perioadă de
oprimare și de suferință pentru Biserica grecească, și
valoarea lui reală stă în faptul că este un reprezentant
tipic și bine articulat al epocii sale” (pp. 21-22). 

Mai multe teme anti-latine sunt analizate de
Kallistos Ware, însă Botezul ocupă un spațiu impor-
tant în cercetarea sa. Pe scurt, este vorba despre faptul
dacă latinii convertiți trebuiau să fie primiți, venind la
ortodoxie, prin Botez. Problematica nu era, evident,
nouă. Sfântul Vasile cel Mare, spre exemplu, într-o
epistolă, vorbește despre trei categorii de schismatici
și eretici care revin la ortodoxie: cei care țineau de o
adunare ilicită/ nelegiuită (παρασυναγωγαί) puteau fi
primiți după ce abjurau de la rătăcirile lor și făceau o
mărturisire de credință. A doua categorie, a schismati-
cilor, pe lângă abjurarea de la rătăciri și mărturisirea
de credință este necesar să primească și Mirungerea.
În fine, a trei categorie îi viza pe eretici, care pe lângă
Mirungere, trebuiau să fi și (re)botezați, deoarece
botezul eretic nu era valabil (p. 96). 

De la această situație trebuie să plece oricine dorea
să respecte tradiția Bisericii primare. Problema ține
acum de paradigma în care erau încadrați latinii care
doreau să se întoarcă la dreapta credință. Sunt ei schis-
matici, eretici? 

O altă problematică ocupa mințile teologilor din
acele vremuri și anume ritualul botezării, care era rea-
lizat de către unii într-un mod incorect. Ortodocșii cre-
deau că latinii nu administrează corect această taină,
și, prin urmare, un astfel de botez nu poate fi acceptat.
Latinii trebuie rebotezați. Existau însă și temeiuri pen-
tru această atitudine: „Botezul prin afundare era prac-
tica obișnuită a Bisericii timpurii” (p. 119). Pe lângă
acesta, mai sunt două moduri de a face Botezul: prin
turnare și prin stropire. „Însă, începând din secolul al
XII-lea, latinii au abandonat treptat ritualul afundării,
cu toate că în unele locuri practica a continuat cel
puțin până la sfârșitul Evului Mediu” (p. 119). Unul
dintre argumentele latinilor împotriva practicii afun-
dării a fost formulat de Petrus Arcudius (1562/ 1563 -
1630): „Astfel grecii de la prea multă apă îi sufocă pe
copiii bolnavi și le grăbesc moartea” („Graeci hac sua
nimia copia aquae Baptismi aegros infantes suffocant,

et illis mortem accelerant” ‒ De concordia Ecclesiae
Occidentalis et Orientalis in septem sacramentorum
administratione, Lutetiae Parisiorum, apud
Sebastianum Cramoisy, 1626, p. 24). 

Poziția lui Eustratie Argenti față de această taină a
creștinismului reiese limpede din lucrarea sa
Manualul despre Botez (discutată în special la pp. 122-
134). Pe scurt, el dorește să evidențieze faptul că
Botezul săvârșit de latini se abate de la tradiția
Bisericii primare. Își sprijină teza sa pe argumente ofe-
rite de filologie – βαπτίζειν (a boteza) este înrudit cu
βάπτειν (a înmuia) ‒, pe aspectul teologic – simbolis-
mul tainei, care prin afundarea în apă nu semnifică
altceva decât îngroparea și învierea împreună cu
Hristos. În fine, dimensiunea istorică, sprijinită pe
tradiția Bisericii, care a instituit o anumită practică a
ritualului botezării. În dreptul fiecărei secțiuni, Argenti
concluzionează că „apusenii sunt nebotezați”, fiind
necesară o întoarcere la tradiția Bisericii primare,
menționând totodată că „Biserica Romei este o
Biserică a inovațiilor” (p. 127). Botezul protestanților
este criticat cu aceleași argumente, însă Argenti nu
spune nimic despre botezul monofiziților sau cel al
armenilor, care nu respectau tradiția Bisericii primare. 

În scrierile sale, Eustratie Argenti își extinde criti-
ca și are în vedere întreaga scolastică de limbă latină,
Toma de Aquino nefiind altceva decât „stricătorul teo-
logiei” (p. 144). În acest sens, în cadrul conciliului de
la Florența, când latinii apelau frecvent la Aristotel,
„un delegat din Biserica Georgiei, pierzându-și răbda-
rea, a exclamat: «Ce atâta Aristotel, și iar Aristotel?
Nu dau două parale pe Aristotel al vostru!»” (p. 144).
Și alți teologi greci s-au alăturat unei astfel de poziții. 

Dincolo de faptul că, așa cum indică și titlul ver-
siunii românești, Kallistos Ware își propune în această
monografie evidențierea frecventelor tensiuni dintre
greci și latini, acesta nu omite să remarce, când are
ocazia, relațiile de prietenie și colaborare dintre
aceștia. În tot cazul, trebuie salutată apariția acestei
lucrări importante, care aduce multe informații inedite
despre o perioadă nu foarte bine cunoscută din istoria
Bisericii. 

____________
Kallistos Ware, Mitropolit de Diokleia, Teologia pole-

mică greacă în perioada stăpânirii turcești. Contribuția lui
Eustratie Argenti, Traducere de Iuliana Conovici, Cuvânt
înainte de Ovidiu Olar, Ediție îngrijită de Dragoș Mîrșanu,
Iași, Editura Doxologia (colecția Historia Christiana), 248
p.
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Ca și în cazul altor înțelepți ai lumii antice, în
jurul lui Zarathustra s-a creat o aură de legendă, încât
astăzi este greu a îndepărta legenda pentru a păstra
doar cele adevărate, în sprijinul cărora vin mărturii,
documente, izvoare clare, sigure. În bună parte legen-
da creată în jurul său se aseamănă cu ceea ce se spune
despre înțeleptul grec Pitagora; legenda spune că cei
doi s-ar fi întâlnit, dar lipsesc mărturiile. De aseme-
nea, se spune că ar fi autorii unor scrieri, dar la fel de
bine se spune că niciunul nu ar fi scris, mai credibilă
fiind varianta că discipolii lor ar fi transmis altora
învățăturile celor doi înțelepți, care mai târziu au fost
adunate. Zarathustra, sau după unele opinii
Zarathushtra, numit de greci Zoroastru, subliniind
astfel reputația de astrolog a înțeleptului, a fost un
profet iranian care a fondat mazdeismul, considerată
prima religie monoteistă. Nici data nașterii, nici locul
nu sunt cunoscute; se crede că s-a născut undeva între
secolele VI-XII î.e.n., dar cei mai mulți istorici
acceptă secolul al VI-lea, cel care l-ar pune în
corelație pe Zarathustra cu alți înțelepți ai lumii anti-
ce amintiți în sursele vechi. Unii istorici ai religiilor
consideră că singurele date non legendare sunt cele
extrase din Gatha, poeme scrise într-un stil rafinat și
adeseori obscur, dar care reflectă o personalitate
puternică, bine conturată. O apariție editorială recen-
tă ne deschide căi de acces către zoroastrism:
Cânturile divine ale lui Zarathustra. Învățăturile,
filosofia și misiunea Profetului revelate în texte sacre
ale zoroastrismului, prima religie monoteistă a lumii.
Avesta – Yasna – Gatha, traducere și note de Radu
Duma, cuvânt-înainte de M.N. Dhalla, București,
Editura Herald, colecția „Bibliotheca Orientalis”,
2021, 190 p. Religia pre islamică a Iranului este
cunoscută sub numele de mazdeism, prin referire la
numele zeului său dominant, Ahura Mazda, sau
zoroastrism, după numele celui care ar fi predicat-o,
Zoroastru sau Zarathustra. Numele acestui fondator
de religie a fost cunoscut în cultura europeană încă

din antichitate, fiind menționat pentru prima dată la
mijlocul secolului al V-lea î.e.n. de Xanthos Lidianul,
sub numele grecizat de Zoroastru, legislator al
perșilor, prinț al magilor, fondator al astrologiei,
inițiator al lui Pitagora. Europa Luminilor s-a intere-
sat dacă Zarathustra a fost un inventator al dualismu-
lui, un eretic periculos sau un profet monoteist, un
rival al lui Moise. La mijlocul secolului al XVIII-lea,
Anquetil-Duperron a descoperit în India fragmentele
unei cărți aparținând tradiției mazdeene, considerată
când operă a lui Zarathustra, când transcrierea unor
cuvinte ale sale. Atunci a început aventura zoroastris-
mului.

Religie a Iranului pre islamic, mazdeismul a
supraviețuit, după cucerirea arabă și convertirea pro-
gresivă la islamism, doar în câteva zone restrânse ira-
niene și în câteva regiuni indiene, mai cu seamă în
preajma orașului Bombay. Unul dintre specialiștii în
religia vechiului Iran, Jacques Duchesne-Guillemin,
afirmă că este imposibil să expui onest mazdeismul
fără a avertiza cititorul asupra dificultății subiectului,
asupra căruia specialiștii nu au căzut niciodată de
acord, așa cum nu există unanimitate asupra situării
în timp și spațiu a fondatorului acestei religii,
Zarathustra. Dincolo de controverse, specialiștii
recunosc că o parte a scrierilor sacre ale mazdeismu-
lui se găsește în Avesta, compilație liturgică realizată
la porunca împăratului sasanid Supur, în jurul anului
310 e.n. În inima acestui corpus canonic, folosit încă
și astăzi în micile comunități mazdeene, se găsește o
culegere de 17 poeme desemnate generic și simplu:
Gatha/Cânturi. Aceste Cânturi se bucură de un pres-
tigiu excepțional în raport cu alte părți constitutive
ale Avesta: se spune despre ele că sunt inima, că au
adunat în ele chintesența doctrinei mazdeene. Mai
mult, și de fapt aceasta stă la baza venerării al cărei
obiect sunt, Gatha fiind atribuite însuși lui
Zarathustra, Profetul inspirat care a dat forma defini-
tivă a mazdeismului. Nu puțini au fost cei care a com-
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parat locul ocupat de Gatha în viața spirituală a maz-
deenilor cu cel al Psalmilor în iudaism și în
creștinism. Cânturile sunt rostite în oficii religioase
solemne și numai în limba originală, o variantă arhai-
ca avestică, traducerile apărând mai târziu, mai întâi
în dialecte orientale. Conținutul acestor Cânturi este
unul mai mult religios decât filosofic, fiecare Gatha
constând în strofe care exprimă un sentiment mistic
de adorație. Autorul, care vorbește la persoana întâi,
își exprimă admirația pentru Înțelepciunea divină
care se manifestă în buna ordine care domnește în
univers, din punctul de vedere al realității cosmice,
cât și al faptelor omenești: „Aceasta Te întreb, spune-
mi cu adevărat, o, Ahura, – cine, la începuturi, când a
avut loc creația, a fost Tatăl Dreptății (Asha)? Cine a
hotărât calea [neclintită a]soarelui și a stelelor? Prin
cine crește luna și apoi se face mică? Aceasta, o,
Mazda, și încă multe altele, aș vrea să știu. Aceasta
Te întreb, spune-mi cu adevărat, o, Ahura, - cine ține
pământul dedesubt și cerurile să nu cadă? Cine [ține]
apele și plantele? Cine a dat iuțeală vânturilor și nori-
lor? Cine este, o, Mazda, făuritorul Cugetării Bune?
Aceasta Te întreb, spune-mi cu adevărat, o, Ahura, ce
artizan a creat lumina și întunericul? Ce artizan a
creat somnul și munca? Cine a făcut dimineața, prân-
zul și noaptea, care îl cheamă pe adorator la datoria
lui? (...) Aceasta Te întreb, spune-mi cu adevărat, o,
Ahura, – cum voi păstra în cuget revelațiile Tale, o,
Mazda, și cum voi putea să înțeleg cum se cuvine
învățămintele de viață pe care le cer de la Cugetarea
Bună și de la Dreptatea divină? În ce fel sufletul meu
se va împărtăși din deplina bucurie ce vine din bună-
tate?” Dar Profetul știe că această lume lucrează și
răul, și Demonul Minciunii, și Vrăjmașii binelui, și
amăgitorii. „În ce ținut voi fugi”, se întreabă
Zarathustra. Este îndemnat să urmeze Cugetarea
Bună, să rămână statornic în credință, să alunge gân-
durile rele, trufia și neascultarea, pentru că astfel
ardoarea devoțiunii îi vor aduce bunăstarea și nemu-
rirea în Împărăția sfântă.

Cânturile amintesc de tulburătoare dramă a lui
Iov, povestită în Cartea lui Iov, text care aparține
patrimoniului spiritual al umanității, o carte care
abordează teme majore privind misterul răului și al
suferinței, întâlnirea cu Dumnezeu, raportul fidelității
omului cu justiția divină, sensul vieții în perspectiva
morții. Iov trece printr-o experiență cutremurătoare,
de la mulțumire la disperare, lovit de boală, de pier-
derea fiilor și fiicelor, a bunăstării, lăsat pradă

lamentațiilor, întrebărilor și ispitelor Diavolului.
Toate încercările arată credința lui Iov, deși el tot nu
înțelege mânia lui Dumnezeu, nici întrebările Sale:
„Unde erai tu, când am întemeiat pământul? Spune-
Mi, dacă știi să spui. Știi tu cine a hotărât masurile
pământului sau cine a întins deasupra lui lanțul de
măsurat?” Iov va înțelege că realitatea lui Dumnezeu
nu corespunde concepției sale despre aceeași realita-
te, ceea ce îl restaurează pe Iov ca om și îl reașază în
starea sa de la început, alături de familie, în liniște și
bunăstare. Dintre toate cărțile Bibliei, Cartea lui Iov
este cea care a explorat cel mai curajos misterul
suferinței și întrebările pe care aceasta le pune omului
și divinității. Răscruce a tradițiilor sapiențiale, profe-
tice și psalmice, Cartea lui Iov este o scriere de
neocolit pentru înțelegerea suferinței, a dramei, o
„paradigmă pentru modul unei trăiri religioase care
are o importanță cu totul deosebită pentru vremea
noastră. Astfel de experiențe îl copleșesc pe om
venind atât din interior, cât și din afară, și e fără rost
a le răstălmăci rațional și a le atenua astfel apotro-
paic”, spunea C.G. Jung, autorul inegalabilului studiu
Răspuns lui Iov.

Așa grăit-a Zarathustra, o carte pentru toți și nici
unul este una dintre cărțile lui Friedrich Nietzsche
care se deosebește de celelalte prin subiect, prin
lirism, prin bogăția invenției simbolice, o carte reven-
dicată deopotrivă de filosofic și de poetic. După zece
ani petrecuți în sihăstrie, în meditație, Zarathustra
hotărăște că coboare către lume pentru a-i învăța pe
oameni că Supraomul este sensul pământului. Îi va
învăța pe oameni despre înțelepciune și iubire, despre
viața ca voința de putere, despre eterna reîntoarcere și
despre existența trăită de nenumărate ori, Zarathustra
căutând neîncetat adevărați discipoli. Pe când avea
doar 28 de ani, Richard Strauss a compus poemul
simfonic Așa grăit-a Zarathustra (1896), poem care
interpretează muzical temele filosofice ale cărții lui
Nietzsche; era ceva nou, noutatea cărții filosofului
german și sonoritățile poemului lui Strauss asigurân-
du-i un rapid succes internațional. Misticul persan îi
influențase pe Rameau (Zoroastre) și pe Mozart
(Flautul fermecat). Se contura astfel un Zarathustra
în care se împleteau armonios realul, mitul și legen-
da. 
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INFERNUL. Cântul III

Trecând de poartă și intrați în Vestibulul Infernului, cei doi
poeți se întâlnesc cu trândavii ce aleargă în pielea goală și
plâng, înțepați de viespi și de tăuni, în vreme ce la picioare
viermii le sug sâgele din răni, amestecat cu lacrimi.

PRIN MINE SE TRECE-N AL CHINULUI ȚINUT,
PRIN MINE SE TRECE LA CHINUL CEL VEȘNIC,
PRIN MINE SE TRECE-N LUMEA PIERZANIEI,

DREPTATEA-NDEMNĂ PE-NALT ZIDITORU-MI:
CĂCI SUNT FĂPTUIT DE DIVINUL PĂRINTE,
SUPREMA CUNOAȘTERE ȘI IUBIREA DINTÂI.

DE MINE ÎNAINTE N-A FOST NIMIC CREAT
DECÂT CELE ETERNE, IAR EU SUNT CEL ETERN;
LĂSAȚI ORICE NĂDEJDE VOI CE AICI INTRAȚI.

Cuvintele acestea de culoarea beznei
văzutu-le-am eu scrise în vărful unei porți;
căci spus-am „Maestre, de noima lor mi-e groază”.

Iar el, precum cel iscusit la minte-mi zise:
„Pe-aici cuvine-se să lași deoparte orice îndoială,
și orice lașitate din sufletu-ți să piară.

Ajunși suntem în locul unde așa cum ți-am 
mai spus, c-aicea ai să-i vezi pe cei ce-s osândiți
atât de tare, că-n toate mințile ei nu mai sunt”.

Iar după ce, zâmbind, m-a luat de mână
ca pe-un copil, simțitu-m-am încurajat, încât
spre lumea nepătrunsă, invisibilă-am pornit.

Văzduhul, orb de stele, vuia de-amarnic plânset,
de tânguiri și țipete, și bocete-n tot locul;
așa că nu m-am stăpânit și-am început să plâng.

Diverse limbi și graiuri oribil de-ncâlcite
cuvinte de durere, și răcnete de furie,
voci țipătoare și firave, și plesnete de mâini,

făceau o larmă ce roia neîntrerupt
prin cel văzduh de-a pururi tenebros,
precum nisipul ce-l ia pe sus furtuna.

Ci eu, cu capu‘ncins de-nspăimântare
am zis: „ce-i toatè zarva pe care o aud, și ce 
fel de oameni sunt cei covârșiți de chinuri?”

Iar dânsul mie: „De halul ăsta păcătos
au parte sufletele celor ce în viața lor 

n-au săvârșit nici fapte josnice dar nici de laudă.

Amestecate stau cu-acel nevrednic pâlc
de îngeri, nici ce nu s-au răzvrătit, dar nici
ascultători de Dumnezeu, ci s-au retras în ei.

Spre-a nu-și păta cu dânșii strălucirea 
De sus, din el, și cerul i-a gonit, și nici
străfundul Iadului nu-i vrea în stăpînire;

căci cei ce sunt osândiți acolo-n fund, prin 
îngerii aceștia o cât de mică cinste tot ar avea”.
„Maestre, te rog, ce-i chinuie atât de groaznic,

de-așa de tare plâng, urlă sau bocesc?” 
Răspunse: „Am să îți spun foarte pe scurt.
Ei n-au nădejdea morții și-ntunecata

lor viață atât de josnică le-a fost
că orișicare altă soartă și-ar dori-o.
Îngăduită lor pe lume nu este nicio faimă;

și mila și dreptatea se leapădă de ei: să nu 
vorbim de ele, ci uită-te și mai departe treci!”
Iar eu, privind atuncea, am zărit un prapur

ce învârtindu-se fugea atât de iute, încât 
pe loc nu cred în stare să se-oprească;
în urma lui se îmbulzea un furnicar de oameni,

încât n-aș fi crezut vreodată că moartea
ar fi răpus atâția de când ea-și duce coasa.
Iar când i-am cunoscut pe unii dintr-aceia

văzut-am umbra clar papei Celestin al cincilea
cel ce de frica-naltei demnități, a abdicat.
Pe dată priceput-am și-ncredințat am fost

c-aceea era gloata trândavilor cu suflet josnic,
nesuferiți lui Dumnezeu, urâți chiar și de diavoli.
Ei, mârșavii, ce n-au fost niciodată vii,

erau în pielea goală și-mpunși mereu de 
muște mari, împresurați de viespi ce-i înțepau,
obrazul fiindu-le brăzdat de sânge,

ce-amestecându-se cu lacrimi, l-adulmecau 
pe jos, pe la picioare viermi grețoși.
Și continuând eu să mă uit și mai departe,

văzut-am omenire adunată pe malul unei 
ape mari; astfel c-am spus: „Îngăduit să-mi 
fie, învățătorule, să aflu, cine-s aceia mulți
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și ce poruncă-i face să fie așa grăbiți în a voi 
să treacă apa, precum prin geana de lumină 
văd”. Ci dânsul mie: „Vedea-vei bine-ndată 

ce ne vom opri din mersul nostru 
pe malul cel îndoliat al Aheronului”.
Atunci plecându-mi ochii de rușine

și de teamă să nu-l supăr cu vorbele-mi
prea multe, până la rău am tăcut mâlc.
Și iată că ne-ntâmpină-ntr-o luntre

un vârstnic cu părul de vechime coliliu,
țipând de zor: „Vai vouè, suflete nelegiuite!
Vreodată cerul să-l vedeți să nu trageți nădejde:

Eu vin să vă conduc pe cel’lalt mal,
în veònice tenebre în foc nestins și ger.
Iar tu ce stai acolo, tu suflet viu,

de cei ce-s morți, desprinde-te acum!”
Văzând că la o parte nu mă dădeam,
mai spuse: „Pe alte căi și vaduri cuvine-se

a trece tu, iar nu pe-aici o să ajungi;
se cade să te poarte o luntre mai ușoară”
Dar călăuza mea. „Te potolește, Caron:

așa doritu-s-a în cer, unde orice e 
cu putință, și nu întreba mai mult”.
Atunci obrajii acoperiți de barbă

ai luntrașului pe vineția mlaștină,
cu ochii-ncercănați în roți de flăcări
Dar sufletele de la mal, și goale și trudite

de-ndată ce-auziră acele vorbe crunte, 
păliră și-ncepură să clănțene din dinți.
îl blestemau pe Domnul, pe-ai lor, părinții 

lor, locul și timpul și stirpea omenească.
La urmă se-adunară cu toatele grămadă, 
plângând de mama focului, pe malul

ce-l așteaptă pe orice om ce nu se teme
de Dumnezeu. Demonul Caron, cu ochii
de jăratic un semn făcând, le adună cârd;

plesnindu-l cu lopata pe cel ce se codește.
Așa cum, rânduri-rânduri, cad frunzele
Spre toamnă, pînă ce ramul se despoaie

de tot veșmântul ce-i era podoaba, tot astfel 
se-ntâmpla acolo cu sămânța cea rea a lui Adam;
la semn, pe rând se-aruncă-n luntre de pe mal

ca pasărea când e momită, pe sus, de vânător.
Așa se duc pe apele scăldate-n neguri;
și mai’ nainte sé coboare pe malul celèlalt

aici se òi adună alt pâlc de alte umbre noi.
„Aicea, fiule, spuse genil învățătorul,
mor cei certați cu Dumnezeu cât timp trăiesc,

cu toții vin aici, din toate colțurile lumii;
și gata stau să treacă apa, toți sub
imboldul dumnezeieștii judecăți;

căci în dorință teama, aici, li s-a schimbat.
Un suflet nepătat n-a mai trecut prin aste locuri,
nicicând; și dacă în privința ta se plânge

Caron, acum îți poți da seama singur,
ce tâlcuri doar de el știute are vorba lui”.
Acestea fiind zise-ntunecatul șes

atât de tare s-a cutremurat, încât și-acum
aducerea aminte a spaimei ce am tras-o
îmi scaldă fruntea în sudoare rece.

