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Un alt sofism analizat de Roger Scruton în car-
tea sa Foloasele pesimismului și pericolul falsei
speranțe (traducere Andreea Eșanu, Humanitas,
2022) este acela al planificării și care constă, în
opinia sa, și nu doar a sa,1 în credința că putem
înainta către scopurile noastre colective doar
dacă adoptăm un plan comun, pe care îl ducem la
îndeplinire sub conducerea unei autorităţi centra-
le, precum statul. Este eroarea de a crede că socie-
tăţile pot fi organizate precum armatele, cu un sis-
tem de comandă de sus în jos şi cu un sistem de
responsabilităţi de jos în sus, prin care se produce
coordonarea celor mulţi în jurul unui plan gândit
de cei puţini. O atitudine în care noi este exclus
prin impunerea lui eu, atotștiutorul și care planifi-
că și ordonează viața altora în afara voinței lor.
Cartea Drumul spre servitute al lui Friedrich A.
Hayek (traducere Eugen B. Marian, Humanitas,
1993) este ilustrativă asupra sofismului planifică-
rii, sub umbrela căruia România a supraviețuit în
tot lungul dictaturii comuniste. În prefața care
însoțește în deceniul șapte din secolul trecut reedi-
tarea Drumului spre servitute, prima ediție fiind
publicată în 1944, laureatul Nobel pentru științe
economice (1974) considera inițial socialismul ca
fiind definit prin naționalizarea mijloacelor de
producție şi planificarea centralizată a economiei
pe care aceasta o făcea posibilă şi necesară. În
acest sens, Suedia anilor şaptezeci este mult mai
puţin socialistă decît Marea Britanie sau Austria,
deşi Suedia este considerată o ţară mult mai
socialistă. Aceasta se datorează mai ales faptului
că socialismul a ajuns să însemne mai ales redis-
tribuirea pe scară largă a veniturilor prin interme-
diul impunerilor fiscale, precum și prin instituțiile

create de statul bunăstării.
Și în anii 40, în preajma și timpul celei de a

doua mari conflagrații, progresiștii vremii, ca și în
prezent, erau înaintemergători, iar politica socia-
listă a Germaniei, în fapt național-socialistă, era
socotită, ne spune Hayek în Introducerea la
Drumul spre servitute, de către persoane progre-
siste, un exemplu bun de urmat, tot așa cum de
curînd Suedia a fost modelul către care se îndreo-
tau privirile progresiștilor. 

Iar observația economistului asupra
consecințelor unor astfel de abordări progresiste
reverberează și în stricta noastră actualitate:
„Chiar și atunci când asemănarea multora dintre
trăsăturile oribile ale regimurilor interne din Rusia
comunistă şi Germania naţional-socialistă a ajuns
să fie larg recunoscută, acesta a continuat să fie un
adevăr pe care majoritatea oamenilor nu erau dis-
puşi să-l accepte. Urmarea este că mulţi oameni
care se consideră infinit superiori aberaţiilor nazis-
te şi urăsc sincer toate manifestările sale slujesc în
acelaşi timp idealuri a căror înfăptuire ar conduce
de-a dreptul către tirania detestată”.

Este evidentă cecitatea de care au dat dovadă
atunci progresiștii, nu mai puțin în prezent, pentru
care singura cale neîndoielnică este spre socialism,
cale pe care, cei care l-au trăit, nu puține decenii,
sunt foarte determinați a nu o mai urma, din moti-
ve bine cunoscute de noi toți. Era epoca în care
statul în întregimea lui era condus precum o mare
și unică uzină, unde toate directivele veneau de sus
în jos, în refuzul oricărui feed-back de la cei supuși
să împlinească ordinele. Liberalismul, încă din
prima jumătate a veacului trecut, era considerat de
autorul Constituției libertății drept un drum aban-
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donat, îndepărtându-ne tot mai mult de ideile pe
temeiul cărora s-a edificat civilizația europeană;
confirmându-se avertismentele părințelor filoso-
fiei liberale: „Am abandonat treptat acea libertate
economică fără de care libertatea personală şi cea
politică n-au existat niciodată în trecut. Cu toate că
fuseserăm preveniţi de către unii din marii gîndi-
tori politici ai secolului al XlX-lea, ca Tocqueville
şi Lord Acton, că socialismul înseamnă sclavie,
am continuat statornic mersul către socialism. Iar
acum, cînd am văzut cum sub ochii noştri prinde a
se întrupa o noua formă de sclavie, am uitat cu
desăvîrşire acest avertisment şi nu ne dă prin cap
cîtuşi de puţin că s-ar putea să existe o legătură
între cele două fenomene”. 

Se continuă ceea ce liderul nazist Hitler numea
revoluția național-socialistă drept o Contra-
revoluție, prin care se marca începerea distrugerii
civilizației pe care, odată cu Epoca Renașterii,
omul modern a început să o clădească, fiind, cu
prioritate, o civilizație individualistă, viziune nu
doar abandonată, ci abordată dintr-un unghi cu
totul inadecvat: „Individualismul are astăzi o
faimă proastă şi termenul a ajuns să fie asociat cu
egocentrismul și egoismul. Individualismul pe
căre îl opunem însă socialismului şi tuturor celor-
lalte forme de colectivism nu are neapărat legătură
cu egoismul” (Friedrich A. Hayek).

Individualismul liberal și colectivismul socia-
list sunt principii adverse. Și Hayek apreciază ca
limpezi principiile acelui individualism care, por-
nind de la elementele oferite de creştinism şi de
filozofia antichităţii clasice a prins pentru prima
dată contur pe deplin în timpul Renaşterii şi de-
atunci s-a dezvoltat şi s-a împlinit în ceea ce
numim civilizaţie europeană occidentală: respec-
tul pentru individ ca om, adică recunoaşterea
vederilor și gusturilor acestuia drept criterii
supreme în sfera sa personală, oricît de restrînsă
i-ar fi extensiunea, și credinţa că este de dorit ca
oamenii sa-şi cultive talentele și înclinaţiile indivi-
duale. „Slobozenia“ (freedom) şi „libertatea”
(liberty) sînt cuvinte atit de tocite de uz şi de abuz
încît trebuie să le ocoleşti cînd vrei să exprimi
idealurile pe care le-au evocat în decursul acestei
perioade. „Toleranţă” este, probabil, singurul

cuvînt care mai păstrează încă înţelesul deplin al
principiului care în toată această epocă era în
vogă şi care doar în vremea din urmă a intrat
iarăşi în declin, pentru a se stinge complet o dat[
cu ascensiunea statului totalitar.

Asistăm aproape neputincioși la abandonul
acestor idei prin care s-a edificat civilizația de care
încă beneficiem, deși, cum remarcă Hilaire Belloc
(The Servile State, 1913), citat de laureatul Nobel,
efectul doctrinei socialiste asupra societății capi-
taliste este acela de a produce un al treilea lucru,
diferit de ambii zămislitori, anume statul servil.
Este ceea ce astăzi numim statul asistențial, tot
mai prezent și abuziv în viața fiecăruia. „Am trăit,
ne spune Joseph Sobran (Evul întunecat, noua
moralitate, traducere Ninel Ganea, Contra
Mundum, 2020), una din cele mai mari revoluții
ale istoriei umane și abia dacă o știm: infiltrarea
Statului în fiecare aspect al vieții umane și al
societății. Unii oameni privesc acest lucru drept
bun și «progresist», alții îl văd ca tiranic. Dar ori-
cum ar fi, este un fapt, o transformare la fel de
importantă ca, de pildă, Revoluția Industrială.
Nimic nu este acum dincolo de puterea Statului”.

Politica și principiile liberale, centrate pe lipsa
de constrângeri în activitatea economică indivi-
dualistă a fiecăruia, au permis dezvoltarea bunăs-
tării generalizate, ca efect al libertăților individua-
le, însoțite de dezvoltarea fără precedent a științei
și a unor noi tehnologii. S-a născut, grație acestui
context, sentimentul că ne suntem stăpânii pro-
priului nostru destin, nu mai puțin convingerea în
posibilitățile neîngrădite de a ne face viața tot mai
bună. 

Alarmantă este iluzia, întru totul asumată, că
tot ceea ce s-a realizat în temeiul principiilor libe-
rale este o posesie sigură, dobândită pentru tot-
deauna. Cum liberalismul era perceput ca o frână
în satisfacerea noilor aspirații, calea aleasă a fost/
este remodelarea completă a societății. Nu se mai
pune problema de a completa sau de a extinde
mașinăria existentă, ci de a o desființa cu totul și
a o înlocui. (F.A.H.). În final s-a ajuns la totala
abandonare a tradiției individualiste a liberalismu-
lui, cea care, în fond, a creat civilizația în care
trăim. Încă!
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Socialismul, cea mai mare amenințare pentru
libertate, este promotorul colectivismului în contra
individualismului. Și cum remarcă și Hayek, fon-
datorii socialismului, operă a gânditorilor francezi,
considerau libertatea de gândire drept rădăcina
răului din societatea secolului al XIX-lea, iar cel
dintîi dintre adepții moderni ai planificării, Saint-
Simon, chiar a prezis că vor fi „tratați ca niște
vite” cei care nu vor da ascultare comitetelor de
planificare propuse de el.

O viziune la fel de agreată și în prezent de
progresiștii de pe toate meridianele, care, între
altele, visează să reducă populația la 2-3 sute de
milioane, ne stabilesc cât curent să folosim, ce ter-
mperatură să avem în locuințe, cum să ne spălăm,
etc. etc. Suntem tratați cum visa Saint-Simon, și
iată că visul i s-a împlinit, ca niște vite. 

Tocqueville, la care apelează și economistul
austriac, a văzut clar că democrația, ca instituție
întemeiat individualistă, se află într-un conflict
ireconciliabil cu socialismul. 

Concluzia gânditorilor interbelici, corectă și
vizibil de actuală, este că marxismul a dus la fas-
cism și național-socialism, iar neo-marxiștii con-
temporani, sub haină progresistă, sunt între cei mai
aprigi susținători ai unei organizări sociale bazate
pe constrângeri: „Deși ei își făgăduiesc o viață
mai îmbelșugată, în practică, remarcă Walter
Lippmann, trebuie să renunțe la ea; pe măsură ce
se recurge tot mai mult la dirijarea organizată,
varietatea țelurilor trebuie să cedeze locul
uniformității. Aceasta este pedeapsa hărăzită de
destin cînd planifici și te conduci după principii
autoritare” (apud F.A.H.).

Pentru Hayek, dar și pentru noi, cei trecuți prin
comunismul victorios la orașe și sate, implicit prin
societatea multilateral dezvoltată, socialismul
înseamnă desființarea inițiativei particulare, a
proprietății private a mijloacelor de producție și
crearea unui sistem de „economie planificată” în
care antreprenorul care muncește pentru a avea
un anumit profit este înlocuit printr-un organism
planificator central. 

Socialismul este echivalat de gânditorul aus-
triac drept colectivism, sub acest termen fiind reu-
nite toate tipurile de economie planificată.

Conducerea și organizarea centralizată, conform
planificării stabilite de diriguitori de sus în jos este
esența economiei socialiste, prin care inițiativa
particulară este înăbușită, nu mai puțin libertatea
de gândire și acțiune. 

Iar mecanismul de reglare într-o economie a
concurenței este și rămîne libertatea tranzacțiilor
de piață, unde prețurile de cumpărare și vînzare se
autoreglează în funcție de cerere și ofertă. De
reținut, concurența fiind între producători și nu
între consumatori, ca în socialism. Să ne amintim
de cozile infernale de la magazinele golite practic
de produsele de minimă subzistență, și în care
concurența era între consumatori.

Economia planificată, propusă și impusă într-o
semnificativă parte a planetei a fost combătută de
savanții școlii austriece, precum Mises și Hayek.
Răspunsul școlii austriece, sintetizat de Roger
Scruton, se axează pe trei idei principale: „În pri-
mul rînd, activitatea economică a oricărei persoa-
ne depinde de cunoaşterea dorinţelor, a nevoilor şi
a resurselor celorlalte persoane. În al doilea rând,
această cunoaştere este dispersată în societate, ea
neaflându-se în posesia unui singur individ. În al
treilea rând, mecanismul preţului ce rezultă din
liberul schimb de bunuri şi servicii face accesibilă
această cunoaştere – nu ca un conţinut teoretic, ci
ca o invitaţie la acţiune. Într-o economie liberă,
preţurile oferă soluţia la nenumărate ecuaţii simul-
tane care proiectează cererea individuală pe oferta
disponibilă. Pe de altă parte, dacă prețurile sunt
fixate de o autoritate centrală, atunci ele nu mai
oferă nici o referinţă, nici pentru raritatea unei
resurse, nici pentru dimensiunile cererii pentru ea.
O informaţie economică crucială, existentă într-o
economie liberă ca un bun comun, este astfel dis-
trusă. De aceea, atunci când preţurile sunt fixate
din afară, economia fie clachează – cozile, bloca-
jele şi lipsurile înlocuind ordinea spontană a distri-
buţiei –, fie este înlocuită de o economie subterană
în care bunurile sunt schimbate la preţul lor real –
adică la preţul pe care oamenii sunt dispuşi să îl
plătească pentru ele. Acest rezultat a fost confir-
mat cu prisosinţă de experienţa economiilor socia-
liste, cu toate că argumentul în favoarea lui nu este
empiric, ci a priori. El are la bază vederi filozofice
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generale despre informaţia produsă şi dispersată la
ni- vel social. Este de fapt o apărare rezonabilă a
autenticei persoane întâi plural împotriva aşa
numitei «raţionalităţi» a «eului» colectiv”.

E maniera de gîndire a lui Burke din Reflecții
asupra Revoluției din Franța, la care am făcut apel
în primele două părți ale acestui articol și pentru
care prioritară este și rămîne tradiția în fața rațiunii
revoluționarilor... 

Apelul la planificare este o mișcare în contra
concurenței spre paguba tuturor. Tendința spre pla-
nificare este marcată prin organizarea corporatistă
a industriei și nu numai, astfel, remarcă și Hayek:
„Concurența este mai mult sau mai puțin suprima-
tă, dar planificarea este lăsată pe seama monopo-
lurilor independente constituite pe baza diferitelor
industrii. Acesta este inevitabil primul rezultat al
unei situații în care ceea ce-i unește pe oameni este
ostiliatea arătată concurenței, dar nu mai există
acord aproape în nici o altă chestiune”.

Există și iluzia unei căi de mijloc între planifi-
care și libera concurență; concurența poate, într-o
anumită măsură, fi reglementată prin impunerea
unor reguli specifice, dar este exclus a se îmbina
cu planificarea, doar dacă aceasta se face în favoa-
rea concurenței.

Cu toate că școala austriacă a evidențiat nece-
sitatea mecanismelor economice concurențiale,
prin care și politicul și economicul se manifestă în
deplină libertate, sofismul planificării a devenit o
regulă. „Lumea în care trăim, constată și Roger
Scruton, este tot mai mult supusă planurilor
birocraților și idealiştilor, care cred că ne pot oferi
atât scopuri colective, cât şi mijloace pentru atin-
gerea lor. O doză de pesimism este necesară toc-
mai pentru a evalua aceste planuri, pentru a subli-
nia că nici un plan nu rezistă prea mult dacă oame-
nii sunt liberi să îl încalce şi că orice plan va fi
zădărnicit dacă executarea lui depinde de o
informație pe care chiar el o distruge”. 

Și, cum este de așteptat, mai totdeauna rezulta-
tul nu este cel scontat de planificator, iar vinovatul
de serviciu, prin care acesta se disculpă, este o
cabală a dușmanilor, a celor care, în pofida bunelor
noastre intenții și măsuri, ne pun piedici prin
mecanismele lor conspirative.

În actualitate, marele planificator este Uniunea

Europeană. O realitate pe care, cum era de
așteptat, o pune în discuție și Roger Scruton:
„Poate cea mai puternică exemplificare a sofismu-
lui planificării în lumea de azi şi poate cea mai
semnificativă mostră de nebunie instituționalizată
la care asistă lumea liberă în prezent este Uniunea
Europeană. Se cuvine să cercetăm acest experi-
ment al speranţei care reprezintă o ilustrare vie a
felului în care, prin însăşi natura lor, planurile o
iau razna distrugând tocmai informația de care au
nevoie pentru a se realiza. În anii 1950 părea rezo-
nabil, chiar imperativ, ca națiunile Europei să fie
puse laolaltă pentru a preveni războaiele de felul
celor care aproape distruseseră, în două rânduri,
întregul continent. Noua Europă a fost concepută
ca un plan multilateral – care urma să elimine sur-
sele conflictului european şi să aşeze în inima
ordinii continentale cooperarea în locul rivalităţii.
Arhitecţii proiectului european au crezut că mij-
loacele cele mai eficiente pentru a crea unitatea la
care aspirau constau în standardizarea impusă
printr-o autoritate centrală care avea ca scop, pe
termen lung, unificarea. Acest scop este invocat în
toate documentele procedurale drept unul către
care avansăm inexorabil: o «uniune tot mai strân-
să» prin apel la care orice lege şi orice reglemen-
tare este justificată ca parte necesară a planului.
Drept urmare, naţiunile Europei, sunt prinse acum
în capcana unei reţele tot mai extinse de reglemen-
tări care, prin impunerea unor politici fiscale şi
sociale vătămătoare, erodează avantajul economic
pe care Europa l-ar avea în virtutea infrastructurii
și a capitalului ei social”. 

Și narațiunea planificării la nivelul U.E. conti-
nuă la fel de dramatic și cu efecte tot mai deza-
struoasă, politic și economic, deciziile căpătînd
caracter dictatorial, impuse de o cohortă de
birocrați de la Bruxelles, fără nici o legătură cu ce
se întîmplă în realitate pe teren și fără a cunoaște
nevoile și prioritățile locului. 

Pentru contracararea efectelor catastrofice ale
dictatului planificării, tratatul de la Maastricht pre-
vede apelul la subsidiaritate. Subsidiaritatea impu-
ne ca deciziile să fie luate întotdeauna la nivelul
cel mai de jos, la nivel parohial, de către grupuri și
comunități care își asumă răspunderea pentru ceea
ce decid. Ne amintim, înaintea colapsării URSS în
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spațiul sovietic erau la mare cinste glasnost și
perestroika. Și știm și care a fost finalul, grație
acestor vocabule. Subsidiaritatea poate fi o astfel
de vocabulă.

Subsidiaritatea blochează acțiunile puterilor
centralizatoare, care pot interveni doar cînd sunt
solicitate. „Este modul prin care economia de piaţă
poate fi reconciliată cu loialităţile locale şi cu spi-
ritul public pe care, altfel, ar putea să le erodeze.
Este, pe scurt, numele unei economii care îl pune
pe «noi» înaintea lui «eu» şi recunoaşte că ordinea
socială şi cea economică rezultă din negocieri taci-
te, ca produse secundare, şi nu ca scopuri” (R.S.). 

Nu astfel se procedează în U.E., în forma ei
actuală, termenul „subsidiaritate”, constată cel
care a scris „Cultura modernă pe înțelesul oame-
nilor inteligenți”, nu denotă mijloacele prin care
puterile sunt transferate de jos în sus, ci mijloace-
le prin care puterile sunt alocate de sus în jos.
Uniunea Europeană şi instituţiile ei decid unde
încep şi unde se termină puterile subsidiare, iar,
prin faptul că pretinde să acorde puteri prin chiar
cuvântul care le anulează, termenul „subsidiarita-
te” învăluie întreaga idee a guvernării descentra-
lizate în mister. Pentru eurocraţi, guvernele naţio-
nale sunt autonome doar la nivel „subsidiar”, în
condiţiile în care instituţiile europene sunt singu-
rele împuternicite să decidă care este acesta. Iată
aici sofismul planificării: toate deciziile sunt legi-
time, cu excepția celor care contravin planului. Şi
numai gardienii planului ştiu care sunt acestea.

Asistăm la reinstaurarea centralismului demo-
cratic al bolșevicilor. Și Roger Scruton critică apă-
sat această expresie goală care este U.E., și care
nu se traduce în nimic altceva decât în mai multe
legi, în mai multe reguli, în mai mult guvern, în
mai multă putere a centrului. Rezultatul este o
pierdere masivă de informaţie – despre dorinţele,
nevoile şi loialităţile oamenilor – de care depinde
aplicarea planului. Planul îşi distruge propriul
bazin de cunoaştere.

Civilizația Europei merită a fi lăudată pentru
apariția și menținerea statului de drept în care
legea este mai presus de legiuitor și în care toți răs-
pund în fața ei. Este domnia legii, nu a oamenilor.
Realitate care își are izvorul în suveranitatea

națională, în existența națiunilor independente.
Pledoaria lui Roger Scruton în favoarea acestei
unități dintre cele două este necesară: „Tocmai din
acest motiv, în Europa, legea a fost legată de suve-
ranitatea naţională. Pentru noi, legea este legea
pământului. Şi, deşi multe dintre sistemele noastre
legale derivă într-o mare măsură din ceea ce a fost,
la început, jurisprudenţa dreptului roman, ele au
evoluat diferit în locuri diferite, fiecare încorpo-
rînd tradiția istoriei naționale. Se cuvine să ne
amintim că legile care supravieţuiesc în orice stat
nu sunt cele făcute pe timp de război sau în alte
situaţii de criză, ci cele instituite pe timp de pace.
Sistemele legale din Europa conţin în ele însele –
în special în ceea ce priveşte asocierea civilă – tra-
diţia păcii şi formula restabilirii păcii după înche-
ierea conflictelor. Amestecul în funcţionarea lor
sau anularea prevederilor lor prin edicte care nu
corespund sedimentelor adânci de argumentare pe
care acestea le conţin înseamnă primejduirea celei
mai importante surse de stabilitate a comunităţilor
europene”.

Din nefericire, atitudinea față de suveranitatea
locală și legea locului, una de totală desconsidera-
re cultivată de proiectul european centrat pe sofis-
mul planificării, este și rămîne extrem de păguboa-
să și abuzivă.

Puterile legiuitoare oferite Consiliului de
Miniștri al U.E., grație Tratatului de la Roma, au
provocat o serie nesfîrșită de edicte impuse și apli-
cate în statele membre pur mecanic, în totală lipsă
de respect pentru nevoile și specificitățile fiecărui
stat.

Problema este adânc sădită în structura Uniunii
Europene”. „Legile care trec ca rezultat al regle-
mentărilor UE nu sunt doar adoptate de forurile
legislative ale statelor membre. Ele sunt în mod
efectiv subsumate tratatelor şi, prin urmare, devin
ireversibile. Cea mai elementară regulă a întocmi-
rii legilor – şi anume că erorile se pot corecta – lip-
seşte din procesul legislativ european. Pe de altă
parte, Curtea Europeană de Justiţie, care se presu-
pune că este suverană peste toate conflictele create
de legislaţia europeană, are datoria explicită de a
promova proiectul «uniunii cât mai strânse», aşa
că foloseşte acest proiect ca principiu director în
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toate cazurile în care ar fi nevoie de independenţă
judiciară şi de inovaţie. Şi chiar i se impune acest
lucru prin doctrina UE care solicită o «cooperare
sinceră» între instituţiile Uniunii.

Calitatea ireversibilă a legislaţiei UE este pre-
supusă deja în sintagma folosită pentru a o descrie
– acquis communautaire. Această formulă denotă
întregul corp de legi, politici şi practici care au
evoluat la un moment dat în cadrul UE; în mod
special, însă, ea se referă la acele legi şi proceduri
în raport cu care aparatul central a dobândit o pute-
re pe care, înainte, o aveau statele membre, şi nu
Uniunea” (R. S.).

La nivelul anului 2010, legile scrise, reglemen-
tările, inclusiv procedurile acquis-ului, adunau
peste 170.000 de pagini. Cine crede că poate stă-
pîni și aplica o atît de stufoasă legiuire frizează
nebunia. Context în care Roger Scruton face o
paralelă cu ororile provocate de Revoluția Rusă și
pe care nu mai doresc să le enumăr, fiind între cei
care, ca Țară, le-am suportat la rîndu-ne, toate
posibile prin abolirea instituțiilor care puteau
reglementa și condamna abuzurile partidului
bolșevic. Lenin a avut grijă să distrugă mijloacele
prin care greșelile puteau fi remediate. Partidul
comunist nu dă nimănui socoteală. Toate erau
decise de sus, nu exista, în toată această mașinărie
dictatorială, necesarul feed-back. 

Maniera de abordare a U.E. este întristător de
asemănătoare cu ce am prezentat mai sus, cu
deosebirea că scopurile sunt mai nobile și căile de
realizare în limitele umanului, cu dezamăgitoarea
și periculoasa asemănare a imposibilității contra-
carării erorilor; este blocată orice cale de corectare
a greșelilor și totodată posibilitatea de a fi trași la
răspundere cei vinovați de consecințele deciziilor
impuse la nivel european. 

Argumentația filosofului englez, în fața siste-
mului european de impunere legislativă cu totul
inadecvat democrației, sub imperiul unei planifi-
cări în refuzul corecturilor ce se impun la fața
locului, pare și este în favoarea a ceea ce s-a și
întîmplat în mai puțin de un deceniu de la publica-
rea cărții, Brexit-ul, care a permis Marii Britanii să
se elibereze de dictatura birocrației bruxelleze:
„Aceste legi care leagă statele europene de mâini

şi fac ca Europa, în întregul său, să fie mai puţin
competitivă în economia mondială, aduc o reputa-
ţie proastă întregului sistem legislativ. În curând,
obiceiul nesupunerii va deveni atât de răspândit,
încât popoarele Europei se vor considera pe atât de
puţin constrânse de Comisia Europeană pe cât de
răspunzătoare se simte Comisia pentru ele. Iar,
când acest lucru se va întâmpla, Uniunea îşi va
găsi sfârşitul; numai că este posibil ca acesta să
vină prea târziu şi după un colaps continental pe
care mulţi comentatori îl anticipează deja. Cu
siguranţă ar fi mult mai bine să îi ascultăm acum
pe pesimişti şi să ne oprim din planificarea acestei
«uniuni tot mai strânse»”. 

Roger Scruton, și redau doar pentru amuza-
ment, e drept unul extrem de amar, ține să comen-
teze la ce nivel au „urcat” prevederile U.E., vorba
anticului pictor Apelles: Sutor, ne ultra crepidam –
cizma nu mai sus de sanda: „Nici o decizie autori-
zată de plan nu poate fi întoarsă. Aşa se face că ne-
am căpătuit cu directiva UE 89/696 privitoare la
echipamentele de protecţie personală, care preve-
de ca cizmele Wellington să fie vândute cu un
manual de instrucţiuni în zece limbi, ce numără 24
de pagini şi oferă sfaturi privind evaluarea riscuri-
lor, condiţiile de depozitare, durata de viaţă, spăla-
rea cu detergenţi slabi, rezistenţa la electricitate, la
vreme rece şi la ulei (dar nu şi la apă). Utilizatorii
sunt sfătuiţi să probeze ambele cizme înainte de a
le folosi. Este înregistrat până şi şocul absorbit de
tocuri. Producătorii sunt obligaţi ca de două ori pe
lună să îşi testeze cizmele în laboratoare autorizate
de UE pentru a se asigura că ele respectă standar-
dele. Şi aşa mai departe”. 

Este o mostră, poate mai bine spus un monstru
al efectelor unei legislații făurite de o armată de
birocrați cu totul detașați de realitate, care nu sunt
responsabili în fața nici unui for și nici nu au fost,
tristul adevăr, de nimeni, niciodată, mandatați,
cum și precizează autorul Foloaselor pesimismu-
lui… 

Sunt ceea ce am putea numi un stat în stat, dar
unul care ia decizii după bunul s[u plac, fie el și
unul plin de bunăvoință și bune intenții, dar fără a
fi, sub nici o formă, responsabil de eventualele
erori, prea adesea confirmate în viața reală. 
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Un exemplu, la care apelează filosoful, este
abolirea sistemului britanic de măsuri și greutăți
de către Bruxelles, în totală nepăsare de tradițiile
și obiceiurile naționale fundamentale pentru brita-
nici, practicate de secole în domeniu. Nici protes-
tele, nici alte forme de atenționare n-au clintit nici
un fir din sprînceana birocraților care au impus
această măsură. Avem un exemplu edificator al
intruziunii birocrației U.E. în viața și legislația
națională și care nu poate fi nicicum contracarată,
domnii respectivi fiind scutiți de orice responsabi-
litate. Cum și subliniază F.A. Hayek în Drumul
către servitute: „Libertatea economică, temeiul
oricărei alte libertăți, nu poate consta în eliberarea
de grijile economice, pe care ne-o promit
socialiștii și care poate fi obținută scutindu-l pe
individ simultan de nevoia și de prerogativa
opțiunii; ea trebuie să reprezinte libertatea
activității noastre economice, care, dimpreună cu
dreptul la a avea o opțiune, implică totodată riscul
și responsabilitatea presupuse de acel drept”.

Și se impune citarea unor observații ale econo-
mistului austriac, de reținut, cartea a apărut în
1944, iar cele prezentate de Hayek se confirmă cu
asupra de măsură în spațiul U.E.: „A-ți închipui că
viața economică a unei vaste arii geografice,
cuprinzînd multe popoare diferite, poate fi condu-
să sau planificată printr-o procedură democratică
trădează o lipsă de cunoaştere a problemelor pe
care le-ar ridica o astfel de planificare.
Planificarea la scară internaţională, chiar mai mult
decît cea la scară naţională, nu poate reprezenta
altceva decît supremaţia forţei brute, un mic grup
care le impune tuturor celorlalţi acel tip de nivel de
trai şi nivel de ocupare a forţei de muncă pe care
planificatorii îl socotesc potrivit pentru restul
naţiunii. A prelua conducerea vieţii economice a
unor oameni cu valori şi idealuri extrem de diver-
gente înseamnă a-ţi asuma răspunderi care te anga-
jează să foloseşti forţa; înseamnă să ocupi o pozi-
ţie în care cele mai bune intenţii nu te pot împiedi-
ca să fii nevoit a acţiona într-un mod care unora
dintre cei afectaţi trebuie să le apară ca nespus de
imoral”. 

Și tot aici, într-o notă de subsol, ține să amen-
deze un vis care anima încă de la începutul secolu-
lui trecut globalizarea economică: „Dacă cineva

nu ar vedea dificultățile sau ar îndrăgi credinţa că
ele pot fi depăşite cu puţină bunăvoinţă, îi va fi de
ajutor o încercare de a cerceta implicaţiile condu-
cerii centralizate a activităţii economice la scară
mondială. Ne putem oare îndoi de faptul că aceas-
ta ar însemna un efort, mai mult sau mai puţin con-
ştient, de a garanta dominaţia omului alb și ar fi pe
bună dreptate privită ca atare de toate celelalte
rase? Pînă cînd nu dau peste o persoană întreagă la
minte care să creadă în mod serios că rasa euro-
peană se va supune în mod voluntar, acceptînd ca
nivelul ei de trai şi rata creşterii economice să fie
hotărîte de un Parlament Mondial, nu pot privi un
asemenea plan decît ca pe un lucru absurd.

Dar, din nefericire aceasta nu împiedică să se
pledeze în mod serios pentru acele măsuri speciale
care ar putea fi justificate numai dacă principiul
conducerii mondiale ar fi un ideal realizabil”. 

Este evident, avertismentul lui Hayek nu a fost
sub nici un aspect luat în considerație, iar globali-
zarea înfierbîntă tot mai multe minți, care pe toate
căile și prin toate mijloacele se străduie să o pună
în operă. 

Este uimitoare și extrem de actuală observația
economistului austriac în privința globalizării,
unde, ca în actualitate, cînd se cere o solidarizare a
tuturor membrilor U.E., în ce privește consumul
energetic, în care România este la nivelul minim al
consumului, dar, doar din trîmbițata solidaritate, se
cere să reducem comparativ cu cei din țările dez-
voltate ale U.E., ei reducînd cu același procent din
foarte mult, iar noi din foarte puțin.

Și suntem tot mai aproape de un astfel de
moment, ca efect al gîndirii socialiste întemeiată
pe planificare și impusă de forurile birocratice ale
U.E.

Remarcabilă este cercetarea, de către autorul
Constituției libertății, a discuțiilor confuze atunci,
dar și în prezent, despre planificarea în vederea
egalizării nivelurilor de trai; este tocmai ce ni se
întîmplă cu PNRR – Planul Național de Redresare
și Reziliență al României. Și Hayek face trimitere
la programul de planificare în realizarea egalizării
nivelurilor de trai, proiectat de contemporanii săi
asupra Bazinului Danubian și Europa de Sud-Est.
După cum se observă, de pe atunci eram și am
rămas în atenția planificatorilor.
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Merită a cita cuprinzător, constatările econo-
mistului fiind de stringentă actualitate: „Aria pen-
tru care în prezent adepţii noştri ai planificării ţin
îndeosebi să traseze asemenea programe este
Bazinul Danubian şi Europa de Sud-Est. Este
neîndoielnic, pe de o parte, că nevoia de ameliora-
re a condiţiilor economice în această regiune este
presantă, din considerente umanitare şi economi-
ce, precum şi în interesul păcii viitoare a Europei,
şi că, pe de altă parte, aceasta se poate realiza
numai într-un cadru politic diferit de cel din trecut.
Dar acest obiectiv nu coincide cu dorinţa de a
vedea cum viaţa economică din această regiune
este condusă în conformitate cu un plan prototip
unic de promovare a dezvoltării diferitelor indus-
trii după un program aşternut pe hîrtie anticipat,
într-un mod care face ca succesul iniţiativei locale
să depindă de aprobarea dată de către autoritatea
centrală şi de introducerea în planul acesteia. Nu
se poate, de pildă, crea un fel de Tennessee Valley
Authority pentru Bazinul Danubian fără a determi-
na prin aceasta anticipat, pentru mulţi ani, rata
relativă a creşterii economice pentru multe rase
care locuiesc în această arie geografică sau fără a
subordona acestei sarcini toate dorinţele şi aspira-
ţiile lor particulare”.

Și, în continuare, anticipează cu surprinzătoare
exactitate asupra unor astfel de proiecte:
„Planificarea de acest gen trebuie, neapărat, să
înceapă prin a fixa o ordine de priorităţi ale diferi-
telor cerinţe. A planifica o egalizare deliberată a
nivelurilor de trai presupune ierarhizarea diferite-
lor cerinţe conform meritelor lor, acordarea întîie-
tăţii unora în dauna altora, care trebuie să-şi aştep-
te rîndul – deşi cei ale căror interese sînt astfel
amînate pot fi convinşi nu numai de dreptatea
poziţiei lor, ci şi de capacitatea lor de a-şi atinge
obiectivul mai curînd, numai să li se dea libertate
de a acţiona după propriile lor idei. Nu există nici
un temei care să ne permită să decidem dacă
nevoile ţăranilor români săraci sînt mai mult sau
mai puţin presante decît cele ale săracilor albanezi
ori dacă nevoile păstorilor munteni slovaci sînt
mai mari decît cele ale confraţilor lor sloveni.
Dacă ridicarea nivelului lor de trai urmează să fie
efectuată însă conform unui plan unitar, cineva tre-

buie în mod deliberat să pună în balanţă calităţile
concrete ale tuturor acestor cerinţe şi să decidă
între ele. Şi, o dată ce un asemenea plan este pus
în execuţie, toate resursele ariei planificate tre-
buind să servească acest plan – nu poate exista
exceptare pentru cei care simt că s-ar descurca mai
bine pe cont propriu. O dată ce revendicărilor lor
li s-a dat un rang mai mic, ei vor trebui să mun-
cească pentru satisfacerea prealabilă a nevoilor
celor cărora li s-a acordat întîietate. Într-o aseme-
nea stare de lucruri, fiecare va avea impresia, pe
drept, că e într-o situaţie mai proastă decît ar fi
putut fi dacă ar fi fost adoptat vreun alt plan, pen-
tru că decizia şi forţa puterilor dominante l-au con-
damnat la un loc mai puţin favorabil decît cel care
socoteşte că îl merită. A încerca asemenea lucru
într-o regiune populată de naţiuni mici, fiecare
dintre ele crezînd cu egală fervoare în superiorita-
tea ei asupra celorlalte, înseamnă a-ţi asuma o sar-
cină care poate fi dusă pînă la capăt numai prin
folosirea forţei. Acest lucru s-ar traduce, în practi-
că, prin aceea că decizii britanice şi puterea brita-
nică vor avea de stabilit fie dacă nivelurile de trai
ale ţăranului macedonean sau bulgar trebuie ridi-
cate mai accelerat, fie dacă minerul ceh sau ungur
trebuie să se apropie mai rapid de nivelurile occi-
dentale. Nu este nevoie de o mare cunoaştere a firii
omeneşti, şi, desigur, doar de o limitată cunoaştere
a oamenilor din Europa centrală, ca să pricepi că,
oricare ar fi decizia impusă, vor fi mulţi, probabil
majoritatea, cei cărora acea ordine particulară
aleasă le va apărea ca o supremă nedreptate, iar ura
lor comună se va întoarce curînd împotriva puterii
care, chiar fiind dezinteresată, în fapt le hotărăşte
soarta”.

Observațiile din acest cuprinzător citat sunt
extrem de edificatoare, mai ales pentru noi, cei de
astăzi. 

Atent la necesitățile ce se impun în vederea
ridicării nivelului de trai, Hayek face și cîteva
recomandări: „Bineînțeles, să ajutăm pe cît putem
popoarele mai sărace în efortul lor de a-şi recon-
strui viaţa şi de a-şi ridica nivelul de trai. Un for
internaţional poate fi foarte drept şi poate să con-
tribuie enorm la prosperitatea economică, dacă se
mulţumeşte să păstreze ordinea şi creează condiţii
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în care oamenii se pot dezvolta de-sine-stătător;
dar este imposibil să fii drept dacă forul central
drămuieşte materiile prime şi repartizează pieţe,
dacă fiecare efort spontan trebuie să fie «aprobat»
şi nimic nu poate fi făcut fără sancţiunea autorităţii
centrale”.

Hayek, în înțelepciunea sa de bun cunoscător al
vieții economice, explică inclusiv cauza derapaje-
lor planificatorilor, indiferent de nivelul lor de
decizie: „Convingerea că aceasta este o soluție
practică se bizuie pe concepţia eronată că planifi-
carea economică este doar o sarcină tehnică, ce
poate fi soluţionată de o manieră strict obiectivă,
de către experţi, şi că lucrurile realmente ar fi lăsa-
te tot în mîinile autorităţilor politice. Orice for
economic internaţional, care nu este supus unei
puteri politice superioare, chiar dacă este strict
limitat la un anumit domeniu, ar putea uşor să
exercite cea mai tiranică şi mai iresponsabilă pute-
re imaginabilă”.

Nu pierde din vedere nici puterea globalizatoa-
re a corporațiilor, a monopolurilor, care pe cît sunt
de preocupate de profit cu orice preț, cu atît sunt
datoare a da socoteală statelor pe teritoriul și cu
resursele cărora se îmbogățesc. 

Observații asemănătoare aflăm la contempora-
nul nostru Roger Scruton, cînd vorbește despre
măsurile de sănătate și siguranță impuse la nivel
european, care au distrus piețele locale, au invadat
mediul cu ambalaje de plastic nedegradabile şi i-
au împiedicat pe micii fermieri din România să îşi
vândă produsele la poarta casei, întrucât regle-
mentările UE insistă ca produsele agricole să fie
ambalate. (Această ultimă reglementare, dacă este
aplicată la literă, va conduce la dispariţia agricul-
turii tradiţionale româneşti şi la capitularea regiu-
nilor rurale, încă frumoase, în faţa agrobusiness-
ului – un rezultat trist pentru ţăranii care au repre-
zentat nu doar coloana vertebrală a ţării lor în
anii lui Ceauşescu, dar şi ţinta acestuia în aplica-
rea nebunească şi răzbunătoare a sofismului pla-
nificării.)

Un adevăr care politicienii noștri nu s-au arătat
preocupați a-l remedia și continuă să se supună
orbește directivelor de la Bruxelles, ca în vremea
cînd ascultam de Moscova sau Istanbul. Iar ploaia

de reglementări la care face trimitere Scruton a
avut un efect dezastruos asupra economiilor
naționale de la impunerea procentului de praf în
atmosferă, care, ca efect, între altele, a dus la blo-
carea a numeroase proiecte de construcții, șosele,
proiecte imobiliare etc. în centrul Amsterdamului,
de exemplu, dar și în alte zone, pe motiv că
speranța de viață este în pericol să scadă cu cîteva
zile sau luni: „Nu a fost deloc luat în considerare
faptul că un pericol şi mai mare pentru viaţa oame-
nilor ar fi neputinţa de-a le oferi locuinţe celor care
au nevoie de adăpost sau o industrie care să îi
angajeze: aceste lucruri ţin de alte departamente,
iar esenţa reglementării birocratice este să proce-
deze de la problemă la problemă, fără să vrea sau
să poată ţine seama de întreg.

Cel de-al doilea caz se referă la o directivă
europeană emisă ca răspuns la riscul nesemnifica-
tiv ca în lanţul alimentar al oamenilor să intre ani-
male bolnave. Directiva insistă ca sacrificarea ani-
malelor să aibă loc în prezenţa unui veterinar care
trebuie să consulte fiecare animal ajuns la abator”. 

Al doilea caz a fost și mai devastator, prin
închiderea micilor abatoare de la țară, a crescăto-
riilor ecologice de animale în gospodăria proprie
etc. Au fost înlocuite cu mari ferme organizate
industrial, cu cluburi ecvestre, în care jocul de
golf, venerat de președintele nostru, își afla bine
meritatul cadru etc.

Concluzia filosofului englez la dezastrele pro-
vocate de directivele care au dus la diminuările în
producția locală de alimente, majoritatea ecologi-
ce, sunt de netăgăduit: „Atunci cînd birocrații legi-
ferează pentru alţii şi nu au de suportat nici un cost
dacă lucrurile merg prost, în mod inevitabil nu se
vor uita decât la probleme specifice, făcând apel la
un principiu absolut şi unic pentru a le rezolva.

În faţa unor reglementări absurde şi intruzive,
este natural şi de înţeles ca răspunsul să fie o nevo-
ie tot mai mare de «responsabilitate» din partea
celor care le produc şi a celor care alimentează
această călătorie tot mai accelerată către nicăieri la
care se referă documentele oficiale. Dacă am putea
asigura responsabilizarea procesului european,
atunci multe dintre plângerile justificate ale
popoarelor europene şi-ar găsi răspunsul. Dar ce

99CONVORBIRI  LITERARE



este responsabilitatea şi când apare ea? Un func-
ţionar este responsabil pentru acţiunile sale oficia-
le doar dacă cei pe care îi deserveşte pot acţiona
împotriva abuzurilor sale. Tocmai acest lucru lip-
seşte din instituţiile europene, care au fost create
cu repeziciune autocratică şi fără să se dea atenţie
condiţiilor care ar conduce la acceptarea lor largă.
Un exemplu grăitor este chiar Comisia Europeană.
Nici un contabil nu a putut să aprobe conturi fără
rezerve pentru Comisie în ultimii doisprezece ani;
dovezile corupţiei masive şi ale neglijenţei sunt
copleşitoare; iar nemulţumirea populară faţă de
acest fapt este mereu evocată în presă. Şi totuşi, nu
există nici o consecinţă în afară de blamarea con-
tabilului sau de anchetarea ori concedierea acelor
«cârtiţe» care au îndrăznit să raporteze despre
Comisie dincolo de zidurile fortificate ale aceste-
ia”. 

Se ridică întrebarea clamată de latini: Qui cus-
todiet ipsos custodes? (Cine îi va păzi pe paz-
nici?). Cine va avea asupra lor control? Se pare că
nimeni. Soluția rămîne cea care s-a născut prin
edificarea statului național, care a făcut posibil
controlul de jos în sus – element esențial într-o
democrație: „În Europa, el a fost obţinut abia la
capătul unui proces îndelungat şi dureros de for-
mare a statelor naţionale. Statul naţional le-a oferit
membrilor săi o cauză comună şi un mod de a-şi
reprezenta convieţuirea, ceea ce a făcut ca proiec-
tul alegerii şi respingerii reprezentaţilor să fie inte-
ligibil pentru cetăţenii de rând. Datorită loialităţii
faţă de naţiune, cetăţenii au reuşit să pună religia,
familia şi relaţiile interpersonale în spatele politi-
cii, aliindu-se cu necunoscuţi pentru a-şi alege
guvernul. Au reuşit să-şi formeze straniul obicei –
necunoscut în cea mai mare parte a lumii – de a
considera îndreptăţiţi să facă parte din guvernul
lor nişte oameni pe care îi displac cu tărie şi pentru
care nu ar vota niciodată. Legaţi unii de alţii prin
firele spiritului naţional şi încrezându-se în proce-
sul politic care le-a conferit cetăţenilor controlul
ultim, membrii statelor naţionale au reuşit să cree-
ze instituţii care să îi facă pe liderii şi pe reprezen-
taţii lor responsabili pentru fiecare lucru care afec-
tează interesul comun. Statul naţional este expre-
sia neplanificată şi efectul neintenţionat al unui
proces consensual. Şi tocmai din acest motiv el

este o ofensă la adresa celor care trăiesc după un
plan prestabilit” (R. S.). 

Cum am menționat în lungul acestor pagini, cu
apel la Burke, Oakeshott, Kant, Hayek și încă
mulți alții, legea își are consistența și îndreptățirea
prin cumulul de informații dispersate în trecutul
unei societăți, al cărei imperativ se consolidează
pe cunoașterea transmisă prin datini, instituții și
tipare de gîndire care s-au rafinat de-a lungul
generațiilor prin încercările și eșecurile multor
oameni care au pierit pe drum; realitate consem-
nată și de Roger Scruton. Concluzia la sofismul
planificării este una dezastruoasă prin accentul pus
pe prioritatea lui eu în defavoarea lui noi:
„Succesul sofismului planificării – care permite
apariția acestor vaste motoare de putere și
influență ce demarează haotic spre viitor – este
ceea ce a condus la erodarea consensului care
așază autenticul pronume «noi» în centrul politi-
cii”. 

Hegel, vorbind despre mersul istoriei universa-
le, în Prelegeri de filosofie a istoriei (traducere
Petru Drăghici și Radu Stoichiță, Editura
Academiei, 1968) face cîteva precizări: „În gene-
re, simpla preschimbare abstractă care are loc în
istorie, a fost încă de mult timp concepută, în linii
generale, ca şi cînd ar însemna, concomitent, un
mers spre mai bine, spre mai desăvîrşit.
Preschimbările din natură, oricît ar fi ele de varia-
te, înfăţişează doar un circuit care se repetă mereu;
în natură nu se întîmplă nimic nou sub soare şi, cu
această măsură, jocul multiform al creaţiilor ei e
oarecum plictisitor. Numai în preschimbările din
domeniul spiritului se naşte noul. Constituţia nu
este numai o realitate existentă intim împreună cu
celelalte forţe spirituale amintite şi depinzînd de
ele, ci însăşi determinarea întregii individualităţi
spirituale, cuprinzînd implicit toate puterile ei,
este numai un moment în istoria întregului, hotărît
de evoluţia acesteia; acest fapt constituie în fond
suprema sancţiune a constituţiei, ca şi a necesităţii
ei supreme”. 

De adăugat că, între cele trei legi ale dialecticii
statutate de filosof, legea negării negației cuprinde
un proces ciclic constituit prin mișcarea progresi-
vă într-o spirală; lumea evoluînd spiritual urmînd
o ciclicitate ce se ridică treaptă cu treaptă, de la un
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nivel la altul, pe conturul ascendent al spiralei.
Comentînd viziunea hegeliană, în marginea

sofismului spiritului în mișcare, Roger Scruton
remarcă, privind abordarea istoriei de către filoso-
ful de la Jena, că filosofia sa asupra istoriei a con-
stituit o încercare de a înțelege un fenomen fra-
pant, dar misterios – acela al mișcării progresive
a societăților occidentale și al apariției individu-
lui liber ca punct focal și ca raison dʼêtre a statului
modern. Progres realizat, cum afirmam mai sus,
într-un parcurs ciclic, condus de un contur în spi-
rală, fapt care a degenerat în gîndirea posthegelie-
nilor asupra spiritului vremii, pînă la a justifica,
comentează autorul opului Vestul și restul...,
inovația în orice domeniu și pentru a raționaliza
repudierea masivă a trecutului. Aceasta este
concepția care stă la baza filosofiei progresului,
cu un impact disproporționat, în raport cu plauzi-
bilitatea sa, asupra vieții politice și intelectuale
moderne. Ea dă naștere unui sofism interesant, ale
cărui consecințe se pot observa în viața culturală
și politică a societăților moderne.

Eu îl numesc „sofismul spiritului în mișcare”:
sofismul asimilării în „spiritul vremii” a tuturor
faptelor din lumea în care trăim, inclusiv a pro-
priilor noastre proiecte. Comitem sofismul spiritu-
lui în mișcare ori de cîte ori considerăm că
acțiunile libere ale indivizilor sunt consecințe
necesare ale timpului în care trăiesc. Este un
sofism nu doar pentru că neagă libertatea umană,
ci pentru încă două motive. Mai întîi, aplică o
metodă specifică de a da sens lucrurilor trecut din
perspectiva prezentului și a viitorului. În al doilea
rînd, aplică o înțelegere a progresului derivată din
știință și generalizată la cultura umană.

Este ceea ce un hegelian precum Marx, care i-
a trivializat filosofia, statuează etapele de progres
ale omenirii, într-un curs ascendent, pe spirală, de
la comuna primitivă la sclavagism, feudalism,
capitalism și stadiul final și cel mai înalt, orîndui-
rea comunistă. Toate curgînd sub imperativul
necesității, societatea fiind supusă determinării
istorice marxiste, fără nici o șansă de a acționa și
a-și decide în libertate căile pe care ar dori să le
urmeze. Civilizația, din această perspectivă, avan-
sează în bloc de la o etapă istorică la alta, precum
un organism care-și urmează etapele sale de dez-

voltare, sub imperiul inevitabilului.
Dacă în istoria civilizației o astfel de statutare a

evoluției nu este satisfăcătoare și nici nu este aco-
perită de realitatea socială, trecutul istoric nu
impune o direcție sau alta în mersul umanității.
Astfel de abordare își are o anumită utilitate în artă
și cultură, motivată, cum subliniază prin
comparație și Roger Scruton, pentru că
evidențiază conexiunile dintre diferite forme de
artă, dar este înțesat, în același timp, de legături
forțate. Este clar și că reprezintă o formă de gîn-
dire retrospectivă. Depinde de un punct de vedere
privilegiat, de unde să poată compune imaginea
trecutului, conturîndu-i înălțimile, adîncimile și
limitele, ale căror umbre și continuități sunt vizibi-
le doar de la o anumită distanță. Implică adapta-
rea unor aparențe diverse și adesea opuse la
tendințele contemporane, care oamenilor din tre-
cut li s-ar fi părut incomprehensibile; de aseme-
nea, asumă o perspectivă istorică pe termen lung,
accesibilă doar acelora care se consideră ulteriori
obiectului lor de studiu. Presupunerea că poți să-
ți privești prezentul printr-un astfel de cadru de
gîndire, că poți să analizezi „necesitățile actuale
ale Zeitgeist-ului” și chiar să proiectezi această
analiză într-un viitor necunoscut înseamnă să
comiți o gravă eroare de gîndire – periculoasă
pentru că implică limitarea propriei libertăți și
presupunerea că lucrurile pur accidentale stau
sub semnul necesității. 

În fond, cum știm cu toții, trecutul este un capi-
tol încheiat și de neschimbat, singurul apel la el
este cel de a învăța să nu repetăm greșelile comise
în acel timp, dar tendința, nu doar a istoricilor, este
de a gîndi din aceeași perspectivă prezentul, supus
determinării istorice, care ne impune, printr-o
supunere fără discernămînt, a-l urma ca o fatalita-
te.

„Mitul «progresului» adîncește și mai mult
acest sofism. În domeniul cercetării științifice
există în mod cert progres – fiecare generație
îmbogățește cunoașterea celei de dinaintea ei, iar
secretele universului sunt descifrate și exploatate
unul cîte unul. Nu există, desigur, un motiv pentru
care progresul științific ar trebui să continue la
nesfîrșit; este chiar posibil ca, la un moment dat,
instituțiile de învățămînt să decadă atît de mult,

1111CONVORBIRI  LITERARE



încît rezultatele acumulate prin cercetarea
științifică să nu mai fie date mai departe. Însă chiar
și așa, prin forța lucrurilor, în știință există pro-
gres, iar acest progres se observă în avansul tehno-
logic, care influențează condițiile sociale și
așteptările oamenilor” (R. S.).

În paranteză fie spus, observațiile la adresa
decăderii instituțiilor de învățămînt, ale lui Roger
Scruton și nu numai, sunt tot mai evidente și nu-i
departe ziua cînd aparatele ne vor înlocui.

Marșul triumfal al progresului științific nu
poate fi aplicat în toate domeniile cunoașterii: e o
naivitate să credem că în morală asistăm la un pro-
gres continuu, care ar fi în concordanță cu avansul
și rapiditatea progresului științific, și sunt, din
nefericire, mulți care cred că ar fi posibil, ar exista
un progres asemănător în domeniul artei sau în cel
spiritual. „Nici un poet nu l-a depășit încă pe
Homer, iar în artă, religie și filosofie declinul este
la fel de probabil de la o generație la alta precum
este progresul. Chiar dacă există cunoaștere într-o
cultură superioară, nu este tipul de cunoaștere care
se acumulează ordonat sau liniar. Este mai degra-
bă o chestiune de înțelepciune decît de expertiză,
o chestiune de înțelegere imaginativă mai degrabă
decît de teoretizare a naturii umane” (R. S.).

Dar cine are timp de Homer, Dante și alți
depășiți, cînd lumina strălucitoare a
experimentaliștilor conectați la progres oferă
capodopere la minut, iar telefonul mobil ți le asi-
gură în timp record și fără urmă de efort intelec-
tual, un Wow este suficient.

Un alt pericol, manifestat tot mai accentuat, este
preluarea credinței în progres într-un spațiu toxic
precum politica, unde evident că au avut, au loc,
multe schimbări benefice, care în multe momente
ale istoriei au fost blocate, precum în Rusia sovieti-
că, Germania nazistă sau Europa de Est după Al
Doilea Război Mondial. „Să spunem, alături de
Roger Scruton, măcar că progresul în sfera politică
este incert și discutabil. Schimbarea apare – uneori
spre bine, alteori spre rău. Însă numai în retrospec-
tivă, în lumina istoriei culturale și sociale, se poate
vorbi despre un Zeitgeist în care doar această
schimbare sau acea dezvoltare a contat”.

Răspîndirea sofismului spiritului în mișcare,
inclusiv în politică, își are debutul la mijlocul

secolului XIX, în concordanță cu expansiunea
descoperirilor științifice și a aplicațiilor lor tehno-
logice. Spiritul vremii își spune cuvîntul prin gura
utilitariștilor englezi, a pozitiviștilor francezi, a
posthegelienilor germani, a adepților lui Saint-
Simon etc. Cei care se împotriveau acestui spirit
prin care omenirea urca pe culmile cunoașterii,
competenței, ale puterilor nemăsurate asupra natu-
rii etc. erau dezavuați, puși la stîlpul infamiei.
Credința în spiritul în mișcare devine o stranie
superstiție, cu efecte devastatoare încă din sec.
XIX. Ilustrative sunt scrierile lui Dostoievski asu-
pra ideilor ce cutremurau Rusia contemporană lui,
precum în Demonii, Frații Karamazov, nu mai
puțin în Jurnalul său de scriitor. Cei care se împo-
triveau marșului victorios al spiritului în mișcare
erau și sunt considerați „reacționari” de nesăbuiții
adepți ai unor utopii pentru care globalizarea,
futurismul fără limite al transumaniștilor sunt sin-
gurele căi de urmat.

„Sofismul acesta, de a privi retrospectiv lucruri
care nu s-au întâmplat încă, a devenit o parte inte-
grantă a gândirii progresiste, nu doar în politică, ci
și în artă. rezultatul este paradoxal – ajungem să
credem că există forțe istorice care ne eliberează,
însă prin legi care ne constrîng. Acest paradox ne
este cunoscut de la Lenin și Mao, care ne îndeam-
nă constant să facem în mod liber ceea ce ei cred
că suntem oricum constrînși să facem. La fel de
familiară este și distrugerea ce survine cînd oame-
nii își închipuie că acțiunile lor sunt justificate de
«legi ale mișcării» istorice pe care ei nu le pot con-
tracara” (R. S.).

Este sofismul care face legea în artă și arhitec-
tură de mai bine de un secol. Este considerată artă
doar ceea ce șochează, în dispreț față de marile
valori, desconsiderate, ca fiind depășite de noile
canoane transumaniste. Orice găselniță artistică,
ofensatoare prin conținutul ei, golită de conținut
estetic, este apărată pentru „originalitatea” ce se
impune, toate fiind în fapt rebuturi fără sens. „În
spatele acestor tendințe, remarcă și Roger Scruton,
stă sofismul spiritului în mișcare. Acesta ne spune
că încercările de a adera la standarde și reguli sta-
bilite de generațiile anterioare sunt reacționare în
esența lor, niște exerciții de «nostalgie» sau de
«pastișă». Nu ne putem întoarce în timp pentru că
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este imposibil să aparținem altor vremuri; putem
doar să le imităm în moduri ce vor fi inevitabil slu-
garnice, neautentice și nesincere. Zeitgeist-ul care
ne conduce este cel care acționează acum.
Adevărata artă trebuie să fie loială Zeitgeist-ului;
dacă șochează, aceasta se întîmplă pentru că viito-
rul nu poate decît să-i șocheze pe cei care nu sunt
pregătiți pentru el și nu-i recunosc necesitatea.
Paradoxul că libertatea și transgresiunea artiștilor
cu adevărat moderni sunt rezultatul unei legi ine-
luctabile este îmbrățișat fără ezitare de norma
socială. Artiștii cu adevărat moderni aparțin vre-
murilor lor, iar vremurile sunt cele care le dictează
ce să facă”.

Toate dadaismele, în lungul acestui timp, au
acoperire și justificare în sofismul spiritului în
mișcare, incredibil de numeroase opere artistice
fără valoare își au izvorul în această viziune cu
totul eronată. În sprijinul muzicii unor compozitori
precum Berg, Webern, Schönberg, a fost invocat
fără acoperire sofismul spiritului în mișcare, însă,
cum spune filosoful englez, faptul că justificarea
este eronată nu înseamnă că și cauza este greșită. 

A apărut o critică redundantă, una care a luat
locul criticii aplicate, animată de respectul
tradiției, a continuității valorilor și corectei sale
cercetări. „Dacă o operă este dificilă, scandaloasă,
șocantă sau profanatoare, atunci este demnă de
apreciere; dacă, în schimb, respectă regulile
tradiției și ale decenței, este dată la o parte. Prin
aplicarea acestei reguli, exercitarea profesiei de
critic devine foarte simplă, iar eroarea, dacă apare,
nu poate fi decît rezultatul unei poziționări prea
avangardiste. Arta și compoziția devin și ele sim-
ple, îngăduindu-le unor impostori incompetenți să
desconsidere ca simple pastișe frumusețile cu greu
cîștigate de contemporanii lor – așa cum Adorno i-
a repudiat pe Sibelius, pe Vaughan Williams și, în
cele din urmă, chiar și pe Stravinski, pe motiv că
produceau «fetișuri» muzicale”.

Se uită, se refuză adevărul că arta, drumul către
marea împlinire artistică este unul dificil, anevo-
ios, și impune preluarea tradiției și urcarea ei pe o
treaptă mai înaltă a spiralei. Mai întîi trebuie să
stăpînești realizarea unei sculpturi sau picturi cla-
sice de sorginte greco-romană și apoi să încerci și
să și realizezi artistic opere precum Brâncuși sau

Dalí, capabili să reinterpreteze tradiția și să-i și
ofere noi valențe. „Sofismul spiritului în mișcare,
acesta își datorează farmecul vacuității sale: poate
fi folosit pentru a justifica orice, pentru a descon-
sidera orice critică, oricît de temeinică ar fi, și pen-
tru a saluta cu aprecieri goale orice act ofensator
ce poate fi prezentat ca noutate. Astfel, pînă și cele
mai arbitrare gesturi sunt înzestrate cu aura apa-
rentă a necesității, iar criticele sunt neutralizate
înainte de a fi formulate. Sofismul spiritului în
mișcare dăunează atît tradiției (împotriva căreia se
ridică), cît și talentelor individuale (pe care ar tre-
bui să le promoveze). De la Schönberg și Eliot
pînă la Messiaen și Matisse, marii moderniști nu
și-au pierdut timpul cu o viziune care face arta
modernă ușoară și ignoră importanța unei trăsături
fără de care originalitatea este imperceptibilă –
anume încercarea de a institui o continuitate veri-
tabilă cu maeștrii trecutului” (R.S.).

Asistăm la ceea ce spunea G.K. Chesterton,
cînd descria liberalismul, în comparație cu conser-
vatorismul, drept obiceiul modern și morbid de a
sacrifica întotdeauna normalul anormalului. 

Exemplar pentru sofismul spiritului în mișcare
este avîntul arhitecturii moderne care se rezumă,
după cum constatăm în stilul urbanistic al zilelor
noastre, la arhicunoscutul stil cutia de pantofi, care
a infestat periferiile dar și inima orașelor; o multi-
plicare sufocantă a multiplelor aglomerări ale
paralelipipedelor de sticlă. Școlile de arhitectură
sunt dominate de adepții acestui tip de modernism
aplatizant și inuman. „Ei dezaprobă cariatiddele,
coloanele, arhitravele și stucaturile. Dezaprobă
relansarea arhitecturii grecești și gotice.
Dezaprobă strada ca spațiu public primar și fațada
ca latură publică a unei clădiri. Dezaprobă fiecare
regulă, scrisă sau nescrisă, care a dat o formă
țesăturii urbane. Dezaprobă toate acestea ca rezi-
duuri ale unor «timpuri trecute», ce nu pot fi imita-
te decît într-un mod «neautentic» și doar asumînd
ceea ce moderniștii numesc «pastișă». Istoria a
decretat sfîrșitul acestor lucruri: este vremea unui
nou început și a unei noi arhitecturi, cu materiale
și metode adecvate spiritului vremii.

Teoreticienii de seamă ai modernismului – Le
Corbusier, constructiviștii ruși, Walter Gropius și
Hannes Meyer – au susținut că sunt gînditori din
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tradiția lui Vitruviu și Palladio. Însă micimea
lucrurilor pe care le-au spus despre arhitectură (în
comparație cu ceea ce au spus relansatorii
renașterii – precum Alberti în Zece cărți de arhi-
tectură, Ruskin în Pietrele de la Veneția și în Cele
șapte făclii ale arhitecturii, respectiv Viollet-le-
Duc în cele două volume de conferințe) arată că
totul este o înșelăciune. Pionierii modernismului
erau activiști sociali și politici care urmăreau să
constrîngă acel material uman dezordonat al
orașelor în cămașa de forță a utopiei” (R. S.).

Toată moștenirea arhitecturală, care era conso-
lidată de o îndelungă tradiție și se plia pe nevoile
firești ale celor care habitau în aceste construcții a
fost anulată pentru a fi înlocuită cu aseptice aglo-
merări de dormitoare care la venirea nopții aduna
locuitorii pînă la următoarea dimineață, fără urmă
de atașament față de această aglomerare urbană,
adevărate pustietăți de nelocuit. 

Mîna invizibilă care a ordonat dintotdeauna
viața socială și economică, dar și urbanistica cu
rînduiala neînregimentată, neînsemnată a geogra-
fiei stradale, a fost înlocuită cu voința mîinii vizi-
bile care a modernizat urbea pînă la atrofierea tota-
lă a umanității vechilor așezări. 

Astfel de arhitecți au desfigurat peisajul urban,
atît de agreabil înainte ca mîna lor vizibilă să-l
încarce cu nenumărate și hidoase turnuri de sticlă.
Odată împlinit acest plan diabolic, s-a dizolvat și
cea din urmă reacție întemeiată pe un pesimism
necesar și salvator. Oamenii, în acest context,
remarcă profesorul de la Universitatea din Boston,
au renunțat să mai examineze motivele
moderniștilor și ale susținătorilor lor. Au uitat că,
demolînd străzi antice și ridicînd în loc blocuri-
turn, se cîștigă mulți bani și că, în trecut, arhitecții
nu s-au îmbogățit din același motiv pentru care
femeile obișnuite nu s-au căpătuit vreodată din
prostituție și nici oamenii de afaceri din contra-
bandă – și anume pentru că moralitatea și cultura
le-au stat în cale. Există un puternic interes în spa-
tele ideii că standardele estetice trebuie să se
schimbe mereu în ton cu Zeitgeist-ul.

O pledoarie întru locuire, în contra acestei arhi-
tecturi bizare, aflăm la Martin Heidegger, în pagi-
nile despre Construire, locuire, gîndire, cuprinse

în Originea operei de artă (traducere Thomas
Kleininger, Gabriel Liiceanu, Humanitas, 1995).
Pentru filosoful german construirea nu este doar
un mijloc și o cale către locuire; construirea este
deja, în ea însăși, locuire.

„A locui, a fi adus la pace, înseamnă: a rămîne
ocrotit de jur împrejur în Frye, adică în acel ceva
liber (Freie) care ocrotește orice lucru întru esența
sa. Această ocrotire este trăsătura fundamentală a
locuirii. Ea străbate locuirea în toată amploarea ei.
Această amploare ni se înfăţişează de îndată ce ne
gîndim la faptul că natura umană rezidă în locuire,
şi anume în sensul sălăşluirii muritorilor pe pămînt.

Dar «pe pămînt» spune deja «sub cer». Ambele
implică «rămînerea dinaintea divinilor»
(Göttlichen) şi includ faptul de «a aparţine comu-
nităţii oamenilor». Cei patru: pămîntul şi cerul,
divinii şi muritorii formează un tot, plecînd de la o
unitate orginară…

Această unitate a lor noi o numim tetrada (das
Geviert). Muritorii sînt în tetradă atunci cînd locu-
iesc. Trăsătura fundamentală a locuirii este însă
ocrotirea. Muritorii locuiesc în aşa fel încît ocro-
tesc tetrada întru esența ei. Așadar, ocrotirea care
locuiește este împătrită”. 

Și tot filosoful de la Freiburg consemnează:
„Omul nu are putința acestei construiri decît atunci
cînd el deja construiește în sensul poeticei luări a
măsurii. Construirea autentică survine acolo unde
există poeți, deci cei care iau măsura pentru «arhi-
tectonică», pentru alcătuirea locuirii”.

Rămîne întrebarea, mai suntem oameni locui-
tori în tetradă într-o lume dominată de sofismul
spiritului în mișcare?

Răspunsul îl cunoaștem și nu ne trebuie o doză
prea mare de pesimism pentru a refuza această ros-
togolire aplatizantă a spiritului în mișcare, în care
o adunare de euri contradictorii și antagonice, sin-
gularizate în turnurile lor de beton și sticlă, încon-
jurate de verzi spații aseptice, a eliminat acel noi în
care aveam bucuria habitării în vechile așezări, cu
străzi, alei, ancadramente, arhitrave, fațade atracti-
ve, toate sub semnul binecuvîntat al tetradei ocro-
titoare, unde, cum spune Hölderlin, …în chip poe-
tic locuiește omul…
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Nedreptatea oboseşte cu timpul şi calomnia
perpetuă începe să plictisească

Cassian Maria SPIRIDON: Stimate Domnule
Eugen Simion, cele patru volume din Scriitori
români de azi reprezintă o veritabilă istorie a literatu-
rii române postbelice. Intenţionaţi să o continuaţi? Vă
propuneţi o restructurare şi publicare în unul sau
două volume masive?

Eugen SIMION: Mai întîi o precizare. O dato-
rez, cred, cititorilor Dumneavoastră care vor fi sur-
prinşi, probabil să-mi descopere azi numele printre
colaboratorii revistei după ce, ani în şir, se obişnuise-
ră să-mi vadă numele însoţit mai totdeauna de un
calificativ infamant. N-am fost eu, în ultimul dece-
niu, capul apolitismului, nomenclaturismului literar
românesc? Am fost. N-am fost eu exponentul anti-
europenismului românesc în ultimele două lustre de
viaţă, deşi am scris un studiu (800 de pagini) despre
sincronistul, europenistul E. Lovinescu şi cîteva cărţi
despre fenomenul literar occidental?! Am fost, cum
să nu fiu?!... N-am fost eu moral pînă în decembrie
1989 şi fără morală după? Bineînţeles că da. Mi-am
pierdut, aşa, deodată, morala şi condiţiile libertăţii,
deşi mă ţinusem binişor în condiţiile dictaturii. N-am
apărat eu cu obstinaţie scriitori compromişi ca Preda,
Sorescu, Nichita Stănescu, Arghezi, G. Călinescu şi
alţii de teapa lor? Recunosc, am săvîrşit acest act abo-
minabil. N-am zis eu că nu-i bine ca politicul să se
amestece în literatură şi că nu-i deloc bine să renun-
ţăm, cînd e vorba de judecata de valoare a operei lite-
rare, la autonomia esteticului? Am zis, adevărat, de
mai multe ori, am păcătuit. Şi, apoi, păcatul cel mare,
n-am scris de mai multe ori că epoca postbelică nu-i,

pentru literatura română, o Siberie a spiritului, ci o
epocă tragică în care literatura a supravieţuit cum a
putut şi, înfruntînd sistemul ideologic totalitar, a dat
uneori opere de primă mărime? Am spus, spun şi
acum, şi nu sînt singurul care crede acest lucru... Şi,
apoi, mitul Eminescu, problema „poetului împăiat” şi
a „gînditorului politic nul”, cum au scris, înfrăţite,
„Dilema” şi „Contrafort”... N-am scris eu că mitul lui
Eminescu trebuie să existe şi că nu-i frumos ca noi,
românii, să-l batjocorim în asemenea chip şi cu atîta
nechibzuinţă? Recunosc şi acest fapt, am scris, ceea
ce nu înseamnă că adversarii mei au renunţat, ruşi-
naţi, la opiniile lor. Nu. Ei au continuat să dărîme
miturile şi modelele culturii noastre, continuă şi azi,
le-au scos din programa şcolară introducînd în locul
lor texte indigeste ale unor autorii contemporani care
încă se mai luptă cu ignoranţa şi reaua voinţă a publi-
cului românesc... Nu dau nume pentru a nu periclita
soarta revistei Dumneavoastră. Şi, dacă toate acestea
s-au întîmplat (şi, confirm, s-au întîmplat) nu erau
îndreptăţiţi procurorii literari de serviciu să treacă (şi
să-mi eternizeze) numele meu pe lista neagră? Pe
lista lui Grigurcu, de pildă! Erau, fără îndoială.

Numai că nedreptatea oboseşte cu timpul şi
calomnia perpetuă începe să plictisească. Se ridică o
nouă generaţie de scriitori şi critici (cei care au, azi,
între 20-30 de ani) şi, după cîte îmi dau seama, aceşti
tineri instruiţi, formaţi în spiritul democraţiei, nu mai
au chef să asculte la infinit pamfletele nesărate ale
unor scriitori rataţi, dornici ca, în înghesuiala tranzi-
ţiei şi în forfota revizuirilor literare, să ia locul mari-
lor scriitori... Impostura nu are viaţă lungă... Cu pam-
flete de trei parale şi publicistică literară de două
parale nu se face literatură...

1515CONVORBIRI  LITERARE

I N T E R V I U

I N  M E M O R I A MI N  M E M O R I A M

DIALOG CU CRITICUL LITERARDIALOG CU CRITICUL LITERAR EUGEN SIMIONEUGEN SIMION
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îndreptățită reluarea unui interviu definitoriu pentru activitatea critică a academicianului Eugen Simion, 

laureat, în 2018, al Premiului național pentru critică „Titu Maiorescu” acordat de revista Convorbiri literare.



Voiam, de fapt, să avertizez pe cititorii
„Convorbirilor literare” că s-a schimbat ceva în com-
ponenţa şi mentalitatea revistei dacă numele celui
care răspunde la aceste întrebări nu este dinainte sata-
nizat şi este lăsat să vorbească, aşa, ca orice alt scrii-
tor, fără să mai tragă după el tinicheaua apolitismului,
nomenclaturismului, antieuropenismului...

*
Revin acum la întrebarea dumitale, Domnule

Cassian Maria Spiridon. Cele patru volume din seria
Scriitori români de azi (1978-1989) reprezintă, într-
adevăr, o încercare de a sistematiza literatura română
postbelică. Un prim proiect care, evident, trebuie revă-
zut, completat, reordonat..., pe alocuri rescris pentru a
ajunge, în final, la o Istorie a literaturii române con-
temporane. N-am putut s-o scriu de la început din
motive pe care nu este cazul să le justific aici.
Amintesc doar faptul că multe capitole au fost scrise
pe măsură ce literatura se constituia... Evoluţia unui
scriitor este imprevizibilă (în bine sau rău) şi trebuie să
aştepţi ca opera să se încheie pentru a da o judecată cît
de cît exactă despre valoarea ei estetică. N-am putut,
apoi, să spun adevărul despre unii autori bine plasaţi în
sistemul politic de atunci. Oricît de brav ar fi un critic,
nu poate spune totdeauna adevărul cu gheara procuro-
rului în ceafă... Sau îl spune o dată şi apoi este redus la
tăcere. Am preferat, repet, să tac decît să scriu altceva
decît credeam. Nu sînt Tudor Vladimirescu, sînt critic
literar, nimic mai mult, dar nici mai puţin decît atît.

Parafrazez, desigur, pe E. Lovinescu. Revin: o istorie a
literaturii trebuie să cuprindă, apoi, şi o istorie a vieţii
literare, iar în perioada la care ne referim, viaţa literară,
cum bine ştiţi, era dominată de ideologia oficială şi
politica sistemului. Cum poţi scrie atunci o istorie
verosimilă sub veghea unui sistem reprezentativ? Aşa
că m-am decis să scriu un număr de studii monografice
despre scriitorii importanţi ai momentului. Unele sînt
capitole definitive, altele trebuie revăzute. Este o
muncă enormă. Scriitorul român este vrednic, scrie
mult... Sînt poeţi care ating o sută de titluri (Beniuc).
Media este de 25-30 de volume. Vin, la rînd, prozato-
rii. Nici ei nu pierd timpul. Apoi criticii, dramaturgii...
Istoricul literaturii nu are timp să şomeze... După 1990,
ritmurile s-au accelerat în literatură, producţia a cres-
cut, graniţele dintre genuri aproape că s-au şters, în
fine, postmodernismul şi post-postmodernismul se
arată a fi prolifice... Cum să le fac faţă? Încerc, mă
străduiesc, mi-a revenit gustul pentru literatura actuală
pe măsură ce m-am detaşat sentimental de autorii ei.
De abia acum îi dau dreptate lui G. Călinescu, după ce
multă vreme nu l-am crezut că, pentru a scrie bine
(adică drept) despre un scriitor, trebuie să te închizi în
casă şi să uiţi că l-ai întîlnit pe stradă sau că te-a înjurat
în gazete... Aşadar: intenţionez, într-adevăr, să reiau
acest proiect oprit în decembrie 1989 (atunci a apărut
volumul al IV-lea Scriitori români de azi) şi, schim-
bînd ceea ce e de schimbat, adăugînd ce trebuie, recon-
stituind cronologia vieţii literare, să duc la capăt o isto-
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rie a literaturii contemporane dintre 1941-2000. O
istorie în stil analitic, lovinescian. De ce 1941? pentru
că atunci se opreşte Istoria lui G. Călinescu, ultima
mare sinteză critică românească. S-o luăm pe ea ca
punct de reper, nu războiul...

C.M.S.: Consideraţi că afirmaţiile din Scriitori
români de azi necesită vreo revizuire, se înţelege, în
sens lovinescian?

E.S.: Am răspuns, în parte, la această întrebare.
Alte precizări: da, este nevoie oricînd de o revizuire
în sensul pe care îl dă E. Lovinescu acestui termen. O
revizuire critică, efect al procesului de mutaţie a
valorilor estetice. Timp de 12 ani (din 1990 pînă azi)
noi am ratat revizuirea valorilor anterioare pentru că
ne-am blocat în revizuirea morală. Nu mai spun că
nici pe aceasta n-am făcut-o cum trebuie. Am lăsat-o
pe mîna resentimentarilor, frustraţilor de toate feluri-
le, rataţilor... N-a ieşit nimic. Trebuie s-o luăm de la
capăt. Să recitim cărţile şi să judecăm din perspectivă
istorică şi estetică... Este necesar, este un proces ine-
vitabil. Cine pleacă de la ideea că Sorescu este un
autor de glume răsuflate (opinie ce-a apărut, sub pana
temutului şi neobositului Mircea Mihăeş, în
„România literară”) sau că Eminescu este un poet
depăşit, împăiat şi un prozator plicticos... nu are cum
face o revizuire critică valabilă. Poate, cel mult, să
mai scrie un pamflet în care să-şi verse gălbinarea
literară... Atît. Revizuirea este un proces complicat,
cere simţ estetic şi bună credinţă. Deloc ură faţă de
literatură şi, în nici un caz, fanatism politic deviat
spre literatură... Să nu-i acceptăm apoi pe psihopaţi şi
resentimentari. Aceştia nu văd bine şi nu judecă
niciodată drept. Ne ţin doar de vorbă...

E. Lovinescu întrunchipează devotamentul şi
inteligenţa criticului literar

C.M.S.: Ca unul din criticii importanţi contempo-
rani care s-a ocupat de E. Lovinescu, vă rugăm să ne
spuneţi opinia Dumneavoastră despre actualitatea
criticului de la „Sburătorul” şi a politicii revizuirilor
literare periodice promovată de el.

E.S.: E. Lovinescu este un mare critic. Este, deci,
un critic actual. Este, în cel mai înalt grad, şi o con-
ştiinţă morală. A plătit, în epocă, pentru că n-a voit să
abdice de la idealul lui estetic şi de la idealul lui este-
tic bazat, între altele, pe ideea de resemnare în faţa
evidenţei (estetice) a operei. E. Lovinescu este, apoi,
un scriitor, un creator în critică, un prozator de idei,

ca şi Maiorescu, G. Călinescu şi, în bună parte, G.
Ibrăileanu. Cum să nu-l iubeşti, cum să nu-ţi placă să-
l citeşti şi să-l urmezi? Am scris, în tinereţe, o carte
despre acest mare sceptic mîntuit şi, scriind-o (între
1965-1970), mi-am format stilul şi mi-am fixat, în
bună parte, conceptele. Mi-a devenit aproape fără să
vreau un model în critică. Cred că nu l-am părăsit
niciodată, deşi – ca orice om din generaţia mea – am
fost (şi sînt, în continuare) fascinat de geniul critic al
lui G. Călinescu... Îmi împart iubirea spirituală între
ei, avîndu-l în preajmă, totdeauna, pe Tudor Vianu,
profesorul meu de estetică şi morală literară. Un om
nemaipomenit. Generaţia mea îi datorează enorm, ca
şi lui Alexandru Rosetti şi Iorgu Iordan, marii filo-
logi... Cu E. Lovinescu este, totuşi, altceva. El întru-
chipează devotamentul şi inteligenţa criticului lite-
rar, omul care stă la ghişeu şi aşteaptă apariţia capo-
doperei. Care are indelicateţea să apară rar. Ce face
arhivarul de la ghişeu în acest timp? Creează literatu-
ra, primeşte operele, fabrică rînd pe rînd conceptele
care-l ajută să judece operele, în fine, pregăteşte naş-
terea capodoperelor... Este ceea ce a făcut acest buco-
vinean care şi-a învins psihea pentru a crea modernis-
mul românesc. El a cunoscut toate bolile literaturii
române şi a trecut prin toate experienţele ei din faza
modernităţii. E ultimul critic (mare) de direcţie şi pri-
mul critic (tot mare) român care anunţă şi întruchi-
pează disponibilităţile, libertăţile, fantasmele moder-
nităţii... Mă revendic din această familie spirituală şi
morală. Numai doamna Monica Lovinescu şi Gh.
Grigurcu s-au grăbit, în ultimii ani, să-mi retragă
această filiaţie. Pentru că nu votez cu ei şi nu admit
excluderea lui Arghezi, Preda, Sorescu din literatura
română. Dacă-i aşa, primesc provocarea. Primesc şi
adaug: nu-i lovinescian veritabil cine nu se resemnea-
ză în faţa adevărului, nu-i deloc, dar chiar deloc-
deloc lovinescian cine nu are în el tăria să recunoască
şi dreptul celuilalt de a avea o opinie cînd e vorba de
literatură... Nu poate fi spiritual şi moral aproape de
E. Lovinescu – omul care şi-a sacrificat cariera socia-
lă pentru a-şi apăra principiile critice – cine substituie
fanatismul politic criteriului estetic... Cine trădează
în acest caz pe E. Lovinescu? Nu eu, în orice caz...

Ne putem implica în societatea civilă şi fără
să facem politică activă

C.M.S.: Consideraţi în continuare „rezistenţa
prin cultură” ca singura formă de manifestare intelec-
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tuală a oamenilor de artă implicaţi în societatea civi-
lă?

E.S.: Nu, nu consider şi nici n-am considerat
vreodată că rezistenţa prin cultură este singura formă
de implicare a creatorului în treburile societăţii civile.
Am zis doar că, în condiţiile totalitarismului de tip
bolşevic (şi, în fapt, în condiţiile oricărui fel de tota-
litarism), rezistenţa prin cultură este o posibilă formă
de supravieţuire. A creatorului şi a artei. Au existat o
rezistenţă a culturii şi o rezistenţă, prin cultură, în
România comunistă. Această idee a fost mult timp
combătută îndeosebi de intelectualii români din exil.
Pentru unii dintre ei, intelectualul care trăieşte într-un
sistem represiv nu are decît două şanse: temniţa sau
Academia. Am scris de mai multe ori că, în afara
acestor soluţii radicale, există şi alte soluţii de exis-
tenţă pentru un intelectual şi că nu toţi cei care n-au
ajuns în temniţă sînt lipsiţi de demnitate. Chestiunea
e prea cunoscută pentru a continua demonstraţia. Într-
un regim democratic, lucrurile se schimbă. Oricine
are dreptul să se implice, cum vrea şi cît poate, în tre-
burile societăţii. Dar, vorba lui Corneliu Baba, să nu
uite că, în timp ce el demonstrează pe stradă, culorile
se usucă pe paletă... După 1990, cîţiva intelectuali
români s-au băgat în politică, au ajuns în parlament,
au fost şefi de partide etc. Rezultatele au fost aproape
nule... Asta nu înseamnă că, într-o zi, unul dintre ei
nu va reuşi, poate, să schimbe ceva în favoarea cultu-
rii... Ne putem implica în societatea civilă şi fără să
facem politică activă. Sînt atîtea forme de a interveni
în favoarea democraţiei şi a binelui. Condiţia este să
fim, noi înşine, spirite democratice şi să acceptăm
principiile democraţiei europene. Nu mă convinge
nimeni că, pentru a impune adevărul, trebuie să-i
exterminăm pe toţi cei care nu sînt de acord cu noi...

C.M.S.: Alături de Jurnalul parizian aţi publicat
un la fel de atractiv Jurnal german. Veţi continua
această serie?

E.S.: Deocamdată nu... Jurnalul parizian este
expresia unei experienţe speciale. N-aş putea-o repe-
ta azi... Ţin de multă vreme un jurnal intim, dar nici
nu mă gîndesc să-l public. Nu ştiu dacă, la urma
urmelor, nu-l voi distruge. Mai mă gîndesc.. Ce este
sigur e că am scris un studiu întins despre ficţiunea
jurnalului intim (1200 pagini) apărut recent, în trei
volume, la Editura „Univers Enciclopedic”. Un pro-
iect de tinereţe (din vremea în care ţineam jurnalul
parizian) pe care, în fine, l-am dus la capăt. Revista
Dumneavoastră a scris bine (prin Dan Mănucă) des-

pre această carte. O surpriză pentru că, de regulă,
nimeni nu mai citeşte pe nimeni. Poate doar ca să-i
caute noduri în papură...

C.M.S.: Dimineaţa poeţilor, o fericită încercare
de abordare axiologică a începuturilor poeziei româ-
ne, anunţă şi o posibilă istorie a literaturii române de
la începuturi? Cititorii pot fi îndreptăţiţi să aştepte din
partea Dumneavoastră o astfel de istorie?

E.S.: Nu, n-am de gînd să fac o istorie (nici pole-
mică, nici critică, nici sentimentală) a literaturii
române. Rămîn la clasici. Îi recitesc şi-i descopăr cu
bucurie după ce i-am analizat pe moderni şi postmo-
derni. Am scris în ultimii ani despre Eminescu,
Creangă, Bacovia, Barbu, Slavici, Goga, I.L.
Caragiale, G. Călinescu, Tudor Vianu... Coordonez,
în acelaşi timp, seria de Opere fundamentale (ediţie
de tip Pléiade). O splendoare, o bucurie nemaipome-
nită a spiritului! Dimineaţa poeţilor e altceva. E un
pariu pe care, după cîte îmi dau seama, l-am cîştigat.
Am vrut să-mi încerc forţele critice, recreînd, critic,
nişte autori vechi, banalizaţi de şcoală... M-am îndră-
gostit, la urmă, de ei. Ce destine! Ce personaj com-
plex este Conachi, un Don Juan moldav care joacă
rolul unui Tristan jeluitor! Dar Alecu Văcărescu care
moare (a fost ucis, probabil, din gelozie) cu pana în
mînă, de el ce puteam spune?...

C.M.S.: Povestiţi-ne cîte ceva despre marii
Dumneavoastră prieteni, de la Marin Sorescu şi
Nichita Stănescu pînă la Marin Preda, mai ales că, la
această oră, ei se află între autorii cei mai controver-
saţi.

E.S.: Sînt toţi mari scriitori. Era normal să fie
contestaţi, controversaţi, huliţi... Am impresia că, în
această confruntare cu mediocrităţile revanşarde, ei
au învins şi se vor întoarce acolo unde le este locul. E
ridicol să-l înlocuieşti pe Preda cu Goma sau cu
Costache Olăreanu (scriitor, altfel, notabil)...
Dumnezeu a făcut în aşa fel încît i-am cunoscut bine,
ca oameni. Pe unul, Nichita Stănescu, de la 11 ani.
Mi-au bucurat existenţa cît au trăit. Azi populează
melancoliile mele... Poate voi putea scrie, într-o zi,
mai multe despre ei... Merită. „Scîrbosul” Preda, cum
îmi amintesc că i-a zis un confrate, era un intelectual
de rasă şi un spirit, cum i-am zis, stabilizator. O des-
fătare să stai de vorbă cu el, o seară întreagă, la
Capşa... Dar adolescentul acela blond, inteligent cum
nu se mai poate, incapabil de ură, poetul genial
Nichita Stănescu? Se mişcă graţios ca un zeu tînăr
prin memoria mea... Sau Marin Sorescu care, cu cîte-
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va ore înainte de a muri, a dictat poemele din
Puntea?! Poeme despre moarte... Şi vine, apoi, un
imbecil şi zice că toate acestea sînt mofturi...
Dumneata ce zici, domnule Cassian Maria Spiridon,
despre toate acestea? Că eu nu mai zic nimic...

C.M.S.: Ce ne puteţi spune despre „inimicii”
Dumneavoastră, acum în anul Caragiale; dvs. fiind
ploieştean, la fel ca marele dramaturg?

E.S.: „Amicii” mei n-au odihnă. Neobosiţi ca per-
sonajul lui I.L. Caragiale... Aştept să obosească ura
lor măruntă şi mediocră.

Trăim, mereu, sub cele două zodii înfrăţite.
Una (Eminescu) ne împiedică să murim de rîs,
cealaltă (I.L. Caragiale) ne împiedică să murim

de inimă rea...

C.M.S.: În anul Caragiale, credeţi că ne aflăm
mai degrabă în Zodia dramaturgului şi mai puţin în a
poetului naţional?

E.S.: Nu ştiu ce să vă răspund. D.R. Popescu a
scris, odată, o propoziţie memorabilă: drama lui
Eminescu e că s-a născut în ţara lui I.L. Caragiale...
Vorbind despre spiritul românesc, am încercat să răs-
torn această propoziţie. Nu ştiu dacă am reuşit. Nu
cred că sîntem, toţi, nişte Mitici, produşi ai unui
comic genial. Altfel (acesta este argumentul pe care l-
am adus) n-am fi avut poeţii pe care i-am avut şi-i
avem. Mulţi şi buni. Există, vreau să zic, şi o
Românie profundă, o Românie a spiritului, nu numai
România lui Lache, Mache, Mitică în delir verbal...
„Caragialismul” face parte din existenţa noastră şi nu
trebuie (cum încercau tinerii din generaţia lui Eliade)
să-l repudiem pe motiv că ne împiedică accesul la
metafizică. Mai întîi că literatura lui I.L. Caragiale
nu-i aşa de „caragialescă” după cît se crede. Există un
tragic ascuns în replicile lui Mitică. El însuşi, ca per-
sonaj, are cîteva note cehoviene. Chiar personaje
compromise, ca Jupîn Dumitrache şi Trahanache, au
ceva sfînt în ei: onoarea lor de familişti. Nu s-a obser-
vat îndeajuns că sînt nişte oameni delicaţi, ruşinoşi,
ezită să-şi acuze direct soţiile (evident culpabile) că
au trădat onoarea conjugală... Pe scurt, trăim, mereu,
sub cele două zodii înfrăţite. Una (Eminescu) ne
împiedică să murim de rîs, cealaltă (Caragiale) ne
împiedică să murim de inimă rea... Amîndouă fac
parte din geniul românesc şi ne reprezintă ca fel de a
fi şi mod de a ne situa în lume.

Mi-ar plăcea să mă întorc la cronica literară
C.M.S.: Vă rugăm să enunţaţi cîteva proiecte ale

Academiei Române, în ipostaza de preşedinte al
acestei înalte instituţii.

E.S.: N-aş vrea să vorbesc, acum, despre proiec-
tele Academiei Române. Doar atît: pregătim dicţiona-
rele, tratatele de care cultura noastră are nevoie, vrem
să întărim colaborarea noastră (prin proiecte comune)
cu institutele ştiinţifice occidentale şi ne gîndim cum
să facem pentru a proteja identitatea noastră culturală
în procesul – inevitabil – al globalizării...

C.M.S.: Care sînt următoarele proiecte editoriale
ale criticului Eugen Simion?

E.S.: Criticul Eugen Simion pregăteşte volumul
V din Fragmente critice şi, cum a promis la începutul
acestui interviu, începe să pună ordine în lecturi pen-
tru a continua Scriitori români de azi. Nu ştie,
deocamdată, sub ce formă... Continuă, apoi, seria
Opere fundamentale: I.L. Caragiale, IV; Preda (I-III);
Sorescu (I-II, toată poezia); Nichita Stănescu (I-II,
integrala poetică); Heliade Rădulescu (I-II);
Eminescu (VI-VII); Arghezi (III-IV – publicistica)...
Cum vedeţi, nu stau degeaba. Mi-ar plăcea să mă
întorc la cronica literară. Îmi lipseşte acest exerciţiu
săptămînal. Deocamdată nu am unde să scriu.
Grupurile de interese sînt deja constituite...

Interviu realizat de Cassian Maria SPIRIDON,
reluat din Convorbiri literare nr. 4(76), 

aprilie 2002

1919CONVORBIRI  LITERARE



George MOTROC: Domnule Profesor Virgil
Nemoianu, după tradiţionalele urări aniversare, vă rog
să acceptaţi pentru astăzi să ne întoarcem în timp şi să
vorbim despre lecturile dvs. din adolescenţă versus cele
de mai târziu în general şi despre cele din Mihail
Sadoveanu în special...

Virgil NEMOIANU: Uite, să pornim aşa. Eu am
început să citesc foarte devreme. Am impresia că pe la
6-7 ani citeam în trei limbi. Aşadar nu e de mirare că s-
au adunat timpuriu tot soiul de lecturi. Ba, mai mult,
inventam în orele de plimbare sau pe coridoarele şcolii
tot soiul de întâmplari aventuroase în capul meu.

G.M.: Nu pot rezista tentaţiei, aşa că o să vă întrerup
ca să vă întreb dacă acest fapt, inventarea a „tot soiul de
întâmplări aventuroase”, cum le spuneţi, nu însemna că
aveaţi cumva încă de pe atunci, mai mult sau puţin
explicit formulat, scopul secret să deveniţi scriitor, iar
colegii de clasă jucau rolul de cititori, aşa cum se întâm-
pla şi pentru Mihail Sadoveanu?

V.N.: Nu, nu mi-a trecut nicicând prin minte să
devin autor/scriitor. Invenţiile acestea erau doar pentru
mine. În plus, nu cred că pâna acum am relatat cuiva
aceste istorisiri; ele erau strict în interiorul minţii mele.

G.M.: Aţi avut, acum câţiva ani, un articol în
Convorbiri literare – „Recitind Fraţii Jderi” şi din care
am aflat cu surprindere că pentru dvs. unul dintre proza-
torii preferaţi era Sadoveanu şi nu Rebreanu sau Camil
Petrescu... Având în vedere că a fost anul Sadoveanu, vă
propun să pornim de la acest, totuşi, mare scriitor
român, dincolo de acuzele de ordin politic... De ce
Sadoveanu? Cum a reuşit acesta să vă cucerească şi să
rămână unul dintre autorii dvs. favoriţi?

V.N.: Nu, aici fie n-am fost inteles, fie nu m-am
exprimat eu suficient de limpede. Sadoveanu mi-a plă-
cut, dar nu mi-a fost nicicând un scriitor favorit. De alt-
fel să mai şi spun că nu cred că am citit mai mult de cel
mult jumătate din opera sa atât de abundentă.

G.M.: Din nou simt nevoia să vă întrerup ca să vă
întreb cum a început, cum arăta şi în ce măsură de-a lun-
gul timpului s-a schimbat lista dvs. de titluri preferate
din opera lui Mihail Sadoveanu?

V.N.: Da, s-a schimbat lista. Prima carte ce am citit-
o a fost, sunt aproape sigur, Şoimii, care era în biblioteca
bunicilor. Mi-a plăcut mult, am comparat-o cu
Muşchetarii lui Dumas. Au trecut anii şi m-am decis că
romanele mele favorite sunt Fraţii Jderi, o adevărată
capodoperă, şi Zodia Cancerului. Nu m-am aliniat cu
însemnaţi critici, precum Negoiţescu, Manolescu,
Paleologu, Cassian Spiridon şi alţii încă, în opinia căro-
ra cele mai subtile şi adânci lucrări ale lui Sadoveanu ar
fi Baltagul şi Creanga de aur. Acestea sunt, desigur,
opere de mare valoare, dar nu dispun de bogăţia narativă
şi multiplicitatea psihologică şi socială a romanelor
mele favorite. Să mai adaug aici şi bucăţi mai scurte,
axate pe natură, figuri umane şi altele.

G.M.: Dincolo de literatură, pentru omul Sadoveanu
găsiţi astăzi anumite scuze pentru opţiunile ideologice? Sunt
acestea mai multe sau chiar mai puţine decât în anii ′60-′70?

V.N.: Foarte greu, foarte greu. Vinovăţiile lui
Sadoveanu la nivel politic sunt greu de iertat. De fapt
singurul critic care a argumentat cât de cât convingător
în favoarea operei târzii a lui Sadoveanu a fost Mircea
Platon. Alţii cred că nici n-au prea încercat. Mai spun
ceva: toată viaţa lui, Sadoveanu a zig-zagat între dreapta
şi stânga, or asta nu vorbeşte spre binele său.

G.M.: Iar o să vă întrerup pentru a mai adăuga un
nume pe listă, dna prof. Tudora Patrichi, care a încercat
în ultimii ani o adevărată bătălie critică pentru reabilita-
rea şi relectura ezoterică a unor titluri controversate ale
lui Sadoveanu... În ceea ce îl priveşte pe omul
Sadoveanu, mi se pare esenţial să lămurim şi acest
aspect: suntem noi, astăzi, cei îndreptăţiţi să ridicăm şi
să aruncăm piatra cu judecăţi morale, pentru o epocă tul-
bure, greu de înţeles?
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V.N.: Adevărul adevărat este că nu înţeleg pe deplin
poziţiile politice ale lui Sadoveanu. Să ne gândim niţel.
In prima tinereţe era cu partidul (Conservator) al lui
Averescu. Nu prea mult mai târziu trece de partea presei
stângiste („Adevărul”, „Dimineaţa” etc.). Devine
francmason. Nici de dictatura carlistă nu s-a ţinut depar-
te. Apoi, după 1945 trece iute şi categoric de partea
comuniştilor. Da, am văzut cu interes eseul lui Mircea
Platon în care arată elemente conservatoare din scrierile
de dupa instalarea bolşevicilor.

Mi s-au relatat şi gesturi interesante de la finele vieţii
care l-ar dovedi tradiţionalist. Cărţile principale, mai ales
cele concentrate pe figura lui Ştefan cel Mare, trebuie
neapărat interpretate ca zugrăvind un partizan al dictaturilor.

Aşadar putem trage vreo concluzie? Cam greu.

G.M.: Totuşi, variantele dvs. de interpretare înclină
balanţa mai mult în favoarea omului, sau scriitorului
Sadoveanu?

V.N.: Ori îl socotim pe Sadoveanu un oportunist
mereu gata să zig-zagheze, ori un om nu prea inteligent
ideologic, gata să plece capul în fata prea-puternicilor
zilei. Iată de ce prefer o soluţie mai simplă. Să mă
îndrept spre stăpânul incontestabil al limbii române,
spre vânător şi spre şahist, spre iubitorul şi pictorul natu-
rii. In felul acesta las deoparte opţiunile ideologice şi
înclinaţiile politice atât de diverse. Intr-un fel e tristă
această concluzie a mea, dar poate că este şi mai sănă-
toasă şi mai autentică.

G.M.: Desigur, aşa cum ne sfătuiţi, putem lăsa
deoparte opţiunile ideologice, dar şi presiunile politice
din epocă, aş adăuga eu, însă rămâne o întrebare la care
trebuie să răspundă istoria şi critica literară şi anume
dacă operele sale controversate, precum Mitrea Cocor,
Păuna mică sau cartea-reportaj despre vizita în Uniunea
Sovietică, toate acestea pot pune sub semnul întrebării şi
al dezinteresului critic o întreagă carieră literară?

V.N.: Vezi, asta e întrebarea cea mai serioasă pentru
orice critic. Eu unul, dupa îndelungi cugetări parcă aş
raspunde: NU. Ele sunt pete jenante, ruşinoase, dar nu
pot totuşi covârşi o operă atăt de amplă, atât de abun-
dentă cum este cea a lui Mihail Sadoveanu.

G.M.: Domnule Virgil Nemoianu, interviul despre
Sadoveanu şi lecturile dvs. formatoare, l-am început şi
terminat de ziua dvs. de naştere, dar m-am gândit că, de
ziua lui Sadoveanu, dacă vremurile ne permit, să adău-
găm întrebările de final: Ce sentimente vă trezeşte 5
noiembrie, ziua de nastere a unui mare scriitor precum
Mihail Sadoveanu, raportată la destinul său ulterior?

V.N.: Sentimente de anume tristeţe. Sadoveanu este

un scriitor care „a cedat” de dragul unei glorii efemere.
Ar fi putut să fie mai puţin controversat, dar a preferat
să fie în fruntea bucatelor.

La ora actuală, suntem pur şi simplu nevoiţi să rete-
zăm o întreagă bucată sau perioadă din opera sa.

G.M.: Privind spre trecut, cred că fiecare dintre noi
are ceva de învăţat din lecţia Sadoveanu... Ce a avut de
învăţat din lecţia Sadoveanu, cititorul Virgil Nemoianu
privitor la destinul scriitorului român în general, din
perioada regimului comunist?

V.N.: Abundenţa lui Sadoveanu este cu totul impre-
sionanta şi merită aprobarea şi admiraţia noastră. De
asemenea capacitatea acestui mare scriitor de a transfor-
ma istoricul în epic merită aplauzele noastre. În fine să
nu uităm că „bietul om e sub vremi”, deci să nu grăbim
să iertăm, să ştergem cu buretele faptele mai puţin lau-
dative din ansamblul operei sale.

G.M.: Abia acum la final, am înţeles faptul că am
greşit când nu v-am ascultat sfatul şi am insistat cu
întrebări mai mult despre omul politic Sadoveanu şi gre-
şelile sale ideologice, în detrimentul analizei operelor
sale... În loc de concluzii, şi ca să mai echilibrăm puţin
lucrurile, vă propun să fiţi de acord să oferim cititorilor
drept invitaţie la relecţie, partea finală a articolului dvs.
despre Fraţii Jderi, din 2019:

V.N.: În sfârșit, mi se pare că cel mai amplu cerc și
context al acestei capodopere este Limba. Cred că în
nici o altă creație a sa Mihail Sadoveanu nu a izbutit o
atât de strălucită și originală combinație lingvistică. Să
spun aici că printre prozatorii interbelici numai doi sunt
cei care (în feluri total diferite) au edificat un domeniu
lingvistic atât de original și de robust, și anume
Sadoveanu și Mateiu Caragiale. Sadoveanu recurge la
surse cronicărești, la multiple idiomuri locale moldove-
ne, obținând rezultate amețitoare de-a dreptul. Cititorul
nu e totdeauna sigur că înțelege totul din narațiune sau
chiar din dialoguri. Scurgerea cuvintelor și sintagmelor
are o dulceață rar întâlnită. Grosolănia, vulgaritatea – fie
în acţiunea narativă, fie în limbaj – lipsesc cu
desăvârșire. În locul lor găsim buna cuviință, politețea
verbală, sugestia indirectă, aburul și vânticelul. Această
opțiune verbală impune de fapt însăși natura
conținutului. Mireasma amețitoare a povestirii decurge
din aroma naturii, iar aceasta se întemeiază pe jocul feri-
cit al limbajului poetic.

Avem datoria să fim recunoscători autorului pentru
această formidabilă reușită. Și să-i iertăm multe fapte.

Interviu realizat de George MOTROC
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Ioan Z. Boilă și-a pus în nume o inițială prin
care semnalează că este fiul lui Zaharia Boilă,
frate cu celălalt băiat al aceluiași, cu Părintele
Matei Boilă, senator țărănist, și prin mamă nepot
de soră al lui Iuliu Maniu și strănepot de soră al lui
Simion Bărnuțiu, teribilă genealogie de luptători
ardeleni. El este singurul dintre ei încă în viață la
data când redactez considerațiile de față și ca să-l
evoc m-am pregătit recitind trei texte, pe care le
consider fundamentale pentru a-i înțelege pe
acești ardeleni. Mai întâi, am parcurs încă o dată
Contra școalei Bărnuțiu de Titu Maiorescu, 1868,
convingându-mă iarăși că avem de-a face nu cu o
expunere a unor adevăruri ci doar cu o capodoperă
de pamflet literar. Urmașii acestora doi, ai autoru-
lui criticii și ai celui acuzat, fascinați de arta mare-
lui spirit rector al Junimii au luat de bune
alegațiile acestuia, cu câteva excepții. Astfel, exa-
minând cu competență în domeniu, Petre Pandrea,
deși precaut în afirmații, are meritul de a fi deschis
calea spre rediscutarea cazului în lucrarea sa
Filosofia politico-juridică a lui Simion Bărnuțiu,
Fundația pentru literatură și artă „Regele Carol
II”, 1935. El vede artificiile demonstrațiilor la care
a recurs autorul Criticelor dar ezită să pună un
diagnostic definitiv. O va face omul politic Ion
Rațiu în paginile cu care însoțește cartea Simion
Bărnuțiu, Discursul de Blaj și scrieri de la 1848,
Prefață de Ion Rațiu, Ediție îngrijită de Ioan
Chindriș, Uniunea Mondială a Românilor Liberi,
Cluj-Napoca, 1990.

Spirit sintetic și deosebit de abil în a-și comba-
te adversarii, Titu Maiorescu identifică cinci
poziții în gândirea lui Simion Bărnuțiu.
Judecându-le astăzi fără prejudecăți, putem con-
stata actualitatea lor imediată, presantă chiar, mai

vie decât toată epoca în care ele au fost exprimate,
iar poziția bărnuțiană este acum mai adevărată
decât oricând altădată. Să le enumerăm, nu înainte
de a le elibera din formulările extrem de
tendențioase, de polemice, inutile, curățindu-le de
lepra limbajului vetust, anacronic: 1, Problema
religiei creștine. Dar nu este aceasta acum într-o
criză cum poate că nu a mai fost ea niciodată? 2:
Împărțirea proprietății funciare. Abstracție făcând
de modul naiv în care a văzut Bărnuțiu rezolvarea,
asupra ei s-a revenit insistent prin veac dovedin-
du-i-se astfel importanța. 3. Principele străin. O
ipoteză care nici măcar nu se mai pune. 4.
Monarhie sau republică. O alternativă tranșată în
istoria noastră, și chiar în sensul opțiunii lui
Bărnuțiu. 5. Dacă străinii pot sau nu să dobân-
dească proprietate funciară în țara noastră. Ei pot
prin îngăduința legilor noastre dar se aud tot mai
puternice murmurele de protest împotriva înstrăi-
nării pământului. Concluzia este una singură: în
toate cinci tezele Maiorescu este, din perspectiva
zilei de azi, infirmat complet și este confirmată
poziția lui Bărnuțiu.

Titu Maiorescu a fost un om al momentului
istoric contemporan lui, vital pentru destinul
românilor, pe care l-a modelat, dar, prin
comparație cu el, excesiv de gravul Bărnuțiu a
sondat cu gândirea realitățile mai din adânc ale
problematicii filozofiei politice. Există un strat în
respectiva polemică, strat ce vizează limbajul,
astăzi complet caduc încât trebuie coborât mult
sub limbaj până la problematica în dezbatere, la
adevăruri. Junimiștii aveau umor în exces în așa
fel că, de exemplu, pentru ei roman era echivalent
cu prost, aluzia era la excesul de latinism al unor
ardeleni. Dar nu glumele lor ci vie mai este doar
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preocuparea celor profunzi, care vedeau în viitor,
intuind o problematică astăzi cum nu se poate mai
actuală. Eleganții și plinii de umor junimiști au
rămas captivi ai acelui timp, orbi față de adevăru-
rile perene. În felul său învinsul Simion Bărnuțiu
a fost un sacrificat, o figură tragică, și tot astfel au
fost prin inadaptarea în istorie, prin lipsa de con-
formism, și nepoții săi, Iuliu Maniu mort în închi-
soare și azvârlit în groapa comună din Sighet, și
cei doi frați Boilă, ani mulți obligați să locuiască
temnițele comuniste.

De la Ioan Z. Boilă avem o cărticică purtând
titlul Ziduri cu ferestre spre cer, Editura Galaxia
Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2004. Zidurile sunt des-
igur ale închisorilor în care acesta a fost privat de
libertate, iar ferestrele sunt rugăciunile adresate
lui Dumnezeu. Tot așa, după cum s-a observat,
când Roma, cetatea antică, a fost capturată de
invadatorii barbari, lipsit de ea sfântul Augustin
compensator a edificat în loc ca mai veșnică ceta-
tea lui Dumnezeu scriind De civitate Dei. În mod
similar, mulți dintre cei arestați în perioada de pri-
goană comunistă, opriți cu ferocitate de a ieși din
spațiul minim, carceral, ce le era rezervat, au eva-
dat în singura direcție care le mai era accesibilă,
adică în sus, pe verticală, la Dumnezeu, prin rugă-
ciune ajungând în cetatea lui Dumnezeu. După ce
fuseseră răpiți din libertatea socială la care aveau
tot dreptul, ei apelau la a fi răpiți la Domnul.
Acesta este înțelesul și aceasta e originalitatea
cazului celui de-al doilea fiu al lui Zaharia Boilă,
nepot al lui Iuliu Maniu și strănepot al lui Simion
Bărnuțiu. În acest fel el împlinește destinul tragic
al genealogiei căreia îi aparține. În felul ei cărtici-
ca sa este un scurt eseu în care își evocă momente
din prizonieratul său penitenciar și semnificațiile
acelora. Scrierea nu conține o epică a detenției, ca
la atâția confrați de suferință, ci doar o suită de
digresiuni în jurul unor momente ce îi revin în
minte după ani de la ieșirea din infern.

Se pune problema în ce măsură Ioan Z. Boilă a
fost pregătit prin credința creștină pentru a înfrun-
ta prigoana comunistă. Trebuie spus că ilustra sa
genealogie politică nu îl pregătise prea mult întru
creștinism. Desigur, aserțiunea liber cugetătorului
Titu Maiorescu cum că Simion Bărnuțiu era carac-

terizat de un scepticism al credinței nu se susține,
fiindcă fusese totuși format în Școlile teologice ale
Blajului, fie și dacă în adversitate cu ierarhii locu-
lui, și nu a pledat pentru o revenire la politeismul
latin decât în varianta unei glume pe care mono-
grafistul de mai târziu, Petre Pandrea, o atribuie
șugubățului Vasile Pogor. Cât despre celălalt pre-
cursor, Iuliu Maniu, acela – dacă este să dăm cre-
zare mărturiei târzii a colegului său ultim de celulă
penitenciară, N. Carandino, nu își cunoștea nici
măcar rugăciunile împărătești cu rostirea cărora
să-și întâmpine marea trecere în veșnicie. Desigur,
în varianta lor latină cum și le și dorea venerabilul
politician. A fost nevoit să apeleze la ajutorul unor
preoți greco-catolici pentru a-și procura o
cunoaștere a lor. Alta a fost situația în comunismul
târziu cu ceilalți doi când Matei Boilă este preot
iar fratele său medic de profesie este un credincios
practicant, unul exemplar care își invocă mereu
credința ca unic suport în temniță. Punctul culmi-
nant și dovada supremă a creștinismului propriu,
din cuprinderea rugăciunii, este întâlnirea cu
minunea, cu miracolul. Din trecerile sale prin
închisorile comuniste, doctorul Ioan Z. Boilă
evocă unele astfel de întâmplări rare dintre care,
fie și relatată dintr-o sursă indirectă, ar trebui
reținută aceea ce îl are protagonist pe uimitorul
Tertulian Langa, și nu doar reținută ci decupată de
aici și integrată în manualele școlare de religie de
unde să o absoarbă spiritul copiilor din viitor pen-
tru a înțelege nu doar ce a fost persecuția din
comunism ci și eroismul credinței creștine. 

De la acesta din urmă, de la Ioan Z. Boilă avem
și o carte de doctrină politică: Dialectica
democrației-creștine, Napoca Star, Cluj, 2001,
inutilă în felul ei căci fără un partid politic, vehicul
care să experimenteze punerea în practică a ideilor
politice, acestea se usucă, mor, expunerea lor
dovedindu-se inutilă. 
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Metafora: o ironie extatică la adresa realului.
*

Scriptor. Scrisul aidoma unei religii pe care o abor-
dezi între fanatism și îndoială.

*
Orice imitație nu implică oare o notă de infantilism? 

*
Întâlnesc la Denis de Rougemont teza potrivit căreia

marea eflorescență a tehnicii moderne ar avea drept sor-
ginte creștinismul, mai precis interesul acordat de acesta
materiei, începând cu ființa teandrică a lui Isus. Spre
deosebire de, bunăoară, hinduism și budism, care culti-
vă concepția unei lumi materiale iluzorii, maya,
civilizația creștină a exploatat accepția creaționistă a
unei materii aflate sub o acoladă divină. 

*
„Oricine preferă ce a învățat decât ce ar urma să

învețe” (Quintilian).
*

Amânăm adesea fie dintr-un exces de incertitudine,
fie dintr-un exces de certitudine. 

*
Am citit undeva că, de la un punct, memoria devine

o probă a caracterului. Reții ceea ce te poate caracteriza.
Așa să fie oare?

*
„Elanurile sensibilității noastre au prea puțină putere

asupra desfășurării faptelor noastre și asupra credinței
vieții noastre și, în consecință, respectul obligațiilor
morale, ca fidelitatea în prietenie, ducerea la bun sfârșit
a unei opere, ținerea unui regim, au temelii mai sigure în
obișnuințele oarbe decât în aceste porniri momentane,
arzătoare și sterile” (Proust).

*
Adnotările ulterioare, marginaliile, formele corecta-

te se întâmplă să constituie rândurile prin care un text al
nostru se recunoaște cel mai bine, ele funcționând aido-
ma prestației unui critic. 

*
A.E.: „Dacă deposedăm de orice mister ființele, dar

și obiectele, ele dobândesc o semnificație mai mică

chiar decât aparența lor”. 
*

Scriptor. „Important” fără limită, năzuros, de un
scepticism decorativ, voind a ne da impresia că nu e o
poză adoptată, ci că așa ar fi fost din născare. Aidoma
unui snob care își atribuie o genealogie aristocratică
falsă. 

*
„Se prea poate că adevăratul scop al gândirii post-

moderne să fie de a trece sub tăcere, o dată pentru tot-
deauna, chestiunea care n-a încetat să-i macine pe «crea-
torii»  din lumea noastră democratică și anume: «cine
este și cine nu este novator?». Dacă așa stau lucrurile,
atunci post-modernismul nu este decât ultima expresie a
falsei conștiințe romantice, încă o răsucire a vechiului
șarpe. Totul abia începe” (René Girard). 

*
Credința: în esență, o așteptare. A.E.: „Așteptare a

ce?”. A misterului, desigur. 
*

Scriptor. Imaginarul, o formă compulsivă a
inteligenței? 

*
Sinceritatea poate fi mai primejdioasă într-o creație

literară decât în viața de toate zilele. 
*

„Peisajul pe care-l avem mereu sub ochi nu-l mai
privim” (Jules Renard).

*
O nouă cunoștință vagă, firește mic provincială, cu

care nu știi dacă vei mai schimba vreodată câteva vorbe,
o aluzie a întregii lumi precum o frunză căzută, o așchie,
o piatră întâlnită pe drum. 

*
„Premieră mondială! Inventatorul Aidan Meller a

creat-o pe Ai-Da, primul robot android care pictează cu
multă sensibilitate și talent, folosind tehnica pointilistă,
informează The Guardian. Recent, robotul a făcut o
demonstrație la Biblioteca Britanică din Londra și a ară-
tat că algoritmii sistemului de Inteligență Artificială cu
care este dotat pot lua decizii în realizarea unui portret.
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Ai-Da realizează un tablou în cinci ore sau mai mult și
creațiile ei sunt unice și nu seamănă deloc între ele,
semn că sensibilitatea artistică își spune cuvântul.
Meller a declarat că «acest proiect este unul etic și are
ca scop demonstrația că inclusiv inteligența cibernetică
poate fi creativă și poate da dovadă de sensibilitate, atri-
bute considerate ca fiind exclusiv umane». Numele
robotului a fost inspirat de la Ada Lovelace, un pionier
în domeniul computerelor. Robotul a început să fie con-
struit în 2019 și este dotat cu un braț bionic ce îi permite
mișcări complexe” (Click, 2022). 

*
Spre norocul său, aliații îl cunosc mai puțin decât

dușmanii. 
*

Nu totdeauna cei ce servesc o cauză de bun-simț
sunt oameni de bun-simț.

*
„Aș vrea ca noțiunea de gust să-și recapete, ca-n

secolul al șaptesprezecelea, dimensiunea etică” (George
Steiner).

*
Dificultatea de a cunoaște miracolul e sporită de ati-

tudinile diverse pe care le avem față de acesta. Incredulii
vor ca miracolul să fie vrednic de ei, credincioșii vor să
fie ei vrednici de miracol. 

*
În scurtul răstimp cât stau uneori culcat ziua, osci-

lând între veghe și somn, apar clipe aș zice ale trecutului
în cuprinsul unor scene de viață cărora le insuflă o ener-
gie uluitoare, veritabile începuturi ce nu s-au produs,
rezerve ale unor stări oarecum psihedelice care mă
remontează mai mult decât orice altceva. Amintiri într-
un fel imprecizabil și totodată promisiuni pe viu de-o
puritate fără egal. Totul nou și în aceeași măsură de-o
familiaritate a fulgurațiilor care se produc imprevizibil,
încredințându-mă că ar fi vorba de o trăire a mea într-o
lume a concretului celui mai convingător ce nu mi s-ar
putea opune. Copilărește, lumea în cauză îmi aparține și
eu aparțin acestei lumi aflate în plutire, care dispare
brusc.

*
„Toți suntem înclinați să credem ceea ce lumea

crede despre noi” (George Eliot). 
*

Secretul: surogatul laic al misterului. Din care prici-
nă puterea totalitară, uzurpatoare a cultului religios, cul-
tivă asiduu secretomania.

*
„Utracrepidarieni se numesc persoanele care dau

sfaturi și care își exprimă opiniile legate de subiectele de
care nu știu nimic. Din fericire, aceste persoane sunt tot

mai puține” (Dilema veche, 2022). 
*

Scriptor. Se referă la spiritul său ca la o oglindă, în
care se bucură nespus că se poate vedea pe sine ca și
cum ar fi un Celălalt.

*
Scriptor. Prodigioasele clarități care cad din

frunzișul frazeologic aidoma unor fructe bine coapte.
Clarități mustind de sucuri obscure pe care nici soarele
cel mai puternic nu le-ar putea decât combina cu melan-
colie.

*
A.E.: „Aș vrea să-mi spui ceva despre Nicolae

Manolescu”. Ca să te așezi în fruntea unei literaturi, ai
nevoie de înzestrare, ambiție, Destin pe măsură.
Norocos, Nicolae Manolescu le-a avut pe toate. 

*
Senectute. Credincios fervent sau cuprins de îndo-

ieli, îți dai seama cu timpul că viața însăși e o experiență
mistică. Dacă ești atent, poți constata că Dumnezeu te
poate întâmpina exact în locurile unde nu te aștepți. „A
te apropia de Dumnezeu… Dar cum poți să-ți dai seama
că te apropii de cel care este peste tot? – Încetând de a
mai fi undeva, de a te agăța de un loc, de un lucru, de o
ființă, de o speranță. Docilitatea cerii, indiferentă față de
orice formă…” (Gustave Thibon). 

*
Încă din vechime se pare că imitația putea deveni o

înfricoșătoare realitate primară. „Când un singur câine
se apucă să latre la o umbră, zece mii de câini fac din ea
o realitate” (proverb chinezesc). 

*
„Actorul Mihai Mălaimare se plânge, pe rețelele

sociale, «că noi, românii, am ajuns nimic în țara noas-
tră», se declară «minoritar» și spune că va lupta crunt
împotriva celor care-i îngrădesc drepturile «de minori-
tar» în țara lui. Despre ce drepturi e vorba: să vorbească
limba română, să-și iubească tricolorul, să pretindă res-
pect de ziua națională, să i se respecte credința și obice-
iurile. Aproape că-ți vine să crezi că Mihai Mălaimare
trăiește într-o dictatură și e amenințat de o operațiune
represivă de epurare etnică. Dar Mihai Mălaimare
trăiește în Capitală și scrie despre toate aceste orori
imaginare în limba română” ( Dilema veche, 2022). 

*
Scriptor. O câtime a decepției lăuntrice în producția

sa, cum sarea în bucate. 
*

A scrie, id est a fi generos cu sine însuși. 
*

Eliminând prisosul existenței noastre, am ajunge la
esența sa, la contactul cu eternitatea, credea Lao Tse.
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Dar cum, Doamne, am putea stabili acest prisos? Și cum
ne-am îndura să-l părăsim, naivi ce suntem?

*
Scriptor. Mistuit de tăcere astfel cum flacăra mistuie

ceara lumânării. 
*

Ai atins un obiectiv multdorit, cu atâtea dificultăți și
cu atâta întârziere, încât ai impresia că a rămas neatins.
Îl urmărești în continuare, obsesiv.

*
„E, totuși, nevoie de ceva anume ca să rămâi în con-

tact cu poezia, o anume inocență. Tehnic vorbind, e de-
ajuns. Există un cuvânt foarte frumos ce îl desemnează
pe omul care a descoperit o comoară, cuvântul inventa-
teur. Fie că a descoperit-o din întâmplare, rătăcindu-se
în pădure, fie după cincisprezece ani de căutări, consul-
tând hărți străvechi din vremea conchistadorilor, nu con-
tează! Tot asta simți atunci când ai scris un poem: fie că
ți-au trebuit doi ani, fie cincisprezece minute, e tot aia.
Totul se petrece – știu bine că e irațional – , totul se
petrece ca și cum poemul ar fi fost scris cu mult timp
înaintea noastră, ca și cum ar fi fost scris dintotdeauna,
iar noi n-am făcut decât să-l descoperim” (Michel
Houellebecq). 

*
Senectute. Dorința și indiferența fuzionează într-o

ardere rece, într-o flamă de gheață care luminează cu o
intensitate sporită de faptul că nu mai emană căldură. 

*
Bagatelele vieții de-atâtea ori concurând – și nu fără

succes public – marile ei teme. Inclusiv în scris.
Democrația acestuia, plină de surprize. 

*
Curios, scriind, ai câteodată senzația unui om aflat

în mers, căruia i se pare că stă pe loc. 
*

Polemist acerb, ajuns la senectute. Până de curând
avea satisfacția de-a lovi, practic fără discernământ, în
toate direcțiile. Acum se confruntă cu sine însuși ceea ce
i se pare mai anevoios. Ba chiar inutil, nemaiavând
public. 

*
„În micul orășel Södertälje din Suedia, autoritățile

locale au recurs la o metodă inventivă de a scăpa de
chiștoacele de țigări aruncate pe jos de cetățenii
neglijenți. Ciori special dresate pentru această sarcină le
culeg și le depozitează într-un loc anume desemnat, pri-
mind, drept recompensă, hrană” (Dilema veche, 2022). 

*
„Ceea ce trebuie, în fond, ca să obținem un fel de

pace cu unii oameni este să le permiți în toate împreju-
rările să se etaleze, să se tăvălească în lăudăroșenii

imbecile. Nu există vanitate inteligentă. Vanitatea e un
instinct. Și nu există om care să nu fie înainte de toate
vanitos. Rolul de periuță admirativă este aproape singu-
rul în care omul își tolerează semenul cu o oarecare plă-
cere” (Louis Ferdinand Céline).

*
Senectute. Zile în care aștepți ceva cu asiduitate, dar

nu poți realiza ce anume. Să fie moartea? Să fie o pre-
lungire a vieții? Sau un soi de empireu budist în care nu
s-ar regăsi mai nimic din felul în care le înțelegem
acum? Dar un atare Neant viu n-ar fi mai curând o des-
ființare? 

*
Un indice al stadiului civilizației în care ne găsim:

mai lesne devii desconsiderat prin bunătate decât prin
ură.

*
Căutarea de sine? Nu e un act volițional (ar fi prea

simplu), ci unul mai curând afectiv. Nu e o operație care
ar putea fi planificată, ci una sugerând superba
inconștiență aparentă a Destinului ce-și prezintă bilanțul
de regulă cu întârziere.

*
Scriptor. Citește un autor în care are frecvent

senzația că se regăsește. E ca și cum, urcându-se în tren
spre a ajunge la o destinație agreabilă, ar găsi locul său
ocupat de altcineva. Din politețe, nu protestează.