Vârtej de vânt iscatu-s-a din pulberea înlăcrimată; 
iar din acel vârtej străfulgeră-o lumină roșie 
ca focul, ce stinse-n mine orice simț;

și am căzut precum cel prins de somn.
,______________________________________ 
Așa începe inscripția citită de Dante pe poarta Infernului, în
fața căreia a ajuns acum, călăuzit de Virgiliu; Infernul a luat
naștere atunci când Lucifer, căzut în disgrația lui
Dumnezeu din pricina trufiei nemăsurate, a căzut din Cer,
înainte de a fi creat Omul; înaintea Iadului au fost create
cele veșnice, cerurile, îngerii și pământul ca materie; abia
mai târziu au apărut plantele, animalele și omul; în con-
fruntarea dintre Lucifer și Dumnezeu, unii îngeri s-au arătat
șovăielnici; osândiții din Iad s-ar bucura dacă ar pieri prin
moarte, o adevărață șansă pentru ei, față de veșnicia chinu-
lui lor; umbra celui ce și-a încălcat jurământul pare-se a fi
fost a călugărului Pietro di Morrone, ales Papă sub numele
de Celestin V, în sec. XIV, contemporan, deci, cu Dante;
numai că în scurtă vreme, Celestin V abdică, temându-se de
această înaltă demnitate, lăsând tronul papal pentru
Bonifaciu VIII, marele sușman al Poetului; osândiții de-
aici, trândavii, n-au făcut nici bine, nici rău pe lume, sunt
așa-zisele spirite călduțe neagreate nici de Isus cel coborât
în istorie, Aheronul sau râul durerii pe care, după credința
celor vechi, îl treceau sufletele ca să-și ispășească osânda în
Iad; Caron, fiul Nopții, este luntrașul ce poartă duhurile
osândite în Iad; Demonul Caron, cel cu ochii de foc, i se
adresează lui Dante, cel viu, dezvăluindu-i în chip profetic
că va să fie dus pe alte ape cu altă barcă, spre Purgatoriu;
după acel cutremur urmat de fulgerul de foc, Dante se va

trezi trecut pe celălalt țărm al Aheronului. 

Versiune în limba română și note Geo VASILE
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Micuțul cu pelerină de adult 

La granița dintre Ucraina și România
la 8 p.m., pe 25 februarie 2022, 
un copil ucrainean
de șase sau poate șapte ani  
nu-și ia ochii de la mama care plînge, 
apoi își mută privirea pe un voluntar zîmbind 

încrezător–
cu ochi căprui, larg deschiși,
păr scurt și des,
fără șapcă,
dar cu trupul acoperit
de o pelerină albastră, căptușită,
mult prea mare pentru el.
Își ține mîinile vîrîte 
în  mînecile părînd nesfîrșite;
și mintea i-a rămas înțepenită
într-o situație ireală,
între orașul natal arzînd bombardat
și punctul de graniță sub ger cumplit,
ticsit de alți refugiați. 

Voluntari prietenoși pot să-l înfășoare 
într-un șal arătos 
dar pot ei, poate cineva 
să-l facă să-nțeleagă 
‘ce’ și ‘de ce’?
De ce aici, în acest loc străin,
doar el cu mama?

Dar ce va fi cu tatăl lui, 

cu fratele  mai mare, cu nașul?
O nouă normalitate?
Asta încerca să-i spună mama 
vorbindu-i într-una 
despre „fugă ”, despre „siguranță”?

***

Mă rog, Dumnezeule bun,
pentru fiu și mamă:
să-și  afle somn la noapte
îmbrățișați  
în cald așternut,

Mă rog, Dumnezeule bun, 
pentru noi toți de aici, 
din Europa,
și toți oamenii de bună-credință:
Dă-ne putință, dă-ne tărie,
cuget adînc și neîncetat,
să aflăm căile, mijloacele
alungării  demonului morții
care îi bîntuie 
pe micuț cu ai lui, 
pe toți ai tăi copii,
oriunde s-ar găsi.
Amin.

Prezentare și traducere: Olimpia IACOB

FRANK JOUSSEN

Frank Joussen este scriitor, poet şi profesor german. În 2008, editorul Avvari Showraiah i-a
publicat  volumul Poduri înălţînd/ Building Bridges, care a fost primit cu mare bucurie în Andhra
Pradesh. Multe dintre poemele şi nuvele acestui scriitor au fost publicate în reviste şi antologii

internaționale din Australia (Southern Review, Ulitarra, Imago, England Review), Marea Britanie  (Pulsar, Poetic Hours,
Caught in the Net, The Poetry Kit, Writing Raw, Popshot, The Measure), Irlanda (The Bozne Berries), Canada (The Malta
Ezine  Zone, Cerulean Rain, Raven Poetry, Big Pond Rumours), America (The Pedestal Magazine, Ravan Poetry, Kota
Press),și India(Canopy, Creative Saplings, Metverse Muse, Muse  India, Poet, Poetry Today, Triveni, Poets  International,
Literary  Ruminations, The Spiritual Self, Save Earth–Save Man).  

*
„În aceste vremuri teribile, întreaga Europă trebuie să fie unită și să se roage pentru pace. Cu inima sunt alături de

voluntarii români și de refugiații ucraineni.” (Frank Joussen)
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„În China mi s-a ordonat să o critic în mod public pe
Pearl Buck. Era în anul 1971. (...) N-am mai întâlnit nume-
le lui Pearl Buck decât atunci când am emigrat în America.
Era în anul 1996 şi ţineam o lectură din Azaleea Roşie,
autobiografia mea, la o librărie din Chicago. După aceea, o
doamnă a venit la mine şi m-a întrebat dacă am cunoscut-o
pe Pearl Buck. înainte să apuc să răspund, ea a spus – pe un
ton foarte emoţionat şi spre surpriza mea – că Pearl Buck a
învăţat-o să iubească poporul chinez. Mi-a pus o carte în
mâini, zicându-mi că e un dar. Era Pământ bun”. 

Anchee Min, Perla Chinei, p. 323

Anchee Min (Mǐn Ānqí) este o scriitoare de origine
chineză (născută pe 14 ianuarie 1957, în Șanhai).
Locuiește în San Francisco și Șanhai. Este o autoare
americană (cu ajutorul actriței Joan Chen a emigrat în
SUA în 1984), ale cărei cărți se bucură de apreciere,
sunt traduse în multe țări, inclusiv România. Azaleea
roșie, cartea sa cu caracter biografic, a fost comparată
și cu Jurnalul Annei Franck. Și Perla Chinei, a șaptea
carte scrisă de Anchee Min, este tradusă deja în peste
30 de limbi străine.

În Azaleea roșie (scrisă în primii opt ani de ședere
în SUA, între 1984 – 1992) se îmbină ficțiunea cu
amintirile sale din perioada trăită în China, de pe când
era copilă, apoi tânără, suportând abuzuri diverse.
Descrie cum, ajungând pe când avea șaptesprezece ani,
și era într-o „tabără de muncă”, să fie aleasă să joace,
spre finalul cărții vom vedea, într-un film (numit
Azaleea roșie) turnat la un faimos studio din China, al
soției lui Mao (pe care o numește „doamna Mao”).
Perla Chinei mai are o „poveste”, după cum a mărturi-
sit autoarea. După ce la numai nouă ani se înscrisese în
„Micile Gărzi Roşii”, o organizaţie de tineret creată la
începutul Revoluţiei Culturale cu scopul „educării”
tinerilor, pentru a susţine regimul comunist al lui Mao,
Anchee Min, supusă procesului de „educare”, a fost
obligată să o „demaște” pe Pearl S. Buck ca fiind o
„imperialistă” „plină de ură la adresa marii națiuni chi-
neze”. De altfel, primei femei americane laureată a

Premiului Nobel, dorind să revină în China, în antura-
jul lui Nixon (erau vremuri când în China se dăduse,
din motive politice, comanda să se schimbe atitudinea
față de americani) i se interziseseră cărțile (fiind ataca-
tă fără a putea fi citită), și i s-a refuzat viza.

Peste ani, Anchee Min a povestit cum a terminat de
citit The Good Earth (tradusă la noi Pământ Bun) în
avion, mergând de la Chicago la Los Angeles, și, amin-
tindu-și cum a „denunțat-o”1 pe Pearl S. Buck pe când
trăia în țara sa, în care „Madam Mao convinsese întrea-
ga națiune să o urască” pe aceasta. Mărturisind că nu a
mai întâlnit nici un alt autor, fie el chinez sau străin,
care să scrie „cu o astfel de admirație, afecțiune și uma-
nitate” despre țăranii chinezi, chiar atunci, după ce,
cum a povestit, „a plâns în hohote”, a decis să scrie
Perla Chinei, apărută în 2010. 

Este și o biografie (parțială) imaginară a laureatei
Nobel, și, în același timp o posibilă imagine a Chinei
vremurilor în care aceasta a trăit acolo, dar în care
transpar și elemente autobiografice ale lui Anchee Min.

Putem discuta cartea din mai multe perspective,
pornind de la stil (nu complicat, caracteristic autoarei,
dar și cu imagini pline de lirism și de intensitate), la
perspectiva din care abordează viața scriitoarei ameri-
cane cât a stat în China (narațiunea este axată pe prie-
tenia imaginară dintre Pearl Buck şi personajul Salcia
Yee, prin ochii căreia se vede „povestea”), într-o
perioadă complicată, de tranziție (până prin anii 70 ai
secolului trecut). Atunci țara trecea de la un stil de viață
încetățenit în urma unei evoluții de secole la ceva cu
totul nou. Pe de altă parte, vedem și cum anume, con-
cret, se petreceau lucrurile într-o Chină obișnuită cu un
anume fel de a fi (și în orășelul Chin-kiang – azi
Zhenjiang2 – tradiţiile străvechi sunt suverane: soția
sau concubina se cumpărau, remediile din vechime
erau prețuite, superstițiile aveau un loc de cinste – de
pildă bunica Nai Nai se temea că se va reîncarna într-
un animal pentru că nu trăise „corect” – ș.a.), așezat
astfel în milenii, atacat brutal de comunismul maoist,
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care dă totul peste cap.
Așadar, cartea (deschisă prin două citate din Pearl

S. Buck, primul fiind: „Aparţin Chinei, căci am trăit
acolo din copilărie până la maturitate... Ferice de mine,
deoarece în loc de viaţa limitată şi convenţională a
albilor din Asia, eu am trăit alături de chinezi şi le-am
vorbit limba înainte să o vorbesc pe a mea, iar copiii lor
au fost primii mei prieteni”) este scrisă din perspectiva
Sălciei Yee (pe care bunica sa voia să o numească
„Buruiana”), a cărei mamă, „închiriată” unui bordel,
rămânând gravidă, fusese ucisă accidental de tatăl său,
cu o otravă pentru avort. Asta – deși sunt secvențe în
care, imaginar, Pearl va fi cea care va da perspectiva,
va fi cumva „naratoarea”. 

Tatăl „Buruienei” (care, în viziunea Salciei, „avea
ceea ce o ghicitoare ar descrie drept «înfăţişarea unui
rege antic» sau «energia asemenea a cerului şi pămân-
tului»”) nu mai putuse cumpăra altă soție, neavând cu
ce. Așa se face că, atunci când i se ivește „oportunita-
tea” de a obține unele avantaje (și) materiale, concreti-
zată în persoana misionarului prezbiterian Absalom
(tatăl lui Pearl), care dorea să convertească orășelul
„aflat pe latura sudică a Fluviului Albastru, în provin-
cia Jiangsu” (neglijându-și familia, soția, Carie, și pe
cele două fete, Grace și Pearl, care se simt practic
abandonate, și-și vor căuta singure un loc al lor în viața
aceasta), tatăl Salciei acceptă, cauzând tot felul de
situații, unele comice, altele mai puțin.

Prima parte (care va rămâne în inima celor două
prietene prin amintiri „ca niște palate imperiale splen-
dide prin care colindam și zăboveam”) este despre
copilăria fetelor, Salcia și Pearl. Cele două au ajuns să
se împrietenească urmare unei întâmplări neașteptate,
Salcia, care de pe la opt ani se considera „o hoață iscu-
sită”, furând portofelul lui Absalom (de altfel, și tatăl ei
fura ca să trăiască, dar „nu a avut niciodată succes ca
hoţ. Era prea neîndemânatic”, fiind ades bătut, uneori
și sub ochii fetei, și „aruncat în canalizarea deschisă”),
având pe tema asta o discuție tensionată cu Pearl. Dar...
tocmai diferențele, și culturale, și fizice (chinezoaica –
micuță, brunetă, Pearl blondă...) ș.a., dorința american-
cei de a se apropia cât mai mult cu adevărat de ce
însemna cu adevărat China (drept pentru care și purta
o căciulă pe cap, ca să se „piardă în peisaj), budismul,
tradițiile ș.a. 

De altfel, și Absolom încerca, pentru a-și atinge
scopul, să se poarte, cât de cât, ca un chinez. Iată însă
cum îl vedeau chinezii pe „străinul nebun cu nasul ca
un plug şi ochi de demon“: „Nu numai că era înalt până
în tavan, ci avea şi păr care îi creştea pe antebraţe şi pe
mâini precum buruienile; (...) purta o robă chinezească

gri. Pe spate îi atârna o coadă despre care toată lumea
ştia că e falsă” însă „veşmintele îl făceau să arate ridi-
col”, dar „lui nu părea să-i pese” și „îşi petrecea vre-
mea vânând oameni pe stradă. încerca să-i oprească şi
să le vorbească. Voia să ne facă să credem în
Dumnezeul lui.” Dar... „noi, copiii, eram învăţaţi să-l
evităm. Nu aveam voie să spunem lucruri care i-ar fi
rănit sentimentele, cum ar fi Cară-te“. Iar tatăl Salciei
„bănuia că Absalom era un infractor în ţara sa”. Este și
o interpretare a felului în care au fost primiți/ văzuți
misionarii în China, deși nu generalizatoare.

Salcia ajunge să îi fie americancei prietenă și
„ghid”, apoi domnișoară de onoare, rivală în dragoste
(ambele îl iubeau pe poetul Hsu Chih-mo, acesta însă o
preferă pe Pearl, fiind convins că „era mai chinezoaică
decât el”, era „îndrăgostit de viziunea ei, de obiceiurile
ei chinezeşti, de iubirea ei pentru camelii”, și „încântat
mai ales când ea înjura în chineză.” Una peste alta,
„iubea sufletul chinez de sub pielea albă“) ș.a., fiind, la
rândul ei, „ghidată” în tainele creștinismului, ale
Bibliei ș.a. .

Lumea lor însă se schimba dramatic, întâi prin
rebeliunea xenofobă, anticreștină a „boxerilor”
(subiect întâlnit și în alte cărți scrise de Anchee Min),
din anii de final ai dinastiei Qing, între 1898 și 1900,
apoi alte frământări. Când vine la putere Partidul
Comunist Chinez, în 1921, condus de Mao, Pearl plea-
că în SUA pentru facultate, iar Salcia are parte de o
căsătorie cumplită, îi moare copilul, soțul o tratează ca
pe o sclavă, o vinde ca să își poată lua o concubină. Dar
cele două rămân prietene, își scriu mereu, Pearl revine
ca să se mărite cu Lossing Buck, un agronom pasionat
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de China. Și, precum mama sa, în loc de soție ajunge
un fel de slujbașă a soțului, secretară. Începe să scrie
mult despre viața simplă a țăranilor chinezi (pentru
care va fi apreciată după ce trebuie să plece, izgonită,
din China), îl cunoaște pe Hsu Chih-mo. Iubirea (tru-
pească și spirituală) pentru acesta aproape că frânge
prietenia dintre ea și Salcia. 

Aici vedem perspective diferite, când Salcia, când
Pearl fiind în prim-plan, dar, după sosirea comunismu-
lui, Salcia (căsătorită cu Dick Lin, pentru care Mao era
Dumnezeu, dar care ajunge, aidoma multora, și el vic-
tima „sistemului”) rămâne din nou cea care dă perspec-
tiva. Dacă fiica sa, Rouge, vede altfel comunismul,
Salcia ajunge să fie persecutată, arestată și din cauza
legăturii cu Pearl, care era înfierată ca „dușman”.

În fine, în cele cinci părți ale romanului Anchee
Min, dincolo de „povestea” dintre Salcia și Pearl, de
cele de iubire, de viață, suferință, exil și moarte, de
felul în care își construiește personajele, balansând
ficțiunea și realitatea/ istoria, de locul pe care li-l con-
feră în narațiune, ne oferă și o alta, a Chinei în
vălmășagul schimbărilor politice. Dar, lăsând cititoru-
lui privilegiul să descopere până la capăt „povestea”,
este și (sau poate mai ales) ales o scriere despre priete-
nie şi iubirea nemăsurată pe care Pearl S. Buck (Pearl
Sydenstricker Buck) a avut-o pentru China și oamenii
ei, regăsită, de altfel, în cărțile care i-au adus Nobelul,
țară pe care nu a mai putut să o vadă niciodată.
Vorbeam despre felul în care și-a construit autoarea
personajele. Cum a „apărut Salcia”? Anchee Min,
știind că „povestea unei singure prietenii, de-a lungul
multor ani, este cea mai bună alegere”, și, deși „Pearl a
avut mulţi prieteni chinezi, nu a existat nici un prieten
de-o viaţă care să fie atestat istoric ” (dar, spune autoa-
rea, „am sentimentul că o asemenea prietenie a existat
cu adevărat”), a „combinat câţiva dintre prietenii reali
ai lui Pearl din diferite faze ale vieţii” și astfel a creat
„personajul Salcia”.

Sunt și alte perspective pe care le oferă romanul
care, repet, la prima vedere nu pare o carte „complica-
tă”, dar sunt diverse aspecte de discutat, și din perspec-
tiva elementelor autobiografice inserate, și a unor
acțiuni ale personajelor, felul în care este ilustrată
evoluția vieții în China ș.a.. E interesant de urmărit
cum sunt figurile masculine și cele feminine din
roman, sau de comparat cum „se vede” China, cu
oamenii ei din aceste pagini față de cele ale lui Pearl S.
Buck3, contrastul dintre latura umană din carte și aceea
a celor care serveau sistemul din diferite poziții, bruta-
litatea pe care o dezlănțuiau, ura. Sau felul în care
vedeau chinezii creștinismul, Biblia, pe Isus – gândin-

du-mă, în acest sens, și la alte locuri din Asia, de pildă,
să zicem acum, la Japonia. De pildă, tatăl Salciei, care
„voia să știe ce fel de zeu era Isus”, credea că „După
felul în care a fost torturat, înjunghiat de moarte, legat
şi bătut în cuie de stâlpi, trebuie să fi fost un infractor
de viţă regală. În China, o asemenea tortură publică
elaborată ar fi aplicată numai infractorilor de rang
înalt, precum fostul prim-ministru imperial Su Shun”,
și mai mult, îi sugerează lui Absalom (care „pretindea
că era primul care a venit în Chin-kiang în perioada de
la sfârşitul secolului XIX”), ca să aibă succes și el și
Isus: „Imbracă-1 pe Isus şi dă-i o armă. Uită-te la zeul
nostru al războiului, Guan-gong. Poartă o armură grea
de general şi o sabie puternică.”

A fost instructiv pentru mine să discut și cu diverși
scriitori chinezi, și în China, și în alte colțuri ale lumii,
nu doar despre Anchee Min (atunci legat de Azaleea
roșie, mai mult), dar și despre alte cărți (și) ale ei
(multe netraduse nici acum în țara natală), despre poe-
zia/ literatura chineză din diverse etape de după Mao și
să văd cum le privim, fiecare dintre noi. Mi-a fost
cumva mai ușor, astfel, să înțeleg, citind Perla Chinei,
de ce în New York Times s-a scris că această carte
„face din Anchee Min o scriitoare paradoxală”, care e
„admirată până la adorație în China, dar niciodată citi-
tă” și ,,foarte citită în America, unde însă nu va fi nicio-
dată admirată”.

__________
Anchee Min, Perla Chinei, traducere din limba engleză

de Mihaela Negrilă, Polirom, Iași, 2010, 326 p.

Note:
1. Anchee Min a spus: „Mi s-a ordonat s-o denunț pe

Pearl Buck în China, unde am locuit 27 de ani. Era în anul
1971. Eram o adolescentă la școala medie din Șanhai”.

2. Autoarea a vizitat acest loc, a încercat să afle de la
oameni despre familia misionarului, aceștia inițial, s-au ferit,
încă speriați de trecut, pastorul i-a povestit însă despre
persecuțiile din timpul „Revoluției culturale”, despre
„creștinii ascunși, Anchee Min spunând că și mama sa a fost
astfel. 

3. În discursul la decernarea Nobelului spunea „It is peo-
ple that have always afforded me my greatest pleasure and
interest, and as I live among the Chinese, it has been the
Chinese people. When I am asked what sort of people they
are, I cannot answer. They are not this or that, they are just
people. I can no more define them than I can define my own
relatives and kinsmen. I am too near to them, and I have lived
too intimately with them for that.”
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Când l-am văzut și ascultat la Iași, în 2016, unde
venise, invitat de Institutul francez, pentru o întâlnire cu
publicul cititor, după apariția romanului Évariste
(Gallimard, 2015), am fost convinsă – i-am și mărturi-
sit-o, de altminteri – că acest carismatic și sclipitor tânăr
scriitor e o valoare sigură a literelor hexagonale și că va
avea un drum fast și îndelungat în acest univers tulbure,
altfel, în care valorile se amestecă prea adesea. Ba chiar
am contactat mai multe edituri din Iași și București pen-
tru a le propune traducerea micului roman care făcea
deja furori în Franța și primise câteva premii – e drept,
nu din cele mai mari –, însă m-am izbit doar de rezerve
politicoase ori de refuzuri clare, pe motiv că François-
Henri Désérable, căci despre el este vorba, nu are sufi-
cientă notorietate și nu prezintă atractivitate comercială!
Nu era destul de marketabil, nu-i așa?, dacă tot ne-am
molipsit și de limbajul, nu doar de metehnele societății
de consum. Când, în 2017, apărea Un certain M.
Pienkielny, povestea mai mult sau mai puțin fictivă a
romancierului, diplomatului și aviatorului Romain Gary
(Désérable alegând subiectul după ce o neprevăzută și
scurtă haltă la Vilnius l-a condus, în noapte, chiar în fața
imobilului unde se născuse scriitorul…), care ajungea
finalist pe listele a două dintre cele mai râvnite
distincții, premiile Goncourt și Interallié, ba chiar a fost
alegerea Goncourt din partea României, s-au activat
subit redacțiile editurilor, care au început să lupte aprig
pentru atragerea mai mult decât promițătorului autor în
curtea lor. Restul e istorie…

Nu a obținut atunci vreunul din aceste premii, doar
altele mai mărunte, dar talentul și farmecul cuceritor al
lui Désérable au determinat un gigant editorial precum
Gallimard să investească masiv în el, plătindu-i călătorii
„de studii” exotice în America de Sud, de pildă, pe
urmele unor povești pasionante și, desigur, vandabile.
Iar François-Henri nu a dezamăgit și iată-l, în 2021,
obținând, cu al patrulea volum al său, prima recompensă
cu adevărat semnificativă, Marele premiu pentru roman
al Academiei Franceze, pentru Mon maître et mon vain-
queur (Domnul și stăpânul meu), apărut – cum altfel? –
la Gallimard.

Înainte de a ne opri o clipă asupra acestui roman, să
amintim că Désérable cunoștea gloria încă din copilărie
și adolescență, nu însă prin precoce înzestrări literare
(deși n-au întârziat să se manifeste și acestea), ci sporti-
ve, tânărul născut la Amiens în 1987 practicând hockey-
ul pe gheață la nivel profesionist internațional (a jucat și
pentru o echipă americană din Minnesota) vreme de
zece ani, urmând în paralel și Facultatea de Drept la
Lyon, ba începând și o teză de doctorat, pe care o va
abandona însă pentru a se consacra exclusiv scrisului.
Până la 18 ani, spre disperarea părinților, care ar fi dorit
să-i cultive (și) în alt mod inteligența remarcabilă, tână-
rul nu acordă mare atenție lecturilor și literaturii în par-
ticular. Dar, la 18 ani, declicul se produce atunci când îi
cade în mâini celebrul roman al lui Albert Cohen, Belle
du Seigneur (Frumoasa Domnului), care îl fascinează
prin amestecul aparte de gravitate și comic, ambivalența
aceasta tonală devenind definitorie și pentru propriul
stil, precis, cu accente tragice uneori, și totodată
nonșalant, dezinvolt, fermecător, ludic. Primul text pe
care îl publica în 2013, Tu montreras ma tete au peuple
(Vei arăta poporului capul meu), o relatare romanescă a
ultimelor clipe din viața marilor figuri ale Revoluției
franceze, era deja remarcat de Academie și primea un
premiu literar pentru vocație.

Désérable a înțeles repede ce ingrediente sunt pe
placul „nemuritorilor” și cum trebuie combinate pentru
a obține încoronarea. Titlul romanului – Domnul și stă-
pânul meu – este deja e o trimitere livrescă, o
reminiscență de lectură pe care nici nu se străduiește să
o parafrazeze sau să o schimbe în vreun fel. Preia pur și
simplu titlul unui poem al lui Paul Verlaine, care evocă
legătura sa pasională cu un alt poet francez major,
Arthur Rimbaud. Ar mai fi câteva imperative academi-
ce, la care Désérable se supune cu bucurie în acest
încântător roman: acuratețea limbii franceze (iar sintaxa
lui fără cusur s-a văzut de la primul roman) și o anumită
prețiozitate, discretă și subtilă, tradusă prin recursul la
câteva cuvinte rare, depistate prin vreun cotlon al
Dicționarului redactat tocmai de numita Academie, dar
presărate printre vocabule mai… puțin ortodoxe,
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enunțate, de preferință, în engleză, alunecări ludice la
care recurgea, și Diderot, de exemplu, în Bijuteriile
indiscrete. Așadar, savori clasice și picanterii moderne,
o limbă impecabilă, flirtând cu frivolitatea, un nesecabil
triunghi amoros tradițional, dar agrementat și cu iscuseli
naratologice, precum distanțările ironice sau punerile în
abis, fără a neglija melanjul ingenios de stiluri și genuri,
precum istorisirea și poezia. Romanul mustește de
poeme diverse, de la catrene la haiku, și propune inedite
decriptări și asocieri, cum ar fi aceea mai mult decât evi-
dentă – desigur – între structura sonetului și relația de
cuplu. Poezia singură nu se mai vinde nici pe departe ca
pe vremea poeților blestemați, dar incorporarea ei în
magma unui text narativ e nu doar acceptabilă, ci chiar
căutată. Descifrarea resorturilor mimetice ale dorinței,
în context triadic, poate fi mai mulțumitoare și reconfor-
tantă intelectual, prin recursul sofisticat la mitologii și
oglindiri intertextuale. Pentru propria-i plăcere și a celor
câțiva cititori cultivați și dispuși să se preteze jocurilor
ficționale, autorul recurge la împrumuturi, aluzii,
reminiscențe care îi populează fantezia hrănită până la
sațietate cu lecturi, pentru recuperarea timpului pierdut
în adolescența sportivă.

De fapt, François-Henri Désérable e o rara avis în
panoplia literară de azi, nu doar prin talentul viguros și
insolent, ci și prin delăsarea Istoriei, atât de frământată
de condeiele franceze în căutare de lauri, dar și a
actualității și a faptului divers, la fel de iscodite de scrii-
tori. Tânărul autor păcătuiește printr-o imaginație boga-
tă, servită de o plăcere de estet al scrisului și o preocu-
pare necurmată pentru arta povestirii. O artă, cândva,
considerată indispensabilă pentru a scrie romane… 

Și mai e seducătoare narațiunea sa și prin ritmul
alert și îmbinarea neașteptată a tonalității acute – o
pasiune împinsă la limită nu e niciodată voioasă - cu una
de altă factură, degajată, ca și cum o prezență zâmbitoa-
re ar însoți în permanență cititorul, trăgându-l de mâne-
că atunci când îl vede gata să devină prea complice cu
vreunul dintre personaje, sau să ia povestea prea în
serios, uitând că viața e un joc de iluzii. Dar, într-un
prim moment, nu poți fi decât bântuit, obsedat de arde-
rea lui Vasco pentru Tina, cu trimitere la patima nebună
ce i-a legat cândva pe Verlaine și Rimbaud, umbre
inconturnabile dat fiind că cei doi amanți se hrănesc cu
Iluminările și Poemele saturniene. Problema e că, așa
cum se cade într-o tragi-comedie, femeia e pe cale să se
căsătorească cu Edgar, tatăl celor doi gemeni ai ei, pe
care – culmea! – pretinde că îl și iubește. Altfel, desigur.
Când realitatea concretă intră în impas, cuvântul preia
frâiele și creează altă realitate, pe un alt plan, într-o altă
dimensiune a ființării. Se întâmplă adesea în poveștile
de dragoste ca limba să nască sentimente doar rostindu-

le, învelindu-le în carnea vorbei, chiar dacă, uneori, sunt
în răspăr sau mult decalate față de cotidianul mundan.
Forța perlocutorie a limbajului declanșează o viață
dublă, în paralel cu cea a încornoratului viitor soț, trăită
în scurte întrevederi furișate și în mesaje periculos arhi-
vate în smartphone. La fel ca în Werther-ul goethean,
pasiunea neîngrădită, mistuitoare, pare să conducă spre
un sfârșit previzibil fatal. Totul începe acolo unde nu se
termină, în fața judecătorului de instrucție, unde narato-
rul își deapănă povestea, confruntat cu cele două piese
incriminatoare: un carnețel și un pistol. Nu altul decât
celebrul pistol cu care Verlaine, disperat, a tras asupra
lui Rimbaud în 1873, și pe care Vasco l-a cumpărat la
licitație pentru a-și impresiona iubita. Printre flashback-
uri și digresiuni de tot felul, cititorul se lasă cu delicii
amăgit de un autor care își complică pervers intriga și
care îl așteaptă la cotitură doar pentru a-i arăta că lucru-
rile se petrec în altă parte și căutarea existențială trebuie
să continue. Nu doar intriga bifurcă neprevăzut, ci și
suporturile ei. Ca într-un cabinet de curiozități aterizat
în postmodernitate, istorisirea curge printre poeme și
coduri disimulate în carnetul lui Vasco, dar și prin tot
soiul de obiecte ciudate, cum ar fi inima îmbălsămată a
lui Voltaire, conservată la Biblioteca națională, în soclul
bustului pe care i l-a sculptat Houdon, și pe care același
amant bolnav de iubire pune mâna...

Într-un stil briant, somptuos, de virtuoz, François-
Henri Désérable se joacă printre texte, legende și
ciudățenii de colecționar, căutând o ancorare diferită,
chiar într-o fantasmă, într-un obiect rar, într-un capriciu
nebunesc, orice poate scoate dorința din banalitatea ei
iremediabilă pentru a o arunca într-o visată singularita-
te. 

Un sonet e, cumva, ca iubirea conjugală: frumusețea
sa se naște din constrângerile inerente. Pentru sonet:
numărul invariabil de versuri, invariabil repartizate în
două catrene urmate de două terțete, cu un număr echi-
valent de silabe pentru fiecare vers, cu alternanța rime-
lor feminine și masculine etc. Pentru iubirea conjugală:
apăsarea tête-à-tête-ului cotidian, inevitabilul efect al
rutinei, importuna irumpere a trivialului etc. Și cu toate
acestea, trebuie să extragi din ele frumosul, ba chiar
sublimul – și invers, este ceea ce face atât de îmbătător,
deși puțin facil, versul liber și adulterul, în care abolirea
constrângerilor conferă sentimentul unei libertăți supre-
me, absolute, amețită de ea însăși, or, ce valorează liber-
tatea, am întrebat, dacă e lipsită de constrângerile care o
mărginesc? Aveți trei ore la dispoziție… 
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Un titlu de volum care alătură „principii” şi
„scriitorii” nu poate să nu atragă atenţia – iar cartea
recent publicată de Alexandra Ciocârlie la Humanitas
merită pe deplin să fie citită cu atenţie, adnotată pen-
tru uzul propriu (de cei care continuă să citească
mereu cu creionul în mînă), continuată prin întoarceri
la buna literatură latină, nicicînd secată, prilejuind de
fiecare dată meditaţii proaspete asupra trecutului şi,
inevitabil, asupra viitorului. Recitind integral litera-
tura din primele trei dinastii imperiale, cu acest decu-
paj precis – al relaţiei directe scriitor-principe –
autoarea ne face un dar care invită la asumarea dialo-
gului şi ducerea lui mai departe, în alte epoci şi în alte
medii culturale. Simpla citire a tablei de materii este
incitantă! (În locul unor citate semnificative am pre-
ferat semnul exclamării, ca îndemn de lectură.)

Nu departe de numele (şi poveştile de viaţă şi
artă) emblematice ale autorilor augustani majori –
Vergiliu, Horaţiu, Properţiu, Ovidiu (merită să remar-
căm asumarea filologică, perfect justificată, a utiliză-
rii numelor antice aşa cum s-au aşezat ele în tradiţia
culturii române, fără contorsionarea care ne-a adus
grafii aparent corecte, dar evident rupte de realitatea
existenţei lor îndelungate în cultura noastră:
Vergilius, Horatius etc., care – dacă sînt abordate
consecvent – ar trebui să corespundă unei pronunţii
de tip restituta...) – se află o jumătate de capitol dedi-
cată lui Cornelius Gallus, „Un poet nesăbuit”.
Nesăbuinţa nu este poetică, ci politico-diplomatică:
avusese opţiunea „cîştigătoare” în războiul civil care
a urmat asasinării lui Cezar, poziţionîndu-se alături
de Octavian (viitorul Augustus). A avut beneficii de
pe urma acestei opţiuni politice, primind funcţia de
prefect al Egiptului în 30 î.H. Succesul l-a dus însă pe
o cale care avea să-l piardă, pentru că – influenţat de
mediul egiptean sau/şi de anturajul său – a mers
înspre un cult al personalităţii (statui, inscripţionarea
numelui pe piramide) care nu avea cum să treacă
neobservat într-o vreme cînd la Roma se aşezau noi
temelii statale. Rechemat la Roma, acuzat pentru

abuzuri, condamnat la exil şi la confiscarea averii,
Cornelius Gallus se sinucide în 26 î.H.

Poetul are o soartă distinctă de cea a omului poli-
tic, fără a fi însă la adăpost de imprudenţele orgolio-
sului prefect al Egiptului. Elogiile vin dinspre vîrfu-
rile incontestabile ale literaturii. Vergiliu îl include,
ca personaj pastoral, în Bucolica a şasea şi într-a
zecea. Servius, comentatorul antic al lui Vergiliu, ne
spune că Gallus urma să fie elogiat în cartea a patra a
Georgicelor, unde găsim, acum, mitul lui Aristeu.
Înlocuirea pare să fi fost oglinda deteriorării relaţiei
lui Gallus cu Augustus. Pe de altă parte, Ovidiu îl pla-
sează explicit pe Cornelius Gallus la temelia elegiei
erotice latine, pe care el însuşi o încheia, ca al patru-
lea nume: Gallus, Tibul, Properţiu, Ovidiu (Tristele,
5.1.15-18). În Amoruri, 3.9.59-60 şi 63-64, Ovidiu
vorbeşte de-a dreptul despre vina poetului care l-a
mîniat pe principe, punînd cumva sub semnul între-
bării culpa/pretextul. Un îndoit fior ne străbate aici:
Ovidiu avea să cadă el însuşi pradă mîniei lui
Augustus, pentru o rătăcire (error) care continuă să
fie misterioasă, după mai bine de două milenii, şi –
infinit mai dureros, pentru că se transformă într-o
pată albă pe harta literaturii antice – dezvăluirea unei
veritabile damnatio memoriae, de vreme ce poetul
Gallus ne este aproape cu totul necunoscut. Avem de
la el un pentametru, greu de elogiat pentru calităţi
poetice (uno tellures diuidit amne duas) şi, printr-un
noroc, nouă versuri dintr-un papirus descoperit în
1978, la Quasr Ibrim, în Nubia. Quod erat demons-
trandum: principii pot scoate poeţii din istorie. Sau,
dimpotrivă, poeţii pot pune principii în istorie, punîn-
du-se şi pe ei înşişi în lumină.

_______________
Alexandra Ciocârlie, Principi şi scriitori în Roma anti-

că, Humanitas, 2021.
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În Ordet/ Cuvântul (un film de Carl Theodor Dreyer din
1955, după piesa lui Kay Munk), Morten e un moșier luteran
cumva obosit de „tăcerea lui Dumnezeu”, însă – într-un
moment de dreaptă cugetare – evocă slăbirea credinței lui.
Înțelege ca rugăciunea fără o credință fierbinte nu aduce
niciun fel de roade. Croitorul Peter e un „misionar” zelos,
desprins din comunitatea luterană și adept al unui creștinism
„cristalofil”, mohorât și purist, opus religiei instituționalizate.
Din vorbă-n vorbă, Morten și Peter se iau la harță.
Scandalizat de încercările de convertire ale lui Peter, Morten
îl ia de piept și-i lipește o palmă peste obraz. Apoi pleacă. N-
a reușit să-l convingă să i-o dea pe fiica lui, Anne, pentru
mezinul său, Anders. 

Pentru Peter, familia lui Morten „nu e tocmai creștină”
(pentru că nu are experiența „nașterii din nou” și a unei
„relații strict personale cu Hristos”), ci mai degrabă „păgâ-
nă”. Spre final, citind în Scriptură pericopa evanghelică des-
pre iertarea celui care ți-a greșit și întoarcerea celuilalt obraz,
„fundamentalistul” și „habotnicul” Peter merge la Morten să-
și ceară iertare. Știa că altfel ruga lui (și însăși viața sa de
creștin) e în zadar. În plus, pentru că nora lui Morten murise
în urma unei complicații la nașterea celui de-al treilea copil al
ei, Peter s-a hotărât să i-o dea de nevastă pe Anne fiului său.

Filmul lui Dreyer (la fel ca precedentele sale opusuri cu
amplă miză transcedentală: Patimile Ioanei d’Arc și Dies
Irae) reprezintă încă o mărturie de cineast „secularizat” care
se hrănește nu din „duhul vremii”, ci din memoria religioasă
a neamului său (și a omenirii), chiar atunci când vremea
minunilor pare să fi apus de mult. E atâta cumințenie în Ordet
încât ceea ce se dezvăluie privirii (și inimii) spectatorului e
foarte asemenea rugăciunii. A rugăciunii murmurate – ca în
cazul lui Alexander din Offret / Sacrificiul, ultimul film al lui
Andrei Tarkovski – din cea mai neagră deznădejde.

Miracol, al treilea lungmetraj al lui Bogdan Apetri (după
Periferic și Neidentificat) mi-a activat, în timpul vizionării,
sinapsele câtorva filme (diferite ca factură) la care mă gân-
desc mereu: Viridiana și Simion al deșertului (de Luis
Buñuel); 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile și După dealuri (de
Cristian Mungiu); Maica Domnului de la parter (de Andrei
Cohn); Ultima zi (de Gabriel Achim), Sieranevada și
Malmkrog (de Cristi Puiu). Înainte de toate, titlul mă duce cu
gândul la o scenă din scurtmetrajul lui Radu Jude, O umbră
de nor (2012). Acolo, un preot care fusese chemat să
împărtășească o muribundă, este întrebat insistent de familia
ei (destul de „liber-cugetătoare”, de ireverențioasă) dacă exis-

tă miracole. Auziseră ceva despre doi călugări din Kiev care
se spune că au înviat pe cineva din morți. Cu alte cuvinte: da
sau ba, există sau nu există, iar dacă da, le-a văzut cu proprii
ochi? Răspunsul preotului e pe cât de simplu, pe atât de
esențial: „Veniți la biserică…” Altfel spus: îmbisericiți-vă
mintea, iată miracolul. Scenariul lui Florin Lăzărescu (după
cum reiese din mărturia lui Radu Jude dintr-un interviu pen-
tru „Les films de Cannes à Bucharest”) pornește de la o rela-
tare a preotului ortodox Ioan Florin Florescu (ce fusese la un
pas de a fi linșat pentru că nu s-a dovedit îndeajuns de „efi-
cient” la producerea de „miracole” aka învieri din morți),
care-și împrumută numele personajului preotului din film
(Alexandru Dabija). 

M-am tot gândit la semnificația „miracolului” din titlul
„thrillerului” scris și regizat de Apetri. (În Ordet, învierea
nurorii lui Morten de către blajinul Johannes care se crede
reîntruparea lui Iisus, e prezentată în chip vădit, fără con-
exiuni și hermeneutici implicite.) Se discută destul de mult în
film despre supranatural, despre Dumnezeu. La fel ca medi-
cul blazat (Valentin Popescu) din secvențele de la început,
inspectorul de poliție (Emanuel Pârvu) e convins că „nu exis-
tă nimic deasupra omului”, în vreme ce aghiotantul său
(Ovidiu Crișan), tributar „evlaviei populare”, crede că ceea ce
ni se întâmplă are un sens și o cauză, chiar dacă semnificațiile
cu greu pot fi puse în cuvinte. Bine, ar mai fi și ipoteza „uimi-
rii” aceluiași raționalist inspector de poliție, așa cum reiese
din secvența de la urmă, filmată pe malul râului. Sau poate că
miracolul îl reprezintă însăși hotărârea fetei din film (Ioana
Bugarin) luată în holul cabinetului de ginecologie, care avea
să-i pecetluiască viața. Nu mai face avortul, păstrează copilul
chiar dacă știe că îl va crește singură. Da, numai că opțiunea
de a face binele este adesea un teren minat, presupune o răs-
pundere imensă, echivalează cu a-ți băga de bună voie capul
în laţ. 

Poate că miracolul, în filmul lui Apetri, e însăși cutezanța
fetei de bună voie și nesilită de nimeni – holul e plin de femei
care nu par să ia în considerare opțiunea U-turn-ului. În orice
caz, fenomenul invocat de titlu este la fel de greu de identifi-
cat ca bucuria din titlul primului lungmetraj al lui Serghei
Lozsnitsa (filmat tot de Oleg Mutu), apăsătorul și tulburătorul
Счастье моё/ Bucuria mea. Sau poate e chiar viața pe care
adesea – din nepăsare, din grabă, dintr-o greșită înțelegere
ori, pur și simplu, din oboseală – o risipim. 
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Multe informații și întâmplări pot fi orânduite în
continuare spre cunoașterea aprofundată a relației lui
Béla Bartók cu folclorul, în general, cu folclorul
românesc, în special. Înșirarea datelor alternată cu
descrierea unor împrejurări se plasează deopotrivă la
nivelul pasiunii, unicității, al profesionalismului defi-
nitorii pentru omul, muzicianul și etnomuzicologul
Bartók. Însemnările despre modul cum folclorul
sătesc i-a influențat creația în genuri academice își
găsesc acum o firească predoslovie în fragmentele
din scrisoarea unui colaborator apropiat.