*
A scrie „bine”, a te surprinde pe tine însuți, simțind

pulsațiile necunoscutului din propria-ți ființă. 
*

„Literatură și morală. Răul imaginar e romantic,
variat; răul real posomorât, monoton, deșertic, plicticos.
Binele imaginar e plicticos; binele real e întotdeauna
nou, minunat, amețitor. Prin urmare «literatura de
ficțiune» e fie plicticoasă, fie imorală (ori un amestec
între cele două). Nu scapă alternativei decât dacă arta
are puterea să o treacă întrucâtva de partea realității –
ceea ce numai geniul poate izbuti” (Simone Weil).

*
Departe de a neglija, așa cum pare, cuceririle spiri-

tului, prostul nu ezită a le utiliza în beneficiul său, de
câte ori are prilejul. Aidoma unui primitiv care sparge cu
toporul o mobilă stil pentru a aprinde focul. 

*
Prietenia la senectute: o afinitate care trebuie să fie

din ce în ce mai inteligentă pentru a dura. Întemeiată la
început pe dispoziții emoționale, aceasta sfârșește prin a
fi descărnată asemenea unui principiu.
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Stejarul din pădurea eminescologiei

Ceea ce Mihai Ciurdariu a conturat cu parcimonie,
vor duce mai departe, între filosofi, Constantin Noica,
Constantin Amăriuței (din exil) și, cu asupra de măsu-
ră, Tudor Ghideanu, cel care a reușit să impună
Academiei Române validarea lui Eminescu în rândul
marilor filosofi români, el scriind capitolul Mihai
Eminescu din ediția a doua a tratatului de Istoria filo-
sofiei românești (1985). Până atunci, nici o istorie a
filosofiei românești n-a luat în seamă pe gânditorul
Eminescu. Cauza, am mai semnalat-o, pe urmele lui
Alexandru Surdu, decizia din 1902 a lui Titu
Maiorescu de a-l însărcina pe I.A. Rădulescu-
Pogoneanu să evalueze traducerea eminesciană din
Critica rațiunii pure, neapelând la filosofii veritabili
cunoscători ai lui Kant (C. Rădulescu-Motru, P.P.
Panaitescu, Mircea Florian, Ion Petrovici, Grigore
Tăușan, Mircea Djuvara ș.a.). În esență, Rădulescu-
Pogoneanu a considerat traducerea un exercițiu de
tinerețe, fără semnificație. La rându-i, se știe,
Călinescu, deși a făcut o radiografiere amplă a
influențelor filosofice asupra poetului, a decis că nu e
filosof, ci mai degrabă un comentator în marginea
scrierilor lui Schopenhauer. Deși au scris conjunctural
despre Eminescu, filosofii de meserie au ignorat
evidența că, prin studii universitare, autorul lui
Archaeus a fost un filosof (Alexandru Surdu1), imposi-
bil de despărțit de poet (Ciurdariu, Ghideanu, Ștefan
Munteanu ș.a.).

Încheind amplul și rigurosul studiu Tudor
Ghideanu și filosofia lui Eminescu (vol. III din O isto-
rie a opiniilor privind filosofia lui Eminescu), Ștefan
Munteanu recurge, în final, la metafora pădurii filoso-
fiei românești constituită de toți filosofii importanți,
deveniți arborii falnici ai codrului dintre care însă lip-
sea cel mai viguros și mai înalt dintre toți, „stejarul”
Mihai Eminescu: „Intrat în sanctuarul spiritualității
noastre, Tudor Ghideanu a observat că în «pădurea»

filosofilor există arbori falnici, există și uscături, dar
există și o poiană, un loc liber, un spațiu gol. În plus, a
mai observat că din «pădure» lipsește un arbore de o
specie rară, tocmai cel destinat să reprezinte spirituali-
tatea românească, lipsea germinația ghindei arheității
românești, lipsea Mihai Eminescu” (p. 169-170). Își va
dedica, de aceea, puterile minții pentru punerea în
drepturi „academice” a geniului eminescian. Nu sin-
gur, ci alături de alții, precum Constantin Noica, sau, în
exil, Mircea Eliade și Constantin Amăriuței, ultimul
mirat și el că, deși declarat „poet național”, gândirea lui
filosofică vizionară a fost sufocată de sursologie, fără a
i se recunoaște singularitatea canonică românească.

În „Revista Scriitorilor Români”, nr. 26/1989,
Constantin Amăriuței încununa studiile sale despre
filosofia eminesciană cu Metafizica „stării pe loc”,
polemizând cu „eminescologia de serviciu” din Țară
care a pierdut vremea cu teme expirate ca romantismul
întârziat, pesimismul, paseismul, contradicțiile erei
burgheze, amestecul eteroclit de influențe, pe când, în
realitate, Eminescu „a spus «ceva» nescris în cărțile de
filosofie”. A vorbi despre poetul național ca despre un
soi de prizonier al diverselor influențe i se părea o
contradicție în termeni. Eminescu nu s-a dedicat dis-
cursului filosofic proprio motu, dar nici n-a fabricat,
pur și simplu, mitologii poetice, ci s-a situat în perspec-
tiva gândirii românești, cea a stării d׳întâi, izvorând
din ethosul național preontologic, singularitatea cano-
nică eminesciană fiind ceea ce el numește starea pe
loc, fără corespondent în metafizica occidentală, inclu-
siv la eleați: „Starea d׳întâi iese dintr-o intuiție mult
mai adâncă decât manifestarea gândirii onto-noologice
moștenite de la greci”.

Tudor Ghideanu va argumenta, totuși, că filosofa-
rea eminesciană este mult mai complexă și nu-l va
izola pe poet nici de tradiția greacă platoniciano-aristo-
telică (metafizica Stagiritului fiindu-i un reper
esențial), nici de cea creștină, nici de marii filosofi
moderni, de la Kant la Schopenhauer și Schelling,
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practicând un comparatism de diferențiere nuanțat,
apropiat de metodologia transdisciplinară și căutând
permanent, cum observă Ștefan Munteanu, esența
singularității canonice eminesciene. Își începe, altmin-
teri capitolul dedicat lui Tudor Ghideanu, cu un moto
mărturisitor al acestuia: „Lepădând orice fel de preju-
decată, ni se impune cu toată evidența adevărul că
opera lui Eminescu revelează deplin un eidos (s.n.)
numai al său, un tot esențial de idei, teme și structuri
care-i constituie osatura filosofică, acel spațiu natural
de trecere – uneori schițat numai, dar real – către o
structură teoretică invariantă (constantă) a sa și numai
a sa” (p. 93, 98, la Ștefan Munteanu). Acest invariant
este Archaeus, la care am ajuns, în ce mă privește, la
începutul anilor ᾿80, în Eminescu – Dialectica stilului,
apoi în Modelul ontologic eminescian (1992).
Archaeus, Unul eminescian, nu este de corelat neapărat
cu Multiplul anticilor, fiindcă filosofia lui este monistă,
ca și creștinismul, care este o religie monistă în
Treimea cea de o Ființă, în care Multiplul grecilor
antici nu a putut pătrunde (Constantin Noica).
Monismul arheic eminescian nu exclude multiplicita-
tea sistemelor metafizice de până la el, fiind de
rezonanță culturală, care include și dialogul
influențelor: „Ceea ce înseamnă – zice Tudor Ghideanu
– că, în pluralul erudiției filosofice eminesciene vom
putea găsi, deopotrivă, înțelepciune veche indiană
(Kalidasa, budismul, Vedele etc.), înțelepciune preso-
cratică și platoniciană, misticism creștin medieval, cri-
ticism, hegelianism etc. Dar ca o exigență permanentă
rămâne încă de surprins eidos-ul, esențialitatea origina-
lă a cugetării eminesciene, care va fi de căutat, desigur,
nu în aria diversității eclectice, ci în acea unică forță
sintetizatoare care consacră gestul metafizic emines-
cian, dominanta vieții sale de creație teoretică”.

Ștefan Munteanu subliniază apoi curajul lui Tudor
Ghideanu de a corobora teoreticul cu creația poetică,
ecuație formulată și de Mihai Ciurdariu, ceea ce consti-
tuie particularitatea gândirii sale creatoare: „Împotriva
nerealizării sale academice, cu titluri și diplome,
Eminescu a intenționat închegarea unui sistem propriu,
distinct, cu adevărat, atât de eclectismul maiorescian,
cât și de materialismul lui Vasile Conta” (apud, p. 99).
Mai mult, crede că Eminescu s-a apropiat de Kant și
Schopenhauer nu în virtutea unor afinități cu aceștia, ci
printr-o lectură ținând de cunoașterea istoriei filosofiei,
afinitățile sale elective trăgându-l spre familia de spiri-
te a lui Aristotel, Giordano Bruno, Schelling, frații
Schlegel, Novalis și Tieck, plus achizițiile din cele mai
avansate științe ale vremii. Eminescu a simțit nevoia

propunerii unei metodologii a coerenței, capabilă să
„surprindă eidetic invariantul” propriu atât creației
poetice, cât și celei teoretice (p. 99, 100). Distinge la
Eminescu două nivele ale gândului identificabile în
gândirea românească întâi la Dimitrie Cantemir: „gân-
duri-instrument și gânduri-sens”, puse în slujba strati-
ficării unei metafizici generale aflate în coerență cu
„filosofia istoriei și a cugetării populare, nivelul filoso-
fiei culturii și religiei, al filosofiei limbii și creației
artistice și, în sfârșit, nivelul filosofiei politice” (apud,
p. 100). Recunoaște că metoda structurală a lui G.
Călinescu a dat roade, pe orizontală, prin ampla des-
criere a unei fenomenologii tematice, pe verticală cu
acces la omologiile comparatistice schopenhaueriene,
romantice, psihice și fizice și, în fine, „o poetică a teh-
nicii interioare care ne permite definitiv să înțelegem
legătura funciară dintre sens și expresie la Eminescu”
(apud, p. 101). Aceste premise sunt puse în balanță cu
aprecierile lui Noica: geniul eminescian a surprins
esențialul filosofiei, deosebitor de religie, morală,
știință și artă, ceea ce denotă evitarea confuziei puncte-
lor de vedere și totuși de o coerență sintetizatoare uimi-
toare, „care consacră gestul metafizic eminescian,
dominanta vieții sale de creație” (apud, p. 102).

Părăsind prejudecățile eminescologiei, Tudor
Ghideanu nu pornește de la Platon spre a ajunge la
arhei, la idei, ci de la Unul „ce se adună exemplar în
metafizica lui Aristotel”. Nu are a se bloca în
Paracelsus, Van Helmont, Bὂhme, Cantemir sau în
monadele lui Leibniz, corelația cu ultimul fiind invoca-
tă de unii. Numai că monadele lui Leibniz sunt închise,
fără ferestre, ceea ce nu e cazul arheilor deschiși, orga-
nic, către Archaeus, Unul Stagiritului. Înaintând spre
Schelling, Eminescu ajunge la ontologia posibilului și
a realului: „Căutând o nouă întemeiere monismului
idealist – anterioară și diferită de aceea a lui Hegel –
Schelling continua pe Leibniz și Kant, în tentativa de a
da principiului finalității, demnitatea unui principiu al
naturii, și nu al spiritului. Pe această cale, el acorda
transcendenței sensul unei idealități imanente creatoare
în natură, și nu îngusta înțelesul raționalității la identi-
tatea cu realitatea sau, mai rău, la echivalarea
raționalului, exclusiv cu discursivitatea logică, așa cum
procedase Hegel. Schelling a încetățenit adevărul
cugetării moderne: tot ce e rațional e numai posibil”
(apud, p. 107-108).

Metafizica posibilului, de sorginte aristotelică, e
prezentă în manuscrise, inclusiv în texte precum
Despre nemurirea sufletului și a formei individuale,
coroborată cu doctrina identității lui Schelling, după
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părăsirea voluționismului lui Schopenhauer și a panlo-
gismului hegelian, impulsionat, probabil, și de cursuri-
le lui Eduard Zeller, crede Tudor Ghideanu (p. 108).
„Cu geniul său infailibil, – zice exegetul – Eminescu
sesiza inconsecvențele poziției lui Schelling, fără a res-
pinge teza de căpătâi a unui monism care îl cucerise,
mai ales prin perspectiva de libertate creatoare pe care
o deschidea” (apud, p. 110). Monismul său e concen-
trat în profunzimile conceptului de Archaeus, diferit
esențial față de al predecesorilor, cumulând realitatea
creștină a identității, unicității și a libertății persoanei
în viziune testamentară, dar în limbajul filosofiei și
poeziei. Noica adăuga, ca argument la originalitatea
gândirii poetului, ideea „jignirii” arheului, prezentă,
totuși, la Schelling, cum dovedește Tudor Ghideanu
pentru întâia oară, între comentatori. Identitatea este
absolutul Ființei, singura realitate pe lume încifrată în
Archaeus, oglindă a conaturalității dintre natură și
conștiință, prima aflată în „adormire” ca pădurea în
ghindă, cealaltă – încercarea împlinită în absolutul
identitar.

„Jignirea” arheului este suprema agresiune împotri-
va Ființei, „oriunde apar impropriul, impostura, trucul
și inadecvarea”, în texte precum Epigonii, Scrisoarea
III, Mureșanu, Sărmanul Dionis și, cu toată limpezi-
mea, în Feciorul de împărat fără de stea, Miron și fru-
moasa fără corp și Mușat și ursitorile. În ultimul
poem, se reia tema stelei care a murit în consonanță cu
ideea din basmul Tinerețe fără bătrânețe și viață fără
de moarte, mult apreciat de Eminescu din perspectiva
arheului, dovedindu-se că Archaeus trăiește în poveste,
cum spusese în eseul omonim. Mușat face parte din
„nefericita sectă” pătruns adânc de setea „formelor per-
fecte”: „Un dor adânc și îndărătnic foarte/ De-o
frumusețe cum nu e niciuna// Și s-o ajungă chiar e dat
de soarte/ Căci tinereță neîmbătrânită/ Îi dăruim și
viață făr᾿de moarte// Dar neîntrerupt e chipul-acei iubi-
te/ Ca și lumina ce în cer se suie/ A unei stele de demult
pierite:/ El n-a fost când era, el e când nu e”. Și comen-
tariul lui Tudor Ghideanu: „Tragicul este integral pen-
tru că, spre deosebire de Luceafărul, aici Archaeusul
este «jignit», ipseitatea definitiv părăsită” (apud, p.
119).

Critica a identificat eronat, argumentează Tudor
Ghideanu, că tema „jignirii arheului” străbate capodo-
pera hyperionică: „În Luceafărul, «ieșirea din fire»,
«sărirea din matcă» reprezintă doar o ispitire de încăl-
care a Logosului, ea nu este nici măcar o posibilitate,
și, de aceea, nici nu devine act, realitate, până la urmă.
Dubla zbatere proprie poemei Luceafărul: a Cătălinei
către nemurire și a lui Hyperion către viața pământeas-

că nu reușește să fie o adevărată «jignire» a archaeusu-
lui, deoarece echilibrul ontologic este păstrat prin res-
pectul identității. Independența liberei voințe, ipseita-
tea, nu a reușit să facă loc instituirii Răului. De aceea,
într-adevăr Luceafărul reprezintă exemplaritatea
archaeusului, dublu reușită filosofico-poetică: a eternu-
lui și a spiritului în iubire” (apud, p. 117).

Dacă arheul constituie constanta supremă a Ființei,
în plan metafizic, pornind de la conaturalitatea
natură/conștiință se poate, acum, explica de ce
Eminescu a aprofundat, întreaga viață, și tainele lumii
fizice. Cum filosofia este punerea Ființei în noțiuni,
natura trebuie pusă într-o ecuație universală, ca izo-
morfie a Archaeus-ului. În „nebunia” lui „matemati-
că”, a intuit că știința trebuie să ajungă sau să viseze la
o „ecuațiune universală”, fizica cuantică a secolului al
XX-lea aspirând la unificarea celor patru forțe funda-
mentale din univers (Grand Unification Theory2), pri-
mele trei (slabe, tari, electromagnetice), presupunându-
se a fi fost unificate într-o anumită fază a Universului,
marea enigmă continuând să fie forța gravitațională.
Toate patru unificate duc la Teoria Totului. Eminescu
avea dreptate avansând ideea numărului limitat de
forme, de constante în lumea biofizică: Încercare de
metafizică idealistă a raporturilor constante în
mișcarea eternă. Pe mss. 2266, stă scris: „Teoria
ecvațiunii universale sau a raporturilor constante între
finit și infinit”. A transcende finitul în transfinit (Georg
Cantor, 1895) înseamnă a găsi puntea de legătură între
finit și infinit, iată până unde băteau gândurile lui
Eminescu (p. 123).

Tudor Ghideanu sintetizează astfel „ecuația” gândi-
rii eminesciene: „Ontologia posibilului și realului, a
potenței și actului, genial elaborat în proza Archaeus –
unde s-au putut vedea teme esențiale precum cele ale
Identității, Ipseității (Selbsteir), Constanței, «Jignirii»
archaeusului (care este o Kehre, o răsturnare a princi-
piilor în sensul lui Schelling) etc. – această ontologie
viguroasă, omologic aristotelică, își dobândește supor-
tul explicativ în chip distinct, particular, în polaritatea
dintre materie și formă, concret la Eminescu, dintre
materie (Unu – potențial, virtual) și forme (Multiplu –
act, real)” (apud, p.124-125). Cele două proiecte
anunțate: Încercare de metafizică idealistă a raporturi-
lor constante în mișcarea eternă și Despre nemurirea
sufletului și a formei individuale ar fi trebuit să dezvol-
te sistemic ontologia lui generală care premerge, frag-
mentarist, ontologiei fundamentale heideggeriene, în
contextul revoluției cuantice (Eminescu are revelația
importanței cuvântului cuant/cuantă cu două decenii
înaintea lui Max Planck), iar prin perechile antinomice
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și complementare posibil/real, potență/act (izvorâtă
din vigoarea metafizicii aristotelice centrată pe mate-
rie/formă) deschide calea logicii dinamice a contradic-
toriului, care face saltul din binaritatea logicii aristote-
lice către terțiul inclus, starea T, esențială în gândirea
lui Ștefan Lupașcu (1900-1988). Autorul celor „trei
materii” își fundează trionticitatea, eminescian, con-
ceptele antitetice potență/act, potențializare/actualiza-
re (pentru primele două materii, fizică/biologică, omo-
genizantă/heterogenizantă), semipotențializare/ semi-
catualizare (Starea T). Toate cele trei niveluri de reali-
tate sunt energii, înglobate de poet în sintagma
mișcarea eternă, în forme variate. Lupașcu o
recunoaște și o împărtășește lui L.M. Arcade3, în ulti-
mii ani ai vieții. Eminescu concentrează, logic și onto-
logic, întreaga filosofie a Archaeus-ului în trei cuvinte:
Antitezele sunt viața. Cu această „închidere care se
deschide”, poetul extinde arheitatea la toate dimensiu-
nile Ființei și existenței, de la estetică, economie și
justiție până la istorie și cosmologie. 

În pofida arguțiilor strălucite ale celor trei judecă-
tori ai gândirii eminesciene, Archaeus continuă să
rămână enigma, runa, ca și moartea și viața. Căci anti-
tezele eminesciene scapă logicii binare, deși criticii
rămân în mai comodul tertium non datur, după cum
feciorul de împărat iese din binaritatea om-stea, ca și
Hyperion. Eminescu rămâne o enigmă nedezlegată
încă, aidoma arheului și ecuațiunii universale. Oricum,
Ștefan Munteanu a văzut bine coerența argumentativă
a celor trei eminescologi (Liviu Rusu, Mihai Ciurdariu,
Tudor Ghideanu), confirmată și de nota de pe ultima
copertă: „Fiecare, în felul lui, a pus câte o cărămidă
rezistentă, sub formă de învățătură, la construcția celei
mai frumoase cetăți spirituale românești. O cetate care
se vrea edificată fără oprire, pentru liniștea și împlini-
rea noastră. Nu ne obligă nimeni să-l înțelegem pe
Eminescu, dar nici nu avem ceva mai bun de făcut,
decât să încercăm, chiar și dacă această aventură pre-
supune înfruntarea unor riscuri”.

Cu această apreciere, Ștefan Munteanu, care nu a
avut pe masă primul volum din „eseul triadic”
Archaeus. Sublimul creației eminesciene, lasă deschisă
exegeza lui Tudor Ghideanu. Cum, la rându-mi, nu am
avut pe masă decât primul volum din 2021, de la
„Princeps Multimedia”, ținând seamă de titlul celui de
al doilea volum (O fenomenologie a Erosului și
Nemurirea), presupun că acolo se creează terenul întâl-
nirii lui Tudor Ghideanu cu Iubirea Treimii de o Ființă,
Starea T, în limbajul filosofic al lui Ștefan Lupașcu,
care face diferența ontologică în raport cu toate încer-
cările de metafizică de până la Eminescu. Prin poezie

și filosofie, Eminescu se ridică la Absolutul teologiei,
cu care polemizează ferm, dar afin, în Preot și filosof:
„Nu ne mustraţi! Noi suntem de cei cu-auzul fin/ Şi
pricepurăm şoapta misterului divin”, acel Adevăr de
nepătruns: „Ce voi spuneţi în pilde, iar noi l-avem din
cer”. Față către față, altfel spus, precum Hyperion cu
Demiurgos. Este Iubirea întru Archaeus, care e
Adevărul, singura realitate pe lume, la care n-au avut
acces anticii greci, de la Socrate la Plato și Stagiritul,
nici Buddha și Lao-Tse: „Învăţăturile lui Buddha, viaţa
lui Socrat şi principiile stoicilor, cărarea spre virtute a
chinezului Lao-tse, deşi asemănătoare cu învăţămintele
creştinismului, n-au avut atâta influenţă, n-au ridicat
atâta pe om ca Evanghelia, această simplă şi populară
biografie a blândului nazarinean a cărui inimă a fost
străpunsă de cele mai mari dureri morale şi fizice, şi nu
pentru el, pentru binele şi mântuirea altuia. Şi un stoic
ar fi suferit chinurile lui Hristos, dar le-ar fi suferit cu
mândrie şi dispreţ de semenii lui; şi Socrat a băut paha-
rul cu venin, dar l-a băut cu nepăsarea caracteristică
virtuţii civice a antichităţii. Nu nepăsare, nu despreţ:
suferinţa şi amărăciunea întreagă a morţii au pătruns
inima mielului simţitor şi, în momentele supreme, au
încolţit iubirea în inima lui şi şi-au încheiat viaţa
pământească cerând de la tată-său din ceruri iertarea
prigonitorilor. Astfel a se sacrifica pe sine pentru seme-
nii săi, nu din mândrie, nu din sentiment de datorie
civică, ci din iubire, a rămas de atunci cea mai înaltă
formă a existenţei umane, acest sâmbure de adevăr
care dizolvă adânca dizarmonie şi asprimea luptei pen-
tru existenţă ce bântuie natura întreagă”4. 

În așteptarea celorlalte două volume ale lui Tudor
Ghideanu, să-i admirăm puterea încercărilor întru
Eminescu.

Poate că întreaga eminescologie este un lung șir de
încercări, cuvânt-cheie de pătruns în sala lui de
oglinzi, încercări mai mult sau mai puțin eșuate, căci
în orice om o lume își face încercarea, cum spune el în
Împărat și proletar și peste tot.

Note:
1. Alexandru Surdu, Eminescu și filosofia, Târgu

Mureș, Editura Ardealul, 2020.
2. Grand Unification Theory a fost propusă la începutul

anilor ᾿70 de către fizicianul pakistanez Abdul Salam, care,
împreună cu Steven Weinberg și Sheldon Lee Glashow vor
fi răsplătiți cu Premiul Nobel, în 1979.

3. L.M. Arcade, L׳autre ciel chez Eminescu et Lupașcu,
„ARA Journal”, Davis, California, 1991.

4. „Timpul”, VI, nr. 81, 12 aprilie 1881, p. 1. 
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Stările nu se produc în serie. Mai mult decât atât.
Stările pot odrăsli iluminările. Pot stimula creativita-
tea, reveriile, senzația împlinirii și a desăvârșirii unor
sentimente bogate în rod spiritual. Bineînțeles, vor-
bim de stările firești, propice demersului laborios,
căutărilor creatoare și desăvârșirii umane. Dincolo de
obiectivul nostru rămân stările autoeroziunii, ale
depresiei sau hybrisului melancolic și al stărilor-limi-
tă. 

Pentru vastele bucle ale rotației lui Kronos, tim-
pul destinat creației este ca o străfulgerare de o clipă
străbătând abisul. El este atât de presat în mituri-sim-
boluri și mituri-evenimente, miteme creatoare, încât
nu doar fiecare carte, dar și fiecare gând, fiecare vers,
imagine, fiecare metaforă merită a fi decelate/
comentate, rechemate în raza lecturii, pentru a fi
transplantate în noua clipă revigorată și irizată din
plin în lumina interpretării înnoitoare.

În același rând cu poezia, cântecul, literatura pen-
tru copii, publicistica, genul sentențios, parabolic, a
fost cântecul de lebădă pe care Grigore Vieru l-a
îngrijit și l-a interpretat cu toată forța sa creatoare în
ultimii ani ai itinerarului său pământesc, încheiat, din
păcate, în mod tragic, fatal. Mai întâi semănând prin
abecedare grăunțele de aur ale înțelepciunii, apoi prin
periodice, prin selecția unor mari gânditori,
trecând/treierând cu sita prin gândirea sapiențială
occidentală – franceză, spaniolă, italiană – și prin cea
orientală – arabă, chineză, persană – Grigore Vieru a
făcut școală bună și a selectat migălos ceea ce se
potrivea mai bine sensibilității, firii sale poetice.
Modelele sunt ușor depistabile, dar greu interpretabi-
le: folclorul românesc, Eminescu, Blaga, alături de
sursele menționate mai sus, pe de o parte, iar pe de
alta – modelul biblic: Ecleziastul, Cântarea cântări-
lor, Patimile lui Iov cel neclintit în credință.

Pornind de la înaripata cugetare vieriană:
„Pământul primește pe toți morții. Cerul alege”, am
încercat să urmăresc și să conturez mai deslușit cum

se reflectă acest principiu selectiv în creația sa aforis-
tică și ordonată cumva înainte de marea selecție a
Cerului. Evident că rosturile divulgate în rostirea de
sine adună, precipită și cristalizează bornele unui sis-
tem de gândire, fie și fragmentar, nedefinitivat, al
gândirii poetului. Ca un fir roșu, vom urmări credința
împărtășită de poet, precum că doar Cerul urmează să
ne definească prețul mult-puținului, să cântărească
bruma trecerii noastre prin lumina zilei și să-și spună
ultimul cuvânt în neprețuirea creației oricărui poet,
iar mai larg – a nevoinței oricărui muritor. Mai ales că
Grigore Vieru era un spirit profund religios. Este un
adevăr atestat încă din primele sale poeme și cărți,
îndărătnic apărate împotriva regimului. O poezie de
pionierat, de profundă pietate creștină, publicată în
periodica dezghețului de la începutul anilor 60 ai
secolului trecut, este Autobiografică: „...Mama mea
viața-ntreagă,/ Stând la masa, ea și eu,/ Se așază
între mine/ și Preabunul Dumnezeu.// Oh, și crede-
așa Întrânsul,/ Că-n albastrul văzul ei/ Chipul Lui de
pe icoană/ Se străvede sub scântei.// Și eu țin atât la
mama,/ Că nicicând nu îndrăznesc/ Dumnezeul din
privire/ Să mă vâr să-l mâzgălesc”. În ansamblul
mesajului ei înnoitor, cartea de poeme Numele Tău
(1968) este cartea care a schimbat paradigma valorică
a poeziei din Basarabia, reorientând-o dinspre
tendențiozitatea ideologizantă înspre valorile esteti-
cului. Altfel spus, astăzi se citește mai limpede prin
timp ceea ce sugera atunci poetul, că Numele Tău, în
pofida multor supoziții, făcea de fapt referință la
Dumnezeu, cel nenumit prin ostracizare de către dog-
mele ateiste, dar aflat permanent în sufletul poetului
credincios, precum o atestă și creația sa aforistică.
Aserțiunea este limpede susținută/ divulgată de însuși
poetul, printr-un aforism mai mult decât grăitor:
„Îmbătrânit-am în Numele Tău, Doamne, din Numele
Tău mi-am luat Pâinea, Pacea și Patria și tot Numele
Tău îmi va fi așternut scump și legăn odihnitor după
moarte”!
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Ideea urmărită de noi este identificarea unui vir-
tual Decalog către care se îndrepta sistematic gândi-
rea poetului, desfășurată în volute entropice tot mai
largi și revenite periodic în punctele nodale esențiale,
cele care-i divulgă insistența laitmotivică asupra anu-
mitor subiecte-cheie, evidențiate în structuri semanti-
ce tot mai distincte, cărora acad. Mihai Cimpoi le
acordă funcția de arhetipuri și care demonstrează în
esență arhitectura unui univers poetic coerent, în linii
mari conturat consecvent de spiritul vizionar al poe-
tului.

Poetul – acest sacerdot al luminii criptate în
Logos. Logosof carismatic și, în egală măsură, con-
frate hermeneut al Marelui curcubeu mesianic răsărit
ca un avatar din magia solară a ploii de metafore, de
simboluri și de imagini vii, irepetabile. Și tot astfel
cum se aștern culorile în ecuația subtil-ordonată a
curcubeului celest, tot așa se aștern, decalogic, lait-
motivele spectrale ale sistemului gândirii poetice vie-
riene.

Din perspectiva postumității, precum tot mai clar
se vădește în timp, opera aforistică a lui Grigore
Vieru se afirmă drept un inspirat altoi organic pe tul-
pina limbii române, altoi transcarpatic și transmo-
dern, cum ar zice Theodor Codreanu, alimentat de
sevele sapiențiale naționale și universale și situat pro-
tector între parantezele austerității Sihastrului Daniel
și ale poeticității psalmice a suveranului biblic,
David. La o „pritocire” mai atentă, cum ar zice basa-
rabeanul de la Pererâta, s-ar putea alege „o samă de
cuvinte”, de laitmotive consonantice, care constituie
într-un veritabil decalog, așa cum am mai afirmat, și
către care, presupunem, se îndrepta gândirea poetu-
lui. În sprijinul acestor idei, vorbind despre caracte-
risticile canonicității și fixității structurale vieriene,
Mihai Cimpoi notează: „Creația lui Grigore Vieru
aparține – structural și temperamental, deci tipologic
– clasicismului rapsodic și gnomic cu rădăcini
adânci folclorice, cu teme străvechi arhetipale și cu
ritmuri universal-cosmice” (Mihai Cimpoi. Grigore
Vieru – poetul arhetipurilor, Ed. Prut Internațional,
2005, pag.10). Deci, cele zece porunci vieriene ar fi:
1. Sacrul, Isusiacul, Dumnezeirea; 2. Natura-mamă;
3. Mama-natură ontică a universului; 4. Copilăria,
Jocul, Întâlnirea cu îngerul...; 5. Limba Română,
Eminescu, Poezia; 6. Patria...; 7. Căutarea
Adevărului; 8. Starea ingenuă a Înțelepciunii; 9.
Taina creației; 10. Moartea.

1. Sacrul, Isusiacul, Dumnezeirea...
Sprijinindu-se pe temeiurile certe ale Credinței care
„zugrăvește icoanele-n biserici” poetul împărtășește
un continuu sentiment de pietate, care-i alimentează
fibra-i și-i învrednicește trăirile: „Lumina cerului
curge gata povestită în ochii noștri”. Sau: „Scriu
pentru că vreau să-l văd pe Dumnezeu de aproape”.
Este, în esență, o sublimare a motivării scrisului și o
ancorare salvatoare în sacrul care umple de sens
ființa amenințată de angoasele luptei existențiale fără
rost: „Cineva îmi slobozea zilnic din cer o fereastră
legată de-o sfoară, creându-mi iluzia că am casă”.
Prin opoziție antinomică, sacrul este reliefat și mai
pregnant odată cu prezența și șarjarea demonicului, a
lui michiduță cel histrionic, ivit adesea și sub întru-
chipările stafiei comuniste: „Românul drăgălășește și
dezmiardă până și pe diavol. L-a numit michiduță,
crezând că astfel îl îmblânzește. Pe dracu!”. Precum
se vede, un spirit umoristic sănătos însoțește aici și în
permanență pulsația cugetării vieriene: „Întind
brațele către Dumnezeu, dar nu-i vâr degetele în
ochi”.

Faptul că nu este un joc în sine cu tarotul
ingeniozităților verbale ne-o demonstrează același
Vieru prin gravitatea enunțului care cere sacrificiu,
dăruire extremă de la cel tentat de laurii gloriei:
„Dacă vrei ca lumea să-ți stea la picioare, urcă pe
cruce!”.

2. Natura-mamă... Este un principiu întemeietor,
alfa și omega noastră existențială, de care nu ne dăm
bine seama, împleticindu-ne în imensa și primejdioa-
sa noastră ignoranță funciară față de echilibrele fragi-
le ale Naturii, ea – tot mai primejduită și mai înstrăi-
nată față de noi cei cu adevăratelea înstrăinații de Ea.
O cale de salvare ar fi întoarcerea la simțirea adami-
că, la ingenuitatea copilărească totuna cu ingenuita-
tea naturii primare, acest leagăn unic al Omului și al
totului devastat tot de el: „Natura este patria pe care
o simt, o trăiesc și o înțeleg (până) și copiii cei mai
mici”. Sau: „Nu oare Natura este dreptatea pe care
omul crede că n-a găsit-o?”. Sau: „O mie de revoluții
nu valorează cât un izvor curat, un pom înflorit și un
ceas de iubire”.

Precum se vede autorul nu abordează stringentele
probleme ale naturii prin prisma savantlâcoasă a
definițiilor ecosistemice. Simplu și durut el vorbește
despre frumusețea izvorului, pădurii, firului de iarbă.
Marea, pasărea, zvâcnetul peștelui ori silueta calului
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tot mai rar întâlnit în peisajul pășunii – sunt alte
forme de arhetipuri căutate de poet. Prin antinomie,
porcii, măgarii sau păunii, identificați cu metehnele
umane, au și ei locul în peisajul polifonic al Naturii:
„Dacă încaleci un măgar, trebuie să-ți scurtezi
picioarele”. Sau: „N-a văzut nimeni privighetori zbu-
rând în cârd”!

3. Mama-natură ontică a universului... Și tot
aici – femeia, dragostea, căminul familial... Într-un
substanțial eseu despre aforismele lui Grigore Vieru,
criticul Theodor Codreanu constată „varietatea de
aspecte existențiale”, cărora le corespunde „una la fel
de bogată de forme stilistice” încadrate în tiparul
tradițional fie al proverbului, fie al sentenției descin-
zând din laconismul latin (Aforismele lui Grigore
Vieru, Literatura și arta, din 18.02.2009, pag.4).
Procedeele comparației, metaforei, chiasmului, anti-
tezei, invocației retorice și rugăciunii sunt frecvent
întâlnite, iar surpriza este ascendența până la subtili-
tatea filosofică și chiar învăluirea în mistica numelor
fatidice a cuvântului Mama: „Sunt trei ființe pe care
nu le poți supăra: Dumnezeu, mama și moartea”;
„Ziua de duminică este bătrânica ce merge cătinel la
biserică”; „Dacă oferi mamei o floare, îngerul ei
păzitor poate să-și caute liniștit de alte treburi”;
„Sunt unele zile care se uită la mine cu ochii mamei,
făcându-mă să înfloresc în lumina lor”.

Despre femeie: „Nu credem că femeia este un
mister în raporturile ei de viață și de iubire cu bărba-
tul. În relațiile cu copilul însă, este într-adevăr un
tulburător și nepătruns mister”; „Femeia nu este nici
mai bună, nici mai rea decât bărbatul – este mai
scumpă”; „Femeia vede că îmbătrânește, dar nu
crede”; „Dacă te iubesc Dumnezeu și femeia, ce mai
cauți, nenorocitule?”; „Femeia învinge totul, apoi
plânge”... Și ceva mai pipărat: „Femeia deapănă pe
coarnele dracului și dracul stă cuminte”. 

Despre rostul împlinirii căminului familial poetul
afirmă: „Furăm Naturii locul dacă. făcându-ne casă,
nu umplem apoi încăperea ei cu glasul copiilor”.

4. Copilăria, Jocul, Întâlnirea cu îngerul...
Formă de manifestare spontană într-un tărâm paradi-
siac, Copilăria a fost pentru Grigore Vieru sursă de
lumină, de reactor energizant și Insulă de refugiu din
fața furtunilor lumești. De regulă, în acest context s-
a apelat în studiile analitice ca model arhetipal la
homo ludens, un indiscutabil concept operațional,
consacrat de studiul omonim al olandezului Johan

Huizinga. Pentru noi, basarabenii, credem că modelul
arhetipal de referință predestinat organic structurii
noastre genetice rămâne a fi cel crengian: „Hai mai
bine despre copilărie să vorbim, căci ea singură este
veselă și nevinovată...”. Și pe bună dreptate!
„Singura frumusețe și fericire neatinsă de săgețile
invidiei este jocul copiilor”, zice Grigore Vieru în
unison cu înțeleptul Ion Creangă.

Adesea cugetarea este atât de mustoasă, încât
orice comentariu este superfluu: „Biserica – pentru
cei vârstnici, curtea ei – pentru copii”; „Jocurile
copilăriei nu țin mai mult decât murmurul unei rugă-
ciuni”; „Copilul dacă ascunde pâinea, căutați-o în
cuibul rândunicii”; „Devin o estetică a sângelui și
iau forma divinității lucrurile care ne-au înfiorat
ființa în copilărie”; „Am mai multe și mai serioase
obligații față de copilărie decât față de stat. Vin ca
poet nu dintr-un stat, ci din tainele copilăriei mele”;
„Nu-i cu putință să ajungi la Hristos lăsându-ți copi-
ii acasă în grija altcuiva”; „Libertatea este ca și
copilul: să nu-i îngrădești elanul, jocul, fantezia, vre-
rea, mișcarea în spațiu, dar nici singură și de capul
ei să n-o lași”.

5. Limba Română, Eminescu, Poezia... Un miez
iradiant al meditației vieriene poetice și sapiențiale
este cel legat de limba română, Eminescu, poezie,
magia cuvântului...„Ceea ce conferă o frumusețe tra-
gică poeziei lui Grigore Vieru este conștiința valorii
imense a limbii”, notează distinsul critic Alex
Ștefănescu într-un eseu despre creația vieriană. Punct
de sprijin, izvor și temă fundamentală pentru Poet,
limba română este , de fapt, aerul și pâinea prin care
a respirat și a trăit ființa poetului. Un aforism dintre
cele mai percutante este următorul: „Uită-te în ochii
graiului tău până când te va recunoaște și va izbucni
în plâns”– o sentință excepțională care definește ros-
tul existenței și al capacității de dăruire totală prin
Cuvânt și pentru Cuvânt. „Viețuiesc în limba mea,
acționez în limba mea, de la un cuvânt la altul se
întâmplă toate minunile Universului, în limba mea”;
„Plec zilnic la câștig în minele de aur ale graiului
meu”; „Sub ochii îngroziți ai Limbii Române adevă-
rul s-a sinucis de atâta nedreptate”; „Două lucruri
am întâlnit pe lumea asta zidite cu adevărat până la
capăt: Biblia și Limba Română”; „Limba unui popor
este chiar sângele acestui popor”: „Câtă limbă
română a rămas în Basarabia, ar putea s-o învețe și
rusul!”; „Tămâia și alfabetul latin – aceste două au
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să-l termine pe diavol”; „A lupta împotriva lui
Eminescu înseamnă a lupta împotriva tuturor,
înseamnă a suferi de la bun început înfrângerea
meritată”; „Poți face un dicționar cu ajutorul poe-
ziei, nu poți face poezie cu ajutorul dicționarului”.

Și, pentru a tempera orgoliile patriotarde: „Nu te
făli că scrii românește – scrie ceva”!

6. Patria, Basarabia, naționalismul în alb și
negru... Referindu-se la sentimentul patriotic,
Grigore Vieru face o distincție netă între un
naționalism pozitiv, necesar creației și propice afir-
mării civice și cel destructiv. Cel pozitiv este favora-
bil ființării și locuirii sinelui în sens heideggerian:
într-o limbă, într-un loc anume și „într-un chip poetic
locuiește omul”, adică într-o sublimare a ființării
umane. Pe de altă parte este naționalismul păgubos și
ultrapatriotic, în sens caragialian: „Există un lucru
neplăcut în naționalismul nostru; jeluirea și plânse-
tul muieresc”. Și, în aceeași cheie: „Nu străinul, ci
bocetul ne asuprește”.

Remarcabil pentru cugetătorul nostru este ochiul
lucid și necruțător față de neajunsurile și hibele spe-
cifice naționale: „Țâfna la români este din bătrâni”;
„Românul numai cu Dumnezeu n-a ciocnit un
pahar”; „Prostia nu este națională, dar poate fi”;
„România este o țară plină de câmpii, munți, ape,
cântece, istorie și granițe”...

Cu totul și cu totul aparte în acest context este
laitmotivul Basarabiei: „Basarabia este un copil
înfășat în sârmă ghimpată” – cutremurătoare imagi-
ne isusiacă a unui pământ răstignit! „Republica
Moldova e prea mică pentru a face o politică mare,
iar poporul ei – prea singur pentru a putea nimeri în
propria ei istorie”. Sau: „Drama societății basarabe-
ne constă în faptul că nici competența guvernanților
nu are niște solide temeiuri profesioniste, nici pregă-
tirea și cerințele populației nu-și au izvorul în adân-
cimea problemelor naționale”. 

Dincolo de tentația analizei politice, domeniu mai
puțin abordat de poet, rămân, totuși, esențele tari con-
centrate, ale unor perle de o rară frumusețe, profunzi-
me și poezie, prin expresia lor lapidară, vibrând ca o
strună întinsă: „Apa macină piatra, prostia macină
vatra”. Sau: „Cât caracter atâta țară”!

7. Căutarea Adevărului... Este odiseea căutării
lui și stabilirea itinerarului acestui periplu gnoseolo-
gic lung cât o viață de om și adânc cât un fund de

mare. „Adevărul care se rușinează, nu învinge” – iată
o spusă concisă și o observație exactă pe care o
împărtășim întrutotul: „Nu sunt un om curajos, pur și
simplu mi-e rușine să ocolesc adevărul”; „Nu
disprețui și nu respinge adevărul pe care nu-l înțelegi
și mai ales nu-l urî sau nu râde de el; uită-te mai
atent în ochii lui și vei vedea că ei sunt umezi”.

Precum se vede, învățarea/ descoperirea
Adevărului este una a supliciului existențial neîntre-
rupt, căci fără suferință, fără efort și dăruire totală
împlinirea noastră ontologică se arată a fi mai curând
un fel de a nu fi: „ A vrea să afli adevărul este ca și
cum ți-ai scoate propriii ochi și i-ai arunca peste zid
ca să vezi ce se întâmplă acolo”; „Adevărul este
bătălia pierdută care continuă să lupte”.

Înaltă și grea, aproape imposibilă misiune, însă
fără busola lui axială ne pândește zădărnicia și rătăci-
rea prin spațiul vidului: „Sunt oameni care îi împing
pe alții din urmă fără să știe – și unii și alții – încotro
merg”.

Într-o formulă pozitivă: „Cunoașterea, ca
nașterea: plânge întâi, apoi zâmbește”. Pe când în
cea negativă distorsionează și strâmbă aparența fru-
mosului: „Ura strâmbă gura”. Simplu și genial!

8. Starea ingenuă a Înțelepciunii... Eludând
experiența sofiștilor, gânditorul merge pe alte căi,
schițate mai sus, căutând intens suporturile ideatice și
mecanismele presupuse, dacă există, ale
Înțelepciunii. Îl preocupă constant itinerariile ascun-
se, interne, ale procesului de gândire, ale cugetării.
Impresionează insistența de a săpa în grădina
veridicității și a culege fructele pârguite ale adevăru-
lui și înțelepciunii, domenii care l-au absorbit plenar
în ultima sa perioadă, cea a maturității de creație.

Dar el nu este absorbit de speculația în sine.
Grigore Vieru nu este un metafizician în accepțiunea
clasică a termenului filosofic. Ceea ce exprimă se
datorează intuiției sigure cu prompte reflecții geniale,
apropiindu-se pe altă cale de pătrunderea necuprinsu-
lui orizont metafizic. Pe lângă toate alte calități,
exercițiul gândirii reclamă și un permanent efort sani-
tar: „Înțelepciunea, ca și dragostea, este o fântână pe
care din când în când trebuie s-o curățim, împrospă-
tându-i și limpezindu-i apa”.

Sporadicele dar prețioasele cugetări despre afo-
rism, proverb, cugetare sunt exemplare în acest con-
text. Același Th. Codreanu, în eseul citat, definește
metoda ca pe un meta-aforism, adică „aforismul care
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reflectă asupra propriei condiții, schițând o estetică
a genului. Grigore Vieru știe că aforismul modern stă
în imediata vecinătate a poeziei și muzicii”. Spune
Grigore Vieru: „Un aforism frumos este ca frunza
plopului: vibrează fără vânt străin”.

În bătaia acestor exigențe sporite față de perla
înțelepciunii – aforismul – pietrele lui unghiulare
sunt: „Trei mari izvoare – poezie, filosofia și
experiența de viață – se vor uni în unul singur atunci
când hotărăsc să nască perla unui aforism”;
„Frumos este gândul. Păcat că vine abia la
bătrânețe”; „Cugetarea este măduva de foc a unui
fulger care străpunge bezna”. Sau altfel spus despre
aceeași Înțelepciune care întotdeauna vine prea târ-
ziu: „De obicei, drumul cel mai scurt se află la capă-
tul celui mai lung drum”.

9. Taina creației... Este un tărâm care discret
sugerează un fel de apropiere de sfânta sfintelor. Zice
gânditorul: „Taina mă tulbură, cunoașterea mă
deprimă”! Astfel cugetul preferă să rămână până la
urmă în zona misterului, sub farmecul tainelor
nedeslușite, să se învăluie în norii nespusului, în
zodia tainei, expresia inedită a Cuvântului împins
până la limita Necuvintelor, precum le dorea Nichita
Stănescu. În acest travaliu ajutorul poate veni de
unde nici nu-l aștepți: „Să ceri sfat și furnicii”, pur-
tătoare și ea de o taină a viețuirii.

Mergând pe urmele lui Eminescu, poetul află
natura sublimului ontologic, descoperind că ființa
adevărată, cea de esență divină, nu se lasă descifrată
și nici nu trebuie descifrată până la capăt, insistând să
rămână, să fie lăsată a fi învăluită în taină. Definitoriu
și magistral este argumentul rostit apăsat de poet prin
ultima sa carte („cartea vieții mele!”) – Taina care
mă apără!

10. Moartea... Acest ultim, total și definitiv prin-
cipiu decalogic este tema temelor, una filosofică,
tanatologică și esoterică, dezbătută de poet de-a lun-
gul sale creații. Este plin de dramatism prin rarele-i
străfulgerări vizionare și de un senin tragism prin
deja antologica-i atitudine din celebra Litanii pentru
orgă: „Nu am, moarte, cu tine nimic/ Eu nici măcar
nu te urăsc...”.

Atitudinea îi este una cumpănit detașată, de regu-
lă, secundată de o luminoasă împăcare creștină:
„Moartea, ca și viața, poate fi îmbunătățită dacă lași
în urmă un nume curat”. Sau: „Cine știe dacă moar-

tea este sau nu partea noastră de cer și lumină: cine
știe dacă sufletul nostru nu-i și el mușchiul verzui de
pe cruce”; „Omul ce râde în cimitir sau este prost cu
adevărat, sau este filosof” – o definiție aproape sha-
kespeariană! 

Sau, aceeași tandră împăcare, cu ecou de ecle-
ziast: „Oare tot zbuciumul valului este acela de-a
ajunge la țărm?!”.

Totuși, în opoziția morții, limitându-i atotputerni-
cia, stă o altă putere de esență divină: „Moartea are
un singur dușman pe care nu l-a învins nicicând:
Natura”!

Și, în fine: „Moartea nu ne omoară întru totul. Ea
relevă și mai pregnant virtuțile sau păcatele noas-
tre”...

În consecință, Grigore Vieru realizează un
neobișnuit demers paideic cu valoare testamentară,
un corolar cumpănit și neinvadat de secetoase pre-
cepte moralizator-pedagogice, de sofisme logistice,
ori de speculații pseudo-filosofice. 

Performanța îi este asigurată prin carisma cuvân-
tului bine strunit, prin intuiție și credință, conjugate
cu celebra kantiană lege morală. Este un manual
pedagogic veritabil, chemat să dăinuie în memoria
generațiilor. Caracteristicile îi sunt cultivate miniatu-
ral în parabolic și în arhetipul brâncușian curățat de
zorzoane și straturi culturale vetuste. În simplitatea și
chiar zgârcenia concentrată în bobul esențelor. Se
vrea a fi pe înțelesul tuturor, fără a umbla pe la artifi-
cii alambicate și tămâieri elitiste. 

De aici lipsa speculației metafizice, obscurizante,
altfel spus, accederea directă la metafizic prin teleo-
logia credinței. Anume acest aspect îi definește stilul
organic, transparent și inconfundabil. Este emines-
cian în muzicalitatea gândului și a expresiei poetice,
mai puțin în structurile metafizice, cosmogonice.
Eminescian prin simplitatea și pasiunea ființei conto-
pite cu poezia. Mereu același, statornic, consecvent și
coerent în afirmarea valorilor și principiilor esențiale
ale vieții identice Artei. Moștenirea vieriană este o
viață identificată cu arta, este cântecul limbii române
și al dragostei față de neam. O artă a vieții numite
Grigore Vieru.
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„De a vieții lor enigmă îi vedem pe toți munciți,
Făr-a ști să spunem care ar fi mai nenorociți...”

(Mihai Eminescu, Scrisoarea I)

Revăzând un poem bine cunoscut, Scrisoarea I,
aveam să constat că, multă vreme, nu am fost destul de
atent la ceea ce precedă viziunea pe care o are „bătrâ-
nul dascăl”. Nici la felul în care acesta avea să-și pri-
vească, în cele din urmă, propria condiție și unele ilu-
zii. M-am lăsat atras îndeosebi de viziunea sa, acea
uimitoare cosmogeneză dublată de o stranie eschatolo-
gie. Orice alt fragment aș fi avut în față, mintea era în
continuare reținută de aceasta și de unele imagini teri-
bile, precum cea a timpului mort care „și-ntinde trupul
și devine vecinicie”. Ecoul lor se dovedea mai puter-
nic decât ce urmează după, cuvântul aspru al celui
care, pe neașteptate, se întoarce cu fața către o lume
îndoielnică și tulbure. 

Nu vreau să spun că, acum, după ceva timp, aș fi
înțeles în sfârșit cum stau lucrurile. Însă am recitit
puțin mai atent, cred, versurile care pregătesc viziunea
invocată mai sus și pe cele din ultima parte a poemu-
lui. Privind dinspre acestea, îți dai seama că viziunea
respectivă nu se consumă în aerul purei gratuități poe-
tice. Nu înseamnă nici doar un inegalabil survol meta-
fizic al minții. Căci aduce în față, deodată, însuși ine-
vitabilul a ceva dat dintru început, deși în aparență
infinit îndepărtat de timpul prezent. Anunță acel ori-
zont ultim a cărui iminență, chiar și difuză, e înscrisă
în natura celor temporale. Apare asemeni unui memen-
to în absența căruia ar fi greu de înțeles ceva cu privire
la lumea vieții și la cursul unor lucrări sau ambiții
omenești. Cum acestea nu se lasă înțelese prin ele
însele, ideea genezei și morții unei întregi lumi, oricât
de tenebroasă ar părea, constituie un reper greu com-
parabil cu altele. Ea face posibilă, în definitiv, atât o
anumită înțelegere a stărilor de lucruri, cât și sesizarea
limitelor oricărui efort omenesc de înțelegere.

Voi avea în atenție, pentru început, acele personaje
a căror prezență fugară e văzută în lumina palidă a

lunii. Sunt în joc, asemeni unor umbre pe un imens
ecran, câteva atitudini omenești, perspective ce des-
criu anumite chipuri. În continuare, mă voi opri la
figura neobișnuită a dascălului „gârbovit și de nimic”.
Acesta caută să înțeleagă lucrurile cu totul altfel, sub o
altă raportare la timpul trăit și lumea dată. Nu se elibe-
rează totuși de unele iluzii, doar că, în cazul său, ele
ajung să semnifice altceva decât simple închipuiri1. 

Aproape ciudat, revine mereu în acest poem imagi-
nea omului însuflețit de ceva ce ar ascunde un înțeles.
Bunăoară, de o credință, de un gând sau de o închipui-
re. Într-adevăr, oamenii nu se supun doar voinței de
acțiune, nu am putea spune despre ei doar că fac sau
nu fac. Ei doresc și să înțeleagă ceva din tot ce se
întâmplă, oricât de puțin. De fapt, pun la lucru un
„înțeles” chiar și atunci când nu-și propun așa ceva.
Cu fiecare gest sau act omenesc, este în joc și o anu-
mită „înțelegere”, oricât de inadecvată ar fi ea la un
moment dat. Nu știu dacă acest lucru are poetul în
vedere, însă, după ce-și coboară privirea peste lumea
vieții și a conduitelor omenești, aduce în atenție un
asemenea fapt. Cum spune, oamenii ne apar „munciți”
de enigma vieții lor. Și nu doar unii, ci absolut toți
(„Începând la talpa însăși a mulțimii omenești/ Și
suind în susul scării pânʼ la frunțile crăiești,/ De a
vieții lor enigmă îi vedem pe toți munciți,/ Făr-a ști să
spunem care ar fi mai nenorociți...”)2. Mai surprinză-
tor încă, nu e vorba de ceva care îi atrage pe oameni să
caute liber ori să mediteze, ci de ceva care îi
„muncește”: îi chinuie pur și simplu, nu-i lasă deloc în
pace. Voința de a înțelege ceva, ca și voința de viață,
ne este profund constitutivă, chiar dacă puterile noas-
tre ne înșală adesea și ne vedem aruncați pe cele mai
ciudate trepte ale sorții. Așa se întâmplă, de exemplu,
cu acela care izbutește să se ridice „de asupra tuturo-
ra”, dar și cu acei oameni care, neștiuți, „stau în umbră
și cu inima smerită”. Privind lucrurile din locul indecis
al „sorții oarbe”, pare să nu conteze ce anume voiesc
oamenii sau cum judecă aceștia („Ce-o să-i pese soar-
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tei oarbe ce vor ei sau ce gândesc?”). Însă nu trebuie
să ne grăbim a crede că ar fi vorba, în asemenea ver-
suri și chiar în viziunea poetului, de vreun fatalism
obscur sau, pur și simplu, de zădărnicia vieții
omenești. Prea ușor se vorbește despre pesimismul
poetului, chiar despre nihilismul său, fără a se aduce
vreun argument de luat în seamă, uneori doar cu
referințe seci la anumite expresii („vis al neființei”,
„univers himeric”), complet izolate de un anume con-
text semantic sau filosofic al epocii.

Mă întorc la personajele aduse pe scenă în prima
parte a poemului. Cu fiecare dintre ele se anunță o ati-
tudine distinctă, o perspectivă asupra lumii date.
Bunăoară, cea proprie privirii care se consideră atot-
stăpânitoare și căreia îi apare firesc gestul de a împărți
harta lumii după cum singură voiește („Vezi pe-un
rege ce-mpânzește globu-n planuri pe un veac”). În
contrast cu aceasta, atitudinea omului adâncit în sără-
cie, ce nu are timp să cugete la ziua de mâine. Diferă
mult una de alta și, cu toate acestea, au ceva în comun:
se dovedesc până la urmă supuse lumii date și trecerii
timpului. La fel și atitudinea celui care „caută-n oglin-
dă de-și buclează al său păr”. Nu știm exact despre
cine este vorba, fie de vreun estet oarecare, fie de cine-
va care se pregătește să apară în piața publică; aproape
orice om trage cu ochiul și în oglindă, mai ales dacă se
îndreaptă către o scenă a timpului. Există însă și o altă
perspectivă în fața vieții, cea a omului care „caută în
lume și în vreme adevăr”. Surprinzător, până și acesta
se află sub puterea ori slăbiciunea timpului („De pe
galbenele file el adună mii de coji,/ A lor nume trecă-
toare le însamnă pe răboj”). Deși caută îndelung ade-
vărul ca atare, asemeni unui cronicar ce a uitat de sine,
adună pe hârtie doar „nume trecătoare”. Într-o
privință, gestul său nu diferă prea mult de al celui care
calculează posibile avuții ale lumii („Iară altu-mparte
lumea de pe scândura tărăbii,/ Socotind cât aur marea
poartă-n negrele-i corăbii”). Așadar, destule perspecti-
ve, unele generate de voința de putere, altele, de
instinctul supraviețuirii sau de cel al spectacolului,
eventual de o ciudată dorință de cunoaștere. Poetul nu
le condamnă explicit, nici nu admiră vreuna dintre ele.
Însă toate îi apar marcate de puterea timpului și de
servituțile acestei lumi3. Nici măcar dorința de adevăr
nu se sustrage acestora, din moment ce, cum citim,
adevărul e căutat „în lume și în vreme”. A-l căuta în
acest fel – oricâte înțelesuri ar putea mintea să adune
– înseamnă a rămâne captiv lumii și vremii date. 

Desigur, nu știm dacă tocmai acest lucru lasă poe-
tul a se înțelege. Însă unele versuri fac posibilă o astfel

de interpretare: „Deși trepte osebite le-au ieșit din urna
sorții,/ Deopotrivă-i stăpânește raza ta și geniul
morții”. La fel și cele care vorbesc despre șirul de
patimi care ne probează pe toți („La același șir de
patimi deopotrivă fiind robi,/ Fie slabi, fie puternici,
fie genii ori neghiobi!”). Cuvântul „patimă” poate fi
reținut cu multiplele sale înțelesuri: năzuință profundă
și ardoare, dorință și slăbiciune, viciu sau încercare de
sine. Este în atenție un vast spațiu al vieții mundane,
cu tot felul de nevoi sau pasiuni, și nu simpla vanitate
a existenței omenești. Dacă ceva e comun acelor per-
sonaje, faptul privește însăși supunerea obișnuită față
de lumea dată și timpul trăit. Până și cel care caută
adevărul îl caută doar „în lume și în vreme”, cum ni se
spune.

Și, totuși, pare să existe o excepție. Este vorba de
„bătrânul dascăl”, a cărui figură e invocată imediat
după cele amintite. Ceea ce caută acesta nu se mai
situează definitiv în timpul trăit sau în lumea dată.
Căci, la un moment dat, își întoarce atenția către sursa
originară a celor existente, către rădăcina lor primă.
Deși așa ceva e cu neputință de intuit, se confruntă
deodată cu însăși posibilitatea genezei timpului („Căci
sub frunte-i viitorul și trecutul se încheagă...”). Sau, și
mai temerar, cu ceea ce se arată sub semnul veșniciei
(„Noapte-adânc-a veșniciei el în șiruri o dezleagă”). În
acest fel, pare să se predea unui balans continuu între
luciditate și obsesie, calcul și vedenie („Într-un calcul
fără capăt tot socoate și socoate...”). Verbul poetic e
admirabil în secvența de față. Expresiile și imaginile
care anunță acest personaj apar profund ambigue, nici
simplu ironice, nici protectoare sau admirative. Mai
curând de ruptură, surprinzătoare. Bătrânul ni se arată,
probabil, așa cum îl văd ceilalți, cu totul excentric
(„Uscățiv așa cum este, gârbovit și de nimic,/
Universul fără margini e în degetul lui mic”).
Eventual, atins de o iluzie gravă și totuși nevinovată
(„Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr,/
Așa el sprijină lumea și vecia într-un număr”). Pare
preluat definitiv de ideile și credințele sale insolite,
sau, poate, de altceva care le depășește. 

Un lucru ar fi totuși sigur, raportul său diferit cu
timpul și cu lumea dată. Nu se mai supune stărilor
obișnuite ale acestora, nu vorbește dintre marginile lor
și în limbajul acelor nevoi care le sunt proprii.
Simbolic vorbind, trece din regimul luminii cotidiene,
relativ precis și datat, în cel al luminii selenare. Deși
resimte și el puterea timpului mundan, caută să vadă
dincolo de cercul acestuia („Într-o clipă-l poartă gân-
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dul îndărăt cu mii de veacuri,/ La-nceput...”). Se
întreabă pur și simplu cu privire la sursa abisală, inde-
terminată în sine, a celor existente. Mai bine spus,
întrebarea sa de început privește începutul însuși,
absolut indeterminat pentru mintea omenească („pe
când ființă nu era, nici neființă”), și nu începutul celor
existente. Or, acest lucru presupune confruntarea
minții cu ceea ce transcende orice concept logic și
orice reprezentare sensibilă. Este într-adevăr uimitor
un asemenea portret, singular ca atare. Ne descoperă
pe cineva care face și nu face parte din această lume,
se situează și nu se situează în fluxul elementar al tim-
pului. 

Iar viziunea căreia îi devine martor e realmente
neobișnuită, deși, până la un punct, similară unora din-
tre cele religioase și metafizice4. De obicei, această
viziune e atribuită poetului, însă poetul o lasă în seama
„bătrânului dascăl”, tocmai pe acesta îl „poartă gândul
îndărăt cu mii de veacuri” și, apoi, cu „mii de veacuri
înainte”. Ca să anticipez puțin, „bătrânul dascăl” se
lasă atras într-un joc aproape neomenesc, grav într-o
privință, căci are în față imagini deopotrivă reale și
ireale, sensibile și totuși de neînțeles. Multe dintre ele
i se arată în regimul unor analogii eterate, sau, mai
curând, în cel al lui „ca și cum”5. Bunăoară, invocând
„începutul”, cultivă un gen de suspendare indefinită și
aparent sceptică a judecății. Lasă în urmă atât un
înțeles posibil al celor primordiale („ființa”), cât și
opusul acestuia („neființa”). Atât o imagine anume, cât
și absența acesteia. Eventual, cu fiecare imagine survi-
ne și cea opusă („Când pătruns de sine însuși odihnea
cel nepătruns”). Ai deodată în față jocul foarte rafinat
și copleșitor al unor paradoxuri desăvârșite. Dar și sus-
pendarea în eter a oricărei spuse, căci, cum rar ne e dat
să întâlnim în asemenea viziuni, mintea ce caută să
înțeleagă află că nu există încă ceva de înțeles și nici
vreun mod de înțelegere („N-a fost lume pricepută și
nici minte s-o priceapă”). La fel și în cazul privirii,
aceasta vede doar că nu e nimic de văzut și că posibi-
litatea de a vedea nu e dată încă („Dar nici de văzut nu
fuse și nici ochi care s-o vază”). Ne-am putea gândi că
e în joc un apofatism cu totul aparte. Eventual, un gen
de situare în abis a privirii înseși. Acel om „gârbovit și
de nimic” vede totuși ceva cu ochii minții sale, însă
imediat își dă seama că ceea ce vede este în sine de
nevăzut („Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază, /
Dar nici de văzut nu fuse și nici ochi care s-o vază”).
În acest caz, cum e posibilă totuși o anume viziune?
Cum ar putea să vadă ceva de nevăzut în sine și să
înțeleagă ceva de neînțeles ca atare? La asemenea che-

stiuni și la iluziile din urmă ale celui în cauză voi
reveni cu alt prilej.

Note:
1. Sigur, lectura unui poem se poate face în multe

feluri. Ne dăm totuși seama că poemul de față se abate mult
de la ceea ce de regulă numim text literar. De pildă, e con-
ceput – aș zice – ca o scrisoare deschisă. Sau ca o confesiu-
ne, mărturia cuiva treaz adresată celor dispuși să-l asculte.
În cuprinsul ei, meditația propriu-zisă și observația aproape
crudă vin în față cu toată puterea. Aș spune că o astfel de
„scrisoare” nu ține de genul obișnuit al creației literare
(Alex Ștefănescu se exprimă mai abrupt: versurile care o
compun „nu au regim de poezie”). De unde, schimbări sur-
prinzătoare privind timpul și locul rostirii, scenariul însuși
(mai curând confesiv și dramatic, în accepțiunea etimologi-
că a cuvântului). Toate acestea singularizează inevitabil un
astfel de poem. 

2. În cel de-al treilea vers citat aici e subliniat pronume-
le „lor”: oamenii sunt munciți de enigma vieții lor, nu de
cea proprie, să zicem, unei întregi lumi a vieții sau
existenței înseși. Excepțiile sunt rare, precum în cazul das-
călului înfrigurat și meditativ.

3. Cu o expresie cunoscută, am putea spune că le este
comună tocmai căderea în timp și în lume. Doar că, în
moduri diferite, o asemenea condiție nu e străină nimănui.
De aceea aș crede că nu simpla finitudine mundană e pro-
prie acestor personaje, nu prezența ca atare a unor limite și
servituți, ci tocmai ignorarea acestora în raportarea la sine
și la lume. Prin conduitele care le definesc, procedează cel
mai adesea ca și cum nu ar exista asemenea limite, sau,
eventual, ca și cum nu ar avea vreo importanță aparte.

4. Ne putem totuși gândi, pe urmele unor interpreți
cunoscuți, la anumite viziuni cu potențial inspirator pentru
poemul eminescian, precum cea proprie Imnului Creației
din Rig-Veda, ca și cea proprie teologiei apofatice din
patristica timpurie. Eventual, la unele reprezentări metafi-
zice din anumite scrieri ale epocii moderne (de exemplu,
din paginile lui Schelling) sau de mai târziu. Doar că ase-
menea referințe nu estompează singularitatea desăvârșită a
poemului. 

5. Dacă am vorbi de o iluzie, sigur ar fi în joc o
accepțiune cu totul diferită a cuvântului (știm că latinescul
illudere, de unde illusio, înseamnă și „a apărea ca și cum”).
În unele scrieri de metafizică din epocă, îndeosebi din
spațiul german, sunt profund resemnificați asemenea ter-
meni („iluzie”, „vis” sau chiar „viziune”). Noile
semnificații trimit, dincolo de cele psihologice sau episte-
mice, la ontologia indecisă a unor fenomene, deopotrivă
reale și ireale, „date natural” și constituite mental. Probabil
că Nietzsche a înțeles cel mai bine această schimbare în
limbajul noii filosofii și, într-o privință, a asumat-o ca
atare. 
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Cu și mai evidentă pregnanță decât pentru secolul
al XVIII-lea, „a văzut” Iorga „căutarea” de istoria cul-
turală în literatura religioasă a românilor de până la
1688 „elemente” prin care „să se facă înțeles spiritul
unor trecute vremi”. Servind și ca introducere la volu-
mului VII de Studii și documente... (București, 1904),
dar și concomitent fiind „sortită” tipăriturii de carte
distinctă, Istoria literaturii religioase a românilor
până la 1688 reda, după însăși iorghiana „spusă”,
acele „vremi” când „s-a înjghebat, prin muncitorii din
toate ținuturile românimii, o limbă înțeleasă de toți”.
Din însuși „firescul ei”, limba „se cere” a fi conside-
rată, înainte de orice, ca „înfăptuire culturală”, cu
„originară”, altfel spus, „organică” tendință spre a-și
vădi, prin literatură, „chemarea” de a oglindi „sufletul
românesc”. Acel „suflet” a vibrat, după acea „spusă”
iorghiană, la „sătenii Maramureșului, cari auziseră
până atunci «în trecerea de secol XIV spre cel de-al
XV-lea», numai mormăitul de neînțeles al cărților sla-
vone”; s-a înaripat, același „suflet”, cam „peste un
veac și jumătate”, prin „deprinderea rânduită” de
Coresi spre „a se înțelege cartea românească în forma
traducerilor”; „decăderea culturii slavone, rezultat al
multor traduceri românești” din îndeosebi „grecește”,
a deschis „calea înfloririi limbii neamului”, prin
Catehismul de la 1640, Sinodul de la Iași, Varlaam și
„a sa Cazanie”, „tipăriturile supt Matei Vodă
Basarab”, până a se da „rodul cel mare”, Biblia de la
1688; „astfel”, conchidea Iorga, „limba românească
împuternicită, limpezită, mlădiată prin lucrul de trei
veacuri al scriitorilor ardeleni, moldoveni și munteni
fără deosebire, puse stăpânire pe stat și biserică, într-
un timp când, din sentimentul de partid, de familie,
din sentimentul neamului răscolit de nenorociri, izvo-
ra valul puternic de acum înainte neîntrerupt, al
Cronicii românești, în care trăiește, împreună cu viața
străbunilor, sufletul lor”; reprezentând, „o vreme”,
îndeosebi „traduceri” de texte religioase și juridice,
„limba neamului” avea să capete expresivitate literară
prin cronistică și îndeosebi creația lui Dosoftei; iar

din adevărul și frumusețea triumfului acelei
expresivități „i-a și venit” lui Iorga îndemnul de „a
scrie o carte de iubire” de oamenii „muncitori” întru
„o limbă în care tot neamul să se simtă unul singur”1;
în cărți și scriitori, cum avea să comunice la
Academia Română2, „a deslușit valul puternic” ce a
dus și avea să tot ducă pe cei hărăziți „scriiturii” întru
„a trăi împreună cu viața străbunilor, sufletul româ-
nesc” și a da, astfel, „miez” de istorie culturală ale
cărei „culmi” să se lumineze de istorie literară.

Culmi de istorie culturală a căutat Iorga „să vadă”,
la 1907-1909, și prin Istoria literaturii românești în
secolul al XIX-lea: de la 1821 înainte. Titlului generic
al sintezei i s-a și binecuvenit mențiunea de adaos, ca
de subtitlu, În legătură cu dezvoltarea culturală a
neamului3. „Scopul urmărit” de autor a fost „acela de
a descoperi, hotărî și descrie curentele cele mari care
stăpânesc o literatură” de epocă „mai nouă” din per-
spectiva avută de el după 1900. „Lucrării istorice
întinse”, semnificând „o mare operă de restituție, de
scoatere la iveală, de trecere în umbră, de adăugire și
înlăturare”, cu „privire” asupra a ceea ce „s-a scris
literar” pe timpul respectivei epoci, i se sconta, tot de
autor, «folosul»... pentru judecarea fenomenelor zilni-
ce ale literaturii curente”, de, altfel spus, început de
secol XX. Unui „astfel de studiu” îi revenea, cum
„socotea” autorul, ca, „în locul simpatiilor și antipatii-
lor, prieteniilor și dușmăniilor, răsboaielor trecătoare
și cârdășiilor care nu țin mai mult, în locul notiței
aruncate în treacăt, supt înrâurirea stării de lucruri a
momentului, în locul scurtelor linii deformate, cu voie
sau fără, care au pretenția de a înfățișa curente, și al
icoanelor de închinare, al caricaturilor de grai pătimaș
ori al bietelor icoane șterse care se pun în circulație ca
figuri literare ajunse în domeniul istoriei”, să permită
„a avea cineva, dacă nu adevărul desăvârșit și defini-
tiv, măcar o foarte vrednică de apreciere prevestire a
acestuia”4.

Prin Istoria literaturii... de la 1821 înainte, Iorga
„se vedea” pe sine „chemat” să ilustreze „o nouă
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direcție”, ca „reacție” față de maiorescianismul
Convorbirilor cu care admitea totuși că „a început
întâi critica românească”...”, pătrunzătoare, senină,
însuflețită de iubirea frumosului, luminată de princi-
piile filosofice generale”, dar și marcată de păcatul
„de a-și fi recunoscut trecutu-i «începând cu»
Alecsandri” și de a fi lăsat „în lumina tristă a
nerecunoștinții”... oamenii începuturilor grele, aposto-
lii ce mergeau prin întuneric spre slaba geană de aur a
zorilor, făuritorii de limbă literară, bâjbâitorii după
ideale nouă, întrebătorii naivi ai literaturilor bătrâne,
acei scriitori vrednici de toată venerația”, încât însuși
„punctul de plecare al literaturii noastre”...> noi să
pară înnegurat în dauna înțelegerii tuturor fenomene-
lor...”5. Și tot ca „reacție”, iorghiana „nouă direcție” se
situa față de gherismul ce-i ademenise tinerețile inte-
lectuale autorului Istoriei literaturii... de la 1821
înainte și-i lăsase „amintirea” de „școală
filosofică”ideologică, la rigoare”, școală socială, dacă
nu socialistă”, cu alesu-i Eminescu drept „înaintemer-
gător” <...>, mucenic al unor vremi rele, care trebuiau
îndreptate, prin critica socială, către idealul socialist”.
Nu-i mai putea fi însă de pozitivă apreciere promoto-
rului „noii direcții” acel „spirit dominator” al gheris-
mului, unul „de sociologie luptătoare, aprigă și intole-
rantă, vrând să întrebuințeze valorile intelectuale
dintr-o țară pentru atingerea unor scopuri de prefacere
economică și socială universală <...>, supunând unei
metode abstracte literatura de azi «la 1907-1909» sau
de ieri «... de la 1821 înainte», nesocotind iubirea de
frumuseță”, supralicitând „planuri politice izvorâte
din mila pentru suferința oamenilor săraci de
orișiunde” și, prin consecință, nerecunoscând „conti-
nuitatea și dezvoltarea literaturii românești” întru
„scopu-i firesc către care ea tinde”6.

Căutând „să schimbe punctul de vedere față de
literatura trecută și de cea care se desfășura” la
momentul sintezei de referință, aici, Iorga „vedea”
dăinuirea a ceea ce el promova ca „nouă direcție”
peste „insulte de gazetari, de oameni nepregătiți”.
Considera că, „până la Eminescu și Alecsandri” se
cuvenea „o privire de duioasă luare-aminte, de evla-
vioasă curiozitate” asupra „părinților literaturii româ-
ne «moderne», Eliad și Asachi”, a „marelui
Kogălniceanu”. Pentru „studiul înălțător și adânc
serios al terenului cugetării și formei literare” se anga-
ja nu printr-un „simplu exercițiu de erudiție, în care să
se capete numai statornicirea a cât mai multor fapte
precise”, ci „cu spirit și simț, și simțire istorică” întru
„a se urmări întreaga înaintare «după 1821» a scrisului

românesc modern”; a se înțelege „înrâurirea firească a
vremurilor deosebite și neajunsurile neapărate ale
împrejurărilor vrăjmașe”; a se căuta, „între atâtea
îndreptări, aceea care răspunde străvechiului drum pe
care a mers întotdeauna literatura înțeleaptă, aceea
care a folosit, a rodit și a rămas”; a se „descoperi, între
atâtea individualități, acelea care au știut sau au simțit
măcar de unde vin și încotro trebuie să meargă”; a se
stabili „firul călăuzitor pe deasupra rătăcirilor, intere-
sante, dar nevrednice de laudă”; a se deosebi „ușor” că
„această via magna, care duce printre mormintele
fruntașilor gândului, cântecului, povestirii noastre, e
aceea care trece pe tărâmul sfințit al vieții neamului,
pe când cărările primejdioase străbat bălăriile și buru-
ienile veninoase”; a se putea „vedea” cum, „dintr-o
constatare istorică neîndoielnică, câștigată sigur pe
cale științifică, iese de la sine o îndrumare mântuitoa-
re”, predecesoare, desigur, „direcției” iorghiene susci-
tante de „facerea istoriei literaturii noastre <...>, care,
pe temeiul lucrurilor tipărite <...>, să dea înțelegerea
desfășurării, timp de o sută de ani, din epoca modernă,
a scrisului românesc și a ideilor cuprinse în el”7.

S-ar putea, așadar, admite o consecventă
„înțelegere” iorghiană a istoriei literare prin istoria
culturală în sintezele privind „scrisul românesc cu
ideile cuprinse de el” din secolul al XVIII-lea și vea-
cul următor. Cum s-a constatat8, „fenomenul cultural
copleșește pe cel literar pur” în Istoria... de la 1821
înainte, la fel, poate chiar mai mult, în cea cu delimi-
tările cronologice 1688 și 1821. Pentru fiecare dintre
cele două sinteze, apărute, „una, apoi alta”, într-un
decurs temporal de mai puțin de un deceniu, a contat,
cu prioritate, relevarea „sufletului românesc”, reflec-
tant al „vieții organice a neamului”, cu „forme” ori
„priveliști” asimilabile istoriei culturale, dar și menite
să-și afle „strălucirea de frumuseță” prin „autori și
cărți de adevărată facere a istoriei literare”. Reușita de
„frumuseță și adevăr” a literaturii și a „oglindirii ei
istorice” se și cuvenea iorghian să-și afle „măsura”
după cât și cum „sufletul” fiecărui creator literar a
vibrat de „sufletul” primordial și mai larg, străbătător
de „vremi” încercate de „cei de un neam și o limbă”.
Din perspectiva atotcuprinzătoare a istoriei culturale,
istoria literară, cu „înaltele-i piscuri de frumuseță”, se
predispune, ca de la sinea ei, în sinteza iorghiană, unor
„forme”, „priveliști” sau „impresii” nutrite de „fondul
vieții omenești însuflețit curgătoare”. Chiar și curente-
le literare... de la 1821 înainte, pe care autorul istoriei
despre ele și-a propus să le supună „vederii contempo-
ranilor săi”, apar ca „forme” și „priveliști” culturale și
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nu ca ilustrabile prin creații de gen eminamente lite-
rar. Acele curente „se cer” să fie decelabile „cu spirit
critic orientat de simț estetic”, nu cu spirit critic sus-
citat metodic de adevărul istoric al faptelor. Din per-
spectiva cumva supralicitată a istoriei culturale, Iorga
a tot relevat frumusețea și adevărul, ca istoriografic
determinabile, fără a scruta ori atinge sublimul și
genialitatea creativității, rațional indeterminabile și,
precum inefabilul, spiritual intrinseci genuinului lite-
rar. În spectru cultural, nutrit de „viața organică a
neamului”, cu „forme” ori „priveliști” reflectante de
„suflet românesc”, Iorga a putut învedera firea fiecă-
rui cărturar sau scriitor, nu și „lucirile” inasimilabile ei
ale genialității creației literare. Acele „forme”,
„priveliști” sau „impresii” s-au pretat unui iorghian
discurs „în valuri”, cu „fragmentări”, „secvențieri” ori
„segmentări” ale vieții și operei mai fiecăruia dintre
scriitorii fie „uitați”, fie nu de istoricii sau criticii lite-
rari9 de dinaintea și chiar de pe timpul apariției
Istoriei literaturii românești în secolul al XVIII-lea și
a Istoriei literaturii românești în veacul al XIX-lea.
Felul iorghian de sinonimizare a vieții literare și lite-
raturii de genuină creativitate nu a prea avut cum să
fie agreat de istoria literară orientată de spirit critic și
simț ori criteriu estetic, încât să mereu presupună
„ierarhizări și revizuiri valorice”. În lupta-i aprigă, cu
intense note polemice și „aprinderi de personalitate”,
Iorga și-a tot promovat felul său de Istoria literaturii,
cu autoritare completări și „lămuriri” vădite prin
îndeosebi Istoria literaturii românești. Introducere
sintetică (București, 1929) și Istoria literaturii
românești contemporane (2 volume, București, 1934),
reverberante, ambele aceste cărți, la urmă menționate,
de ceea ce autorului lor i-a fost „atât de drag”, pe tim-
pul anilor 1900-1909, anume, „să vadă” frumusețea și
adevărul literaturii din perspectiva istoriei culturale.

Dacă în viziunea iorghiană „a scrie istorie literară
și istorie culturală nu e același lucru”, o distincție
între istorie și istorie culturală ar fi anevoios de iden-
tificat pe marea întindere a ceea ce „a gândit și a scris”
polivalentul cărturar. A fost încercată, de acesta,
distincția între istoria politică, înțeleasă ca expresie
ori „forma de sus” a istoriei, și istoria literară. Pentru
cel puțin prestația sa profesională de până spre anii
1914-1916, Iorga a imprimat deja multelor și diverse-
lor lui „scrieri” de istorie ținuta, chiar „forma” istoriei
culturale. „A gândit” și a dat înadins „de înțeles” că,
prin așa ceva, a ridicat cota valorică, de frumusețe și
adevăr, de moralitate și armonie, în scrierea istoriei.
A făcut „loc” ori a rostuit „gânduri” sau „înțelesuri”

despre istoria culturală în mai ales pagini introductive
la „scrieri” ale sale, uneori prin cuprinsul acestora.
Selectiv, firește, aici, ar fi de amintit că Prefața și pri-
mele patru capitole din Studii istorice asupra Chiliei
și Cetății Albe (București, 1899), volum onorat de
Academia Română cu premiul „Alexandru Bodescu”,
vădeau perspectiva istoriei culturale. Cărticica, cum
o califica însuși autorul, Sate și preoți din Ardeal
(București, 1902), reunitoare de „studii găzduite” întâi
de „Noua revistă română” și reprezentând, în registru
bibliografic, „prima istorie”pe românește> a
Transilvaniei”10, învedera „chemarea înaltă” iorghia-
nă pentru istoria culturală. Dedicată „preoților și
învățătorilor din românimea de peste munți, celor prin
care se păstrează neamul în așteptarea care atârnă de
vrednicia noastră”, ea era prezentată explicit de autor
ca una de istorie culturală. „Scrisă <...> după izvoare
legate între dânsele și luminate prin cunoașterea
subiectului”, cu „explicații” și „ipoteze” diegetic ope-
rative, cărticica vădea „găsirea” autoului în „puterea”
de a reda „istoria culturală a românilor de peste munți
începând încă din vremuri vechi, de la care mai era
drum până la stăpânirea Vlădicăi sârbesc «Dionisie
Novacovici» pentru neuniții de neamul nostru<...> cu
Biserica Romei”. O atare istorie era menită „a face să
«se» vadă cum se trăia în bordeiele și căsuțele româ-
nilor din satele și târgurile Ardealului până în timpuri-
le când buciumul lui Horea chemă la răsplătire și răs-
bunare, dacă nu la biruință”. Era, totodată, istoria
nutritoare de „rânduri scrise cu <...> dragoste pentru
adevărul” căruia autorul îi „închinase strădaniile”
sale, ca și „pentru neamul” din care „se simțea mândru
că face parte”11.

Cărticica de la 1902 era anunțată de autor ca „un
întâiu volum din istoria culturală a românilor arde-
leni”12. Ea vibra de „angajament istorico-cultural”, în
note de militantism național, cu implicită „învățătură
de nouă direcție”, iorghiană, „despre viața românilor
de peste munți”, „angajament <...> luat” de cel „hără-
zit să scrie privitor la aceasta” cu ocazia „reuniunii”
din septembrie 1901 a studenților români de la
Budapesta, „toți arzând de nerăbdare și dor de a-l
cunoaște”acolo, ca invitat de onoare”, în persoană, pe
savantul Profesor”13. Prin „noua sa direcție de
învățătură și scriitură”, Iorga a vizat cum avea „să-și
amintească”14, mai „buna lămurire a ardelenilor” asu-
pra „istoriei neamului”, o „lămurire” peste ceea ce
„aceia” avură „de învățat” după Istoria Românilor din
Dacia Superioară, cartea lui Alexandru Papiu Ilarian,
sau Istoria Românilor din Dacia Traiană, de A. D.
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Xenopol, ambele sinteze sensibil agreabile „Blajului
în care încă trăia neschimbat secolul al XVIII-lea,
epoca Mariei Tereza”, printr-un „romanism mândru,
de țărănism aspru și de exclusivism catolic”, vădit,
„acolo” de intelectuali „încântați de latinismul limbii
noastre” ori de „puritatea originii romane a neamu-
lui”, mai toți „deprinși cu avantagiile unei pașnice
vieți de provincie, prea puțin dispuși să moară pentru
un «înalt» crez”, însuflețitor de cauză generală româ-
nească. Spre deosebire de ceea ce „se simțea și se gân-
dea” la Blaj, cărticica Sate și preoți... „privea” întrea-
ga românime din Ardeal, inclusiv ori îndeosebi „sen-
timente și trăiri ale celor neuniți cu Roma”, păstrători
de „vie amintire a vremilor” când Bisericii ardelene „i
se purta grijă” de mai ales domnitori ai Țării
Românești.

Ca motivație specială, profesională, spre „a scrie”
cărticica de la 1902, Iorga „socotea” starea „literaturii
noastre istorice” de pe atunci, pentru care „critica
dreaptă și forma potrivită” de-abia „începeau”, ceea
ce „explica și neaflarea, prin România, de vreo carte
menită „a desluși un punct privitor la istoria acelora
luptându-se” să-și mântuiască „existența lor” și cu
„gândul” către cei „trăitori de Țară liberă”; „vedea” că
„istoria celor de peste munți” era diferită de cea „a
românilor liberi <...>, cari au păstrat întotdeauna,
mulțămită unor împrejurări mai priincioase, acea
parte a libertății care e dreptul de a-și da legi și de a se
cârmui singuri în toată viața dinlăuntrul Țării”; istoria
„celor liberi” era una „de Domni și de țărani, de Curți
și de sate, de la Domni <venind> războaiele și păcile,
bisericile și mănăstirile, cărțile și legile, tot ce se vede
limpede de la cea dintăi aruncătură de ochi asupra tre-
cutului «neamului», de la țărani «venind» holdele,
datinile și cântecele, hrana trupului și sufletului tutu-
rora, munca și poesia”. Era istoria românilor trăind
«liberi» în Statul lor”, putând fi, de aceea, și istorie
politică din care „făcuseră parte și Basarabia, și
Bucovina”, înainte de a fi fost „răpite de străini”. Pe
când, nota Iorga, „istoria Ardealului nostru e de la
început chiar o istorie de țărani, de țărani cu pământ și
fără, de țărani cu carte și fără carte, de țărani cari au
muncit numai cu brațele, păstrând obiceiurile și
îmbogățind limba prin cânturi, și de țărani cari au lup-
tat <...>, de țărani cari s-au rugat lui Dumnezeu după
slova tipărită pentru binele, fericirea și – în fundul
gândului uneori – pentru iertarea din robie a tuturora”.
Acea istorie de sate și preoți, mai nota același Iorga,
„era mai greu a o scrie decât istoria unui Stat”, fiindcă
„sătenii nu fac letopisețe pentru faptele juzilor și nu

sapă pisanii în lespezi de piatră întru amintirea acelora
dintre dânșii cari se întorc în pământul strămoșilor,
viața modestă de acolo nelăsând alte urme decât dura-
ta, întărirea și îmbogățirea neamului, doar în vreo răs-
coală căpătând satele o viață istorică «politică!» pro-
priu-zisă”15.

De servit ca baze de cercetare ori de știință pentru
iorghiana „istorie ardeleană a românilor” au putut fi
datele „schimbării pământurilor dintr-o mână în alta”,
ale „lucrării ogoarelor într-un chip care nu e cel
moștenit”, ale „desvoltării obiceiurilor de vin de la cei
ce au trăit înainte”, ale „prefacerii legăturilor și
credințelor”, tot și toate învederând „o viață a sufletu-
lui și a inimii care evoluează, încetul cu încetul, întru
a transforma, pe o națiune”. Asemenea date „veneau”
cercetării dinspre „mândria de nemeși a
Făgărășenilor”, care „a transmis genealogii și isprăvi
deosebite <...>, în documente de drepturi acordate de
principii ardeleni sau de cancelarii împărătești, pe vre-
mea nemțească”, după 1691; mai „veneau” și dinspre
„așezări românești «care» s-au întemeiat și au trăit în
umbra zidurilor vreunei cetăți săsești”, precum și
dinspre „frământări religioase «care» au scos la lumi-
nă de la un timp încoace suferințele și aspirațiile
țăranilor români din Ardeal, «când, mai ales», întreba-
rea religioasă dăduse glas satelor”, răsunând „prin
hârtiile vechi păstrate în arhivele episcopale din pro-
vincie”16. Drept vector esențial pentru o istorie astfel
bazată, a putut fi iorghiana relevare „a înlocuirii” de
românii ardeleni „a însemnătății constituționale a
«națiunii» prin aceea a religiei lor”, încât să nu mai fie
ei „buruiană desprețuită <...> de stările privilegiate”,
ungurii, sașii și secuii, cu „religii recepte”, întru alcă-
tuirea „sistemului politic al Principatului
Transilvaniei”17. „Învățătura”, pentru românii arde-
leni, a fost că „din unitatea religioasă a rezultat unita-
tea lor de cultură”, suscitantă, prin îndeosebi fapta lui
Mihai Viteazul, de „idealul unității politice a tuturor
celor de un neam”. După „marele voevod”, acel ideal
„nu a pierit”, ci, în iorghiene „vederi”, a dăinuit „în
viața puțin rostită asupra lui” a Mitropoliei Ardealului
„cu supraintendent calvin” și a fost revigorat de
„uniați”, prin „exemplul” dat de Inochentie Micu-
Klein, cei „rămași la ortodoxie” doar „visându-l ceva
vreme”18.

Ca „forme de viață” vibrantă „de suflet”, satele și
preoțimea din Ardeal „apar”, în textul iorghian, și din-
colo de atestările documentare, altfel spus, cam „după
cele văzute și auzite acolo” pentru „scrierea cărtice-
lei” de la 1902, procedeu nutrit, se știe, de istoria cul-
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turală, fie și așa cum era ea, atunci, când veacul XX
se năștea, „înțeleasă”. Era, de altfel, procedeul vădit,
fără contravenire utilizării surselor documentare, de
mai fiecare dintre cărticelele, studiile și articolele ior-
ghiene de prin îndeosebi anii 1900-1916, privitoare la
Transilvania19, dar și la Bucovina, Basarabia sau
Dobrogea20. Cărticica de la 1902, Sate și preoți din
Ardeal, se și binepretează unei „lecturi în oglindă” și,
desigur, prin a se admite anumite diferențe tematic-
specifice cu cea intitulată Sate și mănăstiri din
România (București, 1905), cum „invită” și Prefața la
aceasta a doua menționată21. O altă cărticică, cu
anvergură tematică de sinteză, se înregistra iorghian,
prin chiar titlul ei, Istoria românilor în chipuri și icoa-
ne (3 micro-volume, București, 1905-1906)22, ca una
de istorie culturală. Prefațată de autor ca „istorie”
<...> în alte cadre decât cele obișnuite”23, cărticica
reda, prin întâiul ei nominabil capitol, intitulat
Mormintele domnilor noștri, „vederi în biserici și
mănăstiri <...>, locuri de odihnă” atestante de adevă-
rul că, „sub numele scrise pe pietre sau lespezi de mar-
mură, se cuprinde, în povestirea faptelor trecutului, o
parte din viața tuturora «trăitori de alte vremi», de
unde se desface viața noastră”24.

Procedeul iorghian, după care, în spectru de istorie
culturală, „viața” istoricului și a contemporanilor săi
„se desface”, prin „dăinuirea aceluiași suflet”, din
„viața trăitorilor de vremi trecute”, apare eseistic
urmat pentru textele/capitolele Ideile conducătoare
din viața poporului românesc și Viața sufletească a
poporului român25. Făcând distincție între „popoarele
foarte înapoiate”, fără „o idee care să le îndrepte, să le
lumineze și să le ducă la o țintă vrednică pentru nume-
le lor și pentru binele omenirii”, „lăsătoare”, acelea,
după „stingerea vieții duse” de fiecare, în parte-i, de
„numai o moștenire de lucruri și nu una de amintiri
frumoase sau de înălțătoare gânduri”, și „popoarele de
cultură”, nutritoare de „idei ce să le conducă viața”,
Iorga „înfățișează”, în cazul „neamului” său „de veche
și frumoasă cultură”, mai întâi ideea creștină și ideea
de creștinătate, apoi umanismul renascentist „al cărtu-
rarilor”, ideea națională, insuflată, la mai ales
„învățații ardeleni”, de cea a „originii eminamente
latine a românilor”, și, finalmente, curentul cultural și
literar ilustrat de Heliade Rădulescu și Asachi, înălțat
de Academia Română, „luminat” filosofic de
„Convorbiri”, ancorat „social” de „Contemporanul”
până să se simtă nevoia „direcției noi”, de la
„Sămănătorul”26. Pentru mentorul acestei „noi

direcții”, viața sufletească „înseamnă înălțarea gându-
rilor și desfășurarea simțirilor în ființa omenească”,
însă nu o viață „obișnuită” în care „nu se oglindesc
limpede însușirile de căpetenie ale unui neam”, ci „o
alta, care se ridică mai presus de nevoile și necazurile,
de bucuriile banale din fiecare clipă: viața simțirilor
pământești, dar nu de țărână, și viața acelor gânduri
care caută spre înălțimi lămuririle tainelor lumii”.
Cercetătorului vieții sufletești a neamului i-ar fi de
recomandat, în „spusă” iorghiană, „să se oprească
«înainte de toate» la cărți”, însă fără „a urmări o isto-
rie literară în cel mai îngust și mai neîndestulător
înțeles al cuvântului”, ci, firește, o istorie culturală,
fiindcă viața sufletească este „mediul ideilor și senti-
mentelor”, nu „desvoltarea” acestora ca atare; în idei
„s-au căutat”, conform „spusei” iorghiene, „numai
stelele ce îndreptau sau de la care în deosebite împre-
jurări s-a cerut o îndreptare”, pe când, în viața sufle-
tească, „privirea caută întreaga întindere a cerului de
gânduri și simțiri asupra vieții din fiecare zi a tuturora
<...> celor de un neam”27. Iorga avea să-și considere,
peste un sfert de veac după 1904-1905, Istoria româ-
nilor în chipuri și icoane ca pe „o adevărată introdu-
cere în istoria noastră culturală până atunci neatin-
să”28. Și-a întărit acea considerare și din „nevoia” de
a contracara, la 1934-1936, „pretenția <...> unor tineri
încrezuți” «de la, pesemne, Revista istorică română»
de a anunța cu obraznică solemnitate că de la ei <...>
începea cercetarea istoriei culturale a românilor”,
făcându-se „a uita compunerea Istoriei... în chipuri și
icoane de trei părți, cea dintâi dată <...> de capitole
răzlețe, capabile de a interesa prin evenimentele, prin
amănuntele biografice la care se raporta, cea de-a
doua <...>, hrănită de experiența «auctorială» în lun-
gul și în latul țării, încercând sinteza vechii noastre
arte, <iar> cea de-a treia <...> vorbind despre activita-
tea economică a trecutului (Negoțul și meșteșugurile
în trecutul românesc)”29. Prin acea Istorie și alte
„scrieri” de istorie culturală, cu dublă dispunere de
fond discursiv, „propriu-zis” istorică și istorico-litera-
ră, a căutat, pe îndeosebi timpul întâiului deceniu al
secolului al XX-lea, să „reînvie”, în „forme” sau
„priveliști”, „elemente” ale trecutului atât de intere-
sante, cărora liberalismul «pașoptist» ajuns <spre
1900> la deplină biruință, chiar și în spiritele conser-
vatoare de <bună> tradiție, le păstra sentimentele zile-
lor de nervoasă răsturnare”, devenind, astfel, necesară
„o întreagă operă de reabilitare a acelor vremi <trecu-
te> atacate în numele «ideilor noi», apoi lăsate uitării,
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numai câteva figuri eroice, fără mediu <de suflet>,
mai plutind deasupra apelor părăsite”30.

Ținând „să redea” nu factualitatea în sine „a vre-
milor trecute”, ci viața umană „curgătoare prin ele”,
ca mediu nutritor de „idei și sentimente”, de ipostaze
eroice ori creative de „personalități”, Iorga s-a com-
plăcut unui discurs supralicitant, parcă „din memorie
auditivă și vizuală”31, de „detaliu expresiv”, în sonuri
când herodotiene, când epopeic-homerice, umbritor
câteodată de metodă, fie aceasta și de specială arheo-
logie culturală32. „Redarea vieții trecute” ca mediu al
sufletului neamului din care suflet istoricul să și-l
simtă vibrând pe al său, precum, parcă, în versul
coșbucian, Sunt suflet din sufletul neamului meu, pre-
supunea și relevarea spațialității acelei vieți. Era
cerința de care Iorga „s-a achitat” din plin, prin ceea
ce el însuși și-a consemnat ca „greu, dar greu examen
al întregului pământ românesc și vecinătății lui”33,
înțelegând și învederând astfel importanța pentru isto-
ric a „călătoriilor” întru „a despica nu atât locurile, cât
vremurile”34. În „vederile sale”, bazele geografice ale
istoriei se relevau, de asemenea, prin „forme” ori
„priveliști” de viață nutritoare de suflet, cu ridicarea
cotei valorice a geografiei istorice întru geografie
umană culturală. Nu s-a prea „simțit” atras de ratze-
liana geografie antropologică, cu tentă rasială, și nici
de mai noua, de pe la 1901, prin Rudolph Kjelen, geo-
politică, „discipline”, ambele, ipotetic, aici, iorghian
amendabile fiindcă porneau excesiv dinspre teorie
înspre analiză istorică. I-a și fost de capitală însemnă-
tate, poate de chiar primordială vocație profesională,
să cuprindă „forme de însuflețită viață a trecutului
românesc” în cele de anvergură universală, cu des-
crescătoare „trepte” de cuprindere: generală, europea-
nă, est-central europeană, mediteraneano-orientală,
sud-est europeană ori balcanică.
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La un an de la trecerea în eternitate a acestui mare
reprezentant al sufletului și spiritului basarabean, Nicolae
Dabija (15 iulie 1948-12 martie 2021), prietenii lui din
România, care i-au păstrat nestinsă amintirea, s-au gândit
să-i închine o carte de rămas bun, care a primit numele de
Remember și a fost editată și îngrijită de Gabriel
Cojocaru, de la editura Grinta din Cluj-Napoca. A fost
ideea grupului de scriitori craioveni, prin președintele
Academiei Internaționale „Mihai Eminescu”, Ion
Deaconescu, căruia i s-au alăturat importanți oameni de
cultură, președintele actual al Republicii Moldova (Maia
Sandu), foștii președinți (Mihai Ghimpu și Mircea
Snegur), Academia noastră (Ioan-Aurel Pop), Academia
Moldovei (Ion Tighineanu, Gheorghe Duca), diplomați
(Ionel Novac, Vasile Nanea, Iuliana Gorea Costin,
Alexandru Herlea), cântărețul nostru Fuego, nume din
străinătea cea mai îndepărtartă, precum Gombojav Mend-
Goyo (Mongolia) și Athaol Behmaroglu (Turcia), dar și
din proximitatea europeană, precum Italia (Dante Maffia
și Laura Geravaglia) sau Slovacia (Attila F. Balazs), com-
patriotul său Ion Hadârcă, clujenii C-tin Cubleșan și
Mircea Popa, craiovenii Tudor Nedelcea și C-tin Barbu,
ieșeanii Daniel Corbu și Nicolae Busuioc, Emilian
Marcu, Constantin Preda, bucureșteanul Geo Vasile,
poeta Crina Popescu, care, împreună cu fiica scriitorului,
Doina Dabija, au alcătuit contraforturile acestei bserici-
cetăți, care a fost Nicolae Dabija. Poet, prozator, autor de
manuale școlare, șef de publicații și de școală literară,
mare iubitor de literatură pentru copiii, de eseuri și roma-
ne, opera lui N. Dabija se compune din sute de titluri,
multe dntre ele traduse și în limbi străine. Deoarce N.
Dabija n-a fost numai un scriitor, ci și un om al cetății,
„un luptător național” (Ioan Aurel Pop), „distins oștean al
scrisului” (M. Snegur), „personalitate înveșnicită în
memoria neamului” (Gh. Duca), „figură emblematcă” a
unei generații (I. Tighineanu), o „adevărată instituție lite-
rară” (T. Nedelcea), o „lacrimă sfântă sau o „minune a
veșniciei”, „Păstrătorul Legământului Românesc”,
„expresie a Patrimoniului literar cultural românesc”,
„întruchiparea cea mai vie a celor care stau de strajă gra-
iului străbun” etc., omagierea sa ia aspectul unui frumos
florilegiu de poezii și texte inspirate. Toate epitete enu-
merate mai sus le merită pe deplin, find rostite în perfectă

cunoștință de cauză, vizavi de un om și de o operă, care a
tras brazde largi în literatura și cultura noastră, fiind pusă
în slujba celor care au luptat cu dogmatismul și totalita-
riamul, pentru triumful libertății și adevărului. E protest
viguros împotriva gulagurilor, lagărelor de exterminare și
a tuturor pământurilor străjuite de sârmă ghimpată sau de
obuzele și mitralierele unor căpcăuni ai ideologiilor
rebarbative și ai dorinței de cucerire, care înjosesc omul
și visurile lui. Înțelegînd mesajul profund înaintat al aces-
tei opere, scriitorului i s-au acordat zeci de premii și
distincții, de la Struga la Havana, și de la Trieste la Sighet
și Craiova, etc., ca distins membru al unor Academii de
Știință și Artă (Paris și Salzburg) sau Docor Honoris
Causa (lista tuturor acestora ocupând în carte mai multe
pagini), revista pe care o conducea având la un moment
dat cel mai mare tiraj dintre publicațiile europene. A stră-
lucit prin oratoria sa de înalt nivel de la întâlnirile anuale
cu românii de pretutindeni de la Alba Iulia, unde l-am
ascultat de nenumărate ori, fascinat de dialectica tăioasă
a ideilor lui, de tumultul contagios al perorației, de voința
de adevăr de dreptate care copleșea ca o lavă publicul, de
încrederea nezdruncinată în viitorul comun al neamului,
de credința în puterea de a dura punți de legătură prin
poezie și cultură. Adept convins al principiului goeethian
„Cultura însemnă libertate”, omul acesta ardea ca o flacă-
ră, așa cum a ars Bălcescu, Vieru, Leonida Lari, purtând
cu sine sămânța păcii și a binelui comun, pe care o planta
cu grijă în toate ogoarele cu bălării ale planetei. De aceea,
în 2021, s-a numărat printre cei propuși pentru Premiul
Nobel. Ar fi fost șansa Limbii Române, Limbă frumoasă,
pură și fragedă ca un fagure de miere, să reducă la tăcere,
cel puțin pentru o clipă, puștile și tunurile vacarmului
infernal al lumii post-staliniste , s-o oblige la respectarea
valorilor umane, ale poeziei și gândului necenzurat și
neîncătușat. Astăzi, când sărbătorim ziua Limbii
Române, gândul la N. Dabija și opera sa ne dă certitudi-
nea victoriei sale depline asupra Timpului și asupra a tot
ce înseamnă efemer și nimicnice: „Cât Luceafărul răsare/
Și în cer e sărbătoare,/ Și e pace pe pământ-/Mai există
ceva sfânt.”
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3. În același art. 3 apare și „principiul promovării
educației pentru viață” care este definit astfel: „p)
principiul promovării educației pentru viață prin dez-
voltarea competențelor specifice educației pentru
sănătate, educației pentru mediu, educației financiare
și educației juridice, precum și pentru practicarea
educației fizice și activităților sportive”.

Dar din articolul 62, alin. 6 și 7 aflăm că:
„Disciplina «Educația pentru viață» va include
module de educație pentru mediu, educație pentru
sănătate, educație financiară, educație juridică,
educație antreprenorială, educație tehnologică,
educație rutieră, educație civică, educație intercultu-
rală și educație pentru cetățenie democratică, egalita-
te de gen, gândire critică, oratorie și dezvoltare per-
sonală, securitate cibernetică, educație pentru
alimentație sănătoasă și alte module care pot fi stabi-
lite prin ordin al ministrului educației”.

Așadar principiul promovării educației pentru
viață înseamnă obligativitatea promovării a tot felul
de lucruri irelevante sau toxice ideologic.
„Echitatea”, „diversitatea” și „incluziunea” încep să
capete chip, ba chiar să și ia în greutate. Cu alte
cuvinte, suntem manipulați la art. 3 astfel încât să nu
observăm conținuturile de la art. 63, conținuturi care
devin parte a trunchiului comun, obligatoriu.

4. De altminteri, art. 186, literele c) și d), pune
temelii solide ideologizării agresive a școlii și trans-
formării profesorului în activist globalist. Conform
acestui articol, „personalul didactic are obligația să
transmită cunoștințe și valori în egală măsură”. Și
care sunt „valorile” pe care trebuie să le transmită?
Prioritară este „promovarea diversității ca resursă de
învățare pentru a genera elevilor atitudini incluzive și
tolerante”.

La art. 132, rolul profesorului este definit prin
caracteristici anarhice cultural, progresiste. Ni se

spune că profesorul este un „inovator”, un „creator”,
un „conector”, un „facilitator”. Nu se precizează
nicăieri că rolul profesorului este acela de a transmite
repere fundamentale, o tradiție (literară, culturală,
istorică, matematică dacă vreți). Nu, el este definit în
termeni de „agent al schimbării”, după cum suna tit-
lul unuia dintre programele derulate în anii din urmă
de MEC cu finanțare externă.

5. Art. 13 ne aduce două vești proaste: 
– prima, că grădinița devine obligatorie, copilul

fiind astfel instituționalizat, fără voia părinților, de la
vârsta de 3 ani. Statul ar putea oferi posibilitatea
părinților de a-și da copilul la grădiniță începând de
la 3 ani. Obligativitatea instituționalizării copiilor, a
etatizării lor, la o vârstă atât de fragedă, ne duce cu
gândul la îndoctrinare. 

E clar că MEC acționează aici în conformitate cu
ordinele (recomandările și directivele) Consiliului
EUropean și ale Comisiei EUropene, care stabilesc
că, până în 2030, toate țările din UE vor trece la sis-
tem de grădiniță obligatorie în care vor fi înrolați
96% din copiii EUropeni începând cu vârsta de 3
ani1. Pentru ca tacâmul să fie complet, România deja
a adoptat, din 2019, Curriculumul pentru educația
timpurie. Acest Curriculum este, după cum o declară
chiar documentele oficial, rezultat al „experiențelor
acumulate ca urmare a expunerii și participării
specialiștilor români la diferite contexte
internaționale, favorizate îndeosebi de UNICEF,
Banca Mondială sau Comisia Europeană”2. 

Copiii nu vor mai putea fi astfel crescuți de bunici
sau de mame. Vor fi obligați să meargă la grădiniță ca
să-i preia acolo experții în echitate, diversitate,
incluziune și digitalizare.

Părinții ar trebui să poată alege să dea copilul la o
grădiniță de stat sau particulară, dar nu să fie siliți să-
și încredințeze copilul unui sistem de „învățământ
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preșcolar” obligatoriu. Printre altele, și pentru că
până la 6-7 ani se face educație, nu instrucție, adică
se transmite un anumit mod de viață și valorile. Și
această educație, acest proces de electroliză cultural-
civilizațională are nevoie mai multă decât instrucția
de căldură umană, de stabilitate psihică și de joc.

Este ciudat că ni se spune că învățatul trebuie să
se facă prin joacă, dar că, la grădiniță, copiii trebuie
să învețe cu experți și pe baza unui curriculum
național. E joacă obligatorie. Când trebuie să învețe,
între 7 și 18 ani, elevii sunt puși să fie „creativi”.
Când nu pot fi decât jucăuși, sunt răpiți de experții
MEC din sânul familiei și puși să „învețe” în „siste-
mul de învățământ preșcolar”.

Graba de a instituționaliza copiii la 3 ani nu poate
avea legătură decât cu dorința de a-i condiționa, de a-
i îndoctrina într-un fel sau altul, Nu degeaba în planul
de digitalizare a educației se prevedea introducerea
programului ”Prietenul meu, calculatorul” la
grădiniță. Și vor fi și alți prieteni, de formă umană și
mai mari, adulți, care le vor fi introduși copiilor
inocenți. Pentru că legea aceasta permite infinite
colaborări între rețeaua școlară și ONG-uri.

În cazul obligativității grădiniței, orice carantină
viitoare va așeza copiii de 3 ani, obligatoriu, în fața
calculatorului, pentru multe ore pe zi.

Nu ar fi rău să se organizeze un sistem de
grădinițe de stat extrem de bune. Dar oare specialiștii
care de 30 de ani își bat joc de sistemul de
învățământ preuniversitar vor face un sistem de
învățământ preșcolar de calitate? În cazul în care nu
avem datele unui răspuns pozitiv la această întrebare,
de ce experții MEC nu acționează în virtutea mode-
stiei epistemologice și introduc obligativitatea?
Părinții vor veni, dacă vor constata că sistemul e bun.
Dar e imoral să-i silești să-și dea copiii pe mâna stră-
inilor în virtutea politicilor croite de experți care au
distrus la modul anonim-concertat, ca niște termite
psihopedagogice, un întreg eșafodaj educațional.

Ni se spune, de către partizani ai acestei legi, că
părinții și bunicii nu citesc copiilor lor nimic. Și la
grădiniță li se va citi? Ce li se va citi? Cine le va citi?
Nu observă nimeni că sistemul de învățământ preuni-
versitar a devenit, ca orice sistem din România (poli-
tic, mediatic), o uriașă cameră de amplificare a mize-
riilor? Că, adică, dacă ai un copil care e cu bun-simț
și citește, de exemplu, el va fi silit la școală de peer
pressure să nu mai citească și să devină golan, dro-
gat, analfabet, manelist? Nu observă nimeni că pre-

siunea exercitată de sistem este în jos, nu în sus? Și,
atunci, cum să lași copilul la 3 ani pe mâna unei ase-
menea camere de presiune? Câte atmosfere cad pe
umerii copilului? Ce traume psihice vor produce asu-
pra lui diferențele dintre lucrurile de bun-simț de
acasă și aiurelile sau perversitățile sau pur și simplu
prostia amplificate de sistem? Nu ar fi normal ca, mai
întâi, să dovedim că putem pune pe roate un sistem
de învățământ preuniversitar adecvat înainte de a ne
repezi la copiii românilor? Probabil că se va trece și
la introducerea obligativității „învățământului
antepreșcolar”, între 3 luni și 3 ani. Premisele sunt
deja formulate în articolul 15 al acestei legi.

Pe vremea comunismului, grădinița nu era obli-
gatorie. Acum, conform literaturii de specialitate pe
care am cercetat-o, România ar deveni a treia țară din
UE (după Ungaria și Franța) care ar introduce obli-
gativitatea instituționalizării copiilor de la vârsta de
doar 3 ani. Nu vi se pare ciudat? Abuziv? De ce?
Suntem cobai? Trebuie să se întrerupă niște
continuități? 

De câte ori am susținut reintroducerea uniformei
și interzicerea reală a celularelor în școli mi s-a spus
că sunt comunist. Acum ni se spune, pe marginile
legii, de către suporteri înfocați ai educației experte,
că trebuie să dăm copiii la grădiniță de la 3 ani pentru
că acasă stau pe celular. Și la grădiniță pe ce vor sta?
Pentru că părinții vor vrea să știe ce se întâmplă cu
copiii lor. Îi vor suna și le vor da celulare ca să-i
poată suna. Vreți disciplină în școli, eliminați celula-
rele și introduceți uniforma, care nu lasă părinții
lipsiți de criterii cultural-civilizaționale și de
conștiință de sine și de alții să-și trimită progeniturile
la școală îmbrăcate ca la emisiunea „Ghiolbanii au
talent”. Pentru că astfel școala devine un instrument
de amplificare a mârlăniei, nu de civilizare a oameni-
lor. 

– legat de acest ultim paragraf, a doua veste
proastă din art. 13 este că, indiferent de performanța
lor școlară sau de cât de antisociali sunt, elevii nu
mai pot fi exmatriculați. Trebuie ținuți în școli. Deci
copiii de trei ani și delincvenții au acest lucru în
comun: că sunt obligați să meargă la
grădinița/școala-concentraționară3. Acest mic triumf
al incluziunii va face mai grea sarcina copiilor nor-
mali – excelenți sau obișnuiți – de a învăța. E greu să
înveți în clasa a V-a având drept colegi de clasă huli-
gani de 17 ani care tulbură orele, vin pe tocuri la
școală și vând droguri. 
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6. Art. 58 deschide larg porțile școlii ONG-urilor,
care pot deveni partenere ale școlilor în derularea
programului „Școala după școală”, finanțat de MEC,
dar care poate fi susținut și din surse externe. Școala
va deveni astfel și mai mult terenul de joacă al tutu-
ror oengeurilor-dronă cu misie propagandistică și
finanțare de oriunde.

7. „Planul individualizat de învățare” prevăzut de
lege are toate șansele să devină o altă utopie devenită
distopie: din pricină că niciun profesor nu poate face
planuri individualizate de învățare pentru fiecare elev
în parte, cadrele didactice vor alcătui planuri de
proastă calitate, eventual le vor descărca de pe inter-
net, așa cum procedează acum mulți și cu planurile
de lecții. Oricum, este un tip de micromanagement al
elevului cu consecințe neliniștitoare.

8. Admiterea la liceu conform art. 74 ridică mari
semne de întrebare chiar și din perspectiva
transparenței și a echității. Această lege a
învățământului pornește de la necesitatea de a face
elevii să dea randament la testele standardizate PISA.
Prin urmare, în lege se pune extrem de mult accent pe
teste standardizate, online, la nivel național. În
același timp însă, se lasă colegiilor naționale latitudi-
nea de a-și organiza propriul concurs de admitere, cu
probe concepute la nivelul colegiilor respective4. 

Lucrul este extrem de contradictoriu și indică o
fractură logică și, probabil, o intenție duplicitară pen-
tru că elevii care dau evaluarea națională vor avea
acces la doar 10% din locurile din colegiile
naționale. Acest lucru înseamnă că un indicator
național obiectiv al meritului elevilor va fi înlocuit cu
probe concepute la nivelul unității de învățământ,
fapt care va duce la inevitabile acuzații de corupție,
vânzare de subiecte, cumpărare de locuri șamd,
acuzații reale sau nu. Oricum, caracterul obiectiv al
evaluării naționale așa cum există ea acum se va duce
de râpă. Nu este foarte clar cum anume corespunde
acest lucru cu principiile excelenței, transparenței,
echității șamd.

Colegiile naționale sunt singurele care vor putea
organiza și clase de excelență care se pot sustrage
programei aplicabile în tot restul sistemului de
învățământ (vezi art. 74, 78, 82, 83)5.

Întreg acest demers este subminat de confuzie:
dacă se dorește într-adevăr menținerea unor clase de
excelență, de ce se creează toate condițiile pentru fal-
sificarea admiterii la colegiile naționale? Dacă se
vrea crearea unui sistem de învățământ cu două vite-

ze, este el echitabil în condițiile acestei legi, în care
tot ce nu e de excelență va fi prăbușit în mediocritate
standardizată și ideologizată? Se va pune o presiune
uriaşă pe părinți și copii pentru a găsi portițe de intra-
re în clasele de excelență de la colegiile naționale, în
care e posibil să nu se afle nici elevi cu dizabilități
cognitive de natură a tulbura mersul clasei, nici loaze
pe care legea nu-ți mai permite să le exmatriculezi, și
în care va fi posibil să scapi conținuturilor aiuritoare
și intens ideologizate ale școlii. Poate. Pe de altă
parte, poate că acest sistem cu două viteze nu va
menține excelența în clasele de excelență, ci doar va
da naștere unor clase de politruci ai sistemului, de
oameni cu sentimentul apartenenței la o castă privi-
legiată.

Sistemul clasic-haretian – preluat cu anumite sin-
cope și cu ideologizarea de rigoare și de guvernările
R.P.R./ R.S.R. – din anii 1864-1995 dădea șanse și
copiilor de la țară, era cu adevărat meritocratic și a
fost distrus de dragul incluziunii. Treapta I a fost
înlocuită cu evaluarea națională și repartiția compu-
terizată care macar au asigurat, ca și treapta I, un
caracter obiectiv al procesului de evaluare pe baza
căruia se intra la liceu. Acum totul e recompus într-
un sistem bazat pe reguli arbitrare și pe excepții arbi-
trare de la reguli arbitrare. E un sistem menit a genera
corupție și subperformanță.

După cum am semnalat mai sus, există și proble-
ma copiilor cu deficiențe cognitive grave, de natură a
deranja clasa și procesul educativ, copii care, în
numele nondiscriminării și incluziunii, sunt deja, în
multe cazuri, integrați în clasele de elevi obișnuiți. În
ciuda plângerilor venite din partea elevilor și a profe-
sorilor, care nu pot face față unor elevi cu probleme
cognitive care cer prezența unui asistent (deci a unui
alt adult) în clasă, care reclamă faptul că este imposi-
bil să predai sau să înveți în condițiile în care un
copil cu nevoi speciale sau cu minim control asupra
comportamentului său, inclusiv asupra funcțiilor cor-
pului, deranjează clasa, în ciuda acestor plângeri
deci, copiii cu acest tip de probleme au fost în ultimii
ani încadrați în bazinul învățământului general. Nu e
clar cum va rezolva sau va agrava situația această
lege bazată pe „incluziune”. Lumea se ferește să dis-
cute principial problema pentru că oricine o ridică
este imediat atacat în numele noii sensibilități corecte
politic sau al unui sentimentalism care tinde a lua
locul religiilor clasice. Pretenția specialiștilor și a
unora dintre părinții acestor copii este că participarea
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la ore a copiilor cu nevoi speciale alături de copiii
fără probleme le folosește celor cu probleme. Se
poate, dar le dăunează celor fără probleme.
Normalitatea va dispărea în curând sub asaltul nevoi-
lor speciale și al infracționalității pe care va fi silită
să le ducă în spate încă de la nivelul școlii. Când huli-
ganii care nu pot fi exmatriculați îi vor bate pe copiii
cu nevoi speciale ce se va întâmpla?

În aceste condiții, în care elevii de nivel mediu
trebuie să ofere suport psihologic copiilor cu proble-
me, este interesant de ce anume copiii excelenți ar fi
izolați în programe pilot de excelență. Prezența
copiilor excelenți în rândul claselor de copii obișnuiți
ar fi de folos tuturor, și celor obișnuiți, care ar avea
pe cine să emuleze, și celor excelenți, care ar înțelege
că excelența lor nu e o virtute izolatoare, ci una care
trebuie pusă în slujba semenilor. De ce anume va fi
majoritatea copiilor pusă în contact cu copiii cu pro-
bleme (mă refer și la cei cu dizabilități, și la cei care
ar trebui exmatriculați), dar izolată de copiii
excelenți? Ce se va obține în acest fel? Se va obține
izolarea tehnocratică și corupătoare a excelenților și
scăderea nivelului general, a mediei.

9. Scăderea mediei va fi confirmată sau camuflată
și de examenul de bacalaureat, reglementat în artico-
lul 75, care se preocupă atât de bine să promoveze
identitatea națională încât elimină proba distinctă de
limba și literatura română de la bacalaureat. Noul
bacalaureat  prosciutto/funghi/salami, cu probă dis-
tinctă pentru limbile moderne, dar cu limba și litera-
tura română incluse doar ca topping, e numai bun
pentru consfințit destine de chelneri EUropeni.

10. După cum just observa profesorul Constantin
Toader, „desființarea inspectoratelor școlare și a
Centrelor Județene de Resurse și Asistență
Educațională (CJRAE) și înlocuirea lor cu
Autoritatea Naţională pentru Inspecție Școlară si
Asigurarea Calității (ANISAC) (art 95 – 96) echiva-
lează cu o politizare”. Iar „înființarea a trei instituții
dedicate carierei didactice” (art. 97-98) – Centrul
Național pentru Formare și Dezvoltare în Cariera
Didactică (CNFDCD), Comisia pentru Formare și
Corpul de mentorat și licențiere în cariera didactică –
„înseamnă birocratizare”.

În același sens, înființarea unui „Corp al
Managerilor Educaționali” (art. 170) care va supra-
veghea directorii, precum și introducerea a tot felul
de „formări” în management educațional pentru
directori ne indică o îngroșare a țesutului adipos biro-

cratic al conducerii școlilor, o redefinire a directora-
tului în sens de expert în „management”.
Profesionalizarea managerială a directorilor împreu-
nă cu supra-formatarea profesorilor indică faptul că
se urmărește o birocratizare excesivă a sistemului de
învățământ, cu accentul pus pe acreditări și
competențe birocratice. Nu poți avea o școală în par-
teneriat cu părinții dacă școala este atât de supra-
acreditată. Iluzoria „expertiză” psihopedagogică
(precumpănitor ideologică) și managerială a cadrelor
didactice le va îngădui și facilita disprețul față de tot
ce vine de la părinți, din lumea reală. Sursa autorității
profesorilor este astfel înălțată într-o lume a experti-
zei contrafăcute. 

Școala trebuie repusă pe principii solide, univer-
sale, clasice, pe care le au în comun părinții cu pro-
fesorii, nu pe idei experimentale destăinuite
credincioșilor la workshop-urile sectei Martorilor
Reformei Continue în Învățământ.

III. Concluzii
Există o vastă literatură internațională care con-

testă implicarea OCDE în învățământ și reformele
operate pe bază de „soft power” de această
organizație. OCDE impune tuturor țărilor, din
Finlanda în Portugalia și din Costa Rica în România,
același model de școală. Se administrează teste PISA
(a căror relevanță a fost contestată argumentat de
către experți în educație6), pe baza rezultatelor de la
testele PISA se isterizează populația unei țări și se
șubrezește încrederea în sistemul de învățământ
local, pe baza isteriei se cere reforma, și reforma
vine, de la Banca Mondială sau OCDE, trasă la
xerox, indiferent de țară. Valorile, conceptele și
măsurile care stau la baza acestei reforme sunt uni-
versal identice, indiferent de sistemul cultural în care
sunt plantate pe baza influenței Băncii
Mondiale/OCDE: starea de bine, educația continuă,
standardizarea testării cu teste grilă (online), digitali-
zarea, incluziune/echitate/diversitate, legătura cu
piața muncii, privatizarea implicită a școlii prin
transformarea ei în „furnizor de servicii” și a elevului
și familiei lui în „clienți”.

Miza este omogenizarea și nivelarea sistemelor
de educație și, astfel, a societăților. Se intervine prin
școală în societate. Reforma sistemului de educație
este astfel o metodă de guvernanță biopolitică, adică
o metodă prin care organizații internaționale și
transnaționale preiau elemente ale suveranității și
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funcții ale statelor și națiunilor în declin. Legile de
inspirație internațională din ultimii 30 de ani referi-
toare la sistemul de educație din România nu au făcut
nimic altceva decât să contribuie la declinul
suveranității României și să-l accelereze. Tocmai de
aceea, nu avem ce să îmbunătățim la astfel de legi,
ele sunt fundamental viciate și orice sugestii de
îmbunătățiri punctuale ar semăna cu împodobirea cu
beteală, globuri și beculețe a unui brad de care e
spânzurat cineva.

O asemenea nouă reformă, venită la capătul a
zeci de ani de reforme care au pus pe butuci un sis-
tem de educație înfloritor cândva, ar trebui să aibă,
dacă ar fi fost făcut cu profesionalism și cu bună-
credință, și un buton pentru planul B. Nu pleci la o
asemenea campanie fără un plan de repliere. Nu
sacrifici atâția oameni când știi, pentru că afirmi
chiar tu spui că reformele de până acum au dat
naștere unui sistem defectuos și nociv, că drumul pe
care o iei e riscant. Planul B ar trebui să fie, în con-
formitate cu principiile pieței și ale diversității și
incluziunii, legalizarea școlii acasă, a homeschool-
ing-ului, la pachet cu acordarea de vouchere pentru
părinții care vor să își dea copiii la școli private sau
să facă școală acasă cu ei. Școala acasă poate fi lega-
lizată în acord cu bunele practici internaționale.
Există așa ceva, deși în România nu pare a fi auzit
nimeni, nici măcar experții noștri atât de obsedați de
excelență încât ne livrează numai rebuturi legislative.