La 22 noiembrie 1930, Ioan Bușiția, profesor,
dirijor de cor, delegat la Marea Adunare Națională de
la Alba Iulia, semnatar al textului prin care s-a cerut
la 1 decembrie 1918 unirea Ardealului cu România, îi
povestea doctorului Octavian Beu:

[…] în casa mea a început colectarea doinelor
bihorene, și pentru care am avut multe discuții cu
bihorenii mei, care se temeau că Bartók va fura muzi-
ca românească prezentând-o ca ungurească./ Cu
mare satisfacție văd aci că încrederea mea a fost pe
deplin îndreptățită, cunoscând caracterul și noblețea
de gândire a genialului muzician, care ne-a făcut
atâta cinste muzicii noastre, cântând-o pe întreg
pământul./ Când l-am invitat la mine la Beiuș […]
după toaletă și dejun a început lucrul, punând fono-
graful pe masă și carnetul înaintea sa; până fetele au
cântat prima strofă, el a și descris1 melodia. Până au
cântat a doua, el a corectat sau modificat unde era în
text cu o silabă mai mult sau mai puțin, și deja la a
treia strofă era de tot corect notată melodia. […]
După ce prima doină era complet descrisă, fetele
începeau să cânte a doua doină, și după descrierea
acesteia, ca și a primei, urma a treia doină. Atunci
punea în funcție fonograful, și fetele au început să
cânte laolaltă în aceeași ordine toate trei doinele în
pâlnia fonografului spunând și cine, de unde le-a
cântat, apoi schimbând membranul2, le-a reprodus
cântecul spre marea lor uimire și plăcere./ Și asta așa
a mers de dimineață de la ora 8 până la 121/2, iar

după masă de la 2 până la 61/2 - 7 seara, fără obosea-
lă, cu sete de muncă de admirat și cu o vădită plăcere
cauzată de originalitatea muzicei noastre./ Peste vreo
2 zile a plecat la sate, unde a stat vreo săptămână.
Aceasta a fost în vara […] anului 1909 sau 10. În
aceste zile mi-a cerut toate notele românești, pentru
pian, cor etc pe cari le-a răsfoit fără însă să le cânte
la pian. Mare mi-a fost mirarea când în iarna
aceluiași an, venind iar la Beiuș, odată trece în came-
ra cu pianul, și după câteva doine, odată [...]
„Stăncuța” lui Kiriac, cântată precis, cu toate acor-
durile caracteristice. Surprins – căci notele le aveam
în dulap – trec la el, să văd de unde are nota, și văd
că cânta fără note – din memorie, răspunzându-mi de
tot natural , că „doar astă-vară le-a văzut”. În al doi-
lea an deja a știut puțin să și vorbească, dar a scris
fără greșeală românește, nemaivând trebuință de aju-
tor, și știind notá dialectul bihorenesc de tot fidel. […
] În vara anului 1917 a stat Bartók trei săptămâni cu
mine în munții Bihorului, la originea Someșului. Aici
fiind o moață din Scărișoara care avea un „tulnic”
(bucium) și cânta bine, a descris toate melodiile
suflate de moață, și zilnic învăța 3 ore limba română,
punându-mă în uimire ce repede înainta și ce corect
rostea./ În decursul plimbărilor, de multe ori ridica
câte o piatră, arătându-mi insectele de sub ea, spu-
nându-mi numele și particularitățile lor, iar seara ne
explica constelațiile cerului, făcându-ne să-i admi-
răm cunoștințele astronomice.3

Doar unul dintre exemplele acțiunilor prin care
Bartók și-a promovat pe scene vest-europene creații
inspirate din tradiția muzicală românească se află în
aceeași scrisoare a lui Ioan Bușiția:

Un caz umoristic a avut aici în Beiuș, cu un ser-
vitor român de la internatul ortodox românesc din
localitate. Acesta după ce a cântat o mulțime de stro-
fe tot pe o melodie, când a fost provocat să cânte altă
melodie, a început iarăși tot aceea, dar cu altă strofă,
și tot așa cu ceasurile, tot strofe noi, dar pe aceeași
melodie! Pe urmă văzând că nu știe altă melodie i-am
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dat drumul. În iarna următoare primesc de la Bartók
din Paris o scrisoare, în care îmi comunică ce succes
a avut cu un „dans roumen” cântat la concert, pe
care l-a scris după melodia servitorului cu pricina, și
care a produs un efect colosal.4

Sursa primară de informație despre creația acade-
mică a lui Béla Bartók este, desigur, Wikipedia.
Trecând peste realitatea întristătoare pentru noi, că,
dintre cele patru versiuni în limbile engleză, germa-
nă, franceză și română, ultima menționată este cea
mai sumară, mai scurtă (!?...), aici pot fi aflate opus-
urile inspirate (și) de melodii tradiționale românești.
Am ales câteva spre comentariul succinct, ce va
urma. Deocamdată trebuie spus că muzicologii au
analizat, bineînțeles, de-a lungul timpului, partiturile
sale, mai ales melodia, armonia, sistemul sonor,
forma muzicală, semantica. Ritmul, componentă fun-
damentală a oricărei creații muzicale, a ocupat un loc
secund în demersurile analitice. Unii consideră sim-
plitatea scriiturii ritmului din lucrările lui Bartók
neatinsă de pulsiunile melodiilor arhaice de joc
(românești sau din celelalte zone etnogeografice pe
care le-a studiat temeinic). Este o credință amendabi-
lă prin una dintre cele mai cunoscute și mai cântate
lucrări ale sale pentru pian datând din 1911, semnifi-
cativ intitulată chiar Allegro barbaro. Dealtfel, latura
frustă, dinamic-arhaică, aproape violent ritmică era în
primele trei decenii ale secolului trecut un adevărat
brand, dezvăluind interesul unor compozitori
importanți pentru melosul și ritmica tradiționale din
spații marginal sau extra-europene. Poate fi luată ca
exemplu mai ales muzica de balet compusă de Igor
Stravinski: Pasărea de foc (1910), Petrușka (1911,
căreia revizuirile târzii din 1947 nu i-au atenuat viva-
citatea explozivă), Ritualul primăverii (1913), dar și
finalul ritmic incandescent din muzica menită de
Maurice Ravel tot spectacolului coregrafic, Daphnis
și Chloé (1909-1912). Iar Prințul cioplit în lemn
(1914-1916), cu ale sale ritmuri dezlănțuite din par-
tea a IV-a, Allegro, și Mandarinul miraculos, partitu-
ra scrisă de Bartók pentru același tip de spectacol sce-
nic, datând din perioada de referință (aceasta, din
1918-1924) descoperă auzului concentrat, în „doze”
mai mari sau mai mici, ritmuri de-a dreptul paroxis-
tice, legând în imaginația ascultătorului impactul
sonor al ansamblului simfonic de impulsul barbar
venit din timpuri arhaice. Caracteristicile ritmului
pronunțat dinamic din lucrările meționate nu sunt
umbrite de melodismul modern prolific, de

excepționala, complexa scriitură orchestrală vădind
influențele creatoare ale lui Claude Debussy și
Richard Strauss. Interesant este că tânărul de numai
20 de ani Constantin Silvestri rezonase aproximativ
în acea perioadă cu extremismul ritmic violent, spec-
taculos din lucrările lui Stravinski și Bartók, după
cum reiese cu evidență din Baccanale, ultima
mișcare a Suitei pentru pian opus 6 (1933). Interpreta
Raluca Știrbăț consideră această piesă 

[…] un dans ritual sălbatic, magic, îndreptându-
ne gândul spre rădăcinile credințelor daco-romane.
Aici, zeul vinului, al euforiei, Dionysos, nutrește
energia primordială, irepresibilă.5

În respect pentru structura și veridicitatea opus-
urilor lui Bartók ce își datorează combustia dinamis-
mului originar al dansurilor străvechi se impune
menționat că structura ritmică a partiturilor sale este
destul de uniformă din punctul de vedere al tipurilor
de măsuri, nu există prea multe notații de ritmuri
complexe, populare, instrumentistul sau dirijorul
orchestrei simfonice dispun de o anumită libertate a
tratării ritmului la viteză accelerată. Libertatea și-a
luat-o chiar Bartók, după cum se poate constata la
audiția înregistrării miniaturii Allegro barbaro:
accentele hotărâte, tușeul puternic lipsesc de sub
degetele sale, fiind înlocuite, surprinzător pentru
caracterul muzicii, de nuanțele moi, perlate . Dar este
posibil ca foarte mulți pianiști să nu cunoască înregis-
trarea cu Bartók și să țină seama de impulsurile ritmi-
ce aproape violente din muzica însăși, deplin explica-
te prin titlu – allegro barbaro.

Lipsa ghidajelor ritmice polivalente, unicitatea
pulsului dinamic avându-și rădăcinile în atât de des
amintitele dansuri arhaice a fost simțită, între alții, de
genialul compozitor și improvizator român Richard
Oschanitzky, adept al viziunilor componistice marca
Béla Bartók. Exemplele concludente sunt partea a
III-a din Dublul Concert pentru pian, saxofon tenor,
orchestră simfonică și bigband (1969), piesele de
freejazz Neurasia, Procesiune (cu motiv melodic
inventat de Oschanitzky în stil secuiesc) și Cearta
(toate trei din 1970). Influența lui Bartók asupra
generațiilor de compozitori ce i-au urmat, în privința
raportului tradiție arhaică – invenție modernă (mai
ales asupra creatorilor români) este alt subiect intere-
sant. Deocamdată, îmi îndrept atenția asupra unor
lucrări bartókiene în care relația folclor-concepție
componistică modernă a fost clar asumată. 

Primul opus ce dovedește interesul compozitoru-
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lui Bartók pentru melodiile din folclor datează din
1910. Dansurile populare românești sunt universal
cunoscute pentru că se cântă foarte des în formule
instrumentale diferite, de la solitudinea pianistică
(aleasă de însuși autor, inclusiv pentru o înregistrare
audio6), la tandemul vioară – pian, la orchestra mare
de lăutari numărând 20 de instrumentiști (plus dirijo-
rul, care este și solist, plus un țambal), având un aran-
jament cu note suplimentare pentru clarinet (ce afec-
tează negativ, după părerea mea, în această ipostază
sonoră, scriitura lui Bartók)7, până la orchestra sim-
fonică, prima și ultima versiune cunoscând progra-
mări frecvente în sălile de concert. Preluând direct
cele șase melodii tradiționale8, Bartók nu numai că
le-a armonizat pentru vioară și pian, apoi pentru
orchestra simfonică în așa fel încât nu le-a alterat
frumusețea ingenuu-lirică sau exuberanța ritmului,
dar oferă astăzi, în evul celor mai insolite opțiuni,
idei interesante. Spre exemplu, versiunea ansamblu-
lui simfonic maghiar Danubia Orchestra9 lasă pentru
a doua piesă din suită, Brâul, locul de solist interpre-
tului la caval, apropiind și mai mult ascultătorul de
climatul spiritual arhaic al satului Igriș, Transilvania,
unde Bartók a cules melodia. Oare, acum, intercala-
rea în partitura bartókiană a unei melodii de joc, tot
din Transilvania, redată la două viori și contrabas
(tratat „țărănește” de instrumentist, în manieră pizzi-
cato) cu intenția reconstituirii formațiilor instrumen-
tale sătești vechi, ar fi pe placul compozitorului? Îi
deranjează pe cei care au ascultat Dansurile
românești în atâtea versiuni urmărind doar portative-
le lui Bartók? La rigoare, da. Însă, spiritul liber al
timpului nostru, încă dominat de postmodernism, ne
îndeamnă să nu fim prea drastici, cel puțin în acest
caz. Important este că lectorul interesat își poate
forma imaginea contrastantă a versiunilor interpreta-
tive începând cu prima înfățișare sonoră, prețios
document istoric: înregistrarea realizată de însuși
Béla Bartók pe teren, cu un grup de instrumentiști
locali.10 Postarea de pe Youtube este prețioasă deoa-
rece înregistrările audio sunt însoțite de fotografii ale
lui Bartók în timp ce le realiza, la masa de lucru
transcriind melodiile de pe cilindrii de fonograf. 

Referința clară, desi scurtă, la melodica
tradițională din zona Transilvaniei și incandescența
ritmică definesc altă miniatură pentru pian, reprezen-
tând același segment de timp (1908-1911):
Burlesque.11 Primul din cele trei episoade scurte (în
limba maghiară Perpatvar), în traducere Cearta12,

este de un dinamism feroce – pasajele cromatice
ultrarapide în octave, întinse pe aproape toată clavia-
tura pianului, fiind marcate și de accente paroxistice.
Întregul spectacol muzical cumulează sintetic uitarea
de sine a dansatorilor din mediul rural și modernis-
mul țepos, inclusiv ritmic, al primelor trei decenii din
componistica secolului XX.13 Episodul secund,
Kicsit ázotan (Un pic amețit) nu poate fi decât imagi-
nea tandru-ironică pe care un țăran a lăsat-o peregri-
nului-folclorist Bartók. O imagine la fel de ritmizată,
dar cu mai multe contraste. Ultima secțiune, Molto
vivace (Capriccioso) părăsește timpurile vechi, lumi-
nată de străfulgerările dinamice ale momentului de
secol XX menționat.

Exemplificând deplin viața triplă din 1915 a lui
Bartók etnomuzicologul de teren și de birou – com-
pozitorul – pianistul, Colindele românești de Crăciun
sunt o mostră convingătoare, admirabilă a viabilității
relației muzicii tradiționale (specifică unui moment
anume din viața comunității rurale arhaice) cu viziu-
nea armonică, ritmică a compozitorului modern.
Trebuie numaidecât precizat că melodia de colindă
are trăsături atât de pregnante, de originale, exprimă
un climat etno-spiritual aparte, își poartă frumusețea
cu atâta simplitate și distincție încât compozitorul nu
poate inventa prea mult, singurele libertăți de care
dispune vizând comentariul discret armonic, folosi-
rea tehnicilor de scriitură simple cum sunt dublarea
melodiei la octavă, canonul, apogiatura, respectarea
măsurilor compuse, precizarea din când în când a
nuanțelor în atacul sunetelor (marcatissimo).
Interesant este că Bartók a ordonat în prima serie de
10 momente muzicale aproape numai melodii vesele,
sprințare, opt purtând indicațiile allegro, marcatissi-
mo, piú allegro, allegretto, seria a II-a contrastând
datorită precizărilor repetate molto moderato, andan-
te, sau fără a mai fi comunicat caracterul ritmic,
subînțeles din fluența desenului melodic. Sigur, inter-
pretul/interpreții pot sluji sau pot altera deopotrivă
caracterul ingenuu, sprințar, luminos, pe alocuri ușor
trist al melodiei de colindă și atitudinea compozitoru-
lui față de documentele tradiției muzicale, cum au
dreptul să fie considerate colindele – prin exagerarea
nuanțelor sau forțarea tempo-urilor, ceea ce se poate
constata la audiția numeroaselor versiuni accesibile
pe Youtube. Exemplificatoare în acest sens negativ
este versiunea lui Zoltan Kocsis.14

Există și opțiunea, să o numesc așa, istoricistă:
unii instrumentiști, în căutarea notei inedite apelând
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la aranjamente pentru vioară și chitară, trompete și
tubă sau fluiere și orgă. Spre exemplu, versiunea din
urmă luată în discuție extrage melodiile originare din
epoca imemorială, specifică momentului sărbătorit în
mediul rural, transpunându-le într-un climat stilistic
ascetic-medieval, mai apropiat mediilor simple dar și
elevate din vechile burguri. Dispunerea armoniilor,
spectrul timbral-sonor sunt, fără îndoială, inedite,
acceptabile, „mângâie urechea”, însă din nou se pune
întrebarea ce impresie ar fi avut Bartók la audierea
acestor variante. Răspunsul este puțin cinic, în spiri-
tul vremii noastre: ascultăm și opțiunea sa pentru
pian, dar avem libertatea acceptării altor formule
instrumentale. Orice variantă câștigă în valoare
numai dacă interpreții nu își exacerbează ego-ul, în
dauna melodiei simple, curate de colindă.

Libertatea interpreților și a celor care ascultă este
drastic afectată în cazul lucrării din toate punctele de
vedere contrastantă față de opus-urile comentate până
acum - Cantata profana. Neschimbat a rămas doar
modul de raportare a lui Béla Bartók la tradiție: a
cules subiectul muzical însoțit de text deplasându-se
în aprilie 1914 cu obișnuitele unelte de lucru, fono-
graful și carnetul cu portative, în satele Urisiu de Sus,
comuna Chiheru de Jos și Idicel, comuna
Brâncovenești, județul Mureș.15 El a descoperit pri-
mul balada Fiilor preschimbați în cerbi. I-au cântat-
o și i-au povestit-o în două variante mai întâi Suzana
Oancea și Rafila Oancea, apoi Vasile Suciu. Norocul
lui Bartók a fost dublu. În anul 1914, tradiția popula-
ră era încă puternică, de vreme ce informatorii săi
aveau vârste cuprinse între numai 16 și 43 de ani. În
al doilea rând, obiceiul vînătorii, păstrat vreme înde-
lungată la casele cu feciori mulți care plecau în anu-
mite momente după cerbi, a dispărut treptat, la fel și
balada din repertoriul sătenilor. Frecvența cu care
melodia și textul apar cu dublu statut, baladă – colin-
dă, se explică prin „spunerea” ocazională, de obicei
în timpul sărbătorilor de iarnă, astfel câștigându-și
statutul de colindă. Este important de precizat că
Bartók nu doar a compus muzica opus-ului monu-
mental pentru orchestră, cor, tenor și bariton, ci a rea-
lizat libretul în limba română (combinația celor două
variante culese în 1914), traducerile în limbile
maghiară și germană. Perfecționist până în pânzele
albe, și-a cheltuit timpul, energia și sănătatea în ulti-
ma perioadă a exilului american scriind traducerea în
limba engleză! A doua după versiunea lui M.D.
Calvocoressi, aleasă pentru premiera absolută londo-

neză de la 25 mai 1934. Prezentarea în numărul viitor
a Cantatei Profana, considerată de autor sinteza
creației sale muzicale, va prefața însemnările despre
concepția lui Béla Bartók privind influența muzicii
populare asupra muzicii culte.  

Note:
1. A transcris melodia pe portativ.
2. Cilindrul pe care se înregistra
3. Béla Bartók și muzica românească. Ediție îngrijtă și

prefațată de Francisc László. Editura Muzicală, 1976, pag.
164-165.

4. Idem, pag. 165
5. Raluca Știrbăț: Enescu, Silvestri, Constantinescu,

Rahmaninov/Kreisler. Comentariu din broșura discului,
versiunea în limba engleză, pag. 15. Casa Gramola 98905,
2011.

6. Youtube: Béla Bartók plays his Romanian Folk
Dances No. 1, 2& 6, accesată de A.V. la 11 03 2022, ora
10:13 

7. Youtube: Béla Bartók Rumanian folk Dances (The
Raiko Orchestra), accesată de A.V. la 12 03 2022, ora 12:25

8. Jocul cu bâta, Brâul, Pe loc, Buciumeana, Poarga
românească, Mărunțel

9. Youtube: Muszikás: Bartók: Romanian Folk Dances
/ with Danubia Orchestra, accesată de A.V. la 12 03 2022,
ora 13:10

10. Youtube: Bartók field recordings Romanian Folk
Dances, accesată de Alex Vasiliu la 12 03 2022, ora 14.14. 

11. Una dintre variantele de audiție recomandabile –
Youtube: Béla Bartók – 3 Burlesques Op. 8. Orazio
Sciortino, accesată de A.V. la 12 03 2022, ora 14:17.

12. Nu cred că Richard Oschanitzky, adept convins al
concepțiilor componistice bartókiene, și-a intitulat în mod
întâmplător amintita creație din 1970 tot așa, Cearta...

13. Rădăcinele de familie ale lui Silvestri, care vorbea
fluent limba maghiară, studiase mai întâi la Conservatorul
din Târgu Mureș, era la curent cu toate noutățile vest-euro-
pene în domeniul componisticii și se potrivea temperamen-
tal vivacității structurale de-a dreptul excentrice din muzica
modernă a primelor trei decenii de secol XX explică în
măsură concludentă rezonanța muzicii sale cu „barbaris-
mele” și porozitățile fenomenului componistic din epoca
evocată aici.

14. Youtube: Béla Bartók – Romanian Christmas
Carols, Sz. 57 {Kocsis} (Audio Full Score), accesată de
A.V. la 10 03 2022, ora 21:07.

15. Am notat situarea administrativ-teritorială de astăzi
a celor două sate.
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Din interviurile și mărturisirile presărate de genia-
lul savant și scriitor  în presa franceză și italiană se pot
cristaliza oaze de estetică implicită, hermeneutică și
sociologie literară cu privire la talentul literar/ artistic,
instruirea sa, precocitate, tenacitate, solitudine ori
artist al cetății, raportul fantezie-realitate, imaginație-
rațiune, perceperea creatorului de către intelectuali,
mass-media, publicul larg…

Dialogul acordat lui Francois Busnel în ,,Lire”,
dec. 2007 – febr. 2008, permite decelarea a trei idei
majore: miturile sunt vitale literaturii (fapt semnalat și
de G. Călinescu, n.n.), relația naturală cu cinemato-
grafia, căreia i se pot furniza scenarii aplicate fidel ori
creativ, și scrierile de sertar. Oedip, Orfeu, Sisif,
Prometeu au avut și au căutare. Preferința eruditului
italian se îndreaptă spre Oedip, Ulysse, și mai recentul
Monte Christo plasați în paradigma/ caseta conotației,
a expresivității. Eco inovează folosind sintagma dicta-
tura actoricească – cu referire la carismaticii Jean
Marais, Gerard Philippe, dar și la prospețimea inter-
pretativă a lui A. Quinn, Gerard Depardieu, ceea ce s-
ar traduce prin amprenta pusă pe succesul unei pelicu-
le, poate cotate nerelevant, inițial. În „L’Express”,
23.04.1994, grație ziaristei Dominique Simonet, în
articolul Méconnaitre les langues etrangeres produit
l’intolérence, se pune accentul pe limbile străine, pe
abilitatea exprimării în limbi de circulație, pe calitatea/
trăsătura de conchistador a creatorului ce trebuie să
anexeze și alte domenii cognitive. Tenta polemică se
iscă în momentul utilizării sintagmei niște ,,idioți’’,
identificați în  autorii știutorii de engleză, franceză,
germană, dotați cu talent artistic minor ori la intelec-
tualii sterili, blazați, poligloți, din păcate, neeficienți.
Degeaba stăpânești, te descurci lejer în limbile europe-
ne dacă nu produci literatură. În schimb, „Domnul-
atinge-tot”-scriitorul cultivat, instruit, trecut prin școli
pare un perpetuu biruitor de teritorii ale spiritului.
Criticismul echian nu se oprește aici, căci mai există și
autori/ artiști lipsiți de viziune, neoriginali, plagiatori,

trădați/ părăsiți  de fantezie, incapabili a realiza un
boom pe piața de carte. Ziarista mai are darul de a rele-
va și fațeta lui Eco  de lingvist, cronicar literar și zia-
rist. Entretien avec Umberto Eco, de Catherine
Portevin, Télérama, nr. 3117, 11.X.2009, menționează
etapele progresului, de la ciocan, daltă, roată până la
carte, calculator, internet… Să nu-l uităm pe al nostru
Arghezi, cu Născocitorul, enumerând altfel pașii spre
civilizație, încheind cu atomul. Preocupat de teoria
literară și estetică, publicistul rezolvă diferendul foto-
grafie-pictură în favoarea artei, care surprinde
mișcarea, față de poză, caracterizată prin statism,
absența  senzației de viață… ,,Fotografia nu a ucis pic-
tura! În fine, incendiul din Alexandria a îndoliat lumea
întreagă, aneantizând cine știe câte capodopere.
Ochiul iscoditor al esteticianului recurge la Poetica lui
Aristotel, ca o instanță supremă, ca la un far călăuzitor
și își defulează mefiența ca în acel  dramatic moment
al culturii, al literaturii să fi dispărut și opere de geniu ;
mai degrabă, opere mediocre… Artistul-cetățean? O
ecuație tranșată prin intervenția scriitorului în social,
nu abstragerea, izolarea, sfidarea cotidianului
(Entretien avec Umberto Eco, publicat în La
Reppublica et Clarin, 2001).

Din dialogul esteticianului italian cu Jean-Claude
Carrière (Nu sperați că veți scăpa de cărți, 2010, Ed.
Humanitas) se degajă optimismul și luciditatea:
,,Cartea nu va muri! Dar internetul e necesar, însă va
deveni nociv” (ibidem, p. 13). În plus, cărțile sacre
(Biblia, Coranul, Mahabharata) sau  Homer, Hesiod
vor străbate veacurile (p. 221). Imparțialul comentator
literar oferă și o listă scurtă de autori francezi repre-
zentativi prin negație: Rimbaud, nu Verlaine, Hugo, nu
Lamartine, Rabelais, nu Montaigne (p.210). Nu
neapărat din patriotism, nu este omis nici secolul al
XX-lea, cu o Italie ,,campioană” la poezie prin
Ungaretti, Eugenio Montale, Umberto Saba (ibidem,
p. 88), aspiranți îndrituiți la premiul Nobel.
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Iulian BITOLEANU

A R T E



Teohari Antonescu, Jurnal (1893-1908), ediţie îngrijită,
studiu introductiv şi note: Lucian Năstasă-Kovács, În loc de
prefață: Alexandru Zub, Editura
Junimea, Iași, 2019.

Studiind unele aspecte despre cei
care au scris despre situația din Balcani,
a aromânilor de acolo, în speță din
Macedonia și Albania (regăsind însem-
nări ca aceea datată 2 ianuarie [1895],
Giurgiu, Luni 2 1/2 ziua”, despre o
discuție cu Abeleanu, „un institutor de
la şcoala primară”, cu care a vorbit
„mai mult de o oră despre Grecia, des-
pre Macedonia şi despre starea şcolilor româneşti din părţile
locului” – p. 156), am ajuns la scrierile lui Teohari
Antonescu, al cărui Jurnal a fost publicat în 2019 la editura
ieșeană „Junimea”. O ediție a jurnalului unui „maiorescian”
îngrijită de Lucian Năstasă-Kovács, care beneficiază și de o
prefață a lui Alexandru Zub.

Jurnalul lui Teohari Antonescu relatează, cu „goluri”,
perioada dintre 1893 şi 1908. Deși nu pare să fie fost menit
publicării, fiind redate destul de multe aspecte care țin de
intimitatea vieții/ trăirilor sale, călătorii, locuri în care ajun-
sese și impresiile despre acestea – de pildă, venit la Atena
dinspre Berlin și Viena: „o duc ca vai de lume. Tranziţia
dintr-o lume cultă în lumea mizerabilă orientală se vede cât
de colo”, dar „pe Acropolis între ruinele Parthenonului (...)
când am văzut soarele colorând marmura albă şi marea stră-
lucind de albastră şi cerul cel mai atrăgător de pe lume, soco-
tesc zău că uiţi toate şi tot impresie plăcută îţi rămâne”;
„sfântă Acropolis, m-am urcat pe ea de nu ţin minte câte dăţi
şi din toate dăţile mă aleg cu o impresie frumoasă” ș.a. –
întâlniri cu diverse personaje și opiniile sale despre ele –
uneori deloc măgulitoare, cum este cazul cu Iorga („antipati-
că fiinţă”) – , și nici nu pare să fi fost întrutotul „revizuit” din
punct de vedere al scriitorii, totuși Teohari Antonescu a fost
pe alocuri atent la cum făcea aceste notații, dat fiind și că
adesea se vede că nu le-a tratat cu superficialitate nici din
punct de vedere literar. Pe de altă parte, de interes sunt pagi-
nile care surprind „lumea” în care a trăit autorul, preocupările
sale (din domenii variate, de la lingvistică la istorie, de la
arheologie la antropologie). 

Dincolo de activitatea sa junimistă, de felul în care scrie
despre Titu Maiorescu (diverse „întâmplări” legate de „cel
mai mare om din câţi a avut vreodată ţara românească”, ori
despre „influenţa lui” sunt dese în carte), Xenopol, Negruzzi,
apoi de Simion Mehedinţi, Mihail Dragomirescu („din partea
lui te poţi aştepta la multe”), Tzigara-Samurcaș și alți
junimiști cu anturajele, uneori simpatiile și animozitățile lor,
despre rolul și importanța revistei „Convorbiri literare”, care,
notează Lucian Năstasă-Kovács, „a servit tânărului istoric
pătrunderea în reţeaua „specialiştilor”, a celor de la vârf”, de
dorința sa de a nu se depărta de „modelul” primilor junimiști
în munca sa, felul în care descrie atmosfera aparte de la revis-

tă ș.a., totuși semnatarul acestor rânduri este mai puțin cunos-
cut astăzi, chiar învăluit de uitare.

„Posteritatea lui Teohari Antonescu pare să fi avut un des-
tin nefericit atât prin poziţia deţinută în ierarhia arheologilor
şi profesioniştilor antichităţii”, scrie Lucian Năstasă-Kovács,
poate și datorită faptului că s-a stins mult prea repede, la 44
de ani, poate și datorită felului în care a fost perceput în epocă
„ca un profesor universitar bine informat, cu oarecare şarm şi
capabil a stârni entuziasme, însă totdeauna rezervat şi la locul
său, prea puţin socialmente activ în câmpul culturii sau al
politicii”, poate și conformismului ori complexelor sale de tot
felul (unul dintre acestea fiind și față de Maiorescu).

Până acum, cu excepția câtorva fragmente publicate în
Convorbiri literare între 1939-1941, Jurnalul lui Teohari
Antonescu a rămas în Arhiva Muzeului de Literatură a
Moldovei din Iaşi. 

Un gest de restituire bine venit, un volum bine realizat de
Lucian Năstasă-Kovács. Totuși, nu am citit prea multe rân-
duri de întâmpinare despre această carte. În ce mă privește,
am lecturat cu interes aceste pagini, și despre lumea acelor
ani, cu moravuri, obiceiuri, diverse întâmplări și personaje
văzute prin ochii lui Teohari Antonescu. El însuși a fost per-
sonaj de remarcat, devenit un lider al Junimii, dar, totuși, fără
realizări cu adevărat notabile în acest sens.

Închei cu o un fragment dintr-o însemnare datată „1894
decembrie 2, Vineri seara, ora 10,25”: „Aceeaşi zi am primit
de la [D.] Evolceanu o scrisoare unde îmi anunţă schimbări
ce au să se facă în direcţia Convorbirilor. Iată ce spune el
însuşi: «E vorba de la 1 ianuarie st. iulian să iasă de sub
direcţia d-lui Iac[ob Negruzzi] şi să treacă sub aceea a unui
grup de tineri inteligenţi, impertinenţi, din care vom avea
onoarea a face şi noi parte – adică nu şi tu, ci numai eu –,
membrii comitetului trebuie să aibă un domiciliu cunoscut în
Bucureşti şi nu în provincie. De altfel toate rămân în aceeaşi
înfloritoare stare de până acum. Acum iată că lui Costache
[Rădulescu-Motru] îi vin alte idei în cap şi mie îmi vine să
compătimesc în totul la ideile lui, dar în totul, mă înţelegi: să
se subscrie un fond de redacţie (vei contribui şi tu bineînţe-
les), să se plătească un secretar de redacţie, corector, admi-
nistrator cu puteri discreţionare pe vacanţă. Articolele să se
plătească şi parte din ele să se comande. Un articol să nu trea-
că peste două numere şi mai ales să se actualizeze revista,
ocupându-se cu chestiuni arzătoare la ordinea zilei, politică
nemilitantă, sociologie, să se dea dracului moftologia esteti-
co-polemistă etc. Ei, ce zici tu măi băiete? Desigur că lucrul
principal e ăsta din urmă şi că dacă ar putea avea revista un
articol moderat, competent şi gründlich asupra legilor mine-
lor, asupra reformei învăţământului, asupra originii familiei
etc, articole din care şi-ar putea lua argumente reprezentanţii
naţiunii în obşteasca adunare a ţării, dacă criticile literare ar
fi mai scurte şi mărginite mai ales la noile publicaţii, dacă
prin plata articolelor... s-ar putea atrage şi ceva scriitori din
afară... n-am putea pentru ca să sperăm marea cu sarea de la
acel viitor măreţ şi mândru ce s-ar pregăti Convorbirilor?»”.
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Răsvan Popescu, Protestul brazilor de Crăciun, poeme
narative, Cartea Românească Educațional, prefață: Ioan
Holban, postfață: Varujan Vosganian, coperta: Paul Gorban,
Iași, 2021, 100 p.

Răsvan Popescu a publicat mai
multe volume de volume de proză, ver-
suri, memorialistică, a scris scenarii de
film. Protestul brazilor de Crăciun
este, citim dintru început, o carte de
„poeme narative”. Poate fi citită în mai
multe chei, de la o narațiune (sau o suc-
cesiune de...)/ meditație despre condiția
umană, locul și rolul bunilor și
părinților noștri în viața noastră, în
societate, în lume în general (Rezervația de vârstnici este un
poem emblematic pentru acest volum), transformarea univer-
sului nostru cotidian dintr-unul în care tradițiile/ credința dau
sens vieții în altul în care și sfinții par că sunt priviți ca niște
spectre de pe ziduri măcinate și părăsite și toate acestea par a
se estompa într-o altfel de mentalitate, copilăria față în față
cu schimbarea lumii cu tot ce înseamnă asta, curgerea timpu-
lui care roade tot și toate („Timpul este cea mai mare jigodie
din Univers/ Face ce face și trece/ Și noi devenim de nerecu-
noscut”), bătrânețea care mestecă ultimele rămășițe ale vieții
(ilustrativ în acest sens este poemul narativ despre cum
„Mamam”, „mama lui mama”, care îl ducea pe nepot la joacă
„ajunsese o mânuță de om”), viața și moartea, „convorbirile”
cu Dumnezeu din Bunului Dumnezeu cu reproș, dar nu
numai, politica și războaiele și... ș.a., ș.a. 

Dar, dincolo de altele care se pot spune despre această
carte, la prima lectură mie mi s-a părut ca și cum ar fi vorba,
înainte de toate, despre niște „momente-tablouri” din copilă-
rie privite cu ochii celui „de acum” care a experimentat pier-
derea celor dragi, suferința, crizele de tot felul care au încer-
cat lumea „după o alergătură de-o viață”. Apoi am văzut și de
celelalte, de la „păsările de oraș”, protestul brazilor de
Crăciun aruncați de-a valma și uitați de salubritate să se
usuce pe străzi... ca niște oameni sau ca niște amintiri de care
nu mai are nimeni nevoie, apoi, poate, și oamenii politici și
„ale lor”, departe de „ale noastre”. 

Pe scurt spus, Protestul brazilor de Crăciun este ca o
suită de frame-uri – „poeme narative” care construiesc, din
amintiri și clipe dintr-un prezent care va deveni și el amintire,
o poveste a vieții, de la copilărie la momentele în care te lupți
cu „trupul ostil”. Sau când te simți aidoma unui brad de
Crăciun, despodobit de puterea de „a face” noi întâmplări și
uitat într-un colț al timpului să te usuci și îți spui „nu mă mai
suport așa, vulnerabil”. Dar și cu ideea că poți îmblânzi
cuvinte cu care „să spui” copilăria, viața, frumusețea, sau
poți să fii acel „scriitor de imagini” care „surprinde lumea în
cadre singulare”.

Așadar, o carte despre propriile amintiri, despre sine,
despre viață, despre dorința de a înțelege, dar și despre ființa
umană în general. Așa am privit eu aceste pagini la o primă
citire. 

Închei aceste câteva gânduri după lectură cu un fragment

din Trăire intermitentă: „Eu nu trăiesc decât atunci când
scriu/ În rest mă târâi prin universul nostru comun/ mai ales
dimineața când sună ceasul/ Și mă întâlnesc în oglinda de la
baie/ Obosit fără să fac nimic”, și un altul din Biserica sur-
pată: „De sus, din dronă pare o carie uriașă/ O măsea putre-
dă, stricată/ Până și pereții de piatră s-au măcinat/ Și sfinții s-
au decolorat ca niște spectre/ Îmi iese o fotografie de efect”.

Elena Netcu, Semințiile Dobrogei, Editura Timpul, Iași,
2022, 

De o vreme, Elena Netcu a început să publice și cărți în
care se pleacă asupra istoriei, legendelor și miturilor Isaccei

în care viețuiește, a Dobrogei de altăda-
tă. Astfel, după romanele Emirul nogai
și Sari Saltuk Baba. Misteriosul drum
din Orient în Dobrogea, și Din Caucaz
în cele patru vânturi, așadar după
scrieri care vorbesc despre tătari, turci,
cerchezi, în aceste pagini, pornind de la
un fundal istoric/ de la fapte istorice din
secolele XII-XIII, în cazul cerchezilor
până spre 1877 și după, folosește și

legende ale locului, aspecte din „islamul popular” ș.a., cum,
parcă dorindu-și să contureze un fel de „imagine de ansam-
blu”, vine cu această carte intitulată Semințiile Dobrogei. 

„Povestea”/ înlănțuirea acestor „povești” începe cam din
aceeași perioadă, de pe când Dobrogea era „Paristrion, din
secolul al XI-lea. Era bântuită de la un capăt la altul de
popoare turanice”. În 1044 sosiseră, dinspre Aral și Marea
Caspică, pecenegii (mai trecuseră pe aici „când provincia
mai purta nume roman, Sciția Minor”). 

Pecenegii au năvălit „în valuri succesive”. Unele fiind
înfrânte de oștile Bizanțului, care apoi, la rândul lor, au fost
și ele învinse. Apoi au venit cumanii, bizantinii s-au folosit și
de unii și de alții, pecenegii au fost distruși, măcelăriți,
spulberați în cele patru vânturi, unii rămânând pe aici, ca și
oameni din alte neamuri, amestecându-se unii cu alții.

În carte apare o galerie de personaje, fie ele istorice,
împărați ai Bizanțului, Sesthiav și Satzas, Tatos – Tatu-Hali,
la Gh.I. Brătianu „Tatos, numit și Chalis”, Kaghen și Tyrach,
sau imaginare, cel mai probabil, cum ar fi și Dyvasta, femeia
în jurul căreia se țese ura dintre doi conducători pecenegi,
apoi și altele, cu un rol sau altul: Oglan, călugărul Eftimie,
Stvasta, „un boier vlah, Pudilă”, Kara-Omer, Ceangan
găgăuzul Chirciu, ciobanul Todur ș.a., sau, spre final, Kagen
și soția sa Abissia.

Narațiunea este structurată, în linii mari, în trei „etape”:
prima, a pecenegilor și cumanilor în înfruntarea lor cu
Bizanțul, până la apariția tătarilor și turcilor, al doilea, când
deja vlahii conștientizează că ei erau ai locului și se opun
năvălitorilor, și al treilea, pe care, de altfel, parte să se foca-
lizeze cartea, al lui Kagân și Abissiei, cu neamul găgăuzilor,
despre a căror proveniență și istorie (cu nume, felul în care
au apărut și, apoi, au plecat aproape cu totul din Dobrogea)
scrie autoarea, oferind la final și o anexă cu un cântec/ o
poemă? găgăuză, fotografii ș.a. Îi descrie pe găgăuzi drept
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„oameni blânzi, nu se certau, nu făceau tărăboi, nici când
aveau dreptate”.

Ca și în celelalte romane istorice ale sale, la un moment
dat și în aceste pagini apare „visul”, poate și ca un element
ținând de un anume tip de mitologie dar și o „doză” de rea-
lism magic (pare că mai ponderat decât la celelalte volume).
Dar, spre deosebire de acestea, unde în genere, deși cadrul
larg privește populația/ populațiile respective, etniile, totul se
concentrează în mai mare măsură asupra unui personaj de
prim-plan, ca reprezentant al acestora, aici narațiunea este
mai puțin compactă, fiind alcătuită din mai multe „povești”
care pe alocuri își „împletesc” „firele”. Apoi, acestea, laolal-
tă, duc spre finalul trecerii găgăuzilor prin Dobrogea: „au
rătăcit prin istorie neștiuți de nimeni”. 

Dincolo de „povestea” în sine, de maniera de documen-
tare, și felul în care a condus narațiunea Elena Netcu, sunt
lucruri poate mai puțin cunoscute (și) din trecutul României,
în speță a Dobrogei. Și de această dată perspectiva pe care
am avut-o în vedere ține mai ales de faptul că autoarea
vorbește despre un colț de țară, meleagurile sale natale, un
loc în care seminții și credințe s-au amestecat dăruindu-ne
nouă Dobrogea de azi. Sunt pagini din istoria acesteia poate
mai puțin cunoscute publicului larg. Pornind în primul rând
de la această idee le-am și lecturat. 

Mircea Aanei, Ultima Scrisoare, roman, cuvânt pe
coperta a IV-a: Ioan T. Lazăr, coperta: Ancuța Drăgoi, Accent
Print, Suceava, 2020, 200 p.

Mircea Aanei, născut în Dolhești,
județul Suceava, este semnatarul mai
multor cărți de proză și poezie. Debutul
în volum a fost cu poezie, Liturgia
pădurii, 1994, primul volum de proză,
Potecile primăverii, publicându-l în
2007. 

De data aceasta (este prima carte a
sa pe care o am în față) ne propune un
roman despre prietenie și felul în care curge viața peste
oameni, despre alegeri și consecințe. Dar și despre eternele
regrete și întrebări de tipul „ce ar fi fost dacă”. Romanul pare
a avea și un substrat autobiografic, sau cel puțin este și des-
pre locuri și oameni cu care autorul ar fi putut avea legătură.

Ultima scrisoare este trimisă către un om drag, un prie-
ten de demult, de cineva care fusese de atâtea ori pe marginea
prăpastiei, până ce a înțeles, în final, „ce înseamnă
frumusețea prieteniei și a vieții”. Este o poveste de viață a doi
copii, Ticu Stoleru și Mihnea Asandei (în spatele căruia îl
putem ghici, după cum curge povestea, se pare, pe autor)
deveniți buni prieteni din anii de școală de la Fălticeni, dar pe
care viața îi desparte fizic, însă și nu sufletește, deși au etape
în care abia de mai vorbesc, și atunci doar telefonic. Autorul
utilizează un procedeu narativ întâlnit, al călătoriei printre
amintiri din diverse etape ale devenirii, de la anii de școală,
primii fiori ai iubirii, la familie, muncă și tot ce înseamnă
viața unor oameni (unul ajuns peste ani profesor, celălalt

jurist), dar și lucruri care țin de carte, lectură, un cenaclu, de
dorința de a cunoaște, a înțelege și a scrie.

Sunt diverse personaje (majoritatea cu rol „pasager”) în
carte de la elevi, profesori, colegi ș.a. ca într-un tablou al
vieții oricărui om. Pe de altă parte în aceste pagini vedem și
cum era lumea celor doi, cu viața, ales la început, mereu pe
pragul dintre sărăcie și a avea câte ceva, cum i-a unit dorința
de a se apropia de scris, cenaclul, sau, de pildă, munca
împreună în ceea ce s-a numit, în perioada dinainte de 1989,
o vreme, „practica agricolă”. Apoi viața îi poartă pe fiecare
pe drumul lui. Mihnea este descris (și) ca literat, familist;
familia pe care și-o construiește îi oferă și spațiul sufletesc
necesar scrierii. Ticu își duce viața spre/ pe un alt drum, de la
băutură, aventuri cu tot felul de femei, la o familie lipsită de
echilibru, la, după 1989, politică și, de aici, corupția și pier-
derea într-un hățiș din care nu mai găsește puterea să mai
iasă.

Mihnea nu îl judecă, neapărat, nu îl portretizează acuza-
tor sau pe un ton moralizator, ci caută să-l și înțeleagă,
reproșându-și că, ocupat cu ale sale (de pildă: „Dedicat trup
și suflet activităților din școală, comunitate și familie, îl tre-
cusem oarecum în planul secund pe Ticu Stoleru” – p. 34) nu
l-a ajutat când trebuia să ia unele decizii sau după ce le luase
deja, văzând încotro se îndrepta viața prietenului (chiar și
când, intrat în politică, de partea Convenției Democratice, și
întrebându-l ce își propune să facă în calitate de senator, Ticu
îi răspunde cu un clișeu atât de cunoscut, din păcate: „ce să
fac?! O să-mi ridic o vilă!”. Asta până la momentul când
apare acea ultimă scrisoare.

Succint spus, cartea este scrisă pe un ton pendulând între
confesiv și „povestire”/ „trecere în revistă” a celor petrecute,
ades marcat de nostalgie. Mircea Aanei și-a construit o
modalitate de a nara potrivită cu tema și felul său de scrie, în
consonanță cu care și-a ales și vocabularul. Calitatea de bază
a ei rezidă, poate, mai ales din întrebările pe care le pune des-
pre alegerile pe care le facem în viață și consecințele acesto-
ra, despre relațiile interumane, despre prietenie și „prețul”
acesteia. Și, desigur, despre ades invocatul „ce ar fi fost
dacă”. 

În încheiere, un fragment din ultima scrisoare: „Scriu tot
mai greu aceste rânduri, depunând serioase eforturi mentale
și fizice... mă ustură ochii de la monitorul calculatorului,
obosesc cu ușurință și trebuie să fac pauze din jumătate în
jumătate de oră. Sper, dragă Mihnea, să nu fie ultimele fraze
pe care le scriu în această viață. Am unele momente de acută
descurajare când văd totul în culori sumbre și-mi pierd încre-
derea că voi supraviețui și acestui interval de timp în care sta-
rea mea de sănătate pare să se complice. (...) Dacă Dumnezeu
va rândui să trăiesc, poate îți voi arăta această scrisoare doar
ca pe o dovadă a prieteniei mele față de tine”.

Marius CHELARU
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Citesc cu mare întîrziere admirabi la carte a lui Corneliu
Carp, Roua firului de iarbă, dar, cîteodată, o carte „veche”
e ca un vin vechi; în volumul memorialistic al lui Corneliu
Carp, se adună parfumul inconfundabil al Iaşului de altăda-
tă, dintr-un trecut recent, totuşi, din anii ‘50-’60, numit de
Marin Preda „obsedantul deceniu”, străin pentru atîtea
generaţii de azi: Corneliu Carp este un martor perfect cre-
dibil al istoriei de alaltăieri a Iaşului, adunînd fapte văzute
şi auzite ori descoperi te în arhive, mărturii, fotografii,
scrieri autobiografice, de reconstituire a timpului-epocă
pentru a scrie versiunea proprie des pre vechiul/ noul Iaşi.
Oamenii fac istoria – asta ştie Corneliu Carp nu atît de la
istorici care, după N.Iorga, au crezut că trecutul şi, în con-
secinţă, literatura istorică se scriu cu şi despre cei cîţiva
voievozi eroi ai Evului nostru de mijloc; oamenii mai puţin
însemnaţi sau, de-a dreptul, neînsemnaţi, cei despre care
tratatele de istorie nu scriu nimic şi despre care îşi amintesc
cei cî ţiva dintr-o generaţie rămasă după moartea lor sînt
eroii, adevăra ţii protagonişti ai literaturii istorice de azi.
Cartea lui Corne liu Carp este, aşadar, la mijlocul acestui
traseu, o carte de lite ratură subiectivă, asumînd un pact al
verosimilităţii, atunci cînd împrejurările de documentare n-
au permis un pact al ade vărului pur şi simplu.

Personajele din Roua firului de iarbă sînt personalităţi
accentuate cărora autorul le consacră portrete semnificati-
ve, căutînd fotografii de epocă, toate, emoţionante, unde
stau alături, în prietenie şi în viaţă – cu vorba lui Nichita
Stănescu: „mă bucur că te-am întîlnit în timpul vieţii noas-
tre” –, de exemplu, Toni Costaș, figură legendară a „muzi-
cii tinere” din Iașul vremurilor trecute şi Petru Zugun, filo-
log, un reprezentant strălucit al şcolii lingvistice de la Iaşi,
apoi, Eugen Bolat, Obreja Dumitru, Filimon Vasile, Tălpig
Florin, Suiu Dan şi, desigur, memorialistul Corneliu Carp,
în a cărui carte se regăseşte o parte din Copou, spaţiul fiin-
ţial, de identificare a autorului şi prietenilor săi; strada
Aurora despre care Corneliu Carp a scris o adevă rată
monografie şi la care visează, rechemînd-o mereu în
memorie cu protagoniştii săi, actorul Liviu Smîntînică, „cel
slăbuţ, iute, blond şi cu pletele în vînt”, fraţii Bejan, de
exemplu: „Mari podoabe eram toţi copiii din acel cartier de
neuitat, al Aurorei. Chiar fraţii Bejan, Vlad şi Victor mi-au
citit şi lăudat volumul Ziua în care mi s-a sfîrşit copilăria,
zicîndu-mi că ar fi trebuit să scriu mai mult despre acea
zonă, Berăria Veche şi Petru Poni. Vlad, medicul reumato-
log era mai cuminte, însă Victor, medicul ra diolog, nu avea
stare, şi nu putea sta locului nicio clipă. Mi-amintesc cum
se lua de fete şi se ascundea împreună cu alţi copii şi fumau

în păduricea din spatele şcolii Petru Poni”. Anul 1956 este
cel al venirii în Iaşi, dar de la acest reper temporal încep
drumurile în trecut, ceea ce face legătura de atunci între
viul Iaşi și trecutul satului din preajmă care „va rămîne
întotdeauna, încremenit, parcă de veacuri, ca într-o natură
moartă, aşa cum l-am cunoscut...”. Evocarea satului de
altădată, Brătuleni, chiar dacă din imediata vecinătate a
marelui oraş e una a tuturor nostalgiilor şi melancoliei
omului strămutat care se agaţă ferm de ceea ce îi oferă
siguranţă, robustețe, punct de sprijin.