Note:
1. Early childhood education and care initiatives |

European Education Area (europa.eu)
2. Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concept

și instrumente cu care operează Curriculumul pentru
Educația Timpurie, MEC 2019, p. 6 (Curriculum pentru
educație timpurie 2019 | Inspectoratul Şcolar Judeţean
Bistriţa-Năsăud (isjbn.ro)).

3. „1) Învăţământul obligatoriu cuprinde grupa mică,
grupa mijlocie și grupa mare din învăţământul preşcolar,
învăţământul primar, învăţământul secundar inferior şi
învăţământul liceal. (2) Obligativitatea frecventării
învăţământului obligatoriu încetează la împlinirea vârstei
18 ani. Este interzisă exmatricularea preșcolarilor/elevilor
din învățământul obligatoriu”.

4. „(2) Unitățile de învățământ liceal cu statut de
Colegiu național pot organiza concurs de admitere în clasa
a IX-a, pentru maximum 90% din numărul de locuri
atribuite prin planul de școlarizare. Restul locurilor se
ocupă prin repartiție computerizată, în urma susținerii
evaluării naționale. (3) În situația în care nu se ocupă toate

locurile prin organizarea concursului de admitere prevăzut
la alin.(2), locurile rămase se ocupă prin repartiție
computerizată, în urma susținerii evaluării naționale. (4)
Data desfășurării concursului de admitere este stabilită de
Ministerul Educației și se face publică la începutul fiecărui
an școlar. (5) Organizarea concursului și criteriile de
admitere se stabilesc prin decizia Consiliului de
administrație al unității de învățământ, care se publică pe
site-ul instituției, la începutul fiecărui an școlar”.

5. „(8) Candidații declarați admiși la concurs pot fi
organizați în clase de excelență. Colegiile naționale care
înființează clase de excelență trebuie să obțină statutul de
unitate pilot de excelență, prin ordin al ministrului
educației. Procedura de acordare a statutului de unitate
pilot de excelență se aprobă prin ordin al ministrului
educației, la propunerea Centrului Național de Excelență.
(9) Modul de organizare și funcționare a claselor de
excelență organizate în condițiile alin. (8) se stabilește prin
ordin al ministrului educației”. La art. 83 citim: „1)
Ministerul Educației organizează la nivelul sistemului
național de învățământ programe de pilotare după cum
urmează: a) experimentale și de aplicație, pe perioadă
determinată; b) modele noi sau alternative de educație, pe
perioadă determinată; c) promovarea excelenței și
susținerea elevilor capabili de excelență, pe perioadă
nedeterminată; 57 (2) Unitățile de învățământ care vor
desfășura pilotarea au statut de unităţi pilot. (3) În unitățile
pilot, organizate pentru pilotarea experimentală și de
aplicație și pentru pilotarea unor modele noi sau alternative
de educație, procesul de învățământ se poate desfășura prin
aplicarea unui alt tip de structură a învățământului preuni-
versitar, alt curriculum, alt tip de evaluare, alt tip de
admitere în ciclul secundar superior, alt tip de management
al unității de învățământ preuniversitar, alt sistem de
finanțare, altă structură a anului școlar decât cele stabilite
de prezenta lege, precum și utilizarea unor manuale și
resurse școlare inovative. Acest tip de pilotare poate
include și modele educaționale bilingve, care vizează studi-
ul în limba română și o limbă de circulație internațională,
începând cu învățământul primar. (4) Pot fi unități pilot de
excelență Colegiile Naționale, în cadrul cărora
funcționează clase de excelență, în conformitate cu preved-
erile unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului
educației. Unitățile pilot pentru excelență sunt coordonate
și sprijinite metodologic de C.N.E. (5) Procedura de
pilotare poate fi inițiată de Ministerul Educației, de unități
de învățământ sau de consorții școlare ori de către
DJIP/DMBIP”.

6. Open Letter to Andreas Schleicher, OECD, Paris
(sagepub.com)
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Prozatorul băcăuan Ion Timaru caută şi găseşte
subiectul romanului său, Neant purpuriu, în fluxul
continuu, bogat, agresiv, de evenimente, întîm-
plări, tîlhării, violuri, crime, accidente, incendii,
inundaţii, pe care (i)realitatea imediată îl îndreaptă
spre contemporanul nostru, prin mass media, cu
ştiri şi reportaje, cu o epică, fie şi sumară şi cu pro-
tagonişti fixaţi în linii sigure, de obicei, în maladiv,
depresie, violenţă, ură, dezabuzare; rămîne ca
şansa şi talentul prozatorului să extragă evenimen-
tul şi oamenii implicaţi din rîdurile prea scurte ale
reporta jului și să le ofere o detentă artistică, uneori,
metafizică. Iată subiectul, cu personaje trecute din
faptul divers în paginile romanului, fără o identita-
te care nici nu contează, în fond. Inginerul, Soţia şi
Fiica pleacă în vacanţă, trec prin „vechea zonă
industrială a oraşului” femeia conduce maşina; un
fapt banal, o istorie ca atîtea altele, dinamitată,
însă, dinlăuntru, de nişte semnale care „înfăţişează
totul altfel decît de obicei”: personajele nu percep
nimic, dar autorul omniscient plasează ceea ce se
numește o textură cu avertizori care trebuie să
indice iminenţa producerii unui eveniment din
afara logicii unei existenţe şi unor fapte lineare, în
rutină: „Era o dimineaţă de iulie pe care flutura
parcă vacanţa totală şi chiar ai fi luat-o ca atare,
dacă fluxul autobuzelor şi autoturismelor n-ar fi
urmat acelaşi traseu cunoscut spre vechea zonă
industrială a oraşului, la aceeaşi oră, şi cu aceeaşi
cadenţă. E drept că numărul ocupanţilor era mai
subţire, ceva se înfăţişa totuşi altfel decît de obicei.
Spre răsărit, în preajma soarelui, cerul vibra uşor
sîngeriu. La volanul autoturismului familiei, o
doctoriţă puţin trecută de patruzeci de ani, încă fru-
moasă şi în formă, avînd în dreapta pe fiică-sa
elevă intrată în ultimul an de liceu, conducea calm,

gînditoare. Ieşiseră din perimetrul urbei şi şoseaua
se lăţea într-o linişte nefirească, obositor de mono-
tonă. Pe bancheta din spate soţul, inginer, un mas-
cul arătos se crămăluia de măselele ce-l chinuiau”:
linişte nefirească, obositor de monotonă, cerul care
vibrează „uşor sîngeriu” reprezintă semnale de
avertizare ale producerii accidentului mortal:
Soţia, somată de Inginer, apasă pe acceleraţie şi,
într-un moment de rătăcire, pierde controlul maşi-
nii care „s-a urcat călare” pe un „monstru vegetal,
plop, ulm, arțar sau stejar”. Soţia şi Fiica sînt vic-
time sigure, în vreme ce Inginerul se alege cu răni
multiple, e transferat la spital, „bandajat aproape
complet la cap, la mîini şi la picioare” ie se dintre
medici, face prima vizită la cimitir, la mormintele
Soţiei şi Fiicei, iar acolo întîlneşte o bătrînă care îi
dă un mesaj proiectiv pe care, însă, Inginerul nu-l
pricepe – „un semn dumnezeiesc” spune bătrîna,
supravieţuirea sa din accidentul mortal; după ce va
fi ratat „dialogul” cu „cele două cruci” citind în
neştire numele înscrise acolo, Inginerul iese în
lume, unde, mai întîi, se pierde sub manevrele unui
păpușar („Era pe trotuar privind în stînga şi-n
dreapta şoseaua interminabilă acoperită de maşini.
Rămase cîteva momente nedumerit, neştiind înco-
tro s-o apuce. Îşi reaminti că este stîngaci şi
instinctiv o luă în acest sens. Se deplasa de parcă
ar fi fost o marionetă jonglată de un păpuşar”),
apoi, primeşte, într-o succesiune bine controlată de
prozator, o serie de „variante” pentru viaţa sa, într-
un anume fel, postumă.

Inginerul electronist, „personaj straniu nu atît
prin fantasticul exterior pe care l-ar întrupa („e
nebun măiculiţă, nebun de legat”), cît prin spiritul
diabolic care-i învinge sufletul candid, tandru,
iubitor, altruist” cum scrie, inspirat, Petre Isachi,
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învaţă să-şi trăiască singurătatea devastatoare,
intrînd, mai întîi, într-un carusel de aventuri eroti-
ce, iubind, făcînd dragoste cu o pasiune (aproape)
animalică, satisfăcînd femei întîlnite, în fond, din
întîmplare, într-o beţie a erosului violent şi fără
sentimente - o maşină de făcut sex, s-ar zice; în
fapt, Inginerul e neiubit de oameni, scufundat într-
un vid de singurătate, cum spune, care „se căsca în
jurul său, tot mai larg, precum neantul”: neantul
purpuriu, adică. Inginerul posedat de patima eroti-
că e un om incomplet şi incapabil de completitudi-
ne în aventurile sale: oare care-i rostul?, e întreba-
rea care însoţeşte un personaj problematic, tre-
buind să suporte insuportabilul. Dacă pe calea
aventurilor erotice nu găseşte fanta de ieşire de sub
carapacea singurătăţii, Inginerului i se arată
„varianta” omului revoltat căruia i se pare că
lumea în care trăieşte nu merită nimic: „Pe lumea
asta, face-aş ceva pe ea” exclamă, cu năduf, elec-
tronistul. În sfîrşit, calea adevărată i se dezvăluie
Inginerului în semnele unei alte lumi, pe care le
primeşte, şi le asumă, dar nu le urmează în logica
lor care l-ar fi putut conduce pe calea mîntuirii;
plăteşte o sumă mare pomană la o biserică, fără a
fi, neapărat, o fiinţă religioasă, vocea bătrînei care
îl asigură că simpla sa supravieţuire e un „semn
dumnezeiesc” rămîne în urmă şi, mai ales, află
despre stareţul unui schit din vecinătatea satului
său natal că e autorul unei profeţii – „vom construi
o ţară ca soarele şi ca luna de pe cer” –, primeşte
vizita „trăsnită şi surprinzătoare” a unor oameni,
rude din satul de origine, pe care aproape că i-a
uitat, Vasile şi Gheorghe, invitîndu-1 să (re)vină în
sat, să meargă la schitul din Vîrful Dealului: după
această vizită a unor „musafiri nepoftiţi, neaştep-
taţi, insoliţi, dar simpatici, de admirat chiar, demni
de milă şi atenţie” pe care „numai Dumnezeu putu-
se să-i trimită pe capul său într-un asemenea tulbu-
re moment, spre a-i limpezi orientările” Inginerul
se întoarce în sat, pare a găsi drumul izbăvirii, nu
înainte de a trece de armata demonilor, într-o pagi-
nă antologică a ro manului: „Pe jos drumul de acasă
de la el pînă la gară durează patruzeci și cinci de
minute, cel mult o oră dacă mergi alene, cu gura
căscată. Se deplasa monoton, monoton, transbor-
dat parcă de o forţă nevăzută într-o linişte sîcîitoa-
re de mormînt. Deodată simţi neînţeles că aude

ceva nedesluşit, vorbe, întrebări, ce cădeau de
peste tot în juru1 lui. Îi atîrnau fluid deasupra
capului. Credea că visează, dar nu era convins.
Unde te duci, și de ce te duci? Ce-ai vrea să găseşti
în satul acela? O să te întîlneşti cu rudele? Cu care
rude? Mai sunt puţini în viaţă de vîrsta ta. Cei mai
mulţi sunt tineri. Nu te cunosc şi nu-i cunoşti. Cei
pe care ai vrea să-i revezi și-ți defilează acum fan-
tomatic în memorie sunt morţi. Sunt morţi demult.
Ai să te întîlneşti cu morţii? De ce n-ai luat-o cu
tine şi pe nevastă-ta şi pe fiică-ta? Cum să le iau
dacă sunt moarte? Foarte bine. Duci morţii la morţi
să se vadă, să se întîlnească. Cine se aseamănă se
adună. Ai uitat-o pe asta? Trecu prin dreptul unei
biserici şi se închină, ridicînd apoi mîinile în văz-
duh, ca spre a alunga nălucile. Piei drace!”.

Drumul spre sat, spre schitul din Vîrful
Dealului, la întîlnirea cu stareţul-profet este unul
iniţiatic: trecînd de demonii care încearcă, să-l
oprească, învie un om care a suferit un stop cardiac
(„Întorceam brazda cu furca şi la un moment dat
soţul meu a dus mîna la inimă, imediat căzînd ca
secerat. Să tot fi stat aşa vreo cinci sau zece minu-
te. Am crezut că a murit. De fapt a fost ca şi mort
şi nu se află nimeni în jurul nostru să ne fi dat o
mînă de ajutor. Dumneavoastră l-aţi înviat.
Dumnezeu v-a adus. Nu ştiu cum să vă mulţumim”
spune femeia martor la accidentul suferit de soţul
său în vremea strîngerii furajelor), intră în echipa
care renovează schitul, îl întîlneşte pe stareţul
Nicodim Creţu, urcuşul spre schit e asemeni unui
pelerinaj sau drumului unei noi Golgote, amintind
de sacrificiul christic, dar şi de calea spre Santiago
de Compostela, cînd personajul, aflat în zona de
intrusiune a fantasticului prin elementul de esenţă
mistică, trece peste ispita „femeii tinere” şi ucide
un șarpe, adresîndu-se Atotputernicului „cu toate
formulele de care era în stare, punînd în balanţă
frica şi îndoiala lui, alături de rostul creaţiei şi al
existenţei” apoi, participă la hramul schitului din
Vîrful Dealului. Inginerul ratează, însă, şi această
cale a izbăvirii, asumînd păcatul final al săvîrşirii
vieţii prin sinucidere.

Ion Timaru ştie să rostogolească poveştile, într-
o logică narativă fără cusur; e un prozator matur,
stăpîn pe mijloacele sale.
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Uniunea Scriitorilor din România anunță cu
profundă tristețe încetarea din viață a academicia-
nului Eugen Simion, fost Președinte al Academiei
Române (1997-2006), preşedinte al Secţiei de
Filologie şi Literatură a Academiei Române (2006-
2022), critic și istoric literar de o deosebită noto-
rietate, autor al unei vaste opere de autor și editor.
Eugen Simion s-a născut la 25 mai 1933, în comu-
na Chiojdeanca, judeţul Prahova. A urmat cursurile
Liceului Petru şi Pavel din Ploieşti şi a absolvit
Facultatea de Filologie a Universităţii Bucureşti în
anul 1957. În 1969, a devenit doctor în ştiinţe filo-
logice cu o teză despre Eugen Lovinescu, avându-
l drept conducător ştiinţific pe Şerban Cioculescu.
A fost redactor, între 1962-1968, la Gazeta litera-
ră, apoi colaborator al revistei România literară.
Din 1964, a fost asistent la Catedra de Istoria
Literaturii Române a Universităţii din Bucureşti,
devenind apoi lector (1967), conferenţiar (1971) şi
profesor (din 1990). Între 1970 și 1973, a fost pro-
fesor la Universitatea Paris IV (Sorbona). Despre
această perioadă a scris în volumele Timpul trăirii,
timpul mărturisirii. Jurnal parizian şi Întoarcerea
autorului. A debutat în revista Tribuna (1958). A
condus din 1983 revista Caiete critice, al cărei
director a devenit în 1990. Academicianul Eugen
Simion a publicat peste 3.000 de articole şi studii.

Opera  sa cuprinde numeroase titluri de referință.
A debutat editorial cu volumul Proza lui Eminescu
(1964). Alte scrieri semnificative: Eugen
Lovinescu, scepticul mântuit” (1971, a doua ediţie
în 1994); ciclul Scriitori români de azi (I – IV),
Dimineaţa poeţilor; Sfidarea Retoricii Moartea lui
Mercuţio, Mit. Mitizare. Mistificare, Ficţiunea jur-
nalului intim, În ariergarda avangardei, Tânărul
Eugen Ionescu, publicată și în limba franceză,
Fragmente critice, vol. 1-8. Este şi autorul unor
ediţii, studii introductive şi antologii. A coordonat
Dicţionarul General al Literaturii Române, editat
de Academie. A coordonat editarea manuscriselor
lui Mihai Eminescu în 38 de volume. Un alt pro-
iect cultural lui Eugen Simion este Colecţia Opere
fundamentale, în format Pléiade, care cuprinde cei
mai importanţi autori români. Unele dintre lucrări-
le sale au fost traduse în franceză, engleză maghia-
ră, germană etc. Pentru activitatea sa, Eugen
Simion a primit Premiul Academiei Române
(1977), Premiul Uniunii Scriitorilor (1965, 1976,
1980, 1984) și Premiul Național de Literatură,
Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica
Moldova (2003) și altele. A fost distins cu: Ordinul
Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce,
Ordinul Naţional Crucea Sudului al Guvernului
Braziliei. A fost Cavaler al ordinului Legiunii de
Onoare a Franţei (2008) și Ofiţer al ordinului
Legiunii de Onoare a Franţei (2011), a primit
Medalia de Aur pentru Merite a Republicii Serbia
(2013). În 2018 a devenit câştigătorul pentru anul
2018 al Medaliei de Aur pentru Filologie Alfred
Nobel, acordată de Societatea Internaţională de
Filologie, şi, de asemenea, a primit titlul de cetă-
ţean de onoare al Capitalei.  A fost membru de
onoare al mai multor academii naționale și Doctor
Honoris Causa al mai multor universităţi din ţară.
A mai deţinut funcţiile de director al Institutului de
Istorie şi Teorie Literară G. Călinescu şi de preşe-
dinte fondator al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă
şi Artă.

Prin dispariția lui Eugen Simion, critica și isto-
ria literară, mediul academic și filologic suferă o
grea, ireparabilă pierdere.  
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Poate doar lecturile din Bachelard sau Starobinski,
ori pasaje din Roland Barthes să-mi fi provocat o
satisfacție estetică și un răscol ideatic similare cu aceas-
tă „mitologie a nedesăvârșirilor” cioraniene a lui Eugen
Simion. Aș spune chiar că exegetul român împărtășește
cu hermeneutul genevez același ethos al lecturii și inter-
pretării, aceeași relație de empatie cu omul și opera stu-
diate și aceeași distanțiere critică ce face ca travaliul
emoțiilor și percepțiilor prime să fie domolit de discer-
nământul erudit, de o mișcare de desprindere atunci
când seducția textului amenință veghea lucidă.

Nici nu te poți apropia altfel de Cioran decât adul-
mecându-l cu delectare, oroare și prudență, legându-te
de catargul rațiunii critice, fără a sugruma cântul sirene-
lor ce se înalță insidios și cuceritor din slovele moralis-
tului. Și fără a admite că, în compania acestui „gânditor
privat” atât de special, este imposibil să ajungi exact
acolo unde ți-ai propus din capul locului. E ceea ce
pățește și Eugen Simion în acest pasionant volum
(Cioran, o mitologie a nedesăvârșirilor), în care explo-
rează nașterea unei mitologii a ideilor, oglindită într-o
mitologie literară, când pornește la drum cu intenția de
a-l descifra pe primul, tânărul, existențialistul, antimo-
dernul Cioran, cel din scrierile românești – și nu doar
cel din volumele publicate în limba română, ci și cel din
publicistica vremii, sau din corespondență. Căci, pe
lângă alte înzestrări remarcabile, Cioran avea și un acut
simț brahilogic, precum și un autentic geniu epistolar.
Formulele lapidare, plesnind de sevă reținută și de pro-
vocare, capacitatea – de mulți invidiată, între care și de
prietenul său, Mircea Eliade – de a prinde în câteva
fraze de scrisoare o modulație sofisticată a gândului și
rostirii nu sunt doar apanajul parizianului canonit de o
limbă gramatical reglementată, ci și al pătimașului bal-
canic ce-și lăsa elanurile și excesele în grija unei limbi
de o poezie și forță expresivă unice, o limbă a „rugăciu-
nii”, cum scrie în Caiete. În fine, Eugen Simion trasea-
ză încă un cerc în jurul operei cioraniene, analizând
dosarul de presă românească şi occidentală, receptarea
criticilor și filosofilor epocii fiind un indicator valoros
al orizontului de așteptare cu care s-a confruntat mora-
listul.

Așadar, pornit să descalece în regatul doar aparent
dezlânat și haotic în efervescenta-i stare de operă la
negru, Eugen Simion descoperă, și admite, foarte repe-
de, ceea ce pentru mulți comentatori ai operei cioranie-
ne a fost o piatră de încercare de care amarnic s-au
împiedicat, anume faptul că cei doi versanți – român și
francez – sunt ai unuia și aceluiași munte, indisociabili
și complementari. Vulcanul estic nu s-a transformat, în
răstimp de câțiva ani, într-un pisc glacial, lava dintâi nu
a încremenit într-un splendid sloi salonard, căci athano-
rul cioranian nu a încetat vreo clipă să-și mistuie mate-
ria primă a elementelor impure, cu speranța unei opere
la roșu niciodată atinse. Inocența, întregul acelei voci
originare ce răsună uneori în noi, la ceas de adâncă
tăcere… lui nu i-a fost dat să le regăsească. Dar nici nu
a contenit să tânjească după ele: „Acest picur de lumină
din fiecare din noi, care urcă mult înaintea naşterii
noastre, mult înaintea tuturor naşterilor, e ceea ce trebu-
ie păstrat, dacă vrem să regăsim acea limpezime înde-
părtată, de care nu vom şti niciodată de ce am fost des-
părţiţi.” (Despre neajunsul de a te fi născut)

Eugen Simion nu purcede înarmat cu chingi acade-
mice, deși exegeza sa este cât se poate de riguroasă și
argumentată. Dar, la fel ca în studiile sale anterioare,
forța de cuprindere și ușurința multiplelor conexiuni nu
se coagulează într-o platoșă apăsătoare, zdrobitoare
chiar pentru cititorul mai puțin familiarizat cu noțiuni,
grile și metode „științifice” de interpretare, ci se deschi-
de cu senină dezinvoltură spre o abordare pe cât de
clară și sistematică, presărată cu sinteze recapitulative,
pe atât de firească și neîncorsetată de scheme arbores-
cente anoste. Ba chiar își permite criticul, încă din
Argument, o contradicție în linia celor cu sârg practica-
te de subiectul cercetării sale: „În eseul de față mă ocup
de Primul Cioran și de scrierile sale (românești)…”,
anunță el, pentru ca, nici o pagină mai departe, să afir-
me că, având în vedere preocuparea constantă pentru
religie și pentru specificitățile spiritului românesc, „…
nu m-am mărginit în cartea de față, când discut aceste
subiecte, la opera românească a filosofului. Am căutat
urme și, evident, le-am găsit în scrierile sale franțuzești,
în Caietele sale, de exemplu.”
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Poziționarea filosofică a gândirii cioraniene a sur-
venit în perioada sa „românească”, chiar dacă s-a răfuit
mereu (îndeosebi în Schimbarea la față a României) cu
această cultură „minoră”, miticistă și fără destin din
care a răsărit, cu această țară pe care a iubit-o cu „ură
grea”, chiar dacă a detestat metehnele valahilor și lipsa
de însemnătate a lor în istorie. Oricâte modificări și
reconfigurări ontologice sau stilistice au adus „frag-
mentele” sale franceze, ele au fost mereu tributare –
deopotrivă la nivelul căutării personale și în planul unui
sens universal – „sentimentului românesc al ființei” și
„dimensiunii românești a existenței”, cum le numeau
cei mai originali filosofi ai generației sale, Constantin
Noica, respectiv Mircea Vulcănescu. De altfel, legătura
cu Noica, „prietenul de departe”, căreia Eugen Simion
îi consacră un capitol întreg, rodește pe mai multe palie-
re, și convergente și divergente. De pildă, în ciuda anis-
torismului din tinerețe, scrierile de maturitate ale filoso-
fului de la Păltiniș indică un sens în istoria care poate fi
privită ca o deschidere. În schimb, Cioran vorbește doar
despre timpul istoric negativ, distructiv, intuiția sa con-
ducându-l mai curând spre un „supratimp”, deasupra lui
Cronos, anume timpul lung și nedefinit al utopiei, sau,
dimpotrivă, spre un „subtimp”, cel indicat prin strania
formulă „căderea din timp”. Căci omul nu se mai poate
opri şi se tot prăbușește, denaturând secvențele crono-
logice, prin hipertrofia conștiinței temporale, uitându-
se îndelung în ochii acestui „viitor care fuge înspre noi,
nu spre care alergăm” (Amurgul gândurilor), aidoma
nietzscheanului abis care se uită și el la noi când îl pri-
vim prea mult. Între ele, transversal, ar trebui să inter-
vină un „timp kaerotic”, acela al captării șansei, al
împlinirii fulgerătoare, eventual printr-un act de creație
esențială. Atâta doar că împlinirea, desăvârșirea sunt
noțiuni străine de cugetul cioranian… deși în intensita-
tea trăirii clipei, în eternitatea unei formule imposibile,
universul se întredeschide îngăduitor și pentru el. Exil
interior la Noica, exil interior-exterior la Cioran (și nu
doar exterior, cum consideră Eugen Simion).
Gânditorul parizian e ca o bandă Möbius, indiferent pe
ce parte îl întorci, prezintă o singură și aceeași
suprafață: el însuși, pe care interioritatea și exteriorita-
tea se întâlnesc și alunecă una în alta, una din alta.

În fapt, unduirea lui Eugen Simion între scrierile în
cele două limbi este permanentă, căci Cioran, antimo-
dern feroce în condamnarea progresului, și-a refuzat
inclusiv evoluția tematică a propriilor opere. Desigur,
se poate îndelung glosa – ceea ce s-a și făcut – pe tema
„hainelor împăratului”, a lepădării de explozia de
dezmăț stilistic, de forțare a tropilor și a băierilor limbii
române, de veșnica și impulsiva cârcoteală balcanică în

favoarea cămășii de forță și catifea a limbii franceze,
bine strânsă la mâneci și ornată cu butoni sclipitori de
duh. Înfrângerea vitalismului necontrolat printr-un
laconism elegant l-a smuls din matricea sa fiinţială, eli-
berându-l de o condiţionare trupească. Cioranul român
îşi transpunea viaţa în cuvinte; Cioranul francez vieţu-
ieşte în cuvânt, trece de la cuvânt la trăire, ridică expre-
sia la demnitatea de experienţă originară. Cioran a izbu-
tit, în cele din urmă, o desprindere de real, în sensul
unei eliberări de contingent prin riscanta transmutaţie a
verbului. Dar Scitul leneş, rătăcit în spaţiul mental al
plictisului eliptic, e conştient de fragilitatea acestui
demers, care forţează limitele omenescului.

Cert este, însă, că Cioran a chestionat și înfruntat o
viață întreagă aceleași teme majore, adevărate tropis-
me: Dumnezeu, adamismul românesc, Istoria, progre-
sul, eșecul, moartea, sinuciderea, disperarea, ironia,
fatalitatea, acedia, muzica și alte câteva, cu variațiile și
corolarele presupuse de câmpurile semantice respecti-
ve. Și o face încontinuu pentru că, așa cum observă și
Eugen Simion, problemele acestea nu-și găsesc nicio-
dată soluția, sau nu una satisfăcătoare și de durată. 

Criticul român izbutește să pătrundă adânc în mie-
zul reflecției cioraniene, reconstituindu-i abil stâlpii de
susținere. Deși Cioran și-a enunțat vehement, în repeta-
te rânduri, disprețul pentru filosofii de sistem, în spiritul
trăirismului naeionescian, și-a perfecționat totuși o
metodă de gândire și un stil care conturează o filosofie
subiectivă, devenită principiu unificator și asigurând
coerența de ansamblu. Și-a însușit cu voluptate plastici-
tatea interpretativă și polisemia gândirii nietzscheene,
articulându-și discursul în jurul principiului
contradicției și fundamentându-l pe spargerea tiparului
adevărului unic. O asemenea tensiune a trăirii duse la
incandescență, căutând punctul de ruptură, și un aseme-
nea sens al tragicului existenței nu ar fi putut adopta o
expresie evolutivă, meticulos structurată, ci doar
fulgurațiile unei scriituri și doar într-o limbă netedă,
strălucitoare, clasică. Furia conținută se descătușează
catartic într-o scriitură fragmentară care depășește miza
nihilismului.

Surprinzător, poate, pentru unii, Cioran nu
încremenește în aporii, deși se joacă cu ele, dimpotrivă,
el vine cu o trăire unică a contradicției, pe care o verba-
lizează adesea: „Sunt contradicţia absolută, paroxismul
antinomiilor şi limita tensiunilor ; în mine, totul e posi-
bil...” (Pe culmile disperării), „un idolatru al îndoielii,
aflat în fierbere, în transă, un fanatic lipsit de crez, un
erou al șovăielii” (Sfârtecare). Oricum l-am ataca,
Cioran nu ajunge cu spatele la zid, căci chiar şi pesimi-
smul său exemplar este combătut de ceea ce s-ar putea
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numi fondul său românesc de toleranţă şi apetenţă pen-
tru contradictoriu. Poate că se lasă el însuşi înşelat de
această portiţă de ieşire gnoseologico-lingvistică care
este expresia paradoxală: „Doar gîndul la Dumnezeu
mă mai ţine în picioare”, afirmă el, înainte de a tranșa,
ceva mai departe: „Gîndul la Dumnezeu nu serveşte
decît pentru a muri” (Amurgul gândurilor). Dar e lim-
pede nevoia lui de a începe să gândească de acolo de
unde Nietzsche s-a oprit. 

Chestiunea crucială e că Cioran este perfect loial în
paradox ; nu îl inventează, ci îl respiră, se hrănește din
și prin el. Când conştiinţa răului şi a eşecului dialogului
său cu Dumnezeu riscă să-l zdrobească, este salvat,
aproape împotriva voinţei sale, de spiritul său de deri-
ziune, de acea ironie subversivă care îi este
constitutivă: „A trăi – o imposibilitate de care n-am
încetat să devin conștient, zi după zi, timp de, să spu-
nem, vreo patruzeci de ani... ” (Demiurgul cel rău). În
felul său sucit, oblic, răsturnat, Cioran visează la recon-
stituirea unităţii pierdute a fiinţei, tocmai confruntînd-o
cu o scindare, cu această fragmentare ontologică în care
omul încearcă să opereze alegeri, în vreme ce esenţialul
rezidă în acceptarea şi integrarea tuturor acestor aspecte
aparent antinomice. Dacă aforismele cioraniene îşi
ating atît de bine ţinta, dacă citindu-le sau ascultîndu-le,
ceva vibrează în noi, înseamnă că reuşesc să atingă un
resort ultim, un loc de rezonanţă prea îndelung îngheţat,
care îşi reclamă dreptul la o existenţă deplină, pînă la
formularea paradoxului suprem: „Dumnezeu este, chiar
dacă nu este” (Despre neajunsul de a te fi născut). 

Și, la urma urmei, de ce ar trebui să fim doar ceva
sau altceva? E atât de greu de conceput că Cioran e
autentic și consonant cu sine în ambele extreme ale
unui paradox? De ce trebuie neapărat să avem o
percepţie succesivă a evenimentelor, în care actualul şi
virtualul să nu se întâlnească niciodată, existenţa
simultană fiindu-le refuzată de logica aristotelică? Dacă
există mai multe puncte de vedere asupra adevărului,
poate că, pur şi simplu, toate sunt valabile, iar exigenţa
coerenţei, aşa cum am învăţat-o noi, nu e decât o
capcană. Probabil că, dincolo de toate cârcotelile şi
incriminările sale universale, dincolo de cruda sublinie-
re a fărâmiţării noastre mundane, Cioran a aspirat cu
ardoare la această reinserţie în Unu, care i-a fost mereu
refuzată. Sau pe care şi-a refuzat-o mereu. Un om capa-
bil să scrie, cu sângele convulsiilor sale: „Infernul este
rugăciunea interzisă” poate fi considerat ateu, sau nihi-
list, cum se grăbesc mai toți comentatorii să-l etichete-
ze? Iar îndelung revendicata nedesăvârșire în toate cele
nu este și ea, în fond, o formă de religiozitate? Cum ai
putea pretinde, tu, creatură, să aspiri la desăvârșire, apa-

naj exclusiv al celui increat? Probabil că cea mai adec-
vată caracterizare a lui Cioran în raport cu divinitatea
rămâne aceea de „mistic răsturnat” (Jean d’Ormesson)
consonantă cu viziunea lumii „pe dos”, pe care o subli-
niază constant Eugen Simion.

Departe de a închide gândirea în impasul învârtirii
în cerc, formulele descumpănitoare sunt în fapt purtă-
toarele unui sens decalat, integrator, deschizând către
un alt nivel de realitate prin incorporarea insolentă a
terţului inclus. „Nici credincios, nici ateu” (Neajunsul
de a te fi născut), nici defetist nici optimist, nici din
lumea asta, nici din cealaltă, Cioran stă mai curând într-
un soi de spaţiu intermediar, un fel de între al speciei
umane, aproape ca un „mutant cuantic”, dacă îi putem
spune astfel. La fel ca în relaţiile de incertitudine ale lui
Heisenberg, îndată ce ai început să-l măsori într-o parte
şi să aduni argumente care să susţină o anumită poziţie
hermeneutică, îl vezi iţindu-se într-un punct de vedere
contrar, care la rândul său îţi scapă de vrei să-i pui eti-
chetă, şi tot aşa. Între este un neloc, un spațiu al
libertății aproape absolute, pe care cotidianul euclidian
ni-l interzice. Cioran preferă să alunece între frontiere,
să se cunoască în imposibilitatea unei cuprinderi globa-
le, unitare, situându-se simultan „în” și „în afara” uni-
versului personal, de unde un fel de bi- sau plurilocație
și de dedublare a subiectului, potrivit unei logici „fisio-
nale”, cum o numește Jean-Claude Kaufmann.

Opoziția cultivată față de doxa face ca toate
contradicțiile și paradoxurile pe care le dezvoltă Cioran
să nu se anihileze reciproc, ci să găsească o cale spre un
plan superior, un alt nivel de realitate, în care automa-
tismele de gândire și conformismele să fie spulberate
prin otrava salutară a unei îndoieli neobosite, a unui
scepticism necruțător, dar nu neapărat negativist. Până
la urmă, acesta e modul de a fi cioran: neașezarea. Nu
e doar un îndemn adresat celorlalți, nu e un joc sadic cu
cititorii, nedesăvârșirea e propriul său axis mundi.
Eugen Simion o citește și el într-o cheie mai curând
pozitivă: „Cioran este mai mult, infinit mai mult şi mai
profund decât un negativist à outrance, este un moralist
care pune în discuţie, în felul său paroxistic, temeiurile
existenţei şi valorile umanismului european. În acest
extaz al demoniei, pe care şi-l asumă, Cioran ne obligă
să ne îndoim de «ideile primite» şi să căutăm argumen-
te pentru a le apăra şi reaccepta“. Fervoarea negativă,
demistificatoare e contagioasă, spiritul se eliberează din
lenea cugetării și se sumețește liber. Cioran ne face
cadou o neliniște mai prețioasă decât un sistem com-
pact. Ne vorbește despre valențele eșecului nu pentru a-
l glorifica în sine, ci pentru că îl consideră singurul mod
autentic de a intensifica viața, de a o experimenta până
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la capăt, călcând peste amăgiri și false consolări.
Modern, antimodern, postmodern? Eugen Simion

consacră un capitol substanțial acestor delimitări con-
ceptuale, fluctuante, desigur, în cazul lui Cioran, care
și-a făcut un titlu de glorie din refuzul oricărui model.
Punctul de plecare și referința statornică a exegezei o
reprezintă teoria rafinatului intelectual parizian,
Antoine Compagnon, dezvoltată în celebra sa carte
Antimodernii. Potrivit lui Eugen Simion, „Cioran este,
într-adevăr, un antimodern-modern care anunţă şi, prin
scrierea sa, ilustrează un alt moment al literaturii din
secolul al XX-lea: postmodernitatea, care n-a ieşit din
neant şi nici din rândul tradiţionaliştilor, conservatori-
lor, antimodernilor programatici, ci din spaţiul dominat
de acei creatori care pun mereu în discuţie conceptele şi
modelele, fiind nemulţumit, infidel faţă de toate“. 

Dar cine sunt antimodernii? Care sunt aceste ideo-
logii „învinse” de istorie care s-ar afla în tensiune cu
ceea ce, într-un moment sau altul, se consideră a fi vec-
torul progresului. Ei bine, în opinia lui Compagnon,
antimodernii nu sunt nici reacționari speriați, nici con-
servatori moraliști, ci dimpotrivă, niște scriitori cât se
poate de moderni, însă supărați pe epoca lor. Vorba lui
Flaubert, la moartea lui Théophile Gautier: „A murit din
dezgust față de viața modernă.” De la Chateaubriand și
Léon Bloy, până la Proust și Cioran, o sumă de mari
figuri ale literelor și ideilor secolelor XIX și XX sunt
convocate în sprijinul ideii că, în fapt, „antimodernii”
nu sunt inamicii modernităţii sau ai modernismului, nu
sunt nici tradiţionalişti, ci sunt adevăraţii moderni, toc-
mai pentru că își conservă spiritul critic în dauna entu-
ziasmului progresist triumfător și nivelator. Interesante
nu sunt forțele care rezistă modernității, ci forțele care
presupun o teorie a modernității, căci modernismul
demn de acest nume a fost întotdeauna antimodern,
adică ambivalent, conștient de sine. În concluzie,
susține Compagnon, „moderni dezvrăjiți sau
contrariați, reacționari plini de farmec, antimodernii
sunt sarea și piperul modernității”. Un portret care îi
vine mănușă lui Cioran, acest „antimodern modern în
drum spre o postmodernitate”, cum îl definește conclu-
ziv Eugen Simion, acest admirator al spiritului impre-
cator al lui Joseph de Maistre, reușește să-și pună
„negativitățile la lucru, le valorifică, nu le lasă să para-
ziteze”. Astfel, deși bolnav de luciditate, iată că mora-
listul ajunge să producă „o splendidă mitologie intelec-
tuală”.

Există o savoare particulară, o magie a
nedesăvârșirii, a neatingerii limitei, pe indiferent ce
plan. Este, până la urmă, o postură filosofică, un fel de
răspuns la frământările umane dintotdeauna. Dacă nu

ajungi la un liman, la o formă de desăvârșire, te poți ilu-
ziona că ești pe cale, că există un reper definitiv
potențial accesibil. Dar atingerea marginii, împlinirea,
transformă instantaneu fericirea în nefericire, pentru că
nu e niciodată destul, pentru că nu durează, pentru că nu
te poți instala în ea în lumea aceasta. E ceea ce, ducân-
du-și paradoxul până la cotele ultime ale trăirii, experi-
mentează septuagenarul gânditor în relația cu tânăra
nemțoaică, cum deslușește Eugen Simion, în finalul
studiului său. Din relativ impudica devoalare a
corespondenței celor doi de către Friedgard, reiese că,
în amurgul vieții, scepticul își regăsește elanurile vita-
liste ale începuturilor, exaltarea lucid-naivă și pătimașă
de la 20 de ani. În una din epistole, Cioran cel „semi-
însurat” de o viață, tocmai pentru a se feri de tentația
împlinirii, îi declară noii sale zeițe: „Nu mai înțeleg ce
caut pe lumea asta în care fericirea mă face și mai nefe-
ricit decât nefericirea”. Surprinzător, exegetul conside-
ră că este „o mărturisire care contravine flagrant cărților
sale”. Or, chiar dacă, așa cum afirmă în alt loc, dragos-
tea i-a răpit norocul de a fi cinic, Cioran știe prea bine
că tocirea aparentă și temporară a vigilenței dezabuzate
nu schimbă datele de fond ale problemei. Cinismul e o
atitudine, o mască superficială, pe când nefericirea e
staza structurală a ființei lui.

Lipsit de fericirea de a se pierde în divinitate sau în
iubire, ori de cea a coincidenței cu sine, gânditorul
alege provocarea, exasperarea diferențelor, în speranța
ascunsă de a le atenua importanța. Această diafora,
această fractură de sine, desigur rafinată de-a lungul
timpului, nu e mai puțin prezentă de la un capăt la altul
al operei sale, înnobilată de un stil ucigaș, tonic și jubi-
lator, de precizia aproape clinică a observației psiholo-
gice, a sentințelor istorice, a decorticării mizeriei
umane.

În Cioran: o mitologie a nedesăvârșirilor, Eugen
Simion vine cu o abordare contrapunctică incitantă, cu
mișcări ondulatorii și în plan temporal și în plan spațial,
deschizând simultan practic toate fronturile analizei,
revenind de câte ori logica argumentației i-o cere,
urmărind conturul filigranat al unei arhitecturi elaborate
care crește organic, în conformitate cu teoria mereolo-
giei, stabilind natura relațiilor între parte și întreg.
Capitolele se constituie în entități aproape de sine stătă-
toare, fiecare dintre ele oferind o fațetă a operei și omu-
lui Cioran, inseparabilă de ansamblul personalității
sale. Fragmente-hologramă de captivante descifrări și
conexiuni ce reconstituie figura complexă a unui gândi-
tor care trăiește acut finitudinea modernă și își locuiește
melancoliile ireconciliabile.
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Finalul amplelor și importantelor două volume
Istoricii și Securitatea (București, Editura
Enciclopedică, 2004 și 2006) ale lui Ioan Opriș con-
feră, încă din titlul capitolului dedicat ilustrului căr-
turar nemțean (pp. 705-718), o mult surprinzătoare
(și la fel de eronată) apartenență politică acestuia:
G.T. Kirileanu și liberalismul. Alte câteva detalii, din
care parte le corectăm ori nuanțăm între < ˃, aflăm
din chiar primul alineat:

„Kirileanu Gh. T. (14 <13˃ martie 1872,
Broșteni, Neamț –13 noiembrie 1960, Piatra-Neamț),
fiul țăranilor Grigore <de fapt, pădurar pe moșia
regală din Valea Bistriței˃ și Ioana. Cu studii de drept
și litere <acestea din urmă, doar de un an˃ la
Universitatea din Iași (1895-1900), a fost bibliotecar
al Casei Regale (1906 <1909˃ – 1930, <când a fost
pensionat abuziv de Regele Carol II˃), secretar gene-
ral al Fundațiilor Regale <Fundației Universitare˃
„Regele Ferdinand I” din Iași (1930-1935); pensionat
<demisionat˃ în anul 1935. A fost membru al PNL
între 1928 și 1948 <!?˃.”

Câteva rânduri mai jos, I. Opriș întărește alegația
sa: „La 13 noiembrie 1960 se sfârșea din viață, la
Piatra-Neamț, unul din cei mai învățați liberali,
colecționar și bibliolog desăvârșit”. 

Distinsul universitar nu ne lasă să înțelegem însă
de unde a preluat aceste informații privind trecutul
liberal al lui G.T. Kirileanu. De aceea, vom evoca
parte din indubitabilele mărturii privind cu totul alte
„simpatii” (inclusiv socialiste!) pe care, potrivit dife-
ritelor etape ale vieții, le-a încercat prin ani viitorul
bibliotecar regal.

Despre anii studiilor la Școala Normală  „Vasile
Lupu” din Iași, aflăm astfel și că fosta școală prepa-
randală din anii lui T. Maiorescu „ajunsese un vies-
par de ucenici ai omului din Sărărie, Ioan Nădejde,
conducătorul Revistei sociale şi a Contimporanului,
în care se publicau idei revoluţionare şi ateiste.
Băieţii ajunsese până şi la batjocorirea icoanelor şi-
mi aduc aminte că în clasa I, la culcare, îmi făceam

rugăciunea ascuns sub cerga cu care mă acopeream,
de răul necredincioşilor din clasele superioare, care-
şi băteau joc în tot felul de „ruginiţii“ care ţineau încă
la obiceiurile de-acasă”.

Și, cum politica lasă totdeauna loc și pentru
schimbări, același Kirileanu va consemna: „Ne-a fost
dat însă a vedea că acelaş conducător al
Contimporanului a ajuns mai la urmă să se pocăiască
şi, în articole intitulate Ştiinţa şi religia, să spună
vorbe înţelepte, ca acestea: Multă vreme, spre marea
nefericire a oamenilor, între cei care se îndeletniceau
cu ştiinţa şi cei care se îndeletniceau cu religia a
domnit vrăjmăşia cea mai adâncă. Vina n-a fost
numai a unora, ci a amândurora... (articol în ziarul
Voinţa naţională). D-apoi, cu frecventarea feluritelor
societăţi înfiinţate de unii şi de alţii!”

Așa se face că tânărul normalist ajunge să aibă și
îndârjite discuții cu directorul său, eminentul peda-
gog junimist C. Meissner, pe care îl venera:

„Într-o zi, Direcţia primeşte de la Minister un
ordin în care i se cerea să se ieie măsuri împotriva a
doi dintre elevii de la „Vasile Lupu“, care fac parte
din „Societatea Doritorilor de Cultură“, înfiinţată de
elevii cursului superior de la Liceul Naţional, în frun-
te cu George Mironescu (viitorul ministru1!).
Societatea închiriase pentru conferinţile ei o sală de
la Clubul Muncitorilor şi acest fapt dăduse în deşert
grija autorităţilor, căci societatea nu avea alt scop
decât înlesnirea lecturilor folositoare.

Mă cheamă deci Directorul şi-mi dă să citesc
ordinul confidenţial primit. Apoi, fără nici un prepus
asupra mea, mă întreabă: [...]

– De unde ai tu revista asta [Revista socială]?
– De la redacţie.
– Cum? Vrasăzică şi tu te duci în Sărărie?
Şi, întunecându-i-se faţa, prinde a se primbla în

tăcere, de la un cap al odăii la celălalt. Iar eu aşteptam
îngrijorat, dar cu hotărâre, răfuiala care vedeam că
vine.

– Bine, bre, ce te face pe tine să umbli după ase-
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menea „studii“?
– Sunt fiu de ţăran şi trebuie să mă intereseze stu-

diile asupra clasei din care fac parte.
– Aşadar, tu îţi închipui că eu şi alţii ca mine, nefi-

ind din clasa ţărănească, sântem duşmanii voştri.
– Pe Dumneavoastră nu vă cred duşmanul nostru,

dar diferitele clase sociale au interese deosebite şi
ţărănimea trebuie să înveţe a-şi apăra şi ea interesele
sale...

Şi aşa, dă-i înainte vreme de un ceas şi mai bine:
Directorul cu armonia intereselor sociale ale diferite-
lor pături sociale din stat, iar eu cu lupta de clase”. 

*
Asupra acelei perioade de naive înflăcărări politi-

ce, avem și mărturii mult târzii, împărtășite prieteni-
lor Leca și Octavia Morariu, aflați – în urma exodului
bucovinean din 1944 – la Râmnicu Vâlcea: 

Piatra-N., 24 mart, 1951.
Scumpi prieteni,
Îmi scrii de amintirea D-lui [Constantin] Moțit2

despre mine. E adevărat că, pe când eram elev la
Școala normală de învățători „V. Lupu” din Iași,
făceam pe socialistul, vizitând pe Ion Nădejde, care-
mi dădea revistele „Contemporanul” și „Viața
[corect: Revista] socială” a lui Gherea. Dar, ca stu-
dent la Universitatea din Iași, ajungând custode la
Biblioteca Universității, făcând multe lecturi istorice
și junimiste și trăind în apropierea profesorilor C.
Meissner, Miron Pompiliu și Matei Cantacuzino, m-
am schimbat într-un junimist cu pecete țărănească –
așa cum sunt și acum.

Chipul zugrăvit de Dl. Moțit este al socialistului
veritabil și statornic C. Chirica (asistent al Prof. Paul
Bujor de la Facultatea de Științi din Iași), iar nu al
lui Gh. Teodorescu-Kirileanu, care n-avea plete, nici
blană or pălărie cu boruri largi și cravată în vânt, ca
C. Chirica. Mâncam cu Chirica la aceeași pensiune
și ne pișcam prietenește în chestiile sociale. Asta era
pe la 1900...

Frățești îmbrățoșări,
Moș Ghiță T. Kirileanu.

*
Din această perspectivă, lipsa oricărei apropieri a

lui G.T.K. de politica liberală s-a produs, firește, și în
urma „strategicei” reduceri a postului său de ajutor de
judecător la Broșteni îndată după instalarea guvernu-
lui Dimitrie A. Sturdza. A contat, de asemenea, și

puternicul său devotament față de Eminescu, de înda-
tă ce, în acei ani de cristalizare a realelor sale opțiuni,
îi scria lui M. Lupescu, vrednicul învățător și folclo-
rist ce-i stârnise interesul către revista de folclor
Șezătoarea din Fălticeni:

[1902, sept. 18.] Iată, vă trimit alăturat foile pe
care am extras mai multe crâmpeie din materialul
adunat de mine asupra lui Eminescu ca revizor şco-
lar. Parcă vă văd că o să zâmbiţi când veţi citi pe
foaia 1 cuvintele: „fiind numit de D-l Titu Maiorescu,
pe atunci Ministru de Instrucţiune şi înlăturat prin
venirea Partidului Liberal la cârma statului în
1876“. O să exclamaţi: Puiul de junimist, tot juni-
mist!... [...]

Desigur, având în vedere dureroasa similitudine
cu urgisirea lui Eminescu (și Kirileanu, numit de
Maiorescu, fusese înlăturat de succesorul liberal
Constantin I. Stoicescu!) nu putem întrezări măcar o
cât de palidă afinitate pe-acest tărâm.

Nici mărturiile următoare, ilustrând statornicia
idealurilor junimiste ale lui G.T. Kirilenu, nu lasă loc
de o posibilă schimbare a acestor convingeri (și cu
atât mai puțin spre liberalism), în condițiile în care a
avut greu de suferit, plătind de două ori cu locul de
muncă loialitatea sa. Îndurerat și complet dezorientat,
îi scria lui Titu Maiorescu, la început de aprilie 1905:

Asta-i a doua suprimare ce o sufăr; întâia a fost
la 1 aprilie 1901 [din postul de ajutor de judecător la
Broșteni]. Mai trist e faptul că acuma, dintre cei 7
inspectori comunali vechi şi noi, câţi eram în judeţul
Suceava, eu singur am fost găsit nevrednic, deoarece
4 din ei au rămas să funcţioneze în acest judeţ, iar
doi au fost mutaţi în alte judeţe. Numai eu, cel mai
rău... Aş abuza de bunătatea D-stră şi simt că nici n-
aş putea să-mi stăpânesc cuvinte mai tari, dacă mi-
aş îngădui să mă tânguiesc după amărăciunea şi dez-
gustul ce mă stăpânesc. Ar fi şi lucru de prisos: în
înţelepciunea D-stră, negreşit veţi cântări mai bine
un fapt ca acesta.

Dar ce dezorientare în sufletele tinerimii cinstite
şi însufleţite de oarecare năzuinţi în ţara asta. Am
ajuns în aşa hal cu legile noastre, încât vă mărturi-
sesc cu adâncă durere că mai degrabă îmi vine să
pun temei pe cuvântul şi legămintele celui din urmă
ţigan, decât pe o lege în ţara românească. De aceea
tot la vreo ocupaţie privată mi-i gândul şi, de voi găsi
ceva nimerit, îmi voi lua îndrăzneala a vă cere bine-
voitorul şi părintescul D-stră sprijin. [...]
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*
Iar despre relațiile sale cu ranchiunosul ministru

conservator de justiție Al. Bădărău, G.T.K. notează
curând:

[Folticeni, 1905, mai 1]. De ieri sânt la Folticeni
cu un proces al bunică-mea [preoteasa Axinia].
Astăzi a fost aici mare mişcare politică, cu sosirea d-
lui Bădărău. A fost ospăţ şi apoi întrunire publică.
Eu am stat binişor la hotel, cetind „Suferinţele
ţărănimei şi vindecarea lor“... Ieşind pe la 5 sara,
am văzut pe dl. Bădărău într-o cupea [trăsură
închisă] şi mi-a răspuns foarte amabil la salut. Am
văzut şi pe dl. Ghibănescu, care mă poftea la gară. I-
am răspuns că nu văd rostul ce l-aş putea avea. [...]

Eu sânt sănătos, dar într-o stare sufletească de
multe ori plină de dezgust şi deprimare. Păşesc tot în
întunerec. [...]

*
[Folticeni, 1905, mai 10.] În comitetul lor [al

conservatorilor] se vorbise şi despre mine, precum
aflai a doua zi. Mi s-a trimis cuvânt prin dl.
Ghibănescu (de-aceea m-o fi chemat la gară) că nu
mi se cere nici o declaraţie în scris, ci numai cuvân-
tul de cinste că nu mă mai număr între junimişti... ş-
apoi, mi se va da orice voi cere! Pe lângă asta, se
zice că Bădărău m-a încărcat de laude.

Am răspuns prefectului Gorovei că nu sânt omul
târguielilor de conştiinţă şi că voi rămânea în ceea
ce mă găsesc şi cu respectul convingerilor mele. Din
acestea rezultă că nici vorbă nu mai poate fi din
intrarea mea în magistratură. Mă miram eu să fi
făcut Bădărău vreo făgăduinţă fără vreun târg oare-
care. [...]

*
Și mai explicit e înfățișată atitudinea lui G.T.K.

într-o epistolă către Gh. Ghibănescu, fostul său pro-
fesor de limba română de la școala normală:   

[1905, iunie 2.] Mi-a arătat ieri [fratele] Simion
carta poștală în care ați binevoit a scrie câteva rân-
duri și despre soarta mea, cerându-mi răspuns. Vă
sânt adânc mulţămitor pentru părinteasca bunăvoin-
ţă. Vă mărturisesc însă că mi-i peste putinţă să mă
supun condiţiilor puse de dl. Bădărău. Căci deşi sânt
de istov, strâmtorat materialiceşte şi foarte năcăjit,
dar mai cu lesnire voi suferi această strâmtoare,
decât greutatea sufletească a renegării convingerilor
mele pentru o bucată de pâne.

Dacă până la vârsta de 33 de ani am luptat cu fel
de fel de greutăţi, numai să-mi păstrez neştirbite con-
vingerile şi să-mi urmăresc ţinta de a servi pentru
ţărani şi în mijlocul lor, apoi nu cred că de acuma m-
aş mai putea schimba – şi încă cu de-a sila. Este o
îndărătnicie în sufletul meu pe atât de adâncă pe cât
mi-i de mare devotamentul. Şi de n-ar fi îndărătnicia
şi devotamentul ista, aş fi rămas ajutor de judecător
la Iaşi, n-aş fi plecat când într-o parte, când în alta,
şi astăzi aş fi procuror sau judecător de tribunal, pre-
cum sânt mulţi din colegii mei de şcoală, cărora le
explicam lecţiile...

Se vede însă că părinţii mei trupeşti şi sufleteşti
(între care vă număraţi şi d-stră) m-au plămădit şi
frământat din alt aluat.

De altfel, mă mir că dl. Bădărău mă clasează
între militanţi. Am fost înscris, e drept, în Clubul
junimist, am scris un singur articol împotriva lui [G.]
Panu, cel mai lipsit de caracter între oamenii noştri
politici, de votat am votat tot pe oamenii ce mi s-au
părut a fi vrednici, din orice partid. La alegerile tre-
cute nici n-am venit, iar activitatea mea a fost
îndreptată totdeauna spre ţărănime. Junimist în
sufletul meu, da; militant până acum, nu.

De aceea, oi trăi cum oi putea până la toamnă,
iar atunci voi primi ocupaţia privată la Bucureşti, pe
care a binevoit a mi-o făgădui dl. Basset, secretarul
Regelui, care mi-a bănuit – nu-i vorbă – că am făcut
greşala de a mă înscrie într-un partid politic, eu băiet
sărac; dar nevoind moartea păcătosului, mi-a venit
în ajutor. Fiind în Bucureşti, îmi voi completa după
putinţă cultura istorică şi voi aştepta vremea când mi
se va da vreun serviciu la stat pe temeiul meritului şi
dreptului meu, iar nu în schimbul renegării convinge-
rilor. [...].

Note:
1. Gh. G. Mironescu – licențiat în Litere și Filosofie,

doctot în Drept, a deținut câteva portofolii în anii 1921-
1938, inclusiv cel de prim-ministru (1930-1931). 

2. Constantin Moțit – publicist bucovinean.
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*
SUFLET MOLDOVENESC

Redacția și Administrația
B[ulevar]dul Elisabeta, nr. 2

Iași
[Iași], 10 sept[embrie] 1930

Dragă prieten,

Cu grele jertfele, am pus la cale apariția unei
publicații literare, în orașul acesta ce se stinge pe fie-
care zi.

„Suflet moldovenesc“ va apare în luna viitoare.
Intenționez să fac din el o oglindă a ... sufletului nos-
tru moldovenesc, în jurul căreia să-i strâng pe toți
acei ce-au văzut soarele în Moldova noastră.

Te rog să colaborezi la el și să-mi răspunzi,
trimițându-mi și o lucrare.

Nădăjduiesc că, în urmă, nu mă vei uita. E, oare,

nevoie să mai insist, când îți cer să fii părtaș la o faptă
bună?

Îți mulțumesc și ... primește toată buna mea prie-
tenie.

Eugen Boureanul

*
[Iași], 20 ianuarie [1]931

Iubite domnule Gorovei

Cred că, din primirea numerelor apărute, ai luat
cunoștință de „Suflet moldovenesc“. Modest, în
proporțiile lui, ca orice bun părinte, am nădejdea că
... va crește mare.

Numai de-ar înțelege moldovenii că ... trebuie să-
l sprijine. De pildă, din Fălticeni, necunoscându-te
decât pe d[umnea]ta, ești singurul care-l primești.

Înțeleg bine că, în astfel de condițiuni, odată ce

6161CONVORBIRI  LITERARE

Nicolae SCURTU
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Istoricul și criticul literar Dumitru Micu (n. 8 noiembrie 1928, Bârsa, județul Sălaj – m. 17 iunie 2018,
București), memorialist și universitar de prestigiu, a colaborat la un foarte însemnat număr de reviste, ziare,
anale, almanahuri și diverse crestomații, în care prezența sa a onorat acele publicații ce se cuvin, acum, a fi
cercetate cu rigoare și pasiune.

La invitația expresă a publicistului, cronicarului literar și poetului Dimitrie Costea (n. 24 octombrie 1919,
Bogați, jud. Argeș – m. 21 octombrie 2013, Iași, jud. Iași) acceptă să colaboreze la revista „Iașul literar” cu o
cronică literară din cele mai interesante și, în același timp, revelatoare.

Participă la una din anchetele revistei „Iașul literar“ privitoare la modernitate și accesibilitate în literatura
română contemporană, îi sunt recenzate câteva dintre cărțile sale despre Tudor Arghezi, Lucian Blaga, George
Coșbuc și Istoria literaturii la începutul secolului al XX-lea.

Se remarcă prin tot ceea ce scrie în paginile acestei publicații alături de colegii săi ieșeni.
Este prezent la unele dezbateri în redacția revistei „Iașul literar“, iar cronici la cărțile solicitate de Dimitrie

Costea, face, doar, plachetei lui Horia Zilieru ~ Florile cornului tânăr în Iașul literar, 13, nr. 5, mai 1962, p.
69-73.

La celelalte plachete de versuri se primiseră, între timp, cronicile solicitate unor publiciști și critici literare
din Iași.

În cartea esențială a lui Ion Hangiu, Dicționarul presei literare românești, este menționată şi colaborarea
lui Dumitru Micu la revista „Iașul literar“.



„Suflet moldovenesc“ se ruinează și nădejdile...
sufletului meu. N-ai putea să-i faci oleacă de popula-
ritate?

Și, te mai rog, trimite-mi ceva din „sfătoasa dumi-
tale voroavă“, dar ceva privitor numai la Moldova
noastră, la ceea ce se referă la ea, se învârtește împre-
jurul vieții, nevoilor, aspirațiilor noastre
moldovenești.

N[umărul] 3, întârziat din pricina unei congestii
pulmonare, de care am suferit, e sub tipar.

Cu toată, buna mea prietenie și cele mai luminoa-
se gânduri.

Eugeniu Boureanul

[Domnului Artur Gorovei ~ Fălticeni].

*
Iași, 29 mai [1]932
Ferma Cosmoaia, satul Vlădiceni, comuna

Bucium

Stimate domnule Gorovei,

Îndrăznesc să-ți cer un mic serviciu, pe care nu l-
aș cere, dacă n-aș cunoaște inima dumitale și bună și
înțelegătoare.

Tânărul Ioan Baciu, soldat în termen redus în
Reg[imentul] 16 Suceava, și ajutorul meu în ferma
mea, e suferind de reumatism.

Pe lângă boala lui, care are nevoie de îngrijiri ose-
bite... eu însumi am mare nevoie de el, aici, la fermă.

Colonelul Pârvulescu, vrednicul șef al Spitalului
Militar și un bun prieten al meu, mi-a spus că pentru
a-i da un concediu nelimitat, până la eliberare, trebuie
să-i fiu înaintat, de corpul din care face parte, la
Spital.

Te rog, intervină la medicul căpitan Hart, de la 16
Suceava, să-l înainteze spitalului militar, și aici...
lucrul îl obțin prin Pârvulescu.

Te rog mult fă acest serviciu unui coleg de scris,
care prin acest serviciu al domniei tale, și având aju-
torul, în fermă, a tânărului acestuia pentru care inter-
vin, va mai avea răgazul și pentru ... «peană și slovi-
sire».

Îți mulțumesc mult, dinainte, pentru că... nu mă
îndoiesc că ruga mea nu va fi ascultată și satisfăcută.

Cu dragoste multă și tot atât de multă bună prie-
tenie,

Eugeniu Boureanul

Note
* Originalele acestor epistole, necunoscute, se află la

Biblioteca Academiei Române. Cotele S 67/MLXXXIX și
S 23(1–2)/MLXXXVI.

1. Au fost incluse în cartea Scrisori către Rebreanu.
București, Editura Academiei Române, 2014, p. 362-365.
[Se publică pentru epistolele ale lui Eugen Boureanul către
Liviu Rebreanu].

2. Matei Alexandrescu ~ De vorbă cu Eugen Boureanul
în Confesiuni literare. [Dialoguri]. [Volumul 1]. București,
Editura Minerva, 1971, p. 260-282. [Interviu realizat la
Palonca, în anul 1967].

3. Revista „Suflet moldovenesc“ (1930–1931) este
intruvabilă. Nici la Biblioteca Academiei Române nu se
găsește.
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CALENDAR DECEMBRIE

Cântec Florin – 1.12.1962

Popel Rodica – 4.12.1948

Cotorcea Livia – 5.12.1940

Oprea Mircea – 8.12.1945

Mihai Dinu Gheorghiu  – 8.12.1953

Bărbulescu Maria Cristina – 11.12.1953

Avădanei Ştefan – 14.12.1946

Vitcu  Dionisie – 15.12.1937

Corbea Hoişie Andrei – 15.12.1951

Cântec Oltiţa – 17.12.1962

Iftime Vasile – 17.12.1971

Lungulescu Beatrice – 19.12.1943

Mănucă Maria – 20.12.1940

Petrovici Viorica – 20.12.1950

Livescu Cristian – 24.12.1945

Ursache Magda – 25.12.1943

Bălănescu Sorina– 25.12.1941

Modreanu Simona – 26.12.1962

Durnea Victor – 26.12.1951

Teodor Damian – 28.12.1951
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Zilele trecute, gureși vânzători de ziare, cari dela o
vreme țipă mai grozav pe străzile Clujului decât la
București, anunțau căderea guvernului şi constituirea celui
nou. Alergau prin ger și răcneau vestea cea nouă, desperați
că prea puțini trecători se opreau și își luau curajul să caute
prin buzunare cei trei lei.

Doi țărani din împrejurimi, cum treceau pe strada, se
opriră, se priviră surprinși, ascultară un restimp cu ochii la
vânzătorii cari inundară ulițele în funcția lărmuitoarei lor
meserii. Erau vădit emoționați nu atât de știrea cea nouă
cât, mai ales, de neliniștea plină de însuflețire a acestor
externe ramificații din administrația ziarelor comercializa-
te. Graba lor, avântul lor, căldura cu care făceau vestirea și
ofereau marfa, păreau a rezuma pentru cei doi fugari însăși
importanța schimbării politice.

Şi, după ce ascultară un estimp, cu fața tot mai lumi-
noasă, unul dintre ei scoase trei lei și cumpără ziarul din
Capitală care, dela o vreme, și-a făcut o specialitate din
lansarea falselor știri politice.

Amândoi știau citi. Se retraseră cu gazeta subt o poartă
şi începură să caute vestea cea nouă. Cercetară pe toate
fețele, nedumeriți: nu o aflară nicăiri. Din când în când se
priveau cu coada ochiului, și iar cercetau.

– Poate nu știm nici căuta în gazeta asta, zise unul și,
văzând pe un elev de liceu trecând, îl opri:

– Domnișorule, fă bine, arată-ne dumneata unde scrie
aici că a căzut guvernul?

Tânărul se opri, luă ziarul, trecu în revistă toate titluri-
le.

– Nu scrie nicăiri, bade.
– Nu? Păi, nu strigă în gura mare ăi cari îl vând, și nu-

i vezi cum aleargă?
Elevul ridică din umeri și își văzu de drum.
Omul împătură gazeta, o puse în traistă și, clătinând

din cap, zise tovarășului:
– Aʼ dracului șoacății ăștia! Ştiu scoate banul din

pungă.
***

Una din caracteristicele fondamentale ale sufletului
țărănimii noastre este simțul responsabilității. Pentru
țăranul român domeniul realității, al adevărului, e catego-
ric limitat de al invenției și al minciunii.

Având o fantazie bogată și mult spirit, el se avântă ade-
seori în domeniul creației; dar totdeauna distinge povestea

de realitate, nu numai în conștiința sa, ci în însuși felul
cum o comunica altora. Gluma, satira, taclalele, se disting
dela întâiul cuvânt, și aceasta cu însăși voința povestitoru-
lui.

Și pe cât de uşor se pornește țăranul nostru la glumă,
pe atât e de târziu și cumpătat când e să vorbească despre
un lucru real. Se gândește mult înainte de-a spune cuvân-
tul, care trebue să exprime adevărul, și pentru care simte o
responsabilitate

Când țăranul știutor de slovă nu poate descoperi din
întâiele șire tipărite ale unei cărți sau ale unui ziar elemen-
tele poveștii, ale glumei, ale satirei, – el crede în realitatea,
în adevărul celor spuse adeseori ca în slova scripturii, toc-
mai pentru responsabilitatea pe care o simte însuși față de
cuvântul scris. Nu e naivitate, nu e dovada inculturii,
ușurința cu care țăranul crede pâna azi în ziar, – după ce
orgia minciunii, a superficialității și a calomniei a fost ser-
bată pe întreg cuprinsul țării în graiu viu şi în scris, în pro-
pagande electorale și în campanii de presă. Nu e o naivita-
te, ci o dovadă a respectului pe care-l are încă pentru
cuvântul menit să fie cunoscut de mulți, a cărui veracitate
poate fi controlată de toți.

Când împrejurările îl opresc să spună adevărul, țăranul
nostru încunjură răspunsul direct, iar dacă nu-l silește nime
să vorbească, tace de câte ori e vorba de exprimarea unui
adevăr, a unei realități pentru care simte răspundere în
felul cum o comunică altora.

În contrast cu această virtute fundamentală a nației,
mulți dintre românii culți sunt departe de a se conduce
după principiul responzabilității când e vorba de cuvântul
care să exprime adevărul, fie cu grai viu, fie în scris.

Calomnia, minciuna răspândită cu vorba sau în tipar
sunt la ordinea zilei. Se împrăștie cu atâta ușurință ca și
când le-am scutura din mânecă. Sunt vorbitori în întruniri-
le publice, șoptitori la ureche între patru ochi, scriitori la
gazetă cari nu mai simt nicio remușcare de conștiință în
fața minciunii sau a calomniei. De câte ori interesul lor,
sau al acelora în numele cărora vorbesc sau scriu, e în joc,
principiul responzabilității e dat la o parte, conștiința căl-
cată în picioare, succesul momentan sau de aparență fiind
singurul criteriu după care se conduc.

Aproape întreaga așa numita educație politică pe care
o îmbiem cetățeanului român dela unire până azi se reduce
la presă, la vorbirile parlamentare, la oratoria întrunirilor
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publice, la speciala vorbire electorală. Deci la cuvântul
scris sau vorbit. Nimenea dintre cei ce se laudă cu această
educație politică nu și-a luat osteneala să tâlcuiască pe
înțelesul tuturor datoriile şi drepturile cetățenești, să arate
superioritatea unei legi existente asupra alteia noi, să
explice cu dovezi și argumente imposibilitatea unui proect
de lege și urmările lui dezastruoase. Pe scurt: cuvântul,
singura arma în educația politica de până azi a maselor, a
încunjurat mereu chestiunile grele, fundamentale, și nu sʼa
validitat decât în meschine încrucișări de săbii tocite, în
domenii în cari minciuna, intriga politică, superficialitatea,
calomnia, pot fi uşor utilizate. Cuvântul a rămas fără
conținutul lui adevărat.

Intelectualul român, în apele mohorâte ale vieții publi-
ce, fuge pretutindenea de responsabilitatea cuvântului
scris, a cuvântului care exprimă adevărul, și se complace
în invenție, în mânuirea floretei ușoare, a artificiului scli-
pitor azi, din care mâne nu mai rămâne nimic.

Înainte vreme cititorii de ziare, publicul dela întruniri-
le politice, de amândouă laturile Carpaților, rămânea cu
oarecare profit, o creștere a cunoștințelor, cu o nouă și
sănătoasă orientare în viața publică și de Stat, cu o creștere
a forțelor sufletești. Cuvântul vorbitorului sau al ziaristului
de atunci încunjura problemele grele, reale, fundamentale,
nici nu era spus sau scris fără nici o urmă de responsabili-
tate.

Dela unire avem zeci de gazete zilnice, cele mai multe
în Capitală. Din zecile lor de mii de coloane, românii de
pretutindeni ar fi putut cunoaște până azi toata istoria
națională, întreagă geografia țârilor românești, trecutul de
Stat şi al partidelor politice din vechiul Regal trecutul și
luptele politice, culturale, economice ale Românilor din
nouile provincii, starea actuală, împrejurările în cari tră-
iesc românii de pretutindeni, vechea Constituție, legiuirile
din nouile provincii, chipul cum ar putea fi întrunite
întrʼun nou sistem potrivit țării întregi. Toate acestea, pe
lângă ținerea cititorului la curent cu politica internă și
externă, cu marile evenimente ale umanității.

Sute de oameni care se agită în stearpă vorbărie elec-
torală ar fi putut, alăturea de presă, să-și dea contribuția lor
pentru a lumina pe toată lumea asupra trecutului românesc
subt toate aspectele lui, ca și asupra prezentului, pentru a
putea vorbi de un real început nou în viața publică
națională.

Dar și din presă și din activitatea oratorică a politicia-
nilor, publicul dela unire până azi nu are ce învăța. Un sin-
gur și acelaş clișeu e repetat în fiecare zi: guvernul ticălos,
– opoziția dușmană și primejdioasă țării. Ori care ar fi
guvernul, ori care ar fi opoziția!

Gândiți-vă la citania zilnică a atâtor ziare și aduceți-vă
aminte cu ce e plină zilnic pagina primă și ultimă:
combinații și culise politice, ticluite de cele mai multe ori
în redacție; atacuri vehemente împotriva guvernului ori a
opoziției, atacuri personale de multe ori. După ce l-ai citit,

nu te alegi cu nimic, nu eşti mai orientat nici chiar asupra
situației politice de acasă. De o creștere a cunoștințelor, de
o mai temeinică aprofundare a diferitelor probleme, nici
urmă. Informația internă și externă asupra faptelor mărun-
te poate e singura care exprima adevărul, – deși de cele
mai multe ori e vorba numai de crime și incendii.

Și tot astfel gândiți-vă ce-ați folosit din ascultarea sau
citirea atâtor discursuri parlamentare sau de întruniri
publice!

Seʼmblătesc aceleași pae de nouă ani, dar de grăunțe
nu poate da nimenea.

Motivul e unul și acelaş: romanul crezut intelectual
cam fuge de responzabilitatea slujbei sau a faptei, fuge de
obiceiu și de responsabilitatea cuvântului care exprima
adevărul, realitatea din diferitele domenii ale vieții publi-
ce. El a uitat cuvântul care implică cunoștință, muncă,
faptă şi presupune răspundere științifică, culturală, socială
ori politică, și dă năvală la cuvântul care nu implică decât
lipsa tuturor acestor calități, și pentru care întrʼo țară fără
sancțiuni nu l-ar putea trage la răspundere decât propria
conștiință, – în cazul dat inexistentă.

***
Din ușurința atitudinii, din superficialitate, din lipsa de

pregătire, din lene, din molipsire, am ajuns astfel la o urâtă
decadență a cuvântului vorbit sau scris, când el e cuvântul
cel adevărat, cel serios. Fugim de aceasta responzabilitate,
şi atunci nu ne mai rămâne decât să vânturăm pleava min-
ciunii și a calomniei prin calități din cari poporul scoate
povestea, satira, gluma.

Și o facem aceasta în greu contrast cu însușirea funda-
mental a rasei noastre: cu cinstirea ce o dă încă și azi popo-
rul vorbei grăite sau scrise. În contrast așa de adânc, încât
mulți susțin că cei ce au împământenit la noi batjocorirea
cuvântului nu-s din rasa noastră, ci sunt elemente de
import, dela cari, pe urmă, sʼa molipsit o întreagă pătură
socială.

Orgia cuvântului lipsit de simțul răspunderii e dintre
cele mai primejdioase pentru noi, chiar din motivul că
masele mari ale nației cred încă în ce spun și scriu cei cu
carte. Minciuna și calomnia tipărite, mai ales, sunt otravă
pentru nația noastră care nu știe că privește realitatea prin
oglinzi convexe ori concave.

Şi cum chiar cititorii clasei culte devorează zilnic
acelaș cuvânt lipsit de responsabilitate și de conținut, și
care așa de rar se ridică din temeiuri reale, – e nevoie ca
responzabilitatea cuvântului vorbit sau scris să fie regle-
mentată de urgență pentru a putea ieși cel puțin cu un
picior din balta neagră pe care o alimentează mereu cuvân-
tul lipsit de responzabilitate, și din deșertăciunea aceluiași
clișeu scos la lumină zilnic pentru proștii cari au uitat azi
ce au citit ori au auzit ieri.

(Țara noastră, An IX, Nr. 2, 8 ianuarie 1928)
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Loto, loz la plic, pariu
Mănâncă hămesiți iarba albăstrie de pe teren,
aleargă cu picioarele la umeri ca apucații.
(Când faci presing, 
atunci adversarul surprinde momentul,
dă gol – șmecherie de aur, ca brățara iluzionistului.)

Și sunt douăzeci și doi, la nesfârșit.
Când nu mai au iarbă
aleargă de mănâncă pământul,
cu frizurile lor caraghioase 
cum e la modă prin Belgia și Africa
și-n lumpenariile orașelor noastre
străbătute de autostrăzi catrastofale.

Prostia este că habar nu au să joace jocul ăsta regesc,
mai ales unsprezece dintre ei. Știm noi care!
Freacă mingea până o dezumflă,
dar degeaba.
Gol de talente, spirite, imaginație, chemare și basta!
Toate astea la școală se-nvață!
Arbitrul suflă, doar atât știe să facă.
Sunt ca bota.
Picioarele le ajung la urechi,
dar aiurea,
căci unde nu-i har, nici habar nu-i!
Când joacă, par că își târăiesc viscerele după ei
împiedicându-se la alergare și smolindu-se. 

Unsprezecele n-a deprins subtilitatea
care aduce glorie minților.
Doar fotbalul se joacă cu mintea, pe bani mulți,
nu cu piciorul!
De câștigat câștigă numai cei care gândesc
geometric și algebric, precum la biliard, și
în limbi babilonice,
nu e ca la loto sau loz la plic, la dispoziția ursitei
și a călcatului în rahat de câine.
La pariuri pe seama jucătorilor sârguincioși câștigă 
numai burtoșii și cefele.

Crainicii sportivi știu doar să informeze cinic

că fotbalistul X e de 17 miliane de lire,
că jucătorul Y e de 15 milioane de euro,
că Z încasează anual 24 de milioane de euro etc...
La intrarea în stadion, fanii, febrili, îmbujorați
își întorc buzunarele pe dos, doar-doar
vor găsi suma corectă, dacă se poate bilet cu reducere,
ca să pătrundă pe marele stadion,
unde patronii cluburilor, coaches, golchiperii

și buturile dansează șaorma.
Ca Șumudică!

Bisericuțe de lemn*
S-au infectat biserici vii,
Scândurelele-au picat,
De cerul lemnului, sfințíi,
Turla Bisericii s-a spânzurat.

Pe lespezi galbene de soc
Nisip de bârne lungi, căzute,
Zac năruite peste loc –
Ce-au mai rămas sunt neștiute.

Hămesiți hăitași de locuri,
Purtând măști de hâzi, de zemei,
Din lemne de biserici, focuri...
Izbesc în pieze vechi, în zei!

Semne de veacuri, de Credee,
Încrucișate-n brazi pe stei, 
Crescute-n sate ca trofee
Din mâna multor Dumnezei...

Urâsc, străinii, din rărunchi
Abside, lemn sculptat, croiri –
Năimiți grofuți,veniți din hunți,
Pe cai, pe căi cu plozi și zbiri!

Abia respiră în Ardealuri
Câteva sfinte așezări,
Cruci năruie, turle, maluri,
Iar clopotele strigă-n zări...

Cu degetele-ntre burice,
Reziduite cantatrice,
Închiaburând euro-mite...,
Spoiesc castele electríce…

Absurde politici, culte de zgaibe,
Năruie lemnul de veac între naibe!

_________________
*) Ca la noi, nimeni...: Ce biserici?... De lemn?...
Fugiți cu chestii de-astea!..., strigă politicianul zglobiu.
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Eu
Eu indezirabilul Mihai Sultana Vicol
Vă strigă în gura mare
Să mai aveți răbdare cu el
Nu-l mâniaţi are puterea să vă înfrunte

Este un lup singuratic
Teamă de voi nu are și nu-i pasă
De moartea care îl amenință
În fiecare zi de dimineață până-n noapte

Eu Mihai Sultana Vicol îndrăznesc
Să vă spun că sfidez moartea
Și teamă de voi nu am când
Amenințat sunt în fiecare clipă de moarte

Marilyn Monroe
Fiicei mele Irina
Lângă mine ia loc tristețea
O poți asemui cu Marylin Monroe

Ceasul de la mână e numai noapte
Întunericul strecurat printre degetele ei
Suferă ori de câte ori îi rostesc numele

Cei treizeci și șapte de ani nu mai răspund
Întrebărilor care nu mai încap în vârsta ei

În jurul lacrimii se adună amintirile
Pentru a spune unde a greșit eternitatea

De dragoste
Iubito spune-mi de unde vine
Amurgul irosit de întunericul
Care izvorăște din apusul soarelui

Spune-mi de ce uitarea are aripi
Grele de mâhnire și mâinilor
Nu le este de ajuns înserarea
Când trupul tău e o săptămână fără zile? 

Spune-mi de ce așteptarea 
E o povară purtată de neliniști? 

Poem 2 
Zilnic mi-atine calea dulăul alb
Și-n juru-mi se rotește ca un vârtej 
De colb stârnit de vânt în miez de vară 

Cu un lătrat binețe el îmi dă 
La picioare mi se așează așteptând o mângâiere 
Cerându-mi din priviri să-i  vorbesc 
Drag îmi este, suntem prieteni vechi 
Îl știu de ţânc când îmi rodea pantofii 
Și își încerca tăria dinților de lapte pe mâna mea 

Pe buze zâmbetul îmi aducea când 
Puful păpădiei în nări i se oprea 
ȘI-n zarea fără margini lătratul și-l trimite 

Poem 
Spune-mi de ce orașul 
Are ochi de fiară 
Și tu nu mai vii
Ca odinioară? 

Astăzi te asemăn cu lumina 
Zilelor de vară 

Lui Nicolae Dabija 

M-au înălțat pe cruce 
Pe cruce m-au înălțat 
Pe cruce m-au pironit 
M-au pironit pe cruce 
Nu am cerșit îndurare 
Îndurare nu am cerșit 
Caielele mi le-au bătut în palme 
În palme caielele mi le-au bătut 

Durerea o simțeam ca pe o alinare 
Ca pe o alinare durerea o simțeam 
Privirea în rugă o înălţam la Dumnezeu 
La Dumnezeu în rugă privirea o înălţam 

Eram atât de singur și bulgarit 
Bulgărit eram și atât de singur 

Iubito 
Iubito acolo unde-i lumină 
Chipul tău e o floare de crin 

Acolo unde ești este mereu soare 
Iubirea-i floarea mărului edenic 

Te iubesc, te aștept să vii în lumină 
Tu îmi aduci darnice sărutări 

Te iubesc lacrima-i numai lumină 
Rămâi floarea de crin a sufletului meu 
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* * *
O cutie veche, un ceas rămas cu mult
în urma timpului pe care îl măsoară.
Frica din somnul acarului, calul ce paște liniștit
lîngă o benzinărie în flăcări. Plînsul fetei mințite 
că, în zori, își va răscumpăra virginitatea.
Fulgii de zăpadă de pe limba copilului,
fotografia neantului. Războiul de unde
te întorci fără toți nasturii la haină.
Iluzia că ai fi poet. Neprețuite nimicuri!
Uneori ești mai bucuros de mărunțișul
găsit în buzunarele hainelor vechi,
decît dacă ai descoperi o comoară.
Să dăm importanță întîmplărilor mici ale vieții,
îmi spui strivind sub călcîi un gîndac.
Ele ne fac fericiți. 

* * *
El face să fie umbră în locul unde nu a crescut, 
nicicînd, vreun copac. Însă tocmai el nu are umbră. 
E mai vechi decît somnul, deși stă mereu treaz.
Teme-te cînd îți declară război furnicile, mă sfătuiește 
el, cel care a îngenuncheat, într-o clipă, 

uriașii pămîntului.
Învață să te aperi de tăcerea altora cu propria-ți tăcere.
Sabia se poate întoarce în teacă nepătată de sînge.
Cuvîntul, nu. Acesta te va găsi întotdeauna nepregătit.
Nu îi crede pe cei ce îți laudă înțelepciunea și puterea.
Doar corul orbilor poate cînta cu adevărat frumusețea
unei livezi înflorite. Privește înlăuntru-ți, de acolo
așteaptă răspuns. Fii pregătit să te re-întîlnești.

* * *
Alergi întreaga viață după același fluture. Cu toții
așteptăm nerăbdători să îl prinzi. El se odihnește,
din cînd în cînd, pe o frunză. Tocmai atunci
îți amintești că ai altceva de făcut: să iubești 
o femeie, să lupți într-un război. Cu o poftă
vicleană, îl lași să îți scape. În timp, el devine
pretextul călătoriei tale. Dacă l-ai captura, 
ar trebui să te oprești. Ți-ai pierde rostul,

te-ai împiedica de lucruri asemenea orbului
care a început, pe neașteptate, să vadă. Urmează-l, 
astfel veți trăi fericiți amîndoi. Cînd vei muri, 
el va veni și ți se va așeza recunoscător pe piept.

* * *
de fiecare dată cînd vreau să îți scriu 
o pasăre îmi fură vîrful creionului
eu știu unde își are cuibul
dar nu i-l dobor
voi aștepta pînă ce puii ei
vor învăța să zboare și o să îi leg 
fiecăruia cîte o scrisoare
de picior

* * *
Trăiești în liniște, cum seacă apa dintr-un pahar.
Multă vreme, sufletul tău a fost o lăcustă
hăituită de nori. Acum a golit o nucă de miez
și s-a ascuns în ea. O iau păsările între gheare, 
o ridică în cer și îi dau drumul să se spargă 
de acoperiș, ea rămîne mereu întreagă. 
Cine să te caute, cine să îți aducă alinare?
Pietrele au fugit în cer, stelele s-au îngropat
sub valuri. Odată, ai iubit o femeie. Ca zidurile
Ierihonului te prăbușeai sub mîngîierile ei!
Amintiri, clipe repezi, fără contur.
Speranța, o scrisoare în buzunarul vîntului.
Împrejur e pustiu, cu suflarea ta hrănești focul.
Ai nevoie de el viu. Te-ar neliniști tristețea 
din ochii unui foc stins, știi bine. Apoi începi
să scrii cu ambele mîini, de la un capăt și 
de la celălalt al foii de hîrtiei. Mirat că scrisul 
tău nu se întîlnește niciodată cu el însuși.

* * *
Se ivește, miraculos, din ea însăși,
ca ziua din noapte, ca noapte din zi. E așa 
vulnerabilă, că pînă și botul unui miel de lapte
o poate răni. Încerc să o ating, se retrage-nlăuntru-i,
ca soarele în lună, ca luna în soare. I-aș pune
un inel pe deget, dar cine îndrăznește să 
i-l măsoare? Nu-i de aici: abia atinge pămîntul
și rămîn misterioase urme în cer. În preajma sa,
eu încep și sfîrșesc, cum pe o floare de piatră
un fluture efemer. Cînd o privesc, un tunel de frig
mă taie în două, tîmpla începe să-mi bată. Viața mi-e 
mai nesigură decît zborul păsării între ou 
și săgeată. Ori a peștelui ce a ieșit, într-o 
dimineață senină, din mare. Fii blînd, 
Doamne, chiar de nu-s vrednic: fă-mă nebunul 
tău și izbăvește-mă prin uitare!  
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ISTORICĂ  1

Ce fel de adevărat strănepot al lui Zamolxe
te plângi cu muntele sub talpă că ești
chemat clipă de clipă la Peștera existenței
ori la bucata de univers încă liberă ?

Cu ce drept înalți stelei iubite buchete de flori
de colț și de stâncă, de bujori și garofițe de munte ?
locul strănepotului are  datorii de păsări și animale
domesticite  pentru zeul rechemat în Kogayon !

Primești amară pedeapsă: să alergi pe ruinele
Zidului daco-getic

cu stânci în spate pentru însemne de hotar
pentru însemnele graniței aruncate între joc și noroc
și să respiri din oxigenul sângelui ocupat de alții
când tratezi rana  zeului aruncat răstimp
cu feșe de istorie decupate cu foarfeca boantă
ca, bolnav, să strige „Și eu fac parte din zid!”

ISTORICĂ   2

Au viață Oamenii de Lumină și Piatră
(fiecare păstrează capul de lup
țesut din părul sălbăticiunii pe stindard)

se scurg înspre prezent cărări și trepte tăcute
se adună din trecut cele ascunse în peștera istoriei

Compatrioții lunecă pe fâșii lunare
alături de strămoșii care-și caută formele trupurilor
părăsite prin cimitire de cenușă

Zamolxes poartă povara zeului ignorat
în fața porții propriei surplombe
urcă și coboară la Oamenii din Kogayonul  rămas
să se oglindească în ochii lupilor
legați între ei cu funii din păr sur
Zamolxes caută trup ca orice strămoș care păstrează
numele cu drept de cetate la adevărații băștinași

Înserări
Odinioară
totul dispărea
prăbuşindu-se în sine
precum fragmentele de curcubeu
care se lăsau
pe acoperișul unei case bătrânești
vremelnic inundată
de un râu

din târziu
în târziu
mergeam fără țintă
dimineața următoare
și iar dimineața următoare
până în lumina amurgului
pe care o primeam în piept
ca pe un halou al unei împărații
fără tine

așa am înțeles
cum într-o sută fire
de iarbă
se derulează
cu mișcări lente
amintirile unor statui martire
de nisip

și eu
tot martiră
frunzăresc nopțile
în umbra mea

cu mâna pe inimă
pot să mă privesc
de la spate
și de jur împrejur
ca într-un început de Înviere
când stau cu creionul într-o mână
și în alta cu un ou
cosmic

uneori râd
deasupra
de parcă nu s-a născut
umbra

iubirea
e o oră de vârf
unde m-aștept
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ÎNDEPĂRTAREA DE MIEZ 

Cu pași mărunți
căldura se îndepărtează de sursă
camera se încălzește ușor
înaintând valuri mici în ungherele umbrei.
Caloriferul înțepenește înfrigurat ca un corp din care
viața s-a scurs –  
țevile amuțesc.
Liniștea iernii cade greoaie
pătură deasă
din lâna tăcerilor toarse strâns
noduros...
Nemairostite cuvintele
fierbinți oarecând
pornesc desculțe aiurea prin vastitatea
câmpiilor albe.
Fiecare floare imprimată-n zăpadă
se topește limpezită
cu pași mărunți
literă după literă...

A PUSTIU

Se aud câinii chemându-se – (e-ntuneric) – 
își răspund pe corzi diferite,
latră a pustiu, smulg fâșii prelungi de-ndurerare.
Dacă ciulești urechile
poți prinde-n antene drumul întins
pe unde trec sunete,
distingi în plăpânda zeamă a nopții
firele de prin ierburi
ori miriapodul pod plutitor – 
Plâng greieri în talpa de var:
noaptea asta-i numai arsură
colții săi din gheață fosforescentă
scapără lângă foile scrise... 
Mereu va veni cineva mai puternic
va șterge istorii
și-n urmă lăsa-va scrum și cenușă.

TĂCEREA COPACILOR
În tăcerea copacilor verzi 
sunt doar amintirile 
rădăcinilor libere 
crescute în aer 
pe colinele abrupte 
din care şi-au tras cândva 
măreţia şi puterea.

Azi pălesc. 
C-un oftat zdrenţuit 
încurcă înţelesurile 
nedesluşind mânia din tăişul securii.

SPLEEN
Singuri am crescut pustiul din noi.
Glob de patimi, pânză aspră 
pironită-n tăceri.

Străluceşte păianjenul în lemnul crucii?
Sau timpul nostru, rostogolit în mărăcini, 
tremură pe culme, niciunde oprit...

desişul vămuieşte noduroase ore... 
spleen

ÎNGHEŢUL
Zburam, în primavară deasupra privighetorii 
şi deodată am traversat linia orizontului. 
Vânătoarea regală era în toi.
În rădăcina soarelui am desluşit îngheţul.

BOGĂŢIE
Noapte de noapte silabele mele 
galopează cu stelele, pasc fulgere, 
extazul lor topeşte abisul. 
Apoi mi se întorc sub piele şi ard 
până-n zori. Mă dor.

Totuşi, dacă-ntr-o zi s-ar rătăci 
ce sărac aş deveni.
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dependenți de poezie 
cum ne-a găsit și de această dată toamna
în șlapi pantaloni scurți și tricouri
cu mânecile suflecate de așteptări
așa și pe Cărtărescu un nou volum de poezii

la semafor orele se prelingeau pe gemul mașinii
în timp ce oamenii-mi treceau prin față
dezrădăcinați
ascunși de măști multicolore
se topeau în ploaia concesionată
se aplatizau cu zebra care parcă se ridica în două picioare
cu măștile lor călărind pe ea
am dat drumul la maxim ștergătoarelor din inimă
din creier
din umanul meu intoxicat de atâta frică
picăturile de ploaie mi se rostogoleau din ochi
eu nu mai știu să plâng am strigat ștergătorului
nedomesticit de ploaie
dar știu să fiu poezie
în locul dorului
al timpului
al omului osândit

din alt univers tu îmi zâmbeai cu dinți de lapte divin 
depindeam doar de accelerație să aleg
încotro mă va purta timpul spațiu iubirea Dumnezeu
și atunci te-am sărutat în gând ca pe cel mai sublim poem

doi oameni care s-au iubit cândva nu-și pierd calea
doar o amână pentru altă viață
iar Cărtărescu o prinde în pumni și la treizeci de ani
o așterne pe hârtie într-o nouă poveste

illo tempore
dacă nu aș ști despre ce durere este vorba
aș trece precum săgeata prin călcâiul lui Ahile
străpungând zecile de gânduri care au asaltat
spațiul oniric al florii de ylan ylan
tatuată pe glezna vieții

probabil am nevoie de mai mult timp
să înțeleg strălucirea picăturii de iubire
din trupul comun al visului reflectat într-un ban
aruncat în sus de mâna inefabilă a destinului care 
atunci când atinge unul dintre cercurile venusiene
de pe Marte se aude lupul singuratic
sorbind lichidul amniotic al lunii pline
până la ultima picătură de melancolie
în care se zvârcolește această imensă iubire
fără stăpân

Noaptea și-a dat foc părului
Noaptea și-a dat foc părului și a ars toată,
scrumul purtat de vânt, îmi amintește de ea!
Noaptea, era îndrăgostită de o lacrimă,
dormea la marginea infinitului
lăsându-și părul lung și alb, să-i atârne pe pământ.
Lacrima s-a îndrăgostit de o lacrimă...
Noaptea și-a dat foc părului și a ars toată,
scrumul purtat de vânt, îmi amintește de ea!

Îmi așez umbra în mormânt
Din lacrimi și-a țesut paltonul toamna
și împletind feliile de timp,
lângă paharele de șoapte
îmi așez umbra în mormânt.
Iarba din sufletul meu a crescut...
atingând picioarele lui Dumnezeu.

Sânul mamei, pământul
Pământul pe care îl calci e sânul mamei, 
cum poți să-l strivești?
În lumea ta albastră nimic nu mai există,
nici glasul ei din care curg lacrimi de argint.
Umed e așternutul și plin cu flori.
Icoana se desprinde, peretele e vechi,
mucegăit de veacuri, găurit de șerpi.
Pământul pe care îl calci e sânul mamei,
cum poți să îl strivești?

Îmi ucid moartea...
Indiferent de câte ori îmi ucid moartea,
mereu se întoarce...
mai puternică decât a fost ieri!
Ploaia îi șterge pașii,
vântul îi alungă umbra,
pietrele îi strivesc glasul.
Se plimbă prin ferestrele din inima mea,
Eu îi dau viață în fiecare zi!

În palmele albastre ale ploii
Mă înspăimântă lăsarea serii,
voalul nepăsării cu care îți ștergi picioarele,
înainte de a-mi intra în suflet.
M-am îmbrăcat cu rochia toamnei,
îmi ajungea până la glezne.
Te-am găsit printre trandafirii cusuți
în palmele albastre ale ploii.
Îl voi lăsa eu Doamne, la picioarele Tale
Dar, te rog, nu-l ucide înainte de a-l ucide eu!
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Florile
Dansatorii vibrează ritmic,
Florile uriașe se deschid
Din ele ies copilele fermecate;
Regele dansului și regina
Deschid serbarea magnifică.
Personaje din mitologia vedică,
Ariană și hindusă,
Aduc pe Pământ spectacolul divin.
E Hoh... serbarea culorilor începe:
Bairaderele se unduie pe ritm de 
Tabla și veenă, Sitarul e aroma
Drogului visului, Muzica beatitudinii
Vrăjește cugetul; Spiritul se înalță
Ca fluierul shehnai și parfumurile sacre.

E timpul să înceapă baletul.

Ronda veneziano – La carnavalul venezian
Costume de epocă, măști și jocuri...
Fața veselă a Italiei carnavalești,
Călugări din biserici catolice
Îndrăgostiți de feministe în
Mătăsuri cu volane.
Să înceapă spectacolul
O prezicătoare, o ghicitoare,
O vrăjitoare cu ochii extatici
Urmărește cu privirea
Procesiunile vesele.
Teatrul își ridică cortina
Oamenii nimbați de vraja
teatrului și a muzicii
Se îmbrățisează agitați.
S-a încheiat sezonul de iarnă...

Zeul primăverii
E Dionysos-Zegreus, zeul care s-a
Născut din coapsa lui Zeus;
E primăvara ce renaște ;
E Dreamuzi reîntors din infern,
Zeul care aduce căldura și
Paradisul lui Adam înapoi
Pe Pământ. E Iisus Hristos,
Zeul care renaște sub forma
Lui Dumnezeu, învie ca vegetația 
Primăvara și rămâne alături
De noi.

Casa albastră
De dimineață
s-a prăbușit o
casă albastră.
Acoperișul nou,
din lemne lungi, 
cu arome calde,
de toamnă și păduri
a surpat zidurile vechi,
ziduri fragile,
cu șoareci și
molii bătrâne,
cu somnul Anei, profund tăinuit 
în amarul greierilor 
dintr-un alt timp.

De dimineață,
într-un hohot 
de brume tinere
s-a prăbușit o 
casă 
albastră.

Banal
Specia mea e pe cale de dispariție.
Eu mă gândesc la lucruri banale:
număr virgulele dintr-un text,
fac analiza cuvintelor înlocuite cu
simboluri de pe tastatură,
glumesc, online, cu mai tinerii mei, dragi poeți, 
mă gândesc la propria-mi tinerețe, anonimă,
bucată de iarbă cu vestejiri disperate,
mă gândesc la Crăciun și Revelion,
curățenie, sarmale, cârnați și tort,
nu neapărat în acestă ordine.

Lumea stă într-un picior de lemn și
așteaptă să se clatine hotarul
ca-ntr-un exercițiu cu arme de recuzită.

Simțurile mele
pun stăpânire pe aer și adulmecă
mirosul curat, de brad sărman,
supus unor pofte efemere.

Răscolesc în căutarea celei 
mai kitchoase rochii strălucitoare, 
menită să defileze pe drumul 
din ce în ce mai îngust al 
nicăieriului
către
Lumină.
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Gata cu poezia despre destinul acceptat
cine este această femeie fericită
de ce zâmbește sub tâmple cărunte
întreb eu, femeia care plânge
sub fire de păr castaniu

în regatul tău
sunt hoața soarelui
la mine în colibă înjură toți
că le-am adus lumina

gata cu poezia despre destinul
acceptat necondiționat
acum scriu tot ce îmi voi aduce aminte
că se va întâmpla vreodată
și voi spune
această femeie ciudată îmi știe 
viața pe de rost

Femeia care doarme în trupul meu îmi știe visele pe de
rost
undeva departe 
într-un loc uitat de lume
lângă zidul rece
vând păuni
triști
în orașul vesel
noaptea ne fură
împreună

îmi lipesc urechea de pământ
întreb cărarea
unde a dispărut învățătoarea
văd urma tocurilor pe asfalt
și pata de cerneală de la stiloul spart
adie o nuanță de parfum de levănțică
din nuielușa ei a crescut un salcâm
i-am salvat fotografia 
pe un site securizat
cu setări de confidențialitate 
doar eu 

mama frământă întreaga noapte
cel mai fraged aluat
tata mușcă din prăjitură 
ca Eva din măr
stoarce lacrimi 
bujorului de pe piept 

se întoarce în lumea lui
atârnat de lună
ca pe un colț de perdea

iubitul meu de ceară –
îl modelez în formă de șarpe
la umbra unui măr uscat
să nu mai muște din moarte

undeva demult și departe
poetul a plecat pe ape
în marea lui rătăcire
mi-a găsit fereastrele gândurilor 
deschise 
când îmi făceam ordine în vise
de atunci  scriu
cu flacăra minții lui 
poezii

Femeia din cărți
tot mai greu 
sacul de cărți în spinare
scări tot mai reci 
cu cât mai aproape de soare
trepte de spini poleite
în fiecare zi cu alte cuvinte
pansez răni peste semne 
de întrebare
mii de cuie ruginite
scot din mirare
să pot visa
sub coperți
libertate
în numele femeilor
scrise cu majuscule
nu îmi dă nimeni crezare
numai pâine cu sare
și bani de argint
îi împrăștii pe drum
poate cineva  îi adună
și cumpără cărți
carțile
ne vor salva 
de la moarte

Dulce sau amar
ai vrea să încerci mai multe morți – cine? eu
nu am scris decât un rând
important e ce cuvânt sfințeşte poetul
să revenim la morțile noastre – splendoare
e să mori pe o bancă în parc
să vezi cum ciugulesc păsările
firimituri abia atunci poți spune
dacă ai avut suflet bun dulce sau amar 
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Deprimarea de dimineață. Depresia, ca o pată de
cerneală pe creier. Nesiguranță, neputință, lipsă de
vlagă...

Stătea pe pat cu fața în sus, cu storurile trase și
aștepta să se facă ora mărului acru, antidiabet. Medicul
i-a recomandat două porții de fructe pe zi, la 11 și la
17. Două sute de grame dimineața, două după masă. Le
tăia în felii subțiri, că nici dantura nu prea îl mai ajuta.
„Apanajul vârstei, își spuse. Sunt și avantaje, mănânci
mai lichid…”.

Se trezise de-un ceas și gândurile deja i se rostogo-
leau în cap, ca-ntr-o moară care nu mai producea
nimic. Doar mărunțea, fragmenta ceea ce odinioară
părea să aibă unitate și sens.

Acum se amestecau în neștire și doar uruitul măci-
nării în gol le mai ținea laolaltă. Și refuzul uitării...

De bine de rău Autorul era treaz și putea opune
oarecare rezistență, noaptea însă pierdea orice putere
asupra lor. Amintirile veneau peste el în somn ca o
avalanșă. A refuza această devălmășie, a încerca să
ordoneze acest bazar părea o utopie, cum te-ai lua de
piept cu haosul. Ce șanse sunt?! Dar oricum n-avea
ceva mai bun de făcut...

Rătăcea undeva la granița între realitate și ficțiune,
vizibil și invizibil totodată, un adevărat puzzle. Un teri-
toriu nenumit, nelămurit, rarefiat în care timpul nu
avea nicio putere. Interfera cu personajele sale. „Am
rămas legat de ele, am puțin din fiecare. Din când în
când îmi fac vizite. Ele mă susțin, cum o fac și morții
mei, chiar dacă i-am părăsit, i-am dezamăgit. Îmi tre-
buie o masă mai mare, masa de taină la care să-i invit.
Să ne regăsim. Și nimeni să nu fie uitat… 

Era singurul loc în care se simțea bine, spațiul lui
securizat. Nici nu mai știa ce a fost și ce a făcut el să
fie. Un autor este un univers, e suma povestirilor sale.
Scrisul este construcție. „Construiesc, eu cu mine.
Scriu la cartea aceasta de-o viață. Scrisul este o promi-
siune. Nașterea e aproape...”.

Portretul autorului la tinerețe...
„Să particip! Să fiu parte. Un ziarist ia pulsul vre-

mii sale. Am fost și eu un reporter frenetic, tenace,
băgăcios. Un pândar al noii societăți. Și ea era atât de
incitantă, ofertantă, coruptă. Nimic nu-mi scapa.
Lucruri pe care le-am relatat și în egală măsură le-am
trait. O formă a cunoașterii minore. Dar cel puțin nu
eram singur, izolat”.

Gazetăria e bună, dar să nu rămâi în ea. El se pen-
sionase anticipat. Cu timpul rămas era decis să facă
ceva care să rămână. 

Ceva împotriva uitării... Cotidianul e de regulă tern
și trece repede, memoria colectivă e scurtă. Când scria
reportaj rigoarea era totul. Atenția la detalii, grija pen-
tru amănunt. Apropierea de adevăr cu pasul, conturarea
lui din aproape în aproape. Românii sunt în general
neatenți la ceilalți – ei bine, el va fi! 

Fresce sociale în tușe groase, astea îi ieșeau cel mai
bine.

Oameni, fapte, întâmplări, ca la manual. Punea
întrebări, căuta răspunsuri, lămurea lucrurile. Parcă așa
se spune, nu? Alt stereotip despre gazetărie. Și totuși
cunoașterea rămâne superficială. Ulterior poezia,
proza îi vor permite explorarea în profunzime a naturii
umane. În căutarea unui sens. Presupunând că există
unul...

Gândirea anxioasă… Am probleme grave, realiza
Autorul.

Gânduri fulgurante, pernicioase: interogații, frici…
Ca niște fluturi de noapte, roiesc întunecate, depresive,
distructive. Timpul ca fluid, materie informă. Cum poți
să-l pipăi?! 

„Fluviul lenevos, indolent. Apa curgătoare este vie.
Toate poveștile merg la vale. Ne lăsăm duși spre nică-
ieri. Și ficțiunea poate fi crudă.

Relații romantice de parcurs, relații erotice uzate,
conviețuiri. Toate viețile curg la vale și se întâlnesc cu
altele, se adună în marea curgere, facem parte din ea.
Suntem umbre, năluci, amăgiri. Fiecare îl repetă pe cel
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dinaintea lui. Ființe gregare, ne împletim poveștile de
viață, ne agățăm unii de alții, înspăimântați”. 

Se trezi dintr-o dată, asudat. În cameră pătrundeau
zorii.

„Ce aiureală! Prea multe întrebări Fiecare trăiește
singur, rătăcește, se descoperă pe sine dacă apucă.

Fiecare moare singur! Moartea e nesfârșită...”. 

Întinsul de hârtie... 
Fiecare personaj își reașează lumea în jurul său.

Unele sunt generice, de aceea nici nu poartă nume.
Profesorul, Editorul, Producătorul, Regizorul,
Operatorul... Se inserează în text pe rând. „El și Ea”,
romanul său ca o călătorie nesfârșită își are germenii
tocmai în experiența lui la gurile Dunării. Criticii au
fost duri. L-au etichetat drept o poveste de dragoste
fără dragoste, o împerechere bizară și fără pasiune, în
care protagoniștii sunt împinși unul spre altul de singu-
rătate. Doi pribegi spre nicăieri, sprijinindu-se unul de
altul. Neconvingător!

Dar în branșă succesul a fost întotdeauna îndoiel-
nic. Succesul e ca un fum...

El le dădea replica.
„Nu atracția dintre cei doi îi aduce împreună cât

mai degrabă respingerea fiecăruia de către societate,
incapacitatea de adaptare. Din motive diferite, desigur.
Sunt două ființe fragile, fiecare în felul său. Amândoi
persoane voluntare, caractere care se vor ciocni.

Să începem cu El, e mai la îndemână, totdeauna
scrii mai ușor despre ce cunoști bine.”

În El autorul își creează dublul, opusul chiar. Un tip
seducător, egotic, alert, cu un aer sportiv, ermetic,
indescifrabil, nu știi niciodată ce-i în capul lui. Are o
atitudine sfidătoare, un fel de nepăsare nemaivăzută,
nemaiîntâlnită, parcă nimic nu-l atinge. Neinseriabil,
nesupus...

Este un scriitor la cincizeci și cinci de ani, scrută-
tor, febril, cară mereu un laptop la subsuoară. Are tră-
sături ferme și o bărbie avântată. Are ținută chiar și pe
plajă, la sfârșit, unde apare în blugi rupți în genunchi,
cămașă albă pe afară și tălpile murdare de nisip. Un
burlac convins, care refuză să îmbătrânească. Dar o
face cu eleganță, nu ciupește adolescentele pe stradă.
O escapadă da, e revigorantă. 

În acest sens are o aventură cu o femeie mult mai
tânără, dea lungul fâșiei de apă care închipuie drumul
spre nicăieri. O însoțire din frică. 

Motivația Ei este alta și-a pierdut încrederea în sine.
„Nu sunt bine cu mine. Nu mai am niciun chef.” În

tinerețe a fost Miss litoral sau așa ceva. Trei ediții a
urcat pe scena teatrului de vară din Mamaia în costum
de baie. Viața era ușoară și toți bărbații roiau în jurul ei.
Din când în când mai culegea unul, însă se plictisea
repede. Dacă plictisul ar fi o boală, aceasta ar fi
suferința ei cronică. Până la urmă a ales să se mărite cu
un om de afaceri cu 20 de ani mai mare, care i-a asigu-
rat un trai îndestulat, dar atât. Până la un punct căsnicia
a stabilizat-o. „O vreme am încercat amândoi, dar ne-a
trecut, zice Ea ridicând din umeri. Am eșuat într-o căs-
nicie ternă, dăm vina unul pe altul. Am o reală preocu-
pare, să fiu mereu cu un pas înaintea lui. Grija lui e să
mă umilească, să mă încarce negativ. Situația s-a tot
accentuat. Țăranu´ cu Subaru! Vom ajunge să ne
urâm…

„De altfel era mai mult absent, afacerile îl țineau
departe. Iar copilul cu dizabilități născut din această
căsnicie mai mult formală o face total dependentă de
soț. Am făcut depresie postnatală de frică. Nu sunt un
părinte-crescător. Habar n-aveam s-o îngrijesc, o
ștergeam cu șervețele umede. De Crăciun și-a pus
coarne de ren ca s-o amuze pe Alberta. Poate presimțea
el ceva...”

Până și vila lor uriașă are gratii la ferestre, chiar și
la etaj. Ca o colivie. Se simțea prizonieră, închisă într-
un spațiu securizat. Nu mai vedea un viitor. „Simt
nevoia unei varietăți, își spunea. Citesc despre sănăta-
tea relației de cuplu, despre compensare…”

O vreme a avut banii ei din publicitate și modeling
dar toate acestea au rămas în urmă, se caută fete mai
tinere. Vreo doi ani a prezentat vremea la un post tv,
pentru care nu se cereau niciun fel de studii, dealtfel
nici nu avea. Era frumoasă și atât. Învățase să citească
pe prompter cu intonație. „Niciodată n-am știut ce
înseamnă pragul critic de 80 de unități. În tot cazul
ceva nașpa…”.

Când s-au întâlnit întâmplător El se simțea undeva
la capătul inspirației. Ea spunea despre El că este onest
pentru că nu promite nimic, n-are ce. În disperare de
cauză își dăduse demisia de la catedră ca să-și provoa-
ce talentul secătuit. Trăia din expediente, ca freelancer;
traduceri, documentare tv, colaborări pe ici pe colo
spre disperarea tatălui său, fost profesor de literatură
comparată și semiotică, fost decan. Membru corespon-
dent al Academiei, etc. 

Conflictul s-a rezolvat în favoarea fiului care l-a
închis într-un azil de lux, moștenindu-l, ca să zic așa
încă din timpul vieții. De altfel n-ar fi avut cine să stea
după bătrân când El făcea atâtea deplasări pentru ziar,
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televiziune... Seniorului îi era mai bine la cămin, avea
cea mai bună îngrijire. Sau cel puțin așa se amăgea el.
Și iată-l liber să se îmbarce într-o călătorie de plăcere
alături de o femeie mirobolantă care vedea în el nu știu
ce. Poate un tip superior. Poate doar altfel. Și aștepta să
o descopere. 

Autorul a simțit nevoia să-i ascundă într-un fel,
descoperirea adulterului creează întotdeauna deranj. 

Nu se puteau duce pur și simplu să se înregistreze
la o pensiune oarecare, sub alte nume. Pe El îl mai știa
lumea de la televizor. O față cunoscută, fără să ști de
unde s-o iei, nici cu ce se ocupă exact. Nimic clar ;
ceva, cumva...

Și aici intervine hotelul plutitor „Green” și patro-
nul lui excentric. Acesta îi aștepta pe punte la capătul
scărilor metalice, cu burta ieșind de sub tricou, în ber-
mude multicolore și șlapi. Purta o șapcă marinărească
albă cu detalii verzi, sugestive. Zici că e broscoiul
Kermit la pensie, își spuse Ea. Sau un săcotei zâmbitor
de osânză care tremură.”

Se trezi cu un pudel la picioare. Patronul l-a cres-
cut de mic. „Plutea în apele Dunării și scâncea
Stăpânul era probabil un sărăntoc, n-avea mâncare nici
pentru el. Acum latră la toți, chiaf, chiaf, mă apără și
de umbra mea.”

Patronul le întindea galant mâna să nu alunece pe
treptele ude. Tocmai trecea o barjă încărcată cu mine-
reu și hotelul se bălăngănea ca o coajă de nucă.

– Trebuie grijă, zise patronul. Aici toate se mișcă,
alunecă. Atenție unde pui piciorul!

Trăgea cu ochiul la picioarele ei interminabile. Și
debita o mulțime de prostii. 

– E ca-n viață. Dar ce spun eu ? Mă bucur că ați
venit, la București e pandemia în floare, toată lumea
poartă mască. Într-o zi o să le dăm jos și n-o să ne mai
recunoaștem. Dar cel puțin nu te mai bărbierești în fie-
care zi., ha, ha.Vasul e gol, sezonul s-a sfârșit, vă puteți
alege cabina. Am patru stele, n-a vrut să-mi dea cinci,
că n-am parcare, ha, ha! Cine mai vine în Deltă-n
octombrie? Totuși e mai cald ca oricând. Toată vara am
avut grupuri de nemți, englezi. Acu´ am noroc cu voi
și voi cu mine. Aici, în sânii naturii! De asta ne cheamă
„Green, adică suntem fani protecția mediului. Dă bine
la străini. Suntem în asentiment. Am și caiac dacă vreți
să vă lucrați mușchii.”

Ea se întoarse spre El în timp ce-și pasau bagajele
din mână în mână.

– L-ai căutat mult? îi spuse pe mutește. Miroase a
parfum franțuzesc. Și ce sprâncene de Joker.

El ridică din umeri. Patronul trăncănea într-una,
dar era discret.

– E de încredere. Poți să te bazezi.
– Qui, qui, c´est vrai! Mă flatați, sunt copleșit!
Din experiență ei cel mai bine te ascunzi la vedere.

Amfitrionul o zăpăcea, vorbea fără pauză.
– Atunci dă-l mai încet!
Dar Patronul era de neoprit. Le atrase atenția că

sunt pe teritoriul lui, cerea respectul cuvenit.
– Dumneavoastră sunteți audienți! Aici suntem ca

într-o familie. Dar avem și cultură organizațională,
eficiență. Fiecare joacă două roluri, o să vedeți. Și eu
îi plătesc corespunzător. Ei îmi spun Pupi! Pentru că
am baby-face! Și sunt mereu binedispus. 

Ea bătu din palme, i-a plăcut. El părea preocupat de
vârful teneșilor. Mai departe personalul va veni la
rampă, ascultător. Cinema-ul înseamnă gross-plan.

– Să vă prezint : ea este Niusia. Spală, calcă, șterge
praful, nu stă o clipă. Asta dimineața. La dejun își
scoate halatul și devine chelneriță. Și atunci observăm
ce fată frumoasă e, cu talia ei de viespe. Și eu o țin
aicea, ascunsă, am motivele mele. Și acum puțină
buniceală! El este băiețelul ei, mânca-l-ar tata, că nu
vrea să vorbească cu niciun chip. Doar gângurește, de
aceea i se spune Gugu. Totuși corectează rata
natalității. 

Mama Vasia e pe cultură culinară. Dar e puțin și
clarvăzătoare, are aură. Face mai multe roluri, dă în
cărți, citește-n palmă, turistele se înebunesc după ea.
Cum face Vasia plachia, mai rar! O să vă îndoape. Eu
postulez : mâncarea contează! Mâncăm pe fond
emoțional! Vasia are rețete unice, lipovenești. Pește
proaspăt, de captură! Și mujdei gros ca untul.
Mămăliga e benefică la slăbire. Ultra all inclusive! O
să vă lingeți degetele. Icre, batog, plachie, n-ați mai
trăit așa ceva. 

Avea filosofia lui : turistul trebuie îndopat, încân-
tat, delectat. „La noi ospitalitate egal crăpelniță. Dar eu
am rețeta mea feel-good. Atunci vine și la anul. Sută la
sută! Și atunci ai un feed-back!”

Este un bou cu pedale, își spuse Ea. Și zâmbi cu
toți dinții.

– Mai e Nicalai, un hahol de bază, se pricepe la
tehnicalități, desface motorul cu dreapta și-l face la loc
cu stânga. E căpitan și matroz, nu-mi permit doi.
Pentru cine nu știe, un hahol este un ucrainian, așa cum
un lipovean este un rus mai nereușit. Amândoi au ochii
albastru marin.

Căpitanul era un zdrahon, care părea a nu avea gât.
Umerii masivi porneau de sus, de la ceafă. Arăta ca un
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taur blând și liniștit de care oamenii se temeau din pro-
stie. Tocmai șurubărea la radiatorul remorcherului care
trăgea hotelul plutitor. Vasul nu avea propulsie proprie.
Nicalai scoase capul din motor. Era mânjit de ulei pe
față. 

– Care acela sunt eu! Și ridică șapca în semn de
salut.

Pupi făcu la fel.
– Aici rar găsești oameni care să nu bea. La baie e

cam strâmt dar robineții sunt suflați cu bronz. Juri că e
aur. Este acel wow-factor! Doamna știe. Mă scuzați că
vorbesc o limbă hibridă. Ne adaptăm cum putem. Sus
pe terasă avem jacuzzi și biciclete medicinale. Și
umbrele waterproof. Dacă plouă avem la club cărți de
joc și remy, să nu vă plictisiți. Nu vă uitați în gura mea!
În ziua de azi trebuie să te promovezi agresiv. Avem și
cont pe Twitter și Instagram pentru impresii, clienții ne
dau note. Am încheiat prezentarea. Mâine dimineață
ieșim în decor. Tărâmul mirific al Deltei...

Femeia adulteră. Femeia râvnită, obsedantă. Poate
chiar temporar îndrăgostită. Cum ar fi? Noaptea se
deșiră, o lasă goală și fără cusur. O clepsidră...

– Așa bine stăteam, zise Ea. Sunt confortabilă pe
întuneric, nu pozez, nu mă mai consum, nu mă iau prea
în serios. La București mă omoara încălțămintea.

El și-a retras brațul de sub cap și s-a întins după
pachetul de țigări. 

„Aveam o fantezie și mă bucuram de ea. Femeia
adulteră, când se trezește se simte vinovată. Nu e cazul
meu, descoperea Ea. Mă bucur că sunt. Demult nu mi
s-a mai întâmplat. Dar acum se va face ziuă și o să-mi
vadă cearcănele și porii tenului. Dimineața sunt
pleoștită. Și așa de buhăită! Am rătăcit crema cu
extract de melc. Nu mai am pielea de la 18 ani. O să
fac vergeturi…”

Lumina pătrundea palidă prin hublou și fără să se
uite afară își dădu seama că nava se pusese în marș.
Simțea înaintarea și rezistența apei în provă, pereții
metalici vibrau. Încotro? Zău dacă o interesa...

„Navigăm. Plutim... Mă simt expusă. E destul de
ponosit aici. 

Uită-te la perdele, s-a dus urzeala. Pupi ne trage în
piept, care 4 stele? Aerul condiționat abia suflă, te
sufoci în conserva asta. Chiuveta e atât de mică, sau eu
am mâinile prea mari. Mă obsedează chestia asta.
Când m-am spălat pe dinți am scuipat pe jos. Și tapetul
galben-pai, arată ciudat într-o cabină metalică.Vasul e
vechi, ruginit pe la încheieturi. Uneori îl aud pârâind.

Poate așa visează el”.
El fuma cu ochii-n tavan, satisfăcut, demult nu mai

avusese o noapte atât de solicitantă. „ Se cunoaște că
merge la sală...” 

Ea își puse cearceaful în cap, simțea cum depresia
zorilor se insinuează. Instinctiv realiza că ceea ce îi
apropia se săvârșise și că urma tot ceea ce îi despărțea,
erau atât de diferiți. Tot pasivul pe care îl târau după ei,
oriunde s-ar fi dus. „N-ai ce face, până la urmă
diferența se impune. Vârsta, educația, lecturile.
Harababura din capul meu. Important e vibe-ul...”

Foșnetul stufului…
La întoarcere au luat-o pe scurtătură, o gârlă, cum

se spune pe-aici. Ea înghețase și a vrut la hotel. „Am
capul plin de păsări, își zise Ea. Și bat cu aripile, ca
într-o colivie. Dar nu există nicio ieșire”. 

Imaginea îi părea cunoscută. Fără să vrea se gândi
acasă. Îi apăru Alberta la un geam, lingea sticla. „Ce
sindrom mai e și asta?!”

Canalul era foarte îngust și puțin adânc, acoperit de
mătasea broaștei și ciulini de baltă. Profesorul făcea pe
ghidul. Ridicase motorul să nu se încurce elicea.
Împingea barca cu o prăjină. Aceasta se înfunda în mâl
și Profesorul se încorda să-l smulgă, ceea ce îl dezechi-
libra. La fiecare zmucitură ieșea deasupra un miros
puturos. Ea își trase tricoul peste nas, demonstrativ. 

– Dacă nu vreți să dați la vâsle, spuse Profesorul cu
reproș.

Ocoleau cu greu trunchiurile putrede, căzute.
Profesorul rupse un mușchi de copac ca pe un trofeu.

– Se mănâncă! Vasia vă va demonstra, îl face
pane´. Zici că e șnițel de pui. Și el e vegetal.

Ea înghiți în sec. „Hai că le-am auzit pe toate! Cât
de fomist să fi ca să bagi iasca asta în tine?!”

Undeva în față se întrezărea o japșă cu apă limpe-
de, dar în aceste condiții era departe. 

Barca aproape că se freca de mal. Dintr-o data bro-
tacii s-au speriat și au început să sară în apă. Pur și sim-
plu țâșneau dintre brusturi. Mulți au nimerit în barcă,
de unde nu reușeau să mai iasă. Țopăiau pe picioarele
ei goale. Atingerea lor vâscoasă o oripila. Unii se răs-
turnaseră cu burta în sus, umedă, galbenă, scârboasă și
se zbăteau pe podea. Ea țipă și se refugie pe botul
ambarcațiunii. El izbucni într-un râs nelalocul lui. 

– M-ai adus aicea ca să mă umilești, șuieră Ea. Mi
s-a tăiat! 

O îneca plânsul. 
Profesorul se impacientă, barca balansa periculos.
– Vă rog, vă rog! Să nu ne răsturnăm!
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Ploaia de toamnă se porni din nou când autobuzul
opri la staţia de lângă biserică şi Virgil coborî drept
într-o băltoacă ivită în faţa postului local de miliţie,
din casa unui cetăţean. Nu era ziua cea mai bună pen-
tru venit la ţară, dar n-avea de ales. O porni pe şosea
înainte, trecând prin faţa şcolii, a cărei curte era
pustie şi prin dreptul casei lui popa Nică, prietenul
său, unde însă nu se opri, apoi prin dreptul primăriei,
în marchiza căreia încasatorul de impozite, cu o o
şapcă pleoştită trasă peste ochi şi cu o geantă diformă
în mână, stătea de vorbă cu cineva, aşteptând poate să
înceteze ploaia ca s-o apuce pe uliţele satului, în cău-
tarea de răi platnici pe care să-i execute. Când ajunse
aproape de sifoneria lui Tode, în dreptul unei case în
care un localnic înjghebase o rotărie, dinspre şoseaua
care ducea la Obedeni apăru o şatră compusă dintr-un
lung şir de căruţe cu coviltire din rogojini. Căruţele
erau trase de nişte cai costelivi şi se mişcau alene pe
şosea în direcţia Bucureştilor, în căutarea vreunui loc
mai bun pentru iernat. Câţiva vetreni se iviră pe la
garduri şi pe la porţi, ca să-i privească. Se petrecu şi
un incident ciudat, la care Virgil fu martor. Din ultima
căruţă a convoiului de pribegi se dădu jos un ţigan
bătrân, poate bulibaşa în persoană, cu plete lungi,
albite, dar cu obrajii raşi de curând şi se apucă să
potrivească mai bine hamurile peticite şi cu multe
noduri ale mârţoagei care-i trăgea căruţa. În timp ce
era ocupat cu această îndeletnicire, de el se apropie
un vetrean între două vârste, care, după ce-l măsură
lung cu privirea, cu o expresie în aparenţă plină de
compătimire, începu să râdă.

– He-he-he!... Unde ţi-e barba, bulibaşo? vru să
ştie el, îmboldit de o plăcere maliţioasă, arătând cu
mâna spre bărbie. Ţi-au mâncat-o păduchii?