Lîngă istoria vechiului sat, cînd, în case, se aprindea
lampa de gaz, cu lapte cald de la vacile întoarse de la păşu-
ne, cu care se hrănesc şi de pe urma căruia cîştigă, „pe la
Dimitrov sau la Hală”, banii necesari supravieţuirii, regă-
sim, iată, profilul străzii Lăpuşneanu, axul Iaşului vechi. Și
toate acestea într-un alt „han al Ancuţei”, o adunare a celor
din fotografie la Dănuţ Suiu, în strada Manta Roşie, unde,
în jurul unei mese bine garnisite, în buna tradiţie moldove-
nească, fiecare îşi spune povestea: prin aceste poveşti se
structurează profilul unor persoane-personaje care oferă, în
fond, profilul unei epoci, dînd măsura condiţiei umane într-
o vreme a tuturor încercărilor. Is torici şi sociologi au scris
despre „ciocnirea civilizaţiilor”; Corneliu Carp scrie despre
ciocnirea generaţiilor: a sa, a cărţii, cu trecutul satului din
anii ‘50 şi, iată, cu viitorul de ieri al in ternetului, fixată într-
o întîlnire întîmplătoare cu nişte tineri care nu ştiu nimic
despre personalităţile culturale ale Iaşului: „Este adevărat,
spune un tînăr, suntem conştienţi de acest lucru, însă trebu-
ie să fim în rînd cu lumea modernă, şi să ne iertaţi că vă
spunem, dumneavoastră, cei în vîrstă mirosiţi a naftalină,
pastilele alea de culoare albă, pe care le folosesc şi părinţii
noştri să le apere hainele de molii. Oare cine sunt moliile?...
Domnu le, nu se mai foloseşte demult naftalina, sunt alte
subsuanțe moderne. De actualitate este Internetul.
Deschidem calculatorul, table ta ori telefonul, şi gata, găsim
rapid despre ce ne-ați întrebat mai înainte, ia uitaţi: ţac,
pac!... Deci, foarte uşor. Nene, cine se mai complică cu citi-
tul cărţilor, pe care le considerăm o pova ră?...
Dumneavoastră ne-aţi întrebat de ceva lipsit de importanţă
ce nu mai există!... Din cauza vîrstei, aţi rămas în urmă şi
vă ru găm să nu mai deranjaţi tinerii de astăzi, cu întrebări
stupide, despre nişte oameni care au mîzgălit foi şi au con-
sumat cerneala sau ce au consumat degeaba... Mergeţi cu
bine, să nu vă jignim!... „. E de prisos comentariul finalului
acestei întîlniri amare: „Ducă-se naibii de şcoală, cu tot!...”.

Corneliu Carp este un povestitor cu har, un observator
atent, acid, dar şi nostalgic al noului-vechiului Iaşi.
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După ce în 2020 a apărut antologia „Rosarien” (Cultură
de trandafiri / Mătănii) în traducerea poetului Christian W.
Schenk, carte care însumează peste 300 de poezii aparţi-
nând unui număr de 56 de poeţi, în 2021 apare antologia
bilingvă Lirică românească. De la romantici până în pre-
zent, editată de Aurelia Merlan şi Joshua Ludwig, care însu-
mează 22 de poeţi cu 143 de poezii, începând cu „Bardul de
la /Mirceşti” şi încheind cu Mircea Cărtărescu, tot în 2021
şi tot la aceeaşi editură apare în condiţii grafice deosebite,
hardcover, format ceva mai mare (13 x 20,5 cm), cu spriji-
nul financiar al Institutului Cultural Român antologia
Poduri de hârtie suspendate1, tradusă şi editată de poetul şi
traducătorul Hellmut Seiler, născut în 1953 în Rupea, care
a studiat în Sibiu germana şi engleza şi a tradus volume de
poezii din creaţia Rodicăi Draghincescu, a lui Ioan Flora,
Emilian Galaicu Păun şi Robert Şerban. 

În antologia de faţă sunt incluşi în ordine alfaberică 36
de autori cu 214 poezii, după cum urmează: Ana Blandiana
(12 poeme), Horia Bădescu (7), Magda Cârneci (1 –
„Poezie trans-neuronală” – 3 fragmente), Gabriel Chifu (5),
Mariana Codruţ (6), Dan Culcer (7), Mircea Cărtărescu (4),
Gellu Dorian (4), Rodica Draghincescu (5), Teodor Dună
(4), Dinu Flămând (8), Emil Hurezeanu (3), Florin Iaru (3),
Ioana Ieronim (10), Nora Iuga (9), Angela Marinescu (7),
Virgil Mihaiu (7), Ion Mircea (8), Ioan Moldovan (6), Ion
Mureşan (6), Ileana Mălăncioiu (7), Aurel Pantea (1-
”Nimicitorul” – 5 fragmente), Mircea Petean (4), Ioan Es.
Pop (6), Ion Pop (7), Adrian Popescu (4), Simona Popescu
(5), Robert Şerban (12, Octavian Soviany (5), Cassian
Maria Spiridon (4), Liviu Ioan Stoiciu (2), Eugen Suciu (9),
Grete Tartler (Tăbăraşi) (8), Liliana Ursu (6), Matei Vişniec
(8) şi Andrei Zanca (4). 

Dacă în antologia „Rosarien” erau prezenţi dintre ace-
ştia Ana Blandiana, Gelu Dorian, Mircea Petean, Ioan Es.
Pop, Cassian Maria Spiridon şi Liviu Ioan Stoiciu, deci
şapte poeţi, în cea editată de Aurelia Merlan şi Joshua
Ludwig sunt prezenţi doar doi, Ana Blandiana şi Mircea
Cărtărescu. 

Cartea de faţă se deschide cu un „Cuvânt înainte” (p. 5-
12) semnat de reputatul critic de poezie Al. Cistelecan, care
face o succintă dar pertinentă incursiune în lirica româneas-
că de la începuturi până în zilele noastre, extrem de utilă
cititorului german, necunoscător al fenomenului literar
românesc.

Decanul de vârstă este poeta Nora Iuga (n.1931),
secondată de Ileana Mălăncioiu (n. 1940), urmată de

Angela Marinescu şi Ion Pop (n. 1941), cel mai tânăr poet
inclus fiind Teodor Dună (n. 1981). 

Cei 36 de autori incluşi sunt prezentaţi succint pe câte
o pagină, constând din data şi locul naşterii (cu trei excep-
ţii: Ana Blandiana, Cassian Maria Spiridon şi Andrei
Zanca), studiile făcute, funcţiile avute, cărţile publicate şi
premiile obţinute. Cititorul află că Ana Blandiana şi
Gabriel Chifu sunt deţinătorii Premiului Naţional de Poezie
Mihai Eminescu, dar acest premiu a mai fost acordat Ilenei
Mălăncioiu (în 1996), Angelei Marinescu (în 2004), lui
Adrian Popescu (în 2007), lui Dinu Flămând (în 2011), lui
Ion Mircea (în 2012), lui Ion Mureşan (în 2014), lui Aurel
Pantea (în 2018) şi lui Liviu Ioan Stoiciu (în 2019), deci
unui număr de încă opt poeţi.

Uşor didactice şi critice totodată, subliniind indiferenţa
contemporanilor faţă de ceea ce a fost, sunt două poeme de
Ana Blandiana, din care cităm: „...locuitorii grăbiţi cum-
pără şi vând / vând şi cumpără,/ mănâncă din mers/ şi, din
când în când, obosiţi/ se opresc să bea o cafea/ la o măsuţă
pe trotuarul/ de lângă o catedrală din secolul XI,/ pe care
o privesc fără să o vadă,/ pentru că vorbesc la telefon…”
(„Biserici închise”, p. 19) sau, în altă parte: „Ei trec pe
role/ cu căştile bubuind la urechi, / cu ochii fixaţi pe moni-
toare,/ fără să observe frunzele care cad,/ păsările care
pleacă, / ei trec pe role / şi peste ei trec rulând anotimpurile
/ vieţii lor / şi anii, şi veacurile,/ fără să înţeleagă despre ce
este vorba...” („Pe role”, p. 22). 

Cea mai scurtă poezie inclusă este „Lentilă” de Ioana
Ieronim: „Cine dar cine cine/ care Dumnezeu miop priveş-
te lumea/ prin stropii de rouă?” (p. 148), iar cea mai lungă
aparţine lui Emil Hurezeanu, „Toamnă gri, eram sigur c-o
să vii”şi numără 120 de versuri, urmată fiind de poemul lui
Mircea Cărtărescu, „Lasă-mă în inima ta”, de 80 de versuri.

Dacă în poeziile Ilenei Mălăncioiu, constituite din trei-
cinci catrene, rimează versurile doi şi patru, din traduceri
nu reiese însă acest aspect.

Poetul clujean Virgil Mihaiu rămâne în memoria lecturii
prin trei micropoeme pe care le reproducem în traducerea
noastră inversă, din germană în română: „Ieri/ am crezut că/
azi/ este mâine” („Echinox de toamnă”, p.176), „nu ştiu
dacă poezia/ mai poate salva ceva/ dar pe mine mă salvează/
gândul că poezia/ m-ar putea salva” („11 februarie 2008”,
p.177) şi „ la răscrucea nedreptăţii/ stă direct/ statuia liber-
tăţii mele:/ femeia transilvană” („Monumentalia”, p.178).

Numele lui Nichita Stănescu e scris greşit, „Nichita
Stănescu” (p.163).
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Din creaţia poetului bănăţean Robert Şerban s-au tra-
dus tot 12 poeme, ca şi din creaţia Anei Blandiana, primele
cinci fiind din volumul „Cinema la mine-acasă”, apărut în
Germania în 2009 în traducerea lui Hellmut Seiler.

De un pesimism iremediabil, fără nici o perspectivă, e
finalul unui frumos poem de Cassian Maria Spiridon:
„...azi sau mâine/ şi multe secole după aceea// îmi sunt
simplă amintire// o grămadă de moloz// care singură dove-
deşte/ ce am fost// dacă într-adevăr am fost”(***, p. 312).

Într-o antologie poeţii pot fi incluşi în ordine cronolo-
gică – aşa cum este cazul antologiei realizate de Aurelia
Merlan şi Joshua Ludwig – sau în mod alfabetic, precum în
antologia editată de Christian W. Schenk. Hellmut Seiler
optează pentru ordinea alfabetică, doar că în acest caz
Mircea Cărtărescu ar trebui postat înaintea Magdei
Cârneci, a lui Gabriel Chifu, Mariana Codruţ şi Dan Culcer.
Ileana Mălăncioiu ar fi trebui plasată imediat după Angela
Marinescu, deci înainte de Virgil Mihaiu, Ion Mircea, Ioan
Moldovan şi Ion Mureşan, iar Robert Şerban trebuia plasat
după Octavian Soviany, Cassian Maria Spiridon, Liviu
Ioan Stoiciu şi Eugen Suciu.

În altă ordine de idei, am aminti că în Republica
Moldova sunt o serie de poeţi foarte talentaţi, precum Leo
Butnaru, Irina Nechit, Emilian Galaicu-Păun, Arcadie
Suceveanu, ca să dăm doar câteva nume. Aceştia, precum
şi alţi câţiva, sunt incluşi în antologia realizată de Schenk,
dar din cea de faţă lipsesc cu desăvârşire. Putea fi inclus
măcar Emilian Galaicu-Păun, din creaţia căruia Hellmut
Seiler a tradus un volum cu mai mulţi ani în urmă...

Pe coperta a patra a cărţii de faţă, scrie, printre altele:

„Poeziile româneşti strigă şi şuşotesc, ele sunt vesel colo-
rate sau triste, excesive sau scurte şi concise. Într-un
cuvânt: ele sunt aşa de felurite precum cultura României.
Eliberaţi de cătuşele ideologice, autoarele şi autorii arată

după 1990 toată puterea lor poetică”.

______________
1. Schwebebrücken aus Papier. Anthologie rumänischer

Lyrik der Gegenwart. Aus dem Rumänischen übersetzt und
herausgegeben von Hellmut Seiler, Edition Noack & Block in
der Frank & Timme GmbH, Berlin, 2021, 377 p.
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STELIAN DUMISTRĂCEL trece în Veșnicie pe 18 martie 2022.
Născut pe 19 august 1937, Zvoriştea, Suceava, absolvent al Facultăţii de Litere de la

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (1958); doctor în filologie al aceleiaşi Universităţi
(1974), Stelian Dumistrăcel a avut drept principale direcţii de cercetare în actualitate: geografie
lingvistică; frazeologie românească şi generală; comunicare şi pragmatică lingvistică.

Este autor a 10 volume, coautor la 10 volume; peste 200 de studii şi articole din domeniul
lingvisticii, tipărite în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate (în Franţa – „Revue de
linguistique romane”; Germania – „Balkan-Archiv”) şi în volumele cuprinzând lucrările unor
manifestări ştiinţifice internaţionale desfăşurate în Franţa, Germania, Italia şi Spania .

A publicat în domeniile sociolingvisticii, pragmaticii şi discursului public: Influenţa limbii
literare asupra graiurilor dacoromâne (1978), Lupta în jurul literei â şi demnitatea Academiei

Române (1993), Eugen Coşeriu: Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică (editor, 1994), Sate dispărute – sate
ameninţate (1995, Premiul pentru cercetare al revistei Cronica), Ancheta dialectală ca formă de comunicare (în colabo-
rare, 1997), Pînă-n pînzele albe. Expresii româneşti. Biografii – motivaţii (ediţia întîi, 1997; ediţia a doua, 2001), Limbajul
publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale (2006), Discursul repetat în textul jurnalistic. Tentaţia insti-
tuirii comuniunii fatice prin mass-media (2006), Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii (ediţia întîi, 1980; ediţia a
doua, 2011). În 2017, Asociaţia Studenţilor Jurnalişti din Iaşi i-a dedicat Împotriva derivei. Volum omagial Stelian
Dumistrăcel 80. Cu 30 de scrisori ale omagiatului către revista „Timpul” (Editura Adenium).

A  obţinut premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pe anul 1978, pentru lucrarea Influenţa limbii literare
asupra graiurilor dacoromâne. Fonetica neologismului. De  asemenea, a obținut Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al
Academiei Române. Stelian Dumistrăcel a fost, din anul 2010, membru al Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România.

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



Pentru scriitoarea Miorița Baciu, Anotimpul tăcerii
nu este doar titlul recentului său volum de poezii, cât
mai ales meta fora unui timp fertil din punct de vedere
poetic și spiri tual. Dincolo de suferința și de tensiunile
vieții curente, acest anotimp i-a nutrit autoarei poezia, i-
a mo de  lat și i-a cristalizat personalitatea. Ne confruntăm
cu un caz nu foarte frecvent întâlnit, cel al unei
personalități sen sibile, inspi rate și creati ve, pe care
interdicțiile, în loc să o intimideze, o motivează și o
inspiră. 

În ciuda semanticii sale, titlul volumului Anotimpul
tăcerii indică un lirism relevant și un tra seu sufle tesc cât
se poate de vocal, ba chiar melo dic și expresiv; un traseu
care, deși resemnat în aparență, este tensio nat, dra matic
și, inevitabil, autobio gra fic. Poe zia din interiorul volu-
mului reprezintă mai mult decât expre sia unui destin, ea
este „un strigăt al inimii” (cum îl numește Vladimir
Tismăneanu în Argumentul ce preliminează volumul), în
numele unor adevăruri de necontestat și de neînvins de
la care poeta și lumea traversată de ea se revendică.
Tăcerea din titlul volu mu  lui este indiciul unei tensi uni
sufletești și intelec tuale pregnante, eferves cente și dura -
bile – în cazul poetei Miorița Baciu, o tensiune estom -
pată volun tar sau inter zisă de cir cum s tanțe, dar rămâ-
nând grăitoare și plină de semnificații. 

Apărut la Editura Tracus Arte în 2019, volumul liric
al Mioriței Baciu prezintă, stili zat și dens, în 130 de
poeme, rezul tatul ex pe ri enței perso nale, afective și
spiri tuale a tra se ului ei existențial, din copi lărie până la
maturi tate, incluzând secvența de viață petrecută alături
de poetul Petre Got. Pentru a expri ma emblema tic atât
ten siunea lirică a poemelor din volum, cât și perso nalita -
tea autoarei, Vladimir Tismăneanu utili zea  ză sintag me
lapidare și cuprin ză toare: „un des tin răpit”, „o dogo       ri -
toare au ten tici ta te”, „o fră mân tare mistui toare”, „un spi-
rit bla   go  slo vit de raza frumu seții”.

Treptele experienței și ale liricii
Structurat for mal în trei secven țe: Trecutul me reu

prezent; Prezen tul de-acum trecut; Viitorul firavelor
speranțe, volu mul se ordonează tema tic pe tot atâtea
vârste, sau etape ale expe rienței afective, sugerate inclu-
siv în cele trei titluri subsec vente din interi orul lui.
Adoptând, ca moto semni ficativ, gravele cuvinte rostite
de episcopul Iuliu Hossu în împrejurări isto rice tragice

pentru popo rul român – „De dragul nimănui nu vom
deveni trădători. De dragul nimănui de pe pământ, noi
nu vom părăsi credința Maicii noastre Roma. [...] Și
dacă vi se va cere și viața, trebuie să v-o dați pentru
credința voastră” –, autoa rea își subsumează poemele
aces tui îndemn radical, dar sacru și călău zitor. Pe atunci,
valorile identitare românești ‒ adevărul istoric, cultura,
literatura și credința – erau amenin țate cu dispariția, cu
anihilarea, prin deci ziile puterii politice instaurate brutal
în România anilor 1948. 

Dedicațiile care însoțesc unele poeme situează volu -
mul sub semnul unui pilduitor pater na lism, invocând
chipurile unor iluștri prelați greco-catolici din clan -
destinitate: Cardinalii Iuliu Hossu, Alexan dru Todea,
Lucian Mure șan, Papa Ioan Paul al II-lea. Volumul indi-
că în figura paternă o puter  nică per so  nalitate iradian tă,
dedublată civic: pe de o parte, pentru familie și pentru
apropiații fideli, regăsim în Viorel Baciu, tatăl autoarei,
figura preotului clandestin; pe de altă parte, la vedere, în
plan social și civic, ne apare figura emi nentului profesor
ce a mar cat educația și caracte rul fiicelor sale, dar și
destinul mul tor generații de elevi: „Profe so rul-preot a
banda jat răni,/ a înmu gurit visuri într-o lume/ confiscată
de anti criști ce strigau desfigurați/ «slavă Stalin».”
(Portret). Această educație riguroasă și febrilă ‒ „ada -
man tină”, cum o numește N. Steinhardt în Jurnalul
Fericirii ‒, această viziune atletică asupra credin ței au
făurit perso na litatea autoarei, de o vie sensibilitate,
ardentă și luptă toare, purificată neînce tat și cristali zată
în poemele prezentului volum. 

Tensiunile și reverberațiile tăcerii 
Prima și cea mai extinsă parte a volumului, Trecu tul

mereu prezent, sugerează încă din titlu că eul, oricare ar
fi el (empiric, dar mai ales liric, spiritual), își poartă cu
sine, pe tot traseul existenței, propriul trecut întipărit
inextricabil în cutele ființei. 

În toate locurile vizitate real sau imaginar ‒ sub cru-
cea Mântui torului de pe Golgota, la Fatima sau pe urme-
le Terezei de Calcutta, în fața Taber naco lului, în ritualul
liturghiei din casa copi lăriei ori străbătând cu gândul
burguri tran silvane ‒, poeta aduce tre cutul în prezent,
trăind intens și conectând cu ardoare acest real febril cu
sine însăși și cu Trans cendența, în a cărei căutare se află
neîncetat, din anii copilăriei. Toate poemele au, măcar în
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parte, ac cen   te de rugă, de meditație psaltică ori de imni-
ce adorații. Ele mar chează o creștere și o ascen siune a
eului de la terestru spre eteric, de la planul concret-
material la spiritualitate, simultan cu obține rea unei
forțe ce face ființa rezistentă și învingătoare. 

Poemul Baladă despre trecutul mereu pre zent inven-
tariază într-o tonalitate ușor blagiană, de un calm apa-
rent, nu reveriile care produc de regu lă lirica, ci
coșmarurile eului cutremurat de amin  tiri. În blândă
tonalitate confesivă, ni se amin tește de: copilăria crispa-
tă, petrecută într-o locuință de subsol, suprave ghea  tă,
tristețile copilăriei, pâi nea neagră, străzile reci ale bur -
gului tran silvan cu oameni triști, marșuri muncitorești
și acti viști iste ri   zați, frica în sânge, ani apăsători ce
păreau vea curi. Ele deslușesc proble matica tăce rii – fie
impu se, fie asumate – sub semnul căreia stă întreg volu -
mul. Trecutul acesta pul sează necontenit, proustian, în
pre zent: „Pe mu chia fiecărei nopți mă dor, mereu într-o
cheie nouă, coș ma rurile tatei –/ trezirea din somn în
transpirații reci și durerea schijelor purtate în trup”.
Poemele, în ansamblul lor, țes o maieutică a rugă ciu nii
și a vecinătății divine, căci pre zența alături a dumne -
zeirii e recurentă și resimțită viu și tulbu ră tor, aproa pe
fizic: „Doamne, mă îmbrățișezi puter nic,/ Îți simt
respirația pură pe umărul meu” (Pe umărul meu).

Iubirea – o formă de spiritualizare 
Partea a doua a volumului, Prezentul de acum trecut,

sub semnul unui poem-preambul din lirica lui Petre Got,
oferă o subtilă poezie erotică, intelectua lizată, în care
trăirile cotidiene, senzo rialul și senti men tele se spiritu -
ali zează, mistuindu-se în unde luminoase, melodice, ori
în simboluri volatile, semnifi cative. Primul poem,
Iubite, răsări tul, indică un profil auctorial și liric unic
(sau, oricum, rarisim întâlnit) în poe zia actuală. După
experi ența cenzurii – când scriitorii complicau discur -
sul, ale gori zându-l, iar fiorul liric era strecurat în cuvin-
te circum spect, cu picătura –, cine mai găsește în rugă -
ciune și în revelația prezenței divine o tensiune lirică
atât de certă și de înaltă precum Miorița Baciu? „În
aceste zile când păcatul este practicat ca un sport, înfri -
gu rată cad în fața Icoanei făcătoare de minuni de la
Scăiuș” (Contemplație). 

Problematica iubirii în poeme precum Te aștept,
Trecere, E vară iar, Dans cosmic, dar și recu rența unor
simboluri precum aripile, zborul, azu rul, răsăritul,
razele, lumina, polenul, zorii, înălțimile indi că un regim
al înălțării și al fericirii, un elan instituit de împlinirea
ființei în doi. Când, în acest regim de exis tență, intervine
sufe rin ța, moartea, pierderea iubirii și a ființei dragi, și
regimul liric resimte un simbo lism al căde rii, al disperă-
rii și al singurătății. Aripile au coborât, indi când resem-

narea și predomi nanța gravi ta ției, florile au ochii
înlăcrimați, iar Timpul apa re acum ca un clovn ce dejoa-
că speranța și elanul eului: „Să mă trezesc din somnul cu
taine adânci,/ ascunse atâta timp./ Păsări mari treceau
prin văzduh,/ îmi atin geau fruntea/ cu aripa lor grea,/
hotă râte să împli neas că un destin. [...] Aripile mele au
coborât obosite, au pierdut/ vibrația zborului” (Trecere). 

Între atunci și acum 
O astfel de structu rare, antinomică, este o figură

poetică pre zentă atât la nivel stilis tic și textual, în
poeme, cât și la nivelul volumului. Atunci e timpul lim-
pezimilor și al înălțimilor, al purității și al zborului înalt,
al zăpezilor d’antan, pe când acum e timpul rece al
înghețului, al cenu șiului, al lacrimii și al singurătății.
Acum e un timp ostenit, șubred, înlăcrimat de suferință
(Anotimp ostenit), în care eul în va ță lecția reflecției și a
renunțării. 

Numeroase poeme prezente în volum actualizează
două aspecte esențiale ce definesc sti lul și spiritul dis-
tincte ale Mioriței Baciu în peisajul liric românesc de
azi: pe de o parte, nota distinct inte lec  tualizată și spiri-
tualizată a tensiunii lirice, iar pe de altă parte, trăirile
intens mistice și conexiunea frec ventă cu
Transcendența, cu Isus sau cu Tatăl. Aven tura lirică a
Mioriței Baciu compune un traseu dramatic în esența
lui, glisând între crispare și încredere, între rugă și
delec tare, între visare și revelație, între trecut și prezent.

Partea a treia a volumului, Viitorul firave lor
speranțe, exprimă o revenire a poetei la planul cotidian,
o coborâre în ce tate, o regăsire de sine în contingent:
„Cobor în mul țime, respir lângă semeni,/ implicarea lor
mă încura jează. […] Descopăr valori sfinte în Piața
Victoriei –/ au înflo rit în răsad proaspăt lujerii demni -
tății” (Antiteză). Locurile emblema ti ce sau chipurile
ilus tre, ero   ice, ale istoriei, precum Bădă cinul mar cat de
Iuliu Maniu, Hula de lângă Blaj, cu faimosul Tei al lui
Emi nescu, Catedrala din inima Blajului, parcul
Ateneului ve gheat de Eminescu, Piața Universității
prin tre demon stranți sau spațiul intim al fami liei sunt
momente, locuri și motive de reconectare la real. Ele
oferă un tonus proaspăt, îi imprimă volumului, în
ansamblu, și poemelor, în particular, un anumit opti-
mism. În tot lungul textelor lirice, sunetul sufletului este
melodios și limpede, cristalin – „clinchet de argint” sau
sunet transparent de cristal –, sugerând purificarea prin
mistuirea senzo ri alului și a senzu alității, a cotidia nului
însuși, în scrumul con cre  tului luat de vânt, în „polenul
clipei”, indicând o viitoare rodire într-un plan mai înalt,
spiritualizat.
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Mircea Tutunaru, Copacul-omului, editura Limes,
Florești, 2021, 102 p. Prefață semnată de poetul și criti-
cul literar, Ion Popescu Brădiceni.

Brâncușian prin construcția sa
epică, cu o profundă aplecare spre
filosofia lemnului, Mircea Tutunaru
ne propune o nouă carte de poezie,
subtil intitulată, Copacul-omului,
dând viață și vibrație specială lemnu-
lui, care după părerea autorului este
unul dintre semnele fundamentale ale
marii treceri, singurul care poate dăi-

nui prin timp și peste timp. Cele opt trepte de inițiere în
taina acestui simbol aduc îi paginile cărții unele lămuriri
fundamentale. De dragul simbolurilor, așa cum se inti-
tulează un poem: Locul de muncă al poetului/ este Casa
Poeziei:// printre cuvinte, cărți, dicționare,/ gânduri
încă nescrise.// Odihna poetului este la masa/ de scris,
seducând cuvintele/ să se așeze singure în stihuri.//
Averea poetului este melancolia… ne avertizează poetul
după o subtilă călătorie în lumea existenței Creatorului,
concluzionând: Ce fericiți pot fi poeții/ la locul sacru de
muncă! O adevărată litanie, un imn religios, poate fi
considerată această poezie a lui Mircea Tutunaru, într-o
anume stare de grație, dar și de revelație. Poetul trans-
mite și o diatribă la adresa realității imediate prin gân-
durile Solitarului de pe coline: Incompetenți, borfași și
hrăpăreți, s-au cocoțat/ pe scările Puterii. Infatuați,
inculți și moftangii, te-nvață să-ți duci povara.
Saltimbancii,/ circari și alte spețe din politichia
dâmbovițeană/ se-ncurcă în slove cu fața hâdă,/ vor-
tbesc însă nu spun nimic, până și Domnul P.K.I/ e un
fanfaron/…/ ...Un solitar se plimbă pe coline/ fluierând
sinistru ca-n vreme de război. Oare se poate descoperi
în aceste versuri o apropiere de realitatea românească a
acestor vremuri? mai ales că totul se petrece pe vremuri
de pandemie. Trimițându-și gândurile poetice spre un
limbaj poetic în care: Limbajul poemului/ l-am adunat
în mine/ cu o disciplină de soldat./ Nu o să dezertez
niciodată/ de la datorie... semn că va dori și va și putea
să devină, prin poemele sale un revoltat și chiar un lup-
tător, datoria sa fiind aceea de a relata realitatea fără nici
un fel de menajamente. Mircea Tutunaru recurge la
efecte de semn, spune în prefața la această carte, poetul
și criticul literar Ion Popescu Brediceni, și de sens, sub-
til și complex, detabuizează misterul creației, în folosul
public, mereu reiterând gestul cercetătorului care se
aventurează prudent pe noi terenuri metalingvistice și
transretorice. …O primă axă a metapoeticii lui Mircea
Tutunaru rămâne această deplasare în chip sensibil a
poevestirii de la simpla constatare la nucleontic.

Veghind ca pasărea măiastră,/ El este sfânt/ precum hri-
sovul din altar. Spune el într-un scurtisim poem făcând
în acest fel legătura dintre poemele sale și Brâncuși, față
de care, cu supunere i se închină încercând să-și apropie,
cu aceeași sfiiciune, forța lemnului.

Aurel Ștefanachi, Maria, editura TipoMoldova,
Iași, 2021, 152 p. Cu un cuvânt însoțitor pe coperta a
patra semnat de Nicolae Dabija.

Cu această nouă carte de poezie,
Aurel Ștefanachi își învață cititorul cu
o retorică post-avangardistă, noncon-
formistă dar și romantică atunci când
vorbește despre iubită sau despre
mamă: tu care ești mai adevărată/
decât toate lucrurile cerului/ și
pământului-/ care ești mai daevărată/
decât nebunia lumii: aprinde-mă/ prealuminează-mă;
pierde-mă// numai în genunchi cînd/ ți-aduc veșmintele
podoabele – fața/ dulcelui orb mă simt; iar părul tău/
îmi leagănă sufletul –/ cîtă cenușă deasupra-mi,//…
Sau, și mai concludentă este această retorică post-avan-
gardistă, în poemul Din față mi-a venit acest miros de
trandafiri: vino iubito ( ia-mi sufletul)/ vino iubito/ (din
ale scrisului menghine am gândit/ o cale a voluptății)…
Poezia sa, în general, dar și în mod special aceasta din
cartea intitulată Maria se poate înscrie cu brio în curen-
tul orfic, știind că orfismul este:. Doctrină de mistere
orfice care preconiza dualismul suflet-corp, conside-
rând corpul ca „temniță” a sufletului, precum și
credința în metempsihoză. Sunt multe poeme din aceas-
tă carte care practică această doctrină și pentru faptul că
poezia este considerată o adevărată temniță a sufletului
său de poet. Dualismul Maria/ Maria cea terestră și cea
din cultura religioasă creștin/ortodoxă îi dă posibilitatea
să-și expună trăirile știind că aceste sentimente sunt:
lumina purpurie a cunoașterii noastre, mai ales atunci
când: iată că împing cu pieptul lutul zilelor/ mele în care
te-am zămislit: fecioară și/ mefiență (proporție cosmo-
sului spre a nu fi/ altceva decât muzică și durere/ artă
sub acoperișurile gloriei). Emoția profundă, din poezia
lui Aurel Stefanachi, depășește un discurs metafizic
pentru că este chiar metafizică ceea ce se poate vedea
foarte bine din poemul A doua parte a unui discurs
metafizic: Și dacă am să cad pe covoare/ în genunchi
sau în vreme.../ câinele orb trăind pentru gleznele tale/
mai subțire ca începutul lumii/ sau am venit așa de
aproape și nu mă/ vezi; înălțătorul meu sânge gata să
te/ audă aprinde toate stelele cerului/ iar carnea mea
divizată în steaguri/ îți răcorește trupul și fața… Cu
adevărat metafizice sunt astfel de versuri care se pot
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descoperi în aproape fiecare dintre poemele sale din car-
tea Maria. Deși cartea se intitulează Maria, poetul nu a
inclus aici un poem cu un astfel de titlu, lăsând să se
înțeleagă faptul că totul pare o descriere lirică a memo-
riei din care neobosita sa dragoste vrea să ne salveze. Cu
siguranță că prin poezie vine adevărata noastră salvare,
fie că suntem sau nu într-o cameră cu magnolii: în came-
ra cu magnolii – ezoteric auz încât/ numai cineva din
cer să umble și veșnice/ petale să-mi acopere fața! Un
anotimp ce-și/ poartă ființele și credința dincolo de
moarte!/. Așadar poezie ne este leagăn și pe pământ dar
și dincolo de moarte , ne avertizează, cu mult har, poetul
Aurel Ștefanachi.

Doina Popescu-Brăila, Comisia Zurich, editura
Torent Press, Brăila, 292 p.

Scris cu nerv, așa cum definește și
autoarea acest roman, Comisia
Zurich, cu acțiune alertă și incitantă,
acest roman reușește să atragă citito-
rul spre a cunoaște personaje implica-
te, mai ales în desfășurarea ultimelor
zile ale celui de-al doilea război mon-
dial, cu o avalanșă de aventuri deose-
bite prin lumea oamenilor de afaceri

dar și a bancherilor. Se detașează, în mod cu totul spe-
cial prezenta a două personaje care pot fi considerate
liantul întregii cărți: Corvin, idealist și radical, cu o fibră
pură, luminoasă, un adevărat cavaler pe cal alb, țăran
fără prea multă carte, rămâne un neadaptat ale cărui vise
și idealuri se opresc la limita împliniri, iar cel de al doi-
lea personaj este Dobritza, un ticălos psihopat, putând fi
definit drept o persoană malefică. Fiindu-mi antipatic,
spune autoarea, i-am jucat destule renghiuri, l-am ridi-
culizat și l-am pedepsit usturător. După un debut aproa-
pe șocant, în Cabinetul numărul unu al lui Ceaușescu în
anul 1982, autoarea, în cele 11 capitole ale cărții, se
ocupă de călătoria (evadarea) unor ofițeri nemți, patru la
număr, ocrotiți, un fel de a spune că de fapt sunt
exploatați nemilos, de Dobritza spre Elveția unde le pro-
mite că le vor da o altă identitate și vor scăpa de judecata
tribunalului militar de la Nurnberg. De fapt, scopul final
al lui Dobritza era acela de a-i stoarce de cât mai mulți
bani, de a-i escroca pe aceștia știindu-i putrezi de bogați.
Apărarea lor fiind făcută doar în scopul obținerea a cât
mai mulți bani din băncile unde își aveau aceștia contu-
rile grase. Numeroasele aventuri pe durata călătoriei,
dar și după ce ajung, ce- drept, mai puțini, pentru că doi
dintre acești ofițeri mor pe drum din diferite cauze, se
lasă cu câștiguri imense ale acestuia, câștiguri pe care le
depune într-un cont secret dintr-o bancă din Elveția. De
cele mai multe ori soarta și șansa îi sunt favorabile și

planul său malefic este bine realizat, cu asupra de măsu-
ră. Atrocitățile, puse la cale de Dobritza și de acoliții săi
sunt de o ferocitate fără nici un fel de scrupule și astfel
oameni, mai mult sau mai puțin nevinovați, cad pradă
acestor paranoici, ahtiați de bani, cât mai mulți bani,
câștigați fără muncă ci doar prin șantaj și escrocherie
vis-a-vis de ucidere de cele mai multe ori. Ceea ce părea
la început un roman politic se transformă imediat într-un
roman polițist, cu o acțiune vastă, bine strunită și condu-
să cu dexteritate de autoare. Picanteriile, limbajul, de
cele mai multe ori destul de colorat, nuanțat și detaliat în
descrierea interioarelor, a hainelor și a trăsăturilor de
caracter, fac în așa fel ca această carte să se transforme
într-o lectură plăcută, dar și plină de tot felul de
informații, comportamentale și gastronomice. În fond ce
este această Comisie Zurich, comisie creată în contraba-
lansă cu Consiliul diamantului, o organizație secretă în
care se mușamalizau toate crimele comise de membrii
acestei organizații. Cheia romanului se poate regăsi abia
în capitolul Cartea celor 13 unde se decodifică rostul și
rolul acestei Comisii fantomatice, de la Zurich, un fel de
tribunal ad-hoc unde se judecă faptele comise și de
Dobritza. Dar fiindcă este o organizație umanistă aceas-
tă comisie aranjează și evadarea în final a lui Dobritza,
dintr-o temniță secretă, din Elveția în Argentina, acolo
unde se afla întregul fief al capilor hitleriști transfugi,
imediat după război. Prozatoarea Doina Popescu-Brăila
demonstrează prin acest roman că știe să scrie cu nerv și
o logică impecabilă, că aduce pentru cititorul împătimit
de o astfel de lectură o carte densă, încărcată de tensiune
și de informații.

Mircea M. Pop, Scrisori literare din Germania,
editura Vatra Veche, 2022, 162 p. 

În textele sale Mircea M. Pop,
spune Marius Chelaru, observator
atent al lumii și al cărților, vorbește
nu doar despre aceste volume/acești
autori, ci conturează, din detalii de
tot felul, din aceste modalități de a
reprezenta lumea, și o viziune a sa
asupra unor pagini din ceea ce
înseamnă literatura azi, la
confluiența dintre România și alte spații de cultură, mai
ales cele de limbă germană și franceză. Cititor atent și
comentator avizat al fenomenului literar din diaspora
românească, Mircea M. Pop și-a propus să prezinte citi-
torului din România, cărți cum ar fi: Două cărți despre
România, O carte despre România văzută din nord,
România văzută din sud, O valoroasă antologie de poe-
zie românească contemporană, Un volum de poezii de
Lucian Blaga în limba germană, poveste unei emigrări,
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trei zile fierbinți într-un oraș din Transilvania și alte
numeroase cărți ale scriitorilor din România traduse în
limba germană, despre care aflăm, cu bucurie că reușesc
să țină la zi viața din România, dar și cărți ale
viețuitorilor din Germania, mai ales și din Franța sau
Spania. Așa cum susține și criticul literar Zenovie
Cârlugea, Mircea M. Popa realizează, prin contribuția
sa, un compendiu recenzial despre literatura română tra-
dusă în limba germană și despre autorii germani cu ori-
gini în România, poeți, prozatori teoreticieni, istorici și
critici literari. Despre toate cărțile acestor personalități
scrie autorul cărții Scrisori literare din Germania despre
care criticul literar Gheorghe Grigurcu spune: Punctul
de observație de pe teritoriul germanic al lui Mircea M.
Pop este unul indenegabil merituos. Comentariile sale
critice au darul de a prezenta citiroului de limbă germa-
nă, mai ales a românilor localizați în spațiul german des-
pre activitatea literară din țară și pe cititorii din România
despre realizările scriitorilor localizați în acel spațiu
existențial. O notă aparte se cuvine a se face referitor la
O valoroasă antologie din poezia românească în
Germania a traducătorului de excepție dar și redutabil
poet, Christian W. Schenk o realizează antologie. În
antologie sunt incluși 56 de poeți români contemporani,
atât din țară, cât și din Republica Moldova sau din
Ucraina, în ordine alfabetică. Poate că ar fi trebuit să fie
incluși în această antologie și câțiva poeți din Banatul
sârbesc, poeți valoroși care scriu poezie în limba româ-
nă. Dar sunt convins că poetul și traducătorul Christian
W. Schenk, când va realiza o a doua ediție, cu siguranță
îi va include și pe aceștia având și mai multe informații
despre creațiile lor. Demersul lui Mircea M. Pop de a
relata despre aceste cărți este unul, mai mult decât
remarcabil și de reală valoare.

Cornelia Prisecaru Zota, Iubirile totale, 140 p.
Cuvânt înainte de Traian Mocanu, Timpuri și anotim-
puri, 110 p cu un cuvânt înainte de Corina Matei
Gherman. Ambele cărți sunt apărute la editura Studis,
din Iași, în 2018.

Cele două cărți de poezie pe care
le publică Cornelia Prisecaru Zota în
anul 2018 se înscriu foarte bine în
paradigma iubirii totale, a iubirii, de
cele mai multe ori necondiționate pen-
tru că: Iubirea se-nalță ca un vulcan
de omenie,/ Ce seaprinde cu furie,/
Când lava-i aduce mânie.// iubirile-s
podoabe prețioase/ Rare, în apă vie

păstrate,/ Doar de spirite curate. Regretatul pictor, poet
și eseist, Traian Mocanu, atunci când scria câteva gân-
duri despre această carte spunea: În această lume de

prăbușire morală, versurile artistei
plastice și scriitoarei Prisecaru
Cornelia Zota, sunt o poză de spiri-
tualitate și speranță într-o posibilă
regenerare. Am trăit în poezia
Dumneavoastră o uluitoare și încân-
tătoare plimbare prin grădinile nos-
talgiei transcedentale, din care mă
întorc spiritual mai bogat, optimist și
admirativ. În fond, autoarea încearcă prin aceste poeme
să facă o radiografie a tuturor religiilor și a ajuns la con-
cluzia că ar constitui secretul fericirii prin poezie. Nimic
fără poezie, nimic în afara naturii din jurul nostru și mai
ales din noi, s-ar putea concluziona această modalitate
de creație. În fond, iubirea este ceea ce guvernează fie-
rea umană, ceea ce controlează toate trăirile noastre. Din
confesiunile prezentate ca notă a autorului înțelegem
străduința și dorința de a scrie pe hârtie avalanșa de sen-
timente și trăiri, uneori pre-adolescentine alte ori matu-
re, într-un adevărat jurnal adunat sub formă de carte.
Viața, spune ea, cu frumusețile, plăcerile și tentațiile ei
se lasă astfel descifrată de mine. Lectura, desenul,
proza scurtă, îmi împodobeau paleta bucuriilor mele,
paletă pe care eu o slujeam, cultivam și întrețineam cu
satisfacția lucrului bine făcut. Sunt gânduri mărețe, care
justifică această modalitate pre-romantică de a scrie
poezie, cel puțin din ceea ce se poate găsi în cele două
volume. Despre iubire, autoarea spune în textul numit
Tainele iubirii totale: Iubirea-i rază de soare,/ Alcătuită
din miez de onoare,/ Ce așteaptă ivirea unui suflet
mare.// iubirea-i delicată floare,/ Ce-și etalează sincere
petale,/ care pier la prima șoaptă otrăvitoare. Și aseme-
nea retorică își continuă traseul până la final unde:
Iubirile își jelesc sfârșitul,/ Când o taină ascuțită,/ Le
sfâșie trecutul! anume a confirma aceste adevărate file
de jurnal. Mărturisesc faptul că lecturând aceste cărți mă
aflu într-o mare dilemă, și anume să fac unele recoman-
dări autoarei sau să las lucrurile așa cum sunt pentru că
tot nu mai pot schimba ceva din ceea ce s-a întâmplat.
Văd din prezentările făcute de diverse persoane, că
doamna Cornelia Prisecaru Zota este și pictoriță, dar și
om de știință în cadrul Universității de medicină și
Farmacie din Iași, deci are multiple preocupări spre care
ar putea să-și îndrepte mai mult atenția și poezia să
rămână doar ca un hoby de album sau de salon. Cred că
e mai bine să mă opresc aici!

Emilian MARCU
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Joi, 17 februarie 2022, la Librăria „Cartea
Românească Educațional” a avut loc lansarea volumelor
„O sută și una de poezii” - Editura Academiei Române,
autor Sterian Vicol și „Impresii de călătorie - Israel,
Iordania, Palestina”, autor Gheorghe Coca Lob .
Totodată, a fost prezentat ultimul număr al Revistei
„Porto-Franco”. Despre cele două volume au vorbit
Liviu Apetroaie și Valentin Talpalaru. Moderatori:
Cassian Maria Spiridon și Vasile Burlui.

În organizarea Centrului pentru Cultură şi Arte
„Carmen Saeculare” Neamţ, în ziua de 1 Martie 2022, la
aniversarea a 185 de ani de la naşterea scriitorului Ion
Creangă, în sala mare a Consiliului Judeţean Neamţ, s-a
desfăşurat Gala Premiului naţional pentru proză „Ion
Creangă”, Opera omnia, ediţia a VI-a. Proiect cultural
important pe agenda de manifestări culturale a
Centrului, premiul este finanţat de Consiliul Judeţean
Neamţ, fiind iniţiat în anul 2017 de criticul literar
Cristian Livescu. La această ediţie, preşedinte al juriului
a fost desemnat criticul literar Ioan Holban, din juriu
mai făcând parte scriitorii şi criticii literari: Emanuela
Ilie, Mircea A. Diaconu, Constantin Dram, Adrian Dinu
Rachieru, Theodor Codreanu și Cristian Livescu.
Nominalizaţii Premiului naţional pentru proză „Ion
Creangă”, Opera omnia, ediţia a VI-a, au fost stabiliţi în
urma unei anchete realizate de organizatori în mediile
literare din ţară şi din Republica Moldova. Lista de refe-
rinţă i-a cuprins, în ordine alfabetică, pe: Ştefan
Agopian, Radu Aldulescu, Val Butnaru, Petru
Cimpoeşu, Nichita Danilov, Gellu Dorian, Doina Ruşti,
Gheorghe Schwartz. Juriul a decis ca Premiul anului
2022 să-i fie atribuit prozatorului arădean Gheorghe
Schwartz, care astfel se alătură celorlalți cinci laureaţi
de până acum: Dumitru Radu Popescu (2017), Nicolae
Breban (2018), Eugen Uricaru (2019), Dan Stanca
(2020), Gabriela Adameşteanu (2021). În cadrul Galei
Premiului naţional pentru proză „Ion Creangă”, un
moment important l-a constituit prelegerea intitulată
„Ion Creangă, scriitor universal, sărbătorit la el acasă”,
susţinută de criticul şi istoricul literar Nicolae Scurtu.
De asemenea, evenimentul a mai cuprins şi decernarea,
în mod public, a titlului de Cetăţean de onoare al oraşu-
lui Târgu Neamţ laureatei ediţiei precedente a
Premiului, scriitoarea Gabriela Adameşteanu. La final,
criticul literar Cristian Livescu a prezentat cel mai

recent număr al revistei „Antiteze”.

Joi, 3 martie 2022, a avut loc lansarea cărții Culisele
Securității, autor Pompiliu Comșa. Au vorbit despre
carte: Săndel Dumitru, istoric și Adrian Onicescu, zia-
rist. Moderatori: Cassian Maria Spiridon și Vasile
Burlui. Evenimentul a avut loc la Librăria Cartea
Românească Educațional din Bulevardul Ștefan cel
Mare nr. 2, Iași.