Bulibaşa păru să nu-l audă şi înnodă mai bine
hamurile rupte, după care se urcă înapoi în căruţă,
ţinându-se de marginea coviltirului, ca să nu alunece,
dar când se aşeză pe scândura care-i servea drept ban-
chetă, îşi întoarse faţa înnegrită şi brăzdată de multe

riduri spre vetreanul cel vesel şi, imitând felul în care
acesta râsese de el, îi răspunse printr-o altă întrebare:

– ...Da’ ţie, frumosule, unde ţi-e pământul? Ţi
l-au mâncatără lupii?... 

La auzul acestor vorbe, vetreanul rămase cu gura
căscată, într-o grimasă de stupoare, neştiind ce să
spună, în timp ce bătrânul ţigan trase încet de hăţuri
şi o porni mai departe pe şoseaua udată de ploaie,
lăsând în urmă balega calului bătrân şi costeliv, care
încă mai avea putere să tragă după el povara căruţei
centenare. 

La sifoneria lui Tode, Virgil lăsă în urmă şoseaua
asfaltată şi o apucă pe uliţa din stânga, care urca ceva
mai abrupt până la un puţ cu cumpănă, după care mai
urca încă puţin, dar mai domol. Drumul era plin de
noroi şi de băltoace şi se văzu silit să facă un adevărat
slalom printre porţiunile de drum rele, că să nu se
murdărească prea tare pe ghete şi pe pantalonii de
vară, de culoare deschisă, cu care, în mod nu prea
inspirat, plecase de acasă. 

Casa părintească a Mavrodinilor părea că dormi-
tează sub ploaia autumnală într-o linişte netulburată
cine ştie de când. În grădiniţa din faţa casei, florile de
toate neamurile, printre care o Cana Indica falnică şi
crizanemele multicolore de toamnă, semănate cu
grijă de Marioara, după îndrumările dintr-o carte de
floricultură frumos ilustrată, dădeau curţii un aer des-
tul de sărbătoresc, de care, însă, nu prea avea cine să
se mai bucure. Gutui mari, galbene se vedeau căzute
prin iarbă cu duiumul, iar via cu struguri teraz de
toamnă târzie, plantată demult, de răposata sa mamă,
şi acuma întinsă de la vişinul din dreptul geamlâcului
construit de Stelian şi până în gutuiul din faţa intrării
în camerele dinspre drum, era plină de ciorchini
negri, care îşi aşteptau în van culegătorii. Când des-
chise poarta de la drum, Grivei, câinele ciobănesc,
lăsat slobod prin curte, ca să o păzească de eventualii
musafiri nepoftiţi, îi sări în chip de bun venit, cu labe-
le lui groase, murdare şi ude, pe pantalonii de doc, iar
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motanul Miţu, cel îndrăgit de copii, gras, galben şi cu
un benghi alb în frunte, care-i dădea un aer princiar,
urcat prudent pe unul din bulumacii gardului, îşi
manifestă bucuria revederii, printr-un mieunat
melancolic şi prelung, ca şi cum ar fi vrut să spună că
el i-ar fi sărit bucuros pe genunchi sau pe umeri şi s-
ar fi apucat să-i toarcă, dacă nu l-ar fi ţinut la distanţă,
cu colţii lui ascuţiţi, ticălosul de Grivei. 

– Marş, marş! se răsti Virgil, îndepărtând cu pre-
cauţie câinele de panatlonii lui şi scrutând cu privirea
în direcţia geamlâcului, ca să-l zărească pe Stelian.
Dar Stelian nu se zărea nici în geamlâc, nici prin cur-
tea din faţa casei, aşteptându-l pe el să vină, aşa cum
ar fi fost de presupus, după toată corespondenţa pur-
tată în ultima vreme pe tema acestei vizite. Fruntea
lui Virgil se încreţi puţin şi pe faţă îi trecu o umbră de
îngrijorare. Era, oare, bătrânul plecat cu treburi toc-
mai acuma la Bucureşti, deşi ştia că trebuie să vină,
ori ceva se întâmplase cu el... şi nimeni încă nu afla-
se, fiindcă rămăsese să trăiască acolo singur...?
Apăsat de bănuieli neplăcute, Virgil o porni înainte
pe cărare, se opri puţin în dreptul chioşcului de vară
scrutând, printre stinghiile lui vopsite în verde, înspre
laviţele şi masa de acolo, apoi îşi continuă drumul
spre poarta de la gardul despărţitor dintre partea din
faţă a curţii şi curtea dintre casă şi pătul, împrejmuită
cu grijă cu mulţi ani în urmă de bătrân. În treacăt,
observă cu îngrijorare că ziarul la care era abonat
Stelian zăcea neluat de nimeni pe poliţa unde i-l stre-
cura, potrivit unei înţelegeri, poştaşul. Gândindu-se
la ce putea fi mai rău – că bătrânul era bolnav, că
fusese călcat de hoţi, că îl luaseră de acasă cu salva-
rea... –, Virgil deschise a doua portiţă, precedat de
Grivei, care sălta şi hămăia în culmea fericirii. 

În dimineata aceea rece şi ploioasă, cu vechea lui
pălărie de fetru pe cap şi îmbrăcat cu un veston mili-
tar rămas de pe vremuri, de pe care îndepărtase epo-
leţii şi toate însemnele regale, Stelian tăia sârguini-
cios cu ferăstrăul lemne de salcâm sub şopronul pătu-
lului. Era absorbit de munca asta a lui, dar, înzestrat
cu mult spirit de observaţie şi cu un auz foarte bun,
auzind lătratul câinelui, îşi ridică fruntea ca să vadă
cine venea şi, zărindu-l pe Virgil chiar în clipa când
deschidea poarta, agăţă ferăstrăul de capra de tăiat
lemne şi o porni cu paşi tinereşti spre el. Era doar
vizita pe care o aştepta de ceva vreme şi nu putea să-
şi lase fiul să aştepte până când avea să sfârşească cu
tăiatul lemnelor, treabă care mai putea suferi o mică
amânare. 

– Sărut mâna, tată, glăsui Virgil cu voce cam
guturală, oarecum emoţionat şi timorat în faţa tatălui
său, cu a cărui autoritate paternă fusese deprins din
fragedă copilărie şi pe care nu se gândise să o pună
niciodată la îndoială. S-a nimerit o vreme cam proas-
tă, dar uite c-am venit...  

– Foarte bine, aprobă Stelian, măsurându-l pe fiul
său cu o privire atentă. Hai să mergem în casă, că e
frig şi ne plouă, completă el şi o luă cu paşi repezi
înainte, urmat de Virgil şi de Grivei, care încetase să
latre şi mişca din ciotul lui de coadă, în aşteptarea
unui os de ros. Motanul Miţu, li se ţinea şi el de urme
miorlăind, dar păstrând prudent distanţa, ca nu cumva
câinele să-l înşface într-un moment de neatenţie. În
clipa când Stelian deschise uşa geamlâcului, făcându-
i loc lui Virgil să intre, pisicul făcu câteva salturi
dibace şi se strecură în casă cu mare iuţeală, lăsându-
l pe câine să aştepte afară în ploaie, în faţa geamlâcu-
lui înjghebat din stinghii şi din scânduri subţiri de
brad, acum umezite de picăturile de ploaie. 

*
După ce îl puse să se descalţe în geamlâcul care

servea drept antreu, Stelian îi dădu fiului său să
mănânce nişte pesmeţi cu brânză, măsline şi salam
italian, iar ca desert îi servi o bucată de plăcintă cu
dovleac şi apoi se cinstiră amândoi cu câte un păhărel
din vişinată. Pesemeţii, brânza, măslinele şi salamul
le cumpărase de la oraş cu câteva zile mai înainte,
plăcinta o primise, de sufletul celor răposaţi, de la
Mitra lui Caloianu de peste drum, femeie milostivă,
sora lui popa Oane, iar vişinata, pe care o păstra într-
o damigeană, în camera de alături, i-o făcuse
Marioara la sfârşitul verii, înainte de plecarea la Vida
cu întreaga familie. La sfârşitul festinului, Stelian
strânse resturile dejunului, se ridică de la masă şi i le
dădu, într-o farfurie ciobită, aşezată sub plita de gătit,
să le mănânce motanului, care, cât durase acest
dejun, miorlăise patetic cu ochii ţintă la salam, încer-
când fără succes să i se caţere pe genunchi, pentru că
bătrânul îl dădea jos cu dosul mâinii de câte ori încer-
ca să urce. Motanul se repezi la cojile de salam, iar
Stelian astupă bine damigeana, cu un dop special, din
faianţă, de la o veche sticlă de monopol, şi o duse în
camera de alături, după care, revenind, începu să-l
chestioneze pe Virgil în legătură cu strămutarea la
Vida, vrând să ştie dacă viaţa pe acolo era scumpă,
cum se descurca cu serviciul şi cum mergeau băieţii
cu şcoala, şi dacă nu cumva se gândea să-i găsească
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un serviciu şi Marioarei, ca să se ajungă mai bine cu
banii şi să nu se mai plângă tot timpul de lipsuri.
Virgil, care se aşteptase la aceste întrebări, legitime
de altfel, vrând să-şi acorde un răgaz, dădu să-şi
aprindă o ţigară, dar renunţă, ştiind că bătrânului nu-
i plăcea să-l afume, apoi scoase din buzunarul de la
piept buletinul de identitate cu viza de flotant de Vida
şi noua legitimaţie de serviciu, în care figura cu
aceeaşi fotografie ca aceea din buletin şi îi spuse
bătrânului că fusese de curând avansat pe postul de
contabil principal şi că i se mărise leafa cu cincizeci
de lei pe lună, ba mai mult, că acuma avea şanse să
fie numit adjunctul şefului său de birou, care de altfel
se pensiona în curând... Stelian îl ascultă răbdător,
articulând din când în când, pe un ton neutru, „aşa”,
în semn că era pe recepţie, dar neştiind dacă ce auzea
era adevărat sau simplă fabulaţie, luă buletinul şi
legitimaţia şi le privi câteva clipe, după care i le dădu
înapoi şi rămase în aşteptare. Văzând că nu se mai
putea să vorbească doar despre serviciul lui şi să trea-
că sub tăcere restul, Virgil schiţă prin aer un gest cu
mâna stângă, ceva de genul „lasă, că nu e dracul chiar
aşa de negru, că ne descurcăm noi” şi, cu o voce
schimbată, care parcă nu era a lui, articulă:

– Marioara nu poate să se angajeze în orice fel de
serviciu. Ea ar vrea să fie educatoare sau învăţătoa-
re..., dar cine o primeşte, cu numai cele cinci clase
primare ale ei?... Aşa că, până s-o putea să îi găsesc
eu un serviciu..., cel mai bine e să stea acasă şi să aibă
grijă de gospodărie şi de copii. Dar matale, schimbă
el vorba, cum te mai descurci şi ce mai e nou pe
aicea? 

Înţelegând că situaţia era prea delicată ca să mai
stăruie pe această temă, Stelian îl puse la curent pe
Virgil cu noutăţile. El se descurca binişor, cu toate că
acum era singur. Nu avea nici un ajutor din partea
rudelor Marioarei, dar în schimb îl mai ajutau
Caloienii. În rest, se ducea săptămânal la oraş, la
cumpărături, şi pe la fratele lui mezin, frizerul şi, din
când în când mai venea Norica în vizită, ca să-i ia
rufăria la spălat şi să-i aducă câte ceva de-ale gurii...
Prin sat mulţi îşi dărâmau casele bătrâneşti şi îşi con-
struiau case noi, din zidărie, cu pereţi pictaţi, semn că
o duceau bine cu serviciile lor de la oraş sau cu
negustoria lor nouă de ţărani pieţari; ba chiar unii îşi
cumpăraseră motociclete cu ataş, ca să-şi care marfa
la piaţă, fără să se mai căciulească la şoferii autobu-
zelor de pasageri şi care în principiu n-aveau voie să
care marfă. 

– Aleargă după bani, observă Virgil, pe un ton
destul de sarcastic. Da’ Jarpalea..., el ce mai face?
Stelian schiţă un zâmbet:

– E aici, în sat. N-are nici un serviciu şi nu s-a
mai însurat. Îl mai ajută fratele lui, avocatul de la
Bucureşti... 

– Şi popa Nică?
– Preotul Popescu, răspunse Stelian, evitând să-l

numească pe preotul satului cu apelativul familiar pe
care-l folosea Virgil, a rămas să slujească singur la
biserică, după ce l-au arestat pe popa Tudose, fiindcă
au zis că făcea propagandă liberală..., ori în ziua de
azi, cum bine ştim..., doar propaganda de la Moscova
se mai admite. 

– Nişte nemernici! exclamă Virgil indignat, deşi
nu-l simpatizase niciodată prea mult pe preotul ares-
tat, care făcuse cândva politică liberală. 

În timp ce convorbeau aşa, timpul se scurgea pe
neobservate. La un moment dat, Stelian, privindu-şi
ceasul de buzunar şi văzând că trecuse de mult ora
prânzului şi că afară deja începeau să se aştearnă
umbrele serii de toamnă târzie, se ridică de pe scaun
şi îi propuse lui Virgil să meargă în bucătăria de vară,
ca să-i dea din gutuile pe care le adunase în ultimele
zile. Cum, însă, ploaia încetase, Virgil fu de părere că
era mai bine să culeagă gutuile afară în curte, direct
din copaci, iar dacă nu mai erau destule sau erau stri-
cate, să mai ia şi din gutuile căzute, pe care Stelian le
pusese la conservare în câteva lăzi. Luând o scară,
începură culesul cu gutuiul din faţa casei, după care
Virgil, profitând de ocazie, adună într-o altă sacoşă şi
din strugurii teraz din via alăturată, deşi nu ştia cum
i-ar fi putut căra înapoi la Vida fără să-i storcească.
Când sfârşiră de cules, ploaia se porni din nou şi
intrară înapoi în casă, fiindcă pe afară nu mai aveau
nimic de făcut. Restul serii îl petrecură vorbind des-
pre prieteni, rude şi cunoştinţe, ca şi despre ultimele
întâmplări din viaţa politică internă şi internaţională,
unde atenţia era concentrată pe generalul De Gaulle
şi pe războiul din Algeria. Ca oaspete, Virgil rămase
să doarmă în camera bine încălzită a lui Stelian, iar
Stelian se duse să doarmă în patul de campanie din
camera alăturată, care era mai mult rece decât încăl-
zită, din cauză că aici căldura venea de la un godin
vechi şi hodorogit şi numai bun de aruncat la gunoi.

(fragment dintr-un roman în lucru)
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Ce minunăție de grădină!
Tânărul Ioan nu mai văzuse niciodată ceva ase-

mănător: o bogăție de trandafiri, unii abia
îmbobociți, alții cu florile întredeschizându-se, iar
alții în deplinătatea deschiderii și frumuseții lor,
fără ca niciunul să fie fanat sau atins de vreo
imperfecțiune.

Un râuleț clar precum cristalul cel mai valoros
șerpuia în volute ample prin toată grădina, adunân-
du-și din loc în loc apele în bulboane limpezi, unde
pești în toate coloriturile săreau cercuit în aerul
proaspăt, matinal, bulboane din al căror preaplin se
nutreau pe îndestulate feluritele plante frumos colo-
rate ce împânzeau grădina, umplând-o de parfu-
muri. Și iarba proaspăt-verde, mătăsoasă ca un
covor de bun preț adus cu trudă din îndepărtatele
Indii, își trăgea seva din limpezimea adamantină a
aceleiași ape.

Iepurași – animăluțele zeiței Venus – și veverițe
nestricăcioase zburdau fără de griji prin iarba grădi-
nii sau prin rămurișul copacilor, căprioare oglin-
deau în ochii lor umezi frumusețile și bunătățile
acelui colț de paradis nemaiîntâlnit, privighetori și
ciocârlii și mierle adăugau o comoară de sunete
deplinei armonii de culori și de miresme.

Întreaga alcătuire, parcă dinadins făurită spre
bucuria și pacea sufletului, era împrejmuită cu un
gărduț jos din grilaje de lemn măiestrit finisate și
care, dacă ți-ai fi dorit să pășești peste el, nu te-ar fi
împiedicat cu nimic.

Domnițe și cavaleri de felurite vârste, cu nume
nu tocmai obișnuite, precum Leesce, Bel Acueil,
Cortoisie, Douz Regart, Largesce, Amis, Joinece,
Deduit1, se plimbau în perechi pe pajiștea bine
întreținută, schițând pași de dans, glumind lipsiți de
grijă și imitând trilurile păsărilor, fără să dea vreun
semn că l-ar fi zărit cumva și pe junele intrus.

Ioan era întru totul încredințat că nu mai călcase

niciodată prin acel loc. Cu toate acestea, ceva i se
părea cunoscut, toate acele minunății nemaivăzute
până acum păreau să se rânduiască armonios în
ceva asemănător versurilor, niște versuri – acompa-
niate acum de o muzică alinătoare, nepământean de
sublimă – pe care se prea poate să le mai fi auzit sau
să le fi citit cândva demult, în vremurile copilăriei
sale apusene:

Onc mes ne fu uns leu si riches
d’arbres ne d’oiselons chantanz,
qu’il avoit oisiaux .iii. tanz
qu’en tout le reaume de France2.

Căutând să nu-i stânjenească în niciun fel pe
ceilalți, Ioan se îndreptă, parcă împins de o poruncă
nerostită, spre un colțișor tainic al grădinii, unde un
mic răzor de trandafiri roșii întrecea prin
frumusețea sa toate cele ce se aflau în acel loc bine-
cuvântat.

Nici nu apucă să se apropie îndeajuns, că tranda-
firii începură să se mlădie în ritmul liniștit al muzi-
cii binefăcătoare ca într-o carolă grațioasă, parcă
îmbiindu-l să li se alăture: roze de un roșu aprins ca
sângele urcat în obrajii fecioarei la o glumă mai lip-
sită de perdea; roșu-închis, precum catifeaua grea
de Flandra, aflată la atât de mare căutare; roșu-
auriu, precum vinul proaspăt de Bordeaux. Toate
unduind lin, chemător, parcă făgăduind neprețuite
recompense.

Cuprins de vraja dansului ispititor, Ioan nici nu
observase cum, din mijlocul tufei împovărate de
mulțimea florilor, începuse să se ivească o siluetă
grațioasă, care, pe măsură ce se înălța, îi devenea tot
mai cunoscută: o siluetă zveltă, ușoară, cu plete
aurii, cu ovalul chipului feciorelnic înnobilat de doi
ochi mari și albaștri ca o zi de primăvară, cu un gât
grațios ca al căprioarei în plin salt, cu umeri ca ai

8080 CONVORBIRI LITERARE

George DAVID



Dianei, cu sânii ca doi căpriori zburdalnici, cu mij-
locul subțire bine prins într-o cingătoare fină ce
înnobila culoarea de vișină bine coaptă a rochiei...

Da, da, era Alix, cea pe care o întâlnise cândva
la turnirul de la Saint-Denis și care de atunci pusese
stăpânire deplină pe gândurile sale. Era Alix, zâm-
bindu-i ademenitor și parcă chemându-l în șoaptă:
„Vino, cavalere Jehan, vino...”. Iar trupul lui prinse
să fiarbă ca și cum ar fi fost cuprins de flăcări la fel
de puternice precum cele din infern, dar nemăsurat
de plăcute și de binefăcătoare.

Ca fermecat, fără să țină seama de țepii tranda-
firilor, Ioan dădu să răspundă pe dată chemării nes-
perate, dar atât de mult dorite. Numai că, fără de
veste, armonia viersuitoare și melodioasă a grădinii
minunate prinse să se transforme în altceva: sunete
și ritmuri tot mai grele, bolovănoase, unele surde ca
din adâncul pământului, altele scrâșnite precum
spadele încrucișate în duel. În locul lui Alix, care
începuse să devină din ce în ce mai străvezie, ca o
nălucă, două fire de trandafir din peluza până mai
adineauri minunată prinseră să se zvârcolească la
început nevinovat, apoi din ce în ce mai lasciv, cău-
tându-se parcă unul pe celălalt: un boboc ascuțit,
mânat de neastâmpăr, obraznic chiar, căuta cu
încăpățânare nesătulă să cerceteze lăuntrul unei
flori pe deplin deschise, îmbietoare, care-l aștepta
și-l primea într-o împreunare ca de vietăți aflate la
vremea rutului.

Ioan, care dintru început dăduse să se apropie de
fantasma atât de dragă inimii lui, realiză cu spaimă
că nu-și putea mișca picioarele, oricât s-ar fi stră-
duit. De asemenea, dănțuirea voluptuoasă, ademe-
nitor-respingătoare a celor două roze, care-l fascina
și-l scârbea în același timp, îi sporea și ea spaima.

Aceasta crescu și mai mult când, într-o grindină
de sunete din ce în ce mai grele, se făcu auzită o
voce care se tânguia aspru, răgușit, împroșcând cu
vorbe într-un grai nu tocmai cunoscut lui Ioan, ceva
ce semăna cu lătratul celor de peste mare de Calais.
Nu-l vedea pe cel care se jelea astfel, dar părea să
fie un moșneag lungan și uscat, cu pletele în
neorânduială, înveșmântat în negru, care întreba
morocănos ceva despre niște espasces wides3 care
trebuiau umplute4...

Și brusc, sub cerul care devenise plumburiu în
timpul jelaniei, gărduțul neprimejdios al grădinii
începuse să freamăte și să se preschimbe cu iuțeală

într-un zid în toată puterea cuvântului, mai înalt
decât statul de om, zid temeinic și cenușiu, construit
din piatră trainică, zid care parcă alerga înghițind cu
lăcomie grilajul nevinovat de adineauri, împrej-
muind și înstăpânind cu întunecată repeziciune gră-
dina cea minunată. Ba mai mult, iată, acum zidul
hămesit se îndrepta rapid chiar spre el, căscându-se
ca o gură hâdă, oribilă, fetidă...

Cu o sforțare dincolo de puterile sale, deși știa
că nu putea să se miște, Ioan dădu să sară în lături,
urlând de efort, și...

...și se trezi. Învârtoșat, înfricoșat și îngrețoșat,
scăldat în sudoare sub velința grea de lână țesută,
întrevăzu prin ferestruica înghețată primele semne
ale zorilor celei de-a doua zile după Boboteaza din
anul 6857 de la facerea lumii – 1349 de la nașterea
Celui care fusese botezat în Iordan – zori care toc-
mai se străduiau să scoată din întuneric împrejuri-
mile muntoase ale Câmpulungului.

Sau Longchamps, cum obișnuia să spună
Bărbat, tatăl lui, atunci când vorbea cu străinii.

Note:
*. Rătăcit din iubire (după Fiziologul latin / Richard de

Fournival, Bestiarul iubirii, Editura Polirom, Iași, 2006).
1. Bucurie, Bun Venit, Curtoazie, Chip Frumos,

Dărnicie, Prieten, Tinerețe, Plăcere. Personaje care se află
în grădina din vis din Romanul Trandafirului, Editura
Polirom, Iași, 2020.

2. Romanul Trandafirului, vol. I, Editura Polirom, Iași,
2020, p. 124. Nicicând n-a fost loc pe pământ / cu-atâți
copaci, păsări cântând, / ce-avea ca păsări de trei ori / rega-
tul Franței zburători (versificare proprie).

3. http://zeus.atilf.fr/scripts/dmfX.exe?IDF=dmfXbhg
bbj;XLEMME=espace;MENU=menu_dmf;ISIS=isis_dmf
2020.txt;MENU=menu_dmf;OUVRIR_MENU=1;ONGL
ET=dmf2020;OO1=2;OO2=1;s=s0a5211c8;LANGUE=FR
;FERMER;;XMODE=STELLa;FERMER;XXX=4;;AFFI-
CHAGE=6 

4. Pink Floyd, Empty Spaces (The Wall).

(prologul romanului în pregătire 
Ciuma neagră: vestus de vostre amours)
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„să domnesc peste gura din care zboară/
nisip floare de sulf...”

Întârziată în debut, cu o poezie marcată de
fronda optzecistă, dar şi de câteva stagii în
lumea teatrului, este Monica Manole (n. 6 iulie
1968, Tecuci, jud. Galaţi), juristă de profesie în
oraşul natal, cu un prim volum, Tribuna oficială
a tăcerii, apărut în 2018, urmat de Lecţia 29 şi
altele (2019), apoi Mătănii (2020), Rugi păgâne
(2020) şi Prier cu Dali (2022). A publicat
poeme şi proză scurtă în revistele „Dunărea de
jos”, „Tecuciul literar-artistic”, „Auris” şi în
antologiile „Colţ de Rai Literar” şi „Averile
după Conachi” (!). Şi-a aflat o modalitate pro-
prie de a poetiza: compune secvenţial, declama-
tiv; are a transpune scene sau fâşii de viaţă,
dându-le cadenţă şi un fior straniu; e atentă la

fondul gestual, pe care îl dezvoltă coregrafic. Totodată,
vădeşte plăcerea de a înşira „neîmblânzit şi amăgitor”
cuvinte semeţe, vibrante, închipuind jocul de-a senza-
ţionalul în plan erotic: „Sprijinit într-un călcâi,/ dege-
tele se mişcă metronom,/ balans criminal, dospit./
Şapca acoperă şmechereşte ochiul drept,/ albastru cân-
dva./ Mâna, o singură mână scânceşte/ şi cheamă/ în
picătură/ elixirul./ Mut, silenţios, face un pas,/ încă
unul.../ Îngenunchează./ Deasupra, o coasă şlefuită cu
sânge tânăr./ Sticleşte./ Din buzunarul rufos scoate un
zar, două./ Se ciocnesc în pumnul strâns./ - Ia! îi spune
Morţii. Joac-o la zaruri!/ Şi da,/ gura muşcă asfaltul.../
Se umple de ţărână, de sânge./ Zarurile rostogolite se-
ntorc peste umăr pieziş./ Coşciugul rezemat de perete
se deschide./ Mânerele prinse-n şolduri generoase
aşteaptă./ - Este pentru doi. Acum.../ şopteşte bufonul
în urechea preţioasei sale regine.../ - Ai învăţat să mă
iubeşti?” Cert este că autoarea vede în poem un spec-
tacol în doi, pus la cale ingenios, lapidar, din replici
scăpărate cu graţie şi vorbe imperative: „Cortina trasă,
scena goală/ curge uitarea, scenariu apatic/ rol diurn,
secundar/ umbră în umbra ta/ teatru în teatru./ Ascultă-

mi noaptea/ colorează şoapta/ gândeşte-ţi atingerea/
uită certitudinea/ păstrează clipa...” 

Monologul înaintează orgolios, cu aerul că însce-
nează, că pune energie tăioasă în verb, dând impresia
de dicteu pasional, de spusă venită de nicăieri:
„Îmbracă-mă cu visul iernut,/ făclie zăpada cu tranda-
firi,/ crivăţ în ochii sălbăticiunii./ Adu-mi bună iubirea/
la adresă, dimineaţa!/ Trişează uzată cuviinţa!/ Arde-
mă în cenuşa argintului!/ Poţi muri frumos,/ atât de...
iubindu-mă./ Sfârşit de capitol pentru tine/ orb în căli-
mara vărsată.../ Albastru îngheţat/ în două vorbe uita-
te./ ...E noapte şi-o să-ţi fie rece/ acolo, iubire...”
Pasajele misterioase nu lipsesc, cum ar fi cel despre
„cenuşa argintului”, culoare rară, obţinută prin magie
alchimică; sau „ochii sălbăticiunii”, imagine a terorii
genuine. S-ar deduce o anume înclinaţie pentru astfel
de ocultări. Din volumul Lecţia 29 merită decupată o
altă scenă, simulând exprimarea brută, în plină vâltoa-
re manieristă: „Dansul simţurilor ţi-a rupt eşarfa, iubi-
to,/ sau poate eu.../ nu ştiu ce fac mâinile mele/ în
preajma ta,/ ştiu doar că sunt un păpuşar/ cu aţele
încurcate în părul tău,/ în visul tău,/ în beţia uitării
tale,/ descurcă-mă, iubito,/ şi du-mă în liniştire,/ dez-
leagă-mi rugul, iubito,/ du-mă peştilor, să le sec
marea,/ du-mă în lacrimile tale mute/ şi sarea lor să dea
sens/ inimii mele învechite...” Laolaltă cu spectacolul
simţurilor, Monica Manole realizează un spectacol al
cuvintelor, îmboldite, instigate spre un risc al semnifi-
cării, în ideea că poezia are darul să „reînvie” cuvintele
(„vorbele luntre”, cum le spune undeva), să le dea alt
rost decât cel uzual, în jocul cât mai liber al gândirii.
Câteva episoade: „mă prinzi între acele/ orologiului
astral”, „strângeri tribale/ agonizând ceasornicul” (!),
„erotismul spectral, invizibil călău”, „tu şi eu/ ajunge-
ne”, „însetat de un clar obscen” (!), „iubeşte-mă pas-
tel”, „râul însecat mi te pierde/ roată în emisfer
embrionat” (?), „gârbaci vorbit în vorbe”, „greul suflu-
lui tău îşi bea/ Regina”, „în concediu valpurgic”, „par-
tizan enochian arhivat”, „curcubeu în ger celtic”,
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„veneră ucisă nisipos” etc, 

„Înainte de mine/ încireşeam de-o parte a lumii/
răspicam fântâna...”

Farmecul de a da curs emisiei spontane, pe fond
estetic, nu dezvoltă neapărat un proiect sau program
suprarealist, ci denotă mai degrabă înclinaţia spre a
ieşi din liniarul desuet al convenţiei, punând la încer-
care imagismul limbii. Tendinţa de a ascunde sensul,
de a da curs unei oralităţi puse pe echivocuri hâtre, se
conturează mai convingător în volumele următoare,
unde pasiunea încifrării e în largul ei, cu zelul perfor-
manţei. Un self portrait din Mătănii arată astfel:
„Nebună în plural/ adulmec şi picăturesc/ opiul cel
negru/ pitit golănescului/ dintre coapsele tale.../ De
cealaltă parte,/ filtrul iraţionalului/ se dezbracă de fum/
şi mă umblă, relaxat/ cu-n şfichi de limbă/ prin cele
mai fierbinţi cotloane...” (Nebună în plural). Poemul
poate fi citit şi în cheie impudică... despre „golănes-
cul” ivit ca un drog... Un antinarcisism uşor ironic,
însoţit de bucuria asociativă de vocabule, proprie cău-
tătorului de perle retorice, încing o adevărată conjura-
ţie lexicală. Scos din moderaţia suavă, tonul adorativ
se aspreşte, dă ordine, devine ofensiv şi autoritar: „ţi-
am adus urletul de lup”, „să-ţi muşc a mângâiere
umbra”, „mă plouă-n torent sărutul tău”, „seminţie
valpurgică.../ zmeur în călcâi”, „să iubeşti cu fluviul în
jurul gâtului”, „iubindu-mă-n nisipire”, „m-ai iubit/
până mi-ai rupt verbul”, „agresează-mi eternul/ şi lasă-
mă ciob”, „există-mă într-o sămânţă”, „ţi-e scris greşi-
tul şi plata din luni.../ pescarul te zboară în turnul cu
joi”, „pe mine cu eu cândva...” Lecţia Necuvintelor lui
Nichita Stănescu este bine asimilată.

Autoarea adoptă două condiţii în poemele sale tea-
tral-erotice: ca ele să aibă acţiune, adică în cuprinsul
lor să se întâmple ceva conflictual; şi să aibă replici,
sclipiri textuale, efecte de distanţare, vădit ingenioase,
care să divulge o regie. Monica Manole face tot posi-
bilul să întindă coarda teribilistă, spre a întreţine la
locul ei ficţiunea. Jocul combinativ este capabil de
alcătuiri nebănuite şi consumă uneori o altă topică, o
altă sintaxă. Aşa de pildă, mitul adamic cunoaşte o ver-
siune himerică: „În coada anacondei/ fărâma udă mă-
nnoadă de tine./ Ruptă e facerea./ În măreţia anacon-
dei,/ mă respir mută,/ mă adânc înnec/ tai infinitul în
funie./ Sfredel perpetuu,/ mă desfac în aşchii,/ mă-
nfloresc trufaşă./ Pe limba anacondei/ m-aştept să
DA.” Poezia îşi dezvoltă un idiom al ei, subtil, aluziv,
vitalist: „Sunt mâine arcuită,/ boltă azaleică,/ ispititoa-
re stânjenită/ gândului smuls./ Încă-mi aleg nicăirea,/

desfăşurată peticit,/ invadând digitala aromă,/ rafală
nobiliară de mosc./ Iese din minţi sărutul./ Strânge,
imploră, clatină,/ însufleţeşte vraja,/ curge oftatul în
colţ de lună./ E jilavă, neprefăcută,/ orbitoare... dezgo-
lirea.” Plăcerea discursului este de a se reinventa, prin
extensii expresive riscante şi alchimii iscusite: „Te-aş
iubi într-un năvod.../ Pescăruşi cu ciocuri de roş’/ aş
strânge ochiurile-n/ ţesătură deasă./ Aş pudra salin/
înăuntrul.../ Te-aş umbri lotcă/ şi te-aş vâsli coadă de
sirenă./ Te-aş undiţa trestie/ şi te-aş seca stuf./ Te-aş
ancora şi te-aş iubi,/ pescăreşte,/ fără scăpare.” 

În Rugi păgâne, procedeul e de domeniul manierist
al virtuozităţii asociative, aducând aminte de Grigore
Cugler, creatorul bizarului Apunake şi al unei limbi
considerate „magice”. Discursul erotist e ocultat frec-
vent, caută ascunzişuri de sens şi pedanterii. Tratarea
în răspăr a iubirii devine mai convingătoare decât ade-
verirea ei. Monica Manole s-a obişnuit să scrie tăinuit,
eliptic, din ce în ce mai ermetic, mai greu de înţeles.
De pildă, în pagina de uvertură promite să renunţe la
încifrări, dar textul o contrazice: „Mi-e gândul ceară
surdă/ când trag peste mine muntele/ cu Venus pe
chei./ Mă dezlipesc din dulceagul/ încifrat între coap-
sele aparente/ mă aliniez într-un ochi,/ gri al treilea./
Pe strada cu gări/ mă înlemneşti umedă (!)/ te pribe-
gesc,/ împiedicată sunet,/ în preajma fetei cu harfa./ Ea
are o poveste...” Impresia este de idiom pudic lejer al
intimităţii, prin care eul îşi bruiază mesajul, apelând la
un limbaj paralel, cu o forţă expresivă voalată. Rezultă
o aglomerare de sugestii şi imagini, care pun la încer-
care semnificarea în undă poetică: „De ce să-mi visco-
leşti din sărut tălpile?/ Mai bine mă culcă în corzi,/ să-
ţi înfrunzească palma când mă desfaci/ să-mi ţii în loc
tac-ul/ cu vorbe ciopârţite fără ruşine/ şi carnea fier-
binte/ s-o împlineşti atrial/ în ore galactice./ Din urmă,
scânteia leneşă/ ar aprinde sudoarea mărgelată/ pe
ochiul tic...”; sau: „Am nevoie să te copiez altfel/ gră-
bită să nu-mi pierd/ carnea zmeur, verdele forţat,/ să
nu-mi fugă rândul doi din falangă.../ să-mi îngheţi hao-
sul,/ să-mi istoveşti venele./ Am nevoie să mă lupţi/ în
adâncimi absolute,/ pentru că vreau să te frigă absenţa/
şi să te pot lipi/ într-un abur seminal...”; sau: „O rafală
ţi-a căzut/ din buzunarul cu virgule primordiale/ săru-
tul tău/ filat într-o sumă de limbi/ care mă-mbracă ani-
malic şi rar/ într-o piele de să n-o dezbraci/ decât râsu-
lui de pe raftul cu vrăji.../ Aşa că am să-mi mut/ sânul
drept patşiv,/ pe laba leneşă de leu/ să-ţi rostuiesc
vânătoarea...” Autoarea este inepuizabilă în a dovedi
fanatismul iubirii.
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„Vin, deschide umbra,/ să torc în lung de noap-
te...”

Temperat în excese, mai controlat în emisie, volu-
mul Prier cu Dali oferă măsura reală, matură, a poe-
melor semnate de Monica Manole. Spectacolul se
domoleşte, părăseşte zonele de absurd amuzant,
intrând în logica meditativă, fără să renunţe la aerul de
experiment, în stare să uimească cititorul sau să-i pună
în dificultate percepţia. „Gura mea o să se vindece”,
promite autoarea, care îşi menţine stilistica alambicată,
acum mai elaborată: „Ce-ai face dacă/ aş curge sextil
prin ploaia de marţi/ subţiind aripa îngânată-n/ carnea
îmbrăţişată câte doi/ ochi, între genunchi...”; mai
spune: „Mă călătoream nesfârşitului./ Inventam gâtul
prelung/ şi lebăda cosită lângă umărul încolăcit./
Bronzul însera sus, în auz.../ Desfac prezentul în trea-
zul/ ajuns miez curgător,/ zigzaguri în alcătuirea
mea...”. Este aici o dorinţă de a înşira bizarerii cu far-
mec, de a închipui o lume altfel rostită, faptă mai rar
de întâlnit în poezia noastră recentă. Aventura sa nu dă
semne de oboseală, contând pe o colecţie întreagă de
năzdrăvănii lexicale: „Pe podeaua îndelungă,/ scufun-
daţi într-un cer/ cât să uite lumea de noi,/ îţi fur un
deget/ de pus pe buze, mic,/ încuietoarea lui ieri,/ din
ochi îmi curgi nevorbit,/ sâmburit de alb în carne de
cerb,/ din restul totului tău îmi treci...” În spatele aces-
tui spectacol, „căuş de doi”, stă impulsul ludic, plăce-
rea pur hedonistă de a ilustra valenţele nesecate ale
limbii noastre; sau altfel spus, de a revela instabilitatea
de fond a limbajului, revoltat pe gloria sensurilor
încremenite în lexicoane. Intervine însă şi un simţ
muzical special: „Să mă-singur într-un singur,/ să mă-
ntrup într-un trup,/ să mă-nsâmbur într-un gângur,/ să
mă-n măr dintr-un zăr,/ tu să-mi rai şi să-mi grai,/ de-
nceputul, pe-nţesutul,/ pe iubitul pe-mpletitul,/ peste
pragul dintr-un dragul,/ înmierit în amăgit,/ răsărit de-
un asfinţit.” Despre sine ţine să noteze: „Eu, în al şap-
telea cer,/ ghem rătăcit într-o neaprinsă ursită,/ doar
mă-nchin etrului/ în roua genunchilor cruzi...”.

În devenirea liricii noastre feminine, Monica
Manole aduce o nuanţă inedită, de reflexie melancoli-
că pe seama cuvântului poetic, cu sevele sale nebănui-
te de regenerare, dornic a se converti în proiecţie sim-
bolică.

„Catarge mă-mpresoară, ce vântul le petrece/
În mijlocul furtunii...”

Mai multe volume de poezie ne parvin din Italia,
din localitatea La Valleggio sul Mincio, provincia di
Verona, unde trăieşte de peste douăzeci de ani Emma

Felicia Dimitriu (n. 27 iunie 1973, Lupeni, jud.
Hunedoara, cu tatăl Aurelian, originar din Moldoveni,
Neamţ, şi mama Mariana Constanţa, din Rm. Vâlcea),
autoarea fiind absolventă a Liceului pedagogic „Gh.
Asachi” din Piatra Neamţ. Cărţile sale sunt publicate
în România, dar autoarea ţine să ne asigure că pasiunea
pentru literatură provine de pe băncile şcolii, când îşi
exersa talentul liric în recitaluri ocazionale, pe scena
Teatrului Tineretului, şi că a rămas pasionată statornic
de sfera artelor. Autodidactă înzestrată, picteză frenetic
şi e atrsă de lumea modei, unde s-a afirmat în vesti-
mentaţia ceremonială. Mai nou, scrisul i-a devenit un
fel de alinare, o formă de a-şi întreţine fidelitatea faţă
de limba română. A publicat volumele: Între Paradis şi
Infern (2013), Din suflet pentru noi toţi muritorii
(2015), Slove din adâncuri (Panfilius, 2016), Portretul
unei străine. Antologie (Magic Print, 2020), Acel vis
neterminat (Vasiliana, 2021), Spini (Vasiliana, 2022),
amestec de notaţii reflexive pe teme diverse şi versifi-
cări tandre, de jurnal. Prin creaţiile sale s-a făcut
cunoscută în diaspora noastră din Italia, obţinând câte-
va premii. De la consemnarea unor stări de neastâmpăr
cotidian („În felul meu de existenţă ce l-am format
mereu luptând”, Renaştere) sau de meditaţie candid-
naturistă („O, vrajă plină de-ncântare, natură, tu, feme-
ie pură...”, Natură, tu, ca o femeie), presărate cu infle-
xiuni erotiste („Noi ne iubim pe pajişti, pe pământ,/ Pe
frunze verzi de vară călduroasă...”, Noi ne iubim; sau:
„Trimite-o rază dragului bărbat ce te aşteaptă-n zări
autumnale”, Solaris), poezia sa tinde să depăşească
zonele minor-frivole şi să se adapteze unui regim
meditativ mai evoluat, chiar dacă temperamentul emo-
tiv o situează sezonier între iluzie şi deziluzie: „Într-o
lume prea nebună creşte numai mătrăgună.../ E veni-
nul unui şarpe din strămoşi şi n-are moarte.../ Talpa
joasă-a iadului în ţara păcatului” (Talpa Iadului).
Sinceritatea nu întotdeauna poate suplini vocaţia sen-
sibilă a gestului confesiv.

Volumul Acel vis neterminat marchează o vizibilă
schimbare de ton pentru Emma Felicia Dimitriu, în
favoarea unui monolog matur, mai controlat, mai
direct, mai atent gândit. E posibil ca această mutaţie
lentă de registru să se datoreze unor evenimente perso-
nale, de natură să dea mai mult curaj discursului con-
fesiv, scăpat deodată din cleştele canonului romantic:
„Sub ploaie mergea primăvara/ În picioarele goale,
exilate pe/ Lungul asfalt al Veronei,/ Închisă între
pneumaticile/ Bolidului negru Audi, imens defor-
mat.../ Era atât de straniu de rece/ Acel loc, acea zi ce
aştepta/ O oră să se apropie de mine./ Venea năvalnic
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dezmăţata singurătate,/ Străina de mine, cu cineva/
Care să mă conducă pe drumul/ Bătătorit al speran-
ţei.../ În gândurile mele, în frica mea,/ În neputinţa
mea,/ Ultimul concert din filmul/ Lecţii de pian mărşă-
luia alături de mine./ Sub ploaie, mergea inima mea,/
Împreună cu primăvara,/ Cu picioarele ei exilate pe/
Lungul asfalt al Veronei.// Te-ai aşezat lângă mine,/
Dar nu te vedeam,/ Îmi surâdeai, dar nu-ţi distingeam
gura,/ Prin tristeţea imensă răspândită dureros./ Peste
tot doar un ocean de fum/ Şi miros de cauciuc ars.//
Apoi văd primăvara/ Cum mi te cuprinde şi mi te ia/
Din braţele mele inerte şi/ Te conduce către zări.../
Ploaia de primăvară/ Continua enervant să turuie/ Pe
asfaltul Veronei şi/ Picături de apă rece treceau/ Prin
mine, pe şira spinării,/ Înecând plânsul.../ Doar spaima
a rămas imortalizată/ Pe asfaltul ud al oraşului...”
(Accident). Se petrece aici o scenă densă, cu frânturi
dureroase, halucinante, care adâncesc singurătatea. E o
ipoteză ficţională care merita continuată în aceeaşi
tonalitate. Poezia e resimţită ca „o dezvăluire/ a ceea
ce nu poţi exprima” (Descoperire), sau ca un drog,
care incită, provoacă, dar şi calmează lăuntrul prea fră-
mântat de îndoieli: „Dar sigur nu ştiu/ Dacă poezia,/
Aşa cum intră ea în vene,/ Ca un drog, zi după zi,/ Mă
vindecă/ Sau mă distruge...” (Despre poezie). Iar poe-
tul se arată a fi un „sanctuar de cuvinte venite din cer”,
pe albia umilinţei (Definire), „muzica/ din care sufletul
îşi ia/ ascultă şi intonază/ propriul hit” (Muzică)

„Poţi avea soarta unui fluture/ zburând între
cer şi pământ...”

După alte încercări, defileul căutării de sine produ-
ce o voce gravă, patetică, dornică să-şi afle adevărul
profund: „Popasul scump al vieţii/ E deşertăciune./
Ne-o spune sufletul,/ Păstrându-şi puritatea/
Începuturilor celeste,/ La care tinde să se întoarcă./ Pe
când trupul, încet, încet,/ În fiecare toamnă şi iarnă,/
Intră în pământul/ Din care a fost făcut.” (Acord)
Dintr-o prezentare laterală aflăm că autoarea este inte-
resată de viaţa de după moarte, experienţă în stare să
ofere poeziei o dramă topită în fulguraţii de „vise
neterminate”, pornite înspre viaţa aievea. Asemenea
semne sau viziuni reziduale sunt aşternute cu prudenţă
în spaţiul textual, un aflux convenabil de mister de
care acesta avea trebuinţă: „...Aproape, departe,/ Pace,
lumină, război,/ Mereu amintindu-ţi/ Că amintirea
poate fi uneori/ La fel de vie ca iubirea...” (Amintirea),
sau: „Spre drumul sinuos, brăzdat/ Al vieţii şi al nevie-
ţii.../ M-ar arde retina privind/ Spre copacul încărcat
cu flori,/ Într-o livadă... vise, culori,/ Sufletul zbuciu-

mat,/ Ca de valuri, o mare,/ Ar rămâne singur/ Şi neîm-
păcat” (Tinereţe). Înţelegem că ar fi vorba de un
meleag paradisiac, atins de imboldul nostalgiei.

Procedeul e continuat în volumul Spini, poate cel
mai coerent, mai bine alcătuit al Emmei Felicia
Dimitriu, din ce în ce convinsă că omul „cu har”, „lup-
tând cu patos” în ţinutul rebel al cuvintelor, suferă
amarnic de fascinaţia trecutului, că are în el „boala” de
nevindecat a trecutului, pe seama căruia îşi asumă
infernuri şi paradisuri, în viaţa cea de toate zilele: „În
orice timp sunt scene ce pot a le descrie,/ Orice se
leagă în cuvânt mereu./ Nimic nu e mai simplu-n poe-
zie/ Decât mesajul sufletului meu...// Aş căuta prin
toată existenţa/ Gustul cel fin al păcii sufleteşti/ Acolo
unde nu mai simţi prezenţa/ Nici unui dor din zilele
lumeşti...” (Între Paradis şi Infern). Mediul poematic
are solemnitate, îşi caută suporţi în mărturia simţuală,
latenţa de penumbră a memoriei salvând şi calificând
amintirile, mereu ameninţate de dialogul real/ ireal:
„De voi simţi că tremur, departe va fi gândul/ Şi dus-a
mea iubire va rătăci-n abis.../ Ca după un cutremur voi
răscoli pământul,/ Să mă ascund de tine, pierdutule în
vis.// Rămas-ai ca şi mine iluzie creată,/ Căci în oglin-
dă chipu-ţi parcă e chipul meu,/ Asemănarea vieţii e-n
lume asociată/ Cu chipul unui demon sau unui falnic
zeu...// Mai ţine-mă cu tine, nu mă lăsa să plec,/ Pe
valul mării negre şi-atât de mişcător,/ Căci în furia cli-
pei vreau doar să mă înec,/ Iar tu, fără de mine, nu eşti
învingător!” (Apocalipsă) Poza romanţioasă nu poate
stăvili zonele convenţiei clamoroase. Cu o materie
afectivă limitată ca relief, dar energică în atitudine,
fără să-şi piardă obiectivul de a recurge la resursele
salvatoare ale digresiunii erotice, albia lirică scrutează
cu mai mult curaj regatul magic al viselor, fie şi în
regim acvatic: „Eşti marea cea adâncă, cu alge de cris-
tal,/ Lucind ca-ntr-o oglindă lumina, val cu val,/ Eşti
marea revărsare de doruri ce-au apus,/ Nestingherit de
nimeni dai apei tale curs.// Străbaţi până-n adâncuri cu
unda ta albastră/ Oceanul de iubire ascuns în viaţa
noastră./ Ai gustul unor lacrimi ce dor, fără să-aline,/
Învolburata-ţi mare ce-o ai doar pentru tine.” (Mării
mele mari) 

Atentă la splendorile şi mizeriile existenţei, liris-
mul devine pentru Emma Felicia Dimitriu un mod de
a înfrunta aleanul după cei de acasă, dar şi soluţia opti-
mă de a-şi găsi un echilibru în faţa şicanelor lumii de
azi. 
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Drumul aparte al acestei specii literare a
suscitat și va suscita mereu discuții în cîmpul
nesfîrșit al criticii literare. Dincolo de comple-
xitatea ei uneori mai greu de înțeles, povesti-
rea/ short story, privită, de regulă, din perspec-
tiva unui narator martor sau chiar participant la
faptele expuse de text, ridică (și) alte piste de
discuție, cele mai multe fiind determinate de
intenția autorilor de a-și insolita cît mai mult
creația epică în cauză. Undeva, în „umbra
povestirii”, poate fi mereu genul autarhic, fără
rival (cel puțin în lumea modern/ postmoder-
nă) care este romanul, ce tinde să acapareze, să
integreze, re-ordonator, oricare altă formulă
epică. Iar de aici, căutările mereu surprinzătoa-
re, ale autorului de proză scurtă (și foarte scur-

tă), concretizate la nivel de schițare a unui mediu, de
observare/ decelare a unor imagini/ informații care
pot scăpa percepției obișnuite, de insistență asupra
unui anume tip de final, în care metaforicul, absurdul,
ambiguitatea, deschiderea filosofică au cote maxime.

Am pornit cu aceste aproximări critice în urma
lecturii volumului semnat de scriitorul Ion Timaru:
Contre. Treizeci și trei de povestiri, Bacău, Rovimed
Publishers, 2021. Destinul autorilor de azi (ca și de
altă dată) nu e întotdeauna fast. Într-un noian de edi-
turi, reviste, cărți (aspect lăudabil de altfel) e dificil,
dacă nu imposibil de-a dreptul, să ai o viziune atotcu-
prinzătoare și, implicit, posibilitatea de a nu greși
prin omitere, pur și simplu. Povestirile lui Ion Timaru
(cu toată simbolistica deliberată a numărului lor) mi-
au atras atenția nu doar prin faptul că se încadrau într-
o plajă tematică foarte specială, cît și printr-o scriitu-
ră îngrijită de foarte bună calitate, trădînd mîna făcu-
tă în timp a unui scriitor adevărat. De altminteri,
înaintea acestui volum de povestiri, se află multe alte
cărți ale sale: Tunetul zdrențuit, Neant purpuriu,
Culori de Negritești, În numele legii, Podul Ilenei,
Spre stele, Mai spune.

De multe ori, textele scurte/short story pot fi piese
asamblabile într-un posibil construct epic de anver-
gură. Adevăratele povestiri (care impun acest gen)
sunt, însă, cele care performează tocmai prin ceea ce
sunt, modul prin care se realizează procesul de
macro-semnificare fiind, desigur, altul decît cel spe-
cific marilor texte epice. E și motivul principal pentru
care am parcurs cu interes volumul lui Ion Timaru, în
care fiecare text în parte e gîndit într-o singularitate
creativă bine aplicată. Singura formă posibilă de
apropiere a acestor povestiri e la nivel de tematism
aparent: mai exact, multe dintre povestiri pot fi înca-
drate în interiorul unor teme preferențiale. Cele mai
multe țin de un imaginar cazon, motiv pentru care și
povestirea finală e gîndită în acest registru, autorul
simțind nevoia de a puncta pe această temă. E un text
care trimite spre principalele atuuri ale scriiturii aces-
tui autor: dramatism, cogito existențial, absurdul de
neocolit, sugestia neobligatorie (morala implicită):
„L-a auzit, întîmplător, un operator de la o stație
radio, tocmai de pe Deveselu. Ăla a crezut că i s-a
părut și n-avea cum să-l ajute. Ai noștri însă, ai lui
atunci, cu un dram de inspirație care sfidează norma-
lul, l-ar fi putut ajuta. Au trecut aproape douăzeci de
ani. Ar fi putut ajunge general, ar fi putut avea copii,
ar fi putut avea pensie. Dar cîte nu ar fi putut?”
Celelalte texte ce țin, direct sau indirect, de lumea
militară se evidențiază tocmai prin modul în care
naratorul reușește să păstreze o anume distanță de
temă, menită să sugereze, să incite, să provoace la
nivelul a ce ar fi putut deveni textul în alt context. Un
personaj, Bițu, ajuns general, reușește să treacă peste
reglementări specifice și încorsetări trăite o viață
întreagă, glosînd în alt ton decît cel așteptat. „...pen-
tru diverse motive, doar de Creator știute, mai ales
dacă-i tîmpește și soarele ca acolo, în bărăganul acela
fără margini și fără milă”. În Contravizită, dincolo de
interesele legitime specifice unor absolvenți de
școală militară, narațiunea se deplasează, neașteptat,
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într-un mod care susține mereu interesul legitim al
povestitorului pentru asemenea forme de „trouvail-
le”, către ceva care numit în text „scrînteală frumoa-
să”. Iar finalul e în consonanță totală: „...frunzele sal-
cîmilor care mascaseră depozitul de carburanți, dega-
jau sunete ce le răsunaseră în creier a vînt stufos și
melodii cazone cu inflexiuni cerești.” Imaginea finală
e definitorie: scrisul lui Ion Timariu caută mereu
ieșirea spre alte teritorii în care sunt, prin soartă, pla-
sate personajele sale. O povestire cu un titlu generic
(Fragment de front) se înscrie în aceeași strategie de
configurarea a unui alt orizont de așteptare decît cel
plauzibil. Finalul este convingător în acest sens: „În
fosta ogradă a lui bădița Costică, iar în cea fostă a lui
Gheorghe, salcîmi cît cuprinde, spații de manevră
generațiilor viitoare ce se lasă încă așteptate pe-un
meleag aproape părăsit”. 

Sunt greu de catalogat celelalte texte; o soluție
convenabilă ar fi să le vedem drept povestiri ce repre-
zintă variațiuni pe tema destinului, fiecare reușind să
surprindă prin inedit, atît prin relația personaj-fapt
narat, cît, mai cu seamă, prin soluția insolitării, nara-
torul recurgînd la ironie, umor, sarcasm, recurgerea la
parodic, la ambiguizare, la finaluri neașteptate, pre-
cum și prin alte forme inteligente de tratare a discur-
sului, care, în final, trimite spre o re-investire seman-
tică neașteptată, adevărat punct de forță al autorului.
Astfel, în Ana și Ceahlăul (cu o provocare care
pornește chiar din titlu), personajul ajunge să compri-
me astfel întreaga experiență posibilă: „...m-a lăsat să
vorbesc singură ca proasta-n tîrg, pentru că mereu îmi
zicea: Ana, vorbește, spune ceva, indiferent unde te
afli, că eu aud, trebuie să te aud, vreau mereu să-mi
închipui că te aud. Și nici măcar nu era orelist, ci
ginecolog. Poftim audiție!...” În Caractere, foarte
bună schiță de moravuri, asistăm la o „joacă” finală a
unui personaj, care trimite spre un derizoriu macabru
acceptat ca formă de umor sui-generis: „Asta e soția
mea, uită-te bine la ea, apoi către doamna surprinsă:
Uită-te bine la ăsta, ia-i numărul de telefon, de card,
adresa de bloc, scara, apartamentul, codul poștal,
toate semnalmentele, măsoară-l, pupă-l, fixează-ți-l
în creier și nu uita, cînd voi crăpa, e primul pe care îl
cauți, îi dai de pomană ce e mai bun, numai să-mi
întocmească și să-mi recite cel mai bun necrolog care
s-a auzit vreodată în cimitirul acesta, cu tot ce știe el
despre mine”. Povestirea care dă și titlul volumului
(Contre) e un amestec interesant între ceea ce putem
găsi între texte inspirate de conversația de cîrciumă/

mahala etc. și ceea ar putea fi luat drept o adaptare
ludică după o snoavă populară ce evocă posibilitatea
infinită de înmulțire a șeptelului, pornind de la o sin-
gură vițică, pînă cînd se rupe lanțul atunci cînd se
naște un mascul/ boul... (Păcală vs Tîndală); iarăși,
finalul e ținta pregătită ca atare: „...Ți- dau ție, ți-l
ofer gratis, să ai un frate. Poate descoperi vreo
șmecherie, să intri și tu în Cartea Recordurilor.//
Încăierarea nu avu loc. Barmanul se ivi la timp, cu
zîmbetul pe buze”.

Sunt și cîteva texte care ies cu adevărat „din
front” (ca să folosim o sintagmă dintr-o povestire),
fie că e vorba de creionarea unor personaje aparte, fie
de un univers atipic bine exploatat narativ. Pentru
exemplificare trimit spre povestirea Cărarea, în care
naratorul brodează o întreagă filosofie de viață în
jurul unei întîlniri total întîmplătoare, Coana
Dichisoaia, schiță ce ar merita dezvoltată convenabil,
deoarece personajul e demn de remarcat, Fachia,
probabil singura bucată din volum care amintește,
printr-un lirism bine temperat de o trăsătură mai
veche a povestirilor, Peregrinul, tet care poate fi con-
siderat și o încercare de trimitere spre un arhetip
artistic: „În mintea mea de copil, l-am comparat de
multe ori imaginii lui Don Quijote...”

O carte de povestiri bine scrisă, o carte ce merită
citită, așa cum facem atunci căutăm să evadăm, fie și
parțial, din domnia greu de contestat a romanului.
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Volumul de poeme al lui Ioan Mateiciuc,
anchilopoetica (Alexandra Publishing House,
Suceava, 2020) plonjează într-o provocatoare
revitalizare a paradigmelor metamodernismu-
lui și a expansivității alegorice, cadențând într-
o manieră soft-melodică drame învăluite în
idei. Sclipirile melancolice, izbucnirile ironice
și efuziunile sensibilității sunt camuflate sub
un înveliș minimalist atât de restrâns ca formă
și totodată atât de expansiv prin forțele latente
ale sugestiei. Poetica dilemei cu irizații de
metafizic se prezintă ca un pariu literar riscant,
însă unul pe care autorul acestei colecții nota-
bile pe poeme îl câștigă detașat deoarece orgi-
nalitatea și acuitatea sa literară îi permit o
explorare nețărmuită a interacțiunilor dintre
viață și observația asupra ei, astfel încât pare

că scrie despre sine și pentru sine.
Autoreferențialitatea este camuflată sub măștile

unui discurs pretins autotelic, pe alocuri dramatic și
abraziv, care supralicitează forța lucidității caustice.
Identitatea eventualului destinatar, oricum necunos-
cut, al poeziilor nu declanșează desfășurări retorice
emfatice ori etalări de metafore, ci accentuează nece-
sitatea imponderabilă a autenticității. Poemul care
deschide volumul fixează traiectoriile sonorităților
reflexive prilejuite de suma disparatelor dileme con-
temporane, căci „e ca o pledoarie a răsturnării în sine/
inițierea. marla. afluviile de idei. spațiile toate/ ne
aduc aminte că există un contract/ între respirație și
lume/ care/ se poate rezilia oricând/ aplecând toată
creația la picioarele carnagiului/ nu va dura/ mai mult
de o cădere” (p. 10). Anexele ornante lipsesc, sunt
evitate cu o spontaneitate aproape sfidătoare, aseme-
nea tendințelor de idealizare.

Poetul preferă abandonările succesive în reduce-
rea la esența metafizică, despovărată de artificiozita-
tea unui concret redundant sau sordid: „logica e o
mireasă/ care se plimbă desculță printr-un poligon de
tragere/ o altistă ce își freacă mâinile/ o gimnastă

înfășurată în dantelă multicoloră/ trupul ei trasează
câteva sute de drumuri” (p. 16). Experiența contem-
plativă, ca act existențial, este investită cu abilitatea
de a contopi starea convulsivă a amendării unei stări
de fapt cu acalmia sau rictusul sarcastic. Asocierile
de imagini și stări se derulează pe un fundal panora-
mic. Duplicitatea oarecum histrionică permite duble
chei de lectură, cu sensuri ce se suprapun, se conto-
pesc sau se confruntă și se anulează reciproc, contra-
balansând aparențele facilului. Ioan Mateiciuc specu-
lează strălucit vibrațiile diafanului prin adoptarea for-
mulei cele mai fericite pentru a reda șirul direct de
gânduri și instantaneele ideii: „astăzi/ ne vom costu-
ma în oameni și/ vom ieși în stradă/ cine știe. poate/
nu ne va recunoaște/ nimeni” (p. 19).

Stările capătă o plasticitate și o densitate resimțită
organic, și panoramele existenței, care circumscriu
tematic un segment important din volum, prilejuiesc
ocazional tribulațiile conștiinței circumspecte:
„câteodată/ ne conectăm/ la o infnitate de rețele fără
firewall/ oglinda în care îmi refac chipul/ repetitivre-
petitiv ca o jucărie cu cheie/ e dincolo de viața în care
încercam/ să cânt/ jazz mimând fericirea” (p. 23).
Metaforele tehnologiei și ale comunicării mediate
contracarează evanescența ideatică și impresiile ful-
gurante. Meditația existențială mixează răscolitoare
mostre sapiențiale, ce contracarează tonurile umoris-
tice condiționate de acțiunea ironiei. Toate piesele
poetice care compun volumul inspiră aceeași libertate
vivantă a expresiei, care întreține prospețimea în
frecventarea textelor. Spectrul dozării geometrice a
elementelor care compun corpul poeziei se conjugă
astfel perfect cu nuanțele imponderabile ale tensiunii
închise în minimalismul stilului: „balet mecanic pe
străzile aglomerate/ memoria colectivă rescrie fiorul
viciilor/ durerea iese din trup/ crește în jurul meu mă
ține ca într-o sferă de latex/ pe care se mulează sim-
boluri de femei/ imaginea lor refractară” (p. 40).
Ritmul precipitat al gesticulației contradictorii ali-
mentează starea de conflict și o tranformă într-o ago-
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nie hiperlucidă, suspendată între grație, sarcasm și
obstinația observației. Detașarea și resemnarea nu
reprezintă însă abdicări de la freamătul trufaș al
interiorității despotice care reclamă din ce în ce mai
multe reprezentări concrete ale trăirilor capabile de a
deveni volatile, posibil de recuperat doar din forul
memoriei afective.

Fascinația pentru asocierile surprinzătoare ale
poeticii paradoxului și fibra meditativă sunt la fel de
puternic reprezentate, punctul de convergență a fricii
și spaimelor extrăgându-și seva vitală din aceeași
materie rarefiată lingvistic și din același imbold de a
spune și expune: „carnea moartă crește pe oase ca o
ciupercă în gura unui bebeluș/ de multe ori gândesc
că poate o cicatrice/ sau un element chimic neobser-
vat/ mă poate agăța la loc de trup/ septembrie nu e
septembrie și bruma pare nesfârșită replicile incolo-
re” (p. 45). Fondul imprevizibil al dinamicii intime se
așază obedient lângă întâmplările banale ale cotidia-
nului și îngăduie regresiile din câmpul rațiunii spre
zona difuză a înlănțuirilor arbitrare de afecte, iar flu-
xul liricii se împletește subtil cu impasibilele unde ale
prozaicului. Memoria afectivă sondează conexiunile
arbitrare între prezent și anumite fragmente din trecu-
tul îndepărtat ori mai apropiat, pe care efortul lucid
nu ezită să le camufleze alegoric.

Izbucnirile demisionare sunt înăbușite, în poeme-
le lui Ioan Mateiciuc, cu energia ritmată a sugestiei
artistice, iar ironia și autoironia se plasează pe coor-
donatele deconstruirii frondei: „dimineața slavă în
care florile se deschid cu pastile efervescente/ copacii
mirosind a rugină ca ferestrele din trupul marlei/ un
puști dezbrăcat își rupe pielea sistematic/ dezacordat
în gamă minoră/ în camera aceea mirosul de lapte de
farduri oxidate/ se rotește un carusel cu cântece
obscene lăutărești/ bătrâni mestecând jeleuri/ nu mă
veți recunoaște în furia lor convențională” (p. 46).
Eleganța frazării concentrează resemnarea enigmati-
că într-o formă rezonantă, în care tăietura exactă a
versului vădește o insolitare sistematică în raport cu
cotidianul. Imaginarul solipsist vertebrează realitatea
familiară și o reduce la dimensiunile unei poveri
ontologice ce poate fi contracarată doar de efectele
atenuante ale poeziei din care răzbat ecourile înde-
părtate ale memoriei afective.

Încrâncenarea existențială este distilată estetic și
transformată într-o acalmie înțeleaptă, contemplativă.
Patetismul ușor, aproape imperceptibil, este tras prin
filtrul evocărilor solitare și a avânturilor descriptive.

Imaginile fulgurant-fantaste conturate în paginile
volumului sunt dublate de sonorități aproape oracula-
re cu irizații incantatorii: „ploile ne tot sapă în
pământ/ din burțile de cârpă/ se mai strecoară târân-
du-se mereu/ peste foița de protecție/ a noilor proce-
soare cardiace/ lăsând o pojghiță luminoasă/ dumne-
zeu.exe” (p. 51). Încordarea contemplativă se conju-
gă cu viziuni deconcertante, rezultate din explorări
spasmodice ale lumii și ale celuilalt. Reverberațiile
adânci ale proiecțiilor fantaste se suprapun peste ori-
zontul familiar și îi distorsionează contururile, adu-
când în planul principal forța manifestărilor
interiorității acaparante. Evoluția discursului antre-
nează, la nivelul fiecărei piese poetice, o pendulare
între confesiunea cu aer de notație sarcastică ori abs-
tractă și irizațiile unui tragism voalat, cu irizații
sapiențiale de precizie aforistică.

Cu toate că lumile cuprinse în colecția de poeme
ce formează volumul anchilopoetica se hrănesc din
ecourile faptului cotidian, iar mecanicitatea dinamicii
existențiale este convertită într-un scenariu poetic
capabil să susțină osătura unei deconcertante
suprarealități. Arhitectura poemelor lui Ioan
Mateiciuc reflectă pastosul, zvâcnirile și revoltele
mocnite, modelându-se după exigențele fizionomie
dilemelor și stărilor convertite în material poetic. În
poezia lui Ioan Mateiciuc, acest aer dilematic provoa-
că sistematic limitele libertății interioare ostentativ
afișate, parând evidențele îngrijorătoare cu forța ale-
goriei sau a simbolului care camuflează polimorf
tăișurile realității. Elasticitatea, varietatea și liberta-
tea de coagulare a siluetelor lirice redau exploziile
luminescente ale imaginarului în toată vitalitatea lor
alegorică.
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Odată cu volumul Reverberații (Cartea
Românească, 2021), criticul literar Gheorghe
Grigurcu ne reamintește că, departe de a fi un
moft, poezia este „în prim-planul ființei”, că ea,
poezia, ca fragil produs literar, i-a fost „poarta
de intrare pe tărâmul scrisului”. Ca discurs cva-
siimpersonal, egal cu sine, vădind sobrietate sti-
listică și contracție verbală, filtrând disciplinat
impresii intelectualizate, lirica hiperlucidului
Gheorghe Grigurcu i-a asigurat un profil aparte
în rândul șaizeciștilor, refuzând formulele de

succes; adumbrită, însă, de faima criticului, și el cu
scrupul de artist, calofil chiar, cultivând expresivitatea,
civilitatea și franchețea.

S-a bătut multă monedă pe dubla postură de scrip-
tor a productivului Gheorghe Grigurcu, poet şi critic,
deopotrivă, ignorându-se, nedrept, scriitura diaristică.
Poetul şi-a oferit, din pricini de „economie existenţia-
lă” (cum ne lămurea cândva), „o cooperare cu travaliul
comentării”. Şi-ar fi dorit, aflăm, să scrie doar poezie
şi aforisme; infatigabil cititor de poezie, a supravieţuit
prin poezie (ca test cotidian), destinată, deseori, serta-
rului, spre deosebire de exerciţiul critic, ritmat, redac-
tat sub presiune, imposibil de a fi amânat. Dar, se ştie,
în orizontul public, prolificul autor era aproape neglijat
în ipostază lirică, bucurându-se – observa Al.
Cistelecan – de o „notorietate clandestină”. Încât,
umbra criticului (vocal, iniţiind campanii de ecou)
acoperă – strivitor – discreţia, retractilitatea unui poet
de cert rafinament. Şi care ne avertiza într-un Semn de
carte: „Din aceeaşi substanţă sunt poezia şi reflecţia
despre poezie/ cum din aceeaşi substanţă sunt viaţa şi
moartea”. Un impozant diptic (Nimic n-ar trebui să
cadă, 2011), scos la Limes, ar fi putut corecta această
percepţie, alungând „nedreapta umbră” (cf. Ion Pop).
Urmând, se ştie, ediţiei definitive, din 2004, folosind
titlul plachetei de debut: Un trandafir învaţă matema-
tica (1968). Şi care ar „explica” impulsul ordonator-
estetic (remarcat chiar la start), încercând armonizarea

contrariilor, împăcând realitatea „oarbă”, lumea amor-
fă cu reverberaţiile cărturăreşti, cercetând „povara
simbolică” şi confesivitatea celui care se consideră un
„mim” al Amarului Târg. Fiindcă „realul e mereu
incomplet”, ne reaminteşte poetul, un solitar autentic,
pentru care scrisul poetic rămâne „pariul de căpete-
nie”. Iar exerciţiul critic a crescut luxuriant în jurul
poeziei, impunându-l, cvasi-unanim, ca un important
critic de poezie. Cu o carieră, ce-i drept, fracturată,
provocându-i traume. În 1954, pentru un trimestru, a
fost student la Şcoala de literatură, coleg de internat cu
Labiș (deja absolvent), demascat, însă, ca „element
duşmănos” de inclementul Aurel Covaci, un „personaj
malefic”, tânărul Grigurcu fiind „vinovat” de a-i fi
vizitat pe Arghezi și Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu. O
„mirabilă reintrare” în viaţa literară se producea în
1965, acceptat în echipa revistei Familia. De unde, în
1974, prin restructurare, va fi îndepărtat.

Dar Grigurcu a avut şi şansa unor întâlniri mirabi-
le, de-ar fi să pomenim „relaţia feerică” cu omul pro-
videnţial, Blaga, cel care nu ezita să ofere un pronos-
tic, confirmat cu strălucire: „aş spune puţin despre el,
dacă aş afirma doar că promite enorm”. Promisiunile
s-au împlinit, tânărul „neprevăzător”, exclus de la
„fabrica de poeţi” („un apendice al industrializării”,
zicea), trecut prin slujbe umile, prin calvarul audienţe-
lor şi al memoriilor, a devenit un nume de referinţă.
Poetul, aparţinând celui de-al doilea val şaizecist, a
evadat din serie, aflându-şi nişa chiar de la start; fără
veleități de metodolog, ignorând producţia prozastică,
criticul a rămas, şi el, credincios predispoziţiei artiste,
cercetând fluxul editorial prin grila stilistică, punând la
lucru papilele estetice. Dacă începuturile dezvăluiau
un vag epigonism cerchist (motivul vânătorii, de
pildă), exercițiile de retragere a eului liric, sub impul-
sul obiectivării, înseamnă un cert câștig reflexiv.
Relația cu realul se esențializează, devine contemplare
și reflectare; scrisul însuși devine ceremonial, „suflul
verbal”, inventând comparații insolite, scapă de efe-
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meritatea fenomenalului câtâ vreme cuvântul, odată
rostit, instituie o realitate în sine: imaginarul.
Prefațând volumul antologic O sută și una de poezii,
Mircea Moț descoperea, la debut, „semne barbiene”,
insistând pe implicațiile simbolice ale oglindirii în
relația ochi / realitatea perisabilă. Privind prin „ochea-
nul cuvintelor” se naște, compensativ, un lirism șlefuit,
în pragul manierizării; dar cercetând „atlase cu stele
închipuite”, poetul constată că între vis și realitate se
interpune „o sabie”. Și își contemplă solitudinea: „atât
de singur sub pavăza/ ploii/ a scrisului”, mai cu seamă
în „etapa neagră” (1974-1990). S-ar părea că volumul
Amarul Târg (1998), invocat ca „topos al zădărniciei”
în acel exil neoficial, ar marca ruptura; în urbea „hără-
zită”, scrisul se chircește, florile își „vomită singurăta-
tea”, amiezile „se strâmbă-n oglinzi”. Dar Jurnalul
(multiplicat), deși transmite această tristețe resemnată,
vizitată de îndoieli, mustește de idei; nu lumea exte-
rioară îl interesează pe diarist, acest „doctor în solitu-
dine”, aglomerând în pagină judecăți, confesiuni, cita-
te, eboșe portretistice etc. În fond, poezia lui Gheorghe
Grigurcu translează de la fondul emoțional spre forța
Cuvântului (ca „natură semnificantă”), creația fiind „o
replică sublim-mimetică a Creației primordiale”.
Chestionat dacă poezia ar fi „o emanație a emoției”,
Grigurcu răspunde, blagian judecând, că e „o chestiune
de dozaj” (Grigurcu 2009 : 190). Oricum, scrisul este
a doua sa natură, absența provocându-i „un gol insu-
portabil” (Grigurcu 2009 : 45). Dacă aforismele ar
marca „o regiune de tranziție”, relația poeziei (o
atracție primordială, ca motivație ultimă a strădaniilor
sale) cu critica dezvăluie, recunoștea, „un raport spi-
nos” (Grigurcu 1999 : 398).

După ’89, Grigurcu intră, însă, impetuos în bătălia
revizuirilor, denunţând cu vehemenţă slugărnicia, noul
oportunism, mortificarea morală, rezistenţa „de cafe-
nea”, „gradele” demisiei, oneroasele cedări etc.
Cerând ferm, obsesiv, o despărţire salubră şi reaşeza-
rea ierarhiilor (ca proces continuu), care, prin radica-
lism, i-au adus reputaţia de contestatar înrăit, „stali-
nist”, demolator (o „învinuire puerilă”, considera).
Judecăţile sale, ca procese de moralitate, vizând con-
servatorismul postdecembrist, priveau, îndeosebi, şai-
zeciştii tabuizaţi, văzuţi ca „valori iluzorii” (un Nichita
supraapreciat, ca „iluzie estetică”, un Păunescu mereu
„refolosibil” ş.a.), în general nomenclaturiştii literari,
anexaţi de regim, autorii „naţionalizaţi”, idolatrizaţi,
cu glorie dilatată, simpatiile sale literare îndreptându-
se compensatoriu, îngăduitor, spre cei marginalizaţi,
bemolând scăderile. El însuşi cu experienţa marginali-

zării, izolat, considerându-se un exilat intern, Grigurcu
a provocat, la rându-i, reacţii zgomotoase. Iată că este-
tul impenitent, atras de filtrul politizant (est-etică)
supune, cu intransigenţă morală, suspectat chiar de
gelozie literară şi resentimentarism, unui veritabil pro-
ces literatura din comunism, culegând cazuri „pătate”,
lansând „evaluări capricioase” şi uitând că ierarhia ofi-
cială (moştenită) „nu este complet mincinoasă” (cf.
Alex Ştefănescu). Dar probele contestării au iscat un
interes viu şi polemici tăioase, el dorind un „regim
liber de discuţie”. Ceea ce nu înseamnă, de pildă, că
numărul buclucaş al Dilemei ar fi găzduit doar „şarje
inteligente” la adresa lui Eminescu, parodiind critica
apologetică. Sau că „nepătatul” Radu Petrescu ar fi
mai important decât Marin Preda, căruia criticul i-ar fi
cerut „o retragere sacrificială”. Grigurcu preferă, însă,
elogiilor soporifice, „ireverențele”, intelectualmente
incitante. Cert e că interesul pentru moralitatea exter-
nă (biografie), estompat în timp, inevitabil, a tulburat
percepţia axiologică. Pericolul unei axiologii „mixate”
e real (prejudiciind canonul), după cum iluzia unui azil
estetic, mizând, nebulos, pe morala imanentă se dove-
deşte păguboasă (tot în sensul incorectitudinii).

Şi Jurnalul (început la Eikon, în 2014) aducea în
prim-plan, cu însemnări nedatate, figurile unor con-
fraţi, inventariindu-le meticulos defectele. Dar, mai
important, dezvăluia că scrisul şi cititul (profesionali-
zat) sunt, pentru Grigurcu, „îndeletniciri vitale”, că
şirul de portrete, mărturii, evocări, reflecţii (despre
literatură şi, desigur, despre mediile literare frecventa-
te) îi oferă prilejul de a coborî în timp, diaristul mărtu-
risind că „e ros până la os de amintiri”. Dacă exerciţiile
memorialistice îi amintesc de „luciul unei pietre tom-
bale”, şuvoiul amintirilor (ficţionalizate) se mulează
pe „palpitul vieţii”. 

Refugiat în oaza esteticului, cu ferme opţiuni, scu-
tit de presiuni conjuncturale, poetul şi-a construit un
program personal, restrictiv şi singular, urmat cu stric-
teţe, alternând, totuşi, preocupările. Încât, în persoana
lui Gh. Grigurcu avem, afirma răspicat Marin Mincu,
„cel mai dotat critic de poezie”. Publicistica sa, taxând
/ vituperând „siesta morală” a naţiei, solidele „tradiţii
băştinaşe” ale carieriştilor (recrutaţi din echipa de inte-
lighenţi) denunţă, cu incisivitate, aşa-zisele opţiuni
„genuine”, direcţionarea politică, glisările sofistice,
comportamentul inerţial etc., vădind o salutară cabrare
a atitudinii şi un treaz simţ civic. Vocea lirică, însă,
egală cu sine, aparţinând unui orfevru solitar, aparent
fără evoluţie, se împărtăşeşte din „cotidiana durere”,
prelungind scriitura aforistică, developând suferinţele
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unui resemnat: „Poezia e ca o mare iubire hărăzită eşe-
cului”. Sau închipuind fulgurant chipul poetului, cruci-
ficat pe pagina albă, neajutorat, „ca şi cum şi-ar căuta
sufletul”: „Din când în când în fiinţa lui/ Poezia revine
cum roşeaţa/ în obrajii unei fete pudice” (v. Poetul).
„Vaccinat”, „arondându-şi singurătatea”, acceptând
izolarea, nostalgia, depresia, poetul – un venetic (zice),
„biet animal înţărcuit” în Amarul Târg – îşi suportă
condiţia: „Şi totuşi e mai greu să trăieşti Poezia/ decât
s-o scrii” (v. E mai greu). Poemul, ca trudă sisifică,
rămâne un „magnet al pierzaniei”, se vrea, potrivit
unei definiţii celebre, o „respiraţie a sufletului”. Sau,
în viziunea lui Gh. Grigurcu: „O-ntâmplare în care nu
se petrece nimic/ o frază fără cuvinte/ o melodie fără
sunete/ şi totul se ia de la capăt” (v. Poemul).

Să observăm că „japonardul” Gh. Grigurcu (cf.
Şerban Foarţă) este credincios unei formule lirice,
anunţată chiar la debut, deosebită de producţia conge-
nerilor, şaizecişti „de top”, cu reputaţii „pompate”
(cum nu oboseşte a ne reaminti criticul Grigurcu). Un
lirism lapidar, aluziv, compensativ, de distilare intelec-
tualistă, aparent glacial, străin de partipri-ul generaţio-
nist, inclusiv sub aspectul succesului „de piaţă”. De
îndrăzneală combinatorie, plăsmuirile sale poetice,
încrustând îndoieli, îmbibate de concreteţe (deseori),
divulgând viaţa secretă (uneori), poartă sigiliul unui
mare însingurat, sensibil, meditativ, inadaptabil. Ca şi
cum „o piedică existenţială”, observa I. Negoiţescu, ar
bloca revărsarea fluxului liric, ispitit de autodenunţ şi
terorizat de autocenzură. Suntem în eroare dacă l-am
bănui pe interiorizatul poet de un deficit sufletesc,
carenţat afectiv. În fond, este vorba despre o imagistică
suavă, controlată intelectiv, livrată sub titluri enigmati-
ce. O voinţă ordonatoare prezidează travaliul, poemul
fiind o „aşchie de gheaţă”, dezvăluind „o viaţă algebri-
că”. Deşi, suntem avertizaţi, lacrima ar fi „singura
fereastră” prin care explorăm lumea. O afectivitate sub
control, aşadar, o rigoare contemplativă sub aparenţa
simplităţii, cristalografică (s-a observat), aparţinând
unui dilematic. Dezvăluită, desigur, de poet: „Nimic la
voia întâmplării totul construit/ cu o rigoare care strigă
sălbatică/ cu o dezordine care tace/ resignată civiliza-
tă” (v. Ars poetica). Conştient, însă, de riscurile asu-
mate: „Adevăr vă spun se produce/ o anume diluare a
sângelui/ când Poezia e prea concentrată”. (v.
Fiziologie).

Dacă e să cercetăm dosarul de presă (impresio-
nant!), o concluzie se impune imediat. În pofida „con-
ului de umbră”, despre poezia lui Grigurcu s-au pro-
nunţat, în timp, nume grele; iar grupajul de referinţe

probează convingător această recepţie prestigioasă. E
drept, poetul mizează pe opiniile poeţilor, singurii care
ar fi capabili să prizeze, „din interior”, oferta lirică.
Drămuindu-şi timpul, îmbrăţişând un program auster,
Gh. Grigurcu vede în scris „o mănuşă aruncată vieţii”,
ascultând de implacabile legi estetice: „Nu există alte
legi estetice/ decât cele adunate-n suflet de-a lungul
anilor/ asemeni unei igrasii”. Cum metafora rămâne un
„orgasm/ al lucrurilor”, îndemnul vizează continua re-
formare: „Să fii piatră/ purtătoare de Forme/ să gemi
aidoma/ unei femei care naşte”. (v. Să fii piatră).
Sperând într-un timp incert care, însă, va veni: „Şi
poate totuşi o zi cândva/ să reînvie ceea ce pare pier-
dut/ sau şi mai puţin o vorbă/ cu care mă apăr/ cu care
vreau să par că sunt altul/ sau şi mai puţin în clocotul/
indiferent al respiraţiei”. (v. Şi poate totuşi o zi).
Fiindcă „Somnul Formei/ naşte monştri”, citim într-un
alt Semn de carte. Iar arta „schingiuieşte realul/ apoi îi
pansează/ rănile-n taină” (v. Artă). 

Gheorghe Grigurcu ţine enorm la identitatea de
poet. Critica a venit ulterior, complinitor, recunoştea
cel care a făcut din scris o „transcendere salvatoare”.
Scrisul ca obligaţie imprescriptibilă înseamnă un oblo-
movism biciuit. Iar diferenţierea rămâne strategia vic-
torioasă, urmând ca odraslele livreşti să probeze che-
marea lirică. Dacă moliciunea resemnării nu a atins
fibra criticului (mereu ofensiv-vehement), poezia sa e
pătrunsă în intimitate de „simfonia destrămării” (cf.
Oct. Soviany). Azi – recunoaşte poetul – „tragedia şi
comedia au devenit sinonime/ cei doi ochi prin care ne
priveşte Dumnezeu” (v. Şi trâmbiţa pusă pe masă).
Criticul Grigurcu preia simbolistica trâmbiţei, vestind
zgomotos o nouă ordine literară, iritat că sacrosancta
ierarhie şaizecistă, alimentată ani în şir cu „epitete
entuziaste”, rezistă, că o nouă imagine axiologică a
literaturii noastre întârzie. Chiar dacă nimeni nu pare
să pună sub semnul întrebării necesitatea revizuirilor.

Totuşi, o întrebare ne dă târcoale: cum se împacă
poetul Gheorghe Grigurcu cu criticul omonim? Cu ani
în urmă, scriind despre Adrian Marino (văzut ca un
„ciclop livresc”), criticul Grigurcu îşi aşeza însemnări-
le, uşor maliţioase, sub un titlu care i se potriveşte ca o
mănuşă: Drama identităţii. Într-adevăr, incomod,
însingurat, insistent, îmbibat de livresc, redutabil pole-
mist, cu frustrări existenţiale, spirit vibratil, impresio-
nist în descripţie, calofil în scriitură, radical în jude-
căţi, „exilatul” de la Târgu Jiu trăieşte această dramă,
acutizată de reticențele (nu puține) față de poet. Deşi
fragil, de o civilitate fără cusur, Gheorghe Grigurcu
„beneficiază” de imaginea unui „dur”, construită, e
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drept, şi cu larga-i complicitate. „Căpcăunul” Grigurcu
trăieşte, de fapt, în poezie şi „divinul” G. Călinescu i-
a fost prima pasiune critică, mărturisea. Dar criticul se
vrea lovinescian, tinzând spre acel „echilibru supe-
rior”, spre o seninătate olimpiană, încrezătoare în auto-
nomia esteticului.

Fireşte, pentru Gh. Grigurcu poezia nu este un
exerciţiu secundar. „Îmi permit – ne avertiza criticul –
a mă socoti în primul rând poet”. Iar Octavian Doclin
nu ezita a-l considera „cel mai modern liric român”. E
drept, poetul „nu s-a născut şaizecist” şi pariază pe
durata lungă, scria N. Coande, dezvăluindu-ne matriţa
Grigurcu: un retractil, vieţuitor „în margine”, asumân-
du-şi însingurarea şi cercetând lumea printr-un ochean
întors, autocontemplându-se, „cultivând” (voluptuos,
am zice) falia care îl desparte de generaţia sa biologi-
că. Poetul însuşi, în splendidul poem Amintire homeri-
că, ţinea să ne reamintească: „fiecăruia i se cuvine pro-
priul cal troian, aşa e?” Iar în Cerc şi punct (Editura
Alfa, Iaşi, 2010), lirismul său „sever şi adânc” (cf. I.
Negoiţescu) căpăta noi valenţe pe linia autoscopiei;
cafeneaua-groapă îi îngăduie a observa deriziunea,
monotonia, curgerea timpului „prefăcut în mărunţiş”.
Cum Gh. Grigurcu are încredere „doar în criticii care
sunt ei înşişi poeţi” (se mărturisea Dorei Pavel), acest
„profil” pare văduvit de girul credibilităţii. Şi poate ne
înşelăm repetând stăruitor că poetul ar fi eclipsat de
critic. Dar nici N. Manolescu nu credea altceva, con-
chizând: „Important rămâne criticul, unul dintre cei
mai buni din câţi avem”. Să recapitulăm: el debuta cu
un volum de versuri în 1968 şi va încerca, în timp, să
facă din poem o „aşchie de viaţă”; adică, o poezie stru-
nită, împinsă spre asceză şi reverie geometrică, pur-
tând pecetea intelectualismului. Un lirism reflexiv,
aforistic, ajungând, observa tot N. Manolescu, la o
„metaforă fără context”, luciditatea ucigând ardenţa
senzorială. Fiind (şi) critic, Gh. Grigurcu nu poate
ignora contextul. Un maliţios nota că prin exerciţiul
critic (act secund) Grigurcu îşi câştigă „existenţa liri-
că”. Oricum, volumele sale dezvăluie nesaţiul lecturii;
criticul nu e un teoretician, nu pare a fi bântuit de tira-
nia metodelor, de imperialismul scientist; dimpotrivă,
visează gradul zero al comentariului; vrea, inspectând
peisajul literar, să citească totul cu ochi proaspăt,
înviorând textele. Încât, cu riscul de a-l mâhni, vom
nota (greşind poate) că poetul nu-l „încurcă” pe critic,
dar criticul (care e şi un polemist de forţă) şi-a tăiat
partea leului. Şi nu prea credem că posteritatea va răs-
turna raportul...

Ivit într-o epocă de „renaștere aglomerată”, nota

Cristian Livescu, poetul Gheorghe Grigurcu propunea
o altă formulă lirică, străină de calapodul euforiei
șaizeciste, de răsunător succes generaționist. Ea presu-
pune o recepție între inițiați. Combustia sa scripturală,
cheltuindu-se în trei direcții, ca registre distincte, anga-
jează o virtuozitate contemplativă. Dar e cu neputință
a-l citi pe poet „decuplat de exeget”, cum, stăruitor, ni
se recomandă; polemistul, mai cu seamă pe linia gaze-
tăriei politice, suportând etichete grele, trecut în catas-
tiful „denigratorilor”, a dus campanii de ecou,
denunțând idolii literari, tabuizați, de moralitate
dubioasă, situați „în afara criticii reale” (Grigurcu
1999 : 5). Pionier al „negării” lui Nichita (încă din
1966), denunțând gloria-i „dureros arbitrară” sau, după
’89, apolitismul „mănos” (Eugen Simion devenind,
prin „estetism pervers”, un Lovinescu „cu capul în
jos”), lăudând conștiința cabrată a lui Goma, un „disi-
dent emblematic”, implicându-se politic, ca „nemem-
bru” (în PNȚCD), încercând să impună, „într-o bătălie
fără glorie”, un „concept-surogat” (est-etica), atacat, la
rându-i, pentru versurile „din preactivitate” (Grigurcu
1999: 415) lăudând tancurile sovietice, pentru
„justițiarismul grafoman” (cf. Mircea Iorgulescu) și
„înverșunarea mistificatoare”, reducând lovinescianis-
mul la revizuiri (Simion 2017: 300), Gheorghe
Grigurcu, departe de a cere suspendarea esteticului,
agitând întreaga suflare scriitoricească s-a manifestat
aluvionar, sensibil la aspectele etice ale literaturii și ale
vieții literare. Chiar dacă vocea sa, aproape singulară,
„a sunat în răspăr”. De formulă complexă, s-a dovedit
mai atașat de poezie, ca „fenomen originar” al scrisu-
lui său, atingând „fibra cea mai profundă” a ființei.
Imaginea criticului dezvăluie „cealaltă față” a scriito-
rului, încercând, urmărind fenomenul literar românesc
ca „erou exterminator”, cum nedrept a fost catalogat ,
să „expliciteze” poezia ca pledant infatigabil,
conviețuind în fraternitate, în pofida raportului lor
„spinos”...

Note:
Grigurcu (1999): Gheorghe Grigurcu, Amurgul idoli-

lor, Editura Nemira, București.
Grigurcu (2009): Gheorghe Grigurcu, O provocare

adresată Destinului: convorbiri cu Dora Pavel, Editura
Pleiade, Satu Mare.

Iovănel (2021): Mihai Iovănel, Istoria literaturii româ-
ne contemporane: 1990-2020, Editura Polirom, Iași.

Simion (2017): Eugen Simion, Posteritatea critică a
lui E. Lovinescu, Editura Tracus Arte, București.
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Titlul culegerii Povestiri despre oameni
obișnuiți (Iași, Editura Polirom, 2022), apărută
sub semnătura lui Varujan Vosganian, este
înșelător, deoarece, chiar dacă personajele sunt
recrutate din rândurile oamenilor obișnuiți, ele
trăiesc întâmplări neobișnuite. Mesajul poves-
tirilor rezidă în faptul că nu avem suficientă
înțelegere față de semenii din jur, care suferă
drame pe care le ignorăm, deși ele ar putea fi și
ale noastre. De exemplu, în povestirea Ia-mă,
nene!, o dramă neștiută de colegii unui camio-

nagiu, o constituie pierderea copilului acestuia, care
se înecase la mare. De atunci, în fiecare sezon estival,
în ziua respectivă, neconsolata lui soție dorește să ia
un concediu ritualic, pentru a merge pe țărm, unde
așteaptă împreună zadarnica revenirea din larg a
copilului dispărut. 

Hazardul aranjează lucrurile în așa fel, încât, cu o
zi înainte de plecare, pe când făcea o cursă în urma
căreia să mai facă puțini bani pentru concediul plani-
ficat, camionagiul să ia la ocazie un orfan de vârsta
pe care ar fi avut-o copilul său. Între cei doi se
stabilește o foarte bună comuncare, în urma căreia
camionagiul ia decizia de a-l duce acasă. Putem
bănui că ar fi vorba despre o viitoare înfiere sau des-
pre o posibilă prezentare, în fața soției cu mințile
puțin rătăcite, a orfanului proaspăt ieșit de la Casa de
Copii drept adevăratul lor fiu. Proza se termină cu
următorul dialog purtat de camionagiu cu un coleg:
„– N-am ştiut că ai băiat aşa mare. Câţi ani a făcut?/
De data asta Pintenogu a răspuns fără să ezite: –
Optişpe./ – Să-ţi trăiască! Să ne chemi să jucăm la
nuntă./ [...] – Hai, băiete, acasă. Se supără maică-ta
dacă întârziem” (pp. 63-64). 

Tot cu mințile rătăcite este o bătrână atinsă de
boala lui Altzheimer, din povestirea Unchiul Turi.
Evelina nu mai are nicio amintire comună cu soțul ei,

Vladimir, căruia îi repetă numele în fiecare moment
al dialogurilor lor, parcă din teama de a nu i-l uita,
după 60 de ani de căsnicie. Numele soțului era singu-
rul reper al lumii prezente în spiritul ei, peste care se
lăsa, tot mai deasă, ceața uitării. Pentru Evelina,
ordinea numerelor din revista „Paris Match”, de
pildă, nu mai exista: orice exemplar ar fi citit, respec-
tivul număr era cel mai nou dintre toate. Amintirile
recente tot estompându-se, Evelina se dedublează în
fetiţa care a fost și rătăcește cu aceasta, ținându-se de
mână, în teritoriul trecutului, povestindu-şi una alteia
întâmplări... comune („În sufletul ei îşi trăieşte
copilăria, ţopăie şi joacă şotron” – p. 164). Partea
proastă pentru bolnavă este că „monologurile, cel
mai adesea, pun false probleme, adâncesc depresii şi
nu duc nicăieri. De vreme ce aceeaşi persoană pune
întrebările şi dă răspunsurile, înseamnă fie că pune
doar întrebările care-i convin, fie răspunsul e în doi
peri, fără grija că altcineva o să i-o reproşeze. Dacă e
să alegi între variante, nu te pot ajuta decât dia-
logurile” (pp. 162-163).  

Unchiul Turi – în fapt, generalul de armată Arthur
Văitoianu, din timpul Primul Război Mondial, și
prim-ministru – este acela care asigură derularea
ciclului „arthurian” din călătoria bolnavei în trecutul
familiei. În rest, Evelina se încăpăţâna să trăiască în
prezent, într-o pustietate existențială în care are ecou
doar numele lui Vladimir. Cotropită de fantasmele
cețoase, ea încearcă să treacă pragul care o desparte
de amintirile comune cu soțul printr-o nuntire pusă
sub iluzoriul semn al lui „Isaia dănţuieşte”. O con-
cluzie a povestirii ar putea fi aceea că „numai în filme
sfârşiturile sunt fericite. Şi asta pentru că filmele se
termină prea repede” (p. 153). Dacă se rupe clișeul
existenței noastre, totul rămâne în bezna minții.

O horă pe de o parte niciodată începută, pe de
alta, nici vreodată terminată a lui „Isaia dănţuieşte”
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are loc între Simion și Melania, personaje din pove-
stirea care mi-a plăcut cel mai mult, Cireșica (deși
poate că mai reușită mi se pare a fi Vâscul): „Melania
n-a vrut să îmbrace rochia de mireasă şi să treacă,
lăsând trena rochiei să-i alunece în urmă, peste pragul
vreunei biserici. În seara căsătoriei, un preot greco-
catolic sosit de la Cluj a oficiat, aproape în şoaptă,
slujba, iar Isaia a dănţuit pe loc, abia ridicându-se pe
vârfuri. Preotul a plecat imediat după aceea, ascun-
zându-şi cu grijă odăjdiile şi insistând ca ceremonia,
oficiată sub auspiciile unei confesiuni desfiinţate, să
rămână secretă” (p. 84). 

Mirele „de ocazie” ajunsese să o ceară mereu de
nevastă de Mela, cu privirile lui mute şi îndelungile
tăceri chiar şi după ce se căsătoriseră în acest fel:
„Avea impresia că între ei se întinde un spaţiu
interzis, un cerc de cenuşă, un tărâm al cuvintelor
care nu se rostesc, al subiectelor care nu se
abordează, al drumurilor care nu se întretaie”
(Ibidem). Proaspătul văduv încearcă să umple golul
existențial lăsat de recent dispăruta soție; el se îmbibă
de intimitatea ei, intrând în lumea ce i-a aparținut:
hainele, cosmeticele, oglinda („Chiar dacă oglinzile
n-au memorie, imaginea Melaniei rămăsese întipă rită
acolo. Aşezându-se în dreptul oglinzii, în loc de chip-
ul lui, ar fi văzut-o pe ea” (p. 77). Rochiile şi man-
tourile răposatei îi repovesteau viaţa, ele fiind aşezate
într-o ordine care concilia trecutul cu memoria.

Când îi spunea soției, prescurtat, Mela, Simion
resimţea mai curând un sentiment de melancolie, dar
nu pentru ce se petrecuse, ci pentru ceva ce nu avea
să-i fie îngăduit să trăiască vreodată. El a nutrit pen-
tru Mela o iubire necondiționată, deși și-a dat seama
în tot timpul căsniciei că ea nu l-a iubit, iar explicația
o va afla de la cumnată, după moartea ei. Mela îl iubi-
se pe Zolly, care murise în beciurile Securității, deoa-
rece își exprimase atitudinea anticomunnistă despre
ceea ce se întâmplase în timpul revoluției din
Ungaria, în 1958. 

Murind, acela care era menit să-i fie soț Melei
devenise pentru ea o imagine perfectă, nealterată de
nimic. Amintirea absenței sale devenise infailibilă în
viața Melei, iar Simion și-a dat seama că, în această
concurență „neloială” între el și iubitul mort în
tinerețe, nu ar putea avea câștig de cauză.
Descoperind o scrisoare doveditoare a iubirii dintre
cei doi, Simion realizează că oricum ar fi fost înfrânt,
deoarece celălalt murise și nu mai avea putința să
greșească în niciun fel față de ea. Vulnerabilitatea lui

ține de faptul că este viu. 
Știind că nu este iubit, a stat totuși în preajma

Melei, deoarece nutrea convingerea că, atunci când
iubești cu adevărat, nu simți neapărat nevoia să devii
învingător. Așa încât el devine comunicatorul dintre
cei doi defuncți, asumându-și rolul de a-i înlesni
Cireșicăi – nume de alint pe care i-l dăduse și Zolly,
dar lui îi fusese interzis să îl pronunțe – posibilitatea
de a se reîntâlni cu iubitul ei în lumea umbrelor.
Întrucât copacii cunosc mai bine limba morţilor,
Simion cumpără un pui de cireș (de fapt, i se dă de
către vânzător gratuit, așa, ca să fie de... sufletul
morţilor) și îl va... îngropa, pe înserat, pentru ca să
rodească peste șapte ani. De atâta timp este nevoie
pentru ca sufletul Melei să se poată desprinde de
acela pereche, al lui Zolly: „Ultimele lopeţi de
pământ au acoperit scrisoarea. În jurul cireşului se
făcuse o moviliţă, ca de fiecare dată când pământul e
răscolit. Va trece timpul şi ţărâna se va aşeza la loc,
aşa e de când lumea. Ei doi, Zolly şi Cireşica, vor sta
de o parte şi de cealaltă a trunchiului, Zolly îi va citi
scrisoarea şi ea o va asculta, în sfârşit, citită de vocea
lui. Apoi vor mânca din fructele acelui pom şi lumea
o va lua de la început” (p. 107). 

„Timpul cireșelor” își face simțită prezența și în
povestirea, de dimensiunile unui microroman, Tanti.
O neconcordață temporală suferă de această dată o
femeie de peste 40 de ani care, la 20 de ani, a iubit un
bărbat de 40 de ani ce a părăsit-o, iar la 40 de ani ea
ajunge să iubească pe cineva de 20 de ani. Este o
poveste à rebours în care până la urmă protagonista,
suferind de crizele vârstei a doua, va fi pedepsită într-
un fel, deoarece a încercat să forțeze destinul.
Sfârșitul se întâmplă sub presiunea izbucnirii pande-
miei și a instituirii stării de urgență.

Efectele autoizolării din cauza pandemiei se
observă în povestirea Demascarea, care pare a fi nos-
timă prin trimiterile caragialești la Două loturi, dar se
dovedește a fi tragică în felul ei, deoarece ilustrează
efectele (supra)viețuirii potrivit principiului „mască
peste mască”. Protagonistul, adept fanatic al purtării
măștii sanitare, are nenorocul să piardă masca de pe
figură și se dezlănțuie o adevărată expediție punitivă
împotriva lui. Acțiunea frizează parabolicul prin
canalizarea ei înspre ideea că oamenii încearcă în
mod iluzoriu să se lecuiască de frică prin frică.
Sfârșitul povestirii îl surprinde pe personaj exact în
momentul în care se realizează faptul că maladia cea
mai grea este spaima uniformizatoare ce ne face să
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pierdem nordul. O posibilă reorientare ar putea fi
spre Crucea Sudului, o povestire având chiar acest
titlu. Un tânăr român reîntors din Italia, de unde fuse-
se expulzat pentru că bătrânul pe care îl îngrijea
murise de covid, trăiește în izolarea impusă momente
ce ating sublimul și reușește să aibă clipe de veritabi-
lă comunicare cu cerul. Crucea Sudului are accente
de lirism, sugerând dorul de ducă și de necuprins al
ființei umane supuse însingurării.

Dorul de evaziune spre alte spații poate fi ostoit
astăzi și prin intermediul călătoriile în cyberspațiu,
iar efectele nocive sunt suprinse de Varujan
Vosganian în anterioara sa carte, Patimile după Gödel
– roman despre noua generație, aflată în confruntarea
cu provocările erei digitale, precum și în fața pactului
mefistofelic de semnat cu computerul. O extensie a
acestor efecte poate fi găsită în povestirea Martiriul
lui Sebastian. Protagonistul cu acest nume este anga-
jat într-o corporație și suferă absurditățile încadrării
în sistem, acuză pierderea identității și efectele deper-
sonalizării ființei umane aflate mereu în fața compu-
terului. 

Sebastian încearcă să compenseze toate frustrările
atunci când ajunge acasă, în fața ecranului, în timpul
nopții simțindu-se atotstăpânitor pe lumea virtuală
din interiorul spațiului domestic. El devine un acerb
luptător, simte cum îi cresc aripi, se luptă cu toată
lumea, dar, ascuns sub heteronimul de VAMPY, dă
glas nevoii de tandrețe, exprimată prin următorul
schimb de mesaje pe Chat: „VAMPY: Hei,
Chinezoaico!/ CHINEZOAICA: Tu care mă-ta eşti?/
VAMPY (trecând cu eleganţă peste nepoliteţea ei,
care totuşi suna încurajator): Auzi, voi, chine-
zoaicele, o aveţi tot de sus în jos sau de la stânga la
dreapta?/ CHINEZOAICA (prompt): O am ca mă-ta,
boule!/ (Aici se cuvine făcută o scurtă inserţie de
natură freudiană. Sebastian a avut pentru o clipă
imaginea, pândită prin crăpătura uşii, a mamei vit-
rege care îşi întindea ciorapii pe pulpe.) Ceea ce îi
produse lui Vampy o nouă empatie:/ VAMPY: Şi ce
mai ai ca mama?/ CHINEZOAICA: În niciun caz un
copil tembel ca tine!/ VAMPY: Lasă asta cu copilul
pe mai târziu. Şi până atunci?/ CHINEZOAICA:
Până atunci... ce?/ VAMPY: Păi, cum ar fi, să-l
facem. Copilul” (p. 141). 

Desigur că, odată părăsită lumea iluzorie și reîn-
toarcerea la serviciu fiind iminentă, martiriul anga-
jatului continuă: „Apoi tăcere, cei patruzeci de com-
panioni, precum cele patruzeci de lebede, şi-au înce-

put dansul peste pupitre, arcuşurile viorilor şi ale vio-
loncelelor se mişcau mecanic şi simultan. Nimeni nu
se uita în stânga sau dreapta, fiecare cu arcuşul lui, cu
vâsla lui, cu şoare cele care face întruna rotocoale pe
bucata lui de plastic, fără să ameţească, fiecare cu
unealta lui, proletar al erei digitale, în care tot restul
semăna, mecanic, cu munca ţesătorilor din Lyon, mai
puţin faptul că nu trebuiau pândiţi” (p. 124).
Trimiterea la martiriul lui Sebastian este oarecum
ironică, pentru că ecranul global produce grave
transformări și erodează la rădăcina personalității
umane. 

Mesajul final al culegerii de povestiri scrise de
Varujan Vosganian este unul care respită și puțin opti-
mism: „Poate că există totuşi un secret, o glandă a
singurătăţii care echilibrează (ori nu) relaţiile cu
lumea. Cum s-ar zice, o glandă exocrină” (p. 270).
Cartea Povestiri despre oameni obișnuiți conține
narațiuni care au în comun drame care s-au întâm-
plat sau se întâmplă în jurul nostru în fiecare zi. Sunt
narațiuni foarte bine structuate și convingătoare
legate de pătimirile, speranțele și dezamăgirile noas-
tre din ultimii ani. Ea urmează aceeași linie constant
înaltă despre contemporaneitate impusă odată cu
romanul Patimile după Gödel. Inedite sunt în spațiul
nostru epic abordările lui Varujan Vosganian despre
mafia imobiliară și despre soarta mercenarilor
români.
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Un poet discret, dar al cărui neastâmpăr existențial e
recognoscibil în toate volumele de până acum, este Ionel
Pintilii, constructorul unor lumi paralele, încărcate de miraco-
le la tot pasul, ca alternativă de rezistență la cenușiul cotidian.
Arcul și arcușul (Editura 24:ORE, Iași, 2019), cu o prefață de
Ioan Holban (Poemul, locul unde gravitația e 0), și cu o gra-
fică superbă semnată de Ioniță Benea, reprezintă un cumul de
ritualuri de trecere, între aici și dincolo, o trecere fragilizantă,
traumatizantă, care erodează sistematic ambele spații: …mar-
ginea umbrei/ Nu mai poate înfrunta/ Timpul. Universul
domestic (personalizat prin câteva detalii edificatorii: goble-
nuri, tablouri, biblioteci, cafeaua aburindă) e cel care se
răzvrătește periodic, bântuit de oameni ermetici, timpul e
măsurat după ora interioară sau ora de dadaism.

Poetul tatonează mereu spargerea carapacei, ieșirea din
obsesie, evadarea salvatoare înspre stelele clarvăzătoare, iar
noianul de negativități, insatisfacții și îngrijorări îl determină
să iasă din zona de pseudoconfort (Pornesc încet/ Liniștit,
curat,/ Spre casa de lapte/ Și rugăciunile copilăriei.), chiar
dacă peste tot și toate planează amenințătoare umbra
disoluției: Sezonul de împerechere s-a sfârșit/ Păsările colo-
rate stau pe umeri/ Pietrificată este inima/ Dincolo de para-
vanul gloriei.

Numele desfoliat al poetului își lasă amprenta peste tot,
ca și nevoia de metamorfoză a cuvintelor: Limba clopotului/
Scrie poeme/ Funia spânzuratului/ Scrie poeme/ Dulăul cu
botniță/ Scrie poeme// (…) Ortul popii/ Are poemul său//
Chemările părinților/ Poemele ultime scrise. Simplitatea ver-
bului, metafora de aur și opțiunea pentru interogații (Câte
oglinzi are gerul?) sunt doar câteva din coordonatele acestor
poeme, în care, ancorat într-un proiect de loialitate, eul poetic
ajunge adesea în puncte – limită, fiind expulzat cu putere din
visul de chihlimbar.

Definitorie pentru acest volum este și prăbușirea, veghea-
tă de la distanță de soarele tot pe arcadă, generând o zi apă-
sător de neagră/ Peste cuvântul albastru, un spațiu – timp al
haosului înconjurat de o paradoxală liniște, în care cuvinte
țesute, adunate în jurul unui stâlp de întemeiere, sărbătoresc
nașterea/ Unui vers provizoriu. Resuscitarea lumilor întoarse
pe dos e posibilă (ciupim lumina cu pleoapele), într-un război
al antivederii, al privirii cu ochiul nevăzutului, prin întretăie-
rea omenescului cu celelalte forme de existență: Om și pom/
Privesc dureros/ Prin același ochi, prin eludarea clivajelor
mundane: gândesc mașina timpului.

Mestec cuvinte, sună una din confesiunile poetice, amin-

tind de neostoita foame a lui Cronos, prefigurând
distanțarea (albastrul cade dansând) și, antinomic,
apropierea de marea trecere: Calendarul e mort/ A
mai rămas o cifră/ Începe numărătoarea inversă/
Gust, miros, văz, auz// Abis.

Marea întoarsă în cercuri (Editura Timpul, Iași,
2021), cu o Prefață de Constantin Dram ne introduce
într-un alt nivel al jocului, oferindu-ne o multiplicitate
de măști, prinse într-un carusel amețitor, traversate de
lacrima neascultătoare. Poeme se regăsesc în dialog
unele cu altele, uzând de o supraabundență de simbo-
luri, ca și în volumul anterior. În casa poeziei, Tot
locul e spre așteptare:/ Capete pe eșafod/ Ghilotine
lângă ghilotine/ Într-un sistem perfect., iar memoria luminii e
singura care mai rezistă. 

La tot pasul asistăm la schimbări de itinerar, poetul cer-
cetând mereu, fără odihnă, cercuri sacre, un drum universal,
centre de lumină și putere, fiorduri romantice, muntele de
sânge/ cu steiuri mărunte, maluri necunoscute și uneori de
neajuns, nori deșertificați. Cei ce nu au aripi așteaptă șarpele
de strajă, haosul omniprezent este întors din drumul său de
cântări, devenind o clepsidră pământeană, care cântărește
trădările și amăgirile: La rugăciuni bătrâne/ Tablourile sin-
guratice/ Amăgesc cuvinte/ Se întemnițează Cuvântul…
Secvență de secvență, asistăm la îmbogățirea unui anticariat
al memoriei cu fotografii, cărți vechi, tablouri cu petale de
crin, pendule, icoane, statuete, nuduri în scrisori, triste epis-
tole, schelete fără vlagă, stampe postmoderne, amintiri tăcu-
te. Trecutul stârnește întrebări, oferă surprize, îl învăluie pe
poet în cutremurul cuvintelor, dăruindu-i  insomnii deșarte și
cuvinte empatice, croindu-i pe potrivă haine otrăvitoare: se
agață litere pe veșminte. 

Deși viitorul nu acoperă sufletul, poetul se supune unui
jurământ cumpănit, însă sufletul se află într-un instabil echi-
libru între ultime simfonii, jocuri necenzurate, răbufniri, plân-
sul uscat și Purtarea rugăciunii în lume/ Nisip pe o talpă
imaginară. Universul întreg trăiește din amintirile unui Sisif
fericit, toate căpătând o nouă viață într-un ierbar cosmic,
amprentate de stelele veșnic dungate care Noapte după noap-
te/ Necitite de nimeni/ Sporesc pământul.

Ionel Pintilii tăinuiește în paginile sale țesute amestecuri
de litere care Ținute zile îndelungi/ În amfora mierii/ Așteaptă
degustători, un melanj poetic de înțelesuri ascunse, înțelesuri
alungate, înțelesuri redescoperite și distilate, tâlcuri ce biru-
iesc tragismul existenței și rezidesc un uni-Vers izbăvitor.
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Încă de la finalul lui februarie 2022, nu puţini din-
tre scriitorii români au ales să își manifeste public
adeziunea faţă de situaţia teribilă din Ucraina invada-
tă (însă dîrz supravieţuitoare), prin intermediul unor
forme de expresie mai degrabă hibride – jurnale de
idei, mici confesiuni cu detentă ideologică ori însem-
nări eseistice împărţite, inegal, între politică, excurs
istoric și sociologic, psihologie a traumei ș.a. – valo-
rificate îndeosebi în revistele culturale sau pe reţelele
de socializare. Spre deosebire de ei, în recentul дeти.
la ferestre, scutece albe (Editura Eikon, București,
2022) Vasile Iftime rămîne credincios formulei poeti-
ce practicate cu sîrguinţă și în volumele sale prece-
dente, preferînd să pledeze anti-război într-o manieră
strict lirică. Ceea ce nu înseamnă că în P.S.-ul ce des-
chide secţiunea finală, menit a clarifica pe deplin
contextul ce a provocat scriitura, nu vorbește deschis
despre o dicţiune simili-diaristică, articulată în jurul
unei osaturi aproape dramatizate: „Am început să
scriu acest poem pe 24 februarie 2022, cînd Rusia a
invadat Ucraina. Am sperat că, la un moment dat,
totul se va sfîrși, că eu, poetul, nemotivat, mă voi
împotmoli într-un vers. Dar textul a crescut odată cu
frontul, nelăsîndu-se fixat între două limite, să le
zicem: PROLOG și EPILOG. Am sperat că, impu-
nînd margini scrierii mele, acestea vor coincide cu
cele ale ostilităţii. Am sperat că, în 50 de scene, voi
epuiza subiectul, pentru că, odată coborîtă pacea în
poeme, va coborî și peste tranșee. Prietenii mei spun
că ar trebui să continuu acest jurnal de război și eu,
uneori, simt că trebuie, însă am obosit să aud, să văd,
să simt, de la o zi la alta, că: în portul odessa a fost
bombardată prima navă cu grîu/ îngerii au arborat
scutece albe la fereastră/ au cerut răgaz pentru rugă-
ciune/ s-au așezat în genunchi/ pietrele au dat în
pîrg/ s-au rumenit/ puii de înger vor mînca pîine pe
îndestulate etc.

Structurat, așadar, în cincizeci de secvențe textua-
le, macro-poemul cu miză programatic anti-războini-
că al discretului scriitor botoșănean este alimentat de

aceeași convingere pe care o declară personalitățile
culturale erijate, cu sau fără vehemență retorică, în
actanţi pe plan civic. Alegînd însă desfășurarea poe-
matică de amplitudine metaforică și meșteșug stilis-
tic, Vasile Iftime o raportează implicit la un altfel de
cod și îi conferă altfel de semnificații. Într-o formă
concentrată sau de-a binelea distilată, cîteva dintre
volutele de înţeles macro- sunt strecurate în finalul
unor texte antologice, pe care le-aș plasa în chiar mie-
zul ideatic al cărţii, acolo unde eticul se raportează
nemediat la religios și estetic. Iată, spre ilustrare, clo-
sure-ul unui atașant poem-rugăciune deschis de o
indicaţie peritextuală provocatoare (Puiul de înger
vorbește în somn), care asigură un plus de adîncime
referenţială discursului impregnat de trimiteri nu doar
teologice: „ vreau să astup găurile cerului/ să nu mai
plouă/ să nu mai ningă cu schije deasupra casei noas-
tre// tată cînd te găsesc/ voi termina de scris cu fur-
nici/ acest poem despre două coji de nucă navigînd pe
o/ lacrimă”. Ori mutaţia de sens liric pe care o putem
identifica spre finalul unui fals pastel crepuscular,
deturnat pe nesimţite în artă poetică irizată epifanic:
„Ninge în pîntecele femeilor tinere/ semn de belsug
anul acesta// se așterne omătul pînă la brîu/ ascultăm
crivăţul// în curînd se vor naște oameni de zăpadă//
îngerii oamenilor de zăpadă nu se topesc/ sîngele lor
ca în prima noapte de dragoste// cînd depinzi de un
strop de rouă nu poţi refuza libertatea/ dumnezeule/
sîngele oamenilor de zăpadă este sîngele tău// urma
pașilor lor în urma pașilor tăi/ caligrafiind/ învierea”.

La fel ca aici, majoritatea decupajelor din дeти
(=copii) valorifică extensiv figuraţia, recuzita și atitu-
dinea poetică de sorginte vădit expresionistă. Pe de o
parte, elementele de decor, mai mereu personificate,
potenţează cromatic suferinţa umanităţii care se con-
fruntă, în diferite zone heterotopice (de la tranșeele
pline de îngeri-soldaţi la „burta teatrului din mariu-
pol” și maternitatea bombardată), cu certitudinea tra-
gică a propriei extincţii: cerul este negru, „luna sînge-
rează deasupra prutului”, cimitirul de întuneric „res-
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piră prin lemnul crucilor”, „întunericul prinde coajă
deasupra mărilor” etc. Pe de altă parte, prin poemele
întunecate se mișcă (după caz, abulic, halucinat, con-
torsionat sau de-a dreptul scrîșnit) o întreagă armată
de îngeri transformaţi în combatanţi și condamnaţi la
diferite forme de estropiere. Deși împărţite, în funcţie
de raportul cu umanul, în trei categorii aparent dis-
tincte („îngerii celor ce nu mai sunt” „îngerii celor
care s-au născut”, respectiv „îngerii celor pe cale să
se nască”), fiinţele angelice din poezia recentă a lui
Vasile Iftime au, în general, o gestică și o funcţiona-
litate dureros limitate, a căror concentrare metonimi-
că recurentă mizează fie pe repetarea mecanică a
unor acte expurgate de solemnitate, fie pe mutilarea
uneori autoimpusă, ca formă definitivă de rebeliune.
Într-un univers monstruos, în care divinitatea însăși
se îmbracă în „uniformă de ofiţer”, își inspectează
trupele sau își ceartă subordonații nebărbieriți și „cu
aripile crescute mai mult înăuntru”, îngerii celor ce
sunt încă vii sapă tranșee, trag cu pușca (inclusiv în
frunze), își meșteresc aripi din șindrilă și apoi se
aruncă în gol; îngerii celor ce nu mai sunt tremură,
auzind focuri de armă, deși uneori poartă ei înșiși
puști sau duc gamele (cînd nu au mîinile retezate);
îngerii celor ce urmează să se nască se ivesc pe lume
cu schije în aripi sau funii în jurul gîtului, cînd nu
sunt imediat mușcaţi de șarpe; îngerii oamenilor de
zăpadă sîngerează abundent ș.a.m.d. 

Este limpede că, în aceste atașant-brutale poeme
de război, agonie colectivă și delir pre- ori post- tha-
natic, îngerii s-au transformat radical, din „atleţi ai
intermedierii” (cf. Andrei Pleșu) între celest și teres-
tru, într-un fel de ipostaze alterate ale umanului, rei-
terîndu-i gesturile și atitudinile esenţiale în faţa unor
situaţii limită. La un capăt al arcului referenţial,
închipuit după cel propriu-zis biologic, ne întîmpină
o scenografie coșmarescă, în care sunt antrenate sim-
bolurile inocenţei inutil sacrificate, replicate într-o
manieră ce amintește, vag, de Elegiile pentru fiinţe
mici ale lui Eugen Ionescu: „Păpușile îngerilor celor
ce nu mai sunt/ au nevoie de sînge/ și-au smuls între
ele mîinile/ și-au detonat inimile/ la apusul soarelui s-
au pus pe scăpărat cremene// cineva trebuia să împie-
dice jocul acesta/ cineva trebuia să le dăruiască un
puzzle/ chipul lui dumnezeu/ și o inimă// adunaţi din
moloz ce a mai rămas din copilărie/ în memoria
păpușilor/ vom ţine momente de reculegere/ se va
deschide un muzeu// păpușile îngerilor ce nu mai
sunt/ au lăsat moștenire cîteva mașinuţe stricate”. La

celălalt capăt, evenimentelor majore ale fiinţei aflate
în iarna existenţei le corespund concentrate cazone
ale traumei, inscripţionate inclusiv pe învelișurile
asa-zicînd exterioare ale angelicului (piele sau piese
vestimentare): „la început rănile se imprimă pe suflet/
apoi pe piele/ am văzut o cămașă sfîșiată de o schijă/
peste noapte a făcut cangrenă/ doctorii i-au amputat o
mînecă și au trimis-o înapoi pe/ front// am auzit o
cămașă povestind despre o inimă ce bate într-un/ ţol
de cordele// nu cred în mîntuirea cămășilor albe/ să
facem din ele zmei/ să-i ridicăm în cer/ dumnezeu va
decide dacă va opri măcar unul la el”.

Neîndoielnic, imaginarul poetic împărţit, strategic
(sic!), între militar și spiritual din acest volum nu se
refuză unor exerciţii de conectare intertextuală stimu-
lată de identificarea mai mult decît rapidă a unor
nuclee de interes semantic subsumate morţii autarhi-
ce, terorii generalizate și ororilor provocate de război
(дeти. la ferestre, scutece albe putîndu-se compara
cu o serie emblematică de volume de versuri sau fic-
ţiuni dramatice – de la, să spunem, Libertatea de-a
trage cu pușca de Geo Dumitrescu la Recviemul lui
Matei Vișniec). Prin intermediul lui, însă, Vasile
Iftime nu vorbește despre transcenderea graniţelor
între epoci distincte ale literaturii sau între formulele
de dicţiune (fie ea poetică ori dramatică) specifice
unor perioade de criză majoră ale umanității. Ci des-
pre suferinţele cele mai crude pe care le provoacă
inocenţilor transformarea morţii dintr-un „optativ
disperat”, ca să folosesc o formulă a lui Vladimir
Jankélévitch, într-o realitate sinistră, alimentată de
ura fără margini a celor ce nu se mai pot numi
oameni. Ori, dacă vreţi, într-un șir de monstruozităţi
provocate de agenţii Răului absolut, (in)abil
deghizați în îngeri ai dreptății. Niște îngeri decăzuţi,
cărora Dumnezeu le-a pus, cum bine ne șoptește
undeva poetul, doar focoase în loc de inimi: „hai cu
toţii la adînc la cel mai adînc adînc/ strigă sergentul/
în burta peștelui mare puneţi nadă pentru peștii mici//
rostogoliţi-vă mergeţi tîrîș faceţi tumbe/ curgeţi
alunecați/ ca să fii șenilă de tanc trebuie să ai inimă
de tanc/ nu încălţări de oţel/ hai dragele mele rache-
tuţe/ în loc de inimă dumnezeu v-a înșurubat un
focos/ mai devreme sau mai tîrziu cu toate veţi face
bum”.
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ULTIMA CONSERVĂ DE POEZIE
Poezia ca supraviețuire. Poezia respirație. Poezia

taifun. Poezia stare de veghe. Poezia stare de priveghe-
re. Poezia la vedere. Și la nevedere. Poezia la răscruce.
Poezia ca stare de grație. Și de dizgrație. Poezia dilu-
viu. Poezia fagure. Poezia peșteră. Poezia chilie.

Ne servim cu o porție bună de licori poetice răsfi-
rând Epistolele din Pont pe care ni le oferă Sorin
Roșca.1 Și respirăm în spații noi, (cu) surprize. Și ale-
gem, din labirintul de posibilități pe care ni le oferă
poetul, cărări de lectură

LA ÎNCEPUT A FOST SFÂRȘITUL
Nu e primul autor pentru care poezia este și armură,

și oglindă, și liană de legătură cu jungla lumii, și răz-
vrătire, și respirație, și monedă de schimb cu îngerii.
Iar pentru Sorin Roșca, mai mult decât altora, „ultima
conservă de poezie” e precum catargul vasului care se
scufundă în larg și de reperarea căruia (poate nu va
cădea în mâinile niciunui pirat-„neînțeles mitoman”!)
depinde viața marinarului din valuri.

Sorin Roșca ne propune o poezie cu multe repere,
învelită în cămăși simbolice, ca o ceapă coaptă ples-
nind de parfum și doldora de (sub-)înțelesuri. Textul cu
care se încheie volumul e și poezie-testament, și poe-
zie-timbru pe epistola prin care autorul se expediază
lumii: „Lume otrăvită de răul din tine, vai ție!/ În cartea
asta am tăinuit în van/ printre dulceți metaforice,/ ca
pe-un profetic bilet de adio,/ ultima conservă de poe-
zie/ cu șanse mari să fie deschisă/ de vreun neînțeles
mitoman!// Și dumnealui, ce credeți c-o să facă,/ sila-
bisind poemele cu prometeic chin?/ Va da-ntr-o crâșmă
recital, în loc să tacă,/ și va primi de la poetul-barman
drept răsplată/ un vis cu țuică/ și un vis cu vin!”
(„Ultima conservă de Poezie”, p. 112). E lumea pe care
poetul și-o asumă cu surprize cu tot și, în special, cu
neînțelesurile: textele cu povești care ies în lume pot fi
citite pe dos, pot fi ciopârțite, pot îmbrăca o cămașă din
noapte opacă sau se poate răzvrăti, dacă ochii sunt ai
cititorului care trebuie, în seva plină de miez și de

înțelesuri din plămadă. Un balet gingaș pe o pojghiță
de gheață.

Poetul nu are altă pâine decât cuvintele. Și nimic de
băut decât apa izvorului pe care-l scotocește cu ciutura
sângelui în peisajele din adâncurile cu care împreună
respiră. E o altă viețuitoare, înstelată, care nu aparține
lumii. Din coca pâinii lui se înfruptă și alții. Poetului îi
iese, și lui, înmulțirea pâinilor cuvintelor. Și poate sătu-
ra mulțimi. Dureros. Christic. Fără ca mulțimea să
recunoască minunea. 

VISAREA VISĂRILOR
Pentru poet iubirea, oxigen primordial, e și ea de pe

deasupra lumilor, un concert de senzații provocat
altcumva decât muritorilor de rând: „Priveam de după
luna gri ca din fereastră/ cum cad pădurile de lângă noi
cu cerbi cu tot,/ cum se tot duc,/ și tu-mi erai pe-o parte
frunză/ prinsă-n litere de aur/ la-nceputul unui vis,/ și-
mi erai pe-o parte floare/ de aprins pe stele taina/ ăstui
cântec ce se scrie/ într-o țarină cu drepții/ așteptându-
mă-n cotloane/ de abis (…)” („Visarea visărilor”, I, p.
16). Cămășile de metafore și comparații, împletirea
substantivelor și a adejectivelor într-o horă proaspătă,
cu viraje de sens vii, neașteptate, scot cititorul din zona
lui de confort și-l gratulează cu fire de păianjen fine ca
mătasea, împodobindu-i universul de așteptare în
pânze moi. Senzația de lectură și de surpriză e un
amestec ca între gustul mustului proaspăt, viu, înainte
de a se face vin, și surpriza pânzei de păianjen, atin-
gând moale obrazul; un balans între contrariere și sur-
priză: „Nu trecuse pe-acolo de mult nici-o întâmplare/
și cerul era încuiat în el peste pădure/ și rece…// Dar tu
înmugureai lumina cu sufletul meu/ în dragostea ca o
nesățioasă și sferică mirare,/ până trupul ți s-a făcut
mai ușor/ decât aerul acela strâmt,/ decât un sâmbure
adus de înger/ pe-o înseninare (…)” („Condens albas-
tru”, p. 11). Tristețea și singurătatea sunt și ele cămăși
moștenite, cu care poetul supraviețuiește lumii: „Plouă
cu tristețe de singurătate,/ cu încă o zi cățărată-n spina-
re/ nu mai sunt cel de ieri/ și mi-e tot mai greu de mine/
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să-mi mai țin un ochi pe cer/ și altul pasăre lângă tine
(…)” („Fratelui Bacovia…”, p. 26).

FUGIT IRREPARABILE…
Timpul, iubirea, însingurarea sunt, și ele, ițe în

cămașa moștenită: „Mă strecor în pielea lupului/ și
iarna vine ca o împăcare/ să-mi treacă păcătoasa alcă-
tuire prin ger,/ nu se clintește nici-o poartă în cer,/
lumea-i un aluat din iubire și însingurare (…)” („Nu-i
nicio poartă în cer…”, p. 45). Un amestec de miere,
oțet și cucută pe rana respirării.

MIRAREA MIRĂRILOR
La îndemână și nu prea: „Lumina este graiul cel

mai la îndemână/ prin care poate fi înțeles/ Dumnezeu”
(din „Caietele Visarea Visărilor”, p. 87). Nu e un loc
comun, deși comun vederii! Poate sau ar putea fi
înțeles. De asta ni-s poeții: să fie tălmaci între lume și
cer. Torcând lumina. 

La început e lumina. Începutul este lumina.
Mirarea mirărilor, prin care poetul tălmăcește ca în
firul de borangic, pe care le urzește în propriile-i cuvin-
te, în alte pânze, cuvintele Lui, pânză miraculoasă
plină de înțelesuri și de mai puțin înțelesuri: „Lumina
nu se poate cuprinde pe sine/ pipăindu-și carnea./ De
jur-împrejurul ei se află Neînțelesul,/ Necuprinsul până
la o altă lumină./ Din câte lumini a țesut Dumnezeu
cerurile?// La unul dintre capetele luminii/ se află
nașterea sa.// Singură,/ lumina nu-și poate afla nicioda-
tă dimensiunile./ Cu ea putem măsura micimea noas-
tră/ în fața lui Dumnezeu!” („Caietele Visarea
Visărilor”, X, p. 88).

EPISTOLE DIN PONT
Ritmică, metrică, un croi fără cusur, nici o scamă-

silabă în tipar - croiala gingașă în care, ca în geometria
unui fagure dulce-amar, poetul își măsoară cu grijă
mierea-cerneală cu care se trimite prietenilor în episto-
le din Pont: „Dragă prietene,/ în ultima zi din acest cu
multe pățanii dus leat,/ cu sufletul vin către tine/ să-ți
fie pe mare lumina aprinsă/ și stelele să recite-n
curând/ livada în versuri a ochilor tăi/ pe spinarea
Copoului ninsă (…)/ Cu sufletul aprins licurici în
palme, spre tine,/ în ultima zi din acest fără aură leat,/
se cuvine, prietene drag, se cuvine/ să-ndemn Poezia să
urce în splendoare/ toți Îngeri-Copiii colindelor și
ningă/ și facă-se măcar o clipă-n suflete curat!”
(„Caietele Visarea Visărilor”, V, pp. 98-99).

VISELE
Texte cu parfum de scorțișoară. Ca niște desene în

covor. Un album cu epistole și ilustrate din Pont, cu
invitații la ceai și la cină – asta ne propune Sorin
Roșca. Un album cu parfum și culori și miresme, arcui-
te pe nostalgii meticulos și proaspăt traduse: „Ce-s

visele cu tine dacă nu/ filosofii sumare cu parfum de
scorțișoară/ scriindu-se la-mbobocirea unei lumini de
stea/ cu-nflorituri din aramaică și-n cercuri sidefate/ pe
răsuflări de asterisc și căprioară? (…)” („Visarea visă-
rilor”, V, p. 58).

POVESTAȘUL DIN PONT
Poetul e „(…) un pumn de țărână/ care visează…”

(p. 83). Amestec de vis și lumină. Poetul-tălmaci tradu-
ce „Nevoia de poveste a visului”, IV: „Cetatea aceea
părea mai degrabă o floare/ cu streșini rubinii înfipte-n
țuguie de brad/ pe-o gleznă de pajiște verticală/ și eu
cădeam ca-ntr-un vis fără fund/ prin pâlnia unei balade/
cu triluri aurite-n spirală (…)” (p. 70).

Folosind în discurs cuvinte care descriu lucruri
materiale, lumești, de care se agață ca un fluture, poe-
tul își descrie lumea așa cum ar face-o un melc fantast
care și-ar descrie cochilia, lumea dinăuntru, cea nevă-
zută de ochii lumești. 

Nevoindu-se între cer și pământ, nici înger, nici
om, nici pasăre, nici fluture, poetul încearcă să se
dumirească de sine și să se încapă lumii, filtrând-o cu
ce a primit în desaga de daruri la naștere: moșteniri
ancestrale, mocnind fierbinte în adâncuri, înțeles de
neînțelesuri, amestec de cer și pământ. Vorbește,
șamanic, cu toatele lumii: „Mierlă, mierlă,/ tu care ai
glas în toate/ graiurile îngerești,/ coboară-mi din altă
lume/ printr-o floare/ doar un tril/ să ung pe la balamale
cu senin/ cerul serii când se-aprinde peste mare (…)”
(„Visarea visărilor”, VII, p. 30).

Oscilând între vis și pământ, sfredelind constelații
cu arcușul cuvintelor, Sorin Roșca ne ia mâna să mân-
gâiem noi înșine harpa lui de armonii, ploaie și plâns,
în cochilia lui din Pont, de unde trimite ilustrate și epis-
tole prietenilor. Povestașul din Pont ne înșiră povești
despre „Berzele lui Ion și grăsunii”, despre „Doctorul
de vise”, despre „păpușa smiorcăită a banalului”
(„Psalmi pe nisipuri de aur”, p. 46). Ne ia părtași în
propria-i poveste, deschizându-și sertarele cu vise,
lipindu-le colorat pe ilustrate pe care ni le dăruiește,
auroral, din Pont, cu amândouă mâinile. Spre lectură.
Un arcaș, un armurier, un scrib, un povestaș care, flu-
turând prin lume pelerina lovită de nopți și zile
pământești, culege ca pe-o mantie fantastă licurici și
stropi de miere și pudră de fluturi și borangic moale de
păianjen și le scutură și le împletește, bijutier, în inedite
epistole din Pont.

_____________
Sorin Roșca, Epistole din Pont, Postfață de Nicolae

Rotund, Editura Junimea, Iași, 2020.
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Universitar dedicat litererelor ieșene de ani buni, Livia
Iacob a debutat în poezie cu volum încă din anii 1990, iar
de atunci până azi a publicat încă vreo trei, dacă nu mă-nșel.
Nu mai vorbesc de apartenența ei cofondatoare la celebrul
grup-cenaclu Outopos, care a fost creuzetul de formare și
lansare a câtorva scriitori absolut remarcabili azi. Poezia a
fost mereu pentru ea (o spun în profundă cunoștință de
cauză) frecvența principală de performare intelectuală, iar
dicționarele și cărțile universitare pe care le-a scris sau la
care a contribuit au rămas doar în zona de legitimare didac-
tică, stimabilă, desigur, dar deloc prioritară pentru ea.

Noul ei volum de poezie nu e o antologie de autor, dim-
potrivă, conține numai texte inedite, cu atât mai impresio-
nante cantitativ cu cât nu sunt simple reeditări, puse even-
tual acum laolaltă. Așezarea lăuntrică (Junimea, Iași, 2021)
e o apariție consistentă, în cea mai mare parte rod al unei
crize existențiale provocate de dispariția părinților. Sunt
ceva ani de la ultimul ei volum (2013), așa încât grosimea
noii apariții s-ar putea justifica și așa, prin nevoia de rein-
trare în atenție. Oricum, n-ar fi stricat, în opinia mea, o
selecție mai drastică a producțiilor, pentru că, inevitabil, în
condițiile unui număr atât de mare, sunt și texte
convenționale, ușor șablonarde, simple lamentații versifica-
te sau pur experimentale care strică ansamblul celorlalte,
multe, bine așezate valoric. Livia Iacob știe foarte bine că e
riscant să poetizezi neprelucrat biografeme, într-un concert
liric contemporan foarte divers și foarte bun (inclusiv între
vocile feminine sau mai ales acolo). Nevoia de exorcizare
existențială nu se poate justifica mereu estetic, deși adesea
ei i se datorează multe reușite. Dar nu poți pune alături texte
precum „Ca și când versurile/ despre noi ar vorbi,/ ca și
când, netestați,/ de netăgăduit/ am fi. // Sunt atât de mulți/
ceilalți/ inima mea e/ una singură.// Îți pasă?/ De ea?/ Inima
mea/ nu poartă mască,/ din când în când/ se dezinfectează
de tine,/ câte o nitroglicerină/ și nicio speranță”, absolut dis-
cutabile, de unele remarcabile precum „Dragi prieteni,/ fie-
care felie de viață/ e cireașa de pe tortul morții.// Numără în
gând,/ fata mea.// Câte în cer,/ nicideunele/ pe pământ” sau
„Nicio veste/ de la tine.// Universitatea/ e de fapt o veche/
poveste,/ între zidurile ei/ multă nefericire/ este.” Când
mizează pe memorialistica risipită în detalii semnificative,
pe apercepția finitudinii, pe nostalgia copilăriei protectoare,
pe singurătatea prezentului, pe indiferența splendidă a rea-
lului, pe scris, pe antiteze prolifice între „atunci” (în comu-

nism, când trăiau părinții) și „acum” (când avem toate
libertățile, inclusiv pe aceea de a vorbi despre angoase și
neîmpliniri), pe intertextualitățile relevante, pe intimitatea
domestică, pe simplitatea esențializată a imaginii și a for-
mulării paratactice, poeta izbutește deplin. Când, dimpotri-
vă, încearcă strigăte stridente, pur denotative, lamentații
directe, când exersează rime sau retorici deja bătute (inver-
siui, ecouri patriarhale sau tradiționaliste, licențe lexicale,
aserțiuni sentimentale), ratează. Din fericire, poeta preferă
discursul scurt, în flash-uri reținute, cum tot din fericire pre-
feră imageria descătușată, tandră, purtătoare de splendide și
tensionate instantanee: „Cândva aerul va pocni din degete/
și în lumea ei, arborescentă,/ va ninge/ cu fulgii pe care nu
i-am înghițit/ niciodată împreună.// Cu gura căscată/ cu
gura inimii”; „Acasă/ te așteaptă toate/ în ordinea în care le-
ai lăsat:/ peretele e la fel de pătrat,/ inima mea, la fel de sin-
gură,/ câinele alb ca omătul,/ noi,/ rochia ta de muselină/ și
apoi toate capcanele vieții”; „Sunt atât de împărțită,/ de sin-
gură,/ nimeni nu respiră/ sub carnea mea,/ nimeni cu mine
nici în somn,/ nici în trezie.// Sunt un leș/ într-o armată.//
Ordonă mie!”; „Când am fost/ ultima oară/ la odesa,/ în
piața de pește,/ în mijlocul/ mirosului infernal,/ m-am uitat
drept/ în ochii lui.// Ai tatălui.// Când la moscova,/ și după
nopțile albe,/ după esenin,/ și dostoievski,/ frumusețea încă/
nu salva/ lumea./ Nici pe tata”. Astfel de texte alcătuiesc
majoritar volumul, ceea ce-l salvează. Construit aproape
integral pe nostalgia originilor, pe dezolarea prezentului și
pe melancolia retro (notabilă e absența aproape totală a
conotațiilor erotice – dragostea nu pare chiar afectul nece-
sar în context, probabil), el dă mărturie despre o poetă
autentică, pentru care visceralul atât de frecventat azi
(repet, inclusiv în lirica feminină) nu e neapărat o soluție la
modă.

Cu ecouri din psalmi, din evanghelii și din marea poe-
zie a lumii, intimistă și sensibilă până-n vârful unghiilor (cu
tot cu inegalitățile ei valorice), cartea Liviei Iacob traduce
destul de convingător în peste 300 de pagini ceea ce am
putea numi un fel de dolor parentum. E cunoscutul plânset
al „pelicanului din pustie”, ca să rămân la trimiteri atât de
dragi autoarei, e o durere pe care numai refacerea unității
primordiale pierdute o mai poate alina. Acesta e motivul
pentru care Așezarea lăuntrică e, până la urmă, o carte pro-
fund tanatică.
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Fără a avea la îndemână o bibliografie critică com-
pletă despre fenomenul optzecist, mă gândesc dintru
început la câteva exegeze și antologii ce nu pot fi trecu-
te cu vederea. Dacă de la jumătatea deceniului IX al
secolului trecut au apărut din ce în ce mai multe antolo-
gii, prefețe, dar și primele volume de critică și istorie
literară, în întâiul deceniu din noul mileniu referințele
nu au fost mai rare. După antologia de proză Desant’83
apărută prin grija lui Ovid S. Crohmălniceanu în anul
eponim, după antologii de poezie alcătuite de grupuri
de tineri scriitori – sunt de amintit aici Cinci1 și Aer cu
diamante2– numărul lor a crescut; a crescut în special
în urma eforturilor lui Gheorghe Crăciun, o personalita-
te plurivalentă: prozator, teoretician, antologator și
chiar poet. În Cenacluri și antologii, un capitol din
volumul Generația’80. Un excurs istorico-critic3, în
afară de cele trei volume antologice deja citate, se
menționează faptul că după câțiva ani au apărut:
Generația’ 80 în proza scurtă (antologatori: Gheorghe
Crăciun și Viorel Marineasa, Editura „Paralela 45”,
1998), Experimentul literar românesc postbelic (anto-
logatori: Gheorghe Crăciun, Ion Bogdan Lefter și
Monica Spiridon, Editura „Paralela 45”, 1998),
Competiția continuă. Generația ’80 în texte teoretice
(antologator: Gheorghe Crăciun, Editura „Paralela 45”,
1994), Antologia poeziei generației ’80 (antologator:
Alexandru Mușina, Editura „Vlasie”, Pitești, 1993),
Antologie de poezie modernă. Poeți moderni despre
poezie (antologatori: Alexandru Mușina și Romulus
Bucur, Editura „Leka Brâncuși”, 1997). Câteva din
aceste antologii rămân meritorii și prin cuprinderea a
zeci de autori: peste 40 și chiar peste 50, ceea ce dove-
dea și sub acest aspect amploarea fenomenului optze-
cist. După 1990, Editura „Paralela 45” și-a asumat rolul
de promotor al literaturii optzeciste (a publicat volume
din toate genurile majore), ceea până în 1989, în ciuda
dificultăților, făcuse doar Editura „Cartea Românească”
(a publicat mai ales beletristică). Dezbaterile în jurul
noilor creații au cunoscut o animație deosebită până în

1989, când au fost întrerupte. Gheorghe Crăciun
sperase, însă prin apariția antologiei Competiția
continuă... din 1994 constata, cu dezamăgire, că
relansarea nu a reușit: „Trebuie să recunosc că
m-am înșelat. După 1990 nimeni nu a mai simțit
nevoia să reia și să încheie această discuție este-
tică, pentru că totul a lunecat spre politică, inclu-
siv spre politica literară”. 

Totuși, constatarea lui Gheorghe Crăciun nu
a avut un caracter definitiv. Au apărut și după
2000 alte volume de istorie și critică literată, alte
antologii de literatură optzecistă. Cea mai nouă
publicație este opera lui Mircea Bârsilă – Poezia
optzecistă, Editura „Eikon”, București, 2021.
Considerată un produs al „Generației în blugi”,
poezia optzecistă este, alături de proză, fenome-
nul major al unui discutabil și... original postmo-
dernism românesc. Caracterul discutabil ar incri-
mina atât apariția lui fără a fi avut o evoluție
clară, apariție neprevăzută, în afara unor premise și
circumstanțe favorizante vizibile. Oricum, postmoder-
nismul optzecist a apărut  ca rezultat al unei noi
sensibilități poetice, dar și al unei orientări asincrone
către curentul postmodernist manifestat mai coerent în
Statele Unite și în vestul european în anii 1970.
Postmodernismul autohton este considerat și al doilea
proces de sincronizare literară după cel descris de
Eugen Lovinescu. 

Mircea Bârsilă accentuează în Cuvânt înainte. O
nouă generație lirică: Generația în blugi: 

„Postmodernismul românesc, cu toate
vulnerabilitățile și noutățile sale – revizionism, ironie,
spirit parodic, scepticism, limbaj tranzitiv, hiperlucidi-
tate (și refuz al candorii și al «adamismului» șaizecist),
apetitul pentru reciclarea unor teme și a unor retorici
din trecut, dar și pentru zilnica banalitate, intertextuali-
tate, anarhie, opacitată față de mistică și mitologie etc.
– are, desigur, mai multe vârste.” (p. 7).

Așadar o nouă sensibilitate poetică, un nou discurs
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liric „realizat în regimul literalității”, o nouă gândire
asupra creației literare au fost, la general vorbind, ele-
mente definitorii ale spiritului optzecist. Prin acestea ca
și prin altele, intrinseci: discontinuitatea textului, frag-
mentarism, (auto)ironie, pastișă, prezența autorului în
text și aureferențialitate, eclectism textual etc. se distin-
ge literatura optzecistă, înclusiv poezia, de creațiile lite-
rare din celelalte etape istorice apropiate sau mai înde-
părtate. Mircea Bârsilă consideră – și pe drept cuvânt –
că:

„Noile formule literare autohtone oglindeau un pro-
ces de racordare la spiritul artistic al vremii, chiar dacă,
în anii optzeci, postmodernismul – în accepția largă a sa
– era doar incipient în România. În comparație cu cel
«din afară», tardivul postmodernism autohton a fost
primit cu destule rezerve de anumiți critici literari și de
unii dintre poeții mai vârstinici al căror orizont de
așteptare era refractar la noua poetică” (idem). 

Astfel de rezerve mai persistă și azi; atunci ca și
acum, ele sunt explicabile și acceptabile având în vede-
re deosebirile de sensibiliatate și de gândire dintre
generații, ținând seama și de rezistența tradiției literare,
deseori opacă, precum în orice altă epocă. Cearta dintre
antici și moderni din sevolul al XVIII-lea, conflictele
dintre tradiționaliști și moderniști din debutul secolului
al XX-lea sunt, desigur, doar două dintre exemplele
elocvente. Spre deosebire de epoca avangardiștilor,
când certurile se aplanau și prin ciocniri violente,
mișcarea optzecistă a fost una soft, pașnică, fără cla-
mori și durități bulversante. Regimul politic din anii
1980 obliga la discreție, cu atât mai mult cu cât optze-
cismul a fost o mișcare nonconformistă, anticanonică,
subversivă, care nu ținea cont de politicile oficiale în
cultură și, prin libertatea discursului, viza și încremeni-
rea ridicolă a limbii de lemn. Eu cred că putem vorbi „și
de prospețimea literaturii opzeciste și de caracterul ei
subversiv totdeaodată. În același timp și de funcția pro-
filactică...”4, una benefică în condițiile unui dictat poli-
tic nefast, inclusiv asupra literaturii și artei. Într-un stu-
diu apărut după 1989, Marcel Pop-Corniș remarca de
justețe că „postmodernismul a funcționat în Europa
Centrală și în cea de Est ca un «veritabil catalizator al
rezistenței».” (cf. op. cit., p. 12)5. Rezistență politică,
rezistență ideologică, rezistență prin cultură, în fond.

Să ne întoarcem însă la masiva antologie alcătuită
trudnic, nici vorbă, de Mircea Bârsilă. Dincolo de atri-
butele ei de reprezentativitate, ea s-a dorit fără dubii și
exhaustivă, sau pe aproape. Cuprinde 85 de poeți de
calibre diferite, ordonați simplu, exterior, după criteriul
alfabetic, începând cu Adrian Alui Gheorghe și termi-
nând cu Ion Zubașcu. Pentru a preîntâmpina eventuale

observații asupra unor omisiuni, Mircea Bârsilă le
menționază și le justifică în unul din capitolele ce des-
chid antologia (Câteva precizări, pp. 46-53). Între
poeții lăsați în afara antologiei Mircea Bârsilă
menționează pe Ileana Zubașcu, Domnița Petri, Patrel
Berceanu, Dan David, Traian Furnea, Daniel Pișcu,
Nicolae Mircea Benn. Sunt poeți care au debutat și au
publicat în perioada afirmării optzecismului, câțiva din-
tre ei meritând să fie cuprinși în volum și ne gândim
mai întâi la Patrel Berceanu și la Dan David. Între argu-
mentele omiterii regăsim: „...au părăsit de mult arena
literară” (Ileana Zubașcu și Domnița Petri); „s-a stins,
din păcate, prea devreme” (Patrel Berceanu); „...din
varii motive [...] s-a îndepărtat, de-a lungul anilor, de
arena literară, lăsând impresia că a renunțat definitiv la
arta poeziei” (Nicolae Mircea Benn). În ce mă privește,
aș fi preferat ca Patrel Berceanu și Dan David să se
regăsească în antologie, având în vedere, totuși, numă-
rul și valoarea volumelor: patru și respectiv trei volume
publicate în timpul vieții, alte câteva postum. Patrel
Berceanu, cel puțin, dispărut la 55 de ani, în 2006, a
publicat ultimul volum antum, Lacrimi civile, în 1991,
dar și antologia Planetă de poet în 2003. Ca o
compensație totuși, celor doi poeți le sunt afectate spații
destul de cuprinzătoare în capitolul preliminar amintit.
Capitolele pregătitoare ale volumului, mai cu seamă
primele trei – O nouă generație lirică: Generația în
blugi, Canonul literar – aspecte generale, Noua poezie
– între tăgadă și firească acceptare – vădesc o temeini-
că cunoaștere și un spirit critic pătrunzător în ce
privește postmodernismul în general și optzecismul
autohton în particular. Capacitatea de definire, distinge-
rea și analiza caracteristicilor ce dau specificitatea
mișcării, contextul socio-cultural în care a apărut și a
evoluat curentul postmodern, cunoașterea operelor
celor aproximativ 90 de poeți abordați, sunt efectiv
impresionante. Spre exemplu, când se oprește asupra
culturii poetice a „generaționiștilor”, Mircea Bârsilă
alcătuiește o listă de aproape o jumătate de pagină
(peste 50 de nume), considerată de el, cu modestie,
„sumară”. Toți aceia sunt poeți de referință în literaturi-
le de unde provin, dar lista include doar un singur poet
de origine română, care a scris însă în limba sârbă:
Vasko Popa. Contrapunerea implicit polemică a
optzeciștilor față de tradiția literară reiese și de aici, dar
să nu ignorăm faptul că anticanonici (dar nu și postmo-
derni) s-au aflat și printre scriitorii din deceniile ante-
rioare, începând cu Tudor Arghezi, Lucian Blaga și Geo
Dumitrescu, continuând cu Marin Sorescu și Nichita
Stănescu. Pe bună dreptate, Ion Simuț spunea:
„Recunosc că discuția poate intra în impas în momentul
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în care cineva ar ține cu tot dinadinsul să-i considere pe
Nichita Stănescu sau Marin Sorescu în bună parte pos-
tmoderni”6. De altfel, în ultimii douăzeci-douăzeci și
cinci de ani, dezbaterile în jurul canonului literar au luat
o amploare exagerată. Canonul este acum, pentru mulți,
un concept-fetiș al teoriei și istoriei literare iar, prin
acceptare necondiționată, un factor de încetinire în
evoluția literaturii și a artelor. În fond, mutațiile surve-
nite se datorează unor mișcări anticanonice, iconoclas-
te. 

Între poeții optzeciști antologați de Mircea Bârsilă
se întâlnesc nume de toate mărimile, inclusiv ale anto-
logatorului și subsemnatului. Se regăsesc, bineînțeles,
numele poeților care s-au aflat la temelia fenomenului
optzecist, multe dintre ele prezente în primele antologii,
alcătuite chiar de ei: Mircea Cărtărescu, Traian T.
Coșovei, Ion Stratan, Florin Iaru, Alexandru Mușina,
Mariana Marin, Romulus Bucur, Florin Iaru și cei
afirmați cu precădere în critica literară precum Ion
Bogdan Lefter și Bogdan Ghiu. Toți aceștia au frecven-
tat Cenaclul de luni, înființat în 1977 de către Nicolae
Manolescu. Ioan Flora, puțin mai vârstnic (n. 1950) a
făcut parte din grupul de la Junimea (nouă), dirijat de
Ovid S. Crohmălniceanu, format preponderent din pro-
zatori. Relativ în afara grupărilor cenacliste s-au situat
alți poeți marcanți lansați în prima perioadă (de începu-
tul până spre sfârșitul anilor ’80): Liviu Ioan Stoiciu,
Matei Vișniec, Nichita Danilov, Cassian Maria
Spiridon, George Stanca, Liviu Antonesei, Ioana
Dinulescu, Ioan Moldovan. Gabriel Chifu era deja con-
sacrat din deceniul ’70 când publicase deja trei volume
valoroase de versuri, drept pentru care Laurențiu Ulici
îl încadrase între șaptezeciști. Este amintit și caietul de
poezie publicat de Editura „Albatros” „ce antologa 31
de autori: 17 pentru 1980 [...] și 14 pentru 1981...” (p.
21). Mircea Bârsilă insistă și asupra rolului, azi aproape
uitat, deținut de Constanța Buzea și Dinu Flămând în
promovarea optzeciștilor prin publicarea lor în revista
Amfiteatru: „Dinu Flămând și Constanța Buzea au avut
un rol important în ceea ce privește promovarea noii
poezii în paginile revistei Amfiteatru” (p. 7).

Asupra acelei contribuții meritorii se revine pe par-
curs. De pildă: „L-am citit pentru întâia dată pe Liviu
Ioan Stoiciu în revista Amfiteatru unde era prezentat cu
entuziasm de Constanța Buzea. Și spun acest lucru
mirat de ușurința cu care a fost dată uitării contribuția
Constanței Buzea (și cea a lui Dinu Flămând) la desco-
perirea și promovarea optzeciștilor aflați în anii ’75-’80
la începuturile literare” (p. 613). Despre Liviu Ioan
Stoiciu antologatorul și criticul literar Mircea Bârsilă
afirmă tranșant că acest poet „a adus în literatura noas-

tră un imaginar de o originalitate frapantă și o scriitură
insolită...” și continuă: „Dialogul dintre memorie – cea
infantilă și cea culturală – și imaginație […] aduce în
poezie o «formulă» de o mare noutate”. Apoi sunt
subliniate „inconfundabila matrice stilistică din La
fanion (volumul de debut, 1980, n. m., I. L.)” și „icono-
clastul «stil Stoiciu».” În ansamblu putem vorbi, dim-
preună cu Mircea Bârsilă, despre „O poezie reprezenta-
tivă în ceea ce privește stilul inconfundabil al lui Ion
Liviu Stoiciu, de la dificila punere în pagină a textelor
la ieșirea de pe orbita inițială...” (pp. 613, 614, 619,
623). 

Ioan Flora debutat la 20 de ani, în 1970, cu volumul
Valsuri, poetul „singur printre prozatori” – a făcut parte
din gruparea Noii (1971-1973), populată masiv de pro-
zatorii de la cenaclul Junimea (nouă) – se distinge prin
„atitudinea persiflantă […] și propensiunea către ludic
și către depoetizarea ostentativă” (Gheorghe Grigurcu).
Este, poate, primul poet optzecist care s-a pretat la
abandonarea metaforei, „la o poezie mai directă, mai
prozaică, apelând la mijloace expresive de felul enume-
rărilor și al aglomerărilor de elemente, inventarelor de
obiecte, juxtapunerilor, citatelor imerse în text”1. Astfel
de mutații au început să se impună în poezia lui Ioan
Flora odată cu volumul Fișe poetice (1977). 

În sfârșit, despre poeții incluși în antologia alcătuită
de Mircea Bârsilă, agrementați cu aprecieri la obiect,
pertinente, care ajung la esența creației lor, distinctă în
literatura română a secolului al XX-lea, este necesară o
intervenție separată, ceea ce ar fi cu adevărat revelator.
O merită atât autorul excelentei antologii (772 de
pagini) cât și poezia optzecistă în sine. 

Note:
1. Antologia a apărut în 1982 la Editura „Litera” și

incudea pe Romulus Bucur, Bogdan Ghiu, Ion Bogdan
Lefter, Mariana Marin și Alexandru Mușina.

2. Aer cu diamante, titlu inspirat de discografia
formației Beatles, a reunit poeți reprezentativi lansați în
Cenaclul de luni – Mircea Cărtărescu, Traian T. Coșovei,
Florin Iaru și Ion Stratan.

3. Ioan Lascu, Generația ’80. Un excurs istorico-critic,
Editura „Scrisul Românesc, Craiova, 2020.

4. V. cap. Avangarda literaturii optzeciste in Ioan
Lascu, Generația’ 80. Un excurs istorico-critic.

5. Marcel Pop-Corniș, The Unfinished Battles.
Romanian Postmodernism before and after 1989.

6. Citat după Mircea Bârsilă: Ion Simuț, Literaturile
române postbelice, Editura „Școala Ardeleană”, Cluj-
Napoca, 2017.

7. Cf. Ioan Lascu, op. cit., p. 180.

1 Cf. Ioan Lascu, op. cit., p. 180. 105105CONVORBIRI  LITERARE



Poetica lui Echim Vancea se situează, indiscu-
tabil, sub puternicul paloș al conștiinței fatalității,
oferindu-ne, cu fiecare volum de poezie, o perspec-
tivă autentică asupra fragilității ființei umane,
copleșită de sentimentul iminent al morții.
Remarcându-se drept „unul dintre cei mai crepus-
culari optzeciști de care dispunem” (cf. Ștefan
Borlbéry), Echim Vancea, supranumit și „ereziar-
hul moroşan” (G. Vulturescu), ne propune în cel
mai recent volum al său, Culoarul șarpelui
(Editura Limes, 2020, prefațare de Ștefan
Borlbéry), un periplu liric al extincției umane și al
recuperării forței vitalității. Este, în definitiv,  o
poetică a post-traumaticului, după cum s-a mai
spus, o resurecție a thanaticului și a suferinței și o
formă de vindecare. 

Titlul volumului este primul element paratex-
tual de care se lovește cititorul și cu ajutorul căruia,
acesta își prefigurează deja un univers al așteptării.
Suntem atenționați că în cele ce urmează, vom
avea parte de o călătorie pe un lung „culoar”, de-a
lungul căruia ne vom izbi de durerile și traumele
realității. Șarpele, simbol al metamorfozării, al
moții și vindecării, reprezintă, în acest context, un
cuvânt-cheie care ne deslușește întreaga poetică.
Șarpele devine o figură predilectă în volumul de
față: „iar șarpele vine pe rădăcini de deșert/ așa
cum vine culoarea ce prăbușește deșertul” (octom-
brie, p. 41), „printre crăpăturile pietrei/ șarpele își
apără/ moartea” (ora nocturnă, p. 60), „ferestre
decupate într-o cutie de carton/ vântul bate peste
rocile prăbușite, de-a lungul apusului/ șarpele sin-
gur/ sub umbra dinăuntrului/ străjuie poarta prin
care nu intră nimeni” (spațiu între umbre, p. 76).
Astfel, știm încă din acest prim pas că suntem
invitați la o călătorie prin cele mai tenebroase și

dureroase colțuri ale existenței ființei umane. 
Ștefan Borbély face o observație ineluctabilă,

destăinuindu-ne în prefața volumului poetic, intitu-
lată sugestiv Deșeuri, granițe, tristeți, sursa crea-
toare a volumului – două evenimente mai puțin
fericite de natură medicală, ale căror ecouri răsună
în versurile Culoarului șarpelui, dintre care identi-
ficăm în volumul de față: „degetul mare de la
piciorul stâng lipsă” (ultima natură, p. 28). Se edi-
fică în acest fel un univers metafizic al durerii lăun-
trice, amplificată de un acerb simțământ al autoizo-
lării și al alienării. Poezia devine în acest fel un
spațiu compensator, cu valențe curative pe care
poetul maramureșean le suscită perpetuu. De altfel,
Ștefan Borlbéry ne oferă în prefațarea sa o scurtă,
dar consistentă, analiză retrospectivă a tuturor
volumelor publicate anterior de poetul nostru, cu
accent pe lirismul „rafinat depresiv și melancolic”
specific lui Echim Vancea. 

Ceea ce conferă autenticitatea poeziei lui
Echim Vancea este tocmai această capacitate a
„poetului umbrelor” de a se proiecta pe sine într-o
poetică sumbră, a tristeții contagioase, care, în
aceeași manieră bacoviană, radiografiază o realita-
te cruntă și cumplită în care eului liric se regene-
rează. E.V. ne validează observațiile anterioare,
clădite pe volumele anterioare, conform cărora
poetul stăpânește, fără prea multă dificultate, arta
autoreferențialității.  

S-a mai făcut și o observație veritabilă referitor
la poezia lui Echim Vancea, conform căreia, de-a
lungul activității sale literare, poetul a mizat pe
intensitatea și impetuozitatea cuvântului. În acest
sens, Culoarul șarpelui debutează, deloc întâmplă-
tor, cu poemul semn de loc, ale cărui prime versuri
reliefează perenitatea cuvintelor în fața efemerității
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ființei: „cuvintele țin umbră departe/ de
aglomerația din cimitire/ un morman de ruine
înghețate/ se înalță în apropierea liniștii” (p. 17).
Thanaticul devine neputincios atunci când cuvân-
tul irumpe. Vitalitatea și forța pe care cuvântul o
conservă, în pofida ființei umane neputincioase și
muribunde, devin principalele arme ale poetului în
fața unui destin neiertător. 

Atmosfera întregului volum poetic se situează
în descendența bacoviană, în „umbra” veșnică și
dezolantă: „câți moți suportă umbra în brațele
femeii” (ultima natură, p. 28), „umbra pare să fi
adormit puțin/ mama și tata au început să plângă –
” (apus, p. 35), „umbrele trec lăsând în urma lor
tomberoane pline de suflete” (fără titlu, p. 40)
ș.a.m.d. Umbra devine, astfel, o temă obsedantă
pentru Echim Vancea, ce se conturează de-a lungul
volumului poetic, prin prisma eului liric melanco-
lic, depresiv, infirm, maladiv. 

Se realizează, pe parcursul volumului, un con-
trast bine conturat între cele două componente ale
binomului dihotomic întuneric-lumină. Valențele
simbolisticii umbrei ne relevă, dacă ne racordăm
cel puțin la mitologia popoarelor africane, o însem-
nătate aparte. Potrivit acestora, umbra este corelată
imediat la moarte, reprezentând o stare alternativă
a ființei. Chiar și așa, inclusiv lumina este
poziționată în stihuri ce contribuie la profilarea
aceluiași cadru deprimant, apăsător, sumbru:
„marșuri funebre în tremurul luminii lâncezesc/
istovite de-o spaimă între veghe și somn” (experi-
ment, p. 54), „pervazurile luminate ale ferestrelor/
acoperă urma sărutărilor/ bătrânilor trecuți de trei
zile și trei nopți/ devorându-le apoi/ în apropierea
colinelor sufocate de cenușa/ învelită în frigul stre-
curat peste firul de iarbă/ e noapte doar din timpul
primelor frunze” (spațiu între umbre, p. 76), „sin-
gur împotriva luminii/ prin deghizata întunecare/ a
frunzei albastre în aerul/ gol mărturie de cea mai/
bună calitate în așteptarea/ unui roi de muște ce
ruginesc/ deasupra zăpezii proaspete” (epuizare II,
p. 87) etc. 

Putem considera, în acest punct, că poetul își
configurează o heterotopie, în termenii foucaul-
tieni, prin prisma întregului volum poetic – „cimi-
tirul echim”. Conceptul filosofic (fr. hétérotopie)
face trimitere la acele „spații” ce se prezintă „alt-

fel” (v. studiile lui Michael Foucault cu privire la
spațialitate). Heterotopia, așa cum o descrie
Foucault, devine un spațiu plurivalent, cu
semnificații multiple deci, care, deși incorporat
realității banale, de zi cu zi, capătă o însemnătate
aparte. Pe lista exemplelor se numără, inevitabil, și
cimitirul. Mai mult, „cimitirul echim” poate fi
văzut drept o „oglindă” a poetului, care reflectă
întreaga sa viziune asupra poeziei, dar și asupra
vieții. 

Se resimte în fiecare poem, mai mult sau mai
puțin voalat, o epuizare a ființei, o nevoie de
liniștite și de timp care să permită cicatrizarea unor
răni profunde, poate incurabile: „acolo în întuneric/
înoată umbra/ care nu se aseamănă cu nici una/ din-
tre cele care există în întuneric [...] tu prin poarta
larg deschisă/ părăsești dimineața/ eu ascult...”
(poem, p. 63), la care adăugăm și „ceasul meu obo-
sit se trezește și se scaldă/ alături de desculțele
tăceri ale zborului” (cântec la marginea drumului,
p. 65) sau „sub cruce suferă iarba/ și umbra împin-
să până în moarte/ umbrește tăcerea mea zilnică/ în
dorința de a respira liberă” (treaz între două cea-
suri, p. 78). 

Este, altfel spus, reducând-o la esența sa lirică,
o poezie a infestată de sentimentul acut al bolii, al
melancoliei. Moartea, mai mult sau mai puțin voa-
lată, devine o constată ce păzește cititorul de la pri-
mul poem și până la finele volumului. Devine, ast-
fel, puternic impregnată în atmosfera lirică pe care
poetul Echim Vancea o edifică fără rezerve. 

Culoarul șarpelui este un volum de poezie ce
poate fi caracterizat, simplu, prin câteva cuvinte
substanțiale și definitorii pentru poetica lui Echim
Vancea, precum obsesie, trăire, tensiune, auto-
reflexie ș.a.m.d. Avem în fața noastră una dintre
cele mai profunde cărți, ale căror chintesență rezi-
dă în vindecarea sufletului agonisit și rătăcit. Este
un proiect liric care nu doar că frapează printr-o
poetică aparte, molipsită de o puternică stare
angoasată, ci și prin puterea pe care versurile o
conservă. Este o poezie a sufletului rătăcit, bulver-
sat și schilodit, care își (re)câștigă tăria tocmai prin
forța și perenitatea cuvântului. 
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Urmărit asiduu și suspectat sistematic în însuși
harul său nativ de către „ființe umbre, epifanii”,
Arcadie Suceveanu, poetul exponențial al Bucovinei
posteminesciene, își zidește din carnea vie și distinct
vorbitoare a propriilor sale cărți un nou prag avântat în
escală spre Marea trecere transcendentală,  marcată de
periplul ulisseanului său arca dies.

Poetul ancorat în eseisticitatea realului și eseistul
invadat de poeticitatea discursului paradisiac al biblio-
tecii borgesiene planează virtuos printre recifele
existențiale, fiind susținut de cele două aripi ale
Logosului bine strunit, șlefuit în marile academii ale
poeziei universale. A încercat, rând pe rând, sumanul de
șiac al baladei, redingota sobră a sonetului, bondița și
brâul de mărgăritare al colindului „în miez de ghenar”
și toate l-au prins de minune, dar pe toate le-a expediat
în Muzeul arpegiilor de brad, de corn și de fag, implan-
tat pe sevele Arboroasei.

Sporadic deghizat în armuri postmoderne, se mai
convertește histrionic în cămașa de cireașă a copilăriei
pentru a reinventa, iar și iar, alfabetul invers, veșnic
schimbător al sentimentelor fugare, transfigurate din
levitații onirice în cântece, colinde și descântece prinse
în lobii iubitei noroase. Însă matricea arhetipală, asu-
mată prin nume și datină, nu l-a părăsit niciodată. Și-a
purtat veacul peste tranșeele sfârșitului de mileniu ca pe
un drapel zdrențuit în lupte, dar victorios în strâmtoarea
coperților. Descendent din Sucevenii românești situați
undeva între izvoarele Siretului și săgeata de aur a
Putnei voievodale, numele îl încorsetează canonic între
zidurile cetății de scaun a Sucevei domnești și, din acest
sigiliu adânc răscolitor, niciun zepelin, nicio corabie a
lui Sebastian și nicio mașină apocaliptică n-au cum să-
l smulgă. Este pecetea „aevieternității sau eternității în
veac”, cum a definit-o înțeleptul Noica. 

Ne-am cunoscut devreme, încă din faza debuturilor
romantice, împreună cu întreaga sa generație care ne
împărțea cu dărnicie cărți românește aduse de peste
hotare – Vasile Tărâțeanu, Ilie Zegrea, Ștefan Hostiuc,
Semion Gociu și toată promoția de poeți trimbulinzi

bucovineni, odrăsliți de mentorii Vasile Levițchi și
Grigore Bostan, aronpumniștii chemați deja într-o altă
Bucovină, cerească. Descălecând din dulcea Bucovină,
din Cernăuții imperiali, ei aduceau cu sine aromele de
rășină și de tei eminescieni, dar și aureola
multiculturalității imprimate genetic întru chemarea
cuvintelor . În ochii blânzi li se citea cifrul rigorii aus-
tro-maghiare, enigma mitologică a huțulilor încă buciu-
mând dinspre stirpea profundă geto-dacă; sentimentul
tragic al veșnicului iudeu exilat, inspirat din Todesfugea
lui Paul Celan și în cel mai înalt grad – îndârjirea
neclintită din pietrele Ober-Gimnaziumului cernăuțean
încă vibrând sub pașii fugarului gimnazist Eminovici,
dar și din ritmurile gotice ale Catedralei Mitropolitane,
bântuite de liliecii marilor spirite hurmuzăchești. Erau
heralzii frumoși ai nobilei Bucovine, acest „ținut în care
viețuiesc oameni și cărți”, după formula exactă a
aceluiași Paul Celan. 

Unul dintre cei aleși, junele Arcadie Suceveanu, și-
a asumat treptat peste „trupul suav de trestie visătoare”
întreaga evanghelie misionară generaționistă, plus gea-
mătul crud al consătenilor săi topiți în Varnița infernală
de la Fântâna Albă, plus paginile albe ale noului
Lepturariu, plus toga mesianică a predicatorului de
adevăruri pentru Neamul lui Iona în drum spre
renaștere.

Cărțile de referință semnate de poetul și eseistul
Arcadie Suceveanu Mesaje la sfârșit de mileniu (1987),
Arhivele Golgotei (1990), Eterna Danemarcă (1995),
Corabia de la mansardă (2003), Emisferele de
Magdeburg (2005), Ființe, umbre, epifanii (2011),
Frumusețea subversivă (2012), Ferestre stinse de
îngeri (2014) ș.a. rămân a fi jaloane emblematice,
esențiale nu doar pentru creația autorului, ci pentru
toată mișcarea literară interriverană și, vreau să cred cu
tot dinadinsul, pentru întregul areal, bogat și polifonic,
al poeziei române contemporane.

De la o vreme, însă, poetul și-a schimbat codul
eclectic de la mansarda cu stafii livrești și cu privire
spre apele de plombagină ale Lettei. Nu-l mai vizitează
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decât himera menestrelului ocult, rătăcind pe glob în
căutarea propriei sale umbre. Într-un creuzet de faianță
japoneză, dăruit de magistrul Hokusai al caligrafiei
poetice, el și-a ars rând pe rând toate manuscrisele scri-
se în kirilița paleoslavă, în rune germane și-n cuneifor-
me hitite inventate sub steaua Alcor de către bunul său
prieten Enkidu. Fiind un profesionist al himerei, cea
iscălitoare pe zidul plângerii către abis, acum își anto-
loghează ultimele cârduri de iluzii, vâslind către Insula
Silogismelor și contabilizează sever veniturile peșcheș
ale cohortelor umbroase de confrați-condeieri, reuniți la
un nou Congres „îndrojdit” în fiecare zi de luni a
Blajinilor, pe Terasa galbenă din curtea uniunii scriito-
rilor nemuritori. Mărturie stau cele două, ultime și ele-
gante, conferințe editoriale: antologia O sută de poezii
(2017), lansată de Editura Academiei Române și
prefațată de ilustrul critic ieșean Ion Holban, precum și
apologia recentă a Mâncătorilor de Lotus – Terasa gal-
benă (2022), lansată de Editura chișinăuiană, ARC.
Splendide corăbii argonautice lansate de la mansarda
Cavalerului Înzadar!. Atâta doar că fiind obsedat de
autocenzura Foarfecelui eretic „același foarfece pre-
destinat/ cu care pașoptiștii își ajustau bărbile”, poetul
căzut în zelul deconstrucției derridiste își repudiază  toți
urmații poematici din prima căsătorie cu Muza, astfel
încât nu vom mai regăsi în ultimele nici antologicele,
totuși, poeme Secunda care sunt eu, Miorița, Balada
Ionului din Carpații Bucovinei, Lacrima lui Ovidiu,
Acuarelă pe sticlă, Colind cu strămoși, Ioane–frate,
Colind pentru Eminescu, nici mai ales poemul cel mai
nedreptățit Neamul lui Iona, această magistrală sinteză
a destinului nostru oropsit și piesă de rezistență și de
glorie literară în perioada-fulger a renașterii naționale!
De ce? Probabil, dintr-o pudoare metafizică în fața nou-
lui secol dominat de ritmul rappurilor accelerate, cazul
de excepție al scurtei refulări Căzut în rimă la Paris,
părând în sine o recidivă: „Golit paharu-mi pare un U
rimbauldian.../ Mă-nvăluie Parisul într-un parfum
d`antan!...”. Pentru toate aceste delicte „clasiciste
impardonabile” va fi judecat cu siguranță în fața
Arhivelor Golgotei și condamnat la ghilotinare de tropi
pentru „nunta Salomeei” ca și Greierele subversiv,
mitralior de grații nocturne turbulente: „Pedepsiți-l voi
pe Greier, condamnați-l, despuiați-i/ Trupul ce-a-ngo-
pat în sine cerul celor visători./ Pentru crima de-a
comite mici fragilități și grații/ Înălțați o ghilotină
chiar în roua de pe flori” (Un Greier pe ghilotină).

Insolitul frumuseții subversive a Terasei galbene
este de-a dreptul nemairostit cândva de monada poetică
a ingenioasei și candidei ne-cunoașteri poetice. Piesele
de rezistență și cele mai provocatoare de stări reformis-

te sunt: O viziune pe Podul Mirabeau, Lebăda neagră
Paul Celan, Tigru și Eufrat(e), Fotograme, bineînțeles
Terasa galbenă și BUS, Timpul AS, Veneția XXI, Până
ajunge blitzul la țintă, Insula Silogismelor, Armonica
ludică, Prietenul Enkidu, Unul-și-ne-același, Un link
de la Lenau, Vânătoare în delta Nilului, Îngerul
Poeziei, Poemul din cambrian, iar, ca o apoteoză cânta-
tă pe scena imaginară a Terasei, întregul ciclu din com-
partimentul Epifaniilor: Pipa lui Franz Joseph, Icoana
bucovineană și toate cele Zece epifanii înălțătoare către
marele dispărut în faldurile basmului Infant bucovinean
al copilăriei... „Un basm pe pajiști senine,/ scris de
Dumnezeu într-o limbă uitată:/ sora cârtiță, dedesubt,/
îl transpune de pe tăblița de lut/ pe postmoderna table-
ta/ (cei interesați îl pot accesa/ pe e-mail-urile furnici-
lor/ migratoare)”. Precum lesne se citește, deslușim
topica de țesut migălos a unui limbaj sofisticat, de spirit
ultramodern, raționalizând și distilând fosforescente
hemoragii imagistice comprimate în pastile scumpe de
antiuitare.  Pipa lui Franz Joseph (Alte viziuni din
Cernăuți) este o vastă frescă hermeneutică, decupată
din rama goblenului imperial vienez și interpretată într-
un lamento surd de taragot fărcașian, însoțit de hăulita
lui Leșe, strecurată cutremurător prin toate celulele
noastre arhetipale (Cântă cucul, bată-l vina...): „Din
timp în timp, Împăratul se oprește,/ Se apropie de
fereastră și își scutură pipa/ De sus, scrumul se
împrăștie/ peste un ducat și trei provincii deodată,/
Învăluindu-ne și pe noi într-un nor înecăcios,/ ca într-o
ceață siberiană”. Senzația magistral refulată este a fati-
dicelor Ouă de cuc semănate peste tot: „chiar și turlele
bisericii au fost scoase/ și în locul lor au fost
înșurubate/ trei ouă de cuc”. Istoria anistorică a acestui
„timp fără timp” încă urlă sinistru prin toate fibrele/
firele de iarbă ale acestui spațiu retras în antecamera
Limpezirii. Umbrele predecesorilor – Onciu, Aron
Pumnul, tata plecat la coasa ecleziastică, încă se strigă
unele pe altele și se aud pe șoptite „negociind cu druizii
pădurii de fagi”. 

Aici și acolo, împletită cu toți stră-stră-uncheșii săi
arboroși, aceasta-i vocea poetului Arcadie Suceveanu,
hermeneutul ecuațiilor galvanice din tăblițele hitite gre-
fate în ozoare de borangic bucovinean și migrând
mereu pe Locomotiva Stephenson, în pulsiuni de „lacri-
mă fără sfârșire” dinspre elementele primordiale și vii
ale tăbliței Mendeleev către cărăbușii de aur ai lui Poe
și tot mai departe și mai departe, până unde urcă „arbo-
rele genealogic”, contopindu-se cu spectrul mereu ine-
dit și difuz al Luceafărului...
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„Iertat ne fie, Doamne, acest grai
și frumusețea lui care încearcă
să-ntreacă lucrurile ce le ai
fost izvodit, tot pentru dânsul parcă.
(..........................)
Sunt plini de el, ca soarele de-amieze
poeții și aezii istui plai,
cei care-au fost chemați că să așeze
CUVÂNTUL mai presus de grai.”

Nicolae Dabija, Cronicarii

Despre cărțile apărute în Moldova de peste Prut,
inclusiv cele de la editura „Știința”, am scris de câte
ori am avut prilejul, fie că era vorba de autori mai
aproape sau mai depărtați în timp de noi. De data
aceasta este vorba despre o nouă colecția, „literatura
română din Basarabia”, care se deschide cu
Antologia poeziei românești din Basarabia (1770 –
2021), alcătuită de un autor cunoscut, care a publicat
și dincoace de Prut, și la Iași, inclusiv în
„Convorbiri literare” și „Poezia”, ca, de altfel, mulți
autori din această parte de țară, Nicolae Leahu.

Cu ceva timp în urmă semnalam o altă antologie,
alcătuită tot de Nicolae Leahu, „Literatura din
Basarabia în secolul al XX-lea. Poezia”, 2004.
Despre diferența dintre cele două antologii Nicolae
Leahu (născut la 20 iulie 1963 în satul Bădicul
Moldovenesc, din raionul Cahul, absolvent al
Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți,
Facultatea de Filologie, 1985, debut editorial, în
1993: volumul de versuri Mișcare browniană;
actualmente este șeful catedrei de literatură română
și universală de la Institutul Pedagogic din Bălți, și
redactor-șef al revistei „Semn“.) spunea, într-un
interviu cu Dumitru Crudu, din februarie 2022, că,
deși a fost „construită în jurul corpusului de texte” al
celei din 2024, dincolo de universul temporal vizat,
nu au „asemănare” prin ceea ce și-a propus cu aceas-

ta din 2021 să facă. Adică „încearcă să surprindă,
pentru întîia dată, sunetul unic al unei tradiții lirice
regionale pe întinderea a două secole și jumătate.”

Vom reveni la antologia propriu-zisă după ce
vom vorbi despre amplul și consistentul studiu
introductiv (cca. 50 de pagini, la care se adaugă o
notă asupra ediției și o binevenită secțiune de note
biobibliografice) despre literatura română din
Moldova de peste Prut, intitulat cu umor, dar și o
undă de amărăciune Geneza, dramele și comedia
cuvântului în Moldova răsăriteană, sau „sau
Basarabia, cum i s-a spus spațiului pruto-nistrean de
la 1812 încoace“. Aceasta are „o vagă așezare în
lume și în ea însăși, cu toate atributele-i simbolice,
forjate în deceniile din urmă și fluturate cu varii oca-
zii festive”, „smulsă din circuitul vieții naționale
moderne timp de 154 de ani (106 ani sub țarism și
48 sub bolșevism), rătăcind alte trei decenii, postco-
muniste, în căutări identitare”... Nu e de mirare că pe
aceste locuri, scrie antologatorul, „în afara pământu-
lui gras, puținele-i ape și norii mișcători deasupra-i”,
nimic „nu pare a avea pecetea definitivului“. Așa se
face că „singure bisericile și răstignirile de pe la răs-
cruci mai arată un soi de hotărâre de a sta de vorbă
cu veșnicia”. 

În ce privește scrisul/ versul, dacă până la „nefe-
ricitul an 1812“ poezia română de aici era parte a
celei din România („cultura română din Basarabia
urmează (...) aceleași etape ale dezvoltării literaturii
scrise în țările române”). Iar Nicolae Leahu, prin
felul în care a alcătuit antologia, după cum spunea și
în interviul amintit, „aspiră să descopere niște ori-
gini aproape mitice acolo unde ele au fost mai
degrabă niște potențialități germinative” (având în
vedere diverse aspecte, dinainte și din vremurile în
care cartea ajunge să fie „un redutabil agent al înnoi-
rii”, la, de pildă, dificultatea evaluării rolului pe
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acele meleaguri a cărților populare sau felul în care
regiuni obligate la „o izolare seculară” – un aspect
asupra căruia ar trebui zăbovit atent este vocabularul
folosit de acești autori care trăiau într-un spațiu sub
administrația țaristă, al limbii ruse –, ca Basarabia și
Bucovina, au reușit să creeze artă), ulterior „adău-
gîndu-i contribuțiile de seamă ale poeziei postcomu-
niste”. „Intenția mea majoră a fost să urmăresc, pe
cît e posibil, o diversitate țintind intuitiv himerele
unei unități a imaginarului, adică ale unui spirit care
ar putea defini identitatea poeziei unui loc (în mod
sigur, nu fără destin) în concertul poeziei românești
a perioadei în discuție”. Și, deloc în ultimul rând,
din câte se vede din maniera de abordare, „să explo-
răm partea de contribuție a Basarabiei la profilarea
și, poate, chiar la constituirea și diversificarea lim-
bajului poetic românesc într-un timp cel mai ades
ostil culturii naționale și culturii poetice în special”.
Și, desigur, discuția capătă alte aspecte după 1989.

Nicolae Leahu notează și că antologia a dorit și
să arate/ să exemplifice prin creații ale poeților
antologați și specificul poeziei de peste Prut, „intens
colorate crono-spațial“, și aici evidențiază și munca
numeroșilor cercetători care, în timp, au adus în
atenție și „manuscrise sau documente anevoios
obținute și publicate” (din câte au mai rămas după
„sustrageri”, distrugeri” sau ducerea lor în arhive
din fosta URSS, devenind cvasi-inaccesibile), și îi
amintește pe Gheorghe Bogaci, Vasile Gațac, Sava
Pânzaru, Nicolae Dabija, Galaction Verebceanu, Ion
Varta.

Sunt și lucruri mai puțin spre deloc cunoscute
publicului larg de la noi. De pildă Nicolae Leahu
citează un grupaj de „versuri lirice” copiat, în finalul
altor fragmente, de Ioniță Popa între 1756 și 1778,
care a fost publicat de Efim Levit în Antologia poe-
ziei moderne moldovenești (1770 – 1840), apărută
într-o a doua ediție la Chișinău, în 1988, considerată
„una dintre cele mai reușite încercări de a prezenta
mai pe larg la Chișinău opera primilor poeți din
Moldova istorică”. Aceste texte pot duce „nu
numai” la ideea unei „posibile relații dintre cultura
orală și cea scrisă”, ci și la „bănuiala (admite, ele-
mentară) că poezia română cultă (fie și sub forma,
provizorie, a jocurilor prozodice) e mult mai veche
decât a doua jumătate a secolului al XVIII-lea”.
Nicolae Leahu scrie și despre tema „îndatorării”
poeziei românești „jocurilor bosforice de artificii”,

dar asta fiind „interesată, încă din secolul fanariot,
de sursele literare occidentale”, acesta fiind „semnul
căutării unor alternative“.

Am privit atent, din anumite perspective, deși
asta arată și că a fost vorba despre o frângere artifi-
cială, alegerea de includere în antologie, ca fiind
autori din această parte a țării, a unor nume de la
Costache Conachi, de pildă, care a stat o vreme în
Moldova de peste Prut până ce s-a stins sub vremuri
flacăra Eteriei, între 1821 și 1824. Lista cuprinde
mai multe nume, de la Asachi, de exemplu, la
Magda Isanos sau/ și Alecu Russo ori Ioan
Cantacuzino (născut la Constantinopol) ș.a. Pe de
altă parte, sunt și autori care au scris doar ocazional
poezie, antologați aici (de pildă Eugen Coșeriu sau,
pe alt palier, Alexandru/ Alessandru Hasdeu), însă
Nicolae Leahu și-a asumat, (și) pentru a creiona un
peisaj cât mai cuprinzător, și antologarea acestora. 

Sunt și alte aspecte pe care le-a avut în vedere
antologatorul, iar toate acestea se întrevăd și din
maniera în care a fost structurată antologia, spunea
(după studiul lui N. Leahu, Nota asupra ediției):
Actele lirice liminare: 1770 (versuri anonime. Sf.
sec. XVIII, și O narațiune în versuri – Versuri pentru
moartea Domnului Grigorie Ghica...), Scene din
viața poeziei culte (Ioan Cantacuzino, Costache
Conachi, Constantin Stamati, Gheorghe Asachi,
Vasile Fabian-Bob, Alecu Donici, Constantin
Negruzzi (care scria despre Donici, la moartea aces-
tuia, în „Convorbiri literare”, nr 5, din anul I, Iași,
1867: „Alecu Donici nu mai este!” (...) „Când după
un fatal duel A. Pușchin, poetul rus a murit, guver-
nul a ordonat să se imprime operele lui cu cheltuiala
Statului și să se vândă, în profitul urmașilor săi.
Aceasta scuti pe familia ilustrului poet de a cerșitori
ca să capete pâinea de toate zile. Oare aceea ce se
făcu pentru Pușchin sub țarul Muscalilor, să nu se
facă pentru Donici sub Principele Românilor?”),
Alexandru Hajdău, Alecu Russo, Bogdan Petriceicu
Hasdeu), Sfârșit de secol pierdut. Reîntregirea. Ajun
de furtună (Alexei Mateevici, Pan Halippa, Ion
Buzdugan, Olga Vrabie, Liviu Deleanu, Alexandru
Robot, Emilian Bucov, Andrei Ciurunga, Bogdan
Istru, Nicolai Costenco, Eugeniu Coșeriu, George
Meniuc, Paul Mihnea, Magda Isanos, Andrei Lupan,
Irina Stavschi), și, secțiunile mai apropiate de noi în
timp Poezia credinței în cuvânt (cu autori ca:
Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Emil Loteanu,
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Vasile Levițchi, Victor Teleucă, Liviu Damian ș.a.),
De la etic la estetic. Redescoperirea etnicului
(Iulian Filip, Vasile Romanciuc, Leonida Lari,
Nicolae Dabija, Ion Hadârcă, Arcadie Suceveanu
ș.a.), Momentul 1984. În căutarea unei alte poezii și
ultima secțiune de poezie, Anticalofili, neotrăiriști și
dacanonizați, cu un număr semnificativ de autori
cunoscuți pe ambele maluri ale Prutului, din
generațiile contemporane.

Față de antologia din 2004 sunt autori în plus,
dar și, din ce am constatat (apoi am citit și într-un
interviu luat lui Nicolae Leahu de Dumitru Crudu),
absența, acum, a versurilor lui Leo Butnaru, „care
nu și-a dat acordul să figureze cu textele selectate în
2004”.

Așadar, de la anii 1770, cu anonima Pre slăvită
Afrodită, varianta unei narațiuni lirice, Versuri pen-
tru moartea Domnului Grigorie Ghica, întâmplată
la anul 1777, octombrie 1 (o „jalnică vorbă,/ De
Grigorie Ghica-Vodă,/ Cel puternic și vestit/ La ce
sfârșit au venit”, despre care „o limbă ritoricească/
Ar trebui să vorbească”), și Dimineața poeticească a
lui Ioan Cantacuzino, tălmăcită „după franțozește”
(în care citim: „Că scriitori(i) împodobesc/ Limba,
Patria-și slăvesc”), și până la seria de autori foarte
tineri, ca Ion Guzun (cu un poem de citit în paralel
cu unele din perioada dinainte de 1984, Jocurile
copilăriei noastre), Aura Maru (care scria într-un
poem: „până anomaliile devin/ schimbări de para-
digmă/ sunt deformații”), Maria Paula Erizanu,
Silvia Goteanschi (cu un poem cu titlul cuțite de
scris) ș.a. (de altfel, de multe ori cu greu aici, în
afară de câteva aspecte de nuanță, arareori, ar putea
cineva care nu cunoaște elementele biografice ale
acestora să-i încadreze altfel decât în spațiul poeziei
române), avem de a face cu o veritabilă panoramă a
poeziei din Moldova de peste Prut, în evoluția sa,
trecând prin diferitele etape istorice, până către azi,
o selecție care, față de cea din 2004, merge și spre
începuturi și completează și „tabloul” spre zilele
noastre.

Ca în cazul oricărei antologii, și aici se pot ana-
liza diverse aspecte despre fiecare capitol în parte,
de la criterii/ alegeri la maniera în care urmărește și
tematic și temporal antologatorul închegarea unui
tot, a unei imagini a poeziei din Moldova de peste
Prut, maniera în care și-a denumit aceste capitole,
ponderea fiecăruia, chiar poemele selectate sau/ și

locul pe care l-a conferit în acest „întreg” autorilor
ș.a. Lecturând antologia, și cu gândul la cele știute și
văzute și care s-au scris deja în atâția ani în spațiul
de peste Prut, dar și dincoace, beneficiind de faptul
că am cunoscut pe mulți dintre autorii contemporani
antologați, în „Convorbiri literare” și „Poezia”
publicând un număr însemnat dintre aceștia, e de
remarcat, încă o dată, în afară de bogăția și calitatea
poeziei din acest spațiu, de valoarea acesteia nu doar
pentru acele meleaguri, ci și pentru cultura română
(Nicolae Leahu apasă mereu pe ideea unei limbi
comune, fapt care a dus, cu nuanțe de la etapă isto-
rică la etapă istorică, și la un limbaj literar comun),
și faptul că, date fiind încercările prin care a trecut,
a continuat să existe, oferindu-ne azi poeți remarca-
bili conectați la cultura română, unii și la cea univer-
sală.

De interes mi s-au părut și perspectivele asupra
antologiei semnate de Mircea V. Ciobanu, Poezia
română în Basarabia tuturor vremurilor, dintr-un
text publicat nu de mult, acest an, și Mircea
Anghelescu, din „România literară” sau/ și Ion Pop,
de pe coperta a IV-a. M-au interesat și aspectele asu-
pra cărora insistă fiecare (ale criticului basarabean,
de exemplu, și dat fiind că este acolo trăitor, poate
mai ales perioada sovietică, cu prima generație de
„poeți sovietici moldoveni”, șaizeciștii basarabeni, a
doua generație „sovietică”, felul cum au scris, au
fost tratați și au trăit aceștia, cum s-au raportat la
poezia română ș.a., dar și maniera în care
„cântărește” acesta selecția făcută de Nicolae
Leahu), și, în final, faptul că ajung, cu toții, între
altele, și la ideea disipării până la dispariție, în poe-
zie, a hotarelor dintre cele două spații ale limbii
române.

O antologie de remarcat, în selecția și cu un stu-
diu introductiv semnate de un nume cunoscut în lite-
ratura română, Nicolae Leahu.

________________________________________
Antologia poeziei românești din Basarabia (1770-

2020), selecție, studiu introductiv și note biobibliografice
de Nicolae Leahu, cuvânt pe coperta a IV-a: Ion Pop,
Editura Știința, Chișinău, 2021, 408 p.
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Modern ca formulă şi totodată modern prin
timpul în care se petrec cele descrise şi prin per-
sonajele lui, noul roman al d-nei Valeria Manta
Tăicuţu aduce în prim-plan evenimente din ime-
diata actualitate şi pune, în subsidiar şi inteli-
gent, problema devenirii unor destine în condi-
ţiile globalizării – ajunsă, în acest caz şi în loca-
litatea Comăneşti (să fie vorba, oare, de
Comăneştiul de Bacău?).

Atenţia autoarei a fost focalizată pe viaţa a
cinci copii orfani, după moartea tatălui lor
(denumit Zmeul datorită apucăturilor lui, între
care bătăile aplicate propriilor odrasle ocupă pri-
mul loc).

Orfanii, provenind din legăturile amoroase
întâmplătoare ale tatei, sunt lipsiţi şi de dragos-
tea maternă întrucât cele care i-au născut, sătule
de traiul mizer din casă (şi poate şi din alte
cauze, neelucidate), s-au împrăştiat care-ncotro
prin lume.

Aşadar fiica cea mare îşi asumă, silită de
împrejurări, creşterea şi îngrijirea fraţilor mai
mici, dar şi rolul de povestitoare (romanul e
scris, aidoma unei lungi confesiuni, la persoana
întâi). Aflată pe post de tutore ceva mai aparte
decât unul obişnuit, eroina romanului se vădeşte
a fi înzestrată cu virtuţi ce ies din matca obişnui-
tă a unor astfel de portrete. Ea observă cu atenţie
şi totodată critic întâmplările şi oamenii din
comunitatea în care trăieşte, le evaluează lucid,
având totodată şi un recunoscut apetit pentru
literatură (nu degeaba, către final, apare în pos-
tura unui fericit câştigător al examenului de
admitere la Filologie), citeşte şi cunoaşte poeţi
străini şi români (Baudelaire, Eminescu ş.a.), ba,
mai mult, în anume clipe de răgaz scrie era

însăşi poezie.
Două înmormântări (una la începutul cărţii şi

alta la sfârşitul ei) se constituie aidoma a două
coperţi între care a fost adunată întreaga sub-
stanţă a romanului comăneştenilor (nicio legătu-
ră cu Comăneştenii din ciclul omonim al lui
Duiliu Zamfirescu), văzuţi întrucâtva la scară
mică, la nivelul orfanilor.

Evident, nu putem stabili nici pe departe
filiaţii între Îngeri S.A. şi oricare altă carte inspi-
rată de satul românesc. Pentru prima oară d-na
Valeria Manta Tăicuţu aduce în literatură scene
şi secvenţe din viaţa rurală românească de azi,
supusă unor schimbări nemaicunoscute înainte.
Din păcate schimbări nu în sensul îmbunătăţirii
traiului oamenilor, al apariţiei unor înoiri edilita-
re, social-culturale etc etc. ci în direcţia globali-
zării de care aminteam la început.

Aci, la Comăneşti s-a stabilit şi şi-a deschis
un bar (nici nu se putea altfel, barurile găsindu-
şi oricând şi oriunde consumatori) un coreean,
Ru Shin, repede adaptat la noul lui mediu,
deprinzând cu uşurinţă limba localnicilor, ară-
tându-se şi chiar fiind prietenos cu ei, şi partici-
pând şi la obiceiurile şi ritualurile comăneşteni-
lor.

Îngeri S.A. este în egală măsură o „oglindă”
nedeformată, fidelă a unor realităţi săteşti de la
început de secol XXI, dar şi un roman al deveni-
rii unei tinere ambiţioase care reuşeşte să-şi
escaladeze propria condiţie de viaţă şi să intre pe
făgaşul unui trai promiţător şi al unei posibile
cariere de intelectual. Nu i-a fost/nu-i este uşor.

Sprijinită moral mai ales de către So-Young,
un alt coreean, un ins de bine şi mai puţin de
către consătenii ei români, eroina urmează cur-
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surile liceale la seral, după o zi întreagă în care a
şters mesele şi a făcut curăţenie în locanta între-
prinzătorului venit aci de peste mări şi ţări. Grija
pentru fraţii mai mici n-a fost nici ea lăsată de
izbelişte ori plasată altcuiva. Cu toate aceste
mari griji pe cap, tânăra rămâne, totuşi, o interio-
rizată, de vreme ce, trăind o scurtă experienţă în
comunicarea IT mărturiseşte: „Mă tem de forţa
cuvântului, de forţa privirii, a gestului, de limba-
jul corporal atât de neliniştitor când ai agorafo-
bie. Mă simt mai confortabil în mediul virtual,
creând programe (recunosc, uneori şi jocuri,
fiindcă sunt bine plătite!) şi ocupându-mă de
faţa imaginară a lumii. Acolo concurenţa stă mai
mult în atingerea de butoane, nicidecum în con-
tactul direct şi nemijlocit cu carnea, oasele, ner-
vii, ochii şi mirosul unor copii imperfecte ale
idealului de om. O astfel de carieră se potriveşte
cel mai bine cu interminabilele mele complexe
de inferioritate”.

Într-o vreme a tuturor posibilităţilor şi nepre-
văzutelor Comăneştiul d-nei Valeria Manta
Tăicuţu nu poate rămâne izolat de restul lumii.
Crime, răpiri ciudate şi cu scopuri greu de preci-
zat, decăderi şi abrutizări pricinuite de alcoole-
mie şi multe altele îşi află un loc şi un rost în
carte, demonstrând, dacă mai era nevoie, un ade-
văr exprimat de un laureat Nobel, Orhan Pamuk,
scriitorul turc, precum că într-un roman poate
încăpea orice poate da senzaţia de viaţă, de rea-
litate.

Într-un plan complementar se înscriu şi opi-
niile eroinei vizavi de programele televiziunilor,
de grafomanii care dispun de bani şi-şi publică
toate inepţiile aşa-zis „literare”, dând apoi buzna
să fie primiţi în Uniunea Scriitorilor. (În treacăt
fie spus, de multe ori în editorialele mele din
„Bucureştiul literar şi artistic” am scris şi eu des-
pre „maculatura” dată pe piaţă de unele edituri şi
despre pădurile transformate în hârtie irosită aiu-
rea în loc să slujeacă unor cauze nobile).
Pamfletarul din d-na Valeria Manta Tăicuţu nu
se dezminte. Nu se dezminte nici poetul şi omul
de mare sensibilitate care este domnia sa, fiindcă
iată ce citim în ultimele pagini ale cărţii: «Îmi

şterg lacrimile şi mă uit cu drag la toate bătrâne-
le mele prietene: au supravieţuit şi au învins în
cele aproape şapte decenii de când au venit pe
lume, şi spaţiul concentraţionar din „Epoca de
Aur” şi tulburătoarea forfoteală a tranziţiei post-
decembriste şi carantina din vremea Covidului.
Luma s-a schimbat, dar ele sunt şi vor rămâne
aşa cum le ştiu: nişte îngeri».

Şi conformându-se parcă străvechiului pro-
verb latin, Finis coronat opus (Sfârşitul încunu-
nează opera), scriitoarea pune punct romanului
ei printr-un poem din care am reţinut aceste ver-
suri: „de la un timp, întâlnesc doar îngeri
bătrâni, ori de câte ori / vreau să trec dincolo mă
opreşte câte un mănunchi de / pene năpârlite,
câte un ciob de mărgean, cu zâmbetul spart
înăuntru, câte un jgheab pentru lacrimi mai
vechi, pesemne că îngerii, mai nou, nu mai plâng
de ajuns / ploile acide din satul / regatul nostru
să le sape altă vârstă / pe chip, masca brodată cu
tăceri de rând, (…) De aici, din lumea cu măşti,
se simte mirosul de / sânge şi fum, semn că s-a
reluat lucrul la cer în trei schimburi”.

Se înţelege, desigur, că aci se află cheia şi
mesajul romanului.

_______________
Valeria Manta Tăicuțu, Îngeri S.A., Editgraph, Buzău,

2021.
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Scriere polifonică – vocea unui narator omniscient
alternează cu ale personajelor ori, mai degrabă, cu
vocea conștiințelor sau a unei conștiințe aflate deasupra
tuturor, a unei conștiințe colective; delimitarea lor gra-
fică făcându-se prin corpul de literă folosit –, romanul
lui Emilian Marcu, prin prezența masivă a alegoricului,
susținută de o atmosferă în care oniricul și realul
coexistă, se suprapun, își schimbă unul cu altul obrăza-
rul, încât etalează un univers al cărui cronotop proteic –
atemporal și aspațial – îl situează într-o zonă dominată
discreționar de membrii unor societăți cu vag contur
totalitar, concomitent consecință, dar și premisă pentru
apocaliptic.

Roman-parabolă, cartea aduce o imagine a condiției
umane aflate mereu sub zodia incertitudinii, cu sabia lui
Damocles deasupra capului, pericolul venind mai ales –
și mai grav – nu atât dinspre forțe supranaturale, cât
dinspre om, care, fie se îndepărtează de sacru, fie își
arogă inconștient statutul de ființă atotputernică, anean-
tizându-și șansa mântuirii.

Personajele din roman sunt relativ puține, dar arhe-
tipale, văzute prin ceea ce constituie chintesența
condiției lor. Toate sunt, de fapt, suma a ceea ce a tra-
versat specia, fiindcă viața fiecăruia este, schimbând ce
e de schimbat, un fel de palimpsest, de vreme ce, deși
fațetele lumii romanului par sau chiar sunt distincte,
acțiunea lor este sinergică, de vreme ce obiectivul tutu-
ror este tocmai catalizatorul acestei acțiuni, care le
impune, ca o consecință, implicarea, conștientă sau nu,
a tuturor în încercarea de salvare a umanității, de com-
batere a răului cu care se confruntă ori pe care doar îl
intuiesc, indiferent sub ce formă se manifestă.

Romanul – al treilea dintr-o serie a autorului, după
Tobele mute și Tărâmul inocenților – aduce încheierea
unui traseu existențial al unei lumi împinse într-o zonă
periferică a normalității de condiții inumane impuse
arbitrar de inși alcătuind, tranzitoriu, puterea ce-și
arogă dreptul de viață și de moarte asupra unora care le
sunt, de fapt, semeni.

Încă din titlul, prin cele două substantive ale căror

semnificații și / simboluri sunt coroborate, lumea cărții
este așezată la confluența a două dimensiuni, realul și
oniricul. La aceasta contribuie semnificația celor două
cuvinte-cheie, „sabat” și „cocor”. Termenul „sabat” –
conform DEX – înseamnă „1. (La iudei și la unii
creștini) Ziua de odihnă sau ziua a șaptea a săptămânii.
2. Adunare de vrăjitoare care, potrivit unor legende
medievale, avea loc sâmbăta, la miezul nopții, într-un
loc singuratic”, iar în sens figurat, înseamnă „Gălăgie
mare produsă de o mulțime zgomotoasă”. Simbolistica
dezvoltată în jurul cocorului, pe de altă parte, este, de
asemenea, generoasă, însemnând longevitate, nemurire
chiar, în unele culturi, dar și fericire, sănătate,
înțelepciune, primăvară, armonie, noroc...

Intrând în conținutul cărții, se remarcă, de la înce-
put, prezența tonalității de litanie („Sașa Ilici asculta cu
luare-aminte vorbele-rugăciune cum alunecau pe apele
fără de sfârșit care îl înconjurau...”), căci textul roma-
nului înaintează adunând, pe lângă acțiunea propriu-
zisă, ecouri ale acțiunilor din romanele precedente
(Tobele mute și Tărâmul inocenților) prilejuite de
prezența unor personaje care le traversează pe toate, și,
firește, în primul rând, aspectele noii problematici, fără
să se discearnă un fir narativ anume, ca în romanul
tradițional. 

O atmosferă monahală – susținută prin cuvinte ce
alcătuiesc un câmp semantic ezoteric, situat cel mai
adesea sub auspiciile sacrului – domină, în cea mai
mare parte a lor, paginile romanului, coroborând un pei-
saj simbolic (pentru care peștera este, cel mai adesea,
spațiul protector definitoriu), în care personajele fac
gesturi simbolice (autoflagelarea, spre a se feri de ispi-
tele lumești, de pildă, pe care o practică tânărul călugăr
Sofronie), asupra cărora vocea naratoare insistă înde-
lung. 

Cu asemenea date, cartea lui Emilian Marcu dă ade-
sea impresia că este un amplu poem în proză, iar, privită
prin prisma apartenenței la o trilogie, un fragment de
epopee, fiindcă în conținut se regăsesc aproape toate
atributele speciei literare, mai puțin construcția versifi-
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cată. 
În privința vieții personajelor, cursul său se

desfășoară de la un trecut încărcat de tristeți la un pre-
zent plin de incertitudini, care le determină să privească
înapoi cu nostalgie, dar și cu dorința firească de a învăța
de acolo, în pofida relelor imense, pe care le-au depășit
însă, cum să le gestioneze pe cele cu care continuă să se
confrunte, mai ales că există suficiente similitudini
între secvențele existențelor lor, cea depășită și cea în
derulare. Naratorul însuși dă adeseori impresia că, ală-
turi de ele, caută să înțeleagă, fie și parțial, ce se întâm-
plă. Spre exemplu, Sașa Ilici remarcă, la un moment
dat: „Aici totul seamănă cu iernile copilăriei mele, cu
viața pe care am început-o acolo departe, în acea chilie
de la poalele muntelui, demult, și asta mult mă bucu-
ră”. Este o formă sui-generis de flashback, întâlnită
frecvent în roman, prin care, totodată, se păstrează legă-
tura dintre acesta și romanele care l-au precedat. 

Este vorba despre o umanitate complicată, care,
prin unii dintre reprezentanții ei se zbate între dorința
de a accede la adevăruri esențiale pentru existența lor și
cea de a o primi/ trăi simplu, asemenea vietăților sălba-
tice. În context, credința religioasă și un soi de păgâ-
nism structural coexistă natural în spiritul, atitudinea,
comportamentul personajelor, determinându-le frămân-
tări existențiale aproape continue, traduse în nesfârșite
dialoguri cu sine. Personajele, în majoritate, caută, deci,
să se cunoască, să se apropie neîncetat de noimele
vieții, dar, mai ales, ale unei credințe care să le repre-
zinte pe fiecare, plecând de la datele definitorii ale celei
unanim acceptate – teoretic – ca justă. Ca urmare, toți
înțeleg că viața le este traversată în permanență de ispi-
te, care iau cele mai diverse forme, prin hățișul cărora
caută să se strecoare, vrând să-și păstreze sufletul cât
mai puțin întinat. Este și motivul pentru care fiecare
voce textuală pare să se exprime, căutând să le ignore
însă, cât se poate de mult, pe celelalte, care au aceeași
misiune: de a-i ajuta pe posesorii lor să se elibereze de
himere și să se înscrie în corul canonic al slujitorilor
unei credințe. Și, cum, deseori, atitudinea personajelor
dă impresia de pendulare între credință și sacrilegiu, ele
însele necunoscându-și încă adevăratul drum de urmat,
ceea ce le face să desfășoare un aproape continuu soli-
locviu, sunt surprinse mereu încercând să-și clarifice
ori măcar să se apropie de înțelegerea complicatelor
sensuri ale lumii, astfel că în gândurile ori cuvintele lor
se observă tentative de înțelegere a esențelor viețuirii,
traduse de multe ori în definiții a tot ce înseamnă
neliniștile care le străbat: „Păcatul e o patimă a mate-
riei, iar viața cuvioasă de preamărire este cea ce ne
aduce mântuire”; „Spălarea sufletului este, în fond,

ceea ce-și dorește cel mai mult omul”; „În afara lui
Iisus, nimic din ceea ce este uman sau spiritual nu are
nicio valoare aici și aiurea”... 

Construit, așadar, alegoric, romanul urmărește, mai
ales, marșul furnicilor roșii spre „cucerire lumii vestu-
lui atât de îndepărtat”, dar și viața unei comunități spi-
rituale monahale ce se vrea traversată, așa cum am
văzut, de credință autentică, fără a putea, totuși, să se
elibereze pe de-a-ntregul de gânduri situate în pragul
ereziilor, alimentate de amintirea unor secvențe din
fapte trăite ori doar închipuite, din care răzbat frămân-
tări ale lor sau venind din străfundurile speciei:
„Deodată, Călugărul Chiparissa, ca prin somn, își
aminti despre Liturghiile negre, pe care le auzise încă
de la începutul tunderii sale întru monahism, unde se
împărțeau napi și se rupeau broaște în bucăți, aruncân-
du-se spre cele patru puncte cardinale, în semnul crucii,
peste pădure”. 

Loviturile biciului căzând pe spatele călugărului
celui tânăr, ca să se apere de ispitele pământești ce au
luat înfățișarea Siberiei (o figură feminină rămasă, până
la final, învăluită în mister, ale cărei atribute o pot deco-
da însă vag) sunt laitmotivul cărții, aducere aminte, dar
și avertisment pentru toți de a rămâne vigilenți la pro-
vocările furnicilor roșii, dar și ale tuturor celorlalte
monstruozități din același câmp semantic, dublat de o
întrebare (retorică): „... există oare vreo revanșă împo-
triva morții?” 

Romanul lui Emilian Marcu este, în concluzie, o
carte despre viață, cu toate ale ei, despre credință, ere-
zie, singurătate, speranță, disperare, vinovăție / păcat,
ispită, asceză, destin, rugăciune, despre veghe și somn,
despre suflet, adevăr și minciună / mască, despre cuvânt
și tăcere, despre „a zăbovi cu sine însuși”, despre
cunoaștere, supliciu, mântuire și Mântuitor, despre sta-
tornicie, rugă, jertfă, dar, mai ales, despre omenescul
din om pe care, în pofida oricărui statut ce-l are ori și-l
arogă ființa rațională, nu și-l poate anula cu totul, chiar
dacă este vorba de alunecare de la drumul cel drept,
prin acțiunea asemenea unui carusel ce antrenează un
univers uman eteroclit, însă dominat de un monahism
incipient, ce-și caută sensul, rațiunea, care caută să
înțeleagă ce e cu sine și cu lumea, tinzând, ca o formă
de salvare dintr-un marasm neprecizat, însă cotropitor,
spre rămânerea în atemporalitate, unde cei doisprezece
suavi, rugile încărcate de mister, comportamentul
duplicitar al călugărilor, practicile lor ambigue, adu-
nând laolaltă, în pofida grijii manifeste, credință și ere-
zie sunt doar o parte din cascada de ingrediente ale
vieții revărsate aici, a căror densitate îi sporește ezote-
rismul, cu fiecare capitol...
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Privită de departe și analizată cu detașare, opera lui
Marin Preda pare astăzi o construcție divergentă cuprin-
zând, laolaltă, o proză rurală – cu importantul roman al
personalității țărănești care a făcut, ani buni, istorie, mă
refer, de bunăseamă la Moromeții – mai cuprinde și un
roman muncitoresc reușit, „Intrusul” cu rezoluții filosofi-
ce camusiene, dar și un fel de epopee a condiției omului
de geniu în anii comunismului, „Cel mai iubit dintre
pământeni”. Și desigur, volume publicistice având ca
tematică principală literatura ca act de elaborare psiho-
filosofică, așa cum de altfel este și romanul mai sus citat. 

Într-un fel, oarecum oficializat, cartea d.nei Ana
Dobre rotunjește în chip fericit aniversarea unui secol de
la nașterea scriitorului. Dar trebuie spus, pare puțin proba-
bil ca întreaga sa operă „țărănească” să scape de procesul
marginalizării, în timp ce Cel mai iubit dintre pământeni
și celelalte scrieri „ne-rurale” ar putea să se bucure în con-
tinuare de interesul cititorilor din viitor. Cât despre
Moromeții, romanul se citește deja ca o mărturie arheolo-
gică și nu ca o carte incitantă, să zicem „filosofică” despre
existența spirituală populară. 

D.na Ana Dobre uită, sau nu vrea să spună că în ulti-
mele decenii interesul pentru opera lui Marin Preda a scă-
zut, așa cum de altfel a scăzut și apetitul pentru citit... Dar
în cazul analizat, este evidentă și scăderea interesului pen-
tru acel univers rural, fiindcă Ion și Răscoala lui Rebreanu
nu s-au îmbrăcat încă în uitare și se mai citesc în continua-
re, și nu exclusiv din rațiuni didactice.   

Viziunea d.nei Ana Dobre este pozitivă, iar discursul
rămâne viguros, credibil și realizat ca univers referențial
al întregii opere a lui Preda. Într-adevăr, 422 de pagini
dense de exegeză vorbesc îndeajuns de clar despre efortul
critic, tot așa cum și Bibliografia atașată – pe lângă opera
lui Marin Preda – cuprinde „Referințe critice” la aceasta,
din 1967 și până în 2011 incluzând și informațiile on-line,
precum și o Bibliografie generală din care amintim doar
pe Aristotel, Bahtin, Benedetto Croce, G.Călinescu,
Ciopraga și mulți alți autori care s-au aplecat asupra
„Specificului literaturii și al esteticului” cum și-a intitulat
cartea Lukáks Georg.

Revenind la volumul d.nei Dobre, observăm că tona-
litatea, fără a fi festivistă, rămâne într-o atitudine come-
morativă ce dorește să mențină autorul la nivelul evaluării

cunoscute pe vremea când Preda era în viață. Un secol cu
Marin Preda este de o  marcată sobrietate și o sinteză a
opiniilor afirmate într-un stil direct, corespondent unui
discurs cernit care subliniază empatia autoarei cu opera
scriitorului, cu destinul său.  

Autoarea citează o serie de mărturii pornind de la
fapte mai mult sau mai puțin atestabile. Astfel, numele lui
Ilie Moromete nu este inventat, el este „eroul bâlinelor
rusești, Ilia Muromet”.

În ceea ce privește relația lui Marin Preda cu puterea
comunistă, d.na Ana Dobre o tratează ca pe „o altă temă”
de interes și subliniază că el „nu a fost un disident zgomo-
tos... nu a pactizat, s-a ținut departe, ultimul scriitor cu
conștiință, cum îl prezenta și Dan C. Mihăilescu, în sensul
că nu a făcut mari concesii și nici nu a lingușit pe mai
marii comuniști ai zilei”. Autoarea îl citează chiar pe
Preda: „M-au făcut ăștia membru de partid pentru că altfel
nu pot să fiu director dacă nu am carnetul roșu. Nu că aș
fi avut mare tragere de inimă (eu credeam după 1945 că
vom rămâne în sfera de influență a Vestului) dar au intrat
rușii în țară și n-am avut ce face... Acum, țăranii sunt la
colectivă și singura soluție e să se mulțumească cu ce
au...” 

Am putea spune că țăranul personaj Ilie Moromete
validează vocația de scriitor a lui Marin Preda, dar incom-
plet, deoarece scriitorul s-a orientat către alte teme și alte
personaje cu care și-a consolidat atât opera cât și recepta-
rea ei publică. 

Prozator al spațiului țărănesc, cu romanul Moromeții,
precum și cu nuvelele sale de la începuturi, Marin Preda
se dovedește un gânditor al timpului și a condiției umane
în perioadele de accelerare ale istoriei. 

Cartea d.nei Dobre vine ca un aport excepțional,
neașteptat pentru un scriitor pentru care timpul pare să nu
mai fi avut răbdare, când umbra posterității a început deja
să hașureze imaginea recunoscută a scriitorului, lăsându-
ne să bănuim că opera sa nu va mai beneficia, poate, de
încă o sută de ani de recunoaștere.

_________
Ana Dobre, Un secol cu Marin Preda, ed. Rotipo, Iași,

2022
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De cele mai multe ori, creația artistică – și mă gân-
desc la poezie – pare o dezlănțuire a inspirației
susținute de fantezie și de inventivitate, sub semnul
harului demiurgic.

Dar sunt împrejurări în care gânduri, idei, senti-
mente, se desprind dintr-o realitate (nu întotdeauna
favorabilă ființei), transfigurată în poezie, purtând
marca unei originalități inconfundabile, ca în cazul
volumului „Aspida mireasă”, al Mihaelei Grădinariu,
cunoscută poetă contemporană. De un lirism accentu-
at, pe măsura sentimentelor mărturisite, dintre care
iubirea maritală și nostalgia după vremea petrecută
într-un echilibru existențial de invidiat, versurile sunt
străbătute, treptat, de fiorul morții provocat de boala
perfidă ce i-a năpădit ființa. Moartea, filozofic
vorbind, este revelație și pătrundere (fie în rai, fie în
iad), dar doar cei ce trăiesc la nivel spiritual, printre
aceștia numărându-se și poeta, se bucură de
cunoașterea unei alte lumi, pline de lumină. Taina
morții, definită de neliniștea cu privire la lumea de
dincolo, de Sus sau de Jos, îi produce o adâncă tulbu-
rare care ia forma unor coșmaruri în care apar duhuri
rele, fantasme, arătări grotești, ființe malefice, cum ar
fi „Aspida mireasă”, prezentă și în titlul volumului.
Acuta cutremurare existențială trăită ca iminență a
morții îi provoacă o suferință indicibilă, care își lasă
amprenta asupra versurilor din cartea amintită.
Mihaela Grădinariu nu scrie o poezie pe tema morții,
așa cum apare aceasta la Mihai Eminescu, Lucian
Blaga, la Vasile Voiculescu sau la Nichita Stănescu. Se
apropie, mai curând, prin acutul sentiment de jale, cu
accent de bocet uneori, de primul poet, Dosoftei, care
simte la apropierea morții răceală în toată ființa,
uscăciunea și pustiirea naturii, care-și pierde
prospețimea: „că mi-s zâlele ca fumul/oasele mi-s răci
ca scrumul/ Ca nește iarbă tăiată/-mi este inima
uscată” și de Miron Costin care, în poemul filozofic
„Viața lumii”, jelește trecerea, căci: „fum și umbră
sunt toate/ visuri și părere/ce nu se trece în lume /și în

ce nu-i cădere?/Cumplită viața/ cu griji și primejdii/
cum iaste și ața prea subțire/ și-n scurtă vreme
trăitoare/o lume vicleană, moarte înșelătoare!/
Moartea vrăjmașa, într-un chip calcă toată casă/pe
nimeni nu lasă,/ pre bogați și săraci/ pre frumoși și cei
tare// o vrăjmașă, prieteni pe nimeni nu are”/. Durerea
e neprefăcută și netrecută prin înfrumusețare stilistică.

Insidioasă, fățarnică, dușmănoasă, amenințarea
morții sub forma unei boli necruțătoare se strecoară în
universul casnic clădit de poetă doar pentru un „eu” și
un „tu”, femeia și bărbatul care au format cuplul, după
modelul paradisiac. Iubirea lor este autentică, căci,
condiționată de inteligență și de sensibilitate, s-a putut
împlini, femeii nelipsindu-i aceste atribute (Petre
Țuțea afirma că iubire fără inteligență nu poate exista
- în „Proiectul de tratat. Despre Eros”). Poeziile sunt,
de fapt, cântece de viață și de moarte, de iubire și de
jelire, „triluri” ale mierlei, melodioase, triste,
sfâșietoare, uneori, cu urcări și coborâri de tonuri, cu
întreruperi și reveniri mai puternice, întrecând „cânte-
cele” ciocârliei spre slava soarelui sau ale priv-
ighetorii, spre slava nopții. „Cântecul mierlei”(titlul
primului ciclu de poezii din volum) este pentru sufle-
tul omului, cu accente de plângere pătrunzătoare.  

Și este adevărat că poezia ne „convoacă” la
esențele prime, căci două dintre acestea, iubirea și
moartea, sunt prezente în creația Mihaelei Grădinariu.
Poeziile sunt izbucniri spre împlinire, „mă vrei pâine
la cină, sărutată pe gură/ mâinilor tale mă-nfăptui, de
apă făptură”/ (Mă vrei); sunt acceptări ale renunțării:
„nu, nimeni din înalt sau adânc/ nu-mi aruncă frânghii
de nisip, capcană sau uitare de pruncă”/ (….); sunt
încercări de luptă înfrigurate, fără reușite: „ulei și și
vin și foc și mătrăguni/ îmi pui pe răni, pe ochii cei
nebuni/din vindecare-n țipăt și-napoi/ din naștere-n
județul de apoi”/. (Ulei și vin și foc); așteptări obosite:
„când eu aștept din margini de chilie/ din ape de tăcere
să mă bei„ (….); nevoie de odihnă, sub amenințarea
timpului devorator: „ne-atingem răni în ceas orbit de
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veghe/și ne zidim la loc în cochilie”/.
Creațiile poetei se constituie în scene ale unui orig-

inal spectacol dramatic, cu accente tragice, în care
există doar două personaje (ca în „Doi pe un balan-
soar”, piesa cunoscută a lui William Gibson, care nu
ține cont de tiparele tradiționale ale specie): un „eu”
feminin care își mărturisește dragostea și nenorocul de
a cădea sub incidența unei boli necruțătoare,
bărbatului, acel „tu ”masculin care va rămâne alături
de ea în lungul și capriciosul drum spre vindecarea
visată, nu lipsită de momente întunecate (ca în
„Lungul drum al zilei către noapte”, admirabila și
impresionanta piesă a lui Eugen O’Neill). Atentă la tot
ce se petrece în jurul ei, la lucruri și împrejurări,
femeia îndrăgostită dorește ca ei să-și petreacă
împreună existența, să deosebească esențialul de
neesențial, adică să cunoască traiectoria destinului, dar
și accidentul colateral (ca insinuarea perfidă a bolii în
viața lor). Dragostea îi unește, dar este curios faptul că
poeta nu spune niciodată „te iubesc”; dar găsește min-
unat de surprinzătoare imagini, pentru a exprima
esența acestui cuvânt:  „tu mă bei”; „unul dintr-altul
ne-aplecăm să bem”; „eu te-aștept la margini de chilie/
din ape de tăcere să mă bei”; „două trupuri în candela
ard”; „trupul meu împrumută forma degetelor tale”. Se
simte pasiunea, dar tăcută, nu declarativă. 

Protagoniștii acestei povești de risipire și de
încropire, de viață și de neviață, de chemare și de resp-
ingere, de năruire și de zidire, de prăbușire și de
înălțare sunt același „eu” feminin și același „tu”mas-
culin, principii ce se atrag pe baza unității contrariilor.
Femeia își mărturisește gânduri și fapte (voalat, și sen-
timentele) de- a lungul unei inedite și dureroase aven-
turi, care presupune trecerea prin teritoriul umbrelor
guvernat de Hades, și atunci e firesc ca vântul,
noaptea, singurătatea, măști hidoase s-o însoțească;
dar amintirile altei aventuri în doi, căsnicia, o fac să
dea glas altor trăiri, din care se înfiripă,  firavă,
speranța. Întreaga „poveste” lirică este asumată de un
„eu” care se destăinuie, acesta fiind ipostază a poetei
ce-și va încredința trăirile celui care știe să asculte: „eu
aștept”, „eu te învii în miez de pâine”; „eu mă ascund
între coastele tale (nevoia de adăpost); „eu locuiesc în
tăcerile tale (nevoia de a locui altundeva, dar nu ori-
unde); „eu îmi uit numele și pun în loc lăuta, să cânte
(important e cântecul-poezie, indiferent ce se întâmplă
cu ființa); „eu curg printre pașii altora, dimpreună cu
vise (nu merge, nu pășește, pentru că are alt mod de a
trăi, deosebindu-se de semeni, ființa ei fiind fluidă, ca
și mintea ce se revarsă în poezie); „eu îmi aștern încă

o piele verde pe rane” (suferința). Confesiunile sunt
atât de intime, atât de zbuciumate, încât trebuie, ca
cititor, să te îmbraci în sfială, pentru a pătrunde în
suflet, să urmărești contorsionările și intimitatea aces-
tuia. Dar când poeta își imaginează reacțiile și senti-
mentele bărbatului ce îi este alături, când îi reface ges-
turile, când îi simte privirea, când încearcă să-i
citească și să-i descifreze gândurile, ni se dezvăluie un
suflet devotat unui alt suflet, mult deasupra oricărei
obișnuințe. Acel „tu”, accentuat, de obicei, în poziție
inițială, aparținând falsului dialog, este conceput în
triplă viziune: este așa cum l-a dorit – o minune; ar
dori să fie așa – o posibilitate deschisă; îl va face să
fie așa – o încercare cu șanse mari de reușită. Bărbatul
(tu) are atribute care îl individualizează, fiind în stare
de fapte unice:  „tu vii din foc, în brațe să m-aduni”(să-
i redea forma risipită în dureri și siguranța de sine); „tu
înduri seceta”; „tu-mi ești Paște (adică, înviere); „tu
mă vrei”(impresionantă convingere!); „tu cioplești
surâsuri de-mprumut” (când zâmbește forțat, pentru a-
i da curaj, în ciuda situației dificile); „tu ceri
nerăspunsuri” (răpunsuri ce nu i se pot da); „cu o
umbră de vis/ tu mă dobori, într-o umbră ce nu mă
încape”( părerea nu corespunde realității, umbra de vis
e doar umbră); „în fiecare noapte tu mă-nvii,/ ca să
vorbim cu buze ruginite”(aspre din cauza febrei, dar în
dialog necesar). Uneori, desprins de sine, simțind
moartea cu ei la masă, bărbatul „atârnă-n cui ziua ce-
a trecut „între sicriu și icoane”, între moarte și
speranța, obținută prin rugăciune. Opoziția „eu/tu”este
continuată de opoziția posesivelor: al meu, a mea și al
tău/ a ta, sintagmele obținute prin alăturarea la
determinați selectați cu acuratețe devenind metafore
unice prin expresivitate: „scrisul meu cald”, mâna
mea, candela arsă”; „trupul meu, închisoare și rai”(ce
altă metaforă ar fi putut sugera mai adânc împăcarea
ființei cu destinul, ce-i timite limita (închisoarea) și
nemărginirea (raiul), întunericul și lumina, suferința
și bucuria; „gura mea, o scoică arsă de vânt” (de
uscăciunea datorată febrei), care nu adăpostește
„perle”, ci cuvinte, bogăție fără preț și fără măsură,
veșnic înnoită (însăși poeta e o făuritoare de cuvinte, a
căror formă surprinde prin inventivitate și sens: a
îngrănița, învrejuiri, a închenărui, a însulița,
căpcănită). Femeia îndrăgostită observă că mâna și
trupul bărbatului ei au calități greu de găsit în lumea
lui celor considerați „puternici”, căci „mâna ta m-
adună din nisipul fierbinte”, iar „ trupul tău -biserică
în cer pentru îngeri”, făcând evident aluzie la posibili-
tatea schimbării condiției umane în nisip, biserică sau
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îngeri. Dar eul feminin, i-ar spune: mă îngrijorează
„tăcerile tale”, mă doare „risipirea ta”, mă odihnesc în
„umbra ta ” sau observ cum „gândul tău rostogolit
despică timpul”. O imagine conceptuală originală este
aceea a soților „gemeni”, ceea ce presupune că fiecare
știe totul despre celălalt, că cei doi gândesc la fel, că
își doresc unul altuia aceeași fericire. Este fericirea
cuplului indicat prin pluralul „noi”, în care  „eu” și
„tu” își pierd identitatea. Amintind de drama
androginilor care, din porunca lui Zeus, devin jumătăți
ale aceleiași ființe ce aleargă pentru a se regăsi și a
reconstitui unitatea, poeta precizează: „noi, jumătățile,
ne purtăm noaptea-n spinare/ când ne-ntâlnim, facem
schimb de uitare”(nu de uitarea-privire, ci de uitarea-
neamintire), conștietizând condiția lor superioară, ce
le dă dreptul la sacralitate; „și ne încuiem
dorințele”(interzise, de altfel), recunoaște iubita cu
sinceritate, iar când împărtășesc gândul morții, cuplu
acceptă un joc descoperit de el: „ne jucăm de-a vii
printre morți”. Trăind intens sentimentul iubirii și
profund gândul morții, Mihaela Grădinariu
„născocește”, ajutată de harul care i-a fost menit, alte
sintagme sugestive, solicitând participarea cititorului
la găsirea sensului: „viața ne-o spălăm în ape negre”
(implicând ideea doliului), sau „ne mai zărim ca
umbre într-o carte” (anulându-și trupul material, sufle-
tul lipsit de trup își găsește adăpost spiritual în cărțile
atât de dragi autoarei). Chiar și când cei doi sunt greu
încercați, femeia îndrăgostită, de dincolo de bine și de
rău, își urmează visul, chemându-și perechea: „ne
îngrădim în muguri de copac” și, visând lumina „ne
întâlnim din rai în rai”. „Eu” și „tu”sunt „doi stropi din
vorba risipită în zări”, care se vor regăsi la sfârșitul
lumii, căci pentru ei lumea se va sfârși simultan. Sortit
să afle singur „durerea de fi și de a ști”, cuplul se
izolează în tăcere, fie interioară, întinzându-se între ei
ca o cetate fierbinte, care acoperă cuvinte nebănuite și
suspinate, fie exterioară, care s-a întins până la cer (de
altfel, tăcerea este considerată cale de pătrundere în rai
și o deschidere spre revelație). De nemăsurat și unică
este tăcerea din brațele lor. Mihaela Grădinariu are
harul rar de a se exprima prin tăcere, căci aceasta,
devenind lichidă, poate acoperi setea ei de cuvinte,
ținând locul acestora. În imaginația poetei, tăcerea
poate avea trup și suflet, găsindu-și odihna în brațele
bărbatului greu încercat, determinanții cuvântului
fiind dovada capacității inventive a acesteia: tăceri
chiriașe, tăcere îngropată, tăceri miruite, tăcere sleită
pe masă, tăceri cu zăbavă, tăcere cu solzi ghintuiți,
tăceri stivuite în cer, de vânzare. În tăcere și alături de

cei doi, care trăiesc în lumea lor, se definește Timpul,
care zboară nepăsător sau se târăște insidios, pasăre
oarbă sau șarpe orb (pentru că destinul însuși este orb).
Mircea Eliade scria că timpul a fost desemnat prin ter-
menul Kala, care are și accepțiunea de „rău” sau
„întunecat, negru”, ceea ce ar putea însemna că acesta
este irațional și neiertător, și atunci e firesc ca omul
supus timpului lacom și flămând să cunoască și răul;
omul și timpul locuiesc „între plâns și vânt”. Ca per-
sonaj conceput de poetă, timpul capătă însușiri
omenești, fiind singura „ființă” care poate pătrunde în
existența celor doi. Acesta întreabă, sărută sticlos pe
frunte (dureros și lucitor, totodată), doarme, este
fățarnic și, de aceea, poeta îl desconsideră, privindu-l
doar ca pe „o altă întâmplare”și, mai ales, constată cu
satisfacție că și el îmbătrânește, fiindcă își „despletește
cosița albă”(admirabilă și sugestivă personificare!).
Când timpul e surpare, nisipul ce curge în clepsidră
anunță declinul, iar ființa cunoaște năruirea, precum
poeta, care trece de la speranță „acum mă naști” la
deznădejde: „acum mă-ngropi în cer”(pe care, de alt-
fel, moartea i-l cere „obol”). Bărbatul încearcă să
anuleze timpul care, asemenea unui cuțit, despică
secunda, dându-l deoparte: „Mâna ta îmi dă timpu-ntr-
o parte/ca pe o șuviță de păr argintiu”/, vrând să-i
demonstreze că nu mai are putere absolută. Doar că o
greutate apasă sufletul femeii, ca o carte cu aripi grele,
care nu-i permit să se înalțe, în timp ce el se simte
pătruns de lacrima ce-ar putea fi prețul pentru prohod.
Dar cât timp fiecare este casă pentru celălalt mai există
speranță, mai ales dacă „miezul de gând” trece în vers
romantic. Este impresionantă credința femeii că nu va
fi uitată, căci știe „că va răsări și va apune ” în bărbatul
ei, chiar dacă nu în aceeași formă. (Ideea răsăritului
zilnic a apărut la G.K. Chesterton „răsăritul soarelui
nu se repetă niciodată, deoarece trebuie văzut în el un
dramatic <da capo>, după porunca lui Dumnezeu,
lansată în fiecare dimineață spre astrul zilei”). El și ea
își ascund „povestea” în viața asta sau într-o altă viață,
într-un „tremur cald”.

Tulburătoare sentimente se desprind și din ciclul
„Încă aștept”, ale cărui poezii dezvoltă ideea unei
așteptări, sfârșind, de regulă, cu refrenul reluat din
titlu. Dar ce așteaptă poeta? Așteaptă să se întâmple
lucruri banale, care în situația ei capătă însemnătate
majoră: așteaptă să plouă, să deschidă „colivia cu
taste”, pentru a scrie o poezie ca o „pasăre fără aripi”,
așteaptă ca versurile sale și propria ființă să poată
zbura, chiar cu o singură aripă, așteaptă Victoria în
bătălia cu moartea: „n-am câștigat bătălia aceea/dar

120120 CONVORBIRI  LITERARE



moartea e doar un cuvânt/ fără casă/ eu încă aștept”/.
(Dimineața venea); așteaptă momentul așezării cuvin-
telor, existente în sine și în afară, într-o formă care să
exprime un adevăr, după modelul creației divine (care
a așezat totul cu sens); și, ca în ritualul deja cunoscut,
eu și tu devin „noi”, pentru că împreună așteaptă să
înceteze coșmarurile care le zbuciumă nopțile,
așteaptă ploaia care să le permită renașterea și, mai
ales, așteaptă regăsirea, unul în brațele celuilalt, pentru
a redeveni „ființe întregi”, chiar dacă viața „tapiserie
cu multe goluri” îi va mai închide, uneori, în tăcere
grea. Omul se creează pe sine, așa cum creatorul își
creează și își definitivează creația, care este oglinda
sufletului său; între două cuvinte se poate odihni poe-
tul, căci după orice creație, conform genezei, se face
seară: „și a fost seară/ și a fost dimineață”. Din creație
vine salvarea, în primul rând cea sufletească (și între-
marea fizică, uneori), dar e posibil ca „niciodată îndea-
juns/ cuvintele peste gând ne miruie cu sfintele/ (...)
niciodată îndeajunse fugi/ printre rânduri cu tăceri pre-
lungi” (atrage atenția cuvântul „fugi”ca plural al
cuvântului „fugă” (alergare) luat ad litteram sau ca
plural al substantivului „fugă”, desemnând o
compoziție muzicală, care în textul poetei ar putea
deveni o compoziție poetică polifonică, pentru a lega
versurile între care există „prelungi tăceri”.

Este evident că „zidind” poezie, Mihaela
Grădinariu renunță la ambiguitatea semantică a unor
pronume, de data aceasta, tu, al tău, a ta, desemnând
doar poezia, ca unic interlocutor. Poezia devine o lume
în ale cărei brațe poposește poeta, ce trebuie să-și
selecteze verbele, preferate fiind: a juca, a pleca, a
visa, a cere și a iubi, pe care le potrivește cu viața (căci
se joacă „de-a viața”, pleacă din viață, visează la viață,
cere viață, iubește viața, având în vedere amenințarea
morții). O ademenesc și substantivele, așa cum rusal-
cele (știmele, sirenele) îi ademeneau pe marinari, cu
vrăjitul lor cântec, dar și celelalte cuvinte/vorbe care
au leagănat-o pentru a o face să viseze. Poezia o aca-
parează pe ea, dar îi atrage și pe toți însetații lumii,
căci înseamnă zbor, vis, legănare (calități pe care le
regăsește și în cel care îi este aproape în viață și în
poezie; de aceea, ei dorm într-un poem și în „versul
scuturat de lalea”. Poezia este o „amânată avere”, căci
nu are preț, putând fi cumpărată doar „cu sufletul res-
cris pe cer, drept plată”. Dacă prețul unei poezii e
sufletul, călătoria în cer poate fi gravă, dacă nu este
temporară, ci definitivă. Și soluția ar fi să nu mai scrie
niciun poem. Dezvoltând tema relației dintre creație și
creator, ca un cunoscător fără cusur, poeta concepe

dialoguri între poem și poet, cu reproșuri și acuzații
din ambele părți, atunci când nu există potriviri de
gând și de sentimente, care definesc, în fond, poezia și
calitățile pe care ar trebui să le aibă aceasta. Poetul-
personaj consideră că poemul „acela” nu trebuia scris,
pentru că e „martor fățarnic al gândului” și „adunare
mincinoasă de vorbe de preț”, la temelia versului stând
„răutatea mascată”(aspida mireasă), acesta fiind doar
„o umplutură de vorbe”. La rândul său, poemul consi-
deră că poetul nu ar trebui să trăiască, pentru că doar
poemele, „dumnezei hrăniți cu hârtie” hotărăsc „care
lume e caldă și vie,/ Nu-i loc pentru alții, nu-i loc pen-
tru el/aici morțile se-oglindesc în corazon de papel/Ne
ducem lumina din mâine în azi/cu sărutarea vînzării-
citirii pe-obraz”/.(Nu, poemul acesta nu trebuia scris)
Concluzia e surprinzătoare, ludică, fiindcă „pe pri-
chici, Dumnezeul poeților încă visează/ că e ziua a
șaptea, undeva, la amiază”. Alteori, pentru a sublinia
raportul dintre conținutul poeziei („carnea mea”) și
forma poeziei (cămașa, rochia de hârtie), Mihaela
Grădinariu, cu inventivitatea-i cunoscută și recunoscu-
tă, își imaginează un poem recalcitrant: „nu vreau să
mă îmbrac, n-am motiv/ striga poemul, ținând cu dinții
de tiv/ nicio cămașă nu mă mai încape/ nici măcar cea
țesută din foc și din ape”(strălucirea și fluiditatea for-
mei), interesat nu de haina sa, ci de conținut: „în car-
nea mea trăiesc o mie de guri/ o mie de blesteme arse-
n păduri,/ duminici brumate ori crude(...)miezul meu
amar l-au tot ros”/. Pe de altă parte, nemulțumit e și
poetul-personaj, care nu vrea să-și mai arate sufletul,
să se „dezbrace” de sentimente, să locuiască în poem,
pentru a se privi pe sine în sine, ca într-o oglindă, pen-
tru că aceasta îi va multiplica trupul în alte o mie „ce
vor dori să mă prindă/alergând amare și goale, din
oglindă-n oglindă”/, ajungând la concluzia că va fi
„cântărit în zadar”. Sufocat, poemul ar trebui să accep-
te „pe ochi un bănuț și o floare de mir” (adică moar-
tea). Cuvintele, atrase de aventura cunoașterii, coboară
noaptea din icoana părăsită, dar n-au har, căci nu se
pot întrupa în vis și abia așteaptă să se întoarcă în pasi-
vitatea de până atunci. Discret, poeta aduce în atenție
problema talentului, fără care „nenăscute sunt cuvinte-
le/fără trup și fără înviere”, creatorul fiind acela care le
„înviețuiește”, căci numai el se poate lăsa cuprins de
apă și de foc, elemente ale genezei: „ tu mă cuprinzi cu
un braț de apă (...)/ tu mă cuprinzi cu un braț de foc”/.
Cu zeci de poeme nescrise, dar avute în suflet și gând,
poeta conștientizează că un anume poem nu trebuie
scris, pentru că nu ține de cald, nici de frig, nici de
foame sau sete, pentru că nici timp de lectură n-ar mai
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fi. Dar închisă înăuntru ar trăi ea, iar în necuvânt „el”,
pentru că „doamna Moarte”le dă târcoale, iar asupra
acesteia se abate „blestemul” poetei: „dezbracă-te de
tot, de haine și zile/ un streaptease ceresc, al oaselor
albe desfrâu/ ultimul scriitor îți cară copiii la râu”/ Nu,
poemul acesta n-o să-ți țină de frig și de foame/Căci
tu, doamnă Moarte, n-ai gustat în rai/ din ale scrisului
poame”/. Deci, poezia de esență cerească poate fi cale
spre neuitare, anulând uitarea pe care ar putea-o aduce
Moartea, care nu știe că poetul este destinat altui
drum. „Pasăre de hârtie”, creația poetică viețuiește
între „două bătăi de aripă, între două „bătăi de pleoa-
pe”, între două „bătăi inimă”, sugerând zborul, visul și
sentimentul. Dar amenințarea morții întunecă rarele
clipele de lumină, Mihaela Grădinariu, a cărei sensibi-
litate este generatoare de imagini unice, de „născociri”
originale, imaginându-și un poem „care nu seamănă
cu nimic”, care o trădează (căci „stih după stih, poe-
mul mă minte”), care nu va fi scris, din neputință și din
nevoință, și, mai ales, pentru că: „poemul acesta doar
moartea își schimbă/ o ia pe a mea, cu armură și cai
din turnul cu ceas, a minutelor limbă/ne-nvârte mereu,
sus în iad, jos în rai”/. (Nu, poemul acesta nu știe
nimic) Pentru ființă, cele două tărâmuri, în care ar
putea ajunge după moarte, nu au un loc anume, „sus”
și „jos”, fiind relative, cât timp iadul și raiul își pot
schimba locul. Dar „sus” și „jos” pot însemna „cer și
pământ” și atunci se deschide altă perspectivă inter-
pretării: pământul este locul unde se desfășoră viața,
dramatic spectacol, în care oamenii sunt actori și spec-
tatori, în același timp: „jos suntem noi, spectatori în
oglinda brumată” sau „spectatorii dorm pe apucate/din
oglinzi, se nasc copii ciobiți/învățăm pe scenă, spate-n
spate/ limba-n care alții-au fost iubiți”/, iar cerul este
locul în care Dumnezeu „preface păsările călătoare/ în
cuvinte”/și în care pot locui poemele „ce se uită cu un
ochi fără pleoape”, subliniind astfel ideea că poezia
este esență și cunoaștere divină (dacă acceptăm
semnificația simbolului ochiului unic, fără pleoape
(după DdS, Chevalier & Geerbrant). Și poezia este și
taină, ce se cere păstrată și nedestăinuită.

Poeta, singura care simte și recunoaște că literele,
cuvintele, versurile se pot răzvrăti împotriva creatoru-
lui ce se crede stăpân al lor (hrănindu-l cu otravă, al
cărei efect încearcă să-l anuleze cu lapte) smulge tim-
pului o săptămână pe care o supune unor observații,
apărute din nevoia de ști prin ce se deosebesc zilele
trăte de ea însăși, supusă grelei încercări. Scrie o
„poveste” lirică, aparent simplă și sfătoasă, dar cu
ascunse tâlcuri, ce se cer descifrate. Astfel luni anunță

o săptămână bolnavă, cu febră și lumină ce strigă:
„după viii și morții/după-nsetații, flămânzii și plânșii/
copii de hârtie, fără vise într-înșii”/; ziua de marți o
„împietrește într-un vers”, iar miercuri, timpul poetei
„învață să vorbească/ împleticind silabele-n altar”; joi
este ziua răstignirii, și de aceea și-ar dori răstignirea în
această zi, simțindu-se, alături de bărbatul iubit: „umăr
lângă umăr/ două vetre/focului nestins într-amândoi”;
vinerea, care nu-și așteaptă rândul „stă buluc în poarta
unui rai nătâng” și nu dispare ca toate celelalte zile,
căci: „vântul de amiază vinerea o fură”, iar între ce doi
se desfășoară un dialog, despre viață și moarte, ce
lunecă pe nesimțite și spre poezie: „Sărută-mă, zise ea
și se ascunse în moarte/ într-un joc de copii/…Sărută-
mă, mai bine, cu dezlegările toate/ o singură dată să
mă pot scrie-n noapte,/în noaptea săptămânii care
cântă doar azi/ printre literele ce așteaptă în ochi să le
cazi” (Sărută-mă); sâmbăta, timpu-i „ieșit de sub
brazdă” își adună orele și minutele, trecând peste lim-
itele impuse. Dintre zilele fecioare adunate în cer
„numai sâmbăta, mireasă de apă și scrum/ descoase cu
gura numele tău, pe sub drum”/; duminicii, zi sfântă, îi
închină poeta șase terține, referindu-se nu la duminica
săptămânii ei, ci la duminici, în general, în fiecare
strofă dându-i o definiție sau acordându-i o metaforă:
„Duminici, clopot îngropat în lut/ argint și miere,
strigăt ne-nceput,/din mal în mal, ceaslov bătrân și
mut”/.

Pasiunea creației care o stăpânește pe Mihaela
Grădinariu, dincolo de toate „întâmplările ”sau înâl-
nirile vieții sale (cu iubirea, cu boala, cu poezia),
seamănă cu ceea ce Petre Țuțea numea: „impuls demi-
urgic” generat de orgoliu creator, de neliniște, de curi-
ozitate, de inteligență; om creator, poeta a vrut și a
reușit să-și clădească o altă lume, alături de aceea în
care trăia (în care a fost așezată conform destinului
scris) și în care a dorit să se mute. Dorința aceasta pare
copilăroasă, un joc, dar filozofului amintit, i se pare
grandioasă. Și afirmația lui se susține, dacă avem în
vedere că atâta timp cât durează jocul, trăiește și
speranța. Iar poeta a avut nevoie de speranță, de
încredere și de credință în toate valorile pe care le-a
prețuit, nefiind atrasă de „miracolul” modernității ,
mărturisindu-și părerea de rău că „astăzi trubaduri nu
mai îngână/ cântări la foc din lemne de cuvânt”, dar și
hotărârea declarată deschis: „Și nu voi mai scrie, nu
voi mai scrie/ decât pe floarea crescută-n sicrie”/, ca
victorie a vieții-permanentă mișcare, a iubirii –
permanentă înflorire, și a creației – permanentă
căutare suflet și visare.
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Debutul Ruxandrei Burcescu stă sub semnul căutării.
Romanul său, cu un titlu provocator (Instabil, Humanitas,
2022), se articulează în jurul lui Lorelei, care trăiește câteva
experiențe-limită, care o vor ajuta să se regăsească. Dincolo
de numele convențional, povestea tinerei giurgiuvence venită
în capitală se dovedește simptomatică pentru lumea actuală,
prilejuind câteva incursiuni în existența deja rutinată a unei
angajate prinse într-un angrenaj social nemilos, din care
încearcă să evadeze prin escapade bahico-erotice.

Cazul ei, aparent comun, este însă pretextul pentru o serie
de întoarceri în trecut, care încarcă narațiunea cu sensuri lega-
te de fragilitatea ființei umane. Firul narativ principal se des-
face prin actualizarea unor episoade și figuri care i-au
influențat protagonistei devenirea. Pentru că, în fapt, Instabil
nu face altceva decât să valorifice, cumva artificial, mitul eter-
nei reîntoarceri, sub forma revenirii lui Lorelei în Gruiu, sat
din proximitatea Bucureștiului, unde și-a petrecut o parte
însemnată a copilăriei. Fire nevăzute o leagă de această loca-
litate, în care se întoarce pentru a afla mai multe despre mis-
teriosul Mircea Anghel, iubitul secret al mamei sale, Angela.
Aici, la Gruiu, îi reîntâlnește pe buna sa prietenă Magda și pe
vărul Gabi, retrăind o serie de momente care i-au marcat deve-
nirea. Pentru că Gruiu e un topos cu o încărcătură aparte,
astăzi pierdută, dar pe care ea o recuperează, parțial, într-un
exercițiu autoscopic, la finalul căruia va ieși întărită. Aici,
Lorelei va recupera rudimente ale unei lumi magice, populată
de personaje precum baba Sela, Chioru, Mița, Ionica (plecată
în Italia și devenită, pe Facebook, Juana) și povestea boierului
din sat, care avea doi fii, Achim și Toader. Primul, un flăcău
frumos, care sucise mințile tuturor fetelor și muierilor, al doi-
lea, un bărbat puternic, de toată isprava. Când toate le mer-
geau din plin, s-a produs nenorocirea. Neștiutoare, Sela a
intrat în hambar, unde a surprins-o pe boieroaică, goală pușcă,
și pe Achim, fiul ei, peste ea, tot gol. Întors din drum chiar
atunci, Toader își va ucide fratele și-și va lua câmpii, în vreme
ce mama lor se va spânzura, nu înainte de a-și blestema soar-
ta.

Și mai interesant este Mircea, al cărui destin tragic este
reconstituit, convingător, din mărturiile celor care l-au cunos-
cut. Prin el, Instabil devine un roman al traumei, care mixează
complexul eudipian și complexul tatălui castrator, reinterpre-
tate din perspectiva relației dintre acest Mircea și mama sa,
Dorina. Copil nedorit, el va fi crescut în teroare, bătăile crunte
alternând cu momentele de duioșie și de afecțiune bolnăvi-
cioasă. Dominat de o mamă nefericită, el va dezvolta un com-
portament antisocial, sfârșind prin a se sinucide, după ce
reușise să-și facă o situație bunicică în București.