Un eveniment deosebit dedicat lui Emil Iordache
(1954-2005), critic și istoric literar, eseist, traducător, a
avut loc joi, 17 martie 2022, la Librăria Cartea
Românească Educațional. În cadrul evenimentului
MEDALION EMIL IORDACHE a fost prezentat volu-
mul Nobelul literar slav. Totodată, au fost prezentate
cărțile: Aleksandr Blok – Versuri despre Preafrumoasa
Doamnă, Venedikt Erofeev – Moscova-Petușki și Iosif
Brodski – Din nicăieri, cu dragoste, traducător Emil
Iordache. Reamintim că Emil Iordache a tradus zeci de
autori și opere clasice ale literaturii ruse, de la Pușkin,
Gogol, Tolstoi, Dostoievski, la Bulgakov, Platonov,
Daniil Harms, Makanin, Blok și Venedikt
Erofeev.Despre Emil Iordache și opera sa au vorbit Olga
Iordache, Marina Vraciu, Livia Iacob și Leonte Ivanov.
Moderator: Cassian Maria Spiridon.

În luna iunie 2022, Revista Hyperion editată de
Fundaţia Culturală „Hyperion – Caiete botoşănene“
Botoşani, redactor șef Gellu Dorian, va împlini 40 de
ani de la apariție. Revista Hyperion împlinește anul
acesta 40 de ani de la înființare. Am editat astfel, fie
mensual, fie cu trei numere cumulate trimestrial 335 de
numere. Efortul nostru a fost de fiecare dată, de la
număr la număr, mai ales după 1990, unul înzecit, având
în vedere faptul că, deși demersurile noastre către
oficialitățile locale ai fost frecvent făcute, fondurile
necesare editării revistei au fost mai tot timpul la limită.
Dar și așa am continuat să apărem luna de lună, trimes-
tru de trimestru, impunând astfel un standard ridicat,
valoric, așa cum cere o adevărată instituție de cultură de
nivel național. Chiar și așa, pe plan local suntem în con-
tinuare ignorați. Revista apare sub egida Uniunii
Scriitorilor din România, și este editată de Fundația
Culturală „Hyperion-caiete botoșănene”, având printre
colaboratori numere importante ale scrisului românesc
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contemporan. Aceleași valori le avem în redacție, cu
activitate neremunerata, cât și în colegiul de redacție.
Sperăm sa menținem în continuare în viața aceasta
revistă de cultură, în aceste vremi de restriște”, a preci-
zat Gellu Dorian.

21 martie este declarată, începând din anul 1999,  de
UNESCO, Ziua Internațională a Poeziei, ca
recunoaștere a faptului că oamenii de litere și de cultură,
poeții din întreaga lume aduc o contribuție remarcabilă
la îmbogățirea culturii și spiritualității universale. De
asemenea, „Ziua internațională a poeziei” urmărește să
susțină creația poetică, stabilirea unui dialog între poe-
zie și alte genuri ale creației, editarea și promovarea
poeziei ca artă deschisă oamenilor. „Ziua Internațională
a Poezie” se desfășoară în primele 365 de zile ale anului.
Nu există o altă formă de a admira și de a onora poezia
decât lecturând-o zilnic cu bucuria întâlnirii de la suflet
la suflet”, a subliniat Cassian Maria Spiridon, președinte
al Filialei Iași a USR. 

Cărţile pentru Premiile Filialei Iași U.S.R. pe anul
2021 se pot trimite prin poștă, sau depune personal, la
sediul filialei din Iași, str. Grigore Ureche 7, până pe
data de 15 septembrie 2022. Festivitatea de acordare a
premiilor va avea loc pe data de 11 noiembrie 2022.

Cărțile săptămânii

Începând cu luna ianuarie 2022, pe site-ul filialei
Iași, www.uniuneascriitorilorfilialaiasi.ro, sunt prezen-
tate, în format video, cele mai noi apariții ale scriitorilor
membri ai Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din
România. În rubrica „Cărțile săptămânii”, președintele
filialei ieșene Cassian Maria Spiridon prezintă cărțile
autorilor: 

Rafila Radu – MALADA. Din jurnalul unei muze,
editura Timpul;

Luminița Potârniche – Piața de păsări, editura
detectiv literar;

Ștefan Amariței – Între lucruri, timpul, editura
Timpul;

Marian Drumur – Orfice la persoana întâi, editura
Eikon;

Stelorian Moroșanu – Scrisorile mașinii de implorat
îndurarea, editura Timpul;

Mircea Radu Iacoban – Hardughia, editura
Academiei Române;

Constantin Cubleșan – Mircea Radu
Iacoban.Dramaturgul, editura Casa Cărții de Știință;

Nina Viciriuc – Conspirația iluziilor, editura 24 ore;
Emanuela Ilie – Corpuri, exiluri, terapii, editura

Cartea Românească Educațional;
Ion Muscalu – Eborus, regele costobontileor, editu-

ra danaster;
Lafcadio Hearn – Kokoro, păreri și ecouri despre

viața interioară japoneză, traducere Neculai Amălinei;
Vasile Tudor – Același altcumva, editura Rocart;
Theodor Codreanu – Taborice, editura Horeb;
Iorgu Gălățanu – Din adâncuri, editura Cronedit;
Cezar Țucu – Regatul amintirilor, editura Timpul;
Daniela Oatu, Jumătate amurg, editura 24 ore;
Corina Matei Gherman, Jocul anotimpurilor, editura

PIM;
Sufletul cuvântului, antologie de poezie, ediție bilin-

gvă româno italiana, editura TIPOMOLDOVA;
Vasile Iancu – Memorialul din cuvinte, editura

Junimea;
Dorin Uritescu – Din nou pe Rio Costa, ed.

Rawexcoms;
Mircea M. Pop – Ore albastre, editura Rafet;
Arbathel Filotheanu – Aripa stângă a infinitului,

editura Ștef;
Florentin Palaghia – A treia aripă, editura Princepss

Edit;
Daniela Oatu – Fata de rouă, editura Timpul;
Livia Iacob – Așezarea lăuntrică, editura Junimea.

CALENDAR MAI

Mardare Valeriu – 01.05.1958
Scarlat Cristina – 02.05.1972
Anghelescu Dan – 02.05.1945

Teodor (Tudor) Parapiru – 06.05.1949
Hușanu Ernest – 07.05.1929

Pop Mircea – 08.05.1949
Vicol Sterian – 09.05.1945

Cîrstea Cristina (Danilov Cristina) – 09.05.1970
Tzone Nicolae- 10.05.1958

Purcaru Anca Raluca – 15.05.1984
Talpalaru Valentin – 15.05.1953

Roxana Elena Patraș- 15.05.1982
Pană Dumitru – 15.05.1960
Brumă Aurel – 20.05.1946
Zilieru Horia – 21.05.1933
Vlasie Călin – 21.05.1953
Lazăr Oana – 30.05.1968

Moroșanu Stelorian – 31.05.1960
Florea Pavel – 31.05.1937



Primăvară dureros de tristă, cu florile refuzînd
fructul și împreunîndu-și petalele în rugăciune, cu
lacrima Creatorului pentru însetații cei fără saț, în
sufletul cărora focul arde galben albastru și gîndu-
rile noastre în bernă. Tragem aer în piept și pentru
cei care nu o mai pot face și ne întoarcem la răspla-
ta filelor tipărite ale revistelor noastre. Simbolic,
urcăm în Arca lui Vasile Dan și colegilor săi unde
dăm de un articol care ne-a atras atenția: E impor-
tant ce spui. Și cum, de fapt o cronică semnată de
Carmen Neamțu la cartea lui I. Funeriu,
Introducere în ortotipografie, apărută mai an la
Editura Brumar. O carte și o trimitere la o lectură
necesară, mai ales celor care, lipsiți de exeriență
sau consilierea necesară se aventurează în spațiul
tipăriturilor fără un exercițiu filologic ori al
acurateții tipografice. Adică în spațiul celor „ana-
cronici” care pun preț pe „fleacuri” din acestea! Un
studiu amplu semnat de Victor Neumann, cu tușe
aplicate pe comentarea evenimentelor legate de
Pogromul de la Iași și „crizele identitare ale
Timișoarei”, interesant și revelator, trebuie, cred,
asumat cum grano salis. Vă oferim un fragment
din ciclul liric al Violetei Pintea, cu emoțiile și ten-
siunile bine așezate în vers: „cinematografic./
emoții pentru care ai jucat același rol/ repetându-
te./ sincopă și furia aruncată ca un pumn de/cuie./
scurt moment de așteptare/ cu spatele arcuit/ peste
o găleată cu apă de ploaie.” (1) Revista Litere, cu
formatul ei aparte, ne „dojenește” cu Glossa lui
Eminescu: „Te întreabă și socoate”. Iată și un por-
tret, extrem de pastic, „executat” de Alexandru
Rosetti prin 1945, după cum ne reamintește Barbu
Cioculescu: „Încălțat cu o pereche de bocanci
uzați, exagerat de mari, peste care se revărsa mar-
ginea dințată a pantalonilor, strâns într-o jachetă
verzuie la încheieturi, în cap cu o pălărie tare pră-
fuită, îșiu purta morga prin cafenelele de noapte.”

Am lăsat deliberat la urmă titlul articolului: Fiul
cel mare al lui Caragiale, spre a vă exersa plăcerea
deducției, după acest „mini portret”. Dar iată cum
arăta Mateiu Caragiale după căsătorie, conform
notelor aceluiași Al. Rosetti: „Cine l-a văzut pe
Mateiu Caragiale înfășurat într-o șubă groasă
căptușită cu blană de lup, luând drumul proprietății
sale, știe cât de mult își lua rolul în serios” și că
acum „(…) se plimba grav pe Calea Victoriei, în
veston – firește căptușit cu lână pe dedsubt, coafat,
cu tradiționala gambetă, și îl vedeai salutându-și
ceremonios cunoscuții”. Tot la memoria documen-
telor apelează și Alex Ștefănescu, atrăgîndu-ne –
pe bună dreptate – atenția asupra romanului lui
Vasile Alecsandri, Dridri, făcîndu-ne și serviciul
unei abrevieri a subiectului acestui roman netermi-
nat. Ne oprim și la umorul suculent al lui Kir Papas
din ciclul de antiparodii, cum ar fi, bunăoară,
aceasta după Elegie la trenurile reci a lui Mircea
Dinescu: „De-ai adormi, iubito, pe unsele traverse/
Sabot mi-aș face vrerea și-aș deraia expresuri/ Și ar
cădea pe câmpuri vagoane în averse,/ Răniții și-ar
da duhul șoptindu-ți, moale, versuri”. Caiete
Silvane este constantă în promovarea valorilor
locale istorice, arheologice, literare, folclorice dar
mai ales în atenția acordată evenimentelor editorial
locale. Cum este cartea lui Vasile Pușcaș, Românii
în Uniunea Europeană, apărută sub egida
Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.
Subiect greu și delicat la care nu te poți încumeta
fără o știință a mecanismelor angrenajului acestui
proiect, lăudat și privit cu rezerve în egală măsură.
Drumul la care au purces românii, cu un bagaj sub-
stantial de necazuri, frustrări și speranțe a fost mai
mereu imaginat ca perfect asfaltat, o autostrada a
binelui și bunăstării. Scrie autorul : „A fost vizibil
faptul că abia după enunțarea criteriilor de aderare
la Uniunea Europeană (1993), exprimarea progra-
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matică și strategică a politicienilor de la noi a avut
un contur mai precis în ceea ce privește reformele
și transformările societale în România”. Și, dinco-
lo de asemenea intervenții care nu spun nimic nou,
se pune corect accentul: „Problema gravă pentru
cetățenii români a fost că România a aderat la UE,
în 1 ianuarie 2007, fără o strategie proprie de ope-
rare în procesul de integrare europeană și fără să
aplice un program de dezvoltare durabilă a țării și
a societății.”Dintre cărțile care ne așteaptă răbdă-
toare în rafturile librăriilor vă propunem Secundele
melcului de Ion Urcan, Poetica lui Eduard
Dorneanu, Dilibau. Povești oltenești de Cristiana
Belodan sau volumele de poezii Urmele încercării
al lui Marin Mălaicu-Hondrari și Biblioteca din
Parla , semnat de Eugen Barz. Steaua ne oferă un
Caragiale privit prin cîteva decupaje biografice de
Irina Petraș. Bunăoară clujeanul Caragiale, cu tri-
mitere la intenția declarată a scriitorului de a se
stabili în Ardeal,făcută public după vizita la
redacția Răvașului din 1903. Nu doar atât, pentru
că, după numai un an, Caragiale revenea cu planuri
concrete vizînd o tipografie modernă și o revistă
„literară-politică”. Un alt episod este cel legat de
susținerea primei teze de doctorat care îl avea ca
subiect pe autor de către Horia Petra – Petrescu la
Leipzig, la care ar fi asistat însuși Caragiale. Și ne
oprim aici cu provocarea la lectură. Un omagiu
adus de cei care l-au cunoscut mai bine pe graficia-
nul, caricaturistul Octavian Bour, plecat dintre noi
anul trecut, subliniază originalitatea inconfundabi-
lă a caricaturilor sale și umorul lor rafinat. Scriu
despre el Aurel Rău, Virgil Mihaiu, Constantin
Cubleșan, Viorel Cacovean, Vlad Moldovan et alii.
Ne oprim și la versurile lui Horia Bădescu:
„Mâinile zilei/ pe obrajii tăi,/ adiere fragilă, frântu-
ră/ de timp și de tine,/ o parte din ceea ce a fost/ și
va fi;/ șovăielnică alegerea adevărului./ Mâinile
zilei…/ sărută-le/ precum mâinile maicii/
învățându-te respirația vieții!” (din Poemele păsă-
rii – vânt). De la Iași la Bucureștiul literar și
artistic, însoțindu-l pe Moș Teacă la teatru, după
ce, în prealabil, lecturăm interviul lui Florentin
Popescu cu D.R. Popescu despre proiectul edito-
rial al Academiei Române, O sută și una de poezii.
După care ne oprim la altă haltă lirică, poemele lui
Coman Șova : „O casă este un alt trup/ în care intri

și ți-e cald/ și e liniște/ și e duminică// O casă este
un alt trup/ în care poți să fii tu/ să te strigi pe
numele mic/ să te întinzi, să caști, să cânți/să să
țipi să șoptești să fluieri/ să uiți de toate fluierând/
gemând/ strigând/ urlând/ O casă este un alt trup”
(Un alt trup). Și, dacă l-am amintit pe D.R.
Popescu, să nu-i ocolim proza dăruită revistei :
Păpușa spânzurată. Iată că, din cînd în cînd, ne
amintim și grație revistelor literare, de marile
personalități literare, izgonite din manualele
școlare în gulagul postmodern, numărul de față
atenționîndu-ne că s-au împliinit 220 de ani de la
nașterea lui Ion Heliade-Rădulescu, moment ilus-
trat de celebrul (odinioară) Zburătorul: „Tăcere
este totul și nemișcare plină:/ Încântec sau descân-
tec pe lume s-a lăsat; / Nici frunza nu se mișcă, nici
vântul nu suspină,/ Și apele dorm duse, și morile
au stat” Din fuga privirii mai firitisim teleormă-
neanul Caligraf pentru un alt recurs la memorie,
adresat, mai ales, celor care l-au cunoscut și prețuit
pe Rodian Drăgoi: „Copacii râd cu capul dat pe
spate/ Flăcările gurii tale sunt mai reci// Din ochi
străini cenușa mă privește/ O namilă de lună
albește-n poteci// Acum e tare frig în sentimente/
Pământul este ars de zăpadă// Cuvintele în mine-au
răgușit/ Ochii dinlăuntru refuză să mă vadă// Când
sângele adoarme lângă lacrimi/ Și-s clopotele
stoarse de dangăte subțiri// Aerul respiră un cântec
de plecare/ Vorbele mi se coclesc pe limbă// E tul-
bure cămașa ce o tot port/ De când culoarea gându-
lui se schimbă.// Și totuși poate încă mă aștepți / La
casa cu stele bătute în geam// Din visu-ncremenit
pe unde pomii/ Au păsări de tablă amară pe geam”
(Din ochi străini cenușa mă privește) Stan V.
Cristea se apleacă asupra noului volum semnat de
Ovidiu Dunăreanu, Polifoniile sinelui, publicat de
Editura Ex Ponto, un volum care ne poartă prin
„biblioteca pontică” a cărților recenzate de-a lun-
gul timpului, prin plăcerea dialogului cu prietenii
sau ne deschide „Fereastra dinspre mare”. Ștefan
Mitroi ne previne că urmează un nou roman din
care alege o mostră, proza La broaște. Mai aflăm
din revistă cîte ceva din viața Muzeului Județean
Teleorman ori a Centrului Multifuncțional pentru
Tineri din Alexandria, două instituții care comple-
tează viața culturală a zonei. 
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„Stimați scriitori, deoarece nu reușesc să dau de sediul
dumneavoastră în Iași, am hotărât că modalitatea cea mai
potrivită de a vă contacta în legătură cu poezia pe care am
scris-o este prin e-mail. Este prima oară când intru în con-
tact cu o societate literară. Nu știu care sunt procedurile
standard pe care ar trebui să le respect pentru a vă trimite
creațiile mele literare. Nu știu nici măcar dacă se cuvine, să
vă trimit o poezie, dat fiind prestigiul acestei reviste în care
publică scriitori consacrați, nume grele ale literaturii și în
care cândva însuși Eminescu publica. Mai jos este poezia pe
care am creat-o din izvorul suferinței eterne, din flacăra unei
iubiri tainice și profunde, spulberată de destin și totuși
legată de vecie, o iubire perfectă și absolută dar totuși
imposibilă... Trimit această poezie cu gândul că ar putea fi
publicată cândva printre filele prețioasei reviste “Convorbiri
literare” Aștept cu nerăbdare un răspuns sau poate chiar sug-
estii... Cu mult respect, Un adolescent visător”. Din mail-ul
primit am reținut un nume: Ștefan Botezat. Nu știm dacă
expeditorul trimiterii e și autorul textului Aceiași ochi... pe
care îl și publicăm: „Aceiași ochi albaștri pe care i-am iubit/
Cândva mă fermecau cu un amor etern/ Dar azi, ei mor de
parcă nu ar fi trăit/ Arzând în focul odiosului infern/ Aceiași
ochi albaștri în care am crezut/ M-au alungat cu neagră
nepăsare/ În umbra rece-a timpului pierdut/ Ce început sau
simțăminte n-are/ Aceiași ochi albaștri care m-au trădat/ Și
azi apar, răniți, pierduți în calea-mi/ Eu îi observ tăcut și
îndurerat/ Iar ei dispar înlăcrimați în urma-mi/ Aceiași ochi
albaștri care m-au uitat/ Lucesc în amintirea mea nestinsă/
Și vor luci nesățios, neîncetat/ Lasând scânteia lor de-amor
aprinsă/ Iași, 30 octombrie, 2021” – Ștefan, adresa redacției
este chiar cea publicată în revistă, str. I.C. Brătianu, nr. 22,
etaj 1. Nu scrii rău deloc, dar numai cu o floare...

Florin Ionescu, căruia i-am dat un răspuns în numărul
din decembrie al Curierului, revine cu un grupaj de texte.
Voi reproduce unul, care se intitulează „Plictis”, cu pre-
cizarea că aștept de la el și un text care să fie mai aproape
de poezie sau de proză. Ceea ce ne-a trimis nu e nici una nici
alta: ”Plictiseala este un disconfort al infinitului în timp, o
dezagregare a tuturor iluziilor, un deficit de spirit și o victo-
rie a materiei ce pătează ființa de stagnarea orologiului. Într-
o anemie a cugetului cum este plictisul, singurul gând exis-
tent este durerea de a nu putea visa, transformându-ți fiece
moment într-un suspin de eternitate. Reducându-se totul la
vidul originar, plictiseala-ți sugerează ilimitatul în ne-

simțire, doar că nu în afara timpului – timpul devenind acum
o întârziere a sfârșitului –, ci în plin timp, ca o cucerire a lui
împotriva voinței tale. Asemănarea dintre plictiseală și extaz
se răsfrânge-n depărtarea de la cursul spiralat al vremii.
Însă, cum, plictisit fiind, ești azvârlit până în nucleul timpu-
lui - unde timpul nu mai curge, iar din marginile vremii se
ivesc numai recurențe de începuturi -, înconjurat de magia
extazului, te salți în atemporalitate și guști, într-un paroxism
al interiorizării, sublima halucinație a infinitului.
Nemaifiind decât un dans al flăcărilor și o explozie a
fiorurilor de beatitudine, consumarea stării ne pălește ca o
deșteptare crudă și un regret teribil de a fi fost în totalitate.
Dacă orice reconectare cu axa timpului este o spulberare de
paroxism, atunci, plictiseala ne divulgă suprema spulber-
are”.

Trei poezii pline de duioșie primim de la Alexandru
Constantin Bârzu. Îi mulțumim frumos pentru încrederea cu
care s-a adresat nouă și reproducem una din ele, cea intitu-
lată „Părinții” deoarece are un subiect de actualitate:”Am
plecat din țară/ Să îmi fac un rost/ Să cîștig o pâine/ Plecând
eu de jos./ Plânge mama, plânge tata/ Eu la plecare deschid
poarta./ Am plecat din astă țară/ Cu ei în inimioară./ Și
atunci măicuța mea/ Cu lacrimi suspinând/ Ștergându-și
ochii cu năframa/ Îmi transmite într-un gând:/ Drum bun
băiatul mamei/ Să mergi sănătos/ Și atunci când vei veni/
Noi te așteptăm bucuros./ Rămâi cu bine mamă/ Rămâi cu
bine tată/ Rămâi cu bine fiul meu/ Plecând de lângă voi/ Veți
duce dorul meu./ Și plecând din satul meu/ Cu bagaje pline/
Bocete și suspine/ Rămân în amintire”. Trist!

„Îndrăznesc să vă trimit o selecție de câteva poezii pen-
tru prestigioasa revistă „Convorbiri literare”. Am atașat
două fișiere: unul cu poezie și unul cu poză. Desigur, pentru
orice alte informații vă rog să mă contactați. Spor în toate
cele bune ale sufletului! Aurelius Belei” – Mulțumim pentru
urări. Poza, încă, nu ne interesează. Publicăm unul din texte,
primul, cel intitulat „Visare”, care ni se pare a fi și unul din
cele mai reușite din grupaj: „Ea când visa/ năștea lumi cu
aripi,/ lumini diafane picurate/ din stele fără de nume,/
liniște peste câmpuri cu maci,/ zâmbete ale unor ceruri/ de
dincolo de suflete,/ câteodată chiar șoapte/ de curcubeu
înflorit,/ ea când visa/ era… altfel/ decât eram eu/ când o
visam/ doar pe ea” – Nu ar fi rău să revii cu un grupaj ceva
mai consistent.
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CURIER DE AMBE SEXECURIER DE AMBE SEXE
Nicolae SAVA

V A R I A

Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă
că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), scrise citeţ,
lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice – TEXTE-
LE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!)  şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi
cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra
în atenţia noastră, promovîndu-i la „Antologia curierului”.

Manuscrisele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri, nicu_sava@yahoo.com sau
convlit95@yahoo.com. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei.