Sunt însă câteva momente decisive în istoria sa
personală, momente pe care Ruxandra Burcescu le
dezvăluie prin intermediul investigației realizată de
Lorelei, care pune cap la cap informații disparate,
reușind să-i reconstituie traseul existențial.
Resorturile sinuciderii sale țin de un episod din copi-
lărie, când, plecat la pescuit cu singurul său prieten,
Ionică, se opresc să fure un pepene și sunt surprinși de
paznicul de la CAP. Înspăimântat, Mircea fuge, iar
Ionică va fi ucis cu o lovitură de sapă, crima fiind ulte-
rior mușamalizată, cu complicitatea milițianului și a
primarului, care insinuează că totul a fost un accident
nefericit. Imaginea copilului întins în sicriu și strigătul său
disperat de ajutor îl vor urmări pe Mircea pretutindeni, senti-
mentul vinovăției fiind amplificat de reproșurile mamei: „Tu
l-ai omorât. Să nu uiți asta niciodată. Ăsta e păcatul meu. Am
născut un criminal. ”

Jalonată de amenințări și de interdicții, adolescența lui
Mircea echivalează cu o acumulare de frustări care vor contri-
bui la ratarea lui sentimentală și, finalmente, la suicid.
Psihanalizabil, gestul inginerului chimist trebuie raportat la
descoperirea dureroasă și rușinoasă a sexualității, care nu pro-
duce o eliberare, ci, dimpotrivă, acutizează sentimentul
culpabilității. Surprins în pat cu o fată din sat, Ina, Mircea va
fi supus de către mamă unui tratament umilitor, care culmi-
nează cu loviturile aplicate peste testicule. Nici mai târziu, în
studenție, Mircea nu se va integra, fiind ținta farselor colegi-
lor. Nu-i de mirare, deci, că, nemaiputând suporta, el se va
arunca de la etajul șase al unui bloc părăsit, spre stupoarea
vecinilor, care îl credeau un tip liniștit, la locul lui.

Sentimentul vinovăției este în permanență dublat de gân-
dul fratricidului. Într-un moment de sinceritate, Mircea se
confesează Angelei, explicându-i prin ce a trecut, încă de la
naștere, când mama l-a acuzat că și-a ucis sora geamănă: „–
Știi, mi-a spus toată viața că sunt un criminal. Mi-a spus că din
cauza mea nu are o fată. Și nu înțelegeam de ce. Toți anii
aceștia am încercat s-o fac să mă iubească. Eu am iubit-o, doar
pe ea. Aș fi făcut orice pentru ea, aș fi dat orice să fie fericită.
Dar cum ar fi putut să fie? A fost obligată să-l crească pe cel
care i-a ucis fata. Să îl pună la sân și să îi dea să sugă. Să îl
vadă în fiecare zi și să aibă grijă de el. În tot acest timp știind
că e un monstru”.

Dincolo de un anume convenționalism, care se simte în
construcția atent supravegheată, Instabil ne propune o poveste
convingătoare, scrisă cu o mână și o minte sigure, care nu lasă
nicio clipă senzația că ne găsim în fața unui debut.
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Nominalizările pentru ediţia a X-a a
Premiului Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu” – Opera Omnia au fost înmînate lui
Laurenţiu Ulici în luna octombrie 2000. Ultima
discuţie am avut-o cu preşedintele juriului,
adică cu Laurenţiu Ulici, la Deva. Mă pregă-
team să plec la New York. Făcuse deja consul-
tarea juriului, avea celelalte opţiuni ale juriului,
numai el nu se decisese încă. Avea încă o urmă
de supărare, ştearsă cumva în iunie la Botoşani,
pe comportamentul celor de la SPP, cînd nu a
fost lăsat să ocupe un loc la o masă de la restau-
rantul unde era organizat dineul pentru cei peste

patru sute de invitaţi din ianuarie, dineu oferit de
Uniunea pe care el o cunducea. Îi trecuse, dar încă se
simţea în fiinţa lui o teamă, pe care nu i-o înţelegeam.
Era senator, implicat politic în UFD, secondat mereu
din umbră de Ghiţiu, un coleg de partid din linia de
vîrf, care negocia alianţe cu alte partide. Mi-a spus că-
mi va spune decizia lui şi a juriului cînd mă voi întoar-
ce. M-a rugat să-i organizez o întîlninie la New York,
ceea ce am şi făcut, pînă în clipa cînd, aflat în biroul
lui Theodor Damian din la colegiul unde era profesor,
am aflat de la acesta că toate ziarele din ţară scriau că
a murit preşedintele Uniunii Scriitorilor din România,
într-un accident stupid, intoxicat cu monoxid de car-
bon, dimpreună cu şoferul lui, într-o cameră a unei
pensiuni a unui prieten de-al lui Ghiţiu. Astfel nu am
mai aflat niciodată ce opţiune a avut Laurenţiu Ulici
pentru ediţia a X-a a premiului. Nu era omul surprize-
lor, dar i-a plăcut tot timpul să creeze suspans. Ceilalţi
membri ai juriului, Mircea Martin, Cornel Ungureanu,
Daniel Dimitriu şi Ion Pop, au aşteptat decizia celuilalt
membru al juriului, care încă nu era ales. Pentru aceas-
ta, m-am deplasat la Bucureşti şi am cerut o întrevede-
re cu Nicolae Manolescu. Acesta, aflînd despre ce este
vorba, m-a invitat la el acasă. Prima întrebare a fost:
„Ceilalţi mebri ai juriului sunt de acord?”. Vorbisem
cu ceilalţi mebri despre alegerea unui nou membru,

dar nu le spusesem pe cine aveam de gînd să-l aduc în
faţă. I-am sspus că, da, sunt de acord. Şi au fost de
acord. La aflarea nominalizărilor, Nicolae Manolescu
a avut o discuţie, cum era şi firesc, cu toţi ceilalţi
membri ai juriului şi, dintre cei cinci nominalizaţi –
Geo Dumitrescu, Gabriela Melinescu, Ilie Constantin,
Cristian Simionescu şi Constanţea Buzea – laureatul
celei de a X-a ediţii a fost aleasă poeta Constanţa
Buzea. A fost oarecum firesc, deşi, încă o dată, încer-
carea de a-l impune pe Geo Dumitrescu printre lau-
reaţi, pentru ultima oară, nu a reuşit. Astfel, ediţia a X-
a fiind, Magistrul Mihai Ursachi a fost prezent la
Botoşani, pentru a înmîna pentru a noua oară coroniţa
de lauri în gala de pe scena Teatrului „Mihai
Eminescu”. Astfel îşi dusese cu brio promisiunea făcu-
tă lui Laurenţu Ulici de la prima ediţie, cînd a primit el
însuşi coroniţa de prim laureat al acestui premiu.

Astfel, în 2010 a apărut în seria Poeţi laureaţi ai
Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”
antologia Roua plural a Constanţei Buzea, la Editura
Paralela 45, cu o postfaţă de Nicolae Manolescu, în
careacesta a făcut o succintă analiză a poeziei
Constanţei Buzea, colega de redacţie de la „România
literară”, spunînd printre altele: „Antologia de astăzi a
Constanţei Buzea nu ne-o prezintă pe poetă în creşte-
re, de la debut (De pe pămînt, 1963) la maturitate (care
începe de pe la Cina bogată în viscol, 1983, în opina
lui Ion Negoiţescu, şi care, în opinia mea, îşi află ple-
nitudinea în Pelerinaj, 1998): ne-o prezintă în ce are
mai original, mai puternic şi mai caracteristic.” Cînd
un critic te talia lui Nicolae Manolescu spune aşa ceva,
trebuie să ţii cont de opinia aceasta şi să cauţi, în esen-
ţa cărţii, adevărul sau să-l completezi cu opina ta
firească. Cum antologia de faţă, din această serie,
preia, cu acordul poetei, în cea mai bună parte, antolo-
gia cu acelaşi titlu (titlul de fapt al cărţii din 1999) –
Roua plural –, cu postfaţa de la ediţia menţionată, apă-
rută la Editura Vinea, lucrurile s-au fixat, astfel, într-
un fel de ediţie definitivă, care consacra pe una dintre
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poetele de top ale promoţiei anilor şaizeci, promoţie
analizată critic în oar aliuziv de Laurenţiu Ulici, care o
include în Istoria se ocupă de promoţia şaptezeci, con-
figurînd predecsorii acestei promoţii, printre care
Constanţa Buzea se număr la vîrful piramidei. 

Structura acestei antologii este una de contopire
într-un bloc unitar al selecţiei sumarelor, începînd cu
ultima carte inedită apărută, cea care dă titlul antolo-
giei, Roua plural, din 1999, şi terminînd cu o selecţie
din primele cărţi. Metoda este una conoscută, menită
să demonstreze egalitatea valorică, să o numesc aşa,
de la debut cu cea din zona de maturitate. Cum despre
poezia Constanţei Buzea s-au exprimat cei mai impor-
tanţi critici literari de la Ion Negoişescu la Nicolae
Manolescu şi Alex Ştefănescu (care totuţi nu-i consa-
cră un capitol special în Istoria sa) sau Gheorghe
Grigurcu şi Ioan Holban, acest aspect este cu atît mai
evident în noua selecţie, coordonată de mine şi apro-
bată de însăşi poeta Constanţa Buzea. La ultimile dis-
cuţii, înainte de BT, cînd antologia depăşea numărul
de pagini cerute de colecţie, poeta a cedat cu mare
greu la propunerile mele de a mai elimina, spunînd că
îi este greu să mai renunţe la vreo poezie. Evident că
avem de a face aici cu opera poetică a unei poete pro-
lifice, mereu în creşetere valorică, deşi poezia ei a
urmat, pe formă, dar şi pe structură stilisitică, o manie-
ră ce, dacă nu ar fi mers pe accentele dramatice ale
existenţei ei cît şi pe valoarea estetică a versului scris,
ar fi putut pica într-o autopastişare sau într-o oboseală
de stil. Însă, aşa cum a observat şi Nicolae Manolescu,
de la Pelerinaj, din 1983, dar şi pînă atunci, poeta şi-a
căutat locul pe care ştia că şi-l merită, ştiindu-se că
viaţa ei, pînă pe la finele anilor şaptezeci, cu urmări şi
sechele familiale, a fost alături de un poet dificil, nu ca
poet, ci ca om, cu o viaţă tumultoasă, dezordonată,
avid de putere, avar chiar, posesiv şi uneori chiar agre-
siv, aşa cum reiese din jurnalul poetei, unde soţul ei,
Adrian Păunescu, deşi iubit, adulat, iese pînă la urmă
cu o imagine destul de şifonată. Ceea ce este important
este faptul că în poezia ei de dragoste, de durere din
dragoste, de viaţă socială, nu reies în mod expres, acu-
zator, aceste dureri trăite cu suferinţă, suferinţă care i-
a făcut viaţa un chin. Poeta a evadat în poezie, şi de
aici, pentru a-şi mîngăia odraslele, în poezia pentru
copii, unde poeta a excelat, aşa cum, de altfel, şi în
poezia de dragoste.

Poeta a exersat în versul liber, în versul prozodic,
în forma fixă, mai ales în sonet, dar şi în poemul de
largă respiraţie, fără a evada din temele pe care şi le-a
impus sau i le-a impus viaţa. Cuvîntul pentru poetă

este un loc unde se învie, nu religios, ci fiinţial, ceea
ce poate fi, desigur, creştineşte: „în numele tău în vie
cuvîntul/ eu în minune crezînd intru în cer/ împinsă de
toate cuvintele ameninţate/ dar doamne văd între nori
şarpele/ şi pasărea-liră în zale/ sugrumată piere între
coastele tale/npriveliştea castă în vreme ce tu/ îmi stre-
cori în auz vacarm/ şi răgulit îmi ceri să trimit/ către
capărul lumii pîine albastră” (lear, p. 49) Un astfel de
discurs poetic, uneori înşelător livresc, ori nuanţat pe
o anumită latură spirituală face din poezia Constanţei
Buzea o mină în care poţi descoperi zăcăminte pure de
metale preţioase. Zgura în astfel de poezie este total
eliminată, iar puritatea este asemenea candorii pe care
o descoperim în orice vers, fie cîntat, fie alinat de o
dragoste în care se ascund suferinţe cristalizate pînă la
vindecare: „sunt ostenită cînd te simt aproape/ de grija
ta m-aş lepăda un ceas/ un greier mare nopţilor dă
glas/ mărunte flori visează să-l îngroape// neliniştită
viaţa mea încape/ în umbra fără ghimpi de la popas/ ce
vom avea din ce ne-a mai rămas/ nici un cuvînt nespus
n-o să ne scape// în voia lor vei crede că te las/ şi vom
fi nori ca-n preajma unor ape/ în locul unde ne vom fi
retras// sufletul tău se sparge ca un vas/ la care vin prea
multe să se-adape/ sălbăticiuni şi vite de pripas”. (p.
69) Ofurile ies oricum la iveală, cu o drăgălăşenie
menită să umilească, dar să şi pedepesească pe cel
căruia îi sunt adresate astfel de ofuri. Poeta nu se tîn-
guie niciodată, nici nu ar vrea ca lumea din jur să ştie
că ea suferă, ci, prin puritatea poeziei ei lasă să se vadă
puritatea sufletului ei chinuit.

Există în toată poezia Constanţei Buzea o artă poe-
tică desăvîrşită. Nicolae Manolescu în Istoria critică a
literaturii române o numeşte chiar „şocantă”. Aşa cum
legătura dintre iubire şi natură este, aş spune, genetică.
Totul se desfăşoară într-un cadru natural, izbitor de
firesc, firesc din care cuvintele, aşa cum sunt aduse în
vers de poetă, fac din poezie izbînda fiecărei clipe. Tot
Nicolae Manolescu descoperă în poezia Constanşie
Buzea o „vulnerabilitate”, care deşi evidentă pentru
cei ce cunosc stările trăite ale poetei, nu sunt vizibile
pentru ceilalţi, pentru că poeta ştie să le topească în
poezie, făcînd ca totul să pară normal, chiar şi durerea,
chiar şi iubirea, fericirea: „aş spune mereu/ şi în tăcere
aş spune/ şi în întuneric aş spune/ şi în trecut m-aş
duce să spun/ rănile vechi nu s-au închis/ armele nu
sunt putrede/ nici îngropate”. O astfel de răbufnire
vine ca magma dintr-un vulcan ce pare stins şi care,
după un timp, îşi revarsă lava peste florile piesajului
din jur.

De la formele clasice ale aşezării în vers la versul
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alb, poezia Constanţei Buzea se materializează în ace-
laşi conţinut dens de stări trăite la o intensitate maxi-
mă, deşi expresia şi exprimarea sunt temperate de o
linişte care nu anunţă furtuni, ci aşezări în resemnare
şi speranţă. Dumitru Micu face unele afirmaţii perti-
nente în Istoria sa, cu parcimonie totuşi faţă de o poetă
ce se aşezase deja printre primele patru poete ale tim-
pului: Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Ganriela
Melinescu şi aici analizata poetă: „Clasicizantă prin
menţinerea în calapoadele versului regulat, ca şi
printr-o anume sobrietate, prin gustul pentru meditaţia
etică, prin tendinţa către abstract, poezia din deceniile
şapre şi opt a Conszanţei Buzea se înscrie, prin fondul
de sensibilitate pe coordonatele romantice” (p. 385).
Există, ce-i drept un fond romantic în poezia
Constanţei Buzea, aşa cum au observat şi Gheorghe
Grigurcu ori Ioan Holban, fond ce ţine, totuşi, de un
modernism în care poeta se încadrează perfect.
Dumitru Micu nu-i dă prea mari şanse poetei să depă-
şească limita unui expresionism suav, fără a se încadra
în parametrii modernsimului. Ceea ce ar aşeza-o pe
poetă, din punctul de vedere al acestui inegal istoric
literar, într-o zonă de tranziţie a curentelor la zi sau
istorice. Nu există în poezia Constanţei Buzea nostal-
gii de tip paseist, nu există vise din care nu poate
evada, ci realităţi trăite cu intensitate, cu profunzime
şi, din păcate, de foarte multe ori, cu durere. Nici ele-
giacul nu se strecoară, aşa cum se vede că intră pe
nesimţite, ori programat, în poezia unor poete ale ace-
leiaşi perioade. Plînsul, jalea nu sunt refugiile poetei,
ci doar speranţa, limanul.

Poeta, în ceea ce priveşte stilul, maniera dacă vreţi,
a găsit, nu chiar de la început, o cale de a -şi evidenţia
singularitatea, particularitatea poeziei pe care o scrie,
la nivel de grafiere, şi anume diferenţierea prin alt
caracter a primelor dor versuri, care ar putea enunţa o
temă, o idee, un start de urmărit în decursul textului.
Nu este o regulă în toate poeziile, ci în cele mai multe,
mai ales din ultima perioadă.

Cele mai multe poezii ale Constanţei Buzea sunt
antolgice, demne de citat, creînd la lectură o stare de
bine:

„dormi liniştit sub narcotic
nu te doare nu te chinui
vindecîndu-te
lîngă tine şli eu mă vindec
împrejurul nostru e un halou
rar fire de praf se depun
ca nişte stele ninse la care
ne uităm ocrotiţi

îţi ascult sufletul
îţi privesc mîinile
să nu te întuneci să nu te sperii
te duc în braţe lîngă fereastră

păsări vin de-afară
păspri de apă vor să iasă
se izbesc sîngerîn vitraliul
se îndepărtează

pini negri sub brumă
o alee pierdută în nori
unde am mai trăit acest frig
cînd m-am mai temut ca acum”
(halou, p. 39)

Formele fixe ori poezia în vers prozidic, clasic, o
prind mult mai bine. Aici, în astfel de poezii, stările,
trăirile sufleteşti capătă aureola unor muzici celeste:

„e vremea dulce să tot stai pe-afară
te-ajută frunzele şi te-nsenină
sevele nervii-s fragedă lumină
ceţos şi pur polen de primăvară

eu nu ştiu ziua pare că migrează
întinsă între fluturii de noapte
în limbă duci un gist sărat de lapte
şi-ai repeta la nesfîrşit o frază

la care să-ţi răspundă cu iubire
de aşteptare şi de regăsire
neamuri de flori de turme şi de oameni

tăcut şi liber întru primăvară
cu propriul tău vis care lucrează
să fii aproape şi să te asameni”
(***, p.72)
În totalitatea ei, poezia Constanţei Buzea se înca-

drează perfect în opera deplină a unei poete de o pro-
fundă feminitate, atît în poezia de iubire, cît şi în cea
în care lumea intră în viaţa ei aşa cum intră aerul ori-
cărui anotimp, cu caracteristicile şi particularităţie vre-
melnice dar persitente, în viaţa fiecărei fiinţe. Poetă
adevărată, cu har, cu o existenţă demnă de orice
mamă, fiinţă de casă, dar şi de o experienţă de viaţă ce
nu poate fi atribuită decîd unui suflet, unei fiinţe înzes-
trate artistic pînă la arderea de sine, Constanţa Buzea
a marcat, fără risc de asundere, o zonă doar a ei în liri-
ca românească din toate timpurile.
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„Când mă simt trist, sunt un indian,/ Când mă
simt bine, sunt un american,/ Când mă simt foar-
te bine, sunt un european”. Petru Comarnescu
(1905-1970) se confesa astfel în Jurnalul său la
16 ianuarie 1932. Avea 27 de ani. Tocmai se
întorsese din America unde studiase ca bursier și
obținuse titlul de doctor în Filosofie la
Universitatea din Los Angeles cu o teză tradusă
în românește și apărută în volum sub titlul
Kalokagahton în 1946. Întors din America, este
hotărât să-și asume un debordant și elevat acti-
vism pe tărâmul culturii. Mărturisirea pe care am
citat-o îmi amintește de ceea ce postula G.
Călinescu: „Definește-te singur, dacă ai această
veleitate, și vei fi crezut”. Or, cine ține un jurnal,
foarte probabil cunoscându-se bine pe sine, e de
presupus că are veleitatea și mai cu seamă capa-
citatea de a se autodefini. Jurnalul lui
Comarnescu (1931-1937), un veritabil autopor-
tret, a cărui poate cea mai pregnantă trăsătură
este tocmai cea de european, o dovedește pe
deplin. Un european pur sânge care se redesco-
peră ca atare, pe de-a-ntregul, după experiența
americană și încă la o vârstă când totul se asimi-
lează, când acuitatea spiritului este maximă. În
esență, nu altul era sensul (și rezultatul)
experienței indiene a lui Mircea Eliade, congene-
rul lui Petru Comarnescu și liderul strălucitei
generații care s-a afirmat după Marea Unire:
Cioran, Noica, Ionescu, Vulcănescu și alții.
Eliade a plecat în India, Comarnescu... în Indii,
pentru a se întoarce din cele două depărtări opuse
europeni autentici și „contractând” astfel un
benefic și, mai ales, fecund complex de discretă
superioritate intelectuală. Petru Comarnescu

pare să confirme avant la lettre o idee a lui
André Malraux și anume că toate drumuri-
le istoriei au trecut și trec prin Europa, iar
o lume fără Europa ar fi ca nelumea. 

Pentru Comarnescu, a diserta într-un
for academic – la Paris, la Roma, la
Geneva, la Veneția sau peste Ocean
(Mircea Eliade l-a invitat să conferențieze
la Universitatea din Chicago) – constituia
cel mai firesc lucru, reciproc onorant.
Născut în „orașul cel mai intelectual al
țării”, cum considera Iașul, unde și-a petre-
cut copilăria și adolescența ca elev al
Liceului Național, descendent, pe linia mamei, al
familiei marelui savant Petru Poni, familia sa
fiind înrudită și cu cea a mitropolitului Veniamin
Costache, Comarnescu parcurge o traiectorie
existențială și intelectuală unică în felul ei.
Jurnalul, ca de altfel întreaga sa operă, este măr-
turia unei personalități polivalente, a unui spirit
proteic, a unui temperament nestăvilit, a unei
conștiințe exemplare, convulsive, mereu în stare
de alertă. Veșnic „student estetizant”, cum singur
se mai autodefinește, cu vederi de stânga, dar
nevrând să se risipească în politica de partid,
călătorind mereu la clasa a III-a, inclusiv atunci
când este invitat să conferențieze la reuniuni
științifice precum Congresul internațional de
Filosofie, cel de Estetică și Știința Artei de la
Paris sau la alte forumuri științifice
internaționale, nu este numai un creator de cultu-
ră, ci și un constructor de cultură. Și asta până în
ultima clipă a vieții, când, conform dorinței sale,
a coborât în pământul de lângă temelia
Voronețului – monument care l-a fascinat, căruia
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i-a consacrat studii aprofundate și despre care a
scris cea mai solidă monografie –, contopindu-se
astfel cu glia din care se ridică scara spre
împărăția lui Dumnezeu, proiectată pe albastrul
celest al zidului mănăstirii ca o Capelă Sixtină
românească. 

Cu binecunoscuta-i febrilitate spirituală,
Petru Comarnescu rememorează în Jurnal ceea
ce s-ar putea numi aventura Criterion, modul în
care s-a implicat în organizarea vastului program
de conferințe și simpozioane al acelei mișcări
culturale și artistice pe care a fondat-o și care în
perioada 13 octombrie 1937 – 11 decembrie
1933 i-a ocupat tot timpul, timp când, spune el,
ar fi putut scrie cărți și studii sau ceea ce numește
„epica dorită”, în care să valorifice „cele văzute”
și auzite în diverse locuri din țară și din lumea
largă. Asociația de Arte, Litere și Filosofie numi-
tă Criterion a reprezentat direcția spiritualistă a
tineretului intelectual interbelic. Mircea Eliade o
considera o mișcare de emancipare și depășire a
complexelor „provinciale” și vedea în criterio-
nism un precursor al existențialismului francez
care a instituit spiritul critic privind valorile epo-
cii. 

Fapt e că la Criterion Comarnescu se ocupa
de toată „bucătăria”: afișe, bilete, stabilirea
temelor și a vorbitorilor, a sălilor unde urma să
aibă loc conferințele etc. În octombrie 1932 se
inaugura ciclul de conferințe despre „idoli ai vre-
mii noastre” – Gandhi, Lenin, Freud, Chaplin,
Gide, Bergson,Valery și alții – cu un simpozion
despre Lenin, prezidat de Constantin Rădulescu-
Motru: „Venind cu un ceas înainte de ora fixată,
am văzut o masă de oameni în fața Fundației
Carol I, iar în hol și în sală aproape că nu se mai
putea pătrunde. Comuniștii și simpatizanții lor
veniseră în păr de cu vreme. Venise și poliția, iar
când l-am adus pe profesorul Motru, poliția ne-a
comunicat că simpozionul nu se poate ține din
pricină că va deveni o manifestație comunistă.
Plin de curaj, am spus că garantăm că lucrurile
vor decurge în liniște și că e preferabil să se țină
simpozionul decât să se interzică, căci tocmai în
acest caz s-ar putea produce proteste, tulburări

etc. Vorbitorii cu Motru și cu mine am putut
pătrunde în sală. Ca niciodată, erau oameni în
picioare și pe balustrada mai lată a balconului I,
unele figuri cunoscute, multe necunoscute. Am
văzut că majoritatea chelnerilor de la Corso pe
care îi știam erau comuniști”. Totul a decurs în
ordine, preocupările „intelectuale” ale poliției
având, se pare, un binefăcător efect inhibitor…
Numai că, scrie Comarnescu, la al doilea simpo-
zion pe aceeași temă la care participarea a fost la
fel de masivă, a cuvântat din sală și un vorbitor
neprogramat, un cunoscut lider al Partidului
Comunist. O surpriză neplăcută ce a bulversat
întreaga atmosferă: „Am fost învinuit că am
înlesnit propaganda comunistă în fața palatului
regal și într-o sală clădită de Carol I”, inspectorul
general al poliției amenințându-l pe organizator:
„domnule Comarnescu nu vom uita niciodată că
dumneata ai adunat pe comuniștii din București
în fața palatului regal…”. Nu mai că nimic nu
este mai imprevizibil și mai nepăsător de oameni
și de viața lor ca istoria, cum observa Marin
Preda, încât acel inspector general și instituția de
forță pe care o reprezenta aveau să „uite” totul
mai repede decât își imaginau. N-au uitat însă
comuniștii cominterniști care l-au „răsplătit” pe
Petru Comarnescu marginalizându-l, ca pe atâția
alți mari intelectuali români, încât în „obsedantul
deceniu” a devenit din „bacil cultural”, cum era
considerat la Criterion, un periculos bacil politic
fiindcă reprezenta cel mai mare și mai redutabil
„partid” – de care se temea cel mai mult regimul
totalitar de sorginte străină: partidul celor res-
ponsabili cu sufletul și conștiința românească.

Generos, sensibil la laude, uneori până la
lacrimi, preocupat cu discreție de sexul frumos,
suspicios, plin de candoare și adeseori de-a drep-
tul naiv, mereu cu gândul la Mama (ortografiat
de fiecare dată cu majusculă) care trăiește la Iași
și față de care are sentimentul fiului ingrat, de
altfel nejustificat, risipindu-se, de nevoie, în avo-
catură, o carieră ce îi provoacă multe dezamăgiri,
Petru Comarnescu se construiește mereu pe sine,
începând de la vestimentație și viața sentimenta-
lă până la importante proiecte și împliniri în pla-

128128 CONVORBIRI  LITERARE



nul creației culturale. Este credincios menirii și
misiunii sale de intelectual, așa cum promitea în
Jurnal în ianuarie 1933, un an de crize multiple:
„Eu nu vreau să activez direct în politică, rămâ-
nând pe poziție intelectuală și consacrându-mă
culturii. Dacă voi reuși sau nu, rămâne de văzut”.
Avea să se vadă: a reușit. Are însă și multe regre-
te, de pildă acela că nu a ținut un jurnal în timpul
petrecut în America, dar își mai răscumpără
comoditatea scriind o carte de care se arată foarte
mândru: Homo americanus, notând în Jurnal că
ea „a convins pe mai toți cunoscuții și prietenii
mei că posed calități de scriitor, că am talent.
Mulți se îndoiau de aceasta…”. 

Jurnalul lui Petru Comarnescu atestă o dată în
plus că epoca și lumea dintre cele două Războaie
Mondiale nu erau nici mai bune, nici mai rele
decât altele: aceeași democrație mereu în
tranziție sau cel mult în curs de consolidare (un
curs sinuos), aceleași spaime și neliniști specifi-
ce intelectualului român („O femeie care mă
atrage întocmai ca un șarpe al cunoașterii și al
pasiunii este Lucie Alioh-Karadja, care mi-arată
mare prietenie. Dar e dubioasă ca idei politice și
mă întreb dacă nu face parte din Intelligence
Service”), aceleași intrigi și triumfuri ale impos-
turii, același sistem balcanic privind relațiile mai
mult sau mai puțin oculte între oameni și aranja-
mentele de tot felul, singurul care funcționează
perfect, aceeași foșgăială de veleitari și
închipuiți, aceeași sete nepotolită de avere, de
putere și popularitate ieftină, aceeași țară unde
„nu se poate câștiga un process în favoarea
țăranilor, când atâtea forțe sunt contra lor”. O
țară și o istorie în care „binele și răul trebuie con-
cepute ca realități simultane, nu succesive”. Într-
o asemenea lume, prins de „șuvoaiele pasiunii”,
Comarnescu își asumă cu entuziasm, lupta la
gazetă, îndeosebi la Adevărul, dar și funcții
importante în sistemul culturii, scrie lucrări ori-
ginale și traduce capodopere ale literaturii uni-
versale. E ca o flacără mereu întețită ori ca un râu
de munte bolborosind și prăvălindu-se în casca-
de. Cine l-a ascultat pe insolitul conferențiar (am
avut, student fiind, această șansă) poate confir-

ma. În fine, Petru Comarnescu dezavua ceea ce
s-a numit: turnul de fildeș, deși toată viața a aspi-
rat să scrie „departe de micile cotidiene”. Fără
respirația Cetății, un intelectual ca el poate muri
sufocat. Având în suflet spiritul și tot ce ține de
ambianța cosmică și morală a orașului românesc
cu cele mai multe monumente, Iașul, modelat de
„alchimia subtilă a farmecului acestui oraș”, de
care se declara pătruns marele arhitect și memo-
rialist G.M. Cantacuzino, ca și alți mari creatori 

Petru Comarnescu este prin excelență un om
al zidurilor și zidirilor evocatoare, natura căpă-
tând în ochii săi frumusețe indicibilă prin rapor-
tare la construcțiile omului. Simptomatic, din tot
itinerariul evocat în Jurnal doar la Florența și, în
general, în Italia atenția îi este atrasă și de
măreția văilor ce nu răspund vântului și în care
„numai greierii măsoară timpul nostru spre
moarte”. Sunt apoi simptomatice și revelatoare
în ceea ce-l privește pe criticul de artă și istoricul
culturii Petru Comarnescu penetrantele lui
observații psiho-sociale și morale: „Italienilor nu
le plac parcurile fără clădiri, natura singură nu îi
atrage. Civilizația pietrei lucrate cu artă”.
Plimbându-se – tot Jurnalul e plin de „flanări” –
prin Piața Domului din Milano, metropolă unde
viața pulsează intens, Petru Comarnescu privește
stăpânit de emoție copiii care se joacă lângă
zidurile celebrului monument „ca în centrul
mahalalei”, pentru că, scrie el: „Ne aflăm în
Italia unde oamenii sunt mai naturali, mai spon-
tani, mai vii, dar totodată mai apropiați de clă-
diri, devenind elemente componente din arhitec-
tonica acestei civilizații strălucite. Intimitatea
între om și piatră, între monument și copil e mai
reală aici decât în Franța sau Grecia”. Este
percepția cărturarului și rafinatului estet care va
obține el însuși pentru totdeauna intimitatea cu
piatra Voronețului. Acolo unde greierii din dulci-
le văi ale Obcinilor Bucovinei măsoară cu cânte-
cul lor misterios eternitatea. 
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Ochi de urs. Microromanul e publicat în 1938, în
acelaşi an cu volumul de povestiri Valea Frumoasei,
urmat în 1943 de Poveştile de la Bradul Strâmb. Cele
trei volume formează o unitate spaţio-temporală şi
ideatică. Nu fără rost, trebuie să amintim că în 1931
scriitorul a publicat Măria sa puiul pădurii.

Necula Ursake, pădurarul şi păzitorul domeniului
de vânătoare de la Prelunci, în ziua de „marţi 15
noiembrie [anul 1926] în săptămâna de după Sfinţii
Arhangheli” pleacă în controlul obişnuit pe domeniu;
urcă „o cărare ce ducea pe sub straşină de brazi” spre
locul unde a pus momeală pentru vânătoarea „domni-
lor de la oraş”: Ieronim Dragu de la Sibiu,doctorul
Micu şi Ianoş Popa, din Cluj.

Ajuns la hochstand – observatorul, Culi descope-
ră că un „lotru”a furat o parte din momeală. Culi „stă
şi cugetă”: „cine să fi luat pulpa de cal?” Dă peste o
urmă de urs. A doua zi revine şi, ca un adevărat detec-
tiv, pândeşte, ascultă, cercetează cu binoclu împreju-
rimile,“stătea neclintit lângă un trunchi, cu capul
puţin aplecat şi cu urechea întoarsă […]. O tăcere
nemărginită apăsa brădeturile negre şi albul orbitor.
Liniştea păduriiîi ţiui în urechi”.Era pregătit să salute
hoţul cu tradiţionala urare de întâmpinare: „servus
amice!”.

Stând la pândă, Culi e cu gândul acasă, la nevasta
bolnavă după naştere. În starea de aşteptare tensiona-
tă, aproape de surescitare, Culi are senzaţia că este
supravegheat, simte că se va întâmpla ceva. Într-ade-
văr. La pătulul cu momelă îşi face apariţia „coşcogea-
mite de urs negru”. Ce vede pădurarul?:
„Cogşcogeamite de urs se agăţase repegior cu brânci-
le pe dedesubtul scării, din fuscel în fuscel, până la
podina pătulului, şi, sus, a întins o ghiară spre butul
de cal, pe când cu celelalte labe sta încurcat în scară.”
Culi ţintuit locului nu mai avu când să-l salute , deoa-
rece ursul „După ce puse o labă pe carne, a dus şi pe
a doua – şi cu greutatea lui întreagă a rupt prada din

clenciu şi căzu […] în omăt ca un tăbultoc. Când s-a
ridicat din zăpadă […] a avut vreme să vadă nimai cu
un ochi pe paznic”, şi s-a făcut nevăzut în râpă. Din
acel moment de uimire şi tensiune, ochiul ursului
devine pentru Culi obsesie. Privirea ursului e pentru
el ca o chemare.

Culi porneşte în urmărirea dihaniei. Se înserează,
„din râpi urcă neguri […]. Pâclele vin încet după
el.Au în ele ceva viu, deşi pădurea pare cufundată în
somnul de cremene al muntelui.Prin pâcla mişcătoare
străbate de-aproape […] un ţipăt de buhă […]. Acum
s-au scufundat cele curate şi ies deasupra cele negre”.
Un gând nu-l slăbeşte deloc: „N-a fost ursu, – deşi
avea înfăţişare de urs; a fost altceva, al cărui nume nu
se rosteşte fără primejdie la acest ceas.” La un
moment dat, Culi se trezeşte „mormăind ca
ursul”.Pădurarul, urmărind ursul, se rătăceşte şi nu
mai găseşte cărarea de întoarcere. Rătăcirea în labi-
rind, starea tensionată şi gândul la Ana bolnavă trans-
formă totul în halucinaţie şi crede că a păşit în tărâ-
mul celălalt. Pe neaşteptate, din neguri, îşi face apa-
riţia Vidra, căţeluşa sa de vânătoare, care îl călăuzeşte
spre casă. Nana Floarea, îngrijorată de întârzierea fiu-
lui, trimite câinele în căutarea lui. [tiparul basmului].

Aici se încheie prima parte a povestirii.
La insistenţa mamei se fac pregătiri pentru pleca-

rea cu bolnava la Sebeş, cu vaga speranţă că doctorii
ar putea să vindece pe Ana. Culi, chiar şi căţeluşa
Vidra, se împotriveşte plecării „la vale” – părăsirea şi
trădarea muntelui, convins fiind că atâta vreme cât
Ana se află în munte, ceasul morţii ei era îndepărtat.
Când, „plin de venin”, acceptă să plece, el simte
zădărnicia şi primejdiile drumului „la vale” şi-l vede
ca o „coborâre în genune”. La plecare opreşte ornicul
din părete. Timpul Firii a încetat, luându-i locul un alt
timp, grăbit spre moarte, marcat de semnele rele ale
vremii, pe care numai Ursake le pricepe.După pleca-
rea celor de la Prelunci „la vale”, Bezarbarză, sluga,
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dă de ştire prietenilor de la Branişte de plecarea lui
Culi la Sebeş cu bolnava.

Drumul e neaşteptat de greu şi primejdios. Culi
mai taciturn şi tăcut ca niciodată face totul în silă, şti-
ind că duce în sanie pe draga lui spre pierzanie.

După o scurtă amăgire de vreme bună, aceasta
brusc se schimbă: „Către ceasul al unsprezecelea soa-
rele se stinse în neguri şi începu să tragă un vânt
tăios, de la miezul nopţii […]” şi fulgi mari de zăpadă
spulberaţi îi biciuesc pe cei din sanie; drumul trece
prin „locuri râpoase”; la trecerea peste un podeţ
şubred calul îşi frânge un picior şi sania rămâne înţe-
penită. Ursache e cuprins de disperare, vecină cu
nebunia, constată că Ana a murit; împuşcă calul;
cuprins de o furie nebună, strigând, aruncă securea
spre cer, într-un duşman nevăzut. Aceasta, descriind
pe cer o parabolă, căzu într-o tufă de zmeură de unde
ţâşni un „iepuroi bălan şi boldit… Iepure în acele
locuri, şi încă iepure alb, nicicând nu s-a mai pome-
nit.” De reţint asocierea : [urs]-zmeură-iepuroi.

În momentul în care Culi se dezlănţuie, sosesc în
grabă,călări, prietenii de la Branişte, badea Toma şi
Traian. Aceştia reuşesc, cât de cât, să-l domolescă,
fără a-l „fereca”, cum cerea nana Floarea. Toma,
văzându-l „stând deodată, ca izbit dinlăuntru de ceva,
făcându-se cârcel ca să verse din el veninul”, îi spune
acesteia: „Acum se răcoreşte […]. După socoteala lui
badea Toma, ieşise dintr-însul ca la trei litri de venin
verde”. Traian îl urcă pe cal şi se întorc la casa din
munte; badea Toma înhamă celălalt cal la sanie şi
împreună cu bătrâna pornesc mai departe spre Laz,
satul moartei. Aici nana Floarea se îngrijeşte ca
înmormântarea să se facă în ritualul cuvenit, iar prun-
cului Octavian îi găseşte doică. După ce toate au fos
îndeplinite după rânduială ,cei doi se întorc sus la
munte.

Toată iarna Culi zăcu bolnav. Aiurind, din cănd în
când,povesteşte despre un urs, despre o călătorie în
celălal tărâm, vorbeşte cu Ana. „În ianuarie în 4 înda-
tă după anul 1926”, au venit vânătorii-prieteni de la
oraş, cărora, la sfârşitul lui noiembrie trecut, badea
Toma le-a trimis răvaş.

Nana Floarea a binecuvântat casa, animalele, fân-
tâna şi pădurea cu „apă binecuvântată” adusă de
badea Toma de la preotul din sat, în ziua de bobotea-
ză.

Oaspeţii, care erau mereu în prejma lui Culi cu
vorbe bânde încurajatoare, o asigură pe mama bătrâ-
nă de vindecarea lui Culi, care, zic ei,”se va face mai

voinic şi mai bine, căci până acum el niciodată n-a
avut odihnă” şi că „asemenea suferinţi sunt grele însă
trec […]. I-a fost dragă Ana’.

Bătrâna rămâne în credinţa ei: 
– Credeţi dumneavoastră că de asta? 
– Ce a fost? Întrebară domnii.
Nana floarea a ocolit răspunsul, ca pe o cămară

încuiată de vorbe magice, în care domnii cei mari şi
învăţaţi n-au îngăduinţă a pătrunde.’

Oaspeţii au plecat înţeleşi că în primăvară se vor
întoarce pentru a vâna ursul.

Încet-încet, Culi iasă din boală.
Urmează partea a treia a naraţiunii.
În ziua Sfântului Ion Boteătorul „s-a slobozit din

miezul nopţii vifor de omăt” şi vânt, „şi a ţinut până
la 10 ianuarie, ceasul amiezii.” când „văzduhul s-a
întors pe crângul lui şi furtuna a stătut. S-a auzit un
timp pădurea oftând a trudă, pe urmă s-au spart norii
şi a lucit soarele, ajungând […] până la obrazul lui
Culi. Omul a zâmbit”.

Culi porneşte ornicul din părete. Timpul curge
şi,încet, Firea intră în cursul ei firesc. Cei de la
Prelunci îşi reiau munca obişnuită: „A fost de cosit
fân, de săpat grumpene, de dres împrejurimi”. Culi a
coborât la Sebeş şi a vândut pieile de lup şi jder. S-a
dus şi la prietenii de la Branişte, unde „a ales şi a târ-
guit cu ajutorul lor un cal în locul Murgului. Pe acesta
îl cheamă Şarg. Era voinic şi blând”. Apoi „s-a suit în
piscul Pătrului, ca să-şi avurnească brânza de toamnă
de la bacii poenari”.

A sosit şi vremea vânătorii. În ziua de 10 octom-
brie a sosit la Prelunci domnul Ionaş Popa. A doua zi
au pornit în căutarea ursului. Vremea era „lină, fără
susur de vânt. S-au oprit dincolo de pătul la un prag
de stâncă şi s-au pus la pândă”. La lăsarea serii, dom-
nul Ionaş propuse să se întoarcă. Culi a cerut să mai
zăbovească. Şi pe neaşteptate s-a auzit un foşnet şi
apăru o arătare. Lui Culi i se păru că e calul său. La
îndemnul lui Culi, domul Ionaş a tras. „S-a auzit un
răgnet cum nu s-a mai pomenit niciodată să rângheze
un cal, apoi o fugă prin vrescuri; apoi poiana s-a
închis în tăcere.Şi s-a întunecat de înserare negura
[…]. Au aşteptat aşa o vreme.” Întorşi acasă, Culi s-
a dus direct la grajd unde şi-a găsit calul sănăros,
îngrijit de Bezarbarză. A doua zi ,dis-de –dimineaţă,
Culi şi domul Ionaş, însoţiţi de căţeluşă, au pornit în
căutarea vânatului. Vidra da semne de nerăbdare. Cei
doi s-au dus direct la cei doi brăduţi. După ceva cău-
tări , îndrumaţi de căţeluşă, au descoperit dihania „pe

131131CONVORBIRI  LITERARE



un catarg de brad răsturnat […]. Fiara pierise încă în
ajun, ghemuită acolo.” Cu îndemânare , Culi o dez-
bracă de blană. 

Vânătoarea rituală s-a săvârşit. În acea zi însorită
de octombri, peste umbrele inconştientului s-a lăsat
perdeaua şi s-a ridicat cea a lucidităţii vieţii.

După toate cele ce i s-au întâmplat, Culi înţelepţit
cugetă: „Fără amărăciune, nu s-ar cunoaşte bucuria şi
dulceaţa.”

Semn că Firea şi viaţa celor de la Prelunci au
intrat pe făgaşul lor firesc, este apariţia , în fiecare
dimineaţă, la aceeaşi oră, „gheonoaiei verzi”. Onu
Bezarbarză spune: „la ceasurile opt […] vine gheo-
noaia verde şi ciocăneşte într-un într-un molid bătrân,
în latura casei. Când ajunge ornicul la opt, badea Culi
stă cu luare-aminte şi aşteaptă să bată gheonoaia. Dar
ea bate de opt ori câte opt şi mai mult. A făcut o gaură
în molid, căutând viermele cel mare…”

Nana Floarea ,auzind toate astea, îşi zice: „– Au şi
brazii viermii lor care-I roade inima[…] are să ne tre-
buiască şi nouă o gheonoaie”.

Am ajuns la sfârşitul poveştii.
În una din zilele primăverii, la întoarcerea de la

prietenii din Branişte, Culi găsi „În pridvor, în bătaia
soarelui, la pământ un copil […]. Era bălănel [ca soa-
rele!] şi cu ochi căprui. Ochii lui mari, cu gene încâr-
ligate , păreau ceva cunoscut, ca o amintire scufunda-
tă . Copilul acela străin, îmbrăcat cu rochiţă roşie, ca
să nu-l deoache nici om, nici fiară, trăgea pe Onu
Berzabarză de cap. Iar Onu Berzabarză se afla întins
pe spate cât era de lung şi lăsa pe prunc să-l tragă de
încâlcitura lui – păr vâlvoi în culoarea fânului.
Copilul cel mic şi copilul cel mare grăiau. Cel mare
îl învăţase pe cel mic cum să întrebe, cel mic întreba
şi cel mare răspundea. Cel mic nu ştia să-şi dezlege
de tot limba şi bolborosea peltic: 

– Ai fost în pădure? Întreba Octavian.
Era o întrebare misterioasă. Pădurea era lucrul

nou care se vedea de jur împrejur, în lumina altui
tărâm.

– Ai fost în pădule?
– Am fost, îi răspunse Onu.
– Ai văzut ursul?
– Văzut.
– Nu te-ai temut?
– Nu.
– Ce i-ai spus?
– I-am spus: bate ici brânca să ne luăm la trântă.
Octavian nu pricepea nimic din afacere şi, în

întrebările lui, era necontenit ajutat de Onu; cu toate
astea era fericit că întreabă şi i se răspunde.

Culi s-a grăbit să-şi ia copilul în braţe şi să-l mân-
gâie; pe urmă l-a lăsat să petreacă în legea lui şi s-a
retras spre casa cea mică.[…] pădurea până în adân-
cimile ei frământa de beţia vieţii Culi primi de la
pământ şi de la brazi mireasmă până în fundul sufle-
tului.  

Deodată văzu venind spre el pe nana Floarea cu
două soaţe. Una era bătrână şi râdea ştirb; aceea era
nana Serafina. Cealaltă era o copilă. Nu râdea; se uita
încolo, spre un brad căzut ; îi bătea soarele în fruntea
lucie. Nicula Ursake îi văzu ochii, atât îi trebuia, o
clipă.”

Scena e antologică. Numai ea merită un comenta-
riu aparte. Nici un cuvânt nu poate fi clintit de la
locul lui ori înlocuit cu un altul, fără a-i ştirbi frumu-
seţea şi înţelesul. Este scenă cheie care deschide dru-
mul decodării textului pe care scriitorul l-a tot învă-
luit abil în crusta unui realism obişnuit, banal.

Începând cu Hanu Ancuţei, toate textele lui
Sadoveanu au un tot mai pronunţat sens ascuns, aco-
perit de staturi etajate de semnificaţii, de la cel realist
la cel simbolic şi mitic şi de aici la cel ontologic, totul
sintetizându-se în caracterul de parabolă pecare îl au
capodoperele: Baltagul; Fraţii Jderi; Soarele în
baltă; Divanul persian. De aici şi specificul intrigii şi
a narativităţii, prezenţa unei păduri de semne şi sim-
boluri, polisemantice . Ochi de urs, operă din perioa-
da deplinei maturităţi creatoare, ilustrează cu priso-
sinţă aceste caracteristici ale operei sadoveniene.

Microromanul lui Sadoveanu a prilejuit o serie de
interpretări, însă fiecare s-a dovedit a fi parţială,
lăsând în urma lor un rest.

O surpriză! În a sa Istorie a literaturii române …
G. Călinescu nici nu menţionează Ochi de urs.

Primul care dă atenţie operei, scriind o cronică
demnă de toată atenţia, este Vladimir Streinu.
Suferinţa lui Culi, ar fi, după opinia criticului, o
„criză de nervi”, „o dramă a eredităţii”. Ne dezicem
de aceaste două aserţiuni. Din comentariul criticului
sunt de reţinut observaţiile confirmate de textul sado-
venian: „nu doctorii, nu rugăciunile şi ritualul de
exorcizare făcute de nana Floarea vindecă pe Culi, ci
leacul găsit de nana Floarea, maică-sa: <gheonoaia>
pe nume Răduţa”; „<Ochi de urs>, mai mult decât
povestea nenorocirii lui Culi, este povestea unei vieţi
de om care se reface”; e „povestea” despre, zice cri-
ticul, „destinul vieţii care dăinuieşte […]. Legile de
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viaţă şi de moarte, superioare fiecărui ins […] intere-
sează pe autor, nu drama individuală, care e un sim-
plu prilej de a le destăinui.” Dintre toţi comentatorii ,
doar Mihai Ungheanu şi Nicolae Manolescu se abat
de la o astfe de interpretare. Vom vedea, mai jos, cum
şi în ce direcţie.

Pentru Savin Bratu tema povestirii este „drama
psihologică a unui om.” De asemenea semnalează
semnificaţia spaţiului în care autorul plasează întâm-
plările prin care trece eroul: muntele, pădurea, un
spaţiu aparte, care dezvoltă anumite înţelesuri mereu
prezente în povestirile şi romanele lui Sadoveanu.

Mihai Ungheanu susţine că „Ochi de urs nu e atât
povestea lui Culi Ursake, cât istoria unei păduri
îmblânzite care se revoltă”, că Sadoveanu cu bunăşti-
inţă conduce pe cititor spre această idee apelând la
câteva situaţii şi simboluri. Iată un fragment din tex-
tul criticului, în care semnalează prezenţa inconştien-
tului, dar, duă părerea noastră, interpretată greşit:
„Forţele obscure sunt de mult amorţite […].
Cucerirea pădurii este veche, cu mult înapoi […] ten-
siunile ei n-au dispărut în întregime şi că cea mai
mică dovadă de slăbiciune a omului le deşteaptă […].
Dar în orce pădure forţele ancestrale zac latent, fiind
gata să izbucnească cu orice prilej. Culi Ursake devi-
ne un bun teren de desfăşurare a perfidei acţiuni. El a
intrat într-o zodie de nesiguranţă şi spaimă, e întors
deci înapoi pe scara stărilor sufeleteşti originale [sic!]
şi primitive, şi devine prin regresiunea de moment,
accesibil primejdioasei infiltrări.În pădure s-a trezit
duhul ancestral, ce poate lua diferite întâmplări şi
care se înfăţişează pădurarului sub chipul ursului”. Şi
mai afirmă criticul: „În vechea mentalitate ce nu se
eliberase încă de teroarea naturii, mentalitate ce stă-
ruie încă în subconştientul naturii atestat de aspectul
mitic şi fantastic pe care-l ia pădurea în creaţia unor
artişti plastici renumiţi, pădurea e elementul advers
omului, sediu de monştri şi de vietăţi bestiale.
Singura şansă a omului este de a o îmblânzi”.

Criticul e contrazis de întreaga operă a lui
Sadoveanu. El aplică, tale quale,textului sadovenian
consideraţiile istoricului artei, Marcel Brion , expuse
în Arta fantastică, cap. Pădurea bântuită. Cu fiecare
secvenţă şi imagine Ochi de urs îl contrazice. În
opera lui Sadoveanu pădurea nu e niciodată „bântui-
tă” şi niciodată „adversă omului”; la Sadoveanu
pădurea se revoltă o singură dată, şi nu împotriva
omului care trăieşte în şi împreună cu ea, ci împotriva

intrusului care îi nesocoteşte sacralitatea şi îi încalcă
legile (Nopţiile de Sânziene).

Cea ce consideră Mihai Ungheanu a fi „revolta
pădurii” nu e decât oglindă a ceea ce se petrece în
mintea şi sufletul lui Culi, frământat, neliniştit, până
la limita lucidităţii,de presimţirea morţii Anei, soţia
mult iubită.În microromanul scriitorului nu e vorba
despre pădurea care se revoltă, ci de lupta disperată a
lui Culi cu fantomele morţii care dă târcoale familiei
sale. Pădurea, prin manifestările sale „ostile” îi trans-
mite semnale despre primejdia ce-l paşte.

Constantin Ciopraga consideră Ochi de urs un
„opus magnum”. Textul e comentat din perspectiva
temei, specifice scriitorului: muntele şi pădurea
„eterne”, aducând în discuţie şi simbolul mitologic al
ursului. Din păcate , profesorul ieşean nu dezvoltă şi
nu aprofundează până la capăt premisele juste de la
care pleacă şi astfe fondul nuvelei rămâne oarecum
suspendat .

Şi în opinia lui Nicolae Manolescu pădurea din
Ochi de urs se revoltă, consideră că e vorba de redeş-
teptarea forţelor misterioase ale pădurii, în clipa în
care Culi încalcă fără să ştie „regula nrcunoscută”
[?!]. Criticul,după ce pledează pentru această idee, se
„corectează” afirmând că există şi o altă cale de inter-
pretare a povestirii, susţinându-şi opinia cu ceea ce
spune scriitorul/naratorul: „Cetindu-le cu mare plăce-
re [cărţile poliţiste lăsate lui Culi de către Pitu,fiul
unui vânător-prieten], paznicul dobândi convingerea
că are şi el însuşirile unui detectiv. Deşi aceste însu-
şiri le folosea în hotarul special al lumii lui, Culi pof-
tea în taină să le întrebuinţeze, dacă nu într-un oraş
american, cel puţin în ţara Ardealului, la Sebeşul
săsesc. Aici în pădure toate sânt limpezi, se citesc
uşor, numai între oameni mulţi şi departe, fie şi la
Sebeşul săsesc, treburile întunecate şi ciudate pot
căpăta caracterul anumit la care cugeta el.” Criticul
afirmă că pădurarul e „victimă a imaginaţiei proprii”,
că în capul lui „se produce o confuzie periculoasă, de
obiect şi de metodă […] aplică în cercetarea sa regula
altui domeniu […] Culi este imaginativ şi imaginaţia
lui creează misterul”.

* Din Sadoveniene – volum în lucru
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„Femei superioare au fost totdeauna și vor fi
mereu. Superioare în cultură, inteligență, caracter,
chiar vitejie. Sapho, Corina, Aspasia, faimoasele
Caterine ale istoriei [..], Ioana DʹArc și toate sfintele
canonizate ca și ea. Dar câte nu avem și noi, chiar
numai răsfoind cronicile și documentele prăfuite:
Domnița Ralu, Doamna Chiajna, Elena Doamna... [..]
Și cele mai multe au fost scriitoarele în toate timpu-
rile. Ceea ce dovedește o aplicațiune și o sensibilitate
specială pentru tot ce e literatură. Deschizând volu-
mul Evoluția scrisului feminin în România și văzând
galeria figurilor atât de interesante ale femeilor scrii-
toare ce ne-au fost hărăzite, ne întrebăm cum este cu
putință ca ele să fi fost până acum ignorate, uitate și
chiar necunoscute?”. 

Sunt cuvintele Erastiei Peretz1, care semnează în
1935 una din obișnuitele Cronici (literare) din revista
Convorbiri2, sub titlul „Literatura femenină” în care
face o analiză a volumului „Evoluția scrisului feme-
nin în România”3. În această primă antologie, realiza-
tă de Margareta Miller-Verghy și Ecaterina
Săndulescu, găsim portretele femeilor scriitoare:
Dora DʹIstria, Elena Ghica, Carmen Sylva, Elena
Văcărescu, Iulia Hașdeu, Anna de Noailles, Marta
Bibescu, Matilda Cugler-Poni, Maria Mavrodin,
Elena Hartulari, Ana Conta, Regina Maria, Maria
Mavrodin, Smara (Smaranda Gheorgiu), Adela
Xenopol, Constanța Hodoș, Elena Sevastos, Alice
Călugăru, Bucura Dumbravă, Constanța Marino-
Moscu, Claudia Millian, Hortensia Papadat-
Bengescu, Igena Floru, Aida Vrioni, Lucia Mantu,
Agata Bacovia, Otilia Cazimir, Lucreția Petrescu,
Henriette Yvonne Stahl. 

Având în vedere importanța și renumele revistei
Convorbiri literare, am ales să includ numele unor
doamne care au publicat în revistă începând din 1867
și până în 1923. În prima sa jumătate de secol de
existență găsim pagini semnate de Matilda Cugler-

Poni, Veronica Micle, Ana Conta Kernbach,
Constanța Evolceanu, Elena Rădulescu Pogoreanu ,
Elena Farago, Lucia Codru Haiducu, Nadya Brates,
Lala Romano, Nadejda Cezianu, Cornelia Buzdugan.
Scriitoare sau nu (unele având alte profesii), talentate
sau nu (unele chiar criticate), cunoscute sau cvasi-
anonime au scris într-o vreme în care condiția femeii
și accesul la viața publică erau adevărate încercări.
Nota comună a acestora o reprezintă apartenența la
mari familii de intelectuali sau proximitatea
personalităților acelui timp. Unele dintre ele se vor
regăsi în 1935 în volumul Evoluția scrisului femenin,
altele rămân (încă) necunoscute. Și totuși, să le reci-
tim peste timp... 

Matilda Cugler-Poni (2 apr.1851-9 oct.1931)
debutează (ca poetă) odată cu apariția Convorbirilor
literare, în 1867. Fiică a arhitectului austriac Karl
von Kugler, stabilit la Iași (și care va deveni în 1941
arhitect-șef al orașului)4, cu educație aleasă, poliglo-
tă, este printre puținele femei care au făcut carieră
literară, afirmându-se prin colaborarea la peste 35 de
reviste literare din țară și din străinătate, ca autoare de
poezie, proză, teatru, schițe. Oricum, înregistrează
cea mai îndelungată colaborare (de peste 25 de ani),
cu revista Convorbiri Literare (între 1867-1892)5.

După cum ea însăși va povesti, ajunsă la vârsta
amintirilor, „eram de 17 ani când am trimis câteva
mici poesii la „Convorbiri literare” și au fost reținute:
Unei fete tinere, Unu visu- O dorință, Blondu și
negru-Necredare și O radă lină6. Prima dintre ele
relevă candoarea autoarei:

„Altădată-mi pari fetiță,/ Ca un îngeraș curat,/ Și
în altădată iarăș/ Chiar un drac împelițat./ 

Mult mi-am mai stricat eu capul / Să-ți găsesc
ființa ta,/ Dar pentru astfel de lucru/ E prea slabă min-
tea mea./ Acum m-am lăsat de gânduri,/ Decând știu
că mă iubești,/ Căci gurița ta e dulce,/ De ori drac ori

134134 CONVORBIRI  LITERARE



înger ești”.
Pe plan familial, documentele epocii consemnea-

ză căsătoria cu filologul Vasile Burlă (în 1872) și,
ulterior cu (în 1876) cu chimistul Petru Poni. 

Matilda Cugler-Poni7

Prietenă cu junimiștii și membră a Societății, a
deschis larg ușile casei Poni unor oaspeți de seamă:
Eminescu, Slavici, Creangă, A.D. Xenopol etc., care
citeau acolo cele mai recente creații8.

În studiul „Direcția nouă” (cu subtitlul
Alecsandri, Eminescu. Bodnărescu. M. Cugler.
Șerbănescu. Petrino), Titu Maiorescu arată că poezii-
le Matildei Cugler „înavuțesc multe numere ale aces-
tei reviste de la prima ei ivire9”. Totodată, subliniază
că poeta convinge prin „eleganța limbagiului” și prin
„sinceritatea simțirii”10, adăugînd că „un merit
deosebit este precizia cu care sunt compuse și care le
ferește de lungile repetiții ale aceleiași idei, ce, deal-
tminteri, se întâlnesc în atâtea poezii ale literaturei
noastre11”. O subtilă critică privește influența lui
Heine și a lui Lenau asupra poetei, influență pe care
Maiorescu se mărginește a o trece cu vederea spu-
nând „dar, în fine, avem cel puțin a face cu înrâurirea
lui Heine și a lui Lenau”.12

Chiar dacă urmașii lui Maiorescu (G. Călinescu,
E. Lungu, Dan Mănucă, A. Cistelecan) n-au fost la fel
de generoși în aprecierea creației doamnei Cugler
Poni13, cert este că aceasta rămâne în istoria literaturii
ca o deschizătoare de drum. În Dicționarul de litera-
tură română14, alături de numele ei este consemnat:
„A lăsat poeme romantice şi moralizatoare:
Călătorul, Ucigaşul, ca şi povestiri naturaliste şi sen-

timentale: Sfântul Nicolae, Un om fericit. Volume:
Poezii, 1874; Din timpuri grele, 1884; Povestiri ade-
vărate, 1927.

Veronica Micle (Ana Cîmpeanu, 1850-1889) este
printre primele poete care publică în Convorbiri lite-
rare. Născută în Năsăud şi stabilită în Iaşi, absolventă
eminentă (în 1863) a Şcolii Centrale de fete (ulterior
Şcoala Naţională „Mihai Sturdza”, Şcoala Normală
„Vasile Lupu”) îşi leagă destinul literar de cel al lui
Mihai Eminescu (pe care-l cunoaște la Viena în
1872). Era, pe atunci, (prea)tânăra soție a profesoru-
lui Ștefan Micle, rectorul Universității din Iași și
mamă a două fete, Valeria şi Virginia. Eruditul publi-
cist (teolog) rădăuţean Petru Rezuş, privindu-i foto-
grafia realizată de fotograful Heck în 1869, o descrie
ca fiind „excepțional de frumoasă [...], cu un păr
bogat şi superb, mai mult castaniu decât blond, [...]
cu ochi cercetători, gânditori, faţa serioasă, severă,
gura puţin prea largă şi cu buzele subţiri” care însă
conturează „un chip deziluzionat, răvăşit de expe-
rienţele vieţii începute de timpuriu cu un bărbat pe
care nu l-a iubit”15...

Veronica Micle

Anul întâlnirii destinale cu Eminescu coincide cu
debutul său literar în „Noul curier român” (sub nume-
le de Corina), cu două fragmente de proză: Rendez-
vous şi Plimbare de mai în Iaşi. Publică poezii şi tra-
duceri în revistele Familia, Columna lui Traian,
Literatorul. Primele poezii pentru Convorbiri literare
le-a trimis în 1875 lui Iacob Negruzzi însoţite de o
scrisoare în care-i supunea „savantei aprecieri” poe-
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mele: Fugi, îţi zic, Ah! Du-te, În zadar privesc şi
Drag mi-ai fost16. Versurile dezvăluie sufletul sensi-
bil al unei femei aflate la răscrucea dintre raţiune şi
sentimente: „Fugi” îţi zic, căci a mea minte/ preves-
teşte numai rău; „Nu te du”, şopteşte-n taină/ Sufletul
şi dorul meu./ Tu cunoşti câtă iubire/ Pentru tine eu
păstrez,/ Şi-apoi cu cuvinte rele/ Cum mereu te
depărtez;/ Şi nu ştii cui a te- ncrede/ Vorbelor ce ţi-am
rostit,/ Sau iubirii fărʼ de margini/ Ce tu-n ochii-mi ai
cetit./ Vai! Şi eu nedumerită/ Mă muncesc cu mult
mai mult/ Căci nu ştiu ce-ar fi mai bine:/ Mintea,
inima s-ascult?17

După ce au fost citite de Miron Pompiliu la
Junimea (surprinzându-l pe Eminescu), acestea au
fost publicate. De altfel, toate cele 55 de poezii18

publicate în perioada 1875-1888 de Veronica Micle
în Convorbiri sunt fie adevărate declarații de dragos-
te pentru Eminescu, „fiinţa mult iubită”19, „lucea-
făr”20 şi „geniu”21, fie replici la poeziile acestuia22,
fie disperate strigăte de neputinţă în faţa tăcerii poe-
tului. 

Portretul Veronicăi nu ar putea fi complet fără a
aminti implicarea sa socială. A fost membră în
comitetul de conducere, alături de Matilda Sihleanu,
Aristiţa Popescu şi de Cornelia Emilian23 în
Reuniunea Femeilor Române (creată în 1867 (care
milita pentru „educația femeilor nevoiașe”), a lucrat
în cadrul școlii profesionale înființate de Zoe
Livezeanu (în 1869) și în școlile de fete din acea
perioadă24, s-a înscris ca soră de caritate în Comitetul
central de dame, în 187725, ajutând la îngrijirea
răniților. 

Despre toate convulsiile relației cu Eminescu,
despre împosibilitatea pecetluirii acestei iubiri prin
căsătorie, despre boala și sfârșitul dramatic al poetu-
lui și apoi a Veronicăi s-a scris foarte mult. Poate, mai
puțin cunoscut este episodul despre premoniția
Veronicăi care, așa cum îi scria prietenei sale
Smaranda Gârbea, în noaptea trecerii în eternitate a
lui Eminescu, scrie în câteva minute poemul26 (dedi-
cat lui X...), Raze de lună (sau Ce n-ar da un mort din
groapă).

Veronica este unică în peisajul literar al vremii.
Spre deosebire de alte scriitoare, poartă pe lângă
amprenta apartenenței la o familie care-i asigură for-
marea intelectuală (completată alături de Ștefan
Micle prin lecții de pian, literatură franceză și univer-
sală) și amprenta dramatică a unei iubiri legendare în
afara căreia Eminescu, poate, ar fi fost mai inaccesi-

bil înțelegerii noastre și Veronica, poate, nu ne-ar fi
dăruit, strâns legate în versuri, bucuriile și durerile
scurtei sale vieți. 

Ana Conta Kernbach (1865-1922) debutează în
revistă în 1891. Ulterior, o găsim în numerele din
1907 (numărul din luna mai) cu poeziile În toate și
Trăiește...(Trăiește-ți clipa dată, nu te gândi la mâne/
Din vremuri doar atâta-i ...și încă bunul tău/ nimic și
ce rămâne!/ S-alung una pe alte gândiri... dorinți...
vieți.../ Cum valu-alungă valuri, cum umbra umbre-
alungă/ În zori de dimineți”), din 1909 și 1913.

În acei ani, Ana Conta, născută la Tg. Neamț, sora
filosofului Vasile Conta, era deja un nume în intelec-
tualitatea ieșeană. Absolventă a Institutului Humpel
(cu finalizarea în numai cinci ani a curriculei prevă-
zute pentru șapte ani27), cu studii universitare de filo-
sofie și istorie la universitatea din Iași (unde locuia cu
părinții, tatăl fiind preot la Biserica Bărboi), cu un
doctorat în Franța, a fost profesoară la Școala norma-
lă de învățătoare „Mihai Sturza” din Iași și directoa-
rea acestei instituții. A fost printre primele românce
care au participat la reuniuni științifice internaționale
(Congresul de pedagogie de la Bruxelles, din 191128,
la Geneva și Nürnberg). Pe lângă lucrările de specia-
litate care au plasat-o în rândul celor mai importanți
pedagogi, semnase volumul de cugetări
Pulbere, volumul de poezii Clipe (1897) și un volum
de traduceri și impresii intitulat Fulgi (1905)29.
Căsătoria cu Gheorghe Kernbach (1891) nu a împie-
dicat-o să-și urmeze traseul profesional și literar,
fiind susținută și încurajată30 (de altfel, la studiile
doctorale la Universitatea din Paris și cele de la
Colège de France, din 1893, locuiește singură în capi-
tala Franței).

Remarcabilă este implicarea ei în mișcarea pentru
emanciparea femeii. În 1918, alături de Calypso
Botez, Maria Băiulescu, Elena Meissner, Ella
Negruzzi, Izabela Sadoveanu, Ortansa Satmary și
Olga Sturdza pune bazele Asociației pentru emanci-
parea civilă și politică a femeilor române. Doi ani
mai tîrziu Ana Conta Kernbach este cea care semnea-
ză o petiție pentru acordarea dreptului de vot femeilor
pentru merite personale (celor care au fost direct
implicate în război sau erau mamele sau văduvele
soldaților sau care se remarcaseră prin servici publice
deosebite31.
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Ana Conta32

Revenind la debutul său în Convorbiri literare, se
pare că după ce a trimis poeziile redacției a avut
intenția de a le retrage (trimițând în acest sens o a
doua scrisoare lui Titu Maiorescu)33 însă era tardiv.
Maiorescu îi răspunde personal făcând o analiză (sau
critică) „privată” a versurilor acesteia, într-o scrisoa-
re care nu mai are nevoie de nici un comentariu și
care, pentru frumușețea ei merită reprodusă:
„Poesiile dumitale nu sunt prostii, şi de altminteri
dintr-un cap inteligent nu pot eşi prostii, precum
dintr-un cap prost nu pot eşi lucruri inteligente.
Poesiile dumitale sunt reflecţii inteligent îmbrăcate
în forma ritmică şi unele şi în rime. Aşa fiind, de ce
să nu fie publicate în literatura română, unde se
publică chiar şi prostiile fără sfială? Reflecţia este
totdeauna ceva, ceva ce e mai bine să fie, decât să nu
fie.

Dar poesie - după părerea mea - nu sunt lucrările
ce le-ai trimis. Sunt reflecţii ritmate şi rimate. După
convingerea mea, formată, întărită, controlată şi
recontrolată timp de treizeci de ani, între artă şi
reflecţia abstractă (punct de plecare al ştiinţei) este
deosebire radicală din capul locului. Pentru artă,
sau, mărginind chestia la discuţia de faţă, pentru
poesie se cer întâi două elemente: 1) o puternică
emoţiune, iar 2) o emoţiune isvorâtă direct dintr-o
intuiţie, dintr-un act sensibil, nu mijlocită prin reflec-
ţia abstractă.

Emoţiunea puternică, o poate da şi ştiinţa, îmi
pare evident că Newton a avut cea mai adâncă emo-
ţiune, când a conceput sintesa gravitaţiunei; aseme-
nea Kant la înţelegerea formelor apriorice; şi Goethe

la metamorfosa plantelor etc.
Dar aceste emoţiuni nu sunt poetice; ci curat

intelectuale, şi aşa numita „poesie” a lui Goethe
„metamorfosa plantelor” e prosă ritmată. Nu e
vorbă, orice abstracţiune, orice noţiune s-a înălţat
din fundament intuitiv-sensibil. Dar pentru a se înăl-
ţa, a trebuit să-l părăsească, să-i arunce din balastul
său, să devie o palidă eterizare. Prin urmare nu e
direct intuitiv.

Ce te atrage şi te emoţionează: intuiţia directă
individualistă a naturei, sau reflectarea ei în abstrac-
ţiunea generalizatoare? În primul caz poţi fi cap
artistic, în al doilea nu poţi fi decât cap ştiinţific.

Poate cel mai sigur mijloc de a fixa hotarele poe-
siei, care are greutatea pentru înţelegerea hotarilor
de a întrebuinţa acelaş mijloc de comunicare cu şti-
inţa, adică cuvintele cu înţelesul lor, este de a pune
poesia totdeauna alături de celelalte arte, de. ex. de
muzică şi de pictură. Este poetic ce se poate exprima
şi în muzică şi în pictură. De unde resultă îndată că
reflecţia abstractă nu poate fi poesie.

Lucrul e aici precisat prea absolut: după acest
semn de hotar nici Lucretius cu de natura rerum, nici
unele epistole şi ode ale lui Horaţiu, nici Boileau, art
poetique, în genere poesia didactică nu mai intră
înlăuntrul poesiei. Exact vorbind, aşa ar trebui să şi
fie; dar e cam exagerat aşa.

Cu toate aceste, când întreabă cineva, dacă cuta-
re probe literare, dovedesc dispoziţie poetică sau nu,
cred că este bine să se păstreze ca măsură de judeca-
tă acel hotar întru câtva prea geometriceşte precisat.

Aceste crâmpee de idei asupra poesiei sunt o
slabă avant-gardă de câţiva soldaţi, îndărătul lor
este o armată întreagă gata a le aduce sprijin în caz
de atac; este încă şi o trupă de rezervă.

Puţinii mei soldaţi, expediaţi mai sus, se împrie-
tenesc cu soldaţii dumitale? atunci e pace şi fraterni-
zare.

Nu se împrietenesc? atunci ar trebui să înceapă
lupta şi să între. Dar pentru aşa ceva se cere timp de
mişcare şi spaţiu de dezvoltare. Şi asta-i. Nu e tot-
deauna vacanţă de Paşti şi înflorire de liliac.”34

Note:
1. Erastia (Tia) Peretz, scriitoare, poetă. A publicat în

revistele literare Curierul, Linia nouă, Revista Fundaţiilor
Regale. A debutat în 1933 cu volumul de proză scurtă Îmi
placi!... , după care a publicat volumul Ceai dansant”
(1934), Primăvara pustie (1945) şi Stele căzătoare (1946).
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A fost Miss România în anul 1931. A se vedea Miss
România 1931, revista Realitatea Ilustrată, nr.11 din 11
iunie 1931, pp.5-6, https:// dspace.bcucluj.ro/ bitstream/
123456789/ 47317/ 1/ BCUCLUJ_FP_279742_1931_005_
0228.pdf (accesat la 19.07.2022). 

2. Convorbiri literare, iunie-august, 1935, pp. 354-363.
3. Margareta Miller -Verghy și Ecaterina Săndulescu,

Evoluția scrisului femenin în România, Editura I.E.
Toronțiu, 1935.

4. https:// ro.wikipedia.org/ wiki/ Matilda_Cugler-Poni
5. https:// www.globalinfo.ro/ z/ biografie_

matilda_cugler_poni.htm
6. Matilda Poni, Manuscris, Fondul documentar

Ipotești, Biblioteca Națională de poezie/ Memorialul
Ipotești, http:// eminescuipotesti.ro/ fonduldocumentaripo-
testi/ 065.%20Manuscris%20Matilda%20Poni%20FDI.pdf
(accesat la 13 iulie 2022)

7. https:// ro.wikipedia.org/ wiki/ Matilda_Cugler-Poni
8. Al. Cistelecan, Paradigma pudibondă (Matilda

Cugler-Poni), în Fete pierdute. Notițe pentru o istorie a
poeziei feminine românești, Cartier, 2021, p.136.

9. Titu Maiorescu, Direcția nouă. Alecsandri,
Eminescu. Bodnărescu. M. Cugler. Șerbănescu. Petrino,
Convorbiri literare, 15 sept.1871, nr. 14, Anul V, p. 37.

10. Id.
11. Id.
12. Id.
13. Poeți contemporani cu Eminescu. Romanțioasa

doamnă Matilda Cugler Poni https:// vivafm.ro/ 2022/ 03/
02/ poeti-contemporani-cu-eminescu-romantioasa-matilda-
cugler-poni/ , 

14. Ecaterina Țarălungă, Dicționar de literatură româ-
nă, București, 2007, p. 146.

15. Apud Ion Ionescu, Veronica Micle – „Îngerul
blond” al lui Eminescu (II).

http:// revistaderecenzii.com/ veronica-micle-ingerul-
blond-al-lui-eminescu-ii-studiu-de-ion-ionescu

16. Nicolae Iosub, Debutul Veronicăi Micle în Revista
Familia.

http:// luceafarul.net/ debutul-veronicai-micle-in-revis-
ta-familia, 25 apr.2022 (accesat 5.08.2022)

17. Convorbiri literare, An IX, 1875, nr.9, p.367.
18. Amintesc cîteva titluri: „Când îmi plec”, De-ai şti…

”,Ar fi destul…”, „Singură”, „Pe ceruri…”, „Ai plecat…”,
„Şi pulbere, ţărână…”, „Pasăre cu pene-albastre”, „Am
plecat…”, „Luminează-n ceruri luna…”, „Dor de trecut”,
„La portretul unui poet”, „Şi te urăsc…”, „Să pot întinde
mâna…”, „S-a pus vălul”, „M-am gândit…”, „Aş vrea să
viu”, „De-aş putea…”, „Că astăzi…”, „Sânt lăcrimioarele-
nflorite…”, La un portret”, „Şi dacă-un dor…”,
„Scrisoare””, „Să ştii că oriunde”. Ultimele două poezii tri-
mise revistei în 1888 sunt publicate postum în Convorbiri
literare: „Galathea” (1892) și „Albăstrele” (1924).

19. Veronica Micle, Când noaptea e adâncă,
Convorbiri literare, 1876, ianuarie.

20 Veronica Micle, Să pot întinde mâna, Convorbiri
literare, noiembrie 1883: Să pot întinde mâna s-o pun pe
fruntea ta/ Încetul la o parte şuviţele le-aş da/ Senină să
rămâie, curată ca un crin,/ Icoană de iubire la care să mă-
nchin/ Dar tu ca un luceafăr departe străluceşti,/ Abia câte
o clipă în cale-mi te iveşti...”.

21. Veronica Micle, Lui X..., Convorbiri literare, ianua-
rie 1866: „Geniul tău planează-n lume! Lasă-mă în prada
sorţii...”. A se vedea Daniel Corbu, Veronica Micle și poe-
zia sa, https:/ / zch.ro/ veronica-micle-si-poezia-sa, august
2014.

22. Poezia „Şi dacă un dor...” ca replică la poemul emi-
nescian „Şi dacă...”: „Și dacă-un dor mai simt în piept/
Când se ivește luna,/ E ca să nu te mai aștept/ Și azi ca`ntot-
deauna./ Și mângâieri de mai pot fi/ Unei vieți de jale,/ Ar
fi de-a nu te întâlni/ Nicicând în a mea cale./ Iar fericită de
eram/ Să fiu în astă lume,/ Pe tine nu te cunoșteam/ Nici îți
știam de nume./ 

23. Ion Ionescu Bucovu, Veronica Micle, „Îngerul
blond al lui Eminescu”, Editura Editgraph, 2016, p.31.

24. Id.
25. Ibid., p. 64.
26. „Prin o fatală coincidenţă tocmai în ziua când el

murise, eu, fără să ştiu, am scris versuri pe tema „Ce n-ar
da un mort din groapă…” şi pe care le-am publicat în
„România”… Ion Ionescu Bucovu, op. cit., p. 111.

27. en.wikipedia.org/ wiki/ Ana_Conta-Kernbach#/
media/ File:Ana_Conta-Kernbach.png

28. E. Bălan, Personalități ale Ținutului Neamț (XXXIV).
Ana Conta-Kernbach, figură figură a luptei pentru emanciparea
femeii, https:// neamt24.ro/ personalitati-ale-tinutului-neamt-
xxxiv-ana-conta-kernbach-figura-a-luptei-pentru-emanciparea-
femeii/ 

29. Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu,
Iași, http:// www.bcu-iasi.ro

30. en.wikipedia.org/ wiki/ Ana_Conta-Kernbach#/
media/ File:Ana_Conta-Kernbach.png

31. Andreea Dimitriu, Le féminisme roumain et ses affi-
nités avec le féminisme français (1918-1940). Histoire.
Université d’Angers, 2011, p. 189.

32. Id.
33. Titu Maiorescu despre poezie. O scrisoare către

Ana Conta (Panaite Zosin), Însemnări ieșene, an III, vol.
VII, nr. 8, 1 aug, 1938, richardconstantinescu.
wordpress.com/ 2011/ 08/ 27/ titu-maiorescu-despre-poe-
zie-o-scrisoare-catre-ana-conta-panaite-zosin/ (accesat la
13 iulie 2022)

34. Id.
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Despre iertarea păcătosului și căință –
lecția lui Iuda 

Steinhardt spune adesea în textele sale, și în
scrisori vedem acum, că nu orice păcătos are
dreptul să se urce pe cruce, idee pe care Ion
Caraion i-o spusese și cu care se și încheie
Jurnalul fericirii. Are acest drept numai acela
care se căiește profund, visceral, autentic. Oare
de ce a ales tocmai acest citat și tocmai această
trimitere pentru finalul cărții sale? Discuțiile
publice prilejuite de publicarea acestor volume
de corespondență sunt caustice la adresa lui
Caraion. Pe bună dreptate, dacă ne uităm la dosa-
rul lui de informator. Iar la culpa predării manus-
crisului Jurnalului fericirii către Securitate se
adaugă, văd și cea a însușirii oneroase a traduce-
rii din Pound. Dar Steinhardt, unde este el în
această ecuație? 

Citindu-i scrisorile, citindu-i și textele printre
rânduri, așa cum orice cercetător de dosare onest
ar face-o, înțeleg și că nu orice păcătos are drep-
tul să judece! Acela-i apanajul altcuiva. Nici
măcar Steinhardt nu vrea s-o facă. El își cere ier-
tare prietenului trădător că l-a pus în situația de a
avea muniție pentru delațiune. 

Mai mult, Steinhardt crede că răul făcut lui
trebuie iertat, ceea ce se și străduiește să facă –
last not least – nu numai că am iertat pe toți și
toate ce mi-au greșit, dar – not an easy deed – am
iertat și pe cei cărora le-am greșit eu. Ba – veri-
table promesse – am început să mă iert și pe
mine, lucrul, cred, cel mai greu din câte sunt în
lume” scrie el, în octombrie 1981, către prietenul
din tinerețe Jenney (vol. 1, p. 241).

Privint atent la întregul context, cred că trăda-
rea lui Caraion trebuie judecată de cei pe care i-

a trădat, iar Steinhardt a păstrat relațiile cu el, și
nu din oportunism, dovadă întâlnirea cu Marin
Preda care îi displace profund, dar al cărui avocat
înflăcărat era Caraion, cât și numeroasele
dedicații pe care cei doi și le-au făcut unul altuia
pe cărțile publicate. 

Dar drumul urii și al acuzelor era unul închis
pentru Steinhardt, nu a mers pe el, chiar dacă a
bănuit cine i-a predat jurnalul, chiar dacă a avut
dovezi peste dovezi după ce Caraion a ales exi-
lul, lăsând în mâna Securității tot acel material
radioactiv, Steinhardt a ales să vadă omul înainte
de toate: omul chinuit, pedepsit, marginalizat,
amenințat de ratare, traumatizat încă de o con-
damnare la moarte amânată în ultima clipă, tero-
rizat permanent de o relație ocultă care îi acapara
sufletul. Lecția lui Dostoievski devine practică
de viață la Steinhardt, de aceea îi și cere iertare....
Dar acela este și momentul pe care Caraion îl
ratează, refuzând să recunoască, să se căiască și
să creadă în puterea iertării prietenului trădat. 

La un moment dat îi vorbește lui Sergiu Al
George despre rolul lui Iuda, personaj nesuferit
lui Steinhardt, asemenea tuturor trădătorilor. În
economia mântuirii, Iuda trebuia să-l vândă pe
Isus, și banii, și sărutul sunt pre-scrise, anterior
stabilite. Ceea ce îl duce pe Iuda la pierzanie este
incapacitatea lui de a crede în puterea de iertare
a lui Dumnezeu, care, în bunătatea lui, îl va ierta
după ce se va fi căit amarnic. Dar Iuda nu ajunge
acolo, nu știe „ce să facă cu ceea ce s-a făcut din
el” și alege ieșirea din scenă la capătul unei frân-
ghii. Nu știe să îndure vinovăția, refuză drumul
ispășirii, al enitenței, lipsindu-l pe Dumnezeu de
posibilitatea de a-l ierta și a-l salva. Plecând de
aici, vedem că Steinhardt nu-l judecă pe Caraion,
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nu-l condamnă. Îi cere iertare și așteaptă să fie
iertat la rândul lui, dar nu-l poate sili. Când
Caraion n-o face, ba dimpotrivă, conform notei
informative („de-adevăratelea scrântit” spune
Caraion), este lăsat să-și poarte povara singur,
căci nu mai este treaba lui Steinhardt ce face
celălalt cu conștiința lui. El este călugăr, el trebu-
ie să ierte, dincolo de asta este treaba lui Caraion
să se căiască și a lui Dumnezeu să-l ierte. 

De aceea cred cu tărie că nici noi nu ar trebui
să judecăm oamenii care s-au prăbușit, după mari
și perverse presiuni. Nu nouă ne-au greșit, nu de
bună voie au trădat. Noi avem obligația
cunoașterii faptelor, a înțelegerii contextului.
Pentru empatie, compasiune sau milă nu suntem
toți dotați, deși poate ar fi fost singurele căi care
ne-ar fi devoalat oroarea unui sistem profund
malefic. Căci mereu ne-am irosit gloanțele împo-
triva victimelor/ informatori, și aproape nicioda-
tă împotriva celor cu adevărat vinovați: ofițerii,
superiorii lor, activiștii de partid. Lipsa noastră
de empatie pentru drama aproapelui nostru arată
cu degetul către noi înșine, nu ne-am maturizat
suficient să punem diagnostice precise, deci vin-
decarea se tot îndepărtează. 

Cine l-a cunoscut pe omul care a fost N.
Steinhardt se referă obligatoriu și la politețea lui,
la manierele sale impecabile. Fotografiile de pe
coperțile Integralei depun mărturie și despre
bunul său gust vestimentar, chiar la limita coche-
tăriei. Un Domn, un gentleman am putea spune.
Însă era în aceeași măsură un galant și ca expe-
ditor, formulele sale sunt mereu originale, perso-
nale, calde. Lumina politeții străbate elegant și
cursiv ambele volume de corespondență indife-
rent cui scrie. Deosebit de semnificativ pare efor-
tul de căuta acel grăunte care face plăcere celui
care primește scrisoarea, fie că e o glumă comu-
nă, fie că e o declarație sau un citat. Toate aceste
formule, căldura afecțiunii pe care ele o păstrea-
ză ajung la cititorul atent, bucurându-l dar și
întristrându-l, cât de tare ne-am îndepărtat. Azi
toți scriem tuturor doar „Bună ziua” și sfârșim cu
„Numai bine” sau „Multă sănătate” mai recent....
N. Steinhardt se adresează mereu cu „dragul

meu”, „iubite...” sau chiar cu „Dragoste” (lui
Manole Cociu-Costieni), iar formulele, mai ales
cele de încheiere, devin și mai elaborate după eli-
berarea din detenție. „Al tău/ al vostru”, „ever
yours” fiind doar baza de pornire, afecțiunea
crește baroc: „ever gratefully, affectionately and
heartly yours” (Virgil Nemoianu), sau „ever
most sincerely yours and God bless you!”, sau
„devotat” (Ion Caraion), „statornic prieten”, cu
varianta „semper fidelis” (Alexandru
Ciorănescu), sau „devotat și recunoscător” (I.
Negoițescu), „cu statornică afecțiune, cu dor și
aleasă admirație” sau „cu mult drag, rămân, in
stolzer Freundschaft” sau chiar „In unbegrenzt
stolzer Freundschaft” (Virgil Ierunca), „cu alese
simțăminte” (N. Mnolescu) și altele asemenea.
Fiecăruia dintre prietenii săi le trimite afecțiunea
sa încă de la primul rând și pentru fiecare face
risipă de imaginație. 

Pentru finalul eseului meu aș vrea să mai
ating trei probleme așa cum reies ele din volume-
le de corespondență: sensibilitatea la poezie a lui
Steinhardt, cazul Aurel Dumitrașcu, efectul
interdicției corespondenței cu prietenii parizieni
și exlicația revenirii în țară după călătoriile occi-
dentale. Aleg să le tratez în semnificație gradată
și nu cornologic. 

Relația epistolară cu Aurel Dumitrașcu are
loc între noiembrie 1987 și ianuarie 1989, tânărul
poet optzecist având reverența unui discipol față
de maestru. Reperul intelectual pe care
Steinhardt îl reprezenta în peisajul sufocant al
acelor ani spune mult despre structura poetului
moldovean. Decesul lui prematur din septembrie
1990 vorbește, în egală măsură despre uzura
sufletească pe care supraviețuirea integră o pre-
supunea în acele timpuri. 

Privită în cheia testamentară a dispariției
iminente a celor doi corespondenți, rândurile lor
au un dramatism acut, poezia pare ultimul refu-
giu, căci cele două volume pe care Steinhardt le
citește și despre care scrie, sunt și singurele volu-
me publicate antum de poet. Versul „Destule hâr-
tii veninoase așteaptă să muște din mine” (În
bibliotecă), trebuie să-l fi marcat deosebit pe fos-
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tul «bandit», căci puteau fi aceleași hârtii despre
care Steinhardt știa prea bine cât de ucigătoare
au fost, doar îl comemora an de an pe Mihai
Rădulescu, tânărul violonist, decedat în timpul
anchetei procesului Noica-Pillat. De turnătoriile
care musteau toxic în propriul dosar habar nu
avea, dar cu siguranță și le imagina. 

Complet bulversat de versurile: „Noi am trăit
spunându-ne poezii. Aproape nimeni n-a venit să
ne vadă“, Steinhardt le exportă în prefața volu-
mului despre Eminescu al Svetlanei Paleologu-
Matta, publicat în Elveția. Cei doi sunt martorii
unei epoci, anii 80, și ai unei țări, România, în
care totul se degrează, se prăbușește dispare, în
care „se face frig în cuvinte”, dar în care „numai
cuvântul nu putrezește”, după cum scria Aurel
Dumitrașcu, iar Steinhardt sublinia apreciativ
(vol. 2, p. 341). Bucuria lecturii acestor două
volume „aprige”, de o „melancolie mânioasă” se
revarsă din paginile scrisorii din 12 noiembrie,
păstrându-se intactă până azi. 

Ultimii ani ai României comuniste au săpat
urme adânci în conștiința intelectualului
Steinhardt. Dacă în 1971 mulțumea Domnului că
„ratarea și obscuritatea n-au reușit să-l acrească”
(vol. 1, p. 491), în 1979 se detașa de „jalnicul,
murdarul, tristul mohorâtul iad” (vol. 1, p. 321),
pentru ca în 1989 să constate că „lumea de astăzi
îmi este străină; în mod general mă și indignea-
ză.” (vol. 1, p. 284). Viața în România deci pre-
supunea un efort continuu, un crescendo al dezi-
luziei, ca o baterie a euforiei care se consuma
nemilos, o dată cu trecerea timpului. 

Totuși sunt exemplare lupta cu sine, lupta cu
mediul, cât și soluțiile propuse. Vorbind despre
ispitele monahului are o scrisoare savuroasă
adresată lui Virgil Nemoianu: ...viața monahi-
cească e grea, totuși mă împac foarte bine cu
dânsa. Postul, nevoințele sunt fleacuri: greuta-
tea reală este rezistența la ispita de a-ți „descăr-
ca sufletul” – adică a te văicări fishing for com-
pătimirea și aprecierea celorlalți. Atât de jos n-
am ajuns, slavă Domnului. Cu celelalte ispite mă
lupt în condiții acceptabile și nu le dau nicio
importanță. Dar cu privire la „descărcarea

sufletului” sunt mereu în alertă. (vol. 1, p. 330).
Iar lui Aurel Dumitrașcu îi scria în 1988:
Zăvorăște-te în sinea d-tale, în părtășie cu câțiva
puțini prieteni aleși, în prietenia cărților prefe-
rate; cu ceilalți toți și cu toate mizeriile și
sluțeniile și absurditățile lumii: relații stricte (și
minimale) de politețe glacială. (vol. 2, p. 345).
Deci păstrarea cumpătului, fără a revărsa asupra
celorlalți probleme, anxietăți, lamentări, dar și
impasibilitate în fața urâtului, relații glaciale cu
el, cu plusul refugiului în sfera cărților și a prie-
tenilor, par și azi rețete perfect valabile. 

Anul 1983 a fost unul de cumpănă pentru
relația Steinhardt-Securitate. Constatarea numă-
rului mare de emisiuni realizate la Radio Europa
Liberă după cărțile primite de la monahul de la
Rohia a avut drept efect avertizarea scrisă, fermă
și amenințătoare pentru a înceta orice
corespondență cu soții Ierunca, cât și orice trimi-
tere poștală către Rue François Pinton. 

Lovitura a fost teribilă pentru Steinhardt. I se
închidea o cale prin care primea oxigen, i se
bloca o cale prin care putea transmite ce gândea,
ce citea. Cu toate acestea, acceptă decizia impusă
din respect pentru lege (nota bene!), chiar și una
strâmbă, era legea țării în care alesese să trăiască,
dar și pentru a nu periclita poziția mănăstirii care
îl primise. Lesne lucru ar fi fost închiderea
mănăstirii maramureșene în acei ani, iar asta ar fi
fost chiar de neîndurat pentru noul călugăr. 

Dar nici blocajul comunicării n-a fost mai
ușor de suportat. Căci imaginea ultimă care se
desprinde din mesajul de adio trimis lui Virgil
Ierunca este sfâșietoare: un pasager abandonat pe
peronul unei gări uitate de istorie. Asta era
România în care trăia N. Steinhardt. 

Noi și noi surprize, din ce în ce mai neplăcute
se vor adăuga acestei interdicții. Cea mai absur-
dă, reconfiscarea Jurnalului fericirii din 1984,
lucrare pe care Securitatea o avea deja copiată,
adnotată, comentată, din care cita copios în note-
le sale de analiză a cazului „Scriitorul”. Însă nici
autorul nu stătuse cu mâinile în sân, lucrarea tre-
cuse deja granița, în două variante chiar, iar
corespondentul făcea modificări chiar sub nasul

141141CONVORBIRI  LITERARE



lectorilor cu epoleți. Căci sunt multe discuții des-
pre diverse pasaje din Jurnalul fericirii în
corespondența cu Virgil Ierunca, chiar și surpriza
tentativei de a-l publica integral la editura lui
Ioan Cușa în decembrie 1979, idee abandonată
după decesul editorului. Oare ar mai fi revenit
Steinhardt în țară, în martie 1980, dacă publica
Jurnalul fericirii la Paris? Nu putem ști, putem
doar specula. Poate da, „curajul e întâia virtute a
omului”, iar Steinhardt nu ducea lipsă de curaj.
După cum vedem din această tentativă, nu ducea
lipsă nici de îndrăzneală. 

O altă întrebare care se ivește involuntar este
totuși de ce a revenit în țară după ce obținuse, cu
mult chin și efort, viza?! O explicație ar fi că
tranșase deja lucrurile în favoarea României
după ce primise acordul la cererea sa de a pleca
definitiv în Belgia din 1970, refuzând exilul. Dar
răspunsul său la această întrebare adresată de
Noica în 1984 este unul dintre cele mai tulbură-
toare mărturisiri pe care Steinhardt le face în
scrisorile sale. 

Pătimaș al cărții, Steinhardt recurge la cărți
pentru a-și explica decizia. Prima este La double
maîtresse a lui H. de Régnier, în care suferința
este asumată fără rest, stârnind admirația ca și
viitoarele pătimiri ale lui Dmitri Karamazov în
fața cărora starețul Zosima îngenunchează. 

A doua referință vine din textul lui Ioan
Alexandru Brătescu-Voinești, Întuneric și lumi-
nă, publicat în 1912, anul nașterii lui Steinhardt
deci. Este cu atât mai semnificativ dacă ne gân-
dim la derapajele antisemite ale autorului de care
Steinhardt nu avea cum să nu știe în 1984 când
scria acestea, dar avem aici o subtilitate specific
steinhardtiană: omul nu e opera, trebuie să avem
măsuri diferite! 

Întrebat fiind deci „De ce-mi petrec mai toată
vremea (ori măcar o bună parte din vreme) într-
o mică mănăstire, destul de sărmană şi izolată,
şi-n „mizeria“ vieţii ţărănesc-călugăreşti? Şi de
ce – la urma urmei – am preferat a way of life atât
de rudimentar, de închis, de „mizerabil“? Se ase-
meamănă pe sine cu „călătorul din Predoslovie,
care nu s-a urcat în strălucitorul Orient-Express,

ci a preferat trenul personal şi un compartiment
într-un biet vagon de clasa a II-a” (vol. 2, p. 208).
„În compartiment – continuă Steinhardt – e rece
şi întunecos. Poate că şi-n sufletul călătorului nu
sunt numai avânt şi melodie, poate că-i şi un pic
de cenuşă. Dar aşa a voit, aşa a şi ales. Dacă-i
om, va trebui să accepte, să înfrunte, să asume
realitatea pe care a preferat-o. Da, odată cu închi-
soarea, tendinţa mea de a rezolva opţiunea între
românism şi evreism (ori neutralism) s-a defini-
tivat înspre românism. Nimic nu mi-am dorit mai
mult (şi mai nebuneşte) decât să-mi identific cât
mai complet soarta cu a poporului român.
Românii sunt şi cei din străinătate! Dar a mă ală-
tura lor înseamnă pentru mine să aleg pe cei pri-
vilegiaţi, altfel spus pe cei din trenul expres.
Aici, în „mizeria“ Maramureşului, am dat de
românii cei din vagonul de clasa a II-a al trenului
personal. Am păşit pe urmele călătorului din
Predoslovie. Ca şi el, am de înfruntat realitatea.” 

Se pare că problema a continuat să-l frământe
de vreme ce revine la ea și în 1985 către Al.
Ciorănescu exlicând „vechiul meu vis de a fi cât
mai român cu putință se împlinește, măcar în
bună parte: călugăr maramureșean și fost con-
damnat pentru naționalism (românesc).... ce-mi
puteam dori mai adecvat vrerei mele? (Noica să
trăiască!)” (vol. 1, p. 473). 

O declarație profundă de iubire și atașament,
a asumare a unui spațiu vitregit de istorie, dar de
bună voie și în cunoștință de cauză ales. A z i ,
dincolo de micul mormânt din cimitirul Rohiei în
fața căruia ne putem reculege, opera lui N.
Steinhardt recuperată integral ilustrează eloc-
vent, subtil și inteligent un spirit excepțional care
a ales să fie român și să scrie în limba română,
îmbogățindu-ne pe noi toți. 
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Într-un număr anterior al Convorbirilor literare
împărtășeam descoperirea mai degrabă discretului
Teodor V. Ștefanelli în postura de vioara întâi la un
maial al elevilor cernăuțeni, în 1870. „Instituția” maia-
lului (sărbătoare a primăverii, apărută cu mult înainte
de faimosul „1 mai muncitoresc”, pe care l-am mai
prins, unii dintre noi), pătrunsese cu câțiva ani înainte
în lumea universitară vieneză și între progeniturile
românilor studioși, ca bună modalitate de a nu-și pier-
de limba și apartenența la națiune. Întâlnirea
studenților a „făcut carieră”, fiind încurajată de o bună
parte a protipendadei (și nu numai) din capitala impe-
riului, care participa cu încântare (și cu donații bănești)
la una dintre puținele „conveniri” sociale românești ale
vremii.

Maialul cernăuțean presupunem că a fost adus în
„bagajele” lui I.G. Sbiera, fost student vienez și acum
profesor, implicat activ în viața culturală bucovineană,
care povestește pe larg, în cartea sa Familiea Sbiera
după tradițiune și istorie și Amintiri din viața autoru-
lui, originea și importanța acestei manifestări:
„...puneam mare preț pe educațiunea tânărului, pe pre-
dispunerea și însuflețirea lui pentru tot ce este bun,
nobil și frumos. Un mijloc potrivit de a înrâuri educativ
asupra școlerilor mi s-a părut că ar fi sărbătorirea
Învierii în natură, sărbătorirea Primăverii, Maialul,
cum ziceam noi, Armindelul, cum ziceau românii arde-
leni. În natură, primăvara se redeșteaptă și apare pretu-
tindenea o nouă viață. Eu încă voiam să deștept, să ațâț,
să aprind în sufletul școlerilor mei mai altă viață, o
viață românească, o viață patriotică și națională, cu
aspirațiuni nobile, cu idealuri înalte! [...] Deși serbări
de felul acesta nu se îndătinau atunci pe la noi, totuși
că, chiar în primul an al profesoriei mele, am voit să
fac o încercare. Am comunicat școlerilor români din
clasele superioare intențiunea mea; ei au salutat-o cu
bucurie” (p. 169-170, Ediția 1899).

Iată de ce îl și credităm pe unul din membrii fonda-
tori ai Societății Academice Române cu „reportajul”

intitulat Maialul studenților români din
Cernăuți, în care se și folosesc formulări asemă-
nătoare, așadar: „Abia de vreo câțiva ani s-au
început a se serba maialele române de către
studenții români din gimnaziul cernăuțean la
Horecea, o pădurice plăcută și romantică aproa-
pe de Cernăuți. Maialul din anul trecut și de
acuma au întrecut pre celelalte în orice privințe
și ne-au dat ocaziune a cunoaște cu plăcere gus-
tul junilor studenți în ce se atinge de aranjare și
de petrecere”1. 

Interesul nostru, lăsând deoparte acest isto-
ric, se îndreaptă către consemnarea în sine a
evenimentului, la care a participat și o parte a
elitei nobiliare și intelectuale a locului, semn al
importanței acordate evoluției generațiilor vii-
toare, care aveau să continue munca de cultivare
românească a poporului: familia Hurmuzachi,
Petrino, Stîrcea, Costin, prof. I.G. Sbiera, Orest
Reni de Hârșeni, Mihail Călinescu, Isidor
Vorobchievici.

Bine organizata serbare, în care au putut fi
urmărite „propășirile junimii în arta muzicală,
oratorică și în arta declamațiunii”, a constat în „Jocuri,
cântări, orații și declamări [care] variară armonic, spre
surprinderea publicului. Între piesele executate de
corul studenților, au câștigat următoarele aplauze
numeroase din partea publicului: Primăvara de G.
Tăutul; Barcarola de V. Alecsandri; Român verde de V.
Alecsandri; Arcașul de G. Tăutul; Limba română de G.
Sion; Românul de G. Tăutul; Dulce Bucovină de V.
Alecsandri; Banchetul de G. Tăutul și Cântecul
străinătății de G. Crețeanul”. (Să mai insistăm asupra
faptului că repertoriul era integral bazat pe creații
românești?).

Pe T.V. Ștefanelli îl regăsim, aici, în două ipostaze:
o dată atunci când „declamă Toader Ștefaniuc, stud.
din a VII-a cl. gimnazială, cu o voce răspicată și curată
și cu simț pătrunzător, una din cele mai frumoase poe-
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zii ale junelui nostru poet D. Petrino: Invocarea.
Această poezie, plină de simțăminte nobile și declama-
tă bine, făcu o impresiune mare asupra publicului”, iar
a doua oară ceva mai târziu, atunci când „luând Teodor
Ștefaniuc cuvântul și adresându-se către public, ținu o
orație bine nimerită despre reînvierea naturii, despre
plăcerile și frumusețile ei, comparând-o cu frageda
junime, despre bucuria cea mare ce o simt junii văzân-
du-se în cercul unor bărbați așa de nobili, unor dame
așa de amabile, apoi despre îndatorirea ce o simte juni-
mea pentru binevoitorul public care a onorat-o cu prea
stimata prezență, în sfârșit răspică cuvântătorul promi-
siunea junilor studenți că vor înainta în arte și în științe,
ca să fie odată în stare a lucra pentru binele comun,
pentru înflorirea națiunii. Orațiunea se finește cu:
Trăiască onorabila adunare întru mulți ani!”.

Să mai aruncăm o privire-două în culisele maialu-
lui, adică să mai nominalizăm câțiva juni, dintre care
pe unii îi vom regăsi în acțiuni ulterioare vizând cultura
și societatea românească în ansamblul ei. În afară de
Matei Lupu, susținătorul unui discurs, pe care-l știm
drept editor de gazete și activ ferment politic, mai sunt
pomeniți în corespondență și „pălmașii” care „au luat
asupra sa aranjarea și susținerea ordinii generale,
adică: E. Logotteti VII, Cozub VIII, Isăcescul VIII,
Bejan VIIII și Andrievici VII”. Pe primii doi și pe ulti-
mul (viitorul Vasile Morariu) îi vom reîntâlni cu ocazia
organizării Serbării de la Putna din 1871. Tot aceștia,
alături de alții, figurau și pe listele celor ce și-au adus
obolul pentru susținerea Fundațiunii Pumnulene, care
avea drept scop și susținerea celor nevoiași, în vederea
școlarizării. (Dealtfel și acum, în păduricea Horecii, în
prezența văduvei Catinca, a avut loc un moment de
comemorare a iubitului lor profesor – și al lui
Eminescu – Aron Pumnul).

În cartea mai sus pomenită, I.G. Sbiera (care ținuse
și un discurs încurajator în cadrul „chermezei”)
împărtășește încântarea la vederea/trăirea scenei urmă-
toare: „Culmea înfrățirii însă se atinse atunci când, la
una din hore, se sculară mai întâi frații Hurmuzachi,
George și Alecu, și invitară niște doamne din clasa mij-
locie, și-mi spuseră în taină ca să invităm la joc și pre
boierițele prezente, și să luăm și țărani și țărance; și așa
s-a încins o horă adevărat românească, de înfrățire și
unionistă. S-a intonat cântecul Hai să dăm mână cu
mână. Răsuna armonios păduricea la melodia acestui
cântec și pământul de sub picioarele jucăușilor sălta de
viață primăvărie, simțindu-se netezit de atâtea ființe
drăgălașe” (p. 196).

În relatarea din „Foaia Soțietății...” se mai preci-
zează: „Trebuie să amintim încă că, afară de publicul

român, erau de față și o mulțime de străini din diferite
naționalități, dimpreună cu consilierul școalelor, cu
directorul și câțiva profesori gimnaziali”, după care a
avut loc și o binevenită masă, încheierea optimistă
nelipsind, atunci când raportorul își exprimă „speranța
că ea [sărbătoarea], din an în an, va deveni mai solem-
nă și va crește tot mai  mult în însemnătate, unind juni-
mea națională din toate școalele de aicea și toate clase-
le societății, și ajungând astfel a deveni o sărbătoare
națională, mare și frumoasă, care să contribuiască cât
mai puternic atât spre deșteptarea emulării în arte, în
științe și în devotament patriotic și național, cât și spre
înfrățirea noastră cordială și nestrăbătută de orice
încercări contrarii. De la junimea noastră, de la publi-
cul nostru, anume de la împărtășirea călduroasă a aces-
tuia, atârnă împlinirea acestei speranțe”.

Iată cum și-a făcut ucenicia de promotor al națiunii
viitorul academician: recitând, cuvântând, încercând să
înalțe spiritele prin cuvânt. Vom vedea cum s-a mate-
rializat, mai târziu,  această pregătire în cadrul organi-
zat al „României June”, al „Arboroasei” și al altor
societăți în care a fost deosebit de activ. Dar despre ce
a mai făcut junele Ștefanelli în timpul studiilor univer-
sitare și după aceea – cu altă, proximă, ocazie.
Patientia!

Notă:
1. „Foaia Soțietății pentru literatura și cultura română

în Bucovina” (Cernăuți), An. IV, nr. 6 și 7, 1 iun. & iul.
1868, p. 179-183.
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Figura lui Nicolae Blaremberg a atras în des-
tul de mică măsură atenția istoricilor. Menționat,
adesea, ca ziarist politic și orator parlamentar,
adversar implacabil al lui Carol I și al dinastiei
sale, el a făcut, până acum, obiectul unui singur
studiu sistematic, alcătuit de Mihai Dimitrie
Sturdza1. Am socotit că lunga sa carieră politică
(întinsă pe mai mult de trei decenii), prezența
constantă în Parlament și reputația (nu lipsită, tre-
buie spus, de contestatari) de talentat om al tribu-
nei justifică o scurtă prezentare destinată publicu-
lui larg, care să sistematizeze câteva informații
deja cunoscute și să aducă mici completări bio-
grafiei sale.

Blaremberg provenea dintr-o familie originară
din Flandra franceză, trecută în Rusia odată cu
cataclismul revoluționar din 1789. Un frate al
tatălui său, pe nume Jean, a rămas în Imperiul de
la răsărit, devenind directorul Serviciului
Imperial de Cartografie de la Sankt Petersburg.
Părintele lui Nicolae Blaremberg, pe nume
Vladimir, a preferat să treacă în Valahia, unde a
deținut importante demnități (colonel în armata
principatului, aghiotant domnesc, vornic al
temnițelor). El a avut patru copii: Alexandrina
(1836-1881), căsătorită cu Ioan Ghica, fiul ulti-
mului domn al Moldovei, Constantin, (1838-
1886), militar, aghiotant domnesc, prefect al
poliției Bucureștilor și membru al parlamentului,
Alexandru (1840-1895), de asemenea militar, și
Nicolae, cel mai mare dintre fii2.

Născut la București, în 1837, acesta a fost,
inițial, îndrumat să devină un bun urmaș al tatălui
său, atât în ceea ce privea cariera, cât și afinitățile
„naționale”. El a fost trimis, astfel, la Sankt
Petersburg, unde a început pregătirea pentru

admiterea în școala de cadeți. Neadaptându-se la
viața militară, tânărul a fost apoi mutat la liceul
„Richelieu” din Odessa, pe care l-a frecventat
până în 1853. Studiile superioare le-a urmat mult
mai târziu, la aproape 30 de ani: în 1865,
Blaremberg a dobândit diploma de licență în
drept în Franța, dar nu la prestigioasa
Universitate din Paris, ci la cea din Aix.

Profitând de lipsa unui număr suficient de
cadre cu studii superioare de drept, Blaremberg a
început, încă înaintea obținerii diplomei, o carie-
ră de magistrat în București. În urma loviturii de
stat al lui Alexandru Ioan Cuza, din 2/14 mai
1864, el și-a dat însă demisia, devenind un mem-
bru activ al opoziției împotriva domnului și par-
ticipând la complotul care i-a adus răsturnarea
(11/23 februarie 1866). Nicolae Blaremberg a
început, apoi, o promițătoare carieră de politician
și ziarist. El a devenit cel mai activ dintre redac-
torii jurnalului „Desbaterile”, principala
publicație conservatoare editată pe atunci în
România, apărută imediat după înlăturarea lui
Cuza. În aceeași perioadă, tânărul om politic al
făcut parte din Adunarea Constituantă care a
adoptat prima lege fundamentală de proveniență
internă a statului român. A fost unul dintre
puținele „momente de glorie” ale lui Blaremberg,
care s-a dovedit unul dintre cei mai activi or atori
ai „aripii” conservatoare a Adunării, intervenind
în clarificarea unor probleme de principiu (cum
ar fi echilibrul între principiul suveranității popu-
lare și existența monarhiei constituționale) sau
pledând pentru sistemul bicameral.

După adoptarea Constituției din 1866,
Blaremberg a făcut parte din comitetul electoral
format în jurul unei alte publicații conservatoare,
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„Ordinea”, la care politicianul a colaborat cu
câteva articole, fără a se număra însă printre
redactori. Spre sfârșitul lui 1867, la începutul
unei campanii electorale pentru Camera
Deputaților ce se anunța deosebit de agitată,
Blarmberg a pus, împreună cu alți doi tineri poli-
ticieni conservatori, Aristide Pascal și junimistul
Petre P. Carp, bazele unui ziar ce avea să se dove-
dească mai longeviv decât defunctele
„Desbateri”, numit „Terra” („Țara”). Gazeta a
fost publicată între 8 noiembrie 1867 și 8 mai
1869 și apoi, din nou, între 22 ianuarie și 18 iulie
1870 – o durată de apariție destul de lungă, într-o
vreme în care relativ puține periodice politice
supraviețuiau pentru mai mult de un an. Mai
mult, ea a avut și o ediție în limba franceză, „Le
pays roumain”, care și-a prelungit a doua perioa-
dă de apariție până la începutul anului 18713.
„Terra” s-a făcut remarcată prin ostilitatea neîm-
păcată față de radicalii lui C.A. Rosetti și I.C.
Brătianu (aflați la putere în anii 1867-1868), care
s-a transferat și asupra celui care le gira rămâne-
rea la guvernare – domnul Carol I. Dacă Petre P.
Carp a știut să rămână prudent în ceea ce privea
atitudinea față de șeful statului, nu același lucru
poate fi afirmat despre Blaremberg. Vehemența
sa avea să îi aducă, în viitorul cel mai apropiat,
serioase inconveniente.

În aprilie 1870, la scurt timp după reapariția
ziarului, redactorii săi s-au văzut implicați în
negocierile care au dus la formarea primului
cabinet conservator de după 1866, condus de
Manolache Costache Epureanu. Numele lui Petre
P. Carp s-a regăsit, în cele din urmă, pe lista
miniștrilor. Însă intrarea în guvern a lui Nicolae
Blaremberg, propus pentru a prelua portofoliul
Justiției, a fost, se pare, împiedicată de Carol I,
care nu a putut trece cu vederea antidinasticismul
fostului constituant4. Carp a părăsit redacția
„Terrei”, iar vechiul său asociat și-a continuat
inutilele tirade împotriva domnului, atât ca zia-
rist, cât și ca membru al Camerei Deputaților.

În mod suprinzător, Nicolae Blaremberg a
supraviețuit politic venirii la putere a guvernului
Lascăr Catargiu (martie 1871), un cabinet conser-

vator mult mai puternic și stabil decât cel alcătuit,
în anul precedent, de Manolache Costache. El a
fost reales în Camera Deputaților, unde a rămas
până în 1875 – pe toată durata primei legislaturi
a guvernării Catargiu. Succesul electoral al lui
Blaremberg s-a datorat, din câte se poate înțelege
din surse, prieteniei personale cu prim-ministrul
și, poate, dorinței celui din urmă de a pune o anu-
mită presiune asupra lui Carol I prin prezența
continuă pe băncile Parlamentului a zgomotosu-
lui său adversar.

În timpul lungii guvernări liberale din anii
1876-1888, Blaremberg a persistat, din câte se
cunoaște, în aceeași opoziție încăpățânată. Este
notabilă, în acest sens, prezența sa în redacția zia-
rului „România”, apărut în 1884. Era vorba des-
pre oficiosul Partidului Liberal-Conservator,
principalul adversar al puternicilor național-libe-
rali. Dintre intervențiile sale parlamentare din
această perioadă rămâne remarcabil discursul său
de la 25 noiembrie1876, în care combătea per-
spectiva unei alianțe cu Rusia în contextul „crizei
Orientului”, aflată în plină desfășurare. Nici
intervenția deputatului cu origini în împărăția
țarilor, și nici alte pledoarii nu au avut, după cum
se știe, câștig de cauză. România a semnat o
convenție militară prin care permitea trecerea
armatei ruse pe teritoriul său și apoi a intervenit
direct în războiul ruso-turc (1877-1878).

În 1888, Blaremberg s-a implicat în tulburări-
le de stradă care au precedat demisia cabinetului
liberal, ajungând, în următorii ani, un susținător
hotărât al dării în judecată a miniștrilor căzuți. La
finalul anului 1891, politicianul a devenit, pentru
mai puțin de o lună, ministru de Justiție, făcând
astfel uitați, pentru o demnitate efemeră, ani
lungi de opoziție și antidinasticism – o alegere
greu de înțeles, pentru care Titu Maiorescu l-a
„sancționat” fără menajamente. Uitimii ani din
viața politicianului au fost marcați de probleme
materiale, generate de o viață cheltuitoare și de
implicarea în afaceri riscante. Cei patru copii ai
săi au fost educați pe cheltuiala unei mătuși; Ioan,
singurul băiat, a urmat cariera militară. El a murit
în 1913, fără urmași, lăsând astfel să se stingă
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această ramură a familiei.
După cum am arătat deja, Nicolae Blaremberg

și-a ilustrat cariera politică printr-o bogată orato-
rie parlamentară. Discursurile sale au o amprentă
aparte: mai mereu lungi, probând uneori o suve-
rană nepăsare față de coerență, ele abundă în
numeroase citate din tratate juridice, lucrări din
sfera științei politice ori opere literare. Bogăția
lor l-a făcut pe Petre P. Carp să îi reproșeze, într-
o scrisoare, „năravul citațiunilor” – și aceasta
într-o epocă în care trimiterile erudite nu erau
deloc ieșite din comun, însuși Carp folosindu-le
nu rareori în intervențiile sale din Parlament.
Printre autorii amintiți în discursurile lui
Blaremberg se numără John Stuart Mill (cu un
lung citat din Representative Government, inserat
într-o pledoarie din Adunarea Constituantă în
favoarea menținerii Senatului și un altul, din
aceeași lucrare, într-un discurs împotriva lărgirii
dreptului de vot); Tocqueville (a cărui carte, De
la démocratie en Amérique a fost „folosită” mai
ales pentru a argumenta necesitatea descentrali-
zării administrative); Montesquieu (cu reflecții
asupra raportului dintre moravuri și formele de
guvernământ); Benjamin Constant (Blaremberg
folosind citate din mai multe scrieri ale sale, pri-
vitoare la libertatea presei, raportul dintre puterile
statului, responsabilitatea ministerială). Deși nu
întotdeauna utilizate în mod adecvat, din punct de
vedere logic ori stilistic, trimiterile „savante”
contribuie la contextualizarea intelectuală a lumii
politice românești și la fixarea locului lui
Blaremberg în peisajul său agitat și plin de
contradicții. Pe lângă ziaristică și oratorie parla-
mentară, politicianul a manifestat și veleități isto-
riografice, atât prin articole ocazionale publicate
în presa vremii, cât, mai ales, prin lucrarea intitu-
lată Essai comparé sur les institutions et les lois
de la Roumanie depuis les temps les plus reculés
jusquʼà nos jours – o compilație enormă, însu-
mând mai bine de 800 de pagini.

Nicolae Blaremberg a fost un politician a
cărui prezență îndelungată în spațiul public,
vehemență polemică și remarcabilă prolixitate îl
fac imposibil de ignorat de orice curios – fie el

specialist sau nu – care se apleacă asupra vieții
publice românești din primele decenii ale dom-
niei lui Carol I. Cu o educație îngrijită, dar nu
foarte sistematică, cultivat, dar deloc iubitor de
ordine, el a rămas o prezență provocatoare atât pe
băncile Parlamentului, cât și în paginile ziarelor
politice. Apogeul său oratoric și publicistic a fost
atins însă devreme, în timpul dezbaterilor
Adunării Constituante și în anii care au urmat. Nu
întâmplător, era vorba despre o perioadă de mari
tulburări politice, prielnică firilor nesistematice și
înclinate spre conflict. Stabilitatea instaurată
după 1871 și inflexibilul său antidinasticism au
făcut ca el să nu își poată depăși statutul câștigat
după înlăturarea lui Cuza. Blaremberg a reușit
totuși să se mențină în atenția publică până spre
sfârșitul vieții, fie prin amiciții personale, fie prin
relații de „partidă” ori de familie. Deși nu ar
putea fi trecut, fără teamă de exagerare, printre
oamenii politici de primă importanță, el merită
reținut ca o figură pitorescă și provocatoare, de
care puternicii vremii au fost obligați, nu o singu-
ră dată, să țină seamă.

Note:
1. Mihai Dim. Sturdza, Un tribun nenorocos: Nicolae

Blaremberg (1837-1896), în Familiile boierești din
Moldova și Țara Românească. Enciclopedie istorică,
genealogică și biografică, vol. I, Abaza-Bogdan, coordona-
tor și coautor: Mihai Dim. Sturdza, București, 2004, p. 564-
573. După cum cu justețe aprecia regretatul genealogist
citat, scrierea semnată de Christodul I. Suliotis, Nicolae
Blaremberg. Omul și faptele lui, 2 vol. Brăila-București,
1894-1895, este mai degrabă o „compilație dezordonată”
de materiale decât o biografie autentică. În ceea ce privește
articolul meu, Nicolae Blaremberg, „năravul citațiunilor”
și destinul intelectual a junei drepte, publicat în , „Anuarul
Institutului de Istorie «A.D. Xenopol», Iaşi, tom L, 2013, p.
99-116, el se concentrează doar asupra unor aspecte ținând
de profilul intelectual al personajului.

2. Informații detaliate despre familia Blaremberg se
găsesc în Familiile boierești din Moldova și Țara
Românească, vol. I, p. 539-580.

3. Publicațiunile periodice românești (ziare, gazete,
reviste), descriere bibliografică de Nerva Hodoș și Al. Sadi
Ionescu, cu o introducere de Ion Bianu, tom I, Catalog
alfabetic 1820-1906, București, 1913, p. 720.

4. Simion-Alexandru Gavriș, Ipostazele unei biografii
politice: Manolache Costache Epureanu, Iași, 2013, p.
239-240.

147147CONVORBIRI  LITERARE
I S T O R I E



Giovanni Andrea Scartazzini identifică
două accepţii ale „infinitului” în Divina
Comedie. În ordinea apariţiei în textul poemu-
lui, în Infern termenul figurează o singură dată,
în accepţia pe care studiosul elveţian o defineş-
te ca „nenumărabil, ceea ce priveşte finitul în
raport cu infinitul”. Este vorba de pasajul în
care cei doi călători se pregătesc să coboare în
Iad, anticipat global prin această descriere (Inf.
IV, 7-9: „Vero è che ’n su la proda mi trovai/ de
la valle d’abisso dolorosa/ che truono accoglie
d’infiniti guai” (aşadar, rezolvând inversiunile
din original: „Este adevărat că m-am pomenit
pe marginea/ văii de abis îndurerate/ care adă-
posteşte [un] tunet de vaiete infinite”). Pentru
truono am urmat lectura lui Natalino Sapegno.
În această terţină, lectura „infinitelor vaiete”

poate fi una „numerică” (situaţie în care avem de-a
face cu o hiperbolă: foarte multe vaiete, care nu pot fi
numărate, aşa cum a citit şi Scartazzini), sau, aşa cum
vor opta unii traducători, una „temporală” (vaiete care
nu se mai termină niciodată, care durează pentru eter-
nitate). 

Maria Chiţu (1883) traduce în proză: „Şi
într’adevĕrŭ mă aflai pre marginea[/] dureróseĭ văĭ a
abisuluĭ[/] ce adună sgomotulŭ nesfârşitelorŭ vaete”.
Traducerea este literală, hiperbola „tunetului” dantesc
fiind dizolvată în inexpresivul „sgomot”. Opţiunea
„nesfârşite”, articulată hotărât în tălmăcire, presupune
lectura temporală a „infinitelor” vaiete din original. 

N. Gane (1906) reformulează în alexandrini cu
rimă împerecheată: „Şi mĕ aflam pe pragul prăpastiei
de chinuri/ De unde se înalţă eternele suspinuri/ Ce
necurmat resună ca tunetul cumplit”. Ediţia din 1907
introduce două actualizări ortografice: „mă aflam” şi
„răsună”. Junimistul menţine lectura temporală a infi-
nităţii („eternele”), pe care o îmbogăţeşte adverbial
(„necurmat”), dar o atribuie unor „suspinuri” care,

semantic, nu prea se potrivesc cu „tunetul” (la rândul
său întărit adjectival de traducător: „cumplit”), chiar
dacă metafora dantescă („tunetul vaietelor”) este
redusă la o comparaţie („răsună ca tunetul”). Dar
Gane are nevoie de silabe cu care să umple decalajul
dintre endecasilabul original (încă temut) şi mai spa-
ţiosul alexandrin, care, iată, nu doar că permite, ci
chiar impune asemenea manevre traductive. 

George Coşbuc (1927): „Pe-un mal eram, al tristei
văi ce adună/ în jalnica-i prăpastie-un infinit/ ehou de
vaiuri ce de-apururi tună”. Ediţiile următoare modifi-
că doar adverbul temporal (introdus de traducător):
„deapururi” (1957); şi, respectiv: „de-a pururi”
(Chivu, 2013). Oricum, prin acest adaos, Coşbuc
separă net eventuala accepţie temporală a infinităţii
din original, infinitate pe care mai apoi o plasează ca
atare („infinit ehou”), conferindu-i astfel semnificaţia
numerică presupusă de Scartazzini (mulţimea incal-
culabilă a osândiţilor care se lamentează sub povara
pedepselor infernale). De remarcat este, putem antici-
pa, faptul că traducerea lui Coşbuc este singura care,
în acest context, menţine „infinitul” pe etimologia
prezentă în original. 

Alexandru Marcu (1932) revine la proză: „Fapt e
că m’am trezit pe malul prăpăstioasei[/] văi îndurerate
a hăului adânc,[/] ce răsună de tunetul acelor mii de
tânguiri”. Italienistul nu e motivat de necesităţi silabi-
ce, dar plusează tautologic prin introducerea adjecti-
velor „prăpăstioasă” (pentru „vale”) şi „adânc” (pen-
tru „hău”), reducând şi metaforica „primire” (sau
„adăpostire”) din original la expresia proprie a sono-
rităţii („răsună”), la care recursese şi N. Gane.
Infinitatea este transpusă fără echivoc într-o altă
hiperbolă, adecvată accepţiei numerice, exprimată,
tocmai, printr-un numeral („mii de tânguiri”). 

Ion A. Ţundrea (1945) revine, la rândul său, la
endecasilabul dantesc, încercând să îl concureze pe
George Coşbuc. Nu o poate face altfel decât printr-o
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riscantă originalitate: „Şi văd că stam pe creasta ce
păzeşte/ Prăpastia cu negrăita-i jale,/ Din care valul
vaiului vuieşte”. Medicul traducător introduce, în pri-
mele două versuri ale terţinei, o expresie metaforică
(„păzeşte”) şi un epitet („negrăita”), dar manifestarea
poetică culminantă a pasajului vine în versul al trei-
lea, unde metafora „tunetului” este înlocuită de o altă
metaforă, a „valului”, a cărei concretizare sonoră se
obţine abia prin „vaiul” (trecut la singular printr-o
ingenioasă metonimie) şi se pecetluieşte prin predica-
tul zgomotos „vuieşte” (mai expresiv decât „răsună”,
introdus de Gane şi preluat de Marcu). Dar rezultatul
aliterativ al lui Ţundrea („valul vaiului vuieşte”) des-
cinde indubitabil dintr-un vers faimos al lui Coşbuc
însuşi („Prin vulturi vântul viu vuia”, Nunta
Zamfirei), căruia astfel i se aduce un, foarte probabil,
intenţionat omagiu. 

Eta Boeriu (1965, 1982 şi următoarele) umflă tex-
tul cu expediente din arsenalul vrăjitoresc şi din cel
culinar: „Eram pe-un mal, pe malul blestemat/ al văii-
adînci ce-adună, pîntecoasă,/ ecouri lungi de vaier
necurmat”. Cum vedem, umflătura se manifestă şi
prin repetiţia complementului „pe mal”, în timp ce
calificativul „blestemat” e o contribuţie inadvertentă a
traducătoarei. Redarea ideii „abisului” dantesc prin
epitetul „pîntecoasă” e involuntar hazlie şi ţine de
sfera preocupărilor gastronomice cu care Eta Boeriu
îşi împănează, nu o dată, sortimentele meniului tra-
ductologic. „Ecourile” sunt pluralul opţiunii coşbu-
ciene („ehou”), iar perechea de adjective „lungi” şi
„necurmat” apare redundantă şi, în plus (un plus sol-
dat cu un minus), exclud interpretarea numerică a
„infinitului” din textul original. 

George Buznea (1975) o admiră pe Eta Boeriu,
dar ţine şi el să fie, în mod programatic, original (pe
cont propriu): „Eram pe-un mal de vale zguduită/ De
bubuitul gemetelor care/ Veneau din adîncimea cea
cernită”. Acum, între „valea îndurerată a abisului”
(din originalul dantesc) şi „un mal de vale zguduită”
(din traducerea lui Buznea), poate că deosebirea nu e
chiar... abisală, dar pare, totuşi, destul de importantă.
Despre „bubuitul” care zguduie valea, putem spune că
se potriveşte cu „tunetul” dantesc (exclus din traduce-
re), dar parcă nu se potriveşte la fel de bine cu „geme-
tele” cărora li se asociază nemijlocit în tălmăcire. În
fine, adjectivul adiţional „cernită” nu e inadvertent în
sine, contextual vorbind, dar sună oarecum cacofonic
atunci când este precedat (cum este) de articolul
demonstrativ „cea” (obţinându-se formula „cea cerni-
tă”). 

Giuseppe Cifarelli (1993, 1998) propune o tradu-
cere mai cuminte, ţinând aproape de original: „Şi am
văzut că pe un mal m-aflai/ al unei văi de-abis şi dure-
roasă/ ce-adună huet nesfârşit de «vai!».” Lectura
infinităţii se rezolvă în termeni temporali, iar prin
opţiunea „huet” (pentru „vuiet”), pesemne că se
urmăreşte evitarea aliteraţiei cu „vai”, expus între ghi-
limele, ca interjecţie urmată, foarte ortografic, de
semnul exclamării. Nu ştim, însă, dacă această grafie
îi aparţine traducătorului, sau îngrijitorului Titus
Pârvulescu. 

Marian Papahagi (în varianta confirmată în 1996)
îşi împarte contribuţia între traducerea propriu-zisă şi
exegeza din notele de final (consultate de noi în ediţia
de la Humanitas, 2019). Traducerea terţinei apare ast-
fel: „În adevăr, pe ţărmul, mă aflai,/ al văii de prăpa-
stie, dureroasă,/ ce-adună vuiet lung de of şi vai.”
Papahagi păstrează inversiunea hiperbatică din primul
vers al originalului, cu o fidelitate menţinută şi în ver-
sul al doilea al terţinei, dar care se curmă după înce-
putul versului al treilea („ce-adună”). În continuare,
„tunetul” dantesc devine „vuiet” (cum mai devenise şi
la alţii), iar „vai”-ul introdus de Cifarelli este depose-
dat de ghilimele şi anticipat de o altă interjecţie: „of”.
Cuplul interjectiv rezultant („of şi vai”) pare extras
din cântecele populare interpretate, cu innegabilă
duioşie, de Irina Loghin. Dar italienistul clujean îşi
lămureşte cititorul în Nota 7 de final (trimiterea făcân-
du-se, în text, după „vai”): „Este vorba de nesfărşita
durere cuprinsă în toate cercurile infernale, pentru că
în Limb nu se aud vaiete, ci doar suspine (cf. v. 26)”.
În sfârşit, revenind la textul traducerii, problema
„infinitului” din original este tranşată în sens tempo-
ral, prin recursul la adjectivul „lung” (asociat „vuietu-
lui”), adjectiv lipsit de tensiune hiperbolică. 

Răzvan Codrescu (2006) propune, ca de obicei, o
versiune cursivă: „Mă dumirii atunci că mă găsesc/ pe
marginea genunii-nfricoşate/ din care-n veci suspinele
vuiesc.” Accepţia, încă o dată, exclusiv temporală a
„infinitului” este redată prin expresia adverbială „în
veci”. Atenuarea „tunetului” până la nivelul „suspine-
lor” este, să spunem, păcătoasă, nu numai pentru că
exclude metafora, ci mai ales pentru că nu îi redă con-
ţinutul cu vigoarea cuvenită. 

Cristian Bădiliţă (2021) traduce în proză ritmată:
„Într-adevăr, stăteam pe marginea de sus[/] a văii-
ndurerate a hăului unde[/] se-adună vaietele fără de
sfârşit”. În modelul ritmic pe care l-am reconstituit
parantetic, secţiunea mediană are o prozodie incertă.
Poate că aranjamentul ritmic vizat de traducător a fost
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altul. Bădiliţă exclude şi el hiperbola „tunetului” din
original, iar chestiunea „infinitului” infernal este
rezolvată tot în sensul temporal, prin recursul la
expresia adjectivală „fără de sfârşit”. 

Cealaltă accepţie a „infinitului” identificată de
Scartazzini se referă la spaţiu: „care este fără sfârşit;
care nu are sfârşit; care nu are hotar” şi este vehiculată
de această vocabulă de două ori în Purgatoriu şi tot de
două ori în Paradis. Să le luăm pe rând, în ordinea
apariţiilor din textul poemului. 

În Purg. III, 35 găsim expresia „la infinita via”
(„calea infinită”), referitoare la lucrarea divină, care –
se spune în continuare – „ţine o substanţă în trei per-
soane” (v. 36). Am analizat terţina atunci când am
analizat prezenţa termenului „raţiune”. Ca atare, vom
aminti aici doar felul în care traducătorii români au
echivalat expresia la infinita via. Iar lista traducători-
lor se restrânge. Maria Chiţiu (proză, 1988) traduce:
„nemărginita cale”, expresie care duce cu gândul mai
degrabă la lăţimea decât la lungimea drumului, dar, în
fine, se înţelege despre ce este vorba. George Coşbuc
(1927) revine la o accepţie „temporală” atunci când
tălmăceşte „veşnicia”. Alexandru Marcu (1943) îşi
remanifestă înclinaţia spre redundanţe traducând:
„calea lungă şi fără de sfârşit”. Eta Boeriu (1965;
1982) nu iese, de această dată, din vorba lui Coşbuc:
„veşnicia”. George Buznea (1978) reuşeşte să fie încă
o dată ceea ce urmăreşte cu tot dinadinsul: un origi-
nal, care aici ne vorbeşte despre „tainicul nucleu”. În
sfârşit, Giuseppe Cifarelli (1993) îşi redovedeşte fide-
litatea programatică faţă de original: „drumul nesfâr-
şit”. 

A doua apariţie a „infinităţii” în cea de-a doua sec-
ţiune a poemului o aflăm, ceva mai departe, în acelaşi
cânt (Purg. III, 122): „la bontà infinita” („bunătatea
infinită”), referitoare, de bună seamă, la unul din atri-
butele divine. Maria Chiţiu îşi confirmă opţiunea ter-
minologică anterioară, aici fără primejdia unei confu-
zii a dimensiunilor: „nemărginita Bunătate”. George
Coşbuc îşi reconfirmă opţiunea „temporală” atunci
când se opreşte la sintagma: „eterna Milă” (în text, la
genitiv: „lungi sînt braţele eternei Mile”, pentru
„bunătatea infinită are braţe atât de mari”), căci, vorba
ceea: Dumnezeu cu mila! Alexandru Marcu preia
opţiunea Mariei Chiţiu fără podoabe suplimentare:
„nemărginita Bunătate”. Eta Boeriu revine la mila lui
Coşbuc, pe care însă o eliberează de stricta trimitere
(a-)temporală: „mare [e] mila lui”. Iar George Buznea
o sfinţeşte, deplasând semantica de la purtătorul anto-

nomastic la virtutea însăşi: „sfânta Milă” (în text la
genitiv: „ochiul sfintei Mile”, cu modificarea – stri-
dentă în originalitatea ei – a organului anatomic meta-
foric). Ultimul rămas în „competiţie”, Giuseppe
Cifarelli recurge la o formulă sinonimică: „marea-
ndurare”. 

Urcând în Rai, aflăm mai întâi (Par. XIX, 45) for-
mula: „infinito eccesso” („infinit exces”, explicat ast-
fel de Sapegno: „exces al gândului divin în raport cu
orizontul limitat al inteligenţei create”). Iar cei patru
traducători care au apucat să închege o variantă în
limba română a Paradisului dantesc echivalează
această sintagmă după cum urmează. George Coşbuc
(1932) are întâietatea cronologică, dar şi-o adjudecă şi
la nivel traductologic, optând pentru expresia poetică:
„nesfârşit prisos”. Alexandru Marcu (1944) îşi înfrâ-
nează expansiunea sintactică, dar forţează un pic la
acelaşi nivel al limbii, atunci când produce combina-
ţia: „infinit de mai presus”. Eta Boeriu (1965; 1982)
preia expresia adverbială a lui Marcu: „mai presus”,
iar ideea infinitului este exprimată altundeva în con-
text, prin introducerea unui nou adverb de trimitere
temporală („pururi”). Giuseppe Cifarelli (1993) ezită
între poezie şi matematici, scoţând la iveală formula:
„nesfârşit mai mare” (dar mai coerentă ar fi fost, aici,
menţinerea literală a „infinitului” din original în locul
„nesfârşitului” coşbucian). 

Şi iată-ne ajunşi la capătul infinitului! Doar în
enumerarea dantescă, fireşte. Ultimul cânt al
Paradisului conţine şi ultima prezenţă a termenului,
acolo unde (Par. XXXIII, 81) Poetul ne vorbeşte tot
despre Dumnezeu atunci când se prevalează de sin-
tagma: „valore infinito” (Sapegno: „infinita esenţă a
lui Dumnezeu”). George Coşbuc optează însă pentru
lectura literală imediată: „puterea infinită”, menţinând
încă o dată – şi bine făcând – vocabula pe etimologia
din original. Alexandru Marcu oferă varianta poetică,
menţinând numărul de silabe al expresiei adjectivale,
dar dublând măcar numărul de cuvinte: „putere fără
margini”. Eta Boeriu interpretează cu originalitate:
„însăşi fiinţa ei”, adică a luminii divine, ceea ce ne tri-
mite la explicaţia „esenţială” a lui Sapegno (această
„fiinţă” trebuie însă citită cu sinalefă: „finţa”, pentru
respectarea, cel puţin, a rigorii silabice a versului). Iar
ultimul supravieţuitor al analizei noastre, Giuseppe
Cifarelli renunţă, în materie de atribute divine, la
putere pentru bunătate, dar ezită din nou, de această
dată între adverb (bine) şi adjectiv (bun), producând
hibridul economico-poetic: „Bunul nesfârşit”. 
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În sfârşit, revelaţia realităţii, adică arătarea tai-
nei, îmbracă primordial forma vieţii, nu forma
unei alterităţi obiectuale şi cu atât mai puţin
forma unor teorii referitoare la o astfel de obiec-
tualitate. Acestea din urmă sunt construcţii her-
meneutice ale conştiinţei mundane. Teoria nu este
decât un instrument al vieţii, mai exact, forma în
care viaţa se ocupă de aspectele ei problematice.
Când nu întâmpină probleme, viaţa nu atrage
atenţia conştiinţei mundane, desfăşurându-se
oarecum în virtutea resorturilor proprii. În cazul
dificultăţilor, conştiinţei i se oferă posibilitatea de
a le înţelege şi de a opta pentru soluţii. Înţelegerea
contribuie astfel la netezirea cutelor vieţii, fiind
un instrument al pacificării existenţiale, pe care se
întemeiază apoi acțiunea. Dacă prin cunoaştere,
în general, taina ni se revelează în termeni care ne
aparţin, închişi fiind în lumea noastră de către
cenzura transcendentă, cum o numeşte Lucian
Blaga, acțiunea parcurge în sens invers drumul
revelaţei, operând modificări la nivelul realităţii,
fără să putem totuşi depăşi cognitiv şi pozitiv
limita cenzurii. Înţelegerea şi acțiunea compun
răspunsul pe care viaţa îl oferă revelaţiei tainei,
fiind ea însăşi forma de bază a acestei revelaţii.
Teoria nu este decât o piesă în acest angrenaj.
Dialogăm cu realitatea, prin revelaţie sau arătare,
înţelegere şi acţiune, fără ca realitatea să-şi piardă
natura tainică.

Viaţa este adevărul revelat al tainei, şi la nive-
lul ei îşi află acțiunea originea şi destinaţia, şi tot
acolo îşi află noima şi înţelegerea. Viaţa este
nivelul cel mai adânc până la care putem accede
comprehensiv, dar nu printr-o cunoaştere teoreti-
că, ci numai printr-o cunoaştere transformativă,
pentru că nu accesăm viaţa decât prin trăire şi nu

cunoaştem fiinţa decât prin fiinţare.
Conceptualizarea facilitează gândirea şi comuni-
carea, însă ea se transformă într-o capcană, atunci
când pretinde că le înlocuieşte, pierzându-ne în
superficiul ei discursiv şi diferenţiator şi obligân-
du-ne să uităm adâncimea sensurilor, care rămâne
tributară vieţii. Când nu mai înţelegem că sensu-
rile sunt fundamental transformative şi că aparţin
în felul acesta vieţii, ne rătăcim în jungla discur-
sivităţii gratuite şi mereu reformulabile, a cărei
sursă pare a fi gratuitatea însăşi şi al cărei apogeu
este teoria. Conceptualizăm fiinţa şi viaţa, ratând
astfel legătura cu ele. Viaţa este uitată, în favoarea
unui discurs lipsit de memorie ancestrală, un dis-
curs hipnotizat de o realitate presupus obiectivă,
dar care nu este decât forma obiectualizată a teo-
riilor. 

Viaţa este însă seva care animă toate lucrurile
şi în care toate lucrurile sunt nişte vârtejuri. Noi
înşine suntem nişte instanţieri ale vieţii, ceea ce
înseamnă că ea ne transcende. Pentru că nu este
mai întâi gândită, ci trăită, viaţa transcendentă nu
este mai întâi cunoscută, ci doar participată; şi
participăm la ea ca la o simţire a noastră de noi
înşine, după cum afirmă Michel Henry, în
Phénoménologie de la vie.1 Fiind simţire de sine,
ea nu dispune de alteritate, dar dispune de ipsei-
tate şi de anterioritate, adică de transcendenţă.
Conştiinţa, o funcţie de bază a ipseităţii, este rela-
ţia vieţii cu ea însăşi şi cu modurile funcţionării
ei. Pentru că este în esenţa sa pătimire, prin con-
ştiinţă şi prin apogeul acesteia, care este cunoaş-
terea teoretică, viaţa se raportează terapeutic la
sine, descoperindu-şi putinţele acţionale. Aşa se
iveşte lumea, ca formă obiectivată teoretic a
cunoaşterii de sine, în scop terapeutic. Conştiinţa
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are o funcţie analitică şi foloseşte înţelegerea şi
acțiunea, pentru a facilita desfăşurarea vieţii.
Orizontul în care conştiinţa operează astfel este
lumea, orizontul distanţei şi al intenţionalităţii,
dar, ca mediu al analizei, lumea este un produs al
imaginaţiei, al vizualizării de sine a vieţii, deve-
nită ipseitate. Orizontul departajărilor clarifica-
toare, în care ia fiinţă conştiinţa teoretică, chirur-
gul vieţii, este sala de operaţie antiseptică în care
acest chirurg îşi desfăşoară activitatea. Dincolo
de toate acestea însă, nu putem găsi alt adevăr, în
afara adevărului vieţii, pentru că întregul orizont
al lumii e doar o excrescenţă clarificatoare a aces-
tuia. Adevărul teoretic nu are, în sine, decât con-
sistenţa unei vizualizări, şi din această cauză exis-
tă o istorie a ştiinţei, adică o istorie a imaginărilor
ştiinţifice, aşa cum demonstrează Thomas Kuhn,
în Structura revoluţiilor ştiinţifice.2

În consecinţă, realismul ştiinţific nu păcătu-
ieşte atât pentru că respinge natura construită a
lumii, dat fiind faptul că taina realităţii ni se pre-
zintă totuşi în mod ordonat. El greşeşte mai ales
pentru că nu înţelege caracterul fundamental mis-
terios al realităţii şi nici faptul că acest mister ni
se revelează primordial ca viaţă, nu ca realitate
obiectuală şi obiectivă. Realismul confundă reali-
tatea cu aspectele esenţiale ale propriilor sale
construcţii teoretice, atribuind acestora însuşiri
care să facă posibilă ideea adevărului corespon-
denţă. Şi de ce preferă realismul corespondenţa?
Pentru ca rostirea ştiinţifică să se poată plasa în
vecinătatea adevărului absolut. Realitatea cea mai
adâncă la care avem acces aparţine însă vieţii, nu
unei obiectivităţi şi obiectualităţi construite cu
mijloacele teoriei; şi nici chiar această realitate a
vieţii, care ne instituie şi ne furnizează astfel sen-
sul verbului a fi, nu epuizează misterul.
Realismul confundă însă viaţa cu lumea obiectiv-
obiectuală şi atribuie acestei lumi stabilităţi şi vir-
tuţi care aparţin de fapt conceptului. 

Nu viaţa este un marsupiu al lumii, ci lumea
este un marsupiu al vieţii. Iată ce nu înţelege rea-
lismul ştiinţific obişnuit. De asemenea, nu conşti-
inţa mundană e primordială, aşa cum crede feno-
menologia intenţională. Nu este primordial nici
obiectul conştiinţei, aşa cum ar vrea metafizica.

Primordială este taina, iar pentru noi, primordială
este viaţa, prin care taina ni se face de cunoscut,
fiinţial şi transformativ. Dincolo de orice, se află
misterul care se manifestă ca viaţă. În orizontul
vieţii, se ivesc apoi ipseitatea şi conştiinţa ei de
sine, iar în conştiinţă se naşte intenţional lumea.
În sfârşit, în condiţiile lumii ia fiinţă teoria şi în
condiţiile teoriei se iveşte obiectualitatea-obiecti-
vă. Acestea ar fi, într-o distribuţie ierarhică, ori-
zonturile prin care ordinea străbate ca un fir roşu.

Viaţa este comisura la nivelul căreia dualitatea
subiect-obiect este depăşită, în ordine ascendentă,
sau este instituită, în ordine descendentă. Viaţa
explică modul în care unul tainei devine multiplul
revelaţiei, ca să folosim o terminologie plotinia-
nă. Cu toate acestea, întrebarea „De ce viaţa, mai
degrabă decât altceva?” ne deschide uşa înapoi
către mister, întrucât, deşi se autoîntemeiază,
paradoxal, viaţa nu se şi autoexplică. Viaţa e sim-
ţire de sine, dar întrebarea „De ce?” adresată ei
rămâne totuşi fără răspuns. Fiinţa teoretizată de
Heidegger nu este decât modul în care conştiinţa
intenţională coextensivă lumii participă la viaţă.
Acesta a fost lucrul pe care l-a căutat el, îndepăr-
tându-se de Husserl, sub influenţa lui Dilthey. El
va afirma însă că fiinţa este modul în care neantul
ni se traduce prin angoasă, aşa cum arată Edgar
Morin.3 Paradoxal, în centrul fiinţei Heidegger
plasează neantul, pentru că numai o viaţă în vede-
rea morţii mai este accesibilă gândirii seculariza-
te. Limbajul teoretic al ştiinţei, aparţinând acele-
iaşi mentalităţi, nu are legături directe cu viaţa, cu
taina realităţii, ci reprezintă doar forma în care
conştiinţa intenţională administrează pentru sine
formele abstractizate ale semnificaţiilor vieţii.
Conceptul combină amputarea prin abstractizare
a semnificaţiilor vieţii cu încarcerarea lor sintac-
tică, în vedere potrivirii lor logice ulterioare.
Această potrivire este adevărul ştiinţific, a cărui
valoare, după cum am văzut, este prin excelenţă
una instrumentală. Odată potrivite în felul acesta,
viaţa nu mai înregistrează cu aceaşi forţă tensiu-
nea semnificaţiilor, iar demersul logic îşi atinge
scopul terapeutic. Adevărul teoretic obiectiv este
iluzia care permite vieţii să funcţioneze, ca să
folosim un limbaj cu tentă nietzscheană. Teoria
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ştiinţifică este o construcţie imaginativă ajutătoa-
re, o schelă care nu trebuie confundată cu con-
strucţia. La urma urmei, între enunţul teoretic şi
realitatea căreia pretinde că îi corespunde nu exis-
tă decât o diferenţă de atitudine, aşa cum ne infor-
mează Robert Sokolowski.4 Este un acelaşi conţi-
nut propoziţional, pe care-l credităm ca realitate,
atunci când îl atribuim realităţii, sau îl conside-
răm teoretic, atunci când facem din el însuşi un
obiect al investigaţiei.

Realismul se va apăra, desigur, afirmând că
numai adevărul mecanismelor postulate de teorii
poate explica succesul predictiv al ştiinţei, consi-
derându-se astfel singura teorie care nu face din
succesul ştiinţei un miracol. Mai întâi, ce este un
miracol? E un eveniment pe care nu-l înţelegem.
Miracolul nu este un eveniment ontologic, ci unul
epistemologic. Sunt multe lucrurile pe care nu le
înţelegem, fără să le considerăm totuşi miraculoa-
se. Ne-am învăţat însă să folosim termenul acesta
ori de câte ori vrem să denigrăm ceva, după ce am
transformat religia într-o sperietoare. Apoi, chiar
dacă acceptăm interpretarea realistă, cum expli-
căm potrivirea dintre raţiunea umană şi structura
realităţii, care merge până acolo încât se pot rea-
liza descoperii în ştiinţele naturi prin simpla utili-
zare a calculelor matematice? Oare miracolul nu
persistă şi în aceste condiţii? Ni se răspunde că
evoluţia a potrivit astfel lucrurile? Dar oare
această explicaţie nu face şi ea parte din ştiinţa a
cărei noimă încercăm să o descoperim aici? Nu
ne învârtim în cerc? Şi dacă evoluţia ar fi respon-
sabilă de această potrivire, potrivirea ar avea ca
scop supravieţuirea, nu cunoaşterea pură. Aşadar,
când facem apel la evoluţie pentru a rezolva
această problemă, în loc să justificăm potrivirea
cognitivă postulată între realitate şi raţiune, nu ne
oferim decât motive suplimentare pentru a o sus-
pecta. Evoluţia nu poate explica funcţia episte-
mologică a minţii, susţinută de realism, ci doar
valoarea ei utilitară, iar aceste două aspecte nu
sunt coextensive. 

De fapt, teoria nu face decât să deschidă ori-
zonturi noi, pentru savantul care caută relaţii
empirice de tipul „dacă A, atunci B”. Succesul

practic al ştiinţei se întemeiază pe constatarea
empirică a unor succesiuni evenimenţiale de tipul
acesta. Dacă astfel de succesiuni sunt identificate,
căutarea altora continuă cu ajutorul aceleiaşi teo-
rii; dacă nu sunt identificate, se renunţă la teoria
respectivă în favoarea alteia, capabilă să ofere
astfel de deschideri. Reuşita în sensul acesta nu
implică însă adevărul pozitiv şi literal al teoriei.
Previziunea împlinită nu spune că realitatea este
aşa cum o descrie teoria, ci spune doar că realita-
tea este modificabilă ordonat prin acțiunea inspi-
rată de teoria respectivă. Facilităţi de genul acesta
au fost oferite însă şi de teoriile considerate astăzi
false, ceea ce înseamnă că teoria are într-adevăr o
funcţie euristică, dar numai în ordinea identifică-
rii acestor găselniţe empirice, nu sub raport epis-
temologic. Predicţiile ştiinţifice au la bază aceste
găselniţe, care stabilesc legătura aparent necesară
între două evenimente, fără să ofere explicaţii
teoretice. Cunoaşterea experimentală este proce-
durală, aşa cum procedurală este orice cunoaştere
practică, pentru că ne spune ce trebuie să facem,
mai degrabă decât ce există. Forţa oricărei expli-
caţii ştiinţifice stă în aspectul ei procedural, care
are la bază găselniţele empirice; în ea însăşi,
adică epistemologic şi entitativ, explicaţia e o
construcţie a imaginaţiei, făcută în aşa fel încât să
integreze într-un sistem logic şi entitativ găselni-
ţele empirice. Teoria ştiinţifică este o încercare de
administrare substantivală a verbelor. Este o ope-
raţiune niciodată pe deplin încununată de succes,
ceea ce demonstrează că ordinea realităţii nu se
suprapune fără rest peste ordinea raţiunii. 

Nesiguranţa epistemică a teoriei iese în evi-
denţă şi atunci când aceleaşi dovezi şi predicţii
întemeiază mai multe teorii explicative concuren-
te, iar istoria ştiinţei conţine suficiente dovezi în
sensul acesta. Pentru ca realismul să facă faţă
obiecţiilor venite din partea istoriei ştiinţei, ştiinţa
trebuie să demonstreze că evoluează cumulativ şi
că se apropie cel puţin asimptotic de anumite
explicaţii permanente, ceea ce nu se constată.
Dimpotrivă, după cum demonstrează Thomas
Kuhn în lucrarea menţionată deja, ştiinţa evoluea-
ză restructurativ, orice descoperire provocând
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reformulări teoretice mai mari sau mai mici, în
funcţie de dimensiunea impactului său asupra
universului ideilor, ajungându-se chiar la trans-
formări paradigmatice. Aşadar, de ce evoluează
ştiinţa, dacă teoriile ei şi termenii lor teoretici au
acces la structurile neobservabile ale realităţii?
De ce o serie de realităţi care au existat în ştiinţa
trecută nu mai sunt realităţi şi în ştiinţa prezentă?
Concluzia care se impune este că istoria contrazi-
ce teza că realismul oferă cea mai bună explicaţie
a succesului ştiinţei.

Pentru noi, ca fiinţe limitat cugetătoare, trebu-
ie să existe în realitatea extramentală nişte struc-
turi care să explice de ce, atunci când operăm
aproximativ în acelaşi fel asupra realităţii, obţi-
nem aproximativ acelaşi rezultat. Faptul acesta
nu ne permite totuşi să declarăm că ceea ce ne
imaginăm noi cu privire la aceste mecanisme este
în mod obligatoriu adevărat. Adevărul teoriei nu
este o condiţie obligatorie a succesului practic al
teoriei, iar succesul practic al teoriei nu este o
dovadă a adevărului ei. Într-adevăr, nu putem
renunţa la realitatea extramentală şi probabil nici
la ideea că ea posedă o structură în parte pipăibilă
pragmatic. Până aici, realismul are dreptate. Se
exagerează însă atunci când se atribuie valori
epistemologice depline modului în care teoria şti-
inţifică imaginează structura realităţii. Fără îndo-
ială, aşa cum afirmă J.P. Moreland,5 această situa-
ţie generală a teoriei ştiinţifice se aplică diferen-
ţiat de la caz la caz. Unele teorii sunt mai apropia-
te de găselniţele empirice şi creează impresia
demonstrabilităţii lor. Altele sunt mai îndepărtate
şi au un caracter speculativ mai accentuat.
Nicăieri însă nu putem nega caracterul imaginat
al explicaţiei.

Pentru ca aceste vizualizări să aibă o valoare
explicativă reală, ar trebui să avem posibilitatea
de a vedea structura realităţii altfel decât prin
intermediul vizualizărilor, în vederea compara-
ţiei. Cu alte cuvinte, pentru ca teoria ştiinţifică să
fie literalmente adevărată, conştiinţa trebuie să
poată ieşi din ea însăşi, ceea ce este imposibil.
Dar chiar dacă lucrul acesta ar fi posibil, el ar fi
complet inutil, pentru că o vizualizare nu se poate
compara decât tot cu o vizualizare. Conştiinţa

poate avea certitudinea de sine şi certitudinea
experienţelor pe care le are, dar nu şi certitudini
privitoare la realitatea extramentală, cel puţin nu
doar prin resursele ei proprii. Potrivirea episte-
mologică dintre datele conştiinţei şi extramental,
dacă ar fi posibilă, nu ar putea fi decât rezultatul
unei ordini prestabilite. Descartes a înţeles foarte
bine lucrul acesta, în meditaţia a şasea, o medita-
ţie în care a fundamentat credibilitatea pozitivă a
ştiinţelor naturii pe fidelitatea Creatorului, adică
pe o ordine prestabilită. Numai fidelitatea
Dumnezeului creator poate intermedia o astfel de
reuşită, ceea ce înseamnă că adevărul corespon-
denţă rămâne să fie o noţiune teologică.
Concluzia către care se îndreaptă cercetarea noas-
tră pare a fi aceea că, în momentul în care omul
modern a încetat să mai conteze pe revelaţia divi-
nă, el a orbit şi din punct de vedere epistemolo-
gic, în pofida progresului său aşa-zis ştiinţific,
care nu mai poate fi descris în prezent decât în
termenii găselniţelor empirice. 

Este adevărat că, potrivit realismului ştiinţific,
termenii teoretici se referă la neobservabile, iar
cei empirici se referă la observabile, observabile-
le şi neobservabilele existând în aceeaşi măsură
în realitate, deşi unele sunt direct sesizabile, iar
celelelalte sunt accesate doar inferenţial, prin
intermediul celor dintâi. Această prezentare nu
este însă obligatorie, pentru faptul că inferenţa e
un tip de relaţie specific gândirii, a cărui extrapo-
lare asupra realităţii, după cum am văzut, nu
poate fi decât pragmatică şi negativă. Iată de ce
nu putem recunoaşte neobservabilelor decât sta-
tutul unor idei, al unor esenţe nominale intrinsec
ipotetice. Nu le putem atribui decât statutul de
prescurtări conceptuale ale unor complexităţi
considerate observabile. Există neobservabile
independente de gândire, însă ele aparţin orizon-
tului tainei, dar singurul motiv pentru care putem
face această afirmaţie e faptul că taina ne răspun-
de organizat, deşi numai punctual, pragmatic şi
negativ.

Se poate, de asemenea, afirma că, dacă o enti-
tate există independent de gândire, atunci afirma-
ţiile adevărate privitoare la ea sunt adevărate indi-
ferent de posibilitatea noastră de a le demonstra.
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O afirmaţie referitoare la o entitate neobservabilă
este adevărată pentru că este adevărată, nu pentru
că putem produce dovezi în sensul acesta.
Dovezile nu fac decât să ne întemeieze nouă cer-
titudinea privitoare la adevărul respectiv. O astfel
de poziţie mizează totuşi pe faptul ascuns că rea-
litatea neobservabilă respectivă se pretează la
prezentări discursive, ceea ce înseamnă că i-am
acordat deja din oficiu o structură potrivită pentru
a funcţiona într-un astfel de scenariu. Nu putem
şti dacă realitatea extramentală are sau nu însuşiri
obiectuale, obiectualitatea fiind atribuită modului
de operare al conştiinţei, felului în care conştiinţa
interpretează indicii eidetici împachetaţi în senza-
ţii. Mai mult, în astfel de situaţii, condiţiile ade-
vărului sunt despărţite de condiţiile verificării
adevărului, ceea ce implică recunoaşterea faptu-
lui că realitatea conţine mai multe lucruri decât
cele a căror existenţă poate fi demonstrată. În
consecinţă, ceea ce ştiinţa deduce cu privire la
realitatea neobservabilă nu poate pretinde sub
nicio formă exhaustivitate. Desigur, problema
principală pe care o întâmpină această viziune
este faptul că nu o putem decât postula. Putem
afirma că realitatea extramentală parvine minţii şi
deci că este predispusă la a i se arăta, dar nu
putem oferi detalii structurale în privinţa ei, din-
colo de ceea ce se arată. Dacă nu s-ar deschide
faţă de noi, taina ar rămâne absolut impenetrabilă
şi astfel complet extramentală, iar lucrul acesta
înseamnă că extramentalul îşi are esenţa în nepar-
ticiparea sa la mental, cum dealtfel era de aştep-
tat. Nu considerăm că lucrul în sine kantian poate
fi eliminat cu uşurinţă, alăturându-l pur şi simplu
lucrurilor experimentate, doar din cauză că putem
vorbi despre el. O astfel de atitudine conduce la
solipsism şi, în final, la nihilism, pentru că sun-
tem obligaţi să ne oprim la aparenţele inexplica-
bile ale lucrurilor. 

În concluzie, subscriem în parte tezei lui C.
Hempel,6 care crede că nu e necesar să acceptăm
ideea că termenii teoretici desemnează neobser-
vabile, deşi neobservabilele pot şi trebui accepta-
te ca reale. Nu putem fi totuşi de acord cu el,
atunci când afirmă că o teorie coerentă constituie
suficient temei pentru afirmarea realităţii neob-

servabilelor, decât dacă este vorba despre existen-
ţa în general a neoservabilelor, nu despre neobser-
vabilele specificate de construcţiile noastre teore-
tice. Coerenţa explicaţiilor şi confirmările ei
empirice, aşa cum sunt ele, implică existenţa unei
ordini la nivelul realităţii neobservabile, dar fără
ca lucrul acesta să implice o corespondenţă pozi-
tivă între structura realităţii şi structura teoriei.
Dacă nu ar fi aşa şi dacă am atribui existenţei
neobservabilelor sensurile cerute de corespon-
denţă, am întâmpina dificultăţi majore din partea
istoriei ştiinţei, al cărui câmp este plin de teorii şi
realităţi neobservabile abandonate. Mai mult,
coerentă poate fi şi eroarea, ceea ce înseamnă că
neobservabilele postulate de teoriile coerente slu-
jesc mai degrabă la stabilirea coerenţei şi mai
puţin la cunoaşterea adevărului. În cazul neobser-
vabilelor reale, ne lipsesc condiţiile verificării
adevărului. Nu cunoaştem ce este dincolo de cor-
tina intenţională până la care conştiinţa are acces
şi nici chiar adevăratul sens al acestui dincolo.
Realitatea nu e cunoscută cu mijloacele ştiinţei;
ea doar ni se arată prin mijloacele interpretării,
ştiinţa făcând parte dintre aceste mijloace.
Principiile ultime ale interpretării nu sunt nici
empirice şi nici a priori. Ele sunt revelaţii ale
semnificaţiei, pe care le transformăm apoi în
cadre hermeneutice. 

Note:
1. Michel Henry, Phénoménologie de la vie, vol. I şi II

(Paris: Presses Universitaires de France, 2003).
2. Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific

Revolutions (Chicago: The University of Chicago Press,
1996).

3. Edgar Morin, L’uomo e la morte, trad. Riccardo
Mazzeo (Trento: Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.,
2014), p. 285-287.

4. Robert Sokolowski, Presence and Absence
(Washington, DC: The Catholic University of America
Press, 2017), p. 144-157.

5. J.P. Moreland, Christianity and the Nature of Science
(Grand Rapids, Mich: Baker Academic, 1999), p. 183.

6. Hempel, C. (1950) ‘A Note on Semantic Realism’,
Philosophy of Science 17:169–173.
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Pentru Noica, Fenomenologia spiritului „... a
fost cartea peripețiilor cugetului, a peripețiilor
legate, a celor ce se organizează dialectic, a celor
întruchipate istoric...”1. Caracterul ei epic îi apare
ca fiind dincolo de orice îndoială. În principiu, o
„carte a peripețiilor cugetului” ar putea fi orice jur-
nal ce înregistrează dinamica personală a gândului
protagonistului; o mărturie a subiectivității insului
cogitativ, a „meteorologiei” propriilor ruminații. O
asemenea carte care excede interesul epic obișnuit
al diaristicii a fost, pesemne, Tratatul despre meto-
dă al lui René Descartes, cu fascinanta lui aducere
în prim-planul filosofării a faimoasei progresii:
dubito, ergo cogito; cogito, ergo sum. Acolo se
recupera, după mult timp, dimensiunea subiectivă
și existențială a preocupărilor filosofice, ilustrată în
cărți celebre ale antichității, precum Solilocviile
Sfântului Augustin. Văzând, deci, în lucrarea lui
Hegel o carte lecturabilă în această cheie,
Constantin Noica isca din întreaga istorie a filoso-
fiei o serie ilustră, altminteri posibil de trecut – din
neatenție – cu vederea și căreia i se puteau asocia și
cărți mai recente, precum unele dintre cele scrise de
Sören Kierkegaard (Jurnalul seducătorului),
Miguel de Unamuno (Jurnal intim), ba chiar și de
Noica însuși (Jurnal filosofic) ș.a. 

Gânditorul român crede că, chiar dacă
peripețiile, întâmplările, aventurile sunt ale gându-
lui, ale cugetului, fiind astfel compatibile cu filoso-
farea și deosebindu-se de cele inventariate de
Goethe pe seama Odiseii, tot sub semnul epicului
se înșiruie ele. Este, de fapt, un mod de a revendica
dialectica printre procedeele prozei artistice, ale
beletristicii. Căci, dacă prin conținuturile pe care le
ventilează, ea aparține filosofiei, prin desfășurările
sale narative dialectica se cuvine revendicată pe
seama scrisului literar, a... romanului. Noica desco-
peră că acest nivel al lor, prin excelență abstract, nu

dă conflictul de tip dramatic, decurgerea faptelor
nemijlocite din viața omului dintr-una într-alta, cu
crize și rezolvări de etapă, ci derularea dialectică a
gândului, crizele și obstacolele întâlnite de el în
curgerea sa, precum și salturile dintr-o soluție într-
alta pe care astfel le generează. Un alt fel de
„motor” poartă deci, din aproape în aproape, deru-
lările narative de tip filosofic decât pe cele dintr-un
roman propriu-zis. Se conturează astfel un alt tip de
epic: al filosofiei și al psihologiei, depistabil pe un
plan unde dinamicile și schimbările care contează
nu se mai oferă vederii cu ochiul liber și înregistră-
rii lor „obiective”. 

Trebuie spus că în spațiul literaturii beletristice,
scriitorii au încercat, nu o dată, să urce operele lor
literare în direcția unui asemenea tip de narațiune.
Într-o anume măsură, se poate crede că saltul res-
pectiv l-a făcut Marcel Proust cu În căutarea tim-
pului pierdut. Chiar dacă acolo locul faptelor, al
întâmplărilor, al evocărilor de figuri umane (perso-
naje) nu este luat integral de raporturile dialectice
dintre gânduri, direcția în care se îndreaptă roman-
cierul rămâne neechivocă. Un pas înainte pe
aceeași cale, dar pornind dinspre altă situare, l-a
făcut și James Joyce în Ulise, unde anarhia și vân-
zoleala cvasi-aleatorie a gândurilor care împânzesc
în fiecare clipă mintea protagoniștilor este transcri-
să scrupulos și metodic. Nici vocile interioare ale
personajelor din Valurile Virginiei Wolf ori gându-
rile amalgamate și confuze ale naratorului din
Zgomotul și furia lui William Faulkner nu se
situează departe de asemenea căutări, drept care au
și beneficiat de ecouri notabile în cultura secolului
al XX-lea. În aceeași direcție, poate, merge – de
astă dată în literatura română – Nicolae Breban în
Drumul la zid, un „poem” romanesc în care anti-
eroul parcurge un traseu non-epic, căutându-și
rezursele mai adânci, interioare, ale supraviețuirii
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în fața tentației extincției. Cu toate acestea însă nici
unul dintre romanele menționate nu egalează
performanța – înaltă și greoaie la lectură, nu este de
mirare – a lui Hegel. Sunt discursuri diferite, pe
paliere diferite, aparținând unor domenii diferite –
toate deschizând însă posibilități de conceprere
diferită a abisurilor narativității. 

Avem oare, în cultura universală, romane care
se recomandă ca desfășurări ale peripețiilor gându-
lui? Fără îndoială că da. Pe acest liniament este de
descifrat, de exemplu, Omul fără însușiri de Robert
Musil și înspre așa ceva pare să tindă, dincolo de
țesătura sa epico-legendară, și scriitura lui Thomas
Mann din Iosif și frații săi. La drept vorbind, și
Străinul lui Albert Camus apare ca o proză săracă
în evenimente, dar bogată în consecințe ale gându-
rilor și, inevitabil, faptelor protagonistului
Meursault. 

La urma urmei, după asemenea treceri în revis-
tă, revenind la cartea lui Constantin Noica despre
Fenomenologia spiritului, ai impresia – ce tinde să
devină tot mai mult o certitudine – că autorul aspiră
el însuși să scrie un roman înțeles ca evoluție epică
a unei gândiri filosofice. Chiar dacă la fundementul
acesteia stă cartea elogiată și repovestită a lui
Hegel, ceea ce dă filosoful român sub titlul
Povestiri despre om este, de fapt, tentativa reluată
din unghiuri complementare a regândirii proiectu-
lui hegelian în termeni proprii; mai artistici, mai
metaforici, mai puțin arizi decât gândul formulat în
cheie pur filosofică; mai conformi cu modul perso-
nal al lui Noica de a înțelege. Titlul – care induce
ideea că nu despre desfășurări romanești ar fi
vorba, ci despre isprăvi epice în genul scurt al
„povestirii” – nu trebuie să inducă în eroare, căci
romanul însuși este o formă a povestirii; doar atât,
că e mult mai amplă, mai arborescentă, având și
atribute digresive dezvoltate din plin... În
Povestirile despre om ale lui Noica,
Fenomenologia spiritului este reluată de două ori,
de fiecare dată într-o altă dezvoltare ținând de epica
ideilor în mers. Sunt versiuni asimetrice, nu doar
pentru că una dintre ele a fost scrisă înainte de ares-
tarea autorului, la tinerețe încă (Sorin Lavric îi
spune versiunea de la Câmpulung, căci acolo, în
domiciliul obligatoriu, a fost scrisă, și versiunea
pariziană, căci a fost publicată în Franța), iar cea-

laltă, cea bucureșteană, aparține anilor de după eli-
berarea din închisoare a autorului. Sunt astfel deoa-
rece prima dintre ele vizează integralitatea cuprin-
derii cărții hegeliene, în timp ce a doua „nu acoperă
decât primele trei capitole din cartea lui Hegel: 1)
«Conștiința» 2) «Conștiința de sine» și 3)
«Rațiunea»”2. După același comentator al lui
Noica, scrisă cu sabia lui Damocles asupra capului,
a doua interpretare a fost rodul unei libertăți supra-
vegheate: „Noica va lăsa deoparte celelalte capitole
din subînțelese motive de interdicție ideologică:
tematica lor, precumpănitor etică și religioasă, nu
se bucura de consimțământul cenzurii”3. În fine, tot
Sorin Lavric evidențiază încă o diferență între cele
două variante adunate, în cele din urmă, între
aceleași coperți: prima este mai riguroasă, în timp
ce în a doua, gândul hermeneutului de la Păltiniș
zburdă mai liber4. 

Nu avem, în cultura română, multe exemple de
acest fel. Cel mai apropiat de exercițiul noician
pare a fi cel al lui Ioan Petru Culianu din Tozgrec,
unde un subiect unic este abordat de autor în dife-
rite etape ale activității lui, în variante abandonate
pe rând, niciuna terminată. Puse împreună însă, ele
dau un roman fascinant, o alcătuire dialectică de
plinuri și goluri... 

Note:
1. Constantin Noica, Povestiri despre om după o carte

a lui Hegel, București, Ed. Humanitas, 2009, p. 31. 
2. Sorin Lavric, „Un Hegel pe înțelesul oamenilor”, în

Constantin Noica, Povestiri despre om după o carte a lui
Hegel, ed.cit., p. 13. 

3. Ibidem. 
4. Ibidem: „Spre deosebire de prima variantă, al cărei

fir rămâne aproape de litera lui Hegel, respectându-i capi-
tolele și folosindu-i exemplele, a doua este mai liberă, mai
îndepărtată de model. Prima este strânsă după încheieturile
calapodului nemțesc și, ca orice copie prea fidelă origina-
lului, rămâne tributară unei rigori formale. A doua are avan-
tajul de a reda mai sugestiv odiseea spiritului după regula
fidelității trădate: îl înțelegi pe autor în spiritul lui și apoi îl
povestești cu cuvintele tale, ba chiar făcând uz de exemple
proprii”.
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În toamna anului 1984 am citit Istoria
Bisericii Ortodoxe Române a Părintelui profesor
Mircea Păcurariu într-o stare de spirit în care nu
mai citisem decât Istoria Literaturii Române… a
lui G. Călinescu. Întrucât primisem în dar cele
trei volume – era prima ediţie a lucrării, apărută
la începutul anilor 1980 – de la ÎPS Calinic
Argatu, pe atunci stareţ al Mânăstirii Cernica,
m-am grăbit să-i mărturisesc admiraţia mea. Mi-
am dat seama, după expresia chipului său, că i-
au plăcut cuvintele mele – ne aflam în biroul său
–, a lăsat să se scurgă câteva clipe, după care mi-
a spus: „Atunci, hai să mergem mâine la Sibiu,
să te prezint Magistrului…”

A doua zi, pe drum, într-un ARO cu dublu
diferenţial, condus impecabil de stareţ, am aflat
că marele istoric îi fusese de două ori dascăl: o
dată în 1959 – la Seminarul Mânăstirii Neamţ,
unde preda limbile greacă şi latină –, a doua oară
la mijlocul anilor 1960, la Institutul Teologic
Universitar din Sibiu, unde preda disciplina care
avea să îl consacre. Auzind de greacă şi latină,
mi-am amintit că, între marii istorici contempo-
rani, V. Pârvan a fost, totodată, clasicist şi
filolog.

Locuinţa Părintelui Mircea Păcurariu se afla
într-un loc liniştit din Sibiu, cu arbori desfrunziţi
de toamna târzie, pe Calea Dumbrăvii. Le-am
fost prezentat Magistrului, Doamnei şi am făcut
cunoştinţă cu cele două fiice ale lor, eleve în
ultimele clase de liceu. Simţeam că mă aflam
într-o casă unde domneau armonia şi buna
înţelegere. Înalt, cu părul alb şi ochi albaştri nes-
pus de limpezi, Părintele Păcurariu avea acea
prestanţă implicită proprie marilor personalităţi.

O jumătate de an mai târziu am avut prilejul

să-l văd slujind Liturghia în Biserica Sf.
Gheorghe a Mânăstirii Cernica, iar apoi, în
trapeză, la un parastas la sfârşitul căruia a urmat
agapa obişnuită. Spre seară am făcut o plimbare
pe lacul întins al Cernicăi, cu un vaporaş pe care
au urcat mai multe persoane, între care şi
Magistrul, cu vădită plăcere şi cu naturaleţea
care îl definea. Ambarcaţiunea aceea era opera şi
proprietatea unui arhitect, Mateescu, foarte legat
de Biserică. Seara, la masă, am profitat de prilej
să-l întreb pe Părintele profesor dacă este
adevărat că Regina Maria a trecut, în mod dis-
cret, la Ortodoxie (iniţial era anglicană) şi dacă,
în anul 1936, când Regele Carol al II-lea a făcut,
cu mare pompă, o vizită la Chişinău, aflat în
catedrală, a vrut să intre în altar prin Uşile
Împărăteşti – era privilegiul împăraţilor bizanti-
ni moştenit de monarhii ortodocşi unşi de
Biserică –, Mitropolitul Gurie Grosu l-a oprit,
spunându-i în auzul a peste două mii de
credincioşi: „Măria Ta! Asta s-o faci când vei
veni cu coroana pe cap şi cu soţia legiuită…”
Era o aluzie, mai mult decât străvezie, la faptul
că Regele trăia în concubinaj, motiv pentru care
nici nu putuse fi uns de Biserică, deşi era botezat
ortodox. Părintele Păcurariu mi-a răspuns afir-
mativ la cele două întrebări, adăugând câteva
detalii privind modul ignobil în care, în acelaşi
an 1936, Mitropolitul Gurie al Basarabiei a fost
mai întâi suspendat de Sinod şi apoi pensionat.

Un alt subiect asupra căruia voiam să cunosc
părerea Părintelui profesor – însă asta se întâm-
pla pe la începutul anilor 1990 – a fost ceea ce s-
a numit „fenomenul Vladimireşti”: îl percepea,
întocmai ca Părintele Stăniloae şi Părintele
Anania, ca pe un episod care a dăunat mult
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Bisericii noastre şi echilibrului acesteia, datorat
lui Justinian (pe care istoricul îl considera un
mare Patriarh), în acele vremuri de încercare –
anii 1950 din secolul trecut.

La mijlocul lunii noiembrie 1985 l-am
revăzut pe Părintele profesor, sosit la Curtea de
Argeş cu prilejul instalării fostului său elev în
demnitatea de arhiereu-vicar al Episcopiei
Râmnicului şi Argeşului, într-o zi superbă de
toamnă.

1986 a fost al doilea an consecutiv cu iarnă
grea. Lunile ianuarie şi februarie le-am petrecut
la Curtea de Argeş, în palatul episcopal, din
cauza frigului care domnea în locuinţa mea din
Bucureşti. Într-una din zilele acelei ierni,
Părintele Păcurariu, aflat în excursie cu un grup
de studenţi, îmbrăcat ca un alpinist, s-a oprit cu
însoţitorii săi la ctitoria Sfântului Neagoe
Basarab; a fost prilejul altei revederi.

Astăzi pare greu de crezut câtă rezistenţă au
putut să întâmpine doi savanţi precum Părintele
Dumitru Stăniloae, doctor honoris causa al mai
multor universităţi europene, şi Părintele Mircea
Păcurariu, la intrarea în Academie. S-au opus
câteva cioclovine marxiste, în frunte cu sinistrul
C. Ionescu-Gulian. În 1992, Părintele Stăniloae
a trebuit să accepte interludiul de membru core-
spondent, devenind abia un an mai târziu titular.
Marele istoric bisericesc a intrat în Academie în
1997, şi tot ca membru corespondent.

În vara anului 2002, cu prilejul împlinirii a
70 de ani, Părintele profesor a fost sărbătorit la
Cluj, într-un mediu intelectual elevat, unde s-au
rostit alocuţiuni pertinente, cărora sărbătoritul
le-a răspuns. Erau prezenţi câţiva ierarhi şi nu uit
coşul cu nenumărate garoafe albe, proaspete,
superbe, oferit de Mitropolitul Andrei, pe atunci
Arhiepiscop al Albei şi Mureşului… Venisem la
acel moment aniversar cu ÎPS Calinic şi mi-l
mai amintesc pe PS Visarion, Episcopul de
astăzi al Tulcii… Cincisprezece ani mai târziu,
în 2018, pe când Părintele Păcurariu împlinea 85
de ani, apărea la Sibiu amplul volum omagial
Magistrul, cu o bibliografie integrală a savantu-
lui ortodox şi cu o suită de contribuţii remarca-

bile.
Lângă Istoria Bisericii Ortodoxe Române,

ajunsă la a treia ediţie, Magistrul a lăsat şi o
lucrare lexicografică importantă – ajunsă, de
asemenea, la a treia ediţie –, Dicţionarul
Teologilor Români. De obicei, un atare instru-
ment de lucru este opera unui colectiv, nu a unui
singur om. Totodată, evocând un demers al lui
N. Iorga, Părintele Păcurariu nu a lăsat nicio
palmă de pământ românesc necercetată din
perspectivă istorică eclezială. Ajunge să numesc
în acest sens vastul său volum Istoria Bisericii
Româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi
Maramureş. Tot Părintelui Păcurariu îi aparţine
lucrarea Sfinţi daco-romani şi români, apărută
înainte să aibă loc numeroasele canonizări de
sfinţi naţionali din epoca postcomunistă.

Cu două decenii în urmă am publicat un arti-
col, intitulat Un om frământat, portret al
Patriarhului Iustin. După apariţie, Părintele pro-
fesor mi-a telefonat ca să mă felicite şi am fost
bucuros să înţeleg că îl preţuia mult, aşa cum îi
preţuia pe Părintele Stăniloae şi pe marele
canonist Liviu Stan; mi-a trimis, de altfel, cu o
scurtă dedicaţie, volumul acestuia din urmă,
Sfinţii Români, apărut în 1945.

În 1968, după o întrerupere de 20 de ani, s-au
reluat doctoratele în teologie, primele două fiind
susţinute în aceeaşi zi (18 iunie 1968), când au
fost declaraţi doctori în teologie preotul profesor
Ioan Bria şi Părintele Mircea Păcurariu.
Lucrarea Părintelui Păcurariu, Legăturile
Bisericii din Transilvania cu Ţara Românească
şi Moldova în secolele XVI-XVIII, a fost
reeditată în anul centenarului Marii Uniri, sub
titlul Unitate românească prin Biserică. Este o
carte strălucită, scrisă limpede şi expresiv, care
în spiritul adevărului şi al izvoarelor tratează
drama ortodocşilor ardeleni într-o lumină
realistă.
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Limbaj, poezie, alteritate. În
concepția lui Eugeniu Coșeriu privitoare la
limbajul poetic ca limbaj absolut („pură
creație de semnificate”) – expusă în Teze
despre tema „limbaj și poezie” – , identi-
tatea limbaj-poezie este una doar de
esență, în măsura în care subiectul creator
este considerat exclusiv în relație cu
creația sa, ceea ce ar presupune absența
alterității (Coșeriu 2009, 164-165). Totuși,
coroborată cu cea de-a treia zonă de reali-
tate din sistemul lui Heisenberg – zona în
care creația și cogniția merg laolaltă, i.e.
zona creației de lumi ale sensului –, pro-
blematica dobândește o altă lumină. În

această direcție, procedând la o analiză foarte
riguroasă a operei coșeriene, Oana Boc avansea-
ză ideea că „intersubiectivitatea (alteritatea) în
poezie trebuie să fie înțeleasă ca o proiecție a
subiectivității creatoare (absolute) înseși”; „poe-
tul își asumă alteritatea ca fiind coincidentă cu
propria subiectivitate absolută” (Boc 2007, 32). 

Găsesc că este o soluție pe cât de ingenioasă,
pe atât de viabilă, alteritatea percepută ca
„proiecție a subiectivității creatoare” rezonând
cu „subiectivitatea dezapropriată” („ l’autre dans
la même”) din gândirea lui Lévinas: „Faptul de
a se întreba și a se interoga nu suprimă răsucita
îngemănare a Aceluiași și a Altuia în subiectivi-
tate, ci trimite la aceasta” (Lévinas 2006, 69). Se
vede limpede că paradigma onto-poeto-logică în
care se situează abordarea Oanei Boc și unghiul
etic ce subîntinde reflecția lui Emmanuel
Lévinas au drept temei o realitate în care contra-

riile se unesc. Numele acestei realități este abso-
lutul limbajului. Într-un studiu ce vizează speci-
ficul comunicării poetice – nutrit de înțelegerea
limbajului în manieră humboldtiană („viziune
despre lume”/energéia), spre deosebire de teoria
lui Jakobson („instrument de comunicare”/fina-
litate practic-apofantică) –, Oana Boc adâncește
hermeneutic problematica alterității subiectivi-
zate: „alteritatea în poezie (dimensiune care în
opinia lui Coşeriu lipseşte în mod necesar) este
de aceeaşi naturǎ cu subiectivitatea creatoare:
mai exact, alteritatea devine o proiecţie
a «subiectivitǎţii absolute», în spirit humbol-
dtian (lectorul devine el însuşi poet), iar «atri-
buirea eului» devine atribuirea eului absolut,
deoarece cititorul, prin interpretarea intuitivă,
încearcă să proiecteze şi să re-instituie în conşti-
inţa sa acea intuiţie unică şi inedită a subiectului
creator, regăsindu-se în ipostaza creatorului,
uneori până la iluzia identificării” (Boc 2020,
114). O atare perspectivă – esențială pentru
înțelegerea poetizatului ca relianță dintre „unita-
tea funcțională a vieții” și „unitatea funcțională
a poemului” (Benjamin 2015, 8) – converge cu
ecuația elevație-gravitație ce guvernează limba-
jul în poezie, așa cum o postulează Octavio Paz,
mai exact cu nivelul dinamic-contradictoriu la
care se articulează sensul textualității poetice.
Afirmând că „Poetul și cititorul sunt două
momente ale aceleiași realități” (Paz 1999, 61),
scriitorul mexican vizează tocmai mecanismele
de constituire a sensului, dincolo de funcția
comunicativă a limbajului. Poezia se dovedește
astfel deschidere a existenței către realitatea ade-
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vărată, care este „alteritate” („otredad”); „sólo
seremos nosotros mismos si somos capaces de
ser otro”/ „vom fi noi înșine numai dacă suntem
capabili să fim altcineva” (Paz 1993, 329).

Fără a iscodi toate interstițiile problematicii,
trebuie de asemenea adăugat că, vorbind despre
eul liric/poetul Archiloc, Friedrich Nietzsche
afirma, în Nașterea tragediei deja, că acesta se
proiectează în afară ca eu „etern și cu adevărat în
străfundul lucrurilor”. La rândul său, în sclipito-
rul eseu despre „măștile adevărului poetic”,
Ștefan Aug. Doinaș scrie: „poetul nu exprimă
niciun adevăr îngust al vieții sale personale [...],
ci produce măști personale ale adevărului lumii
și vieții (s.a.)” (Doinaș 1992, 97).

Oricum am privi chestiunea, un fapt este cert:
lipsită de valența intersubiectivă, creația poetică
n-ar fi decât o întunecată, impenetrabilă monadă
de obiectivări eșuate ale conștiinței. Or, ca par-
ticipare la complexitatea realității prin anexarea
de noi tărâmuri ale „realului învăluit”, poezia
dezvăluie o veritabilă lume de lumi posibile, ilu-
minată lăuntric de o infinitate de sinapse seman-
tice. Ticluind reflexiv ființarea în faldurile poe-
tice ale limbajului, creația este cunoaștere a
alterității constitutive omului și ființării, precum
o spune Paz, iar Lévinas o confirmă pe ton apo-
fatic: „În convocarea absolută a subiectului se
aude enigmatic Infinitul: dincoace și dincolo”
(Lévinas 2006, 287). De bună seamă că o „con-
vocare absolută a subiectului” nu poate avea loc
decât în creația artistică, poetică în speță, care
este totodată convocare a realității absolute. Iar
realitatea absolută rezidă tocmai în această
„răsucită îngemănare” dintre dincoace și dinco-
lo, dintre palpabil și inefabil, pe care poezia o
revelează prin metaforă și simbol. 

În textul său de la 1942, înscriindu-se pe o
direcție teoretică deja viguros configurată,
îndeosebi de către Ernst Cassirer, Heisenberg
notează că „tout ce qui est de l’ordre de l’esprit,
que ce soit dans le langage, dans la science ou
dans l’art, repose sur l’intervention et sur la
force des symboles” / „tot ce ține de ordinea spi-
ritului, fie că se manifestă în limbaj, în știință

sau în artă, se sprijină pe intervenția și forța sim-
bolurilor” (Heisenberg 1998, 347). Raportându-
ne la cea mai elevată/complexă regiune de reali-
tate identificată de către fizicianul-filosof, aceea
a facultăților creatoare al căror vârf de lance
este poezia, ține de evidență că simbolizarea
(prin extensie: metafora, alegoria) se impune
drept condiție sine qua non a „obiectivării
conținuturilor intuitive ale conștiinței” la care se
referă Eugeniu Coșeriu. În alți termeni,
conținuturile intuitive – și intelective, trebuie
adăugat – ale conștiinței poetice răzbat în
zariștea universalității grație „plenitudinii
funcționale a limbajului”. Desigur că o astfel de
plenitudine nu poate fi atinsă decât prin – vorba
lui Octavio Paz – „dezrădăcinarea” limbajului
din planul comunicării și înrădăcinarea lui în
planul suveran al semnificării. Nu întâmplător,
Eugeniu Coșeriu, pentru care „Poezia e întot-
deauna absolută și creează și alte lumi posibile”
(2009, 165), postulează că lingvistica textului
trebuie să fie o hermeneutică a sensului. În ceea
ce privește textul poetic, acest deziderat
dobândește viu contur prin consistentele studii
ale poeticianului Mircea Borcilă. 

Lumile textualității poetice. Înrădăcinat în
solul conceptual blagian pe care „procesul de
poesis discursiv” își dezvăluie finalitatea cu
dublă față – plasticizantǎ şi revelatorie –,
excepționalul construct teoretic din 1987 al lui
Mircea Borcilă, Contribuții la elaborarea unei
tipologii a textelor poetice – text-pivot al studii-
lor pe care autorul le-a consacrat acestei proble-
matici –, este rezultatul iscodirii analitice a pro-
cesului creator de sens prin și dincolo de limbaj,
începând cu „momentul primar al construirii
«lumii» textului” (Borcilă 1987, 186), i.e. cu
nivelul de maximă profunzime al actului de
poeză.

Valorizat așadar sub zodia binarismului
metaforic din filosofia lui Blaga, acest moment
primar este determinant pentru finalitățile sen-
sului, întrucât aici se produce orientarea izvoare-
lor sale: fie pe un făgaș existențial-axiologic sin-
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tactic, cu finalitate în delta plasticizantă, fie pe
un făgaș existențial-axiologic semantic, care
nutrește delta revelatoare, translingvistică a
sensului. Cele două categorii funcțional-tipolo-
gice astfel conturate subîntind modele de
construcție referențială distincte, respectiv
modelul diagramatic și modelul simbolic, fieca-
re cu subdiviziunile sale. Bunăoară, procesul de
poesis discursiv plasticizant-diagramatic
„tălmăcește” lumea în imagini concret-senzoria-
le obținute fie prin conservarea coerenței
semantice (tip poetic sintactic), fie prin distruge-
rea coerenței discursive (tip poetic asemantic-
asintactic). La rândul său, orientarea revelatoare
a procesului de poesis discursiv, i.e. creația de
lumi, se bifurcă în simbolic-mitic (tip poetic-
semantic) și simbolic-matematic (tip poetic
semantico-sintactic).

De remarcat că, în pofida rigorii carteziene,
edificiul teoretic al lui Mircea Borcilă, structurat
în tetradă, nu poartă și straiele austere ale logicii
disjunctive, toate cele patru instanțe ale poesisu-
lui participând la o plenitudine complementară,
cu dense reverberații în planul mai vast al onto-
logiei culturii, acolo unde se manifestă și alte
făgașe discursive: filosofic, științific, religios.
De asemenea, în consonanță cu paradigma inte-
gralistă în care Mircea Borcilă își va înscrie ulte-
rior demersul, trebuie subliniat că o veritabilă
poetică a culturii nu poate fi fondată decât pe
textualitatea poetică/literară, de vreme ce numai
în spațiul acesteia se pot actualiza toate
posibilitățile limbajului (Coșeriu, 2009)1.
Remarc, în fine, că tipologia textualității poetice
în discuție, actualizată aici doar în survol, este
de fapt o inedită „topografiere” a deltelor sensu-
lui, seamă ținând de făgașele pe care izvoarele
acestuia le croiesc: în zariștea ori în abisurile
limbajului (plasticizare a realității/revelare de
lumi posibile).

Delimitate la nivelul procesului de poesis
discursiv, aceste categorii tipo/topo/logice – în
fapt, dinamisme antinomic echilibrate – perso-
nează în planul hermeneuticii literare, după cum
Mircea Borcilă însuși anticipează exemplificând

cu poezia avangardistă și lirica lui Tudor
Arghezi – pentru cei doi topoi ai modelului dia-
gramatic (asemantic–asintactic/sintactic) –, res-
pectiv cu Lucian Blaga și Ion Barbu, pentru
ceilalți doi topoi ai modelului simbolic (seman-
tic/semantico-sintactic). Orizontul
„aplicabilității universale”, invocată de către
poetician în finalul studiului său, a fost
adâncit/legitimat prin investigația de anvergură
întreprinsă de Oana Boc – în perimetrul deltei
plasticizant-sintactice, pe direcția Arghezi–
Apollinaire (Boc 2007) – sau de aceea a Emmei
Tămâianu-Morita (2001), în zona deltei revela-
toare, unde se regăsește Lewis Caroll, de pildă,
grație unui procedeu izomorf celui barbian: rese-
mantizarea simbolic-logică a terminologiei din
Alice în Țara Oglinzilor.

Deși tentantă, îmbogățirea exemplelor – mai
ales pentru dublul dinamism simbolic
(mitic/matematic), cu posibilă extindere în cuan-
tic – nu stă, aici, în intenția mea, miza demersu-
lui de față fiind conturarea unui prolegomen
apropriat pentru o hermeneutică transgresiv-
integratoare a poeziei. Se vede însă că textuali-
tatea poetică este locul ne-loc în/din care izvo-
desc lumile de sens ale cosmosului poetic, son-
dabil (prin diagramare) și insondabil (prin
revelație).

Un atractor hermeneutic major: poetiza-
tul. În perspectiva unei necesare hermeneutici
transgresiv-integratoare a creației poetice – ca
alternativă la nu puținele abordări fatal reductive
de care poezia a avut și are încă parte, de la
inventarierea (medievală a) tropilor la înzăuările
canonice ținute azi la mare preț –, consider că un
aport decisiv îl poate avea conceptul de poetizat.
Forjat de către Walter Benjamin (das
Gedichtete, în eseul Două poezii de Friedrich
Hölderlin) acesta este definit, după cum
menționam chiar la începutul studiului, drept
„unitatea sintetică a ordinii intelectuale și a celei
intuitive. Această unitate își capătă configurația
ei particulară ca formă interioară a unei creații
particulare [...]. Poetizatul se vădește a fi trece-
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rea de la unitatea funcțională a vieții la unitatea
funcțională a poemului.”

Trecerea de la o unitate la cealaltă nu înseam-
nă nici reproducere a realității vieții, nici bălțata
ei răstălmăcire, ci subtilă sublimare a vieții în
imanența textuală, și, simultan, transgresare a
zăbrelelor limbajului (extrapolare a sensului pe
care Paul Celan îl dă termenului său,
Sprachgitter, inspirat de vorbitorul de la mănăs-
tirea Pfullingen). Tărâm de adânci rezonanțe
între orfic și conceptual, între tăcere și strigăt,
între suferință și grație, poemul în-ființează ori-
zontul de adâncă relianță cognitivă între toate
regiunile realității. Este vorba despre realitatea
la modul absolut, în plasma căreia a cunoaște și
a înțelege merg laolaltă, aruncând punți între
„patria vieții” și hăurile învolburate ale
ipseității; dar și către inefabil totodată, deoarece
un fior apofatic străbate orice creație poetică
demnă de acest nobil nume. Tăind luminoase ori
diafan-neguroase cărări între „Olimpul arătării”
(cu vorba lui Nietzsche) și „ultimul miez” (cu
vorba lui Blaga), poetizatul se dovedește așadar
un atractor hermeneutic cu energii totalizant-
gödeliene, în măsura în care este realmente un
concept integrator pentru lumile sensului pe
care numai poezia le poate întrezări în ireducti-
bila lor infinitudine. Dezvăluirea-imersiune
lăuntrică a lumii (Weltinnenraum, la Rilke) și
creația de lumi ale sensului („gând făr’ de
ființă”, la Eminescu), iată cele două forțe de
portanță, antinomic echilibrate, ale poetizatului.
Considerat teleologic, conceptul lui Walter
Benjamin pune în ecuație (adică: în simultanei-
tate manifestă) intuiția sensibilă și intuiția inte-
lectuală, subiectivitatea și alteritatea, absoluti-
zând deopotrivă realitatea (în înțelesurile lui
Heisenberg) și limbajul (în accepția coșeriană).
De aceea, poetizatul poate fi considerat blazonul
oricărui proces autentic de poeză, astfel încât
„convocarea [lui] absolută” pentru a călători
hermeneutic în lumile nemărginite emergente
din textualitatea poetică este susceptibilă să ilu-
mineze zările pururi retractile ale illeității2. Nu
de alta, dar, vorba lui Blaga, actul creator „ pose-

dă o demnitate specială: aceea de a ține loc de
act revelator”.
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încearcă să-l tematizeze și de limbajul care încearcă să-l
țină în rostit – am numit-o illeitate” (Lévinas 2006, 302).
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22 august
În a doua noapte de lună nouă, aici la Apollo,

iarăşi n-am putut să dorm, am avut o insomnie
lungă. Şi la un moment dat, tot încercând să fiu
atentă şi prezentă la mine şi la făptura mea, am sim-
ţit clar cum un val de vitalitate era supt sau tras din
mine în sus. E greu de descris. Eram întinsă în pat,
cu veioza aprinsă, şi am avut senzaţia clară că ceva
din mine, un strat al făpturii mele, paralel cu trupul
meu, sau chiar forma trupului meu era atrasă destul
de intens în sus. Mi-am adus aminte că mi s-a mai
întâmplat, tot la lună nouă sau lună plină, dar mai
ales în stări de semi-trezie. Şi mi-am mai adus
aminte desigur de învăţătura Şcolii în această pri-
vinţă. Luna atrage spre sine toate fluidele, lichide
sau vii, mai cu seamă la fazele de lună plină şi lună
nouă. Dar poate că era mai mult decât atât, o încer-
care de ieșire din trup.

23 august
A treia noapte de lună nouă a fost şi mai şi. Am

adormit şi în vis îmi vedeam interiorul trupului şi-
mi simţeam pe dinăuntru esofagul, sau ceva de
acolo, ca un cerculeţ gol şi dureros. Parcă vizuali-
zam intens acel loc, acel cerc care nu era totuşi al
esofagului. Treptat mă trezesc din somn din cauza
unei dureri ciudate pe care mi-o produce acel loc
dinăuntru, şi din cauza zvârcolirilor şi gemetelor
mele care însoţesc senzaţia dureroasă. Trezită, dure-
rea continuă şi realizez că e ca un nod extrem de
sensibil şi de nervos în spatele vârfului coşului
pieptului, între sâni dar mai adânc înăuntrul corpu-
lui. E o durere stranie, mai mult nervoasă decât fizi-
că, dar intensă, ca o rană emoţională, ca să zic aşa.
Adorm spre dimineaţă, dar a doua zi durerea conti-
nuă atenuată. Şi a continuat multă vreme, din ce în
ce mai stins, lăsându-mi până în prezent o sensibili-
tate crescută în zona amintită, care devine aproape
dureroasă la fiecare emoţie. Iar emoţiile au început

să fie mai dese în ultima vreme, observ.
Am pus senzaţia asta ciudată în legătură cu visul

cu Robert. Apoi m-am gândit la chakre, despre care
am tot auzit dar despre care nu ştiu nimic, căci n-am
citit încă nici o carte despre asta. Andrew mi-a ară-
tat de curând o carte de Leadbeater despre chakre şi
am de gând s-o studiez. Poate găsesc o explicaţie.

26 august
Acum e noapte și, după câteva peripeții cu avio-

nul prin care, în loc să ajung la Philadelphia cum
îmi propusesem inițial am fost adusă surprinzător la
New York, am ajuns în fine în centrul de aici al
Școlii. E un apartament superb, nu departe de
Metropolitan Museum, un spațiu plin de obiecte
frumoase şi opere de artă, un loc minunat. Am înce-
put să mă instalez, când a intervenit un episod stra-
niu. De dimineaţă simţisem nişte dureri vagi şi ciu-
date undeva în josul pântecului. Dar apoi, au înce-
put dureri din ce în ce mai intense care m-au pus în
pat. Am trecut printr-o fază cumplită. Mă durea
ceva în adâncul intestinelor, aveam senzaţia de
vomă permanentă, îmi vâjâia capul şi aveam o dure-
re atroce în spate, la baza coloanei vertebrale, exact
în dreptul locului dureros din pântece. Cred că mă
durea ceva din sistemul simpatic sau parasimpatic,
căci nu era coloana, ci ceva de lângă ea şi paralel cu
ea, din partea ei stângă. Durerea era atât de insupor-
tabilă că am intrat în panică. Am luat ce medica-
mente am avut la dispoziţie în trusa mea, dar le-am
vomitat după o vreme. M-am plimbat prin casă, în
ideea că o să-mi treacă prin mişcare, dar am început
să pierd energie şi să obosesc, aşa că m-am întins în
pat. Şi a urmat o perioadă de trei ore şi jumătate de
agonie. Nu ştiam cum să stau, nu ştiam ce să fac.
Alte medicamente nu aveam. Nu aveam nici „medi-
cal insurance” în SUA. M-am resemnat pentru o
vreme. Mi-am adus aminte că mai trecusem prin
ceva asemănător, dar mult mai palid, în campusul
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de la Rochester, în prima zi de joi de acolo. Durerea
din abdomen fusese însă mult mai mică, ca şi sen-
zaţia de vomă, ca şi durerea din spate. Plus că tre-
cuse repede, după o oră, şi fără urmări.

M-am hotărât deci să îndur, în ideea că o să-mi
treacă repede. Dar durerea era atroce. Nu ştiam ce
să mă mai fac. Mi-am adus aminte de durerile atro-
ce din prima zi de menstruaţie din adolescenţă. Era
ceva asemănător deși nu era asta. Nu era o durere
fizică, carnală, ca o rană, o operaţie, un abces. Era o
durere nervoasă, mult mai insuportabilă. Trebuia să
mă duc din când în când la baie ca să vomit, dar fie-
care mişcare mă scotea din minţi. Mi-am adus
aminte şi de durerea atroce şi bizară de la baza
coloanei vertebrale, întâmplate la Paris, în 1995,
când am dormit în casa unor români pentru 3 zile –
o durere venită din senin şi plecată în senin, care nu
s-a mai repetat. Cam la fel era şi durerea asta, atro-
ce, nervoasă, legată parcă de vreun nod sau plex de
nervi şi fără explicaţie, fără motiv aparent.

Ceea ce însă a fost cu totul nou de data asta, e că
am început să am gânduri care se transformau în
vizualizări extrem de clare, de colorate şi de bine
conturate în spaţiu. Mintea îmi luneca de la una la
alta, ca de obicei pentru fiecare om, dar observam
că imaginaţia lua aspectul unor imagini foarte inten-
se şi bine spaţiate. Însă cum încercam să mă uit
„direct” la acele imagini ca să văd mai bine despre
ce e vorba, ele dispăreau. Apăreau altele, şi cum le
priveam „făţiş”, cum dispăreau. Încercam cu dispe-
rare să le păstrez mai mult în faţa ochilor. Intuiam
că e „ceva” cu ele şi că sunt legate de starea mea
bizară şi dureroasă. Îmi aminteam de imaginile
splendid colorate pe care le aveam uneori în timp ce
făceam dragoste cu Horia – acelea erau mai palide,
mai neclare. Dar erau tot legate de zona de jos a
abdomenului. Imaginile de acum erau mult mai
intense şi dădeau impresia că le-aş putea controla,
dar nu puteam. Paradoxal, durerea mi le oferea şi tot
durerea mă făcea să nu pot să le controlez. Uitându-
mă la ele, mi-a venit înțelegerea că aş putea „intra”
în ele, atât erau de veridice, şi că depinde numai de
mine s-o fac. Că e o chestiune de „unghi” şi că tre-
buie să găsesc „locul” sau „poziţia” sau modalitatea
mentală adecvată. Am încercat, dar din cauza dure-
rii fizice, putinţele mele mentale erau mult slăbite.
Şi totul, totul din jur era o iluzie în faţa ochilor mei,
şi poate că trebuia să înţeleg tocmai asta. Căci îmi

venea în cap, în paralel, că făptura mea e atât de
opacă la anumite fenomene extraordinare dar natu-
rale, încât nu poate fi adusă mai aproape de ele
decât la modul fizic, prin experienţe fizice dureroa-
se, şocante. Altfel n-aş simţi, n-aş crede, n-aş înţe-
lege. Îmi mai trecea prin cap că sunt o creatură
mediocră, extraordinar de mediocră şi de nedesă-
vârşită, dacă trebuie să se procedeze astfel cu mine.
Şi că probabil din cauza opacităţii mele şi a mate-
rialităţii simţurilor mele, prea mult nu mi se va
putea da în viaţa asta, şi prea mult nu voi putea rea-
liza.

Între timp, durerile nu s-au potolit, au rămas
constant de intense. După trei ore şi jumătate, n-am
mai putut. Abia târându-mă, am ajuns la telefon şi
am sunat la un „student” din Școală, Todd, despre
care auzisem că e înştiinţat de venirea mea. L-am
rugat aproape plângând pe Todd să mă ajute. Acesta
a sunat la „doorman”, la portar, care a venit şi mi-a
adus nişte „pain-killers”. Am luat una şi am aştep-
tat. A trecut mai mult de jumătate de oră şi nu s-a
întâmplat nici o ameliorare. Eram deja disperată.
Dar am simţit că mă ia somnul şi am ştiut că e un
semn bun. Că dacă adorm, mă voi trezi sănătoasă.
Şi aşa a şi fost. Am adormit şi peste două ore nu mai
aveam nimic.

Toată povestea asta seamănă cu o piesă de tea-
tru, cu o „special play”, cum se spune în Şcoală. Ca
şi cum trebuia de fapt să pierd avionul, ca să nu
ajung la Philadelphia şi să ajung de fapt la New
York, ca să am această dureroasă experienţă. Şi ca
să mă leg cumva de centrul de aici. Şi pentru nu ştiu
care alte scopuri. Dar e clar că în tot ce atinge zona
„Influenţei C”, alte legi şi decizii intervin decât cele
voite sau avute în vedere de mine. Tot ce am putut
verifica în această ocazie, a fost că m-am lăsat cu
totul în voia Ei. Şi că în acelaşi timp, îmi dau seama
acum, am simţit mult calm lăuntric, ca şi cum nu
aveam să mă tem de nimic, în definitiv. Şi chiar aşa
a şi fost.

28 august
Ieri noapte, în apartamentul din N.Y., după un

vis scurt am avut o perioadă de insomnie. Iarăşi m-
am gândit la întâmplările stranii din Şcoală. Am
făcut câteva exerciţii mentale. M-am gândit la dife-
renţa dintre acum şi cu 4 ani în urmă, când am des-
coperit primele cărți despre Gurdjieff – şi m-am

165165CONVORBIRI  LITERARE



întrebat dacă între timp am evoluat cu adevărat.
Perioada din iulie de la Rochester mi s-a părut o
poveste îndepărtată. Şi răstimpul de la Apollo, toc-
mai încheiat, mi s-a părut ciudat de îndepărtat. Am
simţit de asemenea că am trăit îndelung, multă
vreme, pe lumea aceasta. Lenea şi mediocritatea
propriei fiinţe mi-au sărit în ochi. Lipsa de efort
constant în ce priveşte principiile Şcolii, de aseme-
nea. Ideea că ar trebui s-o iau de la capăt într-o altă
existenţă mi s-a părut teribilă și ea. Am revăzut ziua
tocmai încheiată: plimbarea prin New York, un oraş
fascinant şi teribil, fabulos şi îngrozitor, un Babilon
în adevăratul sens istoric şi metaforic al cuvântului,
pentru zilele noastre.

După o vreme am adormit. Am avut un vis, îl
descriu: (...) Apare un convoi ca de pelerinaj, în care
intru. Ni se spune că persoanele în verde şi roşu să
stea pe margine ca să facă o bordură frumoasă în
jurul celorlalte persoane în cenuşiu aflate în mijloc,
între care mă aflu. Văd în faţa mea un bătrân îmbră-
cat în negru, cu barbă lungă și fumurie, care ne vor-
beşte înflăcărat şi pe care-l urmez. El se duce în
marginea din dreapta a convoiului de procesiune şi
ne trage pe cei care-l urmăm spre o biserică. Ne
spune că e biserica sfântului Pavel, dar parcă de fapt
e vorba despre o sfântă, camuflată în spatele nume-
lui masculin. Intrăm în biserică şi văd o scenă minu-
nată. Biserica e un spaţiu vast, luminos, în care ard
esenţe rare şi se văd fumuri albăstrii întretăindu-se
la înălţime. Biserica are o formă ciudată, nava
dreaptă se termină cu un cor-altar deviat într-o
parte, spre stânga cum priveşti dinspre navă şi spre
dreapta dacă te afli în corul-altar. Mă aflu în cor, de
fapt am intrat prin el în biserică şi bătrânul monah
cu barbă lungă și cenușie îmi spune că biserica are
forma minunată a păsării Phoenix. Şi parcă şi văd
două mici aripi, de fapt două capele, pe lateralele
navei.

Când am intrat în biserică prin cor, am trecut pe
lângă o femeie cunoscută, îmbrăcată în azuriu, o
preoteasă, care pare să fie cineva care nu-mi era
prea favorabilă înainte, dar pe care o depăşesc.
Înaintez spre mijlocul bisericii, care acum pare des-
chis, în aer liber, şi văd un grup de persoane, multe
femei în ţinute lungi, antice, care asistă la un joc de
noroc. Mă apropii, mă uit. E ceva misterios, legat de
un cal care dă o luptă cu altceva, pe care nu-l văd.
Lumea din jur ţine cu calul. Calul aproape învinge

sau în orice caz nu e înfrânt, spre satisfacţia celor
din jur, care în acel moment realizează că e vorba de
calul meu: „the horse is hers”. Toată scena mă pri-
veşte, e ceva legat de mine. Apoi se întâmplă ceva
cu nişte bile pe o scală orizontală, sau cu o balanţă,
nu e clar, şi toată lumea din jur spune cu privire la
mine: „she hates twelve” (ea urăște cifra 12).

În acel moment sunt culcată pe spate, sub privi-
rile celorlalţi, cu picioarele îndoite în unghi drept şi
unul peste altul. Parcă aş fi pe un pat de spital, sub
privirile cercetătoare ale unor examinatori, dar de
fapt sunt pe jos, pe podeaua bisericii deschise. Aud
de undeva de mai departe o întrebare pusă de o
femeie, dar nu înţeleg. Întrebarea se repetă, dar nu
pot s-o aud bine. În fine, o aud: „Are you a writer?”
Da, răspunsd timid, ca la o întrebare a unui doctor,
„I’m a writer”. În acel moment, dinspre persoana
care a pus întrebarea se ridică o apă, o bulboană
clară, în care văd imagini, ca într-un film: văd capul
unui militar (francez, mi se pare) cu o pălărie în trei
colţuri, plină de fireturi aurii, şi mai văd fragmente
de scene de bătălie, ca într-un film despre un trecut
mai îndepărtat (acum 3 secole, îmi trece prin cap).
Apoi, din poziţia culcată şi crucificată cumva în
care mă aflu, simt cum încep să alunec cu mare vite-
ză spre orizont, unde se petrece filmul cu scena de
bătălie, şi cum mă izbesc de el. În acel moment, un
jet de apă de foc, o apă fierbinte şi volatilă ca un
foc, mă izbeşte dinspre picioarele încrucişate în
unghi drept, prin zona genitală, și intră în trup.

Mă trezesc. Sunt în pat, exact în poziţia din vis,
pe spate şi cu picioarele îndoite în sus, în unghi
drept şi puse unul peste altul. Simt în nări un miros
persistent de tămâie. Sunt bulversată de vis. Nu-l
înţeleg. Încerc să-l rememorez cât pot de bine. Nu
înţeleg mai ales ce e cu cifra 12 şi cu „she hates
twelve”. Visul e eclectic, alexandrin aş zice, şi ca un
„misteriu antic”. Înţeleg cumva că e un dar, pentru
finalul perioadei americane. În acel moment, frisoa-
ne puternice mă trec prin tot corpul. Mirosul de
tămâie îmi persistă în nări.
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Textele lui Peter Brown (n. 1935) sunt cunos-
cute nu doar printre istoricii și exegeții paradig-
mei creștine, ci și publicului larg cultivat. Numele
său este asociat, într-o primă etapă a carierei, cu
Augustin, căruia i-a dedicat o monografie deveni-
tă clasică, Augustine of Hippo: A Biography
(Berkeley and Los Angeles: University of
California Press, 1967). Însă cartea care l-a con-
sacrat pe Peter Brown este The World of Late
Antiquity: From Marcus Aurelius to Muhammad,
AD 150-750, London, Thames and Hudson, 1971
(lucrare reeditată de atunci în repetate rânduri). 

Chiar dacă anumite idei pot fi întâlnite deja în
scrierile lui Fustel de Coulanges (1830-1889),
noțiunea de Antichitate Târzie a apărut mai întâi
în limba germană („die Spätantike”), în prima
jumătatea a secolului al XX-lea. Sub denumirea
de Antiquité Tardive, Henri-Irénée Marrou (1904-
1977) se referea la aceeași perioadă intermediară,
între antichitate și perioada medievală (în opinia
unor istorici, cuprinsă între secolele al III-lea și al
VII-lea d.Hr.). Nu avem însă consens cu privire la
delimitarea acestei perioade. Unii exegeți (în spe-
cial Henri-Irénée Marrou) consideră că această
epocă este încheiată de papa Grigorie cel Mare (†
604), alții merg până la Isidor de Sevilla († 636).
Cert este că în ultimele decenii cercetările asupra
acestei perioade s-au înmulțit, iar din anii 1990
avem chiar o revistă cu titlul Antiquité Tardive.
Revue internationale d’histoire et d’archéologie.
În spațiul nostru cultural merită semnalată lucra-
rea profesorului Nelu Zugravu, Antichitatea târ-
zie (Iași, Demiurg, 2005).

Geneza Antichității Târzii, publicată, de
curând, într-o admirabilă traducere la Editura
Humanitas, se concentrează cu precădere pe inter-
valul dintre mijlocul secolului al II-lea și jumăta-

tea secolului al IV-lea, iar geografic, acțiunea se
desfășoară în jurul Mediteranei. Perioada pe care
o are în vedere Peter Brown este una tulbure,
complexă. În termenii lui Claudio Moreschini și
Enrico Norelli, „omul antichității târzii este inse-
rat într-o societate care nu e nici simplă, nici seni-
nă, ci plină de contradicții și de neliniști care se
agravează pe zi ce trece” (Istoria literaturii
creștine vechi grecești și latine, vol. II/1: De la
Conciliu de la Niceea la începuturile Evului
Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E.
Stoleriu și D. Zămoșteanu, Iași, Polirom, 2004, p.
26). Pe de altă parte, autorul lucrării pe care o
avem în vedere, apreciază că mai degrabă „claus-
trofobia și tensiunile traiului într-o societate « față
în față », nu singurătatea sunt laitmotivele neferi-
cirii tipice Antichității Târzii” (p. 15). Mai mult
decât atât, „înainte să vorbim despre angoasă și
deziluzie ca trăsături distinctive și omniprezente
ale secolului al III-lea, trebuie să fim foarte siguri
că speranța în posibilitățile pe care le oferea viața
era mai mare în vremurile care le-au furnizat
oamenilor de atunci mijloacele de a-și evalua
situația” (p. 16). 

Istoria primelor secole ale creștinismului pivo-
tează în jurul unui om cu totul deosebit, sfântul.
Or, în acele timpuri de început, sfinții prin
excelență sunt martirii, deoarece doar aceștia
„întruchipau un anumit mod de a trăi religia […]
ei însumau în personale lor aspirațiile unui grup
care se delimitase și care se considera superior
celorlalți oameni în virtutea unei intimități aparte
cu divinitatea” (p. 76). În paginile pe care le alocă
acestui subiect, Peter Brown consideră că „erois-
mul martirilor a fost pur și simplu cea mai înaltă
formă de manifestare a sentimentului de superio-
ritate a creștinilor” (p. 77). Martirii își câștigase
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cununa de sfinți în arena leilor, în focul rugului,
sub securea călăului. În cuvintele Sfântului
Ignatie al Antiohiei, martirii erau grâul măcinat în
dinții fiarelor care vor da cea mai curată pâine a
lui Hristos.

Miza cărții lui Peter Brown este construită ple-
când de la următoarea teză: supranaturalul sau
ceea ce era considerat divin era văzut de către
antici ca locuind în temple, însă odată cu geneza
Antichității Târzii această paradigmă se schimbă,
ceea ce depășește naturalul se reflectă totuși în
anumite persoane cu o viață excepțională. „Ceea
ce s-a schimbat în mod evident însă între secolele
al II-lea și al V-lea a fost viziunea oamenilor în
legătură cu locul în care se găsea această « putere
divină » și, pe cale de consecință, cu felul în care
se putea ajunge la ea […]. În perioada dintre anii
200 și 400, mediteraneenii au ajuns să accepte,
într-un număr tot mai mare și cu un entuziasm
crescând, ideea că această putere divină nu se
dezvăluia direct numai individului de rând sau
prin intermediul instituțiilor perene, ci mai degra-
bă că era reprezentată pe pământ de un număr
limitat de persoane excepționale, împuternicite să
o folosească pentru semenii lor. Aceasta în virtu-
tea relației personale pe care respectivii « agenți
umani » o aveau cu supranaturalul și care era sta-
bilă și clar perceptibilă de coreligionari” (pp. 23-
24). 

„Secolul al III-lea trebuie să constituie miezul
oricărei discuții despre geneza Antichității Târzii”
(p. 12), iar omul acestei perioade, „omul lui
Dumnezeu”, reprezintă una dintre ideile directoa-
re ale lucrării pe care o avem în vedere. Peter
Brown argumentează că în acele timpuri granița
dintre divin și uman era una permisivă, oamenii
de rând putând avea acces la o lume de dincolo
prin vise, cărora autorul le acordă o atenție spe-
cială. Treptat însă, între aceste două lumi, sfântul
își găsește un loc însemnat, dar și vrăjitorul. Ca
urmare a acestor metamorfoze, granițe devin din
ce în ce mai rigide iar accesul la supranatural este
destinat doar anumitor categorii de oameni. Peter
Brown susține că „în geneza Antichității Târzii,
călugării din Egipt au jucat un rol mai durabil
decât Constantin” (p. 106). Aceștia „au impus în

chip definitiv pentru Antichitatea Târzie în Egipt
și în alte părți ale lumii mediteraneene figura
sfântului” (p. 121). Odată cu impunerea paradig-
mei creștine, episcopii, martirii și monahii din
Egipt „au ajuns să ocupe spațiul dintre cer și un
pământ golit de zei” (p. 131). Călugării din pustia
Egiptului au dus mai departe demersul început de
episcopii secolului al III-lea, iar această evoluție
este sintetizată de formularea επίγειος θεός,
„Dumnezeu pe pământ”, asociată cu Macarie cel
Mare. 

R.G. Collingwood (1889-1943) susținea în
scrierile sale că o oamenii renunță cel mai greu la
presupozițiile de natură religioasă. Însă odată ce
reușesc să renunțe la aceste date prealabile, oame-
nii respectivi se schimbă în mod radical, transfor-
mându-se astfel și epocile în care aceștia trăiesc.
Urmărind cumva consecințele unei astfel de
situații, Peter Brown își propune să înțeleagă
modalitatea în care „reacționează o societate cu
adânci rădăcini tradiționale la schimbările de
natură religioasă” (p. 18). În orice caz, Geneza
Antichității Târzii este o carte pe care nu doar
specialiștii trebuie să o citească. Într-adevăr, nu
este întotdeauna o lectură facilă, cerând cititorului
atenție și un anumit nivel al erudiției, însă, pe de
altă parte, un astfel de text îți oferă mai mult decât
niște informații, te îndeamnă la reflecție.
Excelenta traducere propusă de Ștefan Colceriu
adaugă încă un volum valoros semnat de Peter
Brown la cele câteva deja traduse în limba româ-
nă: Cultul sfinților. Apariția și rolul său în
creștinismul latin (traducere de Doina Lică,
Timișoara, Amarcord, 1995); Trupul și societatea
(traducere de Ioana Zirra, București, RAO, 1999);
Întemeierea creștinismului occidental: Triumf şi
diversitate, 200-1000 d.Cr. (traducere de Hans
Neuman, Iași, Polirom, 2002).

____________
Peter Brown, Geneza Antichității Târzii, traduce-

re de Ștefan Colceriu, București, Humanitas, 2022,
175 p. 
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Personalitate remarcabilă a filosofiei stoice, a
vieții politice și a literaturii romane, Lucius Annaeus
Seneca s-a născut la Corduba, în Spania, într-unul
dintre primii ani ai erei noastre, anul exact nefiind
precizat de nici o sursă istorică. Era fiul lui Seneca
cel Bătrân, cunoscut și sub numele de Seneca
Retorul. A fost trimis de timpuriu de tatăl său la
Roma pentru a studia retorica în vederea unei carie-
re de avocat; pe lângă retorică, tânărul Seneca este
atras de filosofie urmărind cu interes cursurile lui
Attalus, ale lui Posidonius sau ale lui Sotion din
Alexandria; iată ce spunea despre lecțiile lui Attalus:
„Pe mine, cel puțin, când ascultam pe Attalus vor-
bind împotriva patimilor, a rătăcirilor și a păcatelor
vieții, mă apuca adesea mila de neamul omenesc, iar
pe vorbitor îl puneam în înaltul cerului și mai presus
de culmea hărăzită unui om”. Astfel, Seneca s-a
familiarizat de tânăr cu stoicismul și pitagorismul,
cu gândirea religioasă și curentele filosofice alexan-
drine pe care le cunoscuse în timpul lungii șederi în
Egipt, unde mătușa sa îi pregătea o frumoasă carieră
politică. Revenit la Roma Seneca ocupă postul de
chestor, începutul unei strălucite cariere politice, dar
și al unei vieți tumultuoase. În anul 41, împăratul
Claudiu îl exilează în Corsica, sub acuzația de adul-
ter cu Iulia Livilla, sora împăratului Caligula. În
anul 49, Agrippina, soția împăratului Claudiu, îl
cheamă din exil încredințându-i educația fiului său,
Nero, care foarte tânăr devine împărat, Seneca fiin-
du-i unul dintre sfetnici. În anul 62 Seneca se retrage
din viața politică și se consacră în întregime
activității filosofice; trei ani mai târziu este bănuit că
a luat parte la conjurația lui Piso împotriva lui Nero,
împăratul cerându-i să se sinucidă; o face împăcat și
demn, act descris de Tacitus în Anale. Morala stoică
pe care Seneca a îmbrățișat-o din tinerețe și căreia i-
a rămas credincios toată viața se regăsește în toate
scrierile sale, fie literare (Agamemnon, Oedip,

Fenicienele, Hercule ieșit din minți, Troienele,
Medeea, Fedra), fie filosofice și morale (Consolație
către Marcia; Despre constanța înțeleptului, către
Serenus; Despre viața scurtă; Despre liniștea sufle-
tului, către Serenus; Despre clemență; Despre bine-
faceri; Problemele naturii). Nu cu mult timp în
urmă a fost reeditată una dintre cărțile remarcabile
ale lui Seneca: Scrisori către Luciliu, traducere și
note de Gheorghe Guțu, introducere și tabel crono-
logic de Dionisie Pîrvuloiu, București, Editura
Humanitas, 2020, 540 p.

Pentru Seneca filosofia a fost viața însăși, cău-
tând să surprindă limitele și avânturile originalității
filosofiei morale. Seneca a preluat elemente ale doc-
trinei fundamentale a tradiției stoice ortodoxe; ală-
turi de Epictet și Marcus Aurelius, Seneca a ilustrat
„stoicismul imperial”, a treia mare perioadă din isto-
ria stoicismului. Misiunea filosofică a lui Seneca
consta în a aplica, sufletului său și sufletului altora,
remediile găsite de cei din vechime, care au devenit
dogme ale stoicismului și fără de care nimeni nu
poate duce o viață suportabilă, nicidecum fericită:
„Filosofia nu este o meserie pe placul mulțimii și
nici făcută pentru ostentație. Ea nu stă în cuvinte, ci
în fapte. Nu recurgi la dânsa, ca să-ți treacă ziua cu
un fel de desfătare sau să-ți alungi plictiseala când n-
ai ce face. Ea îți formează și îți modelează sufletul,
îți rânduiește viața, îți îndrumă faptele, îți indică ce
trebuie să faci și ce nu, șade la cârmă și le arată dru-
mul printre stânci celor ce se luptă cu valurile mării
în furtună.” Unul dintre îndemnurile statornice adre-
sate de Seneca lui Luciliu a fost „pătrunde-te de filo-
sofie până în adâncul sufletului”, pentru că filosofia
ne învață să acționăm după regulile ei; în acest fel,
întreaga existență a omului va avea un stil în
concordanță cu acțiunile lui. „Să ne împrejmuim cu
zidul filosofiei, zid de nepătruns, pe care soarta, ori-
cât l-ar izbi cu multele ei mașini, nu-l poate trece”,
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scrie Seneca. Filosofia este deopotrivă contemplati-
vă și activă, privește și acționează, având scopuri
pământești, dar privind și către înalt: „Urmează deci
că, fiind contemplativă, filosofia are principiile ei și,
mai departe, că nimeni nu va putea să pornească
cum se cuvine la acțiune afară de acela care va fi în
posesia teoriei, cu ajutorul căreia va putea îndeplini
regulile îndatoririlor în orice împrejurare.”
Discursul filosofic al lui Seneca este mai întâi un
discurs moral, de altfel Seneca plănuia o carte inti-
tulată Filosofia morală, despre care nu se mai știe
nimic; după ce omul va fi îndrumat pe calea virtuții,
el va putea învăța cum se descurcă sofismele, cum
se disting ambiguitățile, cum se pătrund
obscuritățile.

Scrisorile către Luciliu trebuie citite ca un vast
program de îndrumare spirituală, adaptate etapelor
de progres spiritual prin care Seneca urmărea să-l
apropie pe Luciliu de filosofie și de filosofia stoică,
încercând astfel să-l îndepărteze de tendințele epicu-
riene spre care l-ar fi îndrumat tinerețea.
Îndemnurile mai vârstnicului Seneca erau spre tran-
quilitas, spre coerența cu sine, obținută prin
constanța judecății și a voinței, prin prețuirea timpu-
lui, a vieții: „Dacă ai vrea sa iei seama, cea mai mare
parte din viață ne-o pierdem făcând răul, o mare
parte dintr-însa nefăcând nimic și viața toată făcând
altceva decât ce trebuie. Ai putea să-mi arăți pe cine-
va care pune vreun preț pe timp, care-și socotește
ziua, care-și dă seama că pe fiece zi el moare? Căci
noi într-asta ne înșelăm: vedem moartea înaintea
noastră, când mare parte dintr-însa a și trecut: tot
timpul dinapoia noastră e-n stăpânirea ei.” Seneca îi
scrie lui Luciliu despre bucuria de a trăi frumos, de
a lăsa loc celor ce vin dinăuntru, nu celor amăgitoa-
re, pentru că „plăcerile de care se îmbată mulțimea
au un strat ușor, superficial. Orice bucurie venită din
afară n-are temei.” Seneca detestă plăcerile violente,
nesigure, provizorii, îi cere lui Luciliu să nu confun-
de plăcerea cu bucuria, să învețe să fie fericit.
Bucuria nu se găsește în „eul” individual, în corp, ci
în „cea mai bună parte a eului”, în suflet, în rațiune,
în măsura în care aceasta se conduce după o normă
transcendentă: „Ești o ființă rațională. Prin urmare
care este la tine binele? Rațiunea desăvârșită.”
Îndemnul plin de tâlc al lui Seneca este să nu nau-
fragiem înainte de a urca pe corabie.

Pentru Seneca, esența înțelepciunii este fericirea,

rațiunea perfectă, virtutea, coerența cu sine, securi-
tas (forța proprie a sufletului care domină pasiunile,
teama, furia), tranquilitas (opusul instabilității
voinței). Trebuie menționat că pentru stoici, filoso-
fia nu se confunda cu înțelepciunea, căci în raport cu
filosofia înțelepciunea era o normă transcendentă,
un ideal aproape inaccesibil. Era o distincție prelua-
tă de stoici din dialogul platonician Banchetul. Dar
Seneca nu perorează cu talent despre înțelepciune, el
a practicat cu perseverență exerciții prin care filoso-
ful s-a străduit să trăiască, exerciții pe care le reco-
manda și lui Luciliu. Unul dintre primele exerciții
consta în a ține seama de urgența schimbării, a con-
vertirii („Așadar, pe tine îndreaptă-te”); printre
subiectele epistolelor către Luciliu, unul asupra
căruia Seneca revine constant este moartea: „Pentru
noi, destrămarea este moartea. Dar noi nu vedem
decât ce-i în preajma noastră: mintea noastră tâmpă,
robită trupului, nu vede mai departe. Altminteri,
dacă omul ar ști că viața și moartea, ca totul în lume,
trec mereu una în locul alteia, că cele întocmite se
risipesc și cele risipite se întocmesc, că în această
lucrare se arată arta veșnică a divinității care condu-
ce totul, ar suporta mai curajos sfârșitul său și alor
săi.” Strâns legat de gândul asupra morții este con-
centrarea asupra prezentului, dobândirea conștiinței
valorii timpului; este o schimbare radicală a
dispoziției interioare, omul nemaifiind acaparat de
gândul la cele trecute, dar nici de reverii asupra unui
viitor nesigur, ci trăind evenimentul care se
desfășoară: „Dacă zeii ne vor mai da o zi, s-o pri-
mim bucuroși. Fericit și deplin stăpân pe sine este
numai acela care așteaptă ziua de mâine netulburat.
Cine spune «am trăit» se scoală în fiecare zi pentru
un nou câștig.” Să ne fortificăm înlăuntrul nostru, ar
spune Seneca, îndemnându-ne să trăim o clipă de
fericire ca și când ar fi o eternitate.

Pentru Seneca, înțeleptul se cufundă în totalita-
tea universului, printr-o mișcare naturală patria sa
fiind întreg spațiul, întreg timpul. Prin aceasta el
accede la splendoarea existenței universale. Dincolo
de influențele neopitagoreice și neoplatoniciene,
opera lui Seneca este una dintre cele mai înalte
expresii ale eticii stoice. Scrisori către Luciliu, ade-
vărat tratat de morală, ne învață că înțelepciunea
este deschisă tuturor și că filosofia nu respinge pe
nimeni. 

CARTEA DE FILOZOFIE
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Nedomolită-i pofta de tine
Ca trandafirul din grădina ta vreau să-nfloresc,
foc să fiu,
cu sidef să mă sulimenesc.

Trandafiria piele te simte,
atît de plină, de atîta dragoste aș spune,

și, totuși. . .
nedomolită-i pofta de tine! 

Prima atingere a buzelor noastre
Ai lăsat o fărîmă de ambră, cea mai frumosă,
la prima atingere a buzelor mele.

Dulceața, izvorul răsuflării tale,
mi-a trezit bucuria și am început să trăiesc;
am sorbit adierea blîndă a săruturilor tale
într-o noapte de iarnă

Ceva divin, transfigurat,
venind fără cuvinte,
desăvîrșit, să fiu în brațele tale.

Am împărțit cerul noaptea, și mierea la ivirea
zorilor,

între cer și pămînt
ești rădăcina dragostei adînci
ce nu se lasă oprită.

Te simt arzînd
acum și pînă la sfîrșit. . .

Azi am învățat
Azi am învățat să te sărut cu ochii,
să te mîngîi cu sufletul,
să fac din cerul tău cîntecul sticletelui,
acea dragoste la care visam noaptea,
neștiind că te iubeam. 

Azi am învățat din magia viselor tale
să fiu pămînt roditor și să te văd cu mîinile.

Azi am învățat să simt căldura săruturilor tale,
și să cred am învățat
în cuvintele de-ncurajare ale tale. . . 

Azi am învățat să-l știu pe Domnul pe buzele
tale,

și în refrenul cîntecului nostru,
am învățat să spun te iubesc. 

Azi am învățat, am învățat de ce te iubesc.

Prezentare și traduceri : Olimpia IACOB

NORIS ROBERTS

Este avocat, poetă și scriitoare. De-a lungul carierei sale, Noris a înființat trei centre
juridice în scopul susținerii persoanelor nevoiașe în instanță . În 2002 a publicat Oglinda
sufletului/ The Mirror of the Soul, ediție limitată, și vîndută în regim privat, în scopul
înființării unei fundații de îngrijire a copiilor săraci și abandonați. Multe poezii, pagini de
proză, articole au fost publicate în reviste literare, antologii, și ziare. Antologiile, Fețele
cuvintelor mele/ The Skins of My Words/ și Valuri de liniște/ Silence over Silence, au fost
publicate online, și pot fi accesate gratuit.Multe dintre poemele și articolele ei sunt traduse

în engleză, franceză, italiană, portugheză și arabă. Are trei site-uri: „De Letra en Letra”, „Palabras Pinceladas” and
„Poems and More”. Are canal pe YouTube, în cadrul căruia poemele sale sunt citite și cîntate de persone din alte țări,
în limbi străine. Acest proiect are ca scop transmiterea unor mesaje de dragoste, pace, și libertate. Principalul dezi-
derat rămîne acela de unire a oamenilor, și evitare a pozițiilor politice radicale, a diferențelor generate de religie sau
crez. I s-a făcut onoarea să fie numită Ambasador al Păcii pentru Cercle Universel de la Paix, reprezentînd Venezuela.
I s-a decernat premiul Naji Naamanțs literary Prize (fiind membru onorific al Casei Naaman pentru Cultură); Este
Consulul Societății Scriitorilor și Artiștilor de pe Globul ASEALDO, și membru onorific al Societății Latino-
Americane a poeților, ASOLAPO.
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Ceasul de buzunar
Făceam ordine-n pod când îmi cade  
în mână un ceas de buzunar, cu inscripția 
GRE. ROSKOPF, dedesupt P A T E N T; 
arătătoarele în filigran i se roteau cândva  

în jurul aburului unei locomotive minuscule.
Mi-amintesc povești de la mesele în familie: 
Bunicul, mulți ani invatator și predicator
în comună, venerat și în egală măsură 

temut, avea un asemenea ceas: acesta îi 
măsura tactul zilelor, cu el drept mesager,
arunca, în rare momente de furie oarbă,
după găinile care nu-l ascultau.

Cum țineam acum ceasul în mâna stângă, 
a-nceput să ticăie; capacul din spate i s-a deschis 
ușor, mica balama care trebuia să-l țină,
era stricată: arcul tensionat dedesupt care, după

decenii de nemișcare, zvâcnește într-un sens
și-n altul, dizolvă timpul dintre noi 
și mă silește să recunosc că  nimic
în afara acestui puls nu ne mai desparte.

Ochelari
Ani întregi, dar ce spun: decenii am purtat, 
ochelari pentru că mi-au fost prescriși.
Pare-se pentru a recunoaște mai bine
literele pe tablă, coroanele de liliac de-afară,
forma de monștri în nori, un zâmbet duios, 
conturul moale al fetelor la joacă,
brazdele fine de pe buzele lor în floare,
nu în ultimul rând sferele lor pline săltând
care mi se încețoșau în fața ochilor, 
percepeam toate astea dintr-odată. 

Curând opticianul mi-a spus
că n-am nevoie de ochelari, văd mai bine fără.

Acum mă-ntreb serios: oare ce naiba
am văzut tot timpul ăsta?

Simțul orientării
M-am descurcat excelent pe autostrăzi, pe marile 
bulevarde, pe șoselele și străzile lumii, niciodată
nu mi-am pierdut orientarea în Orient, în Occident; am
știut 
drumurile de acces ori ieșirile, mi-au fost toate de
folos.

Totuși rar știu unde mă aflu; mirosuri de pământ, de
pește,
fulgerarea ochilor din bună dispoziție, făpturi
suspecte, 
sunete înșelătoare din turnuri de biserică nevăzute,
țipete dinspre
curțile din spate, toate astea mi-au răpit busola.

Drumurile lăturalnice au pus stăpânire pe mine.

Roumanian „angst“
Aflându-mă în ianuarie 2009 la Bucureăti ca străin, în
permanență înconjurat
de câini vagabondzi, studiind mizerabilele dosare ale
urmăririi mele de către Securitatea
temută odinioară la instituția cu pricina și, făcând o
pauză, ca să-mi iau un covrig și o bere, 
dar prin apropiere nu găseam nici o berărie sau un
chioșc,
întrebam o femeie care tocmai trecea de o alimentară.
Ea mi-a răspuns, foarte pe scurt: „Este un angst* aici
după colț“.

Așa a și fost.

* pe atunci o răspândită rețea de supermarket-uri în
Romania;„Angst“ (germ.): frică, teamă. 

Traduceri de Ioana IERONIM
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„Întrebați-mă ce este pentru mine scrisul,
cînd am început să scriu?
Primul lucru care-mi vine în minte este
că scrisul e, bineînțeles, mișcare,
un dans al mâinii de la stânga la dreapta,
(.................................)
Dar, uneori, a scrie înseamnă o răzbunare,
Pedepsirea vieții,
Sau, mai pe scurt, meseria este o substituire a vieții.
După cum știți, graiul este primul nostru învățător.
Cu alte cuvinte, noi am învățat a scrie după vorbire,
Dacă ar fi să spunem mai delicat, noi am prădat-o, am

copiat de la ea.
Adică, a scrie, înseamnă totdeauna a plagia viața”

Salim Babullaoglu, Interviul

În seria „Din poezia lumii” (coordonată de Valeriu
Stancu) în colecția „Opera omnia” a editurii ieșene
Tipo Moldova a apărut un volum al unui poet din
Azerbaidjan, născut în 1972, considerat un nume nota-
bil al „noului val” din poezia țării sale, Salim
Babullaoglu. 

Autorul, poet, eseist, traducător este familiarizat cu
zona și cu limba noastră (călătorind și în Moldova de
peste Prut, și în România, inclusiv la Iași), fiind și tra-
ducător (între alte funcții pe care le deține, este și
președinte al Centrului de traduceri din cadrul Uniunii
Scriitorilor din Azerbaidjan). A tradus din mari autori
ai literaturii universale ca: Boris Pasternak, Iosif
Brodski, Julio Cortázar, Zbigniew Herbert, Czesław
Miłosz, Tomas Tranströmer, Pablo Neruda ș.a., dar și,
de pildă, din zona noastră, din poezia lui Arcadie
Suceveanu (din volumul Scrisoare trimisă printr-un
pescăruș/ Qağayı ilə göndərilən məktub, versiunea
azeră fiind realizată împreună cu Ghismat Rustamov).
A călătorit mult, creații ale sale au fost traduse în diver-
se limbi, între care și a noastră, este interesat de litera-
tura altor țări (este redactor șef al revistei „Literatura
lumii”). A publicat mai multe cărți de poeme. Amintim
doar câteva, începând cu, din ce știu, Singurătate,

Baku, 1996, Cântece recitate în iunie, Istanbul, 2006,
Dedicație unei bătăi de inimă, Wroclaw, Polonia,
2007, Femeie mergând contra vântului, Tabriz, Iran,
2009 ș.a., și, acum, această carte în limba română.

Dată fiind încărcătura ideatică, maniera în care
scrie, Salim Babullaoglu este unul dintre acei autori a
căror poezie poate fi privită/ lecturată/ înțeleasă din
mai multe perspective, de la jocul între simboluri și
semnificații la reflecțiile despre condiția umană, despre
individ și locul său în lume, viața și singurătate, relația
tată-fiu, relația individ-divinitate ș.a. Câteva exemple.
De pildă, tema efemerității, fragilității, condiției ființei
umane este surprinsă în mai multe poeme/ ipostaze, de
la obsedantul Ești singur la martiraj și memoria eroilor
în ochii generațiilor viitoare (Pe Aleea de onoarea
celor masacrați) la Hei, voi oameni care ați fost dați
uitării sau Vizită (cu o „vizită” la mormântul bunicului
în care copiii aleargă după un fluture, „în timp ce noi
suntem înconjurați de pietre funerare și moarte”). Și,
nu neapărat ca o contrapondere, dar totuși se vede
preocuparea și pentru tema continuității, a familiei, a
relației tată – fiu, cel mai evident în De vorbă cu fiul
meu și Tata și copiii, dar nu numai. Într-un alt fel,
această „continuitate”, felul în care memoria
generațiilor care au fost trece la cele care vin o putem
întrezări în amintita Vizită, sau, alt fel, în Pe Aleea de
onoarea celor masacrați. Ori, o altă temă, eterna
opoziție „bine” – „rău”. Sau menirea/ darul ori pentru
unii povara de a scrie/ a compune poezie („în mine e o
poezie fără sfârșit”), rolul poeziei, regăsită în mai
multe poeme, drept ceva atât de important, de frumos
dar și de complicat (cu toate că poate ajunge și un oare-
ce golit de sens în joaca de-a cuvântul – „Hei, voi
poeților! De dragul expresivității poetice/ nu încărcați
textele cu lucruri inutile”). Deși, la un moment dat,
tatăl se adresează copiilor: „Știți, copii, tatăl vostru
scrie poezii/ și înțelege prea bine că nimeni n-are nevo-
ie de ele;/ adică, această lume nu mai poate fi schimba-
tă”. Ori cuvintele, ah, cuvintele... „în interiorul/ cuvin-
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telor sunt alte cuvinte, slovele pot fi tăiate, ca pe niște
arbori./ de exemplu în „meteahnă” avem un „ah” (și
asta/ este foarte important). Restul e un pic de sunet și
un pic de tăcere”...

Am prezentat nu de mult tot în „Convorbiri litera-
re”, dar în rubrica „Autori moldavi, edituri moldave”,
un alt autor azer, Farid Huseyn, cu cartea sa, Închinare
memoriei, tradusă tot de Nicolae Spătaru, apărută la o
tânără editură de peste Prut, Quadrat. Pentru Farid
Huseyn „nodul amintirilor” era legat ades într-o cheie
mai pregnantă a locurilor depărtate, deși nu lipsea
amprenta lui „acasă”. La Salim Babullaoglu, deși nu
lipsește privirea spre depărtare, spre lume în întregul ei
și ca metaforă și ca „poveste”, pecetea locului din care
se trage este una mult mai apăsată, mai vizibilă, uneori
la nivel subtil, în felul în care vede viața și/ sau imagis-
tica cotidianului cu rădăcinile în ceea ce înseamnă acel
loc, cu toate ale sale, trecut, prezent, fel de a gândi și a
fi ș.a. Astfel, dincolo de nume ca Pitagora, Camus –
„veșnicul exilat”, Herostrat, Nietzsche, Maria
Magdalena, Hesse sau Mein Kampf (cu condiția să nu
extragi răul de acolo) al cărei autor este nenumit ș.a.,
mai degrabă sunt „așezate” în poem numele anticului
sat Qalaqayin (folosesc pentru aceste nume grafia din
carte, aleasă de traducător), de care se leagă atâtea și
atâtea legende ale azerilor venind dintr-un trecut învă-
luit în cețurile timpurilor, un Majnun, personaj al cele-
brei și mult citatei în partea aceea de lume „povești”
despre dragoste care a străbătut peste secole Orientul
(nume sinonim cu a fi nebun din dragoste, din epopeea
„Leyla ve Majnun/ Leyla și Majnun”), Tepeqöz – un
ciclop, personaj dintr-o celebră destan/ epopee orienta-
lă, Dede Korkut (la care, de altfel, sunt mai multe refe-
riri în carte, mai mult sau mai puțin evidente – de
exemplu în Tata și copiii, al doilea poem din ciclu, în
care „întâlnim” și alte personaje ale acesteia) ori vân-
turile tipice acelor meleaguri, Gilvar – unul cald, care
răsuflă dinspre mare, și Kilvar – unul rece, care bate
dinspre regiunile nord-estice în zona Baku, dar nu
numai. Ori evenimente cu profunde semnificații/
reverberații pentru azeri, cum ar fi acel 20 ianuarie
1990, când oameni din Baku au fost masacrați de tru-
pele sovietice, și, azi, în memoria lor, deși „ploaia
măruntă a înnegrit/ plăcile albe pătrate” și numele celor
uciși abia se mai disting, tinerii se plimbă pe Aleea de
Onoare care poate le mai spune, poate nu fiecăruia câte
ceva. Ori, alături de „Madame”, apare și „Hamide
Han” ori strada Nazim Hikmet.

Poemele sunt de diferite amplitudini, de la o clipire
asupra banalului cotidian („sunetul frânelor îi sperie pe
toți./ Pisica furișându-se pe mijlocul străzii după o vra-

bie/ abia dacă-a scăpat de sub roțile unui automobil.”)
uneori așezată într-o imagine surprinzătoare („din
coșul de rufe atârnă mânecile unei cămăși,/ care văd o
imagine falsă: ca și cum s-ar îneca în mare”) la discur-
sivitatea cuprinzătoare, de largă respirație, spațialitate
și tematică din cel care dă titlul volumului, August (în
care râul vremurilor apasă în suflet și mai pregnant
senzația de efemeritate, de neant (unde și „cuvântul, ce
nenoroc/ se pierde veșnic în tăcere”) sau Ești singur –
(despre cum, de fapt, ești damnat să te suporți în singu-
rătate, ești condamnat. Menit să fii singur) la Ș.A.M.D.
(despre, să zicem, un fel de oboseală personală care
duce chiar și la „absența verbului”, descrisă fără
ostentație). Sau, pe un alt palier de semnificație,
Scrisoare de răspuns unui prieten, în care multe teme
(patria, „convenția cea mai la îndemână”, însă „nu
rostiți aceste cuvinte în preajma celor/ pe care soarta i-
a dus în țări străine” la poeți, muzicieni, recrutarea
copiilor bolnăvicioși) sunt așezate într-un „tablou” des-
pre viață, despre atâtea întrebări care îți vin în minte și
despre ce înseamnă, totuși, patrie, și despre...

E unul din modurile în care poate fi lecturată poezia
acestui poet în versurile căruia subtilitatea, maniera în
care folosește metaforele și simbolul îi poartă pana la
crearea unor versuri originale, pe teme dintr-un spectru
larg (de la cele sociale la altele care țin de individ,
relația tată-copil sau cea pe care încerci să o stabilești,
să o înțelegi cu propriul sine ori cu divinul), în care
acesta se racordează și la poezia locului din care vine,
și la aceea a lumii dar și la propria biografie într-un
mod distinct. 

Încheiem, nu înainte de a remarca efortul de tradu-
cere a lui Nicolae Spătaru, care a adus în limba română
mai mulți autori din spațiul azer (amintim acum pe
Ajdar Ol, Farid Huseyn, Novruz Najafoglu), și cursivi-
tatea versiunii în română a cărții lui Salim Babullaoglu,
cu un fragment din poemul Interviu: „Soarele răsare și
apune în fiecare zi,/ ne culcăm și ne trezim în fiecare
zi./ păcătuim în fiecare zi și tot în fiecare zi ne mântuim
câte puțin./ Mă întrebați cum mă simt? Firește că, în
parte, bine și ar fi rău,/ dacă n-am înțelege toate aces-
tea./ Și credeți-mă: fiecare dintre noi – în parte – este
totul și totodată – în parte – este nimic./ Ce-aș mai
putea adăuga după toate acestea?”.

____________
Salim Babullaoglu, August, traducere de Nicolae

Spătaru, prefață: Poezia lui Salim Babullaoglu sau Eternul
drum între semn și sens, de Margareta Curtescu, Tipo
Moldova, Iași, 2019, 116 p.
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Între o modă care tinde să devină canonică (tot
mai multă implicare socială în literatură, cât mai
corectă politic, și tot mai puțină imaginație) și un
juriu care nu se dezminte, oferind constant subiecte
de controversă, Premiul Nobel pentru literatură,
decernat pe 6 octombrie 2022, se înscrie pe linia ale-
gerilor discutabile, tot mai frecvente în ultimii ani.
Fără îndoială, prin definiție, orice alegere de acest
gen implică un grad înalt de subiectivism (deși
jurații se pretind imparțiali și, pe cât posibil, obiec-
tivi), dar distincția care tocmai a recompensat-o pe
scriitoarea franceză Annie Ernaux va face, fără îndo-
ială, să curgă multă cerneală. Mai cu seamă că favo-
ritul bookmaker-ilor era tot un francez, antipaticul,
provocatorul, insuportabilul, dar marele scriitor și
autenticul gânditor al epocii care este Michel
Houellebecq. Nu poți să nu te întrebi – a câta oară –
ce criterii guvernează determinarea valorii literare a
unei opere în viziunea decidenților scandinavi...
Sau, mai exact, ce criterii politice, pentru că ele par
a fi prevalente în cețurile Nordului. De fapt, astăzi,
totul e politic, mai ales ceea ce nu este (sau nu ar tre-
bui să fie), cum ni se demonstrează din nou, anume
subiectivul, intimul, autobiograficul. Un paradox
aparent doar, devreme ce Annie Ernaux tocmai pe
această dimensiune personal-colectivistă și-a con-
struit întreaga operă, ajungând una dintre cele mai
influente personalități din peisajul literar francez,
deși, în lunga ei activitate, nu a fost recompensată
decât cu unul – și nu neapărat cel mai prestigios –
dintre marile premii din Hexagon (Renaudot, pentru
romanul La Place, în 1984).

Deocamdată, se fac statistici și se scriu articolașe
sau editoriale hagiografice. Firesc, francezii sunt
fericiți până la lacrimi (cel puțin așa ne asigură
emoționatul politician socialist Jean-Luc
Mélenchon, același pe care premianta de azi îl
susținea ca o veritabilă passionaria la alegerile

prezidențiale din 2012, estimând că era singurul care
știuse a „regăsi un discurs comunist, dar nu numai,
pe care nu-l mai auzeam de multă vreme”!; din feri-
cire, ar spune unii dintre noi, în șoaptă însă, spre a
nu tulbura valurile elanului umanitarist politico-
scriitoricesc, căci, ce contează o realitate crâncenă,
dacă utopia e frumoasă, iar poporul, și mai cu seamă
latura sa feminină, se simte oprimat(ă)?). Iată așadar
că, după Jean-Marie Gustave Le Clézio în 2008 și
Patrick Modiano în 2014 (două surprinzătoare
izbânzi pentru niște scriitori adevărați, de netăgădui-
tă forță creatoare, îndeosebi primul), jurații din
Academia suedeză au decis să încoroneze din nou
literele din Hexagon, ba chiar, cireașă de pe tort, o
femeie, prima și singura (deocamdată) - cum subli-
niază cu neostoită încântare toate publicațiile -, între
cei 16 scriitori francezi laureați de la nașterea aces-
tui premiu în 1901. De ce Annie Ernaux? „Pentru
curajul și acuitatea clinică de care dă dovadă în dez-
văluirea rădăcinilor, distanțierii și constrângerilor
colective ale memoriei personale”, își argumenta,
cumva sibilinic, alegerea juriul suedez. Altfel spus,
în traducerea detractorilor scriitoarei, pentru obsce-
nitatea, mizerabilismul și narcisismul exacerbat al
romanelor distinsei doamne, actualmente în etate de
82 de ani.

Născută Annie Duchesne (1940), într-un mediu
social modest (despre cafeneaua-băcănie a părinților
scrie, delicat, că era „murdară, jegoasă, hâdă, scâr-
boasă”), a crescut într-un târgușor din Normandia,
dar, fiind fără îndoială înzestrată cu un intelect
ascuțit și avid de cunoaștere, a studiat Literele la
universitățile din Rouen și Bordeaux, iar după
reușita la concursul de agrégation, a predat o vreme
la Annecy, apoi la Pontoise.

De la primul roman (Les Armoires vides, 1974)
și până la cel mai recent (nu îndrăznim să sperăm că
ar putea fi ultimul!), Le Jeune homme, 2022, cele
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circa treizeci de producții, aproape exclusiv publica-
te de celebra editură Gallimard, au conturat un
(sub)gen narativ aparte, pe care Annie Ernaux pare
să-l fi creat și în care s-a instalat cu arme și bagaje.
Criticii i-au căutat o etichetă, pentru a o putea extra-
ge din anonimatul scrierilor de duzină, așa încât i-au
spus gen „socio-autobiografic”, adică un soi de cap
de șoim pe corp de om, sau de babuin, ca în repre-
zentările zeului Thot (căruia îi cer iertare pentru așa
o asociere, dar a venit pe linia scrisului, a limbaju-
lui...), deoarece, după cum explică autoarea însăși, a
încercat „să regăsească memoria memoriei colective
într-o memorie individuală”. 

Așadar, un demers non-ficțional, Annie Ernaux
fiind impregnată de sociologia lui Pierre Bourdieu,
pe linia celor două cerințe majore ale experimente-
lor literare ale secolului trecut, cu prelungirea con-
temporană în obsesia pentru ancorarea în realitate în
detrimentul imaginarului. Asemenea
suprarealiștilor, autoarea își dorește să scrie pentru a
transforma lumea (!), și aidoma reprezentanților
Noului roman, reflectează îndelung asupra regulilor
formale ale scriiturii, până la a recuza ficțiunea,
ideea de personaj, ba chiar și pe cea de roman (aici
îi dăm întru totul dreptate, ar fi fost ridicol să se
revendice de la o tradiție romanescă atât de puterni-
că precum cea franceză). Urmarea a fost că fiecare
din aparițiile ei editoriale a aprins flăcări polemice
între cei care le consideră „sublime” și cei care văd
în ele, mai ales după un număr de ani, o adunătură
de lucruri spuse și respuse, egocentrice, ornamentate
cu un „militantism flecar”. Trebuie precizat, totuși,
că cei care formulează de ani de zile rezerve la adre-
sa talentului și valorii ernaux-iene sunt mai curând
jurnaliști sau bloggeri culturali; în schimb, mediul
universitar a îmbrățișat-o de la bun început, iar stu-
diile științifice, colocviile și tezele de doctorat des-
pre opera scriitoarei dau în clocot. Explicabil, de alt-
fel, pentru că sferele academice, franceze cel puțin,
au rămas în siajul gândirii stângiste, recent combina-
tă cu cealaltă pacoste ideologică – corectitudinea
politică –, iar Annie Ernaux se pliază perfect pe
aceste orientări. Frazarea ei plată și albă, neutră,
behaviouristă aproape, fără judecăți, fără metafore,
o scriitură atât de supărătoare pentru ce care iubesc
– pe bună dreptate – ceea ce numim „les belles let-
tres”, nu face decât să oglindească această marotă
simptomatică pentru perioada de după al Doilea

Război Mondial, aceea a strângerii legăturii dintre
literatură și realul factual, chiar cu riscul estompării
până la dispariție a celei dintâi, a respingerii oripila-
te a stilului „nobil”, „înalt”, a oricărui zorzon sau
figură retorică. Autoarea ar putea fi adoptată ca por-
tavoce simbolică de Center for Contemporary
Cultural Studies din Birmingham, locul în care s-au
născut Studiile culturale cu nenumăratele lor
ramificații, ea afirmând că nu există vreun „obiect
poetic sau literar în sine” și că scriitura ei este moti-
vată de „dorința de a răsturna ierarhiile literare și
sociale, scriind în același mod despre obiectele con-
siderate nedemne de literatură, cum ar fi supermar-
keturile, RER-ul, dar și despre altele, mai nobile, ca
mecanismele memoriei, sentimentul timpului etc.,
asociindu-le” (după cum îi mărturisește lui Frédéric-
Yves Jeannet, în L’Écriture comme un couteau,
2003). E drept că Le Clézio trecuse deja pe acolo, în
1963, cu al său Proces-verbal, dar să nu-i stricăm
doamnei bucuria „descoperirii”!

E limpede că Annie Ernaux scrie despre ea și
numai despre ea, povestindu-și începuturile vieții
sexuale, căsătoria, copiii, viața de profesoară și
cumpărăturile la aprozar, deși încearcă cu fiecare
ocazie să măture aceste acuzații de nombrilism și
indecență gratuită. „Nu sunt exibiționistă. Nu sunt
autocentrată, cum mi s-a reproșat. Cred că am vorbit
mereu despre mine în termeni distanțați, ca și cum
aș fi locul unei experiențe pe care o restitui. Vorbesc
despre mine fiindcă e subiectul pe care îl cunosc cel
mai bine, totuși... Mă interesează acel ceva social
depus în mine, la fel ca în toată lumea”, se confesa
ea ziarului Le Monde în aprilie 2017. Ar putea fi
doar acolade verbale, nu e greu să-ți drapezi ego-ul
în smerenia cercetătorului dezinteresat.

Dar – căci, vorba lui Anne Bronte, există întot-
deauna un „dar” în lumea asta imperfectă – scriitoa-
rea evită cu destulă abilitate grafomania autotelică,
adoptând metoda analizei sociologice obiectivante
placată pe „roman” și luându-și astfel un anume
recul față de sine, o perspectivă, s-o recunoaștem,
interesantă, pe care o dezvoltă inteligent. În aceeași
conversație cu Jeannet, Annie Ernaux afirmă: „Mă
consider prea puțin ca o ființă singulară, în sensul de
absolut singulară, și mai mult ca o sumă de
experiențe și de determinări sociale, istorice, sexua-
le, de limbaj, în dialog continuu cu lumea (trecut și
prezent), totul alcătuind, da, fără discuție, o subiec-
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tivitate unică. Dar mă servesc de subiectivitatea mea
pentru a regăsi, a dezvălui mecanismele sau fenome-
nele mai generale, colective”. Abordarea ei se
înscrie în nebuloasa analizelor (lingvistice, filosofi-
ce, sociologice, psihologice etc.) despre pulveriza-
rea eu-lui auctorial, dorința scriitoarei fiind de a
lărgi eu-l autobiografic tradițional. „Eu pe care îl
folosesc îmi pare o formă impersonală, abia sexuată,
uneori chiar mai mult discursul celuilalt decât al eu-
lui: o formă transpersonală așadar. El nu constituie
pentru mine un mijloc de a mă autoficționaliza, ci de
a surprinde, în experiența mea, semnele unei
realități”, argumentează ea într-un articol publicat
într-o revistă a Universității Paris X („Vers un Je
transpersonnel”, RITM, nr. 6, 1994).

Dar, mai adânc decât ancorarea în masa realului,
Annie Ernaux o revendică pe cea feminină/feminis-
tă, acut actualizată și de decizia recentă a Curții
supreme americane de a interzice avortul. În acest
context, mulți și-au reamintit de L’Evénement, un
scurt text publicat abia în 2000, dar care relatează
traumatizanta experiență a avortului, prin care
autoarea a trecut în 1964, înainte ca întreruperea
voluntară a sarcinii să fie autorizată în Franța, un
episod fondator pentru întreaga ei creație, o polemi-
că tăcută cu o societate – pe atunci – adormită, scle-
rozată, dezgustată și fascinată în egală măsură de tot
ce ține de corp, de procreație, de femeie. Curios,
poate, e povestirea cea mai pătrunzătoare și tulbură-
toare a autoarei (deși trash, cum au calificat-o unii),
cu intrigă, ritm și dinamism dramatic. Este primul
text, în literatura franceză, cu oarece pretenții de cla-
sicism care vorbește despre această problemă, deși,
pe de altă parte, ne-am fi putut lipsi de unele detalii
naturaliste, cum ar fi rolul jucat de o andrea pentru
împletit în procesul respectiv...

Mult mai interesant însă ni se pare textul care i-
a adus premiul Renaudot, anume La Place, din 1983
(tradus de Vasile Zincenco în limba română ca Locul
și publicat, împreună cu Pasiune simplă, de
Pandora-M, 2004), care se centrează cu adevărat pe
inserția romanescă a unui fenomen de societate ce
începuse să ia amploare (deși fusese îndelung evocat
ficțional de un Balzac, de pildă), ai cărui
protagoniști aveau să primească sofisticata etichetă
de „transfugi de clasă”, ceea ce era Annie Ernaux
însăși, odată ce se îndepărtase de mediul ei ponosit
de origine, țâșnind spre înalta societate. Cu ceva mai

mică anvergură și ambiție, același lucru îl făcuse și
tatăl ei, fost muncitor reconvertit în proprietar de
cafenea-băcănie. Îi regăsim aici stilul factual, aproa-
pe enumerativ, înregistrând lucruri și evenimente,
fără vreun efort de narativitate tradițională, ba chiar
comentându-și opțiunile în direct, antrenându-și
cititorii – care, probabil, nu țin neapărat – în
interogațiile personale asupra celei mai bune metode
de a scrie textul pe care-l au sub ochi: „De puțină
vreme, știu că romanul este imposibil. Pentru a da
seama de o viață supusă necesității, nu am dreptul să
iau mai întâi partea artei, nici să încerc să fac ceva
”pasionant” sau ”emoționant”. Descrierile, seci, de
un interes documentar mai mult, ne amintesc că
Annie Ernaux a fost, totuși, contemporană cu Noul
roman. Doar că ea a rămas acolo și după o jumătate
de veac, în vreme ce Robe-Grillet, Butor, ori Simon
au înțeles repede că o scriitură lipsită de patimă,
poezie, furie, și mai ales de poveste plictisește sau
obosește destul de iute, fiindcă trecerea cu bisturiul
prin realitate (sau a ei prin noi) o practicăm cotidian,
parcă altceva căutăm când deschidem o carte.
Diferența e că Noul roman nu exersa o disecție
sociologică și nici autobiografii colective, imperso-
nale, precum Annie Ernaux în Années (2008), acest
opus magnum al autoarei, frescă a societății franceze
după 1945 și până la atentatul din septembrie 2001
și apariția Internetului, text în care autoarea se deba-
rasează complet de supărătorul eu în favoarea lui
noi, chiar atunci când vorbește despre sine. O undă
de melancolie se face prezentă în acest roman, care
năzuiește să oprească, să suprime chiar, goana tim-
pului, arhivând în imagini ansamblul trăirii.

Una peste alta, cu o operă hrănită din propria
experință, aceea a unei emancipări totodată intime și
sociale, Annie Ernaux a devenit o referință intelec-
tuală majoră pentru o întreagă generație atrasă spre
feminism în vârtejul mișcării #MeToo, după cum
subliniază jurnalul Courrier international, făcând
ecou academicianului suedez Anders Olsson, care
punctează astfel meritele celei mai recente
deținătoare a Premiului Nobel pentru literatură: „În
opera sa explorează constant experiența unei vieți
marcate de mari disparități în materie de gen, de
limbă și de clasă”. Ăsta să fie, oare, rolul literaturii?

177177CONVORBIRI  LITERARE
ACTUALITATEA FRANCEZÃ



Privim cu sentimente amestecate volumele care
cuprind selecțiuni, indiferent cum ar fi ele etichetate:
antologii, florilegii, culegeri, crestomații. Reprezintă
un cumul dens de texte validate, spuma admirabilă (și
care este în mod repetat admirată) a unor lucrări ce au
fost ele însele elogiate. Pot fi văzute ca o scurtătură
către marea literatură (în sensul generic al termenului,
de ansamblu al scrierilor), un mic tezaur personal, care
își pune perfect în valoare cele două calități aparte:
dimensiunile restrînse, cel puțin în comparație cu sursa
ori sursele sale, și plasarea mereu la îndemînă, într-o
bibliotecă oricît de puțin pretențioasă. Am avut și avem
în casă asemenea cărți, aflate mai în față sau mai în
spatele șirurilor înghesuite pe rafturi, după cît de mult
ne (mai) folosim de ele. Sînt utile pentru o căutare rapi-
dă, scoțînd iute, ca pe un iepure din joben, fie un pasaj
de care ne aminteam aproximativ, fie, ca primă lectură,
o idee ori o desfășurare de idei sau cuvinte ce ne rămîn
de aici încolo în memorie și ne atrag spre sursa lor.
Ambele fațete – cea care privește spre trecutul nostru
de cititori și ne ajută să îl actualizăm, dar și cea care
privește spre viitor, organizîndu-ne lecturile următoare
– sînt bune și prețioase. Ce ar putea fi nefast într-o
antologie? Nimic, în antologia însăși; mult, în utiliza-
rea ei: dacă rămîne ruptă de sursa ori sursele sale, dacă
rămîne doar o suită de idei și cuvinte memorabile,
atunci poate fi o cărămidă a imposturii.

Cînd vorbim însă despre antologiile create în anti-
chitate și ajunse pînă la noi tocmai datorită aceluiași
apetit general uman pentru literatura de maximă calita-
te, extrasă ca o esență din autorii și lucrările care se
bucuraseră de succes, ne este cu mult mai greu să ară-
tăm cu degetul, acuzator, trăsătura nefastă. Pentru noi,
cei de acum, antologiile antice sînt aproape întotdeau-
na unica posibilitate de a cunoaște anumite texte sau
chiar anumiți autori. Putem deplînge, desigur, pierde-
rea liricii grecești, altfel spus, a corpusului din care se
făcuse selecția care a supraviețuit, printr-o copiere stă-
ruitoare, ca Anthologia Palatina (codice descoperit la
Heidelberg – vechea provincie Palatinata –, la începu-
tul secolului al XVII-lea). Meditînd la acest exemplu,

selecțiunile se dezvăluie ca momente de cotitură în
transmiterea, prin copiere, manuscris cu manuscris, a
textului. Operele iubite de public, cerute de cititori și,
în consecință, furnizate de copiști circulă în variante
convenabile ca dimensiuni și preț, dar acest succes li se
poate întoarce împotrivă, atunci cînd antologia devine
un substitut al operei și, în termenii criticii de text,
tradiția indirectă înlocuiește tradiția directă, căreia ar
trebui de fapt doar să i se adauge.

Cartea care ne-a prilejuit acest ocol prin lumea
aparte, cu două fețe, a antologiilor sau florilegiilor
(dacă vrem să facem distincția, uzuală în trecut, între
versuri și proză) este prima traducere în limba română
a Gnomelor (Sentințele morale) ale patriarhului
Photios al Constantinopolului. Volumul, parte a
Bibliotecii medievale – colecția păstorită cu tenacitate
de Alexander Baumgarten – a Editurii Polirom, se
datorează unui tînăr teolog și clasicist, Cristian Ioan
Dumitru, care a înzestrat această ediție bilingvă cu un
studiu introductiv, cu comentarii și note bine cumpăni-
te. Acest opusculum paraeneticum și-a avut prima
ediție critică în 1869, cînd cardinalul Joseph
Hergenroether a stabilit textul prin confruntarea a două
surse: un apograf al manuscrisului Vaticanus Graecus,
păstrat la Biblioteca Marciana din Veneția, și un codice
din secolul al XIV-lea, Monacensis; celor 252 de
gnome, editorul german le-a adăugat încă patru, din
alte surse. După un sfert de veac, polonezul Leon
Sternbach a reușit să consulte direct Vaticanus
Graecus, pe care l-a colaționat cu Parisinus Graecus,
manuscris din secolul al XII-lea. Oricît de captivantă ar
fi însă această poveste a editării, ea rămîne pînă la
urmă un simplu cadru al textului în sine: cele 256 de
sentințe morale, asupra cărora putem medita, în tihnă,
în lucirea diamantină a unor gînduri esențializate, într-
o traducere pentru care tînărul autor merită elogii.

_________
Photios al Constantinopolului, Sentințe morale. Ediție

bilingvă. Traducere, studiu, comentarii și note de Cristian
Ioan Dumitru, Polirom, Biblioteca medievală, 2022.
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Sfârșitul de octombrie mă duce cu gândul nu atât la
așa-zișii living dead (că tot e rost de Halloween), cât la
cei vii, dar morți (pentru că sunt fricoși). Uneori, artistul
e nu doar poet, ci și (involuntar) „conspiraționist” sau,
mai exact (cum îl va dovedi timpul), profet. A fost odată
un spectacol. Avalanșa (după Tuncer Cücenoğlu, regia
Kedves Emőke, stagiunea 2016-2017). Sau, mai exact:
închipuita avalanșă, care n-a avut niciodată loc.
Montarea Teatrului Maghiar de Stat din Timișoara sur-
prinde, în esență, ceea ce se întâmplă cu omenirea (mai
ales) în ultimii doi ani și ceva. O comunitate izolată
dintr-un cătun de munte a stabilit – arbitrar – drastice
norme de conviețuire. Când „se naște” și când „nu se
naște” (pentru că scâncetele pruncilor ar putea declanșa
o… avalanșă), când e vreme de „zămislit” și când nu.
Totul sub atenta oblăduire a unor păstori-dictatori ce
„vor binele obștii” cu de-a sila. În această comunitate
ruptă de ritmurile modernității se găsesc doi
„conspiraționiști” – doi tineri proaspăt căsătoriți – care
nu se supun datinii. În ciuda amenințărilor, în ciuda
opreliștilor, tânăra femeie va naște, totuși, în „extra-
sezon”. Copilul vine pe lume (o lume de fricoși, de
temători,  de turnători, de speriați de ceea ce nu ar trebui
să se sperie, de îndrăzneți atunci când ar trebui sa fie
umili), scâncește, plânsul lui răzbate în toate văile până
în vârfurile înzăpezite de unde – surpriză! – nu se
pornește nicio avalanșă. Totul nu fusese decât o „alertă
falsă”, declanșată „cu cele mai bune intenții”. … Cam
prea mulți „oameni de bine”, cam prea mulți „precauți”.
Semnul (semnalul) Avalanșei: E nevoie – vitală – de cei
care, asemenea mirilor temerari din spectacolul TMT,
îndrăznesc sa spună „Nu!” tuturor celor ce vor să „sal-
veze” neamul omenesc cu prețul dezumanizării. Nu este
singurul spectacol cu tâlc de apolog al acestui teatru.
Doar în ultimii cinci ani s-au jucat, între altele, trilogia
renumitului regizor (din Serbia) Kocan Mladenovic
(Opera cerșetorilor, Sonetul 66, Lacul lebedelor revizi-
tat), coproducția maghiaro-sârbo-română Exit, specta-
colul lui Silviu Purcărete Tragedia omului. Sau Ultima
mutare, o alegorie – în registrul absurdului – a „morții
teatrului” (sau a nemuririi lui, pentru că personajele-

actori, de bună voie și nesiliți de nimeni, primesc muce-
nicia aunci când li se propune, ca alternativă, să pără-
sească clădirea teatrului ce urmează a fi distrus printr-o
implozie, ca să facă loc unui impozant mall). 

Există, cum știm, moartea aceea despre care – în
duhul stoicilor – Marin Preda (în Cel mai iubit dintre
pământeni) spunea că este un „fenomen natural”, că
oamenii îi dau o importanță exagerată. Că, atâta vreme
cât tu exiști, moartea nu există, iar când ea există nu mai
exiști tu. Dar mai există și o altfel de moarte – moartea
de dinainte (cu mult) de moarte. Moartea emoției, atro-
fierea entuziasmului – așa cum se întâmplă în
Urmărește-mă! (cântecul de lebădă al lui Carol Reed,
care a montat unul din cele mai iubite filme din lume,
Cetățeanul Kane, și, opt ani mai târziu, avea să regizeze
cel mai iubit film britanic, Al treilea om). Sau moartea
sufletească survenită atunci când, înghițit de propriul
ego hipertrofiat, îți pierzi „volantul” (dreapta măsură,
dreapta socotință) și simțul realității. Ceea ce te sperie
nu e „irealul” (morții), ci „realul” (vieții). Se cheamă că
ești „halit de pantera-realitate”, cum îi spune Profesorul
Carandino (Ion Vâlcu) chirurgului megaloman Theodor
Hristea (Victor Rebengiuc), în Faleze de nisip. În filmul
lui Dan Pița (după romanul Zile de nisip de Bujor
Nedelcovici), tâmplarul Vasile aka Puștiul (Gheorghe
Visu) nu se lasă copleșit de încurcătura în care îl atrage
grandomania chirurgului obsedat să nu ajungă „pe locul
doi”. Vasile își păstrează „volantul”. 

Poate că artistul (și, deopotrivă, cei care intră în dia-
log real cu imaginile create de artist) începe să moară
atunci când își pierde credința în puterea salvatoare a
„volantului”. Când – plictisit, obosit – își pierde simțul
realității și, asemenea păianjenului (poreclit de
Profesorul Carandino „Adolf”) căruia pânzele țesute îi
sunt întruna distruse de niște mâini temătoare, nu
moare, ci cade în capcana propriilor țesături, care de
care mai neregulate.

A R T E

Marian Sorin RĂDULESCU



Iată încă un prilej de evocare a trecutului
muzical ieșean. Un trecut marcat de vise, proiec-
te, insistențe, refuzuri, speranțe, jocuri de culise,
eforturi de organizare, succese de moment,
potrivnicii ale istoriei mari, potrivnicii ale oame-
nilor mici, credință neslăbită în importanța
Filarmonicii pentru Iași, contribuția unor muzi-
cieni-profesioniști de mare suflet, abnegație,
cinste și pasiune la menținerea, la evoluția unei
instituții fundamentale pentru cultura orașului, a
Moldovei, a țării. Cuvintele de pînă acum sunt
patetice, dar, se știe, unei ințiative importante rar
i se așterne de la bun început covorul roșu.

Necesitatea existenței la Iași a unei orchestre
simfonice a fost probată mai întîi la începutul
secolului trecut prin străduințele lui Enrico
Mezzetti, dirijorul primului concert (27 noiembrie
1905) din cele cinci găzduite în sala Teatrului
Național „Vasile Alecsandri”, susținute de ansam-
blul „Conservatorului de muzică și declamațiune”.
Importante au fost străduințele reușite ale lui
George Enescu de a înființa în timpul refugiului
(1917-1918) orchestra simfonică, reunind
instrumentiști din București și din Iași cu care a
realizat în acea stagiune 20 de concerte. Societatea
simfonică „George Enescu”, constituită la 7
octombrie 1918 de Mircea Bârsan, Traian
Ionașcu, Romeo Drăghici și Antonin Ciolan sub
președenția lui Enescu, a fost un eveniment istoric
datorită prestigiului genialului muzician, datorită
concertelor prin care Antonin Ciolan (desemnat de
Enescu director general al Societății) a înnoit viața
muzicală ieșeană oferind publicului capodopere
interpretate la nivel muzical-artistic performant
cum au fost, printre altele, Simfoniile a III-a
„Eroica” și a IV-a de Beethoven, Simfonia a IV-a

de Ceaikovski. De altfel, Antonin Ciolan a devenit
repede grație profesionismului, energiei, determi-
nării și pasiunii ce îl caracterizau, fermentul vieții
concertistice ieșene, a înscris pe afișe lucrări sim-
fonice primordiale din creația romantică, dificile
ca tehnică orchestrală, cum sunt Simfonia a IX-a
„Din Lumea Nouă” de Antonin Dvořák, Simfonia
în re de César Franck, Simfonia a VIII-a
„Neterminata” de Schubert, Simfonia a VI-a
„Patetica” de Ceaikovski. Tot o noutate pentru cli-
matul muzical ieșean, devenită tradiție, au fost
programele cuprinzînd lucrări de un anumit com-
pozitor, așa-numitele „festivaluri” – Antonin
Ciolan oferea publicului imaginea stilistică mult
cuprinzătoare, „festivalurile” Beethoven și
Ceaikovski (ghilimelele separă denumirea acorda-
tă unui singur program de titulatura folosită astăzi
pentru succesiunea de concerte pe parcursul a
câteva zile). Chiar dacă „Orchestra Ateneului
Popular Tatarași”1, dirijată tot de Antonin Ciolan,
era alcătuită aproape din aceiași instrumentiști
activi în orchestra Conservatorului, munca pasio-
nată, riguroasă, de-a dreptul îndârjită, a lui
Antonin Ciolan a avut efectul cultivării publicului
spre acceptarea, înțelegerea și aprecierea creației
simfonic-concertistice franceze, germane, ruse –
puțin sau deloc prezentă pe scenele Iașului înain-
tea afirmării sale ca dirijor. Al doilea efect impor-
tant a fost conștientizarea de către muzicienii locu-
lui a necesității înființării unei orchestre de tip
filarmonic aptă să se conecteze, prin calitatea per-
formantă și numărul extins al instrumentiștilor, la
repertoriul simfonic vast, divers, dificil, atractiv,
cultivat la București și în marile centre muzicale
din lume. 

Unul dintre cei ale căror insistențe, memorii,
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scrisori și întrevederi la personalitățile politice,
la instituțiile românești locale și centrale de care
depindea înființarea societății filarmonice, Radu
Constantinescu, a povestit epopeea aventuroasă,
dificilă, ce a prefațat și marcat existența
Filarmonicii ieșene.2 Nu doar inserarea cuvântu-
lui „filarmonic” în denumirea unor formații și
orchestre („Societatea filarmonică a Academiei
de muzică G. Enescu”, „Filarmonica
Academiei”3, „Orchestra Filarmonică”) era
importantă, ci existența unei instituții care să
dispună de o orchestră simfonică stabilă.
Înțelegând ajutorul pe care Postul de Radio
Moldova (cu prima emisie la 2 noiembrie 1941)
îl putea acorda popularizării concertelor simfo-
nice, încercând totodată să împiedice plecarea
instrumentiștilor ieșeni la Orchestra din
București a Societății Române de Radio, Radu
Constantinescu s-a zbătut – acesta este cuvântul
– să coalizeze cele mai importante instituții ale
Iașului pentru a se înființa Filarmonica. În stilul
pur românesc perpetuat până astăzi, în 2022
(repararea vechiului sediu al Filarmonicii,
construcția Teatrului liric sunt tergiversate de ani
de zile), eforturile sale au avut ca rezultat eșecul.
Citez din volumul de memorii al lui Radu
Constantinescu:

[…] la 20 decembrie 1941 am organizat o
întrunire la primărie, pentru finanțarea
Orchestrei simfonice a Societății de radio
Moldova. Erau de față toți cei care urmau să
acorde o subvenție oarecare, adică
reprezentanții Fundațiilor, Societății de Radio,
Institutului Național Cooperatist, Societății de
Electricitate, primăriei, Băncii de Credit Român
și Băncii Naționale. Fiecare instituție urma să
aloce lunar câte 30.000 de lei, în afara Băncii
Naționale, care dădea 50.000 și a postului de
radio, ce avea să plătească 144.000 pe lună în
schimbul transmiterii gratis a unui al treilea
program simfonic săptămânal. Societatea de
electricitate trebuia să ne ierte de taxele de ilu-
minat, Societatea Comunală a Apelor Potabile
de cele pe apă, iar directorul Teatrului, A.
Oțetea, să ne pună la dispoziție sala și persona-

lul de serviciu în mod gratuit. [...] Procesul ver-
bal al ședinței, la care singurul muzician eram
eu, aflându-se în schimb de față cine vrei și cine
nu vrei, [...] constata, ce-i drept, că „înființarea
orchestrei filarmonicii este o necesitate indiscu-
tabilă pentru ridicarea nivelului cultural al
Moldovei și în special al orașului Iași”, ba chiar
că „este absolut necesară înființarea orchestrei
filarmonice”. În schimb, pentru cele 5,5 milioa-
ne, de care era nevoie acum, pe vreme de
inflație, nu s-a putut găsi nici o soluție viabilă,
iar Orchestra Radio Moldova s-a născut gata
moartă.4

După alte insistențe prin memorii și vizite la
Ministerul Culturii, la Ministerul
Învățământului, la Societatea Română de Radio
care, simțind proximitatea aprobării a emis, prin
studiourile de la București și Iași, pretenții supli-
mentare de prezență a viitoarei orchestre
Filarmonice ieșene în programe transmise
direct, Radu Constantinescu a reușit să obțină
(dacă nu chiar să smulgă) aprobarea înființării
Filarmonicii.5 Actul constitutiv a fost alcătuit la
8 iulie 1942 în localul Academiei de Muzică din
Iași, str. Lăpușneanu nr. 26 [rezultat al adresei]
Ministerului Culturii Naționale, Cultelor și
Artelor, cu nr. 31.457 din 6 iulie 1942.6

Secția I a Tribunalului Iași a declarat perso-
nalitatea juridică a Filarmonicii la 20 august prin
actul de autentificare cu numărul 1495 din 15
iulie 1942. Membrii fondatori activi (muzicieni)
ai Filarmonicii ieșene au fost Alexandru
Garabet, Antonin Ciolan, Constantin Georgescu,
Ioan Adolf Nosec, Carol Nosec, Ludovic Acker,
Vasile Darim, Constantin Constantinescu și
Radu Constantinescu. Câțiva ani mai târziu, la
15 martie 1945, aflat în refugiul de la Făget, R.
Constantinescu a mai precizat:

Totodată, am depus la minister un proiect de
lege pentru încadrarea Filarmonicii Moldova în
minister. După lungi stăruințe, am obținut ca
această lege să ia ființă și la 8 decembrie 1943
apare în Monitorul Oficial Legea nr. 808 pentru
înființarea și organizarea orchestrei
Filarmonicii Moldova din Iași. În urma apariției
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acestei legi am fost numit director al orchestrei
filarmonicii Moldova cu decret regal.7

Merită reprodusă precizarea lui Radu
Constantinescu:

Filarmonica moldoveană n-a fost, așadar,
nici într-un chip, o creație a vreunui ministru
sau guvernant oarecare, ci a noastră, a muzicie-
nilor ieșeni, care ne mândrim, de atunci încoa-
ce, s-o vedem mereu propășind.8

Tot Radu Constantinescu l-a invitat pe
George Enescu să dirijeze primul concert
susținut de noua orchestră a Filarmonicii ieșene
la 9 octombrie 1942. Au fost interpretate atunci
Uvertura operei „Nunta lui Figaro” de Mozart,
Simfonia a III-a de Beethoven, Uvertura
„Rosamunde” de Schubert, un fragment din
opera „Maeștri cântăreți” de Wagner și Prima
Rapsodie de George Enescu.

Numai doi ani (1942-1944), cît a deținut
funcția de director, Radu Constantinescu a
instaurat la Filarmonica ieșeană politica invitării
cît mai multor dirijori pentru a asigura diversita-
tea numelor pe afișele de concert. S-ar putea
spune că a fost preluarea obiceiului de la
instituțiile similare prestigioase din Europa
Occidentală și prefigurarea strategiei actuale,
dar în primii ani, absența unui dirijor permanent
la Filarmonica „Moldova” are trei explicații. Cel
care ar fi meritat neîndoios să fie titularul
orchestrei conform valorii și activității prodi-
gioase de pînă atunci, Antonin Ciolan, a trecut
începînd de la 19 octombrie 1944 prin grave
neplăceri politice, fiind arestat de două ori sub
învinuirea participării ca dirijor la concertul
organizat cu prilejul inaugurării în septembrie
1942 a Turnului Dezrobirii Basarabiei. Deși în
Monitorul Oficial nr. 129 din 9 iunie 1945 s-a
recunoscut nevinovăția sa, climatul politic-
social tulbure, frica de acțiunile punitive ale noi-
lor autorități comuniste, lipsa de informații
clare, atitudinea unor muzicieni ieșeni mediocri
geloși pe succesul îndelung meritat al lui
Antonin Ciolan, care au speculat momentul

difuzînd oriunde le-a fost posibil calomnii la
adresa sa, l-au determinat în 1947 să plece la
Filarmonica din București. De altfel, intrigile
locale au avut ca efect și înlăturarea lui Radu
Constantinescu din funcția de director. 

Alt motiv al lipsei dirijorului permanent la
Filarmonica ieșeană a fost orientarea unor
profesioniști tineri spre capitală, unde existau
mai multe orchestre, era limpede că
Radiodifuziunea se va dezvolta. Dintre cei care
au preferat Bucureștiul (Hristache Popescu,
Nicolae Broșteanu), Emanuel Elenescu a deve-
nit cel mai cunoscut, fiind angajat dirijorul
Corului Radio (1950-1952) și timp de aproape
trei decenii dirijor titular la Orchestra simfonică
a Radioteleviziunii Române (1952-1981). Alții
au ridicat puțină vreme bagheta în fața orchestrei
de la Iași, îndreptîndu-se apoi spre lumea largă
(ex. Theodor Avital). Stabilitatea în cele două
funcții esențiale pentru o filarmonică, de direc-
tor și de dirijor, a fost asigurată începînd din
1950, cînd compozitorul și profesorul Achim
Stoia, primul muzician valoros originar din alte
zone etno-culturale ale țării (el, din Mohul
Sibiului), a preluat conducerea administrativă și
a orchestrei simfonice. I-au urmat ca dirijori
titulari George Vintilă (din 1959) și Ion Baciu
(din 1962). Gîndindu-ne la strategia lui Radu
Constantinescu de rulare a cît mai multor dirijori
în fața orchestrei filarmonicii ieșene, la succese-
le istorice ale celor care au deținut bagheta prin-
cipală timp de decenii (la Iași, la celelalte filar-
monici din țară, dar și la orchestrele teatrelor
lirice), gîndindu-ne la situația din prezent, când
în toată lumea dirijorilor li se încheie contracte
pe termen limitat la cîțiva ani, în cazuri
excepționale reînnoite pe încă o perioadă, se
impune concluzia ce devansează seria de însem-
nări despre istoria Filarmonicii din Iași: dirijorul
permanent cu vocație pedagogică și viziune
interpretativă poate șlefui stilul, sunetul specific
orchestrei. Exemplele sunt atât de multe încît nu
le voi expune în acest prim episod. 

De menționat că politica intensă de „cultura-
lizare a maselor”, în special a tineretului, urmă-
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rită de autoritățile comuniste începînd din 1948,
a avut ca efect concertele educative de la sediul
Filarmonicii, prefațate de prezentările istoric-sti-
listice ale neuitatului profesor George Pascu, și
concertele organizate în fabrici, în școli, în
unități agricole, în localitățile mai mici ale
Moldovei. Sigur că au fost și exagerări, muzica
simfonică nu putea fi înțeleasă de publicul total
needucat, obișnuit cu un trai rudimentar, sărăcă-
cios, preocupat exclusiv de traiul zilnic. Dar nu
este mai puțin adevărat că acele concerte educa-
tive au trezit mai ales interesul tinerilor pentru
genurile muzicii culte, în cazul de față pentru
genurile simfonic și cameral, promovate perma-
nent de filarmonici, noua generație de ascultă-
tori ce intra permanent în ala de concert din stra-
da Cuza Vodă nr. 29 fiind alcătuită din elevii și
studenții anilor trecuți. 

Dacă, pînă în 1962-’63, repertoriul ansam-
blurilor Filarmonicii – orchestra simfonică și
corul (înființat în 1953) privilegia muzica româ-
nească programatică, deseori proletcultistă,
repertoriul romantic vest-european și creația
rusă/sovietică, începutul liberalizării în România
a favorizat deschiderea spre compozitorii și
opus-urile din Europa de Vest, din America de
Nord. Lui Ion Baciu i se datorează primele ver-
siuni ieșene ale unor partituri de Arthur
Honegger și Igor Stravinski, spre exemplu. Încă
de la începutul acțiunii îndrăznețe din punct de
vedere administrativ de întinerire a orchestrei
filarmonicii cu instrumentiști care tocmai absol-
viseră Conservatorul ieșean sau erau încă
studenți, Ion Baciu a mai avut curajul de a se
preocupa intens de creațiile romantice, impre-
sioniste și aparținînd lui George Enescu, foarte
rar prezente pînă în 1968 în programele ansam-
blului orchestral. Poemele simfonice „Till
Eulenspiegel”, „Ucenicul vrăjitor”, „Moarte și
transfigurație” de Richard Strauss, Simfoniile și
opera „Oedip” de George Enescu au devenit
lucrări emblematice pentru orchestra
Filarmonicii din Iași, mult apreciate de publicul
și cronicarii din România, din Europa, din
Statele Unite ale Americii, memorate pe discuri

„Electrecord” publicate sub licență peste hotare.
Prezențele ansamblului ieșean pe scenele
Bucureștiului au fost comentate întotdeauna elo-
gios de cei mai importanți, mai severi critici
muzicali, impunând în istoria muzicii românești
sintagma „epoca Baciu”. Dacă adăugăm
importanța prezenței neîntrerupte a unor dirijori
la pupitrul câte unei orchestre filarmonice din
țară – Antonin Ciolan, Erich Bergel, Emil Simon
și Cristian Mandeal la Cluj și la București,
Ovidiu Bălan la Bacău, Remus Georgescu la
Timișoara – importanță argumentată de valorile
interpretative plămădite acolo, de cronici și înre-
gistrări - putem da crezare deplină rostului defi-
nitoriu al dirijorului permanent la pupitrul
orchestrelor de filarmonică. 

Fără a idealiza deceniile comuniste prin care
a trecut și România, trebuie menționate epocile
de pînă în 1980, când statul a subvenționat cul-
tura, înlesnind și turneele soliștilor, ale dirijori-
lor din afara țării, e adevărat, cei mai mulți
sovietici, însă de valoare mondială: Aldo
Ciccolini, Ivry Gitlis, Igor Bezrodnîi, David
Oistrah, Igor Oistrah, Sviatoslav Richter, Dmitri
Bașkirov, Valeri Klimov, Semion Snitkovski. 

Note:
1. Precizare aflată pe afișul Fundației Culturale

„Principele Carol” de anunț al concertului din 23 martie
1925, cf. Gheorghe Mușat, Antonin Ciolan – inegalabilul
maestru al baghetei, Junimea, 2017, p. 106.

2. Radu Constantinescu, Temă cu variațiuni. Junimea,
1986.

3. Academiei de arte din Iași
4. Radu Constantinescu, Temă cu variațiuni. Junimea,

1986, pp. 122-123
5. op. cit., p. 126 
6. op. cit., p. 128 
7. Carmen Chelaru, Filarmonica „Moldova” la 65 de

ani. Editura Fundației Academice AXIS, seria Muzică, Iași,
209. p. 29

8. Radu Constantinescu, Temă cu variațiuni, Junimea,
1986, p. 129
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Celebrul scriitor japonez Haruki Murakami și tot atât de
faimosul dirijor japonez Seiji Ozawa au strălucita idee de a
pune în pagină fermecătoarele lor dialoguri despre muzica
clasică, reușind să scrie împreună o carte seducătoare Pur și
simplu despre muzică apărută în traducere în 2018 la editura
Polirom.

Cartea cu titlul în limba japoneză „Haruki Murakami,
Seiji Ozawa-san to, ongaku ni tsuite hanashi o suru“ apare în
anul 2011 și conține dialogurile dintre cei doi mari artiști
japonezi, scriitor și dirijor. Între 1993 și 1995, când
Murakami a locuit la Boston au avut loc multe întâlniri între
cei doi.

Cartea, după cum susține Ozawa se adresează iubitorilor
muzicii clasice, se dorește a le fi un îndrumar în tainele
muzicii culte.

Ideea de a scrie cartea, după cum mărturisește nominal-
izatul de mai multe ori la Premiul Nobel, Haruki Murakami,
a apărut în timpul unei discuții când ascultau „Concertul nr.
1 pentru pian“ de Johannes Brahms, în interpretarea rafinat-
ului pianist canadian Glenn Gould, având ca dirijor pe
Leonard Bernstein.

Gould avea o ciudățenie, de fapt era un ciudat pe de-a
întregul, un geniu excentric: purta mănuși și refuza să dea
mâna cu cineva.

Un virtuoz incontestabil cu interpretări pianistice de
mare rafinament.

„Ar fi regretabil ca o discuție atât de interesantă să se
piardă pur și simplu. Ar trebui înregistrată și pusă pe hârtie“,
gândește cu voce tare scriitorul.

Și iată că ideea s-a materializat într-o carte deosebită.
Cartea este organizată în șase discuții (capitole), patru

interludii (legături între capitole), un Cuvânt de început
(prefața) de Haruki Murakami și un Cuvânt de încheiere
(postfața) de Seiji Ozawa.

Sunt aduse în discuție aprecieri obiective asupra dirijo-
rilor, orchestrelor, soliștilor, sălilor de concerte ( îndeosebi
despre acustica acestora), despre opera marilor compozitori,
germani, austrieci, spanioli, francezi, despre tehnici de inter-
pretare pianistică, orchestrală, școli dirijorale, spectacole de
operă și regizori.

Se acoperă practic toate subiectele care sunt legate de
muzica cultă, născută în spațiul european și răspândită în
celelalte continente.

Dialogurile sunt firești, direct la obiect, simple și fără
înflorituri. Aduc în fața cititorului o sumă impresionantă de

informații interesante și utile melomanilor.
De-a lungul lecturii, întâlnim nume mari de interpreți, de

compozitori și dirijori,
ne aducem aminte de celebre săli de concerte, de

orchestre faimoase.
Soliste: Martha Argerich, Mitsuko Uchida
Soliști: Glenn Gould, Arthur Rubinstein ( Ozawa a

călătorit cu el timp de trei ani pe mapamond, în calitate de
dirijor și a avut parte de cele mai gustoase mâncăruri și fine
băuturi alături de pianist ).

Compozitori: Johannes Brahms, Ludvig Van Beethoven,
Gustav Mahler, Edouard Lalo, Anton Bruckner, Hector
Berlioz, Francis Poulenc, Bach, Hayden, Mozart, Händel,
Schoenberg, Ceaikovski, Bartok, Telemann, Mendelssohn,
Stravinski,

Inedită și interesantă analiza lui Seiji Ozawa a Simfoniei
nr.1 de Gustav Mahler. Simfonia începe cu un marș funebru
greu, solemn, continuă cu o melodie folclorică, klezmer,
trece apoi la o pastorală, pentru ca în final să se reîntoarcă la
marșul funebru grav. O compoziție muzicală complicată,
eterogenă, năucitoare care nu poate fi reținută în niciun caz
ci trebuie să faci efortul să o înțelegi. Mahler a fost de altfel
și un dirijor excepțional.

La fel de interesantă este și observația lui Haruki
Murakami despre poemul simfonic „Așa grăit-a Zarathustra“
de Strauss care spune că ascultând compoziția vezi parcă un
tablou de o rară frumusețe.

Dirijori: Herbert Von Karajan, Daniel Barenboim,
Leonard Bernstein (Lenny) căruia Seiji Ozawa i-a fost diri-
jor asistent la fel ca Lorin Maazel și Claudio Abbado. A avut
o relație de prietenie cu acesta bazată pe recunoașterea
reciprocă a valorii fiecăruia.

Orchestre: London Philarmonic Orchestra,
Orchestra Filarmonică din Viena, Boston Symphony,

Chicago Symphony.
Săli de spectacol: Carnegie Hall din New York (În sala

de spectacole veche, se auzea zgomotul produs de garniturile
de metrou, de câteva ori în timpul unui concert. La începutul
secolului XXI sala s-a renovat și modernizat, înlăturându-se
complet zgomotul produs de trenurile marouluu), Scala din
Milano, Royal Concertgebouw din Amsterdam.

Cartea te îmbie s-o citești până la sfârșit cu egală atenție
și cu plăcerea de a afla lucruri foarte interesante din culisele
vieții muzicale, actori, fapte și locuri.
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Da, toată lumea are nevoie de cultură generală,
înțelegând prin cultură generală mai ales cultura
clasică, așa cum motivează în mod elocvent domnul
Ion Aurel Pop, președintele Academiei Române în
articolele sale privind soarta școlii românești.
Domnia sa s-a referit și la seriozitatea cu care sunt
studiate în școală geografia și istoria, singurele care
pot trasa coordonatele de spațiu și de timp necesare
existenței noastre. 

Dacă omul este cel ce se desăvârșește, după cum
spune pilotul erou Antoine de Saint-Exupéry, atunci
nici nu poate fi comentată necesitatea unor temeini-
ce cunoștințe de geografie și de istorie, fiindcă ne
mișcăm și călătorim într-un spațiu, ce trebuie
cunoscut, dar și mereu conștienți de perioada pe
care o trăim în scurgerea timpului. Numai că școala
a parcurs deja drumul de la tăblița de ardezie la
tabletă și la calculatorul personal (PC), care ne
oferă instantaneu legături perfecte cu arta plastică a
lumii, ce nu poate fi înțeleasă fără o consistentă pre-
gătire școlară.

Încă inexistentă, avem nevoie de CULTURA
IMAGINII, pentru a reuși o mai bună și corectă
înțelegere chiar și a culturii clasice. De exemplu,
școala noastră, dar și întreaga școală europeană tre-
buie să ofere pregătirea necesară pentru a înțelege

de ce imaginea antică a Zeului Apollo purtat de gri-
fonul cu aripi are asemănări notabile cu o imagine
din epoca vikingilor de pe faimosul Monument
Hunnestad, Suedia, în care patrupedul poartă în
mod vizibil doar trei gheare ca la păsări. Până la
urmă este o problemă de înțelegere corectă a isto-
riei, dar și de recuperare a temeiurile ontologice pri-
vind unitatea spirituală a Europei. Chiar înainte de
a fi scrisul, civilizația umană și-a transmis mesajele
prin imagini. Prin interpretarea dovezilor găsite la
Suciul de Sus, rămase din epoca bronzului, sculpto-
rul, Dr. Ioan Marchiș, în teza sa de doctorat,
Simbolica artelor non-verbale, a confirmat încă
odată adevărul unanim recunoscut că imaginea
reprezintă principalul limbaj universal din preisto-
rie până astăzi. Altfel spus, întreaga civilizație
umană se află în păguboasă suferință, dacă în școală
nu se formează deprinderile necesare înțelegerii
corecte a imaginilor simbol ce s-au impus lumii
încă din antichitatea timpurie.

Dacă receptarea muzicii beneficiază de înnăscu-
tul simț muzical, iar receptarea unei piese de teatru
este bine susținută de științele limbii, nimic similar
nu poate fi spus în cazul artelor plastice. Practic,
artele plastice nu pot fi receptate fără o minimă
instruire a elevilor în acest domeniu. Deși
facilitățile IT au creat demult un foarte bogat și
valoros cadru virtual privind artele plastice în lume,
există destule opere clasice de artă expuse public, al
căror mesaj plastic rămâne neînțeles sau greșit
înțeles. 

O asemenea greșeală, care s-a perpetuat în isto-
rie până astăzi, ne-a rămas chiar de la Conrad
Cichorius, care n-a înțeles că Scena XXIV din
monumentalul său tratat „Die Reliefs der
Trajanssäule. Berlin 1896” a fost creată, înainte de
orice, pentru a pune în evidență echivalența dintre
cele două simboluri: pe de o parte Dragonul Dacic,
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iar pe de altă parte imaginea lui Jupiter, părintele
panteonului roman. Toate regulile de compoziție ale
Scenei XXIV impun această concluzie și totuși
Cichorius a văzut numai jumătatea din stânga a
imaginii. Poate că n-ar fi greșit dacă ar fi văzut pe
Net ca noi, astăzi, așa numitul „Miracolul ploii” de
pe Columna lui Marcus Aurelius finalizată către
sfârșitul secolului II, după ce la începutul secolului
fusese finalizată Columna lui Traian. Ploaia lui
Jupiter bănuită de Cichorius se ilustra, de fapt, altfel
în arta basoreliefului din acea perioadă. Filolog și
mare istoric, profesor universitar și rector de uni-
versitate la Bonn, Conrad Cicorius a pornit la drum
fără toate cele necesare pentru a înțelege mesajul
unei scene, lăsând în urma sa o improvizație prelua-
tă și răspândită apoi de toți istoricii care i-au urmat;
încă o improvizație ca multe altele, care și-au făcut
loc în interpretarea izvoarelor istorice. 

În mod uimitor, Eminescu, însă, a înțeles corect
sensul acestei scene precizând în poemul
„Memento mori” că și icoanele-s în luptă. Trebuie
să mulțumesc și să mulțumim domnului profesor
Nae Georgescu, care mi-a atras atenția că
echivalența celor două imagini simbol ce se con-
fruntau în registrul superior al Scenei XXIV,
echivalență ce eu o descoperisem, răsfoind albumul
realizat de Constantin și Hadrian Daicoviciu în anul
1966, Eminescu deja o transpusese în vers,

depășind toate lacunele din stampele ce le-ar fi
putut consulta în volumul „Disegni della Colonna
Traiana” publicat de Pietro Santi Bartoli (1672).

Pe plan mondial, neînțeles a rămas până astăzi și
mesajul plastic al Lupei Capitoline, deși se află în
văzul lumii întregi multiplicată în zeci de copii, iar
metafora plastică a hrănirii eroilor civilizatori cu
înțelepciune și autoritate de către o zeitate a circulat
în tot bazinul Mării Mediterane timp de peste 2500
ani, de la Tutmes al III-lea (1450 î.Hr.) până în vre-
mea Sfântului Bernard de Clairvaux (1150 d.Hr),
așa după cum dovedesc mai multe imagini, dintre
care reținem aici doar cele două, care delimitează

perioada. 
Conștienți de caracterul aproape miraculos al

victoriilor obținute în primii treizeci de ani ai
Republicii lor, romanii s-au considerat datori să
aducă cinstire dumnezeirii, care le-a hărăzit înteme-
ierea și le susținea dezvoltarea. Ca urmare, Senatul
Roman împreună cu adunarea cetățenilor, având și
acordul augurilor, care dețineau puterea legală de a
întrerupe orice activitate ce n-ar fi fost pe placul
zeilor, au votat, atât finanțarea, cât și proiectul sta-
tuii. La fel a fost votată plata execuției în conformi-
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tate cu proiectul. Totul devenise res publica, adică
proprietate publică, așa încât aceste demersuri pri-
vite împreună echivalează cu o autentică și largă
ratificare oficială a mesajului plastic pe care îl poar-
tă Lupa Capitolină (https://iss.ucdc.ro/revista-
pdf/us45.pdf . p.389, p 395) 

După cum se constată, Lupoaica de pe Capitoliu
a inspirat și alte lucrări de artă în antichitatea roma-
nă, furnizând un adaos de detalieri, care ne devoa-
lează semnificația originară a ceea ce se numea în
realitate „Luperca”, concept cu totul diferit de con-
ceptul referitor la o lupoaică din pădure. Astfel pe
oglinda de Bolsena (340-330 î.Hr.) sunt realizate cu
multă migală penele de pasăre de pe gâtul Lupei
Capitoline. Deși specifice Lupei Capitoline, aceste
pene nu mai apar, însă, în cazul mozaicului de la
Apamea din Siria (511 d.Hr.), unde rebusul hiero-
glific lup-pasăre este redat de Lupa ale cărei labe

poartă, fiecare, numai câte trei gheare, ca la pasăre. 
Ca dovadă că penele de pasăre sau ghearele de

pasăre purtau aceeași valoare simbolică, există un
denar roman de argint din anul 77 d.Hr. pe al cărui
revers Lupa Capitolină are pene pe gât urmând șira
spinării-apoi coada, dar și câte trei gheare la fiecare
labă. Numai un cod larg acceptat putea conduce la
punerea în circulație monetară a unei asemenea
imagini, tot așa după cum numai un înalt respect
pentru semnificația consacrată a Lupei Capitoline
definită astfel putea trece peste toate dificultățile, pe
care le impunea realizarea unei matrițe cu aceste
detalii de finețe ale desenului, necesară pentru bate-
rea denarului de argint. 

Uneori, pe lângă penele de pasăre și ghearele de
pasăre apar aripile de pasăre, iar când apare și cio-
cul imaginea poartă numele de grifon. Doi aseme-
nea grifoni sunt pictați din vremea civilizației
minoice la stânga și la dreapta tronului din palatul
Knossos, iar după mai multe milenii niște statui de
grifoni te îndeamnă azi la meditație în unele parcuri
din Anglia (https://ro.pinterest.com/pin/32475
1823101665524/). Grifonii apar și pe scutul heral-
dic al Londrei (https://www.dreamstime.com/
stock-photos-city-london-coat-arms-historic-cen-
tral-city-image30204713) sau pe stema de stat a
Letoniei (https://en.wikipedia.org/wiki/Latvia). 

Ne aflăm, așadar, în fața unor imagini ce ne vin
cel puțin din antichitatea timpurie, imagini care
secol după secol au cuprins Europa întreagă. Ne
aflăm în fața unui fenomen de cultură universală de
o mare amploare în timp și în spațiu pentru a mai
rămâne neexplicat în ansamblul său. Numai așa
putem dobândi o imagine mai corectă a istoriei, dar
și a perspectivelor, motiv pentru care școala noas-
tră, dar și școlile din Europa chiar trebuie să forme-
ze la elevi deprinderile necesare pentru CULTURA
IMAGINII. Este prima care mai poate reface
cadențele și suflul aspirațiilor noastre de azi. 
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Mircea M. Pop, Cărți ale unor scriitori români con-
temporani în traducere germană, cuvânt pe coperta a IV-
a: Emilian Marcu, Editura Rafet, Râmnicu Sărat, 2022,
308 p.

Despre Mircea M. Pop și cărțile
sale despre autorii români traduși în
limba germană, fie cu volume perso-
nale fie în diverse tipuri de antologii,
am scris de câte ori am avut ocazia. 

De fiecare dată am amintit câte-
va aspecte pentru care semnalam
cărțile sale, începând cu faptul că,
român de origine din Transilvania,
publicând frecvent în revistele din țară, putem porni de la
premisa că este la curent cu ce se întâmplă în peisajul
publicistic și auctorial românesc (inclusiv cel din
Moldova de peste Prut). În al doilea rând, plecat fiind în
Germania de mulți ani, lucrând într-o bibliotecă, publi-
când și în revistele din acea țară, și în limba germană, a
putut remarca și maniera în care sunt receptate scrierile
autorilor români de către cititorii dar și critica de specia-
litate de acolo și, nu în ultimul rând, cum înțelese de tra-
ducători, unii dintre ei „germani originari din România”.
Asta și având în vedere, cum scrie autorul, că „în spațiul
cu limba de vorbire germană au apărut un număr impre-
sionant de volume de poezie și proză, la care se adaugă o
serie de antologii”. 

Așadar, din aceste motive și încă altele pe care le-am
enunțat și cu alte ocazii, semnalăm și această carte în care
Mircea M. Pop a adunat o serie de texte/recenzii, unele
fiind publicate în revistele „Arca”, „Caietele Columna”,
„Portal Măiastra” și, „mai ales”, „Vatra veche”, dar și
unele care văd pentru prima dată lumina tiparului. Autorii
asupra cărora s-a oprit de această dată: Gabriela
Adameșteanu, Daniel Bănulescu, Ana Blandiana, Mircea
Cărtărescu, Aura Christi, Liliana Corobca, Rodica
Drăghincescu, Nicoleta Esinencu, Emil Hurezeanu, Nora
Iuga, Dan Lungu, Norman Manea, Andrei Pleșu, Doina
Ruști, Robert Șerban, Radu Țuculescu, Matei Vișniec,
Varujan Vosganian.

O muncă necesară, binevenită, de interes și pentru
creatorii și pentru cititorii de limbă română, primită cu
interes și de confrații din țară, după cum o arată secțiunea
de referințe critice de la finalul cărții, din cadrul Notiței
bio-bibliografice.

Mihai Maxim, Adrian Gheorghe, Brăila în primul
registru otoman de recensământ cunoscut (1570), ediție
critică și traducere în limba română a secțiunii Brăila din
registrul BOA TTd 483, cu o introducere de Adrian
Gheorghe și Albert Weber, Muzeul Brăilei, Editura Istros,

Brăila, 2018, 326 p.
În mai multe numere anterioare ale revistei am pre-

zentat mai multe cărți apărute la editura Istros, majorita-
tea semnate de Mihai Maxim (singur sau în colaborare),
dar toate privind documente otomane privind țara noas-
tră, Brăila otoman. Între acestea și una intitulată Brăila
1711. Noi documente otomane, și una numită Brăila oto-
mană. Materiale noi din arhivele turcești. Registre de
recensământ din secolul 16, apărută în 2013. De data
aceasta este o carte semnată împreună cu Adrian
Gheorghe, apărută după moartea lui Mihai Maxim.

Citim în carte, de pildă este, cum s-a alcătuit acest
registru (tahrīr defterleri), preluat, pare-se, de la acele
praktika (singular – praktikon) bizantine, alte registre cu

alte scopuri ș.a. Registrul privitor la
Brăila avut în vedere aici înseamnă
24 de pagini dintr-unul de 750, din
Arhivele Primului Ministru
(Bașbakanlık Osmanlı Arșivı –
BOA), provenite din fosta arhivă a
primilor miniștri (marii viziri) oto-
mani. Registru acesta de 750 de
pagini este intitulat Recensământul
privind livâ-lele Silistra și

Akkerman” (livâ – sangeac), între paginile 176 -200 fiind
cele privind târgul (kasaba) și kaza-ua Brăilei, cu satele
arondate. Recensământul (tahrīr) respectiv a fost efectuat
între 7.02 – 16.02. 1570. Sunt o serie de detalii privitor la
acest registru și altele.

Structura cărții: Prezentarea registrului, Metoda edi-
torială, Scurtă contextualizare, Text, facsimile și traduce-
re, Comentariu și, în final, Glosar.

Deși este o carte din mai multe puncte de vedere des-
tinată mai ales specialiștilor, sunt aspecte de interes care
pot fi la îndemâna cititorului doritor să aibă o imagine
mai limpede asupra Brăilei, mai ales, în acea epocă.

Ion Muscalu, Pieporus, regele costobocilor, prefață
(Din nou la drum prin istorie) de Marius Chelaru, Editura
Danaster, Iași, 2020, 174 p.

Ion Muscalu pornește, din nou,
după cărțile despre Zia, regina costo-
bocilor, pe drumul prin istorie mai
puțin cunoscut, îndeobște, de publi-
cul larg, al evenimentelor din anilor
de după cucerirea Daciei de către
romani și felului în care au evoluat
lucrurile în fostul regat al lui
Decebal, mai ales în ce îi privește pe
dacii liberi. De data aceasta, și ca o

parte/ o continuare, urmărind lupta regelui Pieporus,
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soțul Ziei (care apare și ea în această carte, prizonieră,
bolnavă fiind, la Roma) cu Imperiul Roman.

Când scrie volumele despre Zia, regina costobocilor,
pleacă de la o placă funerară descoperită la Roma prin
secolul al XV-lea (de pe un monument ridicat în anul 175
de nepoţii Natoporus şi Drilgisa), care vorbea despre
regina Zia, soţia regelui Piepor, al costobocilor, şi pe care
o pomeneşte şi Theodor Mommsen. Ca și în „povestea”
despre Zia (derulată între anii 169-171), Ion Muscalu
scrie despre lupta dacilor liberi, a costobocilor (conduşi
de regele Piepor/ Pieporus, din cetatea de la Halici, de pe
malul Nistrului) şi altor triburi dacice şi din alte neamuri
lovite de Imperiu, de data aceasta începând de lângă
Atena stăpânită de romani. Astfel, cetatea este asaltată și
cucerită de costoboci și alte triburi dacice, în anul 172,
„brumărel, în 17 zile”. Apoi cititorul călătorește alături
de oștirea dacilor liberi conduși de Pieporus, având ală-
turi și pe cel căruia îi va încredința coroana la sfârșitul
acestei cărți, fiul său, Natusis, și alți aliați, conducători ai
triburilor dacilor liberi din zonă (între care Oroles, de pe
meleagurile din zona Iaşului, Daizus, de pe Tisa ș.a.. 

Ca de obicei, lui Ion Muscalu îi place să descrie locu-
rile pe care se petrece „povestea” cât de amănunțit se
poate. De asemenea, dornic întotdeauna de a întări și prin
limbaj atmosfera specifică epocii asupra căreia se
oprește, folosește denumiri ale locurilor, cuvinte ale vre-
mii, stăruindu-se, totuși, a nu îngreuna lectura.

Dincolo de „povestea” în sine, Ion Muscalu porneşte
de la câteva idei, începând cu aceea că dacii nu au dispă-
rut după războaiele de cucerire câştigate, în final, de
Traian. Ba chiar au continuat lupta şi împotriva
Imperiului şi a neamurilor migratoare care începuseră să
pătrundă pe aceste meleaguri. Vorbește și despre cum
foloseau romanii triburile migratorilor. Ne reîntâlnim cu
roxolanii, altădată aliați ai dacilor, cu „vandalii astigi”,
conduşi de Raptos şi Raos, cei care, când Peiporus pleca-
se spre Atena, distruseseră cetatea de la Halici, luându-i
familia în robie și dăruind-o consulului roman din Dacia,
Sextus Claudius Clement la Apulum, astfel ajungând Zia
la Roma. Mai mult, dacii liberi știau să dezvolte alianţe,
să planifice și să ducă la bun sfârșit, după planuri comple-
xe, războaie, vizând alungarea romanilor și migratorilor
de pe pământurile vechii Dacii. Nu își pierduseră organi-
zarea, aveau cetăţi care, scrie autorul, se aflau până spre
Zemplin/ Bratislava, Olbia, la Gura Bugului, Vindobona/
Viena ş.a.. 

Luptele se poartă pe drumul de la Atena spre casă,
dacii cucerind castru după castru, până ce Peiporus înche-
ie, printr-un legat, Aurelius Clender, o înțelegere cu
împăratul Marcus Aurelius Antoninus, care era „hotărât
să retragă trupele romane în alte Provincii ale Împărăției”
pentru a fi pace, chiar „să încheie un foedus, o alianță, ca
pe vremea împăratului Domițian”.

De asemenea, în „povestea” lui Ion Muscalu, care,
astfel, își expune viziunea și asupra a ce se petrecea încă
de pe atunci în teritoriile mai depărtate de fosta Dacia
după cucerirea romană, vlahii megleni (uneori numiți
vlași), din Valahia Mare (în greacă „Megale Vlachia”
numită în unele documente, e drept, mai târzii, „Tesalia
Vlahă”, deși s-a spus că vlahii pot fi pomeniți încă din
timpuri mai vechi) erau aliații lui Pieporus. 

Întâlnim în carte multe personaje, o multitudine de
întâmplări imaginate de autor pentru a le pune la locul
dorit în tabloul istoric, așa cum/ cât este cunoscut
îndeobște/ prezentat în cărțile de specialitate. În acest
cadru atitudinea autorului este balansată între dorința de
a descrie cât mai amplu situația dacilor liberi și lupta lor,
față cu frământările din Imperiul Roman care, până la
urmă (având în vedere și valurile migratoare tot mai
puternice până spre secolul al III-lea) au dus în această
regiune la ceea ce se numește „retragerea Aureliană”. 

Așadar, Ion Muscalu propune cititorilor săi o călăto-
rie imaginară alături de Pieporus și ai săi dincolo de voa-
lul de umbre și cețuri cu care istoria „pierdută” sau „uita-
tă” a învăluit această perioadă, scrisă în tonul/ cu vocabu-
larul său obișnuit.

Costel Nedelcu, Doamne, ai grijă de lalea, roman,
prefață de Ioan Holban, postfață de Mihaela I. Rădulescu,
Tipo Moldova, Iași, 2021, 578 p.

În colecția „Opera omnia”, seria
„romanul de azi” a editurii ieșene
Tipo Moldova a apărut această proză
a lui Costel Nedelcu. 

„Povestea” pornește de la un fapt
aparent banal, unui tânăr, Costin
Vlahu, „mulțumit cu statutul lui de
tânăr cercetător”, i se solicită de la
serviciul de cadre al Universității
(adică „Serviciul de evidență perso-

nală și...”) pentru a se înscrie la doctorat o „autobiografie
cât mai amănunțită”. Merge să se intereseze la unul
Levente, care cică fusese „plantat” acolo după ce venise
„după război de undeva din Orient” și „intrase în
mișcarea politică nouă de după 23 august ‘ 44” și... În
fine, Costel Vlahu, neștiind cum se face un astfel de
lucru, neprimind de la nimeni vreo lămurire cât de cât,
cere concediu, gândind că trebuia să fie atent, „să nu-mi
scape ceva care ar putea fi interpretabil”, căci „memoriul
de activitate se vrea de fapt să fie o biografie mai cu greu-
tate”, simțind că era un „ceva”... Și, înainte de a scrie, îl
năpădiră amintirile, și, nu-i așa, „un om cu amintiri e un
om viu”...

Astfel, din amintire în amintire, căutând să le cearnă
pentru a-și scrie necesare „autobiografie”, Costin își re-
vede viața. O „re-desenează”, astfel, cu ochii minții, pas
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cu pas, cu întregul drum al devenirii sale dintr-un copil
care a trebuit să învingă multe necazuri, trecând și prin
casa de copii, unde fusese lăsat de ai săi, de la copilăria
sa într-un sat de la câmpie, îngemănată, pe un plan, cu
„povestea”, în principal, a două familii, Vlahu și Spirea.
Familia sa venise de la munte, după ce primiseră pământ
cu reforma din 1921, din zona Măneciu Ungureni. 

Amintindu-și viața sa Costin „reconstruiește”, astfel,
și perioada populării Bărăganului cu oameni „dornici de
mămăligă”, care, aidoma familiei sale, lăsaseră casa
bătrânească și veniseră în satul Cucurigu (deși denumirea
reală, „oficială” era alta, după a unui domnitor de altăda-
tă, dar un „ștab” a avut o întâmplare urmare căreia a
rămas așa numele locului în memoria colectivă) cu toți
cei șase copii la muncă, într-un loc uitat parcă de
Dumnezeu, la kilometri buni de calea ferată. Acolo au
înfruntat vitregiile climei punând osul la treabă din greu,
odată cu alții ajunși acolo de cine mai știe pe unde. Așa
se face că banalul act cerut pentru un doctorat devine, pas
cu pas, odată ce Costin retrăiește drumul său până la uni-
versitate, nu doar romanul unei vieți, a sa, ci și al unei
lumi, ca o poveste care se țese pe mai multe planuri, de la
întâmplări din traiul oamenilor la aspecte monografice
ale locurilor natale din perioada anilor 50-60 ai secolului
trecut. Citim, astfel, despre teroarea înscrierii în „colecti-
vă” a țăranilor, unii, de pildă, fiind prinși de „miliție într-
o seară. I-a băgat într-o dubă, fără pic de lumină” și după
ce i-au plimbat până pe la miezul nopții „i-a dat jos în
mijlocul pădurii de la Cornățel”, undeva la niște kilometri
de satul lor, și „li s-a spus că sunt deja în Rusia”, și, dacă
nu vor semna, acolo vor și rămâne. Iar, de frică, au sem-
nat.

Vremuri, cutume, felul oamenilor de a fi, întâmplările
celor din jur, altele ale sale, pe toate Costin le scrie mereu
cu teama de a nu fi ceva de „interpretat”. Asta pentru că
își amintea despre cum fugeau oamenii de bolșevici, cum
se ascundeau unii în Basarabia atunci liberă (ca bunicul
său), apoi fugeau din Basarabia spre România. Ori poves-
tea ajungea și prin Cadrilater (cu pagini interesante des-
pre oamenii de acolo și viața lor), la deportărilor
bănățenilor în Bărăgan, valurile de refugiați, prin... în
fuga din calea urgiilor ori tot în căutare de pământ și de
un loc de trai fără teamă. Planurile narative se îngemă-
nează în „povestea” lui Costin despre meleagurile noastre
de ambele părți ale Prutului ori din Dobrogea, sau „gli-
sând” de la un moment temporal la altul. Sunt scene
memorabile, cum, de pildă, membrii familiei lui Costin,
în anul de spaimă 1944, cu ajutorul unui fost director al
Teatrului Național din București, Francopol (pe care, cău-
tându-l, nu l-a aflat niciodată, cel puțin cu acest nume),
deghizați aidoma actorilor, ajung în țară, în Deltă.

Sunt multe și diverse „momente” narate în carte, între
care, de pildă, cele care țin de obiceiuri, de la Paparude la

„purificarea crucilor” de Lăsata Secului de Paște, ori, pe
alt plan, acela al ajungerii personajului-narator la școala
de la Siliștea Nouă. Sau avem de a face cu alte personaje,
alte tipologii, cele ale micuților sau/ și tinerilor ajunși la
casa de copii și nevoiți să descopere cum să își facă dru-
mul în viață, cum să gestioneze sentimentele fără spriji-
nul părinților, la mila altora. Așadar, o construcție pe mai
multe planuri narative, în care plecând de la ideea de a-și
rememora propria viață Costin scrie despre lumea în care
a trăit, cu oamenii, faptele, societatea, istoria timpului și
a locului.

Lăsăm cititorul să descopere întreaga „poveste” din
aceste pagini, adăugând doar că „trebuie să fie sămânță
de adevăr, ca să începi a compune ceva” (fapt care, alături
de maniera în care sunt descrise unele scene, ne duce la
ideea că romanul are, dincolo de latura ficțională, și
caracter autobiografic) și că se vede la Costel Nedelcu
harul de narator.

Vasile Larco, Un porumbel pe ciutura fântânii,
prefață – Poeziile care spun povești (adevărate)! – de
Valeriu Stancu, Cronedit, Iași, 2022, 206 p.

Vasile Larco este unul dintre acei
autori care chiar cred că poți face
îndrepta prin umor, arătând într-o
manieră șugubeață defecte, greșeli,
aspecte mai puțin plăcute ale vieții
noastre. Pe de altă parte, felul lui de
a scrie a fost întotdeauna marcat de
modul în care aduce, într-o haină
rimată, căci este formula pe care o
preferă autorul, adept al versului tin-

zând spre clasic, amintirile, poveștile, situațiile exempla-
re în volumele sale. Portretizează diverse categorii socia-
le din lumea satului ori a orașului (țăranul, politicanul,
creatorul ș.a.), fără tendențiozitate dar cu umor, umori
amestecat de spinișorii satirei, viața cea de toate zilele.
De altfel, într-un pantum (căci are loc în acest volum pen-
tru diverse specii poetice pentru care caută rima potrivită,
fără a uita însă de mesaj) intitulat Arma umorului zice:
„Epigrame scriu de-o viață./ Lupt cu viciul, cu dezmățul,/
tuturor le spun în față,/ Însă nu lovesc cu bățul”.

Nu putem decât să-i dorim ceea ce își urează sieși
(căci, cum scrie autorul, lumea noastră de după 1989 și
până acum ne-a oferit tot felul de situații, de încercări în
care aberația se împletește cu prostia dusă la extrem, nu
de puține ori) într-o Asigurare: „Lumea bine azi trăiește,/
Nimeni n-o muri de foame/ cât mai are balta pește/ Dar și
Larco epigrame!”.

Marius CHELARU
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Ion Timaru, Contre, treizeci și trei de povestiri,
editura Rovimed Publishers Bacău, 2021, 184 p.
Prefață semnată de Petre Isachi.

Bun cunoscător al comporta-
mentului uman în diferite situații,
pe spații mici de exprimare, Ion
Timaru, conturează în cele trei-
zeci și trei de povestiri, portrete
remarcabile, și de cele mai multe
ori memorabile, evidențiind, fie o
tară de comportament, fie alte

calități sau defecte, pe care le duce până la
esențializare. Multe dintre aceste povestiri, care de
obicei nu depășesc două-trei pagini, dezvoltă dra-
mele sau împlinirile unor destine, reliefând situații,
cel mai adesea aflate la limită, prin asigurarea
continuității terestre care înseamnă de fapt planta-
rea unor pomi, așa cum se întâmplă și în povestirea
Ana și Ceahlăul, Cărarea sau Blestemul, povestiri
despre durabilitate și trăinicie. Unele povestiri sunt
lecții despre existența umană într-o notă dramatico-
umoristică așa ca în Căminul de bătrâni, Caractere
sau Bițu. De fapt aceste situații sunt descrise cu o
anume delicatețe sufletească, parcă anume spre a
nu adânci prea mult prăpastia vieții. În mai toate
povestirile din această carte personajele, tipare
umane, fie că sunt din rural sau citadin, fie din cel
civil sau cel cazon (nu am spus neapărat militar), au
trăiri fundamentale, fiind puternice și profunde dar
suferind de sindromul singurătății, al neputinței de
a se adapta la noile condiții de viață și asta nu
neapărat datorită vârstei, ci mai ales a comporta-
mentului uman, a modului de a percepe și de a
relaționa cu lumea înconjurătoare, adeseori destul
de ostilă. Pendularea între medii sociale pe care le
cunoaște autorul foarte bine este aria de desfășurare
a sa cu o întreagă țesătură prozastică, în care carac-
terul se suprapune cu absurdul și din această cauză
finalurile, cel mai adesea par grăbite dar de fiecare
dată sunt esopice. Trăirile umane sunt profunde și
cu subtile și inofensive trimiteri spre un erotism,
aparent primitiv, dar mereu rămas în faza de suge-
stie sau de autosugestie chiar dacă uneori limbajul
personajelor feminine sau masculine pare destul de
frust, conturând personaje extrem de complexe. De
ce treizeci și trei de povestiri și nu mai multe sau
mai puține? Pur și simplu dintr-o chestiune senti-

mentală, pentru că mama naratorului a trăit exact
această vârstă și se simte cumva legat de această
cifră. Câteva dintre aceste povestiri vorbesc despre
dramele războiului, drame care s-au făcut simțite și
în satul Negritești, comuna Podoleni – Neamț,
acolo unde acel tăvălug a nivelat totul, lăsând un
imens pustiu în urma sa, ca și în multe alte locuri,
dar autorul, concluzionând, prin povestirile sale că
viața și-a intrat apoi în normal și a continuat, așa
cum se întâmplă și în povestirea Fragment de front.
Cu un simț special al gigantismului autorul contu-
rează personaje cu comportamente speciale, imagi-
nile ireale redau măreția și demnitatea personajului
Hălăbău, în primitivismul său emoțional. Scenele
diverse ce se derulează în aceste povestiri alcătu-
iesc o adevărată comedie umană, cu bunele și cu
relele sale, conturând personaje memorabile de
cele mai multe ori. Personajele sale au, care mai de
care, un comportament straniu, adeseori ajuns la
limită și alcătuiesc părți dintr-un univers în conti-
nuă transformare unele dintre aceste povestiri au un
ton tragic, dramatic, colocvial, iar altele ilar, până
la umorul involuntar. În mare parte Ion Timaru își
intitulează povestirile cu titluri concluzive care să
surprindă, în mod fericit, întregul conținut.
Caracterul alegoric, spune Petre Isachi, în prefața
sa la această carte, potențează semnificația, mesa-
jul, unicitatea, amprenta și spectrul fiecărei poves-
tiri. Simfonismul temelor și motivelor din albastra
sarabandă (vezi povestirea cu același titlu) a celor
33 de Contre, de fapt, 33 de metafore ale
nonexistențialismului, (re)confirmă spiritul
demiurgic al scriitorului nemțean. Prozatorul Ion
Timaru reușește să aducă în fața cititorului, mai
ales caractere umane ce pot deveni modele de viață.

Janine Vladislav, Raiul, editura Terra, Focșani,
200p. Cuvânt însoțitor pe coperta a patra semnat de
Teodora Fântânaru.

Printre prozatorii de reală vocație din aceste
vremuri extrem de zbuciumate, nu trebuie să lip-
sească, la o eventuală nominalizare, Janine
Vladislav, cea care a publicat câteva cărți de valoa-
re. Romanul Raiul este o scriere încărcată de sen-
suri, de simboluri, eresuri și de subînțelesuri, văzu-
te și sau trăite de personajul principal care este o
fetiță supusă unor privațiuni, printre care și pedeap-

191191CONVORBIRI  LITERARE

V I T R I N A  C Ã R Þ I L O RV I T R I N A  C Ã R Þ I L O R



sa primită de la învățătoarea sa, să
rămână după ore în clasă să-și
refacă temele și care pentru a ajun-
ge totuși la timp la internatul unde
locuia este nevoită să scurteze dru-
mul și să treacă pe la poarta cimi-
tirului, loc unde vede și retrăiește
o întreagă viață a mahalalei. Acest
fapt este un bun prilej de a vedea o lume într-o con-
tinuă degradare, o lume încărcată de imagini teri-
fiante. Prozatoarea, stăpânind cu mult har descrie-
rierea, știe să aducă în prim plan, prin ochii acelei
fetițe, această lume speriată de gângănii negre care
rumegau carnea descompusă de pe os când... suro-
rile moartei începură să țipe, scoase din minți.
Imaginile bucolice se înșiruie ca mărgelele într-un
șirag asemănător celui cu care un alt peronaj femi-
nin din roman se...sulemenește pentru o întâlnire
amoroasă, în drumul Cocuței spre bunici, semn că
singurătatea poate fi și colectivă. Janine Vladislav
cunoaște foarte bine, până la detaliu, comporta-
mentul uman și de aceea folosește în romanul său
și limbajul esopic, apelând la unele proverbe, cu
mult tâlc. În curtea bunicilor este ca într-un butoi
cu apă spune ea undeva, în roman. Lumea devine
halucinatorie iar timpul se bulversează amestecân-
du-se vara cu iarna, primăvara cu toamna făcând
astfel un tot unitar. Descrierile personajelor se face
până la detaliu, din frânturi de gânduri, zațuri de
memorie, ținând cont de cele mai subtile amănunte:
Bunica Irinei, blondă, albă, frumos înveșmântată,
bunica ei neagră, uscată toată, cu obrazul brăzdat
riduri adânci. În picioare gumari, peste rochia
decolorată, în spate un șorț negru, cu buzunar în
care zornăie câțiva bănuți. Trebuie să recunoaștem
harul pentru portretistică al autoarei. O lume stanie,
a la Marquez, realizează Janine Vladislav într-un
imaginar uneori suprarealist și supra dimensionat,
alteori utopic și de cele mai multe ori naturalist,
conturând trăiri puternice, aparent disparate și
scoase din contextul logic. Acest roman conturează
trăiri puternice, aparent disparate, tertipuri nevino-
vate ale unui copil, nu totdeauna cel mai favorizat
de soartă. Raiul este locul unde întâmplările se
derulează filmic, cu scene trunchiate dintr-o viață
cu de toate. De fapt lumea pe care o crează Janine
Vladislav este o lume aflată în afara lumii, reali-

zând un personaj oropsit și pedepsit pentru diferite
fapte de care se face, adeseori, cel mai puțin vino-
vat. Această lume creată de prozatoare este compu-
să din imagini și iluzii ca într-un perimetru de
Dincolo de barieră de G. M Zamfirescu, unde totul
și nimic este mereu posibil. Narațiunea propriu-
zisă este aparent inexistentă în acest roman și totuși
acele mici scene, frânturi de viață, adunate și aran-
jate corect alcătuiesc un univers cu totul special.
Harul de a construi portrete, tablouri, peisaje și
scene o situiază pe autoare într-o lume a inițiaților,
ea însăși părând o fotografie în sepia, în care viața
este dincolo de fondul natural. Nuanțele de proză
sud-americană, halucinatorie, sunt prezente în
multe dintre din pasajele acestui roman, semn că
lumea poate deveni morală și prin astfel de com-
portamente, la limita dintre vis și realitate, semn al
unui onirism activ. Filele răzlețe dintr-un jurnal,
care pare mai mult iluzoriu decât real, încearcă să
contureze multe dintre personajele raiului de pe
pământ. Această răzlețire a filelor de jurnal contu-
rează și mai mult misterul acestei lumi aparent ilo-
gice în care conviețuiesc Nastasia și Cocuța, două
entități apropiate într-o lume de basm și de...circ.
Personajeje din RAIUL vin dintr-o lume cu toate
ale ei, ne avertizează Teodora Fântânaru în scurta
dar deosebita sa intervenție critică de pe coperta a
parta a cărții, dar ceea ce le face, totuși, speciale,
este atașamentul cenzurat de orice lirism al autoa-
rei, modul în care aceasta pare că se confundă
uneori cu unele dintre ele sau în care le așează în
ecuația textului… Cu cetitudine, pot spune că,
Janine Vladislav, prin romanul său, Raiul, este o
prozatoare remarcabilă și știe să realizeze o lume
într-o luptă continuă pentru a rezista schimbărilor
permanente.

Iulia Morariu, Camil Petrescu. Despre dra-
goste, femeie, moarte, editura Accent Print, 2020,
160 p. 

Cele trei elemente fundamentale din creația lui
Camil Petrescu, Dragostea, Femeia, Moartea, sunt
analizate pe rând, sistematic, așa cum reiase și din
Argumentul care deschide cartea Iuliei Moraru, cea
care spune: „Cărți despre bărbați, scrierile lui
Camil Petrescu construiesc un prototip al intelec-
tualului care e, înainte de orice, expresie a viului:

192192 CONVORBIRI  LITERARE



are năzuințe, iubește, e fericit,
suferă, moare. Femeia îi este
aproape, dar nu îi e și alături. În
dramaturgie, femeia pare mai vie,
pentru că vorbește despre
așteptările ei, se căiește, se chinu-
ie, își apără decizia, deși continuă
să trăiască precumpănitor prin
simțuri, mai precis prin simțurile periferice, infe-
rioare. Faptul că pentru ea rațiunea e, de cele mai
multe ori, un ingredient neglijabil intrigă. Femeia
pare, crede scriitorul, că trebuie mai mult văzută
decât auzită, apropiată tactil și stăpânită”. În Teze și
Antiteze Camil Petrescu spune: „Nimeni nu poate
trăi fără unitate interioară. Fără sfânta împăcare
lăuntrică între conștiință și fapte. Pornind de la
aceste argumente solide, Iulia Murariu analizează
cele trei laturi fundamentale ale creației lui Camil
Petrescu: dragoste, femeie, moarte lăsînd să se
înțeleagă că de la un anumit punct înainte cele trei
elemente se întrepătrund dezvoltând personaje
extrem de complexe în profunda lor trăire și drama-
tism”. Temeinică în demersul său asupra filosofiei
camilpetresciene, Iulia Murariu reușește să sinteti-
zeze aceste teme fundamentale și să le ordoneze cât
mai coerent pentru a le devoala cititorului. Despre
iubire Camil Petrescu spune: „O iubire mare este
mai curând un proces de autosugestie… Trebuie
timp și trebuie complicitate pentru formarea ei.
Femeia este în același timp mai perfectă și mai
imperfectă decât bărbatul. Dacă vrei să numești
lucrul cel mai pur și cel mai perfect zici femeia”.
Despre moarte, Iulia Morariu găsește explicații în
opera lui Camil Petrescu, multiple și cu profunde
conotații filosofice pentru că și după părerea ei
moartea joacă un rol extrem de important în creația,
mai ales dramatică a lui Camil Petrescu, fiind preo-
cuparea maximă în care se exprimă artistic.
Moartea, naturală, uciderea sau sinuciderea, cu
toate consecințele, sunt dezvoltate cu maximă
atenție. Pentru eroii camil-petrescieni, moartea e o
problemă organică și de conștiință. Aceasta este nu
întâmplare, ci alegere, mai presus de destin, așa
cum e și iubirea. Tânăr crede că se poate lua la trân-
tă cu moartea și, strâns legată de ea, poate să sfide-
ze astfel lumea întreagă. Moartea e iubită în locul
femeii și ca femeie, dar, spre deosebire de femeie,

moartea este statornică. Și, se pare, nu
dezamăgește. Orice erou al scriitorului Camil
Petrescu ar fi putut rosti vorbele Ecleziastului, ne
avertizează Iulia Murariu, traversând viața lui
înainte de moarte: „Și am găsit femeia mai amară
decât moartea, pentru că ea este o cursă, inima ei
este un laț și mâinile ei sunt cătușe”. Despre morți,
cunoscuți sau necunoscuți, se vorbește cu pioșenie,
despre femei și despre moarte – cu dispreț.
Concluzia autoarei este una nu tocmai confortabilă,
dar încărcată de mult adevăr, adevăr decodat din
filosofia lui Camil Petrescu. Această carte Despre
daragoste, Femeie, Moarte, prin Iulia Murariu
aduce în prim plan un Camil Petrescu de excepție.

Emilian MARCU
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Regulamentul
FESTIVALULUI INTERNATIONAL 

DE POEZIE de la GETAFE    

În perioada 4-5 decembrie 2022, in CASAÎn perioada 4-5 decembrie 2022, in CASA
REGIONALA CASTILLA LA MANCHAREGIONALA CASTILLA LA MANCHA
GETAFE, la CASA ROMÂNĂ DE CULTURĂGETAFE, la CASA ROMÂNĂ DE CULTURĂ
GETAFE organizează PRIMA EDITIE A FESTIGETAFE organizează PRIMA EDITIE A FESTI --
VALULUI INTERNAŢIONAL DE POEZIE. VALULUI INTERNAŢIONAL DE POEZIE. 

În cadrul Festivalului se vor acorda premiiÎn cadrul Festivalului se vor acorda premii
pentru următoarele concursuri de poezie:pentru următoarele concursuri de poezie:

Concursul pentru volum de debut;Concursul pentru volum de debut;
Concursul pentru volum autor;Concursul pentru volum autor;
Concursul pentru antologie de autor;Concursul pentru antologie de autor;

Lucrările, în 3 exemplare, publicate în perioaLucrările, în 3 exemplare, publicate în perioa --
da octombrie, 2021 – noiembrie 2022 vor fi trimda octombrie, 2021 – noiembrie 2022 vor fi trim --
ise pe adresa: strada Lago Ercina núm 6 bloque 1,ise pe adresa: strada Lago Ercina núm 6 bloque 1,
piso 2 puerta 3 Rivas Vaciamadrid C.P. 28522piso 2 puerta 3 Rivas Vaciamadrid C.P. 28522
până la data de 30 noiembrie, 2022 (data poştei).până la data de 30 noiembrie, 2022 (data poştei).
Destinatar Vasile Muste.Destinatar Vasile Muste.

Juriul, alcătuit din personalităţi ale culturiiJuriul, alcătuit din personalităţi ale culturii
româneşti şi spaniole, va acorda două premii penromâneşti şi spaniole, va acorda două premii pen --
tru fiecare concurs. tru fiecare concurs. 

Autorii propuşi pentru premiere vor fi invitaţiAutorii propuşi pentru premiere vor fi invitaţi
să participe la manifestările FESTIVALULUI.să participe la manifestările FESTIVALULUI.

DIRECTOR, Juan Jose Garcia
PREȘEDINTE DE ONOARE ȘI COORDONATOR

Vasile Muste



Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași și
Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași au organizat
miercuri, 5 octombrie 2022, lansarea volumului:
Condeie regale în Convorbiri literare, crestomație de
Aurora Ciucă. Cartea a fost prezentată de Cassian
Maria Spiridon, Marius Chelaru și Liviu Papuc.
Evenimentul a avut loc la Muzeul Municipal „Regina
Maria”. Volumul Condeie regale în Convorbiri lite-
rare, apărut în anul 2022 la Editura Timpul, cuprinde
o selecție de texte din colecția revistei Convorbiri
literare, anii 1900-1935. „Povestea condeielor regale
începe cu Carmen Sylva, Regina-poetă Elisabeta
(1843-1916), îndrăgostită de țara pe care a slujit-o cu
devotament și pe care a promovat-o cu asiduitate ori
de câte ori a avut ocazia”, precizează autoarea cărții,
Aurora Ciucă.

Primăria Municipiului Iaşi, prin Casa de Cultură
„Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi, în parteneriat cu
Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România a orga-
nizat cea de-a X-a ediţie a Târgului de Carte „Zilele
Recoltei Editoriale”. Evenimentul a avut loc în
Parcul Copou, în perioada 8-10 septembrie. La ediţia
din acest an au fost prezente 16 edituri ieşene, fiind
acordate următoarele premii: Cartea de Debut Poezie
și Proză: Editura Vasiliana – Cătălin Constantin,
Nebunia în limitele simplei raţiuni, poezie; Editura
Vasiliana – Silvia Curteanu, Castane Matematice,
proză; Editura Timpul – Ramona Ilade, Cu poantele
în sus; Cartea de Poezie: Editura Cronedit – Stere
Bucovală, Iubirile nu au învățat să moară; Cartea de
Proză: Editura Princeps Multimedia – Aurelian
Silvestru, Nimeni nu învinge singur; Cartea de Critică
literară: Editura 24 ORE – Maria Trandafir,
Subiectivitate şi obiectivitate în propria poveste;
Cartea de Eseu: Editura Junimea – Simona
Modreanu, Florent Paquier, Basarab Nicolescu,
Omul cosmodern/ L`Homme cosmodern/ The
Cosmodern Human; Cartea de Arte: Editura Dana Art
– Pictori în galeria Dana Iași – ing. Mihai Pascal;
Premiile Zilelor Recoltei Editoriale: Editura Junimea
– Vasile Tărâţeanu, Marin Gherman, CERNĂUŢI,
105 ilustraţii adnotate; Editura Cronedit – Al.
Câțcăuan, Românii de lângă români; Editura Timpul
– Jean Poncet, La Vie profonde; Premiul Restitutio:

Editura Universității „Al.I. Cuza” – prof. univ. dr.
Tudorel TOADER (ed.), In memoriam Nicolae
Ţaţomir – profesor emerit; Editura Timpul – Aurora
Ciucă, Condeie regale în Convorbiri literare; Proiect
editorial: Editura Tipo Moldova – Ioan Holban,
Literatura română de azi. Poezie, proză; Cartea
Anului: Editura Junimea – Dan Prelipicean,
Cvartetul VOCES, destinul excelenţei; Editura
Princeps Multimedia – Eugen Doga, Memoria ploilor
de vară – confesiuni.

Sala Cupolă a Bibliotecii Judeţene „G.T.
Kirileanu” din Piatra Neamţ a găzduit joi, 22 septem-
brie 2022, un simpozion în cadrul căruia a fost ani-
versat poetul Coman Şova, nemţean de origine, la
împlinirea vârstei de 89 ani. Despre opera sa au vor-
bit poetul Aurel Ştefanachi şi criticul literar Cristian
Livescu. Au fost lansate volumele Literatura română
de azi (ediţie definitivă) de Ioan Holban, şi Cealaltă
lume, Poezia de Cristian Livescu, apărute la Editura
Tipo Moldova din Iaşi. Aceeaşi editură a adus în
atenţie o mini-expoziţie cu ediţii rare Ion Creangă,
reproduse anastatic.

Juriul pentru acordarea Premiilor USR – Filiala
Iaşi pentru cărțile apărute în anul 2021, format din:
Simona Modreanu, președinte, Marius Chelaru și
Emanuela Ilie, membri, a stabilit  următoarele  nomi-
nalizări, în ședința din data de 11.10.2022:

POEZIE
1. Cătălin Mihai Ștefan, Arborele oraș, Editura

Casa de Pariuri Literare
2. Aurel Ștefanachi, Maria, Editura Tipo

Moldova
3. Livia Iacob, Asezare lăuntrică, Editura

Junimea
4. Radu Andriescu, Fire lungi de wolfram, Casa

de lectură Max Blecher
5. Angela Baciu, Spiegel scrie peste tot, Editura

Charmides
6. Alexandru Ovidiu Vintilă, Insectele imperiului,

Editura Charmides
7. Nicolae Tzone, Dunăre kilometrul 510, cartea

nenăscutului, Editura Vinea

194194 CONVORBIRI  LITERARE

Ana PARTENI

V A R I A



PROZĂ
1.Cornelia Petrescu, DAHU, povestiri pentru 24

seri, Editura Mușatini
2. Magda Ursache, Ars exectandi, mic manual de

tehnica așteptării, Editura Eikon
3. Nichita Danilov, Omul din eprubetă, Editura

Polirom
4. Gellu Dorian, Schisme (o tragedie româneas-

că), Editura Cartea Românească Educational

CRITICĂ ȘI ESEU
1. Nicolae Busuioc. Aperto Libro, Editura

Vasiliana 98
2. Daniel Corbu, Solilocvii – despre artă și spec-

tacolul lumilor, Editura Princeps Multimedia
3. Dan Petrușcă, Despre iubire și alte nimicuri,

Editura Limes

DEBUT
1.Andrei Victor Cojocaru, De la quest la genul

fantasy. Simbolistica drumului inițiatic, Editura
Universității „Al.I. Cuza”

4. Rian Roman, A, poezii, Editura Timpul

PUBLICISTICĂ
1.Mircea Pop, Corespondență (literară) din

Germania, Editura Cartea Veche
2.Nichita Danilov, De la Caragiale la Urmuz sau

realitatea în formă de conserve, Editura Tracus Arte

Festivitatea de acordare a  Premiilor Filialei Iași
a USR pentru cărțile apărute în anul 2021 va avea loc
vineri 18 noiembrie 2022, la sediul Filialei Iași a
Uniunii Scriitorilor din România, str. Gr. Ureche 7. 

Cărțile săptămânii

Bianca Marcovici, Espresso dublu la Haifa,
Editura Familia

Bianca Marcovici, Peste șapte coline, Editura
Junimea

Stelorian Moroșanu, Așteptând să dau jaguarii în
strungă, Editura Timpul

Luminița Potârniche, Piața de păsări, Editura
Detectiv Literar

Aurel Andrei, Teatru 2022, Editura PIM
Valeriu  Stancu/ Gerard Blua, L’echo est le reflet

du regard poetique de la survie, Editions Maia

Valeriu  Stancu/ Gerard Blua, Ecoul este oglindi-
rea vieții, Editura Cronedit

Mariana Bărbulescu, Spune-mi că mă iubești ...
Erich Maria Remarque, Marlene Dietrich: Mărturii
ale unei patimi, Editura Polirom

Mariana Bărbulescu, Bernhard Schlink  –
Culorile despărțiriri, Editura Polirom

Nichita Danilov, De la Caragiale la Urmuz sau
realitatea în formă de conserve, Editura Tracus Arte

Vasile Larco, Un porumbel pe ciutura fântânii,
Editura Cronedit

Mircea M. Pop, Cărți ale unor scriitori români
contemporani în traducere germană, Editura RAFET

Gabriel Alexe, Tango în Braille, Editura PIM
Vasile Iftime, Piatră de piatră, Editura Eikon
Mircea Radu Iacoban, Istorii și istorie, Editura

Junimea
Petre Manolache, Arpegii lirice, Editura Phoebus
Aurora Ciucă, Secunde de nisip, Editura 24 ORE
Dumitru Ignat, episod, Editura Quadrat
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Editura Știința de la Chișinău va edita, în acest an,
Antologia poeziei române de după 1945, în trei volume.
Selecția textelor a făcut-o profesorul, poetul și criticul lite-
rar Ion Pop, domnia sa semnând și studiul introductiv.
Antologatorul a luat în vizor întregul spectru poetic, de la
lirica agreată de sistem, la cea subversivă, evazivă ori de
sertar; de la poeții cu viză de reședință în România, la cei
din Republica Moldova, Bucovina de Nord, Banatul sâr-
besc,Europa Occidentală ori America. Astfel, au fost
selectați cca 300 de autori din diferite generații poetice.
Având în vedere geografia vastă și marja temporară largă,
nu am reușit să identificăm și să contactăm toți autorii sau
moștenitorii.

Editura și antologatorul se adresează tuturor cunoscă-
torilor cu rugămintea de a ne ajuta să obținem datele de
contact (număr de telefon/ adresa) ale următorilor autori
sau al moștenitorilor lui: Ion Barbu, Vasile Voiculescu,
Nichifor Crainic, Alexandru Philippide, Virgil Gheorghiu,
Virgil Teodorescu, Ştefan Baciu, Constant Tonegaru, Geo
Dumitrescu, Eta Boeriu, Mihail Crama, Ben.Corlaciu,
Marcel Gafton, Tudor George, Grigore Hagiu, Romulus
Vulpescu, Florin Mugur, Doina Sălăjan, Gheorghe Istrate,
Marius Robescu, Daniel Turcea, Augustin Pop, Liviu
Georgescu. 

Tuturor celor dispuși să ne ajuteTuturor celor dispuși să ne ajute
le vom fi recunoscători dacă ne vor contacta lale vom fi recunoscători dacă ne vor contacta la

adresa: adresa: prini_stiinta@yahoo.comprini_stiinta@yahoo.com
ori la telefonul +37369119495ori la telefonul +37369119495



Cea de-a XIX-a ediție a Festivalul-Concurs
Național de Creație Literară „Avangarda XXII’’ a debu-
tat luni, 3 octombrie a.c. la Pensiunea ,,Balta Albastră”
din localitatea Siret, Bacău, cu Medalionul literar:
ADRIAN DINU RACHIERU, personalitate marcantă
prezentată de scriitoarea timișoreancă Maria Nițu.

Cantautorul Florin Țuțuianu a deschis întâlnirea cu
impresionanta piesă din repertoriul regretatului Gil
Ioniță, ,,Nocturna’’, pe versurile lui Bacovia, creând
cadrul perfect pentru debutul colocviului „Destinul
scriitorului în prezentul confiscat de mass-media și
publicitate“, susținut de scriitorii Adrian Dinu
Rachieru, Cassian Maria Spiridon, Ștefan Mitroi,
Iacob Florea, Firiță Carp, Alexandru Ovidiu Vintilă și
Isabel Vintilă. 

Într-o continuă atmosferă bacoviană, au fost apoi
decernate premiile Fundației Culturale ,,Georgeta și
Mircea Cancicov”. Juriul, alcătuit din scriitorii
Dumitru Brăneanu, Cornel Paiu (membri) și Victor
Munteanu (președinte), a decernat următoarele premii:
pentru cartea de reportaj, Doru Ciucescu. Jurnal de
călătorie: Namibia, Botswana, de la Oceanul Atlantic
la fluviul Limpopo, Ed. Rovimed Publishers, Bacău,
2021, Daniel Nicolescu. De la psalmistul David la
psalmiștii români moderni și post moderni, Ed. Egal,
Bacău, 2021 și Stanomir Petrovici. Oglinda spartă:
IUGOSLAVIA, Ed. Gunivas, Chișinău, 2021.

Premiile Asociației Culturale ,,Familia Lecca” au
fost acordate prozatorului Dan Perșa, pentru romanul
Bestiaro, apărut la Editura Polirom, Iași, 2021, și can-
tautorului Florin Țuțuianu pentru calitatea interpretării
muzicii folk, anul acesta fiind înmânate de amfitrionul
întâlnirii întrucât, spre regretul tuturor participanților,
președintele Dumitru Lecca, din pricina unor motive
de sănătate, a trebuit să plece la București.

În debutul celor 19 ediții ale festivalului s-au acor-
dat premiile Asociației Naționale Cultul Eroilor
,,Regina Maria” – Filiala ,,Col. Corneliu Chirieș”
Bacău, pentru cinstirea Eroilor Neamului. Astfel,
președintele organizației a oferit acest premiu publi-
cistului oneștean Ion Moraru, profesorului Dumitru
Cojocaru, cel ce a pus bazele festivalului cu numele
unui erou național, Emil Rebreanu, fratele
romancierului, și jurnalistului Petru Done, membru în
Comitetul director al asociației, după care îndrăgita
solistă de muzică populară Maria Tataru a interpretat o
superbă doină închinată femeii văduve cu bărbatul

căzut pe front.
Premiul pentru cel mai bun ziarist al anului 2021,

oferit de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
România – Filiala Roman, a fost înmânat de către
părintele și scriitorul Cornel Paiu, președintele
organizației, poetei, prozatoarei şi medicului din
Târgoviște Ecaterina Petrescu Botoncea.

Marți, 4 octombrie a.c., la Centrul de Cultură
,,George Apostu” din Bacău, într-o atmosferă de
sărbătoare și de emoție prefațată de cunoscuta și talen-
tata soprană Claudia Vasilache, acompaniată de
pianistul Elvis Condrea, Dumitru Brăneanu,
președintele Uniunii Scriitorilor – Filiala Bacău a ofer-
it lui Alexandru Dumitru Premiul Special al insituției
pentru volumul Dulcele hazard. Apoi, juriul
Festivalului, alcătuit din criticul și istoricul literar
Adrian Dinu Rachieru (președinte), scriitorii Ștefan
Mitroi și Victor Munteanu (membri), a decernat
următoarele premii:

Pentru tinerii care n-au debutat editorial în 2021 și
n-au depășit vârsta de 47 de ani:

Poezie
Premiul I: nu s-a acordat.
Premiul II și Premiul Revistei ,,Bucovina literară”:

Ana Pasanciuc, elevă, Moldovița, Suceava
Premiul III: Ana-Daria Maruseac, studentă,

Suceava
Mențiune: Mădălina Andreea Miron, asistent med-

ical, Comănești
Premiul de excelență pentru contribuția la pro-

movarea literaturii prin Festivalul Întâlnirile de la
Viișoara, 2021 (director, Ioan Ouatu)

Premiul de excelență pentru promovarea literaturii
prin Editura ,,Detectiv literar” (director, Firiță Carp)

Premiul de excelență pentru revista literară și de
cultură a anului 2021: Poezia – Iași (director, Cassian
Maria Spiridon)

Premiul Special al Juriului pentru cartea de eseu:
Iacob Florea. Un ha lat pentru un secol. Oblo movismul
în răspăr, Ed. Tracus Arte, București, 2021 

Pentru cărțile de poezie ale anului 2021: 
Mihaela Aionesei. Cerul de la capătul scării, Ed.

Rafet, Râmnicu Sărat, 2021 
Caliopia Tocală, Statui de apă, Ed. Timpul, Iași,

2021.
Petru DONE
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Noiembrie, confiscat de aceeași tensiune belicoasă
despre care comentăm in vario stile, vorba lui Petrarca,
fără soluții concrete, cu generalul iarnă gata de atac și
el, încît oftezi, îți admiri în oglindă neputința și te refu-
giezi în lectura care îți oferă anestezicul pentru interva-
lul dintre cele două comprese – cazul meu. Așadar la
drum, nu înainte de a poposi la Cafeneaua literară
pentru un șvarț pe măsură și o invitație semnată de
Gheorghe Grigurcu de a nu ocoli cartea de versuri a
Ofeliei Prodan, apărută la Limes. Subiectul rubricii
Generația 60, generația socialismului este Romulus
Vulpescu. Prezentat din perspectiva „poemelor cu
dedicație” și a funcțiilor deținute de-a lungul timpului.
Concluzia: „Dar ce mai spune astăzi numele său? Mai
nimic. Nicolae Manolescu nu-l selectează în volumul
1, „Poezia”, din „Literatura română postbelică. Lista
lui Manolescu”. Iar în „Istoria (sa) critică” scrie, în
treacăt, vorbind despre traducători, că Vulpescu „și-a
legat numele de Rabelais”. Atât! Mă duc cu gîndul la o
opinie cunoscută, cum că nu operele scriitorilor trebuie
revizuite ci atitudinea critică față de ele… În fine, tre-
cem cumva peste episod și ne îndreptăm către propu-
nerile de lectură pe care le fac Valeria Manta Tăicuțu,
Ana Dobre, Ioan N. Roșca. Recte, cărțile semnate de
Octavian Mihalcea, Emil Lungeanu, Dana Opriță,
înainte de a poposi în grupajul liric al lui Virgil
Diaconu: „Despre copilul acela nu mai știu nimic./
Până și castelul s-a ascuns de mine printre ruine./
Uneori, mă împiedic de turnurile și ferestrele lui,/ dau
cu picioru-n soldați. Și trec nepăsător/ pe lângă
prințesa de aur” (Castelul). Îmi îngădui și o slăbiciune
față de colegul de facultate și de cămin, eminescologul
Lucian Costache și continui cu versurile domniei sale:
„Fântâna lui Manole nu mai are apă?/ O seacă iar nălu-
ca din adâncuri?/ Vin ticăloși și-ntruna se adapă?/
Cuprinsă-i temelia iar de smârcuri?” (Teoria Anei celei
zidite. Smeriți să stăm…). Ne oprim la Tribuna pentru
o cuminecare cu O Nouă Paradigmă. Nașterea
Imaginativului european și creștinismul. Plotin cu care
Mircea Arman a ajuns la al doilea episod, Misterul
Sfintei Treimi la Toma din Aquino, pe care Viorel Igna

îl descifrează, așijderi Anton Dumitriu și isihia cea
izbăvitoare semnat de Vasile Zecheru. Tematic, revista
curge previzibil cu Lumea actuală după Heidegger și
Habermas sub semnătura lui Andrei Marga dar și al
doilea episod din „Învoiala” lui Noica girată de Adrian
Dinu Rachieru. Ilie Rad ne face o plăcută surpriză cu
două scrisori nepublicate pînă acum, pe care le-a primit
de la Al. Dima. Pagina de poezie este asumată de A.T.
Branca. Iată o mostră: „noi nu avem chip, suntem
numai murmur/ lumină ce șterge umbrele din cearcănul
vieții/ zări destrămate în ochii încă tulburi de aburii/
viselor” (corul poeților fără chip). O spumoasă și
dezinvoltă glosă pe tema celebrei prefețe a lui Creangă,
cea cu „Iubite cetitoriu” ne oferă Mircea Moț: „Dar nu
este numai atât sau, mai exact, numai acest „atât”, des-
pre care scrie autorul în celebra sa prefață. În atitudinea
lui Creangă se simte fără nici o îndoială ceva din orgo-
liul gospodarului din Humulești sau de aiurea, care și-
a marcat cu deosebită grijă marginile proprietății,
dorind să fie cunoscut de către toată lumea ceea ce-i
aparține de acum înainte”. Ne oprim și la Luceafărul
de dimineață pentru o întîlnire cu „monșerul” Marin
Preda. Prin azimuturile lui Adrian Lesenciuc și Dan
Stanca. Primul se oprește la „un text atipic” , nuvela
Friguri, despre care afirmă că „În raport cu celelalte
lucrări ale lui Marin Preda, Friguri propune un erou
nedilematic, un personaj activ și cu inițiativă, care se
confruntă cu normele impuse ale invadatorilor francezi
și nu cu normele sociale în schimbare, precum perso-
najele din operele sale de vârf.” Dan Stanca o ia pe
firul amintirilor: „Nu știu cum o fi prin alte locuri, dar
în satul meu, vremea secerișului vine direct din pagini-
le Moromeților. Iar Moromeții vin în literatură direct
din satul meu, care se cheamă, întocmai ca satul lui
Marin Preda, Siliștea”. Nicolae Prelipceanu are parte
de o aplicată și lucidă ochire critică a lui Dan Cristea la
cartea sa, funa máro, apărută la Editura Cartea
Românească în taman 2022, dar și de o pagină de
poeme din care ne înfruptăm: „un poet bătrân nu mai
face doi bani/ a încetat să mai scrie întruna sigur de el/
i s-au rărit cuvintele ca și părul/ dar tot mai încearcă să
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țină pasul cu sine însuși/ cel din anii tinereții/ mai
merge la iași urcă pe copou/ să se uite degeaba la teiul
lui eminescu/ și gâfâie mai tare decât altădată urcând”
(un poet bătrân). Trecem cu privirea și peste textul lui
Horia Gârbea dedicat unei proaspete ediții a romanului
Cartograful puterii a lui Gabriel Chifu, ne oprim la
grupajul de versuri al lui Eugen Suciu și pe proza sem-
nată de Cornel Nistea și ne oprim pentru o reverență
postumă la evocarea Corneliei Maria Savu făcută de
Nicolae Iliescu: „Cornelia era o ființă eficient de gene-
roasă. Adică nu pentru ea, ci așa, pentru rătăcirile noas-
tre în lumea de-atunci. Căci în catalogul perdanților
vieții, Cornelia are locul ei bine delimitat”. Din Ateneu
aflăm merituoșii care au primit laurii revistei în acest
an: Petru Cimpoeșu, Diana Iepure, Adrian Mureșan,
Cristian Fulaș și Mircea Platon și veți ceti, domniile
voastre și mulțumirile lor „la cald”. Sigur că evenimen-
tele de toamnă de la Bacău sunt puse sub semnul lui
Bacovia, așa că este bine venit articolul semnat de
Adrian Jicu: Iarăși Bacovia? cu punct de plecare cartea
lui Constantin Călin, avînd același titlu cu trei puncte
în plus. Cartea este, după spusele autorului „(…) un
mozaic de impresii, observații și explicații”. Apud
Adrian Jicu: „Prin Iarăși Bacovia?..., Constantin Călin
se achită de o datorie mai veche, aceea de a valorifica
materialul documentar neintegrat în cărțile precedente,
confirmându-și astfel statutul de cel mai complet exe-
get al vieții și operei lui Bacovia”. Două evenimente:
Saloanele Moldovei și Festivalul de Teatru de la Piatra
Neamț se bucură de spații largi în revistă. La fel și cel
muzical dedicat lui George Enescu desfășurat la
Centrul de Cultură „Rosetti – Tescanu” de la Tescani.
Ne oprim și la pagina de poezie de unde preluăm un
fragment din poemele lui Radu Vancu: „Când am plâns
cine dintre voi m-a auzit poemelor/ Care dintre voi mi-
a ținut în poală creierul/ infectat Câte dintre voi – ați
adus un pahar de apă/ inimii bătrâne care v-a crescut”
(…) Urcăm spre nord la o întîlnire cu Hyperion și
oftatul lui Gellu Dorian după gestul halucinant al ofi-
cialilor de a desființa unul dintre cele mai prestigioase
premii, o adevărată instituție, cum i s-a mai spus, iar
golul este cu atît mai strident, cu cît nu a fost cîrpit
măcar cu un simulacru – deși nu este aceasta soluția.
Din păcate rămîne doar regretul și o întrebare retori-
că… Constantin Iftime este prezent și în calitate de
intervievat și de autor de poezie, așa că ne aliniem și
noi cu un fragment dintr-un poem: „Lacuri dulci pline
de crapi grași,/ Ca unda uleioasă,/ În plină natură./
Albine care albesc pământul,/ Pulbere a rădăcinilor
puternice./ O simt sub gheara încleștată./ Asta-i puterea
pietricelelor umede./ Peste asfaltul fierbinte va fi mai

bine./ E de-ajuns./ De nu m-ar chinui vreo întrebare,/
De-a înțelepților mei iubiți” (De nu m-ar chinui vreo
întrebare de-a înțelepților). Urmează un alt interviu, al
Florinei Tomiță cu un scriitor botoșănean cunoscut:
Dan Sociu. „Cum e Botoșaniul lui Dan Sociu de la
Opera Prima până în 2022?” „Ar fi multe de spus. În
primul rând, în urmă cu 20 de ani era mai plin orașul.
Nu erau așa mulți plecați în străinătate. Acum, când mă
plimb seara, mai ales iarna când se vede mai bine, mai
mult de jumătate de lumini sunt stinse, nici nu închiria-
ză, nu vor să le ocupe altcineva casa.” Ca de obicei,
spațiul rezervat poeziei este foarte generos și am putea
popula compresa doar citînd din versurile celor
publicați. Cu aceeași constantă subiectivitate, alegem o
mostră din poemul lui Toma Grigorie, Stropul de viață:
„Poezia mea începe/ să-și piardă răsuflarea/ Îmi cere
să-i fac respirație/ gură la gură// Unde se duc cuvintele/
din gura închisă/ pentru totdeauna/ a poetului// Cum să
iau cu mine poezia/ abia dacă încap/ câțiva orți/ așezați
pe fundul chivotului/ pentru plata vămilor veșniciei” O
Acoladă pentru final, în care substituim aforismele lui
Gheorghe Grigurcu cu cele ale lui… Dumitru Augustin
Doman: „Că s-a hotărât să scrie poezie sau proză, cri-
tică sau eseu, scriitorul trebuie să treacă mai întâi pe la
Dumnezeu. Totul e să-l recunoască.” Se pare că Radu
Ulmeanu a trecut, cum susține recenzentul volumului
său de versuri, Tudorel Urian: „Hieroglife mi se pare
una dintre cele mai bune cărți de poezie scrise de Radu
Ulmeanu în lunga lui carieră. De pe urma ei, cititorul
rămâne cu satisfacția reîntâlnirii cu lirica unui poet
important în istoria literaturii române a ultimelor dece-
nii, dar și cu o mulțime de întrebări estetice și filosofi-
ce și existențiale cărora va trebui să le găsească singur
răspunsuri”. Megieș de pagină, poetul Andrei Zanca:
„și chiar dacă mi-aș pierde memoria, mireasma/ de tei
în foșnet cernit de brad, m-ar purta înspre tine// piatra
de la căpătâi/ ar înverzi într-o aterizare de îngeri// chi-
pul de mesager. Chipul tău/ ca un pat răvășit de dragos-
te// stins/ neștiut de nimeni. fără o lumânare.// pe actul
de deces și-au pus degetul/ doi analfabeți de la morgă”
(LA STEAUA). Continuă dialogul Luciei Negoiță cu
Nichita Danilov, ajuns la al doilea episod, de data
aceasta printre confidențele biografice infiltrîndu-se,
inevitabil, atitudinea față de evenimentele „fierbinți”
ale vremii. Nu ocoliți nici articolele ample ale Isabelei
Vasiliu-Scraba: Pelerinaj la Păltinișul lui Noica sau
Posteritatea lui Alexandru George semnat de Ștefan
Ion Ghilimescu. În concluzie, nu ocoliți Acolada!
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„Mă numesc Mirela T. Mantu, sunt din Iași și
scriu poezie de mai mulți ani. Am scris mai mult
pe diferite site-uri de pe internet și am fost apre-
ciată de mii de cititori. Acest lucru mi-a dat un
suflu permanent să scriu noi și noi texte. Aș vrea
să debutez însă și în presa literară. Cumpărând
revista lună de lună am descoperit cu bucurie că
aveți o rubrică dedicată începătorilor. Cele 7
texte sunt scrise foarte recent și nu au mai fost
publicate în alte locuri. Cu mulțumiri anticipate”
– Mirela, nu știm ce vârstă vei fi având dar tex-
tele tale conțin doar naivități jenante: „Pilule de
ploaie amară/ aprinse peste ploaia de vară/ ce
udă pietrele fierbinți/ și copacii cuminți./ Aș fi
vrut să mai plouă și să uit/ și-am uitat, departe
de cer am plecat/ spre stele și rouă/ să afle și ele
că plouă”. Nu mai alerga după rimă. Nu îți aduce
nici un surplus calitativ versurilor. Îți lipsesc lec-
turile din poezia contemporană. Cred că ar trebui
să te îndrepți spre o bibliotecă publică să desco-
peri ce poezie s-a mai scris în ultima jumătate de
veac.

„Mă numesc Victor Viorel Cernat, locuiesc în
Brașov, lucrez în domeniul silvic. Vă scriu, dom-
nule, cu bucuria că mă veți citi. Nu contează ce
îmi veți răspunde, dacă mă veți certa pentru
unele versuri mai neinspirate sau, mai rău, dacă
bat câmpii fără a spune nimic interesant, impor-
tant, sau poate îmi veți aprecia îndrăzneala de a
vă scrie. Eu vă trimit în ataș patru texte și aștept
un răspuns. Vă mulțumesc anticipat” – Viorel, de
regulă evităm să certăm corespondenții care ne
trimit texte, indiferent de calitatea acestora. Iar în
cazul tău nici nu e am avea motive. Se vede că
ești la început dar ai un oarecare exercițiu format
pe text. Cu bucuria descoperirii unui eventual
talent poetic, voi reproduce unul din cele patru
texte, cel mai coerent, și aștept un grupaj mai
consistent pentru o viitoare antologie a
Curierului: „În lucrurile care-au lăcrimat în

zori/ Îmi fierb uitarea să-mi răzbun/ Ochiul
închis de-atâtea ori/ Lăsând codrul de timp altui
om./ Vreau draperia solzilor de rouă/
Nemângâiați în timpul neștiut/ Să-mi nască dis-
tilată o amintire nouă/ Să sorb din ea ca pruncul
din sânul nenceput./ La macii înfloriți în gestul/
Atât de luminos al căutării/ Mă duc să-mi caut
astăzi rostul/ Cu care-am străbătut ora răbdă-
rii”.

Câteva lucruri demne de atenție (ex: „Îmi
ridic dantela de cântec/ de pe lespedea uitării și
spun:/ mâine se va sfârși în ape/ soarele aprins
aproape”) găsim și în grupajul de texte trimis de
Nicolae Eliade din comuna Dumești, județul
Vaslui. Din păcate, corespondentul nostru are
dificultăți multe și mari cu gramatica, de aceea îl
mai așteptăm la Curier doar după ce își rezolvă
această problemă.

Încă un caz la fel precum cel de mai sus întâl-
nim în mail-ul următor: „Bună ziua, mă numesc
Celmare Florentina Magdalena, m-am născut pe
20 martie 1997 în orașul Târgu Frumos, Județul
Iași. Sunt licențiată în Inginerie Navală însă parte
din mine a fost de mică, poezia. De curând mi-
am găsit curajul de a începe procesul de publica-
re a cărții de poezii Ritm surd. Atașat
regăsiți poeziile, mulțumesc pentru timpul acor-
dat!” - Cităm integral ceea ce ne-a trimis: „Sunt
atât de tristă./ Am ajuns să mă simt singură../
Sunt speriată de vocea interioară./ Ruinele care
au rămas, când îmi bătea inima,/ Au acoperit
sufletul care acum nu mai e viu./ Ai călcat
strâmb la primul pas spre lume?/ Se explică,
greșind din reflex, făcând aceleași greșeli,/ După
ce ai fost iertat./ Ai rămas dator vieții cu un răs-
puns concret?/ Nu băga de seamă, continuă să
pui întrebări./ Ți-ai pierdut mințile, suflete?/ De
te-ai conectat cu, inspirația supusă și riscul
impertinent./ M-am regăsit”; „Am un fior în
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gând./ Un mic fir de luciditate./ Un nod în gât./
Un grăunte de iluzii în suflet./ Lecție de viață?/
Fie-ți drumul plin de flori,/ Iubire deghizată în
culori.”; „Trăiesc în foc și-n miros de păcate./
Am un orgoliu enorm,/ Mă regăsesc, ocazional,
în exterior./ Nu mai căuta sub cărți./ Ploaia a
șters urmele./ Când nu găsesc soluții, găsesc
scuze./ Ca orice pansament contagios./
Marginea vieții/ Nu ar fi trebuit să…/ Ar fi fost
mai bine să…/ Și dar, și poate./ Și dacă!/ Sunt
poeni în care mi-aș planta flori,/ De pe marginea
deșertului, ca niște deșeuri izgonite din inimă./
Și le-aș uda cu existența soarelui febril./ Ca mai
târziu să mă pot odihni la umbra-mi,/ Ținută de
semiîntunericul de lumină licărindă./ Existența
mi se dovedește a fi suspendare./ Privirile spre
cer, nu-s datate./ Dar iubesc cugetul./ Fericirea,
iluzia vieții/ Torturi ale inimii mele vechi,/ Nu mă
lasă să-i continui drumul./ Încerc să-mi capăt o
inimă nouă,/ Dar tot ce obțin, e o inimă din ce în
ce mai uzată./ Cine ar vrea o inimă nevindeca-
tă?/ Cine ar vrea să mângâie un corp plin de
semne?/ Cui i-ar rămâne inima sângerândă,
daca eu aș părăsi-o?/ Mi s-a ars sufletul în mij-
locul amiezii./ Cenușa rămasă din el va fi purta-
tă de vânt în luna plină./ Pentru a putea deveni
nemuritoare./ Până atunci, tremurând de nerăb-
dare./ Încătușând iubirea de apus./ Cu toate pla-
nurile duse pe cursul apei./ Nu va mai rămâne în
mine, nici cea mai mică amintire”. Florentina are
talent, sensibilitate, convinge. Ceea ce nu ne plac
în textele sale sunt niște virgule care apar exact
unde nu trebuie, semn clar că la acest capitol este
corigentă: „De te-ai conectat cu, inspirația supu-
să...”; „Privirile spre cer, nu-s datate”; „Dar tot
ce obțin, e o inimă”; „Nu va mai rămâne în mine,
nici cea mai mică amintire”. Un talent care aspiră
la consacrare nu trebuie să aibă astfel de carențe

gramaticale. Așadar, mai amânăm publicarea ei
într-o Antologie a Curierului, precum ar merita,
până nu rezolvă problemele cu punctuația.

Cristina Ungureanu ne trimite 3 texte într-un
mail, fără alte precizări sau prezentări. Dacă
reținem bine și nu e o confuzie sau coincidență
de nume, ea a mai trimis versuri la noi cu vreun
an în urmă. Nu mai reținem dacă i-am reproșat în
răspunsul nostru de atunci ceva anume, dar acum
avem un reproș: prea multă vorbărie parazitează
textele trimise. Ea are un talent nativ, are o oare-
care aplecare spre poezie dar acest lucru nu e
suficient pentru a face performanță lirică. Din
grupajul trimis am ales textul „Poezia”, care ni s-
a părut a fi mai cizelat, mai rotund, deși suferă și
el din cauza prea multor cuvinte de prisos:
„Poezia este ca secunda dintre două bătăi de
inimă/ Atunci când simți că nu o să mai urmeze
prea multe/ Poezia este ca suflul cald ce se des-
prinde de corp/ Și zboară cine știe unde.../
Poezia e o răsuflare, o picătură de viață/ Ce se
prelinge pe-un colț de caiet/ Și te lasă gol, fără
regrete/ Poezia e tot ce rămâne atunci când tim-
pul nu ne este tovarăș / Atunci când devine prea
puțin/ Ori prea mult/ nu poți refuza niciodata
atacul cuvintelor/ Ce te surprinde ca un ciocan/
Peste degetele care odată poate te-au durut/ Îți
aduce aminte că ai fost trist/ Rănit și că te-a
durut ca nu ai fost văzut/ Te aruncă în marea
celor nostalgici/ A celor săraci care fac din scris
un scut/ A celor bogați care fac asta/ Din viciul
de a fi pe veci recunoscut/ Poezia este mirosul/
Pe care toți și-ar dori să-l poarte/ Sunt poeți toți
ce au un suflet/ Și lacrimi cu care să scrie/ Doar
scopul este cel care ne desparte/ Nu calitatea sti-
loului, ori grosimea foii de hârtie”.

200200 CONVORBIRI  LITERARE

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. 
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